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ج  
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د  

  شكر وتقدیر
  
  :یقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزیز

�رب َأوزعني َأن َأشكر نعمتك التي َأنعمت علي وعلى والدي وَأن َأعمل صالحا ترضاه وَأدخلني  " :  . . . . . . . .       i a .i a .  َّ     َّ  َّ       ِّ
.برحمتك في عباد . . �ك الصالحین       .   َّ   )19: النمل، آیة . (   "  �

Qو أصلي و أسلم صالة و تسلیما å علم اإلنسان ما لم یعلم    علم بالقلم  الحمد هللا الذي
   یلقیان بأمیر األنبیاء األكرم و السالم موصول إلى أله و صحابته و ما طار طیر و حوم     

  -: أما بعد 

 جزیل نعمه التي ال تنضب و ما غمرني به من كرم و بعد شكر اهللا سبحانه و تعالى على
-فضل جلیلین بأن وفقني إلتمام هذا الجهد المتواضع الذي أسأله تعالى أن ینفع به ویكون عونا لي 

  . -على حسن طاعته و ذخرا یوم مالقاته 

)فإنني أجد لزاما  " من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا: " r) (-وانطالقا من قول الرسول ( )علي أن )
وعمادة الدراسات العلیا وكلیة التربیة  واالمتنان العظیم إلى الجامعة اإلسالمیةأقدم الشكر والعرفان 

 الذین نهلت المناهج وطرق التدریس في قسم ٕممثلة بعمیدها وعموم القائمین علیها، والى أساتذتي
 وصولي إلى هذا  وكان لهم الفضل بعد اهللا فيÉ وتعلمت واستفدت من خبراتهمÉمن علمهم

  .المستوى

تقدیري لألستاذ الدكتور فتحیة وفیر  شكري وÏÏ   ال أنسى وهو دین على أن أوجه كما 
بقبول لتكرمها و تفضلها ) بالجامعة اإلسالمیة بغزةنائب عمید كلیة التربیة للتطویر(صبحي اللولو 
 ا، وخلقها وحسن تعاملهاعهني بتواضت أكرمورعایتها لها منذ بدایتها، والتيرسالتي اإلشراف على 

التي كان لها أبلغ األثر في تذلیل المصاعب ا وتوجیهاتهٕواسهامها بالكثیر من وقتها وجهدها 
ô، اسأل اهللا أن یبارك فیها، وأن ینفعنا بعلمها، ویجعلها ذخرا لإلسالم والمسلمین، وتخطي العقبات ô

الشكر الجزیل لعضوي لجنة المناقشة لهذه كما یطیـب لي أن أتقـدم ب = فلها مني كل الشكر والتقدیر
Ï  صالح أحمد الناقة مشرف كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بمركز الجنوب الرسالة الدكتور

یحیى محمد أبو جحجوح عمید كلیة المجتمع و الدراسات المتوسطة التابعة لجامعة / والدكتور
  كان  وتعدیالتهما التياتهمابتوجیهوتزویدي لقبولهما مناقشة هذه الرسالة، األقصى 



ه  

 في إثراء هذه الرسالة، أسأل اهللا أن ینعم علیهم من فضله وأن یجزیهم عني  لها كبیر األثر
  .خیر الجزاء

كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى السادة المحكمین لما قدموه لي من دعم ومساعدة، 
  یحیى أبو جحجوح، /   والدكتوح الناقةصال/  الدكتور ةعفان عزو /لذكر األستاذ الدكتوروأخص با

 العلوم  زاهر فنونة وزمالئي معلمي / بیرم ، األستاذ أحمد /األستاذ   إبراهیم حمادة  /الدكتور
  بالمدرسة الذین لم یبخلوا علي بعلمهم ووقتهم وتوجیهاتهم السدیدة، فلهم جمیعا مني كل الشكر 

  .والتقدیر

)لتعاونه البناء   )أ ( یر مدرسة ذكور المغازي اإلعدادیة مدماجد صیدم / كما أشكر األستاذ
لتفضلهم  لزمالئي معلمي اللغة العربیة مع الباحث في تطبیق أدوات الدراسة، والشكر موصول 

 لمساعدتها لنا في ترجمة ملخص الدراسة ىرانیة أبو عیس/  و المعلمة  بمراجعة هذه الرسالة لغویا
  .باللغة االنجلیزیة

یسعني إال أن أشكر أفراد أسرتي وأصدقائي الذین ساندوني وشاركوني رحلة هذا كما وال 
 أخواتي وزوجتي، وأصدقائي األستاذٕالبحث بالدعاء وأخص بالذكر هنا والدي العزیز، واخوتي و

3 الذین لم یبخلوا علي في یوم من األیام بأي شكل من حسن األعرج  ، واألستاذأحمد أبو صقر 
  .نويأشكال الدعم المع

  وأخیرا أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من لم یذكر اسمه صراحة ممن كانوا جنودا مجهولین 
في إیصال هذه الدراسة إلى ما وصلت إلیه من نتائج متواضعة، لعلها تكون مفیدة لمن یرجع إلیها، 

  .فلهم مني عظیم الشكر واالمتنان

لرسالة، فما كان من توفیق فمن اهللا، وما أسأل اهللا العلي القدیر أن أكون قد وفقت في هذه ا
  .كان من زلل أو خطأ أو نسیان فمن نفسي ومن الشیطان

  
.   وما توفیقي إال بالله علیه توكلت والیه ُأنیب                   " . . .     .ٕ   .َّ   .   َّ .   )88: ھود، آیة . (  "       

   واهللا من وراء القصد
  

                                              الباحث                           
  محمد محمد العریان



و  

  ملخص الدراسة
  

 برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو إلى التعــرف علىهـدفت الدراســـة 
 الدراسة  بغزة، وقد تحددت مشكلةاألساسي لتنمیة مهارات التفكیر العلمي لدى طالب الصف التاسع

w ي السؤال الرئیس اآلتي:-  
   العلمينموذج أبعاد التعلم لمارزانو لتنمیة مهارات التفكیرقائم على المقترح البرنامج ما ال  

  بغزة ؟ األساسي التاسع طالب الصف لدى
  

  :اآلتیة  الفرعیة األسئلة الرئیس السؤال عن وینبثق  
 ضـوء فـي  العلـوم  التـي یمكـن تنمیتهـا مـن خـالل تـدریس مـادةمهارات التفكیـر ما .1

    التاسع  طالب الصف نموذج أبعاد التعلم لمارزانو  لدى
 نموذج أبعاد التعلم لمارزانو لتنمیة مهارات القائم على المقترح  البرنامج  صورةما .2

   iبغزة األساسي التاسع طالب الصف العلوم لدى التفكیر في

یــر العلمــي لــدى  مــستوى مهــارات التفك توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي هــل .3
 أقـرانهم فـي المجموعـة الـضابطة  طالب الصف التاسع في المجموعة التجریبیة 

  

هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـط درجـات مرتفعـي التحـصیل فـي  .4
المجموعــة التجریبیــة فــي اختبــار مهــارات التفكیــر العلمــي و بــین متوســط درجــات 

 أقرانهم  في المجموعة الضابطة ؟

جــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بـین متوســط درجــات منخفــضي التحــصیل  هـل تو .5
في المجموعة التجریبیة في اختبار مهارات التفكیر العلمي و بین متوسط درجات 

 أقرانهم  في المجموعة الضابطة ؟

  
اختبار مهارات التفكیر ه األسئلة تم بناء أداة الدراسة، والتي تمثلت في ولإلجابة عن هذ  

3بندا اختباریا   )38( من Ïي تكون العلمي والذ عرض األدوات على مجموعة من المحكمین ثم 8 8
  .للتأكد من سالمتها وصالحیتها للتطبیق

  
 برنامج مقترح وفق نموذج أبعاد التعلم لمارزانو للوحدة بناء ولغرض هذه الدراسة  تم  

 الصف التاسع األساسي  السابعة في مادة العلوم للصف التاسع  ، واختار الباحث أربع من شعب



ز  

 طالبا، شعبتان تمثل المجموعة التجریبیة  ) 110( وعددهم" " " بمدرسة ذكور المغازي اإلعدادیة 
 طالبا، وقد تأكد  ) 54(  طالبا، و شعبتان تمثل المجموعة الضابطة وعددها  ) 56( وعددها 
 الزمني والتحصیل في مادة من حیث العمر) التجریبیة والضابطة (  من تكافؤ المجموعتین الباحث

  :Šالعلوم، واستخدم الباحث وفقا لطبیعة الدراسة ثالثة مناهج
  حیث قام الباحث بإعداد قائمة بمهارات التفكیر العلمي :المنهج الوصفي التحلیلي .1

  .المتضمنة في الوحدة
ارزانو حیث قام الباحث ببناء برنامج مقترح بطریقة نموذج أبعاد التعلم لم: المنهج البنائي .2

  .لدروس الوحدة السابعة  
البعدیة على  حیث قام الباحث بتطبیق أدوات الدراسة القبلیة و: المنهج التجریبي .3

حیث تم تدریس الوحدة السابعة ألفراد عینة     )التجریبیة والضابطة ( المجموعتین 
مج قائم حین درستها المجموعة التجریبیة ببرناالمجموعة الضابطة بالطریقة العادیة، في 

 .على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 

  
  :وبعد تطبیق المعالجات اإلحصائیة على الدرجات أظهرت النتائج

في مستوى درجات طالب المجموعة التجریبیة  )α)0.05(توجد فروق دالة إحصائیا عند  .1
 ة الضابطمستوى درجات أقرانهم في المجموعةعلى اختبار مهارات التفكیر العلمي ، و

  .االختبار نفسه ، ولصالح طالب المجموعة التجریبیةعلى 
بین متوسط درجات الطالب مرتفعي التحصیل ) α)0.05(توجد فروق دالة إحصائیة عند .2

في المجموعة التجریبیة على اختبار مهارات التفكیر العلمي ، وبین متوسط درجات أقرانهم 
 .ب المجموعة التجریبیةالطالب مرتفعي التحصیل في المجموعة الضابطة، ولصالح طال

بین متوسط درجات الطالب منخفضي ) α)0.05( توجد فروق دالة إحصائیة عندال .3
التحصیل في المجموعة التجریبیة على اختبار مهارات التفكیر العلمي ، وبین متوسط 

 . درجات أقرانهم الطالب منخفضي التحصیل في المجموعة الضابطة

أوصى الباحث بضرورة تحسین ممارسات التدریس في وفي ضوء النتائج السابقة         
یة التي تركز على اكتساب المعارف  المرحلة اإلعدادیة من خالل البعد عن األسالیب التقلید

 والمفاهیم لذاتها؛ مما یفقد هذه المعارف والمفاهیم أهمیتها وقیمتها بالنسبة للطالب، وضرورة 
حل الدراسیة المختلفة ألهمیته في     المراب تدریس العلوم استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو  في

               



ح  

مهارات التفكیر العلمي، مستوى ، حیث یسهم بفاعلیة في تحسین مهمةتحقیق نتائج تعلیمیة 
 العلوممعلمي لمشرفي وضرورة تنظیم دورات تدریبیة وورش عمل  ? ?وینمي اتجاهاتهم نحو العلوم

كما اقترح  ô استخدام نموذج أبعاد التعلم  في التدریستدریبهم على ؤهلین، وتحت إشراف مدربین م
مارزانو ألبعاد التعلم أثر استخدام نموذج الباحث في ضوء النتائج ضرورة إجراء دراسات الستقصاء 

                           .مثل مهارات حل المشكالت واالستقصاء العلمي  على متغیرات أخرى 
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  الفصل األول
   خلفیـة الدراسـة

  :المقدمــة

:و هو ما یعد انعكاسا =  في شتى نواحي الحیاة    اآلن تطورا هائالیشهد العصر الحالي
حتى صار الحكم على مدى تقدم األمم =  المعرفي الكبیر في كل فروع العلم و التكنولوجیا :لالنفجا

و رقى حضارتها یتم على أساس ما تأخذه من أسالیب علمیة حدیثة في تربیة أفرادها و تعلیمهم 
  .لتعایش مع هذا العصر مما یمكنهم من التكیف و ا= كیف یفكرون 

فإنــه مــن األفــضل أن تهــدف    أساســها العقــل و إذا كانــت الثــورة التكنولوجیــة و المعلوماتیــة 
هــذه الثــورة إلــى تطــویر التعلــیم الــذي یــؤدي إلــى تنمیــة عقــول قــادرة علــى التفكیــر و تــستطیع اســتخدام 

ـــŠ قـــدراتها العقلیـــة  تعلم و تـــصبح النقـــاط البؤریـــة و مـــن ثـــم فـــإن الرســـالة األساســـیة للمـــنهج تیـــسیر ال
لتوجهات المنهج هي االهتمام بأسـالیب التعلـیم و الـتعلم بقـصد تنمیـة و إطـالق طاقـات اإلبـداع عنـد 

، عبیRRد  ( المــتعلم و الخــروج بــه مــن ثقافــة تلقــى المعلومــات إلــى ثقافــة بنــاء المعلومــات و معالجتهــا  
1998 : 307. (  

ئول األول عــن بنــاء عقــول التالمیــذ و بــذلك ال تــصبح م الــذي تقدمــه المدرســة هــو المــسیفــالتعل
بـل تعلـیم الطـالب المهـارات التـي تمكـنهم مـن الـسیطرة   مهمة التعلـیم تحـصیل المـادة التعلیمیـة فقـط 

 .على أمور حیاتهم مثل مهارات التفكیر و المهارات المتعلقة بطرق الحـصول علـى المعرفـة واالنفتـا
  ) .5: 1999،  الحارثي(  ال نهایة له العقلي على المستقبل ألن التعلم

  ساب التلمیذ مجموعة من المعارف والمهارات فحسب فلم تعد عملیة التعلم تشیر إلى اكت
عمیق لسلوك المتعلمین لیصبحوا أكثر قدرة  إلى عملیة تعدیل و تغییر شامل وٕانما أصبحت تشیر5

،  الطیطي( 5بداعیا إلى أقصى الحدود5ثمارا إعلى استثمار كل الطاقات و اإلمكانات الذاتیة است
2004 :105.(  

 و نظرا ألن المجتمع یجتاحه تغیرات سریعة و أحداث متشابكة و معقدة فإن ما ینجم      
عن ذلك من تحدیات یتطلب تعمیق قدرة المتعلم على اتخاذ القرار من خالل تحقیق التكامل في 

ذلك في إطار حیاتي وظیفي حتى یم وعارف و مهارات و اتجاهات و قخبرات المتعلم من م
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   یستطیع المتعلم التصرف بفاعلیة في مواجهة المواقف الیومیة بطریقة متكاملة وظیفیة مبتكرة
(Harlen ,1998 :110) .  

و من ثم وجب إعادة النظر في العملیة التعلیمیة لیس باالتجاه نحو مزید من المناهج و 
التعلیم و التركیز على آلیات تمتاز بالشمولیة و العمومیة المقررات الدراسیة و لكن بتطویر نظم 

لتعید تشكیل البنیة العقلیة القادرة على الفهم و التحلیل و النقد و اإلبداع و اتخاذ القرار و حل 
  ) .13: 2000، و النذیر ،  الكثیري ( المشكالت  

    و لیس المعرفي وحده  وبال شك فإن التقدم التكنولوجي و العلمي هو رهن بالتقدم الفكري 
 حصیلة إلعمال العقل و التنور بما یؤدي لإلبداع و االبتكار ، جدیر باإلشارة هنا éالتقدم الفكري ه

 على شعب دون ééو حسن التدبر و التفكیر لیس مقصور   في أمة بعینها ééأن الذكاء لیس محصور
تقدم التكنولوجي و العلمي ما هو إال و ما نراه في هذا العصر من تفاوت بین األمم في ال  األخر 

 یعد من أهم éو البحث العلمي المنظ  نتیجة اختالف بین أنماط تفاعل كل أمة مع واقع الحیاة 
عبید و ( أسالیب التنمیة و التطور التكنولوجي و الذي یمكن استثماره في مجاالت اإلنتاج المختلفة 

  ) .28: 2003عفانة ، 

   للتفكیر بمثابة أدوات فهي   التعلیمیة والعملیة للطالب بالنسبة كبیرة أهمیة التفكیر ولمهارات
 تمثل األدوات هذه    ، حیث التفكیر فاعلیة مستوى یحدد األدوات هذه واستعمال 2003 كفاءة ومستوى

 التفكیر مهارات من عدد في براعة  الطالب تطویر      الجید التفكیر منه ینطلق الذي األساس

  ایجابیا ینعكس ذلك    كما   تفكیره التي تتحدى األمور في النجاح ) . من یكافح جعلهت األساسیة
  )  .175: 1995، بییر ( الطالب  التي یعیشها الحیاة نوعیة وعلى العلمي التحصیل على

 فقد أكدت    األساسیةالعلوم تدریس أهداف من العلمي التفكیر مهارات تنمیة أصبحت لذلك

 البحث في العلمي وتوظیفها التفكیر مهارات تنمیة على العلمیة التربیة في الحدیثة االتجاهات كافة

   .. واالستقصاء

 على استخدام التالمیذ قدرة تطویر على البیولوجیة العلوم تدریس أهداف أكدت الیابان ففي

 وأكدت   میةالعل والمفاهیم  والمبادئ الحقائق الى الوصول في االستقصاء في العلمي التفكیر مهارات

 الوالیات في أما   التفكیر في العلمیة الطریقة التالمیذ تعوید على بریطانیا في العلوم تدریس أهداف

 التفكیر مهارات استخدام في التالمیذ مهارات البیولوجیا  تطویر تدریس أهداف تضمنت فقد المتحدة

  ) .37 :1984، نشوان ( العلمي 
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 والتفكیر والتجریب البحث بطرق الطالب تزوید على عملت العلمي التفكیر مهارات كما أن

. وتمدهم بإمكانیة إثبات صحتها أو خطئها    العلمیة الحقائق فهم على تساعدهم التي   واالستقصاء
 كما حتى .    ôالطالب عمریا تقدم لمجرد یأتیان ال التفكیر مهارات ممارسة في والكفاءة التمیز )   كما

 المهارات هذه كون الى یتعدى  ذلك بل   النظریة التدریس عملیة عن ناتج أنه من تابا هیلدا تقرر

 أهمیة المنهج یكتسب ولكي   ومادة دراسیة محتوى تمثل أنها اعتبار على معها التعامل یتم .  ینبغي

 اكساب خالل من وذلك   التدریس علمیة لعملیة كنتیجة المهارات هذه تضمینه من البد خاصة

 تحقیق على یعمل مما الفعال التفكیر لتعلم التعلیمیة المؤهلة البیئة بتوفیر المهارات هذه الطالب

   .)175: 1995، بییر ( التعلم  وغایات متطلبات

 التطور األكادیمي على فقط تركز تعد لم التي  العلوم  وتعلم لتعلیم المعاصرة لنظرة5 1  

 متعلم كتخریج عالیة المستوى تعلیمیة مخرجات تحقیق إلى مكان كل في التربویین تدعو بل للطالب

 بذاته التعلم على القدرة متعلم له فعالة، وتواصل اتصال مهارات لدیه متعلم جید، مفكر مطلع ، 

  . مجتمعه خدمة في یسهم متعاون، منتج متعلم نفسه، وتوجیه

 بوجه عام و و من النماذج التدریسیة التي قد تسهم في تحقیق الغایات السابقة في التدریس
  حیث قدم مارزانو نموذجا تعلیما   تدریس العلوم بوجه خاص نموذج روبرت مارزانو ألبعاد التعلم 

) ) نموذج أبعاد التعلم(اشتق من نتائج البحوث الشاملة في مجال التعلم المعرفي و أطلق علیه 
الثانویة و الهدف یستطیع أن یستخدمه المعلمون من مرحلة ریاض األطفال حتى نهایة المرحلة 

النهائي للنموذج أن یصبح التالمیذ متعلمین قادرین على تطویر أنفسهم و قدراتهم العقلیة من خالل 
   .)5 : 1998  ، آخرونمارزانو و ( تنمیة التفكیر لدیهم 

و یستند نموذج أبعاد التعلم إلى الفلسفة البنائیة حیث یعتبر مارزانو أن المعرفة السابقة هي 
بدایة التي یبنى علیها الفرد خاللها خبراته و تفاعالته مع عناصر و متغیرات العالم من نفطة ال
   ) .Marzano,1996:13( حوله 

و یتوصل الفرد إلى المعرفة من خالل بناء منظومة معرفیة تنظم و تفسر خبراته مع 
ر به من خبرات و متغیرات العالم من حوله و هذه المعرفة نفعیة و یستخدمها الفرد لتفسیر ما یم

  ) .Marzano,1995:512( مواقف حیاتیة 
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فالتعلم كما یراه مارزانو نشاط مستمر یقوم به الفرد عندما یواجه مشكلة أو مهمة تمس حیاته 
فتولد فیه قوة دفع ذاتیة تجعله مثابر في سبیل حل هذه المشكلة و إنجاز تلك المهمة أو تحقیق 

  . ) Marzano,1990:17( أهداف شخصیة 

 و اتساقها مع البناء المعرفي هو أساس عملیة التعلم من .و یرى مارزانو تكامل خبرات الفر
 مع الضغوط المعرفیة لدى المتعلم الخبرات الجدیدة التي یمر بها و إحداث التوافق و التكیف

)Hommen,1997:159. (   

 األول البعد تعلقأبعاد، ی خمسة على للتعلیم خطة وضع عند التعلم أبعاد نموذج یستند ,

 لدى یتوفر    ینبغي التعلم لكي یحدث أنه التعلم، أي عن الموجبة واإلدراكات االتجاهات بتكوین

وتكاملها  المعرفة باكتساب الثاني البعد ،ویتعلق الدراسة حجرة في واالرتیاح باألمن اإلحساس التالمیذ
å المعرفة وتنظیم   التالمیذ لدى السابقة بالمعرفة الجدیدة المعرفة ربط خالل من التكامل یتحقیق 

 الثالث البعد المدى، ویركز طویلة في الذاكرة خزنها على التالمیذ لمساعدة معنى لها بطرق الجدیدة

          التعلم لعملیة غایة لیس وتكاملها المعرفة تنقیتها فاكتساب    وصقلها المعرفة توسیع على
 لها ، ویندمج أبعد روابط ویكون جدیدة تمییزات إلیها ویضیف ویصقلها معرفته ویمد التلمیذ یوسع

 الدعم األخطاء وتقدیم وتحلیل واالستنباط واالستقراء والتصنیف المقارنة أنشطة في عادة التالمیذ

 التعلم معنى إن له على نحو المعرفة باستخدام الرابع البعد ویتعلق والتجرید، المنظور وتحلیل وتحلیله

 في تعلموه ما وتوظیف معنى، لها مهام ألداء المعرفة استخدام على التالمیذ  یقدر حین یحدث الفعال 

والبحث  القرار اتخاذ للمعرفة، المعنى    االستخدام على تشجع التي المهام ومن   حیاتهم العامة
  التعلم باستخدا أبعاد من الخامس البعد ویتعلق واالختراع المشكالت وحل التجریبي واالستقصاء

  ) .18-14: 2000 ،مارزانو ( منتجة   عقلیة عادات

 على العالقة الوثیقة بین أبعاد التعلم الخمسة فهي ال تعمل منعزلة ) .آخو یؤكد مارزانو و 
) ) البعد األول ( فالتعلم كله یحدث على أساس اتجاهات الطالب و إدراكاته   -و لكنها تعمل معا 

فالبعد األول و الخامس عامالن دائمان من ( )  البعد الخامس ( استخدامه لعادات العقل المنتجة 
فعندما تتوافر االتجاهات و اإلدراكات االیجابیة و یتكون لدى الطالب عادات عقلیة . عوامل التعلم 

و یوسع و یمد ) البعد الثاني ( و یعمل على تكاملها . منتجة یستطیع حینئذ اكتساب معرفة جدیدة 
و لذلك ) البعد الرابع ( معنى úو یستخدم المعرفة استخداما ذا ) البعد الثالث ( معرفته و یصقلها 

أكثر أنواع التعلم فاعلیة هي التي تتیح تفاعل هذه األبعاد الخمسة و هو ما یتوفر في نموذج أبعاد 
  .  )8: 200 ، آخرونمارزانو و ( التعلم  
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 ضـمن توصـیاتها أشـارت التـي بیـةواألجن العربیـة والدراسـات البحـوث مـن العدیـد أجریـت وقـد

 وذلـك المـشكالت التربویـة، لمختلـف الحلول یوجد ربما التعلم ألبعاد مارزانو نموذج    إلى ومقترحاتها

 وسـلبیة لـذاتها المعـارف والمفـاهیم اكتـساب علـى تركـز التـي التقلیدیـة األسـالیب عـن البعـد خـالل مـن

 علـى التركیـز وضـرورة بالنـسبة للمـتعلم، وقیمتهـا تهـاأهمی المعارف هذه یفقد مما تحصیلها، في المتعلم

 جمیـع تنمیـة فـي فعـال بـشكل تـسهم واضـحة،  والتـي تربویـة فلـسفه إلـى تـستند التـي والنمـاذج األسـالیب

 مـارزانو نمـوذج Q=ÏN=ÉôÏ مـع یتماشـى بمـا منـاهج العلـوم محتـوى صـیاغة إعـادة وأهمیة .المتعلم قدرات

 بین العالقة Hommenٕ فهمه من التالمیذ یمكن بشكل المحتوى العلمي تقدیم إلى یدعو والذي التعلم، ألبعاد

 :  مثـل ..حیاتـه فـي تواجهـه التـي المختلفـة للمـشكالت الحلـول في  إیجـاد منه االستفادة وكیفیة أجزاءه،
عبد اللطیRف  ( ،)  2003، البعلي ( ،) 2006، الحصان ( ، )  2010، الرحیلي ( من   ًكال  دراسة

  . ) Thompson,1999(،)  2001 ، الباز ( ،)2003، 

 مشرفي تشیر مالحظات وتدریسها العلوم مناهج في والتطورات الحدیثة التوجهات من وبالرغم
 بإثارة یهتمون وال المعرفیة األهداف من الدنیا المستویات على تدریسهم في المعلمین  تركیزإلىالعلوم 

 منهم ویطلب الطالب یختارها متعددة أنشطة إلنجاز مناسبةال الظروف یهیئون طالبهم،وال لدى التفكیر

إعطاء  )   المناقشة طریقة على غالبیتهم  اعتماد الحظو كما ٕوامكاناتهم، قدراتهم إنجازها بحسب
 حل في ودورها العلم وعملیات العلمي للتفكیر  كافیا  اهتماما یولون ال كما  التفكیر فرصة الطالب

 إلى باإلضافة هذا الدنیا، مستویاته وفي فقط المعرفي الجانب على هماهتمام المشكالت، وینصب

 عاجزة التقویم عملیة یجعل الذي األمر طالبهم، 2001 تقویم في التحصیلیة االختبارات اقتصارهم على

 99  من خالل استطالعیة .  التعلیمیة بالعملیة لالرتقاء كافیة بمعلومات التربویین العاملین عن تزوید
 المبررات ناك قلة في الدراسات التي تناولت برامج تعلیمیة لتنمیة مهارات التفكیر العلمي  ،هذهأن ه

  هذه عنوان الختیار دفع الباحث التربیة مجال في جدید هو ما كل بمواكبة الباحث رغبة إلى إضافة
ت التفكیر العلمي لدى برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو لتنمیة مهارا الدراسة ببناء

  .  طالب الصف التاسع األساسي

  
  :     الدراسة مشكلة

 أبعـاد الـتعلم لمـارزانو  نمـوذج علـى  برنـامج مقتـرح قـائ علـى التعرف في  البحث مشكلة تتركز

تنمیة مهارات التفكیر لدى طـالب الـصف التاسـع  في  العلوم مقرر من مختارة موضوعات تدریس في
   .ياألساس
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          :اآلتي الرئیس السؤال على اإلجابة في الدراسة مشكلة 7تتحد  

   العلمــينمــوذج أبعــاد الــتعلم لمــارزانو لتنمیــة مهــارات التفكیــرعلــى القــائم مقتــرح ال رنــامجبالمــا 
  بغزة ؟ األساسي التاسع طالب الصف لدى

  :اآلتیة  الفرعیة األسئلة الرئیس السؤال عن وینبثق
نمـوذج أبعـاد  ضـوء فـي  العلـوم یمكن تنمیتها من خالل تدریس مادة  التيمهارات التفكیر ما .1

  . التاسع  طالب الصف التعلم لمارزانو  لدى
 نمـوذج أبعـاد الـتعلم لمـارزانو لتنمیـة مهـارات التفكیـر القـائم علـى المقتـرح  البرنـامج صـورة ما .2

    بغزة األساسي التاسع طالب الصف العلوم لدى في
 مـــستوى مهـــارات التفكیـــر العلمـــي لـــدى طـــالب فـــية إحـــصائیة  توجـــد فـــروق ذات داللـــ هـــل .3

    أقرانهم في المجموعة الضابطة  الصف التاسع في المجموعة التجریبیة 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـط درجـات مرتفعـي التحـصیل فـي المجموعـة  .4

م  فـي المجموعـة التجریبیة في اختبار مهارات التفكیـر العلمـي و بـین متوسـط درجـات أقـرانه
 الضابطة ؟

ــــة إحــــصائیة بــــین متوســــط درجــــات منخفــــضي التحــــصیل فــــي  .5  هــــل توجــــد فــــروق ذات دالل
المجموعة التجریبیة في اختبار مهـارات التفكیـر العلمـي و بـین متوسـط درجـات أقـرانهم  فـي 

 المجموعة الضابطة ؟

  
    :فروض الدراسة

 درجـات طـالب متوسـط بین ) α ) 0550 ≤مستوى  عند إحصائیة داللة iaå 2001 ال توجد .1

 أقـرانهم فـي  ومتوسـط درجـات    العلمـي مهـارات التفكیـر اختبـار فـي التجریبیـة المجموعـة

  . الضابطة المجموعة
 درجـات طـالب متوسـط بین ) 05 0 ( α ≤مستوى  عند إحصائیة داللة  )  2001 ال توجد .2

بـین   L العلمـي التفكیـرمهـارات  اختبـار فـي  التجریبیـة المجموعـة مرتفعـي التحـصیل فـي 
  . الضابطة المجموعةأقرانهم في  متوسط درجات

 درجـات طـالب متوسـط بین ) 05 0 ( α ≤مستوى  عند إحصائیة داللة  )  2001 ال توجد .3

بـین   L العلمـي مهـارات التفكیـر اختبـار فـي  التجریبیـة المجموعـة منخفـضي التحـصیل فـي 
  . الضابطة المجموعةأقرانهم في  متوسط درجات
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  -:الدراسة أهداف

  -:تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة 
نمـوذج  ضـوء فـي العلمي المـراد تنمیتهـا مـن خـالل تـدریس العلـوممهارات التفكیر قائمة ب بناء .1

  .أبعاد التعلم لمارزانو 
نمـوذج  ضـوء العلـوم فـي مهـارات التفكیـر فـيوأهمیتـه بتنمیـة المقتـرح  لبرنـامجالتعـرف علـى ا .2

  التاسع طالب الصف بعاد التعلم لمارزانو لدى 
 مرتفعــي و منخفــضي التحــصیل الــذین التعــرف علــى الفــروق بــین متوســط درجــات الطــالب .3

  .التقلیدیة  بالطریقة درسوا الذین  أقرانهمدرجاتومتوسط المقترح یدرسون البرنامج 
  

  :أهمیة الدراسة 
    ::یة الدراسة كونها تفید كال من تكمن أهم

وذلك عند صیاغة منهاج العلوم وتطویره، أو عند وضع خطط وبرامج : المنهاج واضعي .1
  .ِّمساعدة و إثرائیة؛ لتعزیز المنهاج بأنشطة توظف نموذج أبعاد التعلم 

�حیث تقدم الدراسة برنامج لتدریس العلوم باستخدام نموذج أبعاد التعلم :  التربویین المشرفین .2
 المعلمین، وتطویر قدراتهم من خالل وضع برامج ، مما یفید مشرفي العلوم في تدریب

  .تعمل على إكسابهم مهارات توظیف أبعاد التعلم في إعدادهم للدروس 
 حیـث تـوفر الدراسـة اختبـارا  لمهـارات التفكیـر :  فـي مجـال تـدریس العلـومالمعلمـین والبـاحثین .3

یـساعده علـى   اقترح م ا و برنامج العلمي في الوحدة السابعة من كتاب العلوم للصف التاسع
مــن كتــاب العلــوم للــصف التاســع األساســي " النبــات الزهــري وتركیبــه" تــدریس الوحــدة الــسابعة

 .ق نموذج أبعاد التعلم لمارزانو " 

 المـسؤولینتـزود هـذه الدراسـة : الجامعـات الفلـسطینیةب  برامج إعداد المعلمـین�عالمسؤولین  .4
لفلسطینیة بمعلومات تربویة و تصور متكامل الجامعات اب  إعداد المعلمینجعن تطویر برام
ـــة  فـــي التـــدریس لتـــدریب نمـــوذج مـــارزانو لكیفیـــة توظیـــف  الطـــالب المعلمـــین بكفایـــات مهاری

  .ف نموذج أبعاد التعلم في التعلیمتجعلهم قادرین على توظی
  :  حدود الدراسة 

 العلوم من كتاب" النبات الزهري وتركیبه " اقتصرت الدراسة على الوحدة السابعة  - 
 من خالل اختبار لمهارات لمارزانوللصف التاسع األساسي بحیث تقیس أبعاد التعلم 

  .التفكیر العلمي
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، التذكر ، جمع المعلومات (  على مهارات التفكیر العلمي  الدراسةاقتصرت -
  ) التكامل، التنظیم ، التولید ، التحلیل

 بمدرسة )م 2010/2011( ي تم إجراء الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراس - 
  .بالمحافظة الوسطى" " " ذكور المغازي اإلعدادیة 

  
  :مصطلحات الدراسة 

   : : مصطلحات الدراسة اجرائیا كما یأتيتم تعریف
  
وحدة تعلیمیة مصممة بطریقة مترابطة ومتضمنة مجموعة من األهداف   : المقترح البرنامج ·

بهدف تنمیة   التدریس و التقویم المتنوعة و الخبرات و األنشطة و الوسائل و أسالیب 
   .لم لدى طالب الصف التاسع األساسمهارات التفكیر العلمي  وفق نموذج أبعاد التع

  
 نموذج تعلیمـي یهـدف إلـى تـدریب المـتعلم علـى كیفیـة التفكیـر   : نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ·

كیـر بالتفاعـل بـین خمـسة أنمـاط خالل التعلم و ذلك من خـالل تنمیـة التحـصیل و مهـارات التف
اكتــساب اتجاهــات و إدراكــات إیجابیــة مــن الــتعلم، واكتــساب المعرفــة مــن الــتعلم و متمثلــة فــي 

الجدیــدة وتكاملهــا واتــساقها مــع المعرفــة القائمــة فعال،وتعمیــق المعرفــة وتــدقیقها للوصــول إلــى 
 اســتخدام العــادات العقلیــة تنمیــة نهایـات ونتــائج جدیــدة، واســتخدام المعرفــة اسـتخداما ذا معنــى،

 .المنتجة 

  
مجموعة القدرات والعملیات العقلیة التي یجب أن یتمتع بها الطالـب   :مهارات التفكیر العلمي ·

، جمع المعلومات (   هذه العملیات، وهي للقیام بالعملیات العلمیة من أجل تحقیق الهدف م

قاس بالدرجة التي یحصل علیهـا الطالـب  ، وت) التكامل، التنظیم ، التولید ، التحلیل، التذكر 
  .في اختبار مهارات التفكیر العلمي
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  الفصل الثاني
  اإلطــار النظــري

  
v نموذج أبعاد التعلم لمارزانو :  المحـور األول 

 . و أسالیب تدریسها العلوم ×

  .نموذج أبعاد التعلم لمارزانو  ×
  أبعاد التعلم لمارزانوفلسفة نموذج  ×
 ج أبعاد التعلم لمارزانو مكونات نموذ ×

  التعلم ألبعاد مارزانو نموذج في التقویم ×
 أهمیة نموذج أبعاد التعلم لمارزانو  ×

  نموذج أبعاد التعلم و أهداف تدریس العلوم  ×

     
v المحـور الثاني : 
 
 التفكیر  ×

 التفكیر العلمي ×

 مهارات التفكیر العلمي ×

 دور المعلم في تنمیة مهارات التفكیر  ×
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  صل الثانيالف

  اإلطــار النظـري
  المحور األول نموذج أبعاد التعلم لمارزانو

المعاصر لتغیرات متالحقة في المعرفة العلمیة، ونظم المعلومات المجتمع   یتعرض
 واالتصاالت، ولحدوث تطورات سریعة في كافة المجاالت العلمیة والتربویة، مما أثر في كیفیة 

ة اإلنسان، وأصبح من غیر المقبول االستمرار على المناهج تطبیق المعرفة العلمیة في حیا
بصورتها التقلیدیة التي تركز فقط على بنیة المعرفة، وبدأت النظرة تتغیر حیث بدأ االهتمام بطریقة 

  .التفكیر والتعامل مع المعرفة

 مناهج العلوم لها صیغة خاصة من حیث تناول المعرفة  )  )219: 2001( یرى أحمد 
ة، فهي تهتم إلى جانب بنیة المعرفة بتوظیف هذه المعرفة في حیاة الطالب بإجراء التجارب العلمی

واكتشاف المفاهیم والمعلومات من خالل البحث واالستقصاء للظواهر التي تواجه الطالب في حیاته 
  .الیومیة

  
  :ُّالتحول في تدریس العلوم وأسالیب تدریسها

 التدریس أصبـح غیر قادر على مجاراة التقدم العلمي  التقلیـدیة فياألسـالیباتباع :19 
:أن التعلیـم التقلیــدي یواجـه منفـردا  ) 14- 12: 1992( والتكنـولوجي الهائـل، حیث یرى نشوان 

  : اآلتیة بعض المشكالت
  .الزیادة الهائلة في أعداد السكان وما ترتب علیها من زیادة في أعداد الطالب -1
  . مؤهلین تربویاقلة أعداد المعلمین ال -2
  . تضاعف المعرفة الهائل وما ترتب علیه من تشعب في التعلیم -3
  .القصور في مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب -4

. أوفر التخصصات حظا من حیث تنوع أسالیب تدریسها من. ونظرا ألن العلوم تعتبر  .
یعة العلوم المتجددة وتعددها، فلم یحظ أي تخصص آخر بنفس االهتمام الذي منح له، كما أن طب

تجعل من الصعب أن یرشح أحد هذه األسالیب لتكون األفضل، ولذلك ال یوجد أسلوب أو طریقة 
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تدریس محددة یمكننا القول بأنها األفضل، بل إن األمر یعتمد على طبیعة المنهاج، وطبیعة 
  .الموضوع، وطبیعة الطالب، وطبیعة اإلمكانات المتوافرة

، وسیتم التركیز في المحور إلى استخدام نماذج حدیثة في تدریس العلوممن هنا جاءت الحاجة 
  . من هذه الدراسة على استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تدریس العلوم األول

  
  نموذج مارزانو ألبعاد التعلم 

 لإلطار الشامل الذي قدمته جمعیة تطویر المناهج و تطویرایمثل نموذج أبعاد التعلم 
  .w�Ï  اإلش

Association for Supervision and Curriculum Development   
)  ASCD( بعنوان أبعاد التفكیر Ïأبعاد التعلم هي اإلطار التكـاملي للتخطـیط فیمـا یتعلـق  ) حیث 

فإنه یزود المعلمین بإطار یمكنهم من تحدید أنواع الـتعلم المطلـوب تـدعیمها أو متابعتهـا Ï بالتدریس 
ــتعلم إطــار عمــل فــي حجــرة الدراســة یحقــق التكامــل بــین 5و یعتبــر نمــوذÏ لــم مــن قبــل المع  أبعــاد ال

و عـدد مـن الـدول األوربیـة  )  والیـة أمریكیـة40و یستخدم النموذج فـي Ï  و التقویم التعلیمالمنهج و 
و هــو نمــوذج اشــتق مــن نتــائج البحــوث الــشاملة فــي . كمــا تــرجم إلــى اللغــة األســبانیة  ) ةو اآلســیوی

  أن یـــستخدمه المعلمـــون مـــن مرحلـــة ریـــاض األطفـــال حتـــى نهایـــةعل الـــتعلم المعرفـــي و یـــستطیمجـــا
 للنمـوذج أن یـصبح التالمیـذ متعلمـین قـادرین علـى تطـویر أنفـسهم المرحلة الثانویة و الهدف النهـائي

ــتعلم إطــار تكاملیــا للتخطــیط . و قــدراتهم العقلیــة مــن خــالل تنمیــة التفكیــر  . و یعــد نمــوذج أبعــاد ال
 التـدریس  اتخاذ القرار فیمـا یتعلـق بالتـدریس و هـو تكـاملي بمعنـى أنـه یتـضمن اسـتخدام اسـتراتیجیا

الموجودة بالفعل في عدد من البرامج الشائعة و لهذا فهـو یفتـرض أن كـل فعـل یقـوم بـه المعلـم یـدعم 
لوجدانیـة التـي 5نوعا معینـا مـن التفكیـر لـدى الطـالب و ذلـك مـن خـالل تنمیـة اإلمكانـات المعرفیـة و ا

یتم تدریسها على شكل عملیات بصورة مباشرة و صریحة مما یرفع كفاءة الفرد في اكتـساب المعرفـة 
و فهمهـا و یزیــد مــن قدرتــه علــى اتخــاذ القــرار فیمـا یواجهــه فــي حیاتــه الیومیــة داخــل حــدود المؤســسة 

   .)106:  أ 1997مارزانو ( التعلیمیة و خارجها 
  -: )5  : 1998، مارزانو و أخرون (  تعلم ست مسلمات أساسیةو یتضمن نموذج أبعاد ال

  . التعلم  یة حدوكیفینبغي أن یعكس التعلیم أفضل ما نعرف عن  -1
iیتضمن التعلم نظاما أو نسقا مركبا من العملیات المتفاعلة یتضمن خمسة أنماط من  -2 a 6

  .نماط التعلم المختلفة أل. التفكیر متعددة التخصصات 
لتعلم یبین أن التعلم الذي یركز على موضوعات تعلیمیة متعددة ما نعرفه عن ا -3

  .التخصصات هو أكثر الطرق فاعلیة لتحسین التعلم و تقدمه 
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ینبغي أن یتضمن منهج التعلیم من ریاض األطفال إلى نهایة المرحلة الثانویة تدریسا  -4
  .لتي تیسر التعلملمستوى الرفیع اصریحا لالتجاهات و اإلدراكات و العادات العقلیة ذات ا

بدرجة المدخل الشامل للتعلیم یضم على األقل نمطین متمایزین من التعلیم أحدهما موجه  -5
  . موجه بدرجة أكبر من قبل التلمیذ أكبر من قبل المعلم و اآلخر

ینبغي أن یركز التقویم على استخدام الطالب للمعرفة و على االستدالل المركب أكثر من  -6
  .معلومات منخفضة المستوىتركیزه على استرجاع 

و یضم نموذج أبعاد التعلم مكونات منوعة صممت لمساعدة المربین لكي یفهموا فهما تاما  كیف 
یمكن استخدام إطار أبعاد التعلم إلعادة بناء المنهج التعلیمي و التعلیم و التقویم و یقترح نموذج 

 و هذه األبعاد الخمسة  أبعاد للتعلم أبعاد التعلم أن عملیة التعلم تتضمن و تتطلب تفاعل خمسة 
  -: العقل خالل التعلم وهي  یة عمكیفتعبر عن 

   .االتجاهات و اإلدراكات اإلیجابیة نحو التعلم: البعد األول 
  .اكتساب المعرفة وتكاملها : البعد الثاني 
   . تعمیق المعرفة و صقلها :البعد الثالث 
  .معرفة المعنى لل=االستخدام ذ: البعد الرابع 

  ) .25  : 2000،  آخرون مارزانو و(   عادات العقل المنتجة: لبعد الخامس  
  

  فلسفة نموذج  أبعاد التعلم لمارزانو

 أبعاد التعلم لمارزانو إلى علم النفس المعرفي الذي یشیر إلى أن المتعلمین یحققون نموذجیستند 
لفلسفة البنائیة و التي تفترض أن عملیة التعلم أي یقوم على ا a هاو یبنونالمعرفة الفهم حینما یكونون 

  .أساسها التلمیذ و ما یحدث بداخله من تفاعالت 

  یبادر إلى معاینة الخبرات التي تؤدي إلى التعلم    نشط كائنفالمتعلم في نظر المعرفیین 
  ینتبه   یقرر   یبحث عن المعرفة التي تمكنه من حل المشكالت و یعید تنظیم ما لدیه من معارف 

إن ما یهتم به المعرفیون في   یستجیب استجابات متنوعة في طریق محاولته لتحقیق ما یهدف إلیه 
و التأثیرات التي تتركها هذه المعرفة على سلوك اإلنسان   تفسیرهم للتعلم هو ما لدى الفرد من معرفة 

 اعتبار أن المعرفة عملیة عقلیة و ما التعلم عندهم إال تعدیل لهذه المعرفة من خالل الخبرة ذلك على  
و على اتصال مستمر بها من خالل   .یصبح الفرد بمقتضاها واعیا ببیئته الداخلیة و الخارجیة 

   . Selinger,1994: 214-215, Penkone 1997:73) ( التفكیر  التذكر   عملیات
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ام االستراتیجیات و المداخل كما أن البنائیة توجه اهتمام التالمیذ لالستیعاب العمیق للمواد و استخد
: مثل 4 ى ذلك فالتالمیذ یقومون بتوظیف اإلستراتیجیاتو عل4 التي تؤدي إلى التعلم ذي المعنى 

   ).Wallace , etal, 2003:998 (قةالمعرفة بالحیاة الیومیة الحقیو تطبیق ین   اآلخرالتفاعل مع

  
  مكونات نموذج أبعاد التعلم 

   .و اإلدراكات اإلیجابیة نحو التعلماالتجاهات : البعد األول 
positive  Attitudes and perceptions about learning  

 العناصر من    واعتبر   اإیجاب     سلبا التعلم على الطالب قدرة في تؤثر واالدراكات االتجاهات   

 مارزانو یحدد لذلك .التعلم عن إیجابیة وادراكات اتجاهات و نرسخ نكون    الفعال التعلم في المفتاحیة

  : هما التعلم نحو االیجابیة االتجاهات تنمیة خاللهما من یتم جانبین
  .اتجاهات و إدراكات تتصل بمناخ الفصل الدراسي * 
  .اتجاهات و إدراكات تتصل بمهام الفصل الدراسي * 
  : مساعدة التالمیذ على تنمیة اتجاهات و إدراكات تتصل بمناخ الفصل الدراسي -1
  )23- 13، ب 1997 ، ارزانوم( 

 مدى شعور :و في هذا الجزء ننظر من جانبین هما   هناك جوانب كثیرة للمناخ الصفي 
رق یمكن و هناك عدة ط= و مدى إدراكهم و إحساسهم بالراحة و النظام   Š التالمیذ بأنهم مقبولون

  :من خاللها أن نحقق ذلك 
  : مساعدة التالمیذ على الشعور بالقبول  -  

  .كون عالقة مع كل تلمیذ في الصف یحاول أن ی - 
   . اتجاهاتهمالحظیراقب و ی - 
  .مج في سلوكیات صفیة إیجابیة و منصفة یند - 
  . ب إیجابیا لالستجابات غیر الصحیحة أو للقصور في االستجابة یستجی - 
  .ح للتالمیذ فرص التعلم التعاوني ییت - 
  .ظام ساعد التالمیذ على تنمیة اإلحساس باالرتیاح و النی - 
  .ح للتالمیذ الفرص لیحددوا معاییرهم الخاصة باالرتیاح و النظام یت - 

  : تنمیة اإلحساس بالترتیب و النظام - .
  .رسخ قواعد و إجراءات صفیة و تفاهم وتواصل مع التالمیذ بشأنها یضع و ی - 
  .ضع سیاسات واضحة عن السالمة الجسمیة للتالمیذ ی - 
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 التي تجرى داخل الصف و خارجه و اتخذ  على وعي بالسخریة أو التهدیداتیكون - 
   .الخطوات التي توقف هذه المضایقات

 
  : مساعدة التالمیذ على تنمیة اتجاهات و إدراكات إیجابیة لمهام الصف الدراسي -2

   وسرعة:بعضایرى مارزانو أن استخدام المعلم ألسلوب التعلم التعاوني یزید من تقبل التالمیذ لبعضهم 
  الن دینامیكیة الجماعة و التعاون تولد لدیهم شعورا و اتجاها نحو الجماعة و العمل داخلها   الصفیة إنجازهم المهام 

و قیام المعلم باألداءات  التدریسیة التالیة قد یدعم االتجاهات اإلیجابیة لمهام و  2 )421: 2001،خالد ، الباز ( 
   . )Marzano , 1997 : 96   (أعمال الصف الدراسي

  :اعدة التالمیذ على إدراك المهام على أنها قیمة  مس–  
  .نم إحساس التالمیذ بالثقة األكادیمیة ی - 
  .ربط مهام الصف الدراسي بمیول التالمیذ ی - 
  .طلب من التالمیذ تولید مهام تشبع المیول و تحقق األهداف ی - 

  : مساعدة التالمیذ على االعتقاد بان لدیهم القدرة على أداء المهام - .
  .لتالمیذ تغذیة راجعة ایجابیة  لیقدم - 
  .- علم التالمیذ أن یستخدموا  كالما موجبا مع الذات ی - 

  :م و أن تكون واضحة بالنسبة لهم  مساعدة التالمیذ على فهم المها-.
تلك السلوكیات التي تتوقعها أثناء القیام - حدد السلوكیات المعینة أو النوعیة بحیث تكون متمایزة ی - 

  .مامها بالمهام و بعد إت
  .جزئ المهام المركبة إلى خطوات صغیرة أو أجزاء ی - 

 لتقبل المدرسة و    تتسم  بالحنان و الود تهیئ المناخ الصفي للتالمیذاستراتیجیاتو یرى الباحث أن تقدیم 
ل من حیث أن بدایة الطریق لتعلیم هؤالء التالمیذ هو شعورهم باألمن و الطمأنینة و التقبF ما یرتبط بها من مهام 
كما یرى أن أسلوب التعلم F میذ و حثهم نحو مزید من التعلم و هذا و شأنه استثارة التالF جهة المعلم و األقران 

و العمل في = و خاصة إذا كان التعلم من خالل المهام = التعاوني من األسالیب المفیدة التي یحسن استغاللها 
التواصل و التقبل و الود بین التالمیذ و بعضهم و التالمیذ و مجوعات صغیرة حیث یسهم في تنمیة روح الجماعة و 

  .و هذا ما قام به الباحث عند بناء مهام التعلم المختلفة بكتاب التلمیذ= المعلم 
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   .اكتساب المعرفة و تكاملها : البعد الثاني   
Acquisition and Integration of Knowledge  

   المتوافرة المعلومات من الشخصي المعنى بناء أساسها تفاعلیة عملیة التعلم عملیة تعتبر
 جدیدة معرفة لبناء  مسبقا الفرد یعرفه بما المعلومات تلك تكامل تحقیق ثم التعلیمي، الموقف) المحتوى ( 

   المحتوى من معرفة یتجزأ ال  éŠN° تعتبر التي واالستدالل التفكیر عملیات إلى باإلضافة
   .)70 : 2003، البعلي  ( 

 المعرفة و تحقیق  تكاملها و هاتین ) اكتساعلىمساعدة التالمیذ لو یقسم العلماء المعرفة إلى فئتین أساسیتین 
  :  )Marzano et al , 2000 :102(الفئتین 

  Declarative Knowledge : التقریریة المعرفة : :أوال 
    Procedural Knowledge :المعرفة اإلجرائیة  : �ثانیا 

 –   التتابع الزمني –و هي تتضمن الحقائق )  متى – أین – ماذا –من (  تهتم ب هيفة التقریریة فأما المعر
  . المفاهیم – المبادئ – الحلول –المشكالت 

  . بمعرفة اإلجراءات أو الخطوات التي یجب أن تتبع لتنفیذ مهارة أو عملیة اإلجرائیةبینما تهتم المعرفة 
Marzano et al , 1990 :17)(  و حین نضع خطة درس أو وحدة تعلیمیة فإن أول المهام التي ینبغي 

  .أن تقوم بها هي أن نحدد نوعي المعرفة التي تحتاج إلى تدریسها 
  .) 38- 36 : 1998  ، آخرونمارزانو و ( و یتطلب تعلم المعرفة التقریریة ثالث مراحل 

  تكوین و بناء المعنى  ·
  تنظیم المعلومات  ·
  خزن المعلومات  ·

  :نما یتطلب تعلم المعرفة اإلجرائیة ثالث مراحل موازیة و لكنها مختلفة على حد ما و هي بی
  بناء النماذج  ·
  تشكیل  ·
  استیعاب أو استدخال  ·

: و التعلیم الفعال یتضمن و یتطلب تخطیطا صریحا واضحا لنوعي المعرفة   .  
   مساعدة التالمیذ على تعلم المعرفة التقریریة -1

-لمیذ معرفة جدیدة ینبغي علیه أوال أن  یتمثل  هذه المعلومات في إطار األساس المعرفي عندما یتعلم الت  
  : و یتم ذلك من خالل   لدیه 
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  : بناء المعنى   .  
 لبناء المعرفة التقریریة هي استخدام ما نعرفه بالفعل لتفسیر المعرفة األساسیةإن العملیة   

سابق بالتعلم الالحق حیث تتفاعل المعلومات الجدیدة مع تلك  یتم ذلك بربط التعلم الاستیعابها والجدیدة و
ô ô و إذا ما تم إهمال الخبرة السابقة للمتعلم یصبح التعلم دون معنى ô الموجودة في البنیة المعرفیة للمتعلم 

  .قد یلجأ المتعلم إلى حفظ تلك المعلومات لوقت قصیر في الذاكرة قصیرة المدى 

 اتیجیات التي تساعد التالمیذ على بناء المعنى و هذه االستراتیجیات أساسا و هناك الكثیر من االستر .1
و استخدامها للقیام بتنبؤات عما Ï تساعد التالمیذ على استرجاع ما یعرفونه من قبل من معلومات 

:  L1997  مارزانو ( . ثم یثبتون مطابقتها لتخمیناتهم المبدئیة أو عدم مطابقتها  Ï یتعلمون 
108(  

لدونا  )  K. W .L(  عل أكثر االستراتیجیات شیوعا لبناء المعنى في المعرفة التقریریة إستراتیجیة و ل .2
   )(Marzano, 1990 : 20أوجل و التي تتضمن ثالث مراحل 

   ) K( تحدید التلمیذ ما یعرفه عن الموضوع  ·
  )W ( تحدید التلمیذ ما یود معرفته عن الموضوع   ·
  )L   (. تحدید ما تعلمه عن الموضوع ·

  .  و تتضمن هذه االستراتیجیة دورا نشطا للمتعلم في بناء المعنى للمعلومات الجدیدة 
   التنظیم - .

L  ( و یتضمن تنظیم المعلومات التمییز بین األنواع المختلفة من المعلومات المهمة للدرس   
 القیام بهذه التمییزات ،) ادئ المب( المفاهیم ( و الحلول ( المشاكل ( شبكة األسباب ( السیاق ( الحقائق 

  . أساس التعلم الفعال 

. Rو یحتمل أن تكون أكثر االستراتیجیات وضوحا لمساعدة المتعلمین في تنظیم المعلومات 
 وهذه تتخذ عادة شكل األسئلة التي تقدم 1968استخدام منظمات تمهیدیة كما وصفها دیفید أوزوبل سنة 

و من الطرق األخرى . ب أو مشاهدة فیلم أو إتمام بعض األنشطة للتالمیذ قبل قراءة جزء من الكتا
. لتنظیم المعلومات تلك التي تضم التمثیالت الفیزیقیة و الرمزیة و استخدام منظمات الرسوم البیانیة 

Marzano, 1993 : 157)(   .  
   التخزین -.

Š توصل إلیها في وقت الحق  تخزین المعلومات تمثیلها في الذاكرة بعیدة المدى بحیث یمكن الیتضمن
Š و قد قدم السیكولوجیون قدرا كبیرا من المعرفة عن خزن المعلومات في الذاكرة الطویلة المدى حیث دمج 
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 البنیة المعرفیة المتوافرة لدى المتعلم عن طریق تمثیل هذه المعلومات من خالل عملیة فيالمعلومات الجدیدة 
8 8 بین المفاهیم و األفكار و التي تنطوي علیها البنیة المعرفیة السابقة التضمین و هي عملیة إیجاد العالقات 

دمج األفكار و المفاهیم فیما بینها بطریقة یتم تعدیلها لینتج عنها أفكار جدیدة تساهم في تعدیل البنیة المعرفیة 
  .) 363: 1987( ني نشوا( القائمة فیما یعرف بعملیة التواؤم و ذلك لتناسب المثیرات و الخبرات الجدیدة 

و بالرغم من أنها   و یستخدم معظم المتعلمین طریقة السرد اللفظي لمساعدتهم على تذكر ما تعلموه 
نجحت في أداء وظیفتها إال أن هناك استراتیجیات الربط و التخیل العقلي و استراتیجیات الحبك و التفصیل 

تخدام أسلوب الربط و هنا یخلق المتعلم صورة عقلیة لكل ومن استراتیجیات الربط و التخیل العقلي الشائعة االس
الطعوم أو الروائح ثم یربط هذه الصور   .معلومة یرید أن یسترجعها متأكدا من إبداع أنماط حیة بتخیل أصوات 

   . )(Marzano, 1992 : 49المنفصلة في شكل قصة 

وهي   ید التالمیذ بمعینات الذاكرة (ومن استراتیجیات الحبك و التفصیل الشائعة االستخدام أیضا تزو
  .  )(Marzano, 1993 : 156. كلمة  أو أداة مماثلة توافر إمارة أو إشارة لتذكر المعلومة 

  : التالمیذ على تعلم المعرفة اإلجرائیة 2 مساعد- 2
المیذ أن یتضمن تعلم المعرفة اإلجرائیة ثالث مراحل أساسیة البد و أن یخطط لها المعلم بوعي إذا أراد للت

  .تعلموا المعرفة اإلجرائیة بكفاءة و فاعلیة  
  ..و أخیرا استدماج المهارة   ثم تشكیل المهارة   و أول هذه المراحل هي بناء النموذج 

  :  اإلجرائیة ة التالمیذ على بناء نماذج للمعرف مساعد - .
و قد یكون   ات المتضمنة إن المرحلة األولى لتعلم مهارة أو عملیة هي تنمیة نموذج تقریبي للخطو

من األمور المهمة في التعلیم اإلجرائي التمییز بین ثالثة أنماط أساسیة من اإلجراءات التي قد تدرس في 
أما خطوات الحل   و االستراتیجیات   و التكتیكات   مجاالت المحتوى و هي الخوارزمات  أو خطوات الحل 

بینما التكتیكات في تتضمن قواعد ) ن تحقیق نتیجة معینة فهي مجموعة من الخطوات تضم) الخوارزمات ( 
عامة أكثر منها خطوات محددة و هي تساعد في إنجاز الهدف و لكنها ال تضمن بالضرورة تحقیقه و مثال 

و لكنها تزید من ) ذلك القواعد العامة لقراءة الرسم البیاني باألعمدة ال تضمن النجاح في قراءة الرسم البیاني 
أما بالنسبة لالستراتیجیة فهي مجموعة من القواعد األكثر عمومیة و التي ال تكون  ) ت النجاح احتماال

  .   )(Marzano, 1992 : 56محددة  بالنسبة  لمهمة واحدة 
  :.و من أكثر األسالیب شیوعا لمساعدة التالمیذ على بناء نماذج أولیة للمعرفة اإلجرائیة 

تالمیذ بتمثیل یساعدهم على فهم المهارة و یساعدهم على بناء وهي عملیة تزوید ال : المماثلة  §
  .) ,Marzano (158 :1993 ستراتیجیة أو اإل للخوارزميج مبدئي أولنموذ
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 خطوات  تماما تصف وهي األرنب تشریح بخطوات التالمیذ یزود العلوم معلم : مثال  
  .تنفیذها وكیفیة التشریح

 عرض ثم األفكار عن  لفظیا التعبیر عنيت وهي  :عال بصوت بالتفكیرالنمذجة   §
 كثافة المعلم یحسب فیزیاء ia8 في :مثال العمل أثناء یدرس الذي نموذج لإلجراء

   .عال بصوت الخطوات ویشرح زجاجي أنبوب في السائل
 في وأقواها فاعلیة الطرق أكثر من الطریقة هذه تعتبر :  التدفق بخرائط النمذجة §

 أو بنائها  ،  ا نماذج لمهارات أو عملیات یتعلمونه وینتك على المتعلمین مساعدة
 في ویتم .والتكتیكات لإلجراءات بصریة وتصورات بتمثیالت المتعلم و تعنى تزوید

  تصوی إعداد في المتعلمون یبدأ ثم العملیات  . بالمهارات بیان عرض اإلجراء هذا
  . الخطوات تفاعل لكیفیة  تمثیل    بصري 

  :ذ على تشكیل المعرفة اإلجرائیة مساعدة التالمی  -   

تعتبر مرحلة تشكیل المعرفة اإلجرائیة من أهم المراحل في تعلم المعرفة اإلجرائیة حیث یحدث 
فیها أخطاء متكررة عند إتمام المهارة أو العملیة و یقوم المتعلمون فیها بتعدیل النموذج المبدئي للمهارة 

  ) .95: 2000( آخرون مارزانو و ( أو العملیة 
  :و من األسالیب الشائعة لمساعدة التالمیذ على تشكیل المعرفة اإلجرائیة 

  :الممارسة الموجهة 
هو أسلوب تعلیمي قوي لمساعدة التالمیذ على فهـم المعرفـة اإلجرائیـة عنـد المـستوى التـصوري   

 و یــوجههم المفــاهیمي و مــن المهــم أن یــشرف المعلــم علــى تالمیــذه و هــم یتحركــون بــبطء أثنــاء العملیــة
التباینات في المهارة و ذلك بمعالجة عدد قلیل من األمثلة أثناء مرحلـة تـشكیل المهـارة و إبـراز األخطـاء 

مـــارزانو و ( المهـــام و تـــوفیر مواقـــف متنوعـــة یـــستطیع فیهـــا التالمیـــذ إدارة   الـــشائعة فـــي إجـــراء المهـــارة 
  ).76-74: 1998  0 آخرون

  : اإلجرائیة ةعرفمساعدة التالمیذ على استدماج الم   -  

 تعني والتي المعرفة دمج هي العملیة    المهارة تعلم مراحل من األخیرة  المرحلة هي
 بدون  ( (نسبیة بسهوله یؤدیها    عندها یستطیع نقطة المتعلم یبلغ حتى المهارة ممارسة
 نحو لىع العملیة  ( المهارة استخدام یتطلب الدمج  ( بمعنى   ) الواعي من التفكیر الكثیر

   . ) Marzano, 1992 : 61(اللغة  تعلم  ( السیارة اتوماتیكي كقیادة



 20

 التي استخدمها النموذج تساعد التالمیذ على أن هناك الكثیر من المهاراتیتضح  مما سبق      
 .اكتساب المعرفة و تكاملها  و قد استفاد الباحث من هذا التنوع عند بناء مهام التعلم بكتاب التلمیذ 

   : وصقلها المعرفة تعمیق : الثالث لبعد  
Extending and Refining Knowledge  

إن التعلم الجید هو الذي ال یركز على ملء العقل بالمعلومات  بل یهتم بضرورة البحث عن هذه 
  .و إثارة التساؤالت للتفكیر و إعادة صیاغتها بشكل جدید   المعلومات 

 على ضرورة توجیه األسئلة المتنوعة و بخاصة المفتوحة التي تتطلب من بتأكیدهوهذا ما أشار إلیه مارزانو 
مع ضرورة وضع هذه األسئلة   المتعلم أن یفكر تفكیرا تحلیلیا و بما یؤدي إلى تغییر وتنمیة المعرفة لدى التالمیذ 

  )96: 1998 ( آخرونمارزانو و .( في إطار من األنشطة المعرفیة 

  ألنشطة المعرفیة التي یمكن أن یستخدمها المتعلم لتنشیط التفكیر التحلیلي  عدد من امارزانوو قد حدد 
)Marzano, 1998: 296(  .   

  : Comparing المقارنة .1

  .األشیاء بین واالختالف الشبة أوجه تحدید وتعني 
  النشاط هذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة

  األشیاء؟ هذه بین التشابه أوجه ام ·
  األشیاء؟ هذه بین االختالف أوجه ما ·

  Classifying: التصنیف  .2
  .معینة خصائص أساس على تعریفها یمكن فئات في األشیاء تجمیع ویعني
  .النشاط هذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة

  أساسها؟ على األشیاء هذه تنظم    یمكن التي الفئات ما ·
  أساسها؟ على الفئات صنفت التي والمبادئ القواعد ما ·
  فئة ؟ كل تمیز التي  الخصائ ما ·

  Induction: االستقراء  .3
  .تحلیالت    مالحظات    مبادئ من معروفة غیر وتعمیمات مبادئ إلى التوصل یعني
  .النشاط هذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة

  نستخلصها؟    یمكن التي النتائج ما ·
   ......یحدث    احتمال ما ·
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  deduction: االستنباط  .4
  .معروفة وتعمیمات مبادئ من  سابقا معروفة غیر نتائج إلى التوصل یعني
  .النشاط هذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة

  النشاط التالي  نستنتجه    یمكن الذي ما

  Errors analyzing: تحلیل األخطاء   .5
  .اآلخرین وعند الفرد عند التفكیر في األخطاء وتمحیص تحدید تعني
  .النشاط هذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة

  المعلومة؟ هذه في االستدالل أخطاء ما ·
  مضلله؟ المعلومة هذه تعتبر لماذا ·
  تحسینها؟    تصحیحها یمكن كیف ·

  Support constructingبناء الدلیل المدعم   .6
  .ها وتأكید معینة معلومة لتقدیم األدلة من نظام بناء تعني
  .النشاط هذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة

   ....تدعم التي األدلة ما ·
  وراءها؟ االفتراضات هي وما الحجج؟ هذه حدود ما ·

  : abstractingالتجرید  .7
  .البیانات    المعلومات .... العام النموذج    الفكرة وتحدید تعریف وتعني
  .النشاط هذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة

    البیانات ....) النموذج ( العامة  الفكرة ما ·
  العامة؟ الفكرة علیها تنطبق    یمكن التي األخرى قفالموا ما ·

  analyzing  Perspectives: تحلیل وجهة النظر  .8
  .ها وتحدید التعلم موضوع حول الشخصیة الرؤیة تعریف تعني
  .النشاط هذا في المستخدمة األسئلة على أمثلة

   محاید      سیئ    جید شيء هذا    البعض یعتبر لماذا ·
  اإلدراك؟ هذا    الرؤیة هذه .... المنطق ما ·
  وراءها؟ المنطق بدیلة  وما) رؤیة ( نظر  وجهة اذكر ·

 عند اتخاذهما من البد أساسیین قرارین) 150: 2000(  آخرونمارزانو و( حدد  وقد 
   :هما المعرفة لتعمیق التخطیط
  وتعمقها؟ تنمیها    ترید التي المعلومات ما ·
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  å وتعمیقها المعرفة لصقل تستخدمها سوف التي األنشطة ما ·
و یستطیع المعلم أن یستخدم إستراتیجیة األسئلة لمساعدة التالمیذ على توسیع معرفتهم و ذلك 

  .) 423: 2001( الباز (  بتوجیه األسئلة التي توجه التالمیذ نحو األنشطة الثمانیة 
  بحیث یكسبها معنى ویرى كوستا أن توجیه األسئلة یساعد التالمیذ على جمع البیانات و معالجتها 

   .)Costa ,1991 :194 ( ثم یستخدم هذه العالقات في مواقف جدیدة  و یتبین ما بینها من عالقات 
ن تضمین مهارات التفكیر في تعلیم المادة الدراسیة البد أن یتم من خالل مهام التعلم المختلفة   

ا ما قام به الباحث عند بناء مهام التعلم  و هذ  لمساعدة التالمیذ على تنمیة معرفتهم بالمحتوى العلمي 
  .المختلفة بكتاب التلمیذ 

  
   :للمعرفة المعنى    االستخدام : الرابع البعد

  
 Using Knowledge Meaningfully 

 المهـام النجـاز المعرفـة اسـتعمال علـى قـادرین  یكونـو عندما فاعلیة أكثر بصورة األفراد یتعلم
 شـراء أردنـا  ia  فمـثال الذاتیـة، والمنـافع الخاصـة المـصالح استكـشاف لهـم تتـیح التـي الجـادة والواجبـات

 بـه، المرتبطـة التفاصـیل  كـل عـن المعلومـات لجمـع نـسعى    البـد األنـواع    وتقـرر كمبیـوتر جهـاز
   .القرار التخاذ والضوابط المعاییر ونضع ممیزاته على سنتعرف واالستقصاء البحث خالل ومن

 التـي العملیـات )  نتـذكر )  المهـم مـن أنـه) a 1998 : 151 آخـرونرزانو و مـا(مـارزانو فـي ذكـر 
المقارنـة  1998 مـن نقـارن ال ألننـاتهـا )  فـي  هـدفا لیـست المعرفـة وتعمیـق الـتعلم لتنمیـة المـتعلمبهـا  یقـوم

 خـاذبات حـین نقـوم لنـا بالنـسبة معنـى )  Šاسـتخداما المعرفة نستخدم ٕوانما التجرید 151 من نجرد ذاتها أو
   .القرار

  
  ل في معنى تتمث   استخداما المعرفة استخدام على تشجع والواجبات المهام من أنواع خمسة یوجد

 )1992: 106 Marzano, (    )1996 : 5  Huot,( .   
  Decision Making: اتخاذ القرار  .1

 وهـو المنطقیـة، األدلـة علـى قـائم قـرار إلـى التوصـل خاللهـا مـن یـتم التـي العملیـة هـي
   :التالیة األسئلة على اإلجابة تطلبی
   ........لتحقیق الطرق أفضل ما ·
  ....... حل أنسب ما ·
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  Investigation: االستقصاء  .2
 حولهـا التنبـؤات وعمـل الظـواهر Huot المبـادئ تحـدد خاللهـا مـن التـي العملیـة هـي
   .التنبؤات هذه صحة واختبار
  :لالستقصاء نماذج ثالث ویوجد

  Definitional investigation :  التعری استقصاء - :
   :مثل أسئلة على اإلجابة ویتضمن
   ..... تمیز التي الخصائص ما ·
   ....  الهامة المعالم ما ·

   Historical Investigation:  استقصاء تاریخي  -  
  : مثل أسئلة على اإلجابة ویتضمن
   ........كیف حدث  ·
    ..... حدث لماذا ·

  projective investigation:   تنبؤ استقصاء - 
  : مثل أسئلة على اإلجابة ویتضمن
  �.........    لو یحدث ماذا ·
      ..... عندما حدث ماذا ·

  problem solving:  المشكلة    .3
 اإلجابة وتتطلب ما مشكلة حل إلى منظمة تهدف للتوصل عقلیة عملیة عن عبارة  
   :مثل األسئلة على

   ..... التي العقبات على أتغلب كیف ·
    الشروط هذه مع تتفق طریقة إلى أصل  كی ·
  الهدف؟ هذا أحقق كیف ·

  Invention: االختراع  .4
 ضـوء فـي معینـة حاجـة یحقـق لكـي وتنقیحـه تطـویره بعـد منـتج إلـى التوصـل هـو   
  :مثل أسئلة على اإلجابة العملیة هذه وتتضمن فیه، حددها معاییر

  إلیه؟ أصل    أرید الذي ما ·
   ....   الجدیدة الطریقة هي ما ·

  Experimental Enquiry: البحث التجریبي  .5
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 كالمالحظـة األساسـیة العلـم عملیـات ممارسـة علـى تركـز التـي العملیـة هـي     
عن  اإلجابة یتطلب وهذا.......واالستنتاج والتفسیر النتائج صحة واختبار والتنبؤ والتحلیل

   :مثل أسئلة عدة
   ...... أمامك تالحظ ماذا ·
   ......جربةالت نتائج تفسر بم ·
    تتنبأ بما التجربة نتائج خالل من ·

 المهــام إســتراتیجیة اســتخدام) 173: 1999   آخــرونمــارزانو و ( مــارزانو فــي  واقتــرح  
 بعـد 173 التعلیمیـة المهـام تكـون 173 للمعرفـة، المعنـى )  االسـتخدام علـى التالمیـذ لتـدریب التعلیمیـة
 التـي األسـئلة تحدید :مثل المهام بناء في التالمیذ شاركةم ضرورة إلى باإلضافة التالمیذ، لدى وظیفي
   . المعلم مع باالشتراك یدرسها التي الموضوعات في عنها إجابات على للحصول یسعى

مراعاتها  المعلم على یجب األداءات بعض)  174: 1999  آخرونمارزانو و (و قد حدد 
   : مثل االستراتیجیات لهذه استخدامه عند

   .المهمة 1999 لخطوات دقیقال الوصف -1
  .تعاونیة مجموعات في األنشطة إلجراء للمتعلمین الفرصة إتاحة -2
  .المتعلمین مع ومناقشتها ونتائجها المهمة مراحل شرح -3
   .المهمة تنفیذ أثناء للمتعلمین والمساندة الدعم تقدیم -4
  .المتعلمین عم ومناقشتها النتائج من للتأكد أخرى مرة المهمة       إعادة -5

 التعلم أسلوب استخدام  : إلى ) ,Marzano 130 :1992( كما أشار مارزانو في      
  : باالستخدام یتعلق فیما وفائدة  ارتباطا أكثر أنه إال التعلم، نموذج أبعاد كل في یستخدم التعاوني
 لتحقیق مناسبة وسیلة يالتعاون التعلم تجعل المهام هذه صعوبة ألن وذلك والمهام، للمعلومات المعنى
   .المتبادل واالعتماد والكفاءة التمكن
  Productive habits of Mind : المنتجة العقل عادات : الخامس البعد

یرتبط هذا البعد من أبعاد التعلم بتنمیة عادات العقل المنتجة و التي عادة ما یستخدمها 
ن أهمیة اكتساب المحتوى و معرفته إال أن وعلى الرغم م  المفكرون و الناقدون المنظمون لذواتهم 

كما تساعدهم   تنمیة عادات عقلیة تمكن األفراد من السیطرة على سلوكهم و عملیاتهم في التفكیر 
  .ال تقل أهمیة بل تكون أهم من المعرفة ذاتها   على تعلم أي خبرة قد یحتاجونها في المستقبل 
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 )11-10:  ) 2   كالیك   كوستا(   ) ,Marzano 184-181 :1992 ( مارزانو وحدد
 : في تتمثل التعلیمیة العملیة خالل المتعلمین قبل اكتسابها من ضرورة یرى عقلیة عادات عدة

  : الذات تنظیم على القائم والتعلم التفكیر -1

  :یلي بما المرتفع الذات تنظیم :  الفرد ویتمیز     
  .قیامه بها أثناء التفكیر بعملیة الوعي من عالیة درجة على المتعلم یكون .1
   .بالتخطیط االهتمام .2
   .الالزمة بالمواد  عارفا یكون    .3
   .الراجعة التغذیة تجاه الحساسیة .4
  .أدائه  فاعلیة تقییم على القدرة .5

   مهارات المتعلمین مراعاتها إلكساب المعلم على ینبغي التي التدریسیة األداءات  
  :یلي كما الذات تنظیم على القائم التفكیر

  .بتفكیرهم وعي على یكونوا    على المتعلمین توجیه -1

  .للعمل منظمة خطة وضع على وتشجیعهم المتعلمین مساعدة -2

  .للعمل منظمة خطة وضع على وتشجیعهم المتعلمین مساعدة -3

  .الراجعة التغذیة من االستفادة على المتعلمین تشجیع -4

   .أعمالهم تقویم على ینالمتعلم توجیه -5
  Critical Thinking: الناقد  التفكیر -2

  :یلي بما الناقد التفكیر    الفرد ویتمیز
   .الدقة 1992 یسعى -1
  .الوضوح 1992 ویسعى واضحا، -2

  .العقل متفتح -3

  .للتهور مقاوماً  -4

  .آرائه  مواقفه عن یدافع  -5

   .اآلخرین تجاه  حساسا -6
 مهارات ینالمتعلم مراعاتها إلكساب المعلم على یجب التي التدریسیة األداءات  

   :الناقد التفكیر
   .العمل في الدقة مراعاة على وتشجیعهم المتعلمین حث .1
   .العقل تفتح على وتشجیعهم المتعلمین حث .2
   .ومواقفه آرائه عن الدفاع على وتشجیعهم المتعلمین حث .3
  .وقدراتهم  اآلخرین احترام على المتعلمین حث .4
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  Creative Thinking & Learning االبتكاري  والتعلم التفكیر-3
  : التالیة  بالممیزات أالبتكاري التفكیر    الفرد ویتمیز  

 الحلول    األجوبة تكون ال حتى بها واالندماج المهمات في االشتراك -1
  . فوریة بصورة واضحة

  .علیها والوثوق بها والحفاظ للتقویم شخصیة معاییر إلى التوصل -2
 المألوفـة الحـدود عیدةب بنظرة المواقف مع والتعامل جدیدة  :  ابتكار -3

  .علیها المتعارف والمعاییر
  

 مهـارات المتعلمـین مراعاتهـا إلكـساب المعلـم علـى ینبغـي التـي التدریـسیة      واال
 : اري منها االبتك التفكیر

 جاهزة حلول لها لیس أعمال في بعمق االندماج على المتعلمین تشجیع-1
  . سریعة إجابات : 
   .المعلومات نقص على تغلبال على المتعلمین تشجیع -2
 أدائهـم بمـستویات الخاصـة المعـاییر وضـع علـى المتعلمـین تـشجیع -3

  .تحقیقها على والمحافظة
 األشـیاء مـع والتعامـل المـألوف عـن الخـروج علـى المتعلمـین تـشجیع -4

 .ومغایرة جدیدة بطرق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 27

  
   لمارزانو التعلم أبعاد بین العالقة
    

)  a Marzano an other & Marzano,1992:15 (1993:5 أشــار مــارزانو
 )        فـي وظیفتهـا تـؤدي ال التدریـسي مـارزانو نمـوذج فـي الخمـسة األبعـادإلـى أن 

 فـي كمـا مـا، بـصورة یحـدث تفاعـل عـن عبـارة هـي ٕوانمـا خطـي، وترتیـب أسـاس علـى
   :التالي الشكل

  
  

 

  Dimensions of Learning التعلم أبعاد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1( الشكل
  
  

  )10: 1998( مارزانو  و أخرون ( یوضح كیف تتفاعل أبعاد التعلم لمارزانو  
  
  

 عادات العقل

استخدام المعرفة استخدام 
 ذي معنى

توسیع المعرفة و 
 تنقیتھا

اكتساب المعرفة و 
 تكاملھا 

 االتجاھات و اإلدراكات
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 مجموعة إطار في تحدث التعلم أشكال جمیع )  إلى) 33: 2000  ( و آخرونمارزانو ونوه  

 استخدام بمدى یتأثر التعلم ia5) . 1البعد ( تكفه  )  التعلم تنمي )  إما التي واإلدراك االتجاهات من
 ) .5البعد  ( المنتجة العقل لعادات المتعلم

 الخلفیة یمثالن وهما التعلم عملیة في الوجود دائمة التعلم أبعاد من) 5,1( و یعتبر البعدین   
   ) .Huot , 1996 : 6 ( السابق الشكل في كما التعلم، خاللها من یتم التي األرضیة ) 

 التعلم نحو االیجابیة االتجاهات تنمیة ) ) 216: 2000    خرون  مارزانو و( و ذكر   
 تحقیقها إلى دراسیة وحدة )  تسعى تعلیمیة أهدافا اعتبارهما یمكن للعقل، اإلنتاجیة العادات وتنمیة
 التي والبیئة الوسط هي العقلیة العادات 216 تعلیمیة، مستوى )  وفي دراسي محتوى )  في وذلك
   .إطارها في الدراسي المحتوى یمتقد یتم )  یجب

  
  :التعلم ألبعاد مارزانو نموذج أهمیة

 هاوممیزات التربویة النظریات خصائصلمجمل  عملیة تطبیقیة ترجمة التعلم أبعاد نموذج یعتبر  
 من التعلیمیة التربویة الساحة على 216 ما أحدث تمثل والتي  ه أبعاد النموذج منها  ◌استمد التي

 المتمركز والتعلم التعاوني، والتعلم المخ، وظائف مع المتسق التعلم نظریات في ثلةوالمتم نظریات
   .المشكالت حول

 ألبعاد نموذج مارزانو 65 یرون التربویین من العدید 65 إلى ) 65: 2006 ( الحصانأشارت

 محتوى 65 وفي إلى تحقیقها، دراسیة وحدة 65 تسعى  وأهدافا  مرجعیا،  إطارا اعتباره یمكن التعلم

 65 القاعدة التعلم أبعاد نموذج والخامس من األول البعدان یمثل حیث تعلیمي، مستوى 65 65 دراسي،

 تنظیم في والمشاعر االنفعاالت لدور عدم إغفاله مع التعلم، فیها یحدث التي والبیئة الوسط 65 الخلفیة

 وفي التعلم مواقف في االنتباه یةوأهم داخل العقل، للنمو التعلم وقابلیة للعقل، المعرفي المحتوى

 كفایتها تتوقف التي) ) خرائط العقل ( بالمخ  شبكة األعصاب على خرائط رسم على الذاكرة مساعدة
   المعنى ووضوح التعلم، مواقف 2000 باالنتباه االحتفاظ على القدرة وعلى التعلم، عملیات 2000 على
 والتركیب والتصنیف والتطبیق التحلیل عملیات على ا وأیض المتعلم، لدى بالسابق تعلمه تم ما وربط
 التي والتركیب والتصنیف والتطبیق التحلیل عملیات على  وأیضا المتعلم، تعلم أثناء ممارستها تم التي

 الراجعة التغذیة من ونظام المثیرات من قدر إلى العقل حاجة وعلى ôôتعلم المحتو أثناء ممارستها تم
  .بفاعلیة األمور هذه كل یعالج التعلم أبعاد موذجون  التعلم یحدث لكي



 29

 بعنایة صمم التعلم أبعاد نموذج )  على) 12: 2000  0 خرون°مارزانو و (مارزانو في  وأكد
  .الیومیة الحیاة في التعاونیة المهارات واستخدام وتطبیقها، المعرفة فهم للمتعلم تتیح أدائیة لمهام

 اآلثار التعلم أبعاد موضوع في أجریت التي الدراسات  البحوث من عدد نتائج أشارت كما
 التخطیط نطاق ففي التعلیمیة، العملیة من عدیدة مجاالت على التدریس في الطریقة لهذه اإلیجابیة
مارزانو و  (  وتنظیمها  البدایةمن التعلم أنشطة ترتیب للمعلم یوفر النموذج هذا باستخدام للتدریس
 ورفع المختلفة التفكیر مهارات وتنمیة التعلیمة العملیة تحسین مجال ي) ) ) 268: 2000  أخرون  

 ( من كل دراسة ذلك ىتشیر إل كما المعرفیة المستویات جمیع في للطالب المعرفي التحصیل معدل
  ) .2006( الحصان ( ) ) 2003البعلي ، ( ) ) 2003( الحارون ( ) ) 2001) الباز 

 من الطالب یمكن بشكل المناهج في العلمي المحتوى تقدیم في التعلم أبعاد نموذج كما یسهم
...... فهمه  في الفرد تواجه التي المختلفة لمشكالت  حل على یعمل وبالتالي   أجزائه بین العالقات ٕ
 حیاته في للمشكالت الحلول إیجاد لمهارات المتعلم اكتساب عنها وینتج المنهج، لمحتوى فهمه

( ) ) 2003( الحارون ( ) ) 2001: الباز  ( : من كل دراسة نتائح هلی  أشارت كما وذلك الیومیة،
  ) .2006( الحصان ( ) ) 2003البعلي ، 

 خالل من إلیها الوصول یمكن التي الفوائد) 199- 198 : 2005 (والبشیر صالح حدد كما
  :یلي فیما التعلم ألبعاد مارزانو نموذج تطبیق

 تحسین إلى یؤدي وذلك التعلیمیة، لموادل وفهمهم الطالب، استیعاب مستوى رفع -1
  .ها وتسریع  التعلم عملیات

 التي العقلیة والعادات والعملیات المهارات بهمٕواكسا الذهنیة الطالب قدرات تنمیة -2
  .ومنتجین مفكرین  طالبا منهم تجعل

   .المتعلمین عند المختلفة التفكیر مهارات وتنمیة تطویر -3
  واكتسابها  علیها الحصول   معرفةال عن البحث كیفیة الطالب تعلیم -4
  .تربویة علمیة بطریقة الدراسي الضعف حاالت عالج -5
  .ونجاحها تهاكفاء من ترفع ةیالتعلیم للعملیة إثرائیة 199 توفر -6
 Learni g اهتمامات 2005 العصر، تقنیة یواكبون متطورین متعلمین تخرج -7

 .الذاتي التعلم على بالقدرة عالیة، ویتصفون
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  لالمتحانات والدراسة والتلقین الحفظ مجرد من التعلیم تجاه المتعلم نظرة تغیر -8
  .للحیاة والتعلم العلمیة، التحدیات وتقبل بالدراسة، االستمتاع إلى

 دافعیتهم مستوى ورفع المختلفة، بأشكاله االتصال لمهارات المتعلمین إكساب -9
   .بأنفسهم وثقتهم التعلم، نحو

   .المدرسة نطاق خارج بالحیاة وصلة معنى 199 میدانیة خبرات بناء -10
   .جوانبه جمیع من وینمیه بالمتعلم ینهض تعلم  لتقدیم المعلم 2005 تطویر -11
 المتعلمین إكساب في یسهم متجدد بفكر وناجحة، جدیدة تعلیمة بیئة إیجاد -12

   . اجتماعیا ومتوافقین الحیاة مهارات
  شامال لجمیع أنماط التفكیر و   أن نموذج أبعاد التعلم یقدم إطارا  نجد مما سبق     

استراتیجیات التعلیم و التعلم التي یتضمنها عدد من البرامج التعلیمیة الشائعة و بالتالي فهو نموذج 
.و نظرا ألهمیة استخدام نموذج أبعاد التعلم في تدریس العلوم فقد أجریت العدید من .شامل و مرن 

  :سات دراسة الدراسات التي أثبتت فاعلیته و من هذه الدر
  . )2010( الرحیلي ( ( )  1994?دوجاري ( ) ) 1992تارلتون ، ( 
  

   :التعلم ألبعاد مارزانو نموذج في التقویم
 منها،  ینبثق التي التربویة الفلسفة على  بناء العصور مر على التطور في التقویم تدرج مفهوم  
  .استخدامها وأسالیب الحدیثة التقنیات بتقدم اإلحصائیة الدراسات وتقدم خصائصها، ویعكس

 تحقیق في  نجاح من بلغناه ما مدى خاللها من یحدد التي العملیة :یعني الحدیث التقویم مفهوم   
 تحسین بقصد ). المعوقات ومعرفة المشكالت تحدید على لنا  عونا تكون بحیث المرجوة، األهداف
   .)306 )  2010 الدمرداش ، (مستواها  ورفع التعلیمیة العملیة

 من األحوال حال بأي یمكن ال أنه إلى ) Marzano,1992:171-173(مارزانو  أشار وقد  
 الذي ما للتقویم، وتحدید Marzano توجد     )  والتخطیط بالتدریس نكتفي    تعلیمة عملیة    في
   ویمالتق عملیة في بعض األسس االعتبار في األخذ من البد لذلك قیاسه، سیتم وكیف قیاسه، نود

   :التي منها 
من  فلیس تحتاج، وماذا الدراسیة، الوحدة بإطار مرتبط التعلم أبعاد نموذج في التقویم    .1

   .حدة على دراسیة وحدة كل في التعلم أبعاد من بعد كل قیاس الضروري
  ففي التعلم  أبعاد من بعد    في الطالب 171: مستوى لقیاس التقویم  1996 استخدام في التنوع .2

الذي  للمحتوى بالنسبةته أهمی لدرجة  تبعا وتقویمه قیاسه تنوي ما تحدد    یمكنك مرة كل
  .وأهدافه تدرسه،
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 .معنى  )  بصورة المعرفة استخدام أهمیة على التأكید من بد ال .3
 مع بما یتناسب استخدامها للمعلم یمكن التقویمیة واألسالیب الطرق من مجموعة مارزانو ووضع
 و أخرون، و مارزانو 78:1999   آخرون   مارزانو (:یأتي  كما وهي  iaومحت درسه أهداف
2000  :246(.  

 2000    األنشطة خالل من التعلم وأثناء الفصل في الطالب لسلوك المباشرة المالحظة  - .
  .الجماعیة    المهام الفردیة

  : هما  شكلین وتأخذ المنظمة، االختبارات  - .
  :فمنها نواعها  تتعدد والتي التحصیل، أسئلة – 1 

  .المقال  أسئلة -
 .متعدد  من االختیار أسئلة -

  .المقیدة  التكملة أسئلة-
  .المزاوجة   أسئلة -
  .والخطأ  الصح أسئلة -
  .الترتیب  إعادة أسئلة -
  .الفراغ  إكمال أسئلة -
  

  :  اختبارات األداء -2
:   " : والوكیـل، المفتـي ("معـین عمـل  " : علـى الفـرد قـدرة قیـاس " :تعنـي األداء -اختبـارا  

233 (   
 إلـى لمـارزانو أبعـاد الـتعلم نمـوذج فـي األداء اختبـارات تهـدف  .عملـي طـابع    یكـون مـا غالبـا واألداء
  إقامـة ) الصفیة  العروض   التلخیص ) التقاریر كتابة (:مثل معین عمل  " : على الفرد قدرة قیاس

  .) المعارض 
  تستخدم للحصول التي الیومیة التقویمیة األسالیب من زلیةالمن لواجبات  تعتبر :المنزلیة  الواجبات-.

    .نم تدریسه  الذي للمحتوى  واستیعابهم المتعلمین  فهم مدى عن الفوریة المعلومات على
 لكـل الطـالب، ویخـصص باستجابات المرتبطة المعلومات لحفظ أسلوب وهو االستجابة،  سجالت- 

  :یلي كما االستجابة، نوعي على یحتوي سجل طالب
یساهم  التي الجدیدة األفكار في وتتمثل للطالب، الحرة االستجابات -1

 المرتبطة والمالحظات والمناقشات  واألسئلة  الدرس في الطالب بها
  .بالدرس
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 الطالب استجابة : في وتتمثل البنائیة، 32 المنظمة االستجابات -2
 بمحتوى مرتبطة وتكون الدرس المعلم أثناء یطرحها التي لألسئلة

   .المدروس الموضوع
  .أثنائه     الدرس، نهایة  في    األنشطة،    المهام نجاز  بعد االستجابات هذه تسجیل ویتم

  .لنفسه التلمیذ تقویم وتعني الذاتیة، التقاریر -  
  :بآرائهم  ح لإلدالء للطالب  الفرصة إلتاحة األسلوب هذا ویستخدم :الشخصیة المقابالت -.

  .التعلم مواضیع
  :  ) البورتفولیو ( نجازاإل ملف "    التعلیمیة المحفظة -.

 على عیان شاهد) البورتفولیو(التعلیمة  المحفظة ) 92:  " : وآخرون، مارزانو(مارزانو   اعتبر
 یخص ما كل سنوات،  ویضم لعدة المتعلم انجازات جمیع فیه تجمع   متعلم، لكل التعلیمیة السیرة
 یلي وفما .المتعلم مستوى وشخصیة من للتأكد وقت )  في إلیه الرجوع ویمكن الفترة تلك في لمالمتع

  ) :54 : 2007الحصان ، (تعرضها  كما التعلیمیة المحفظة محتویات ألهم استعراض
   وشخصیته سلوكه عن ونبذة األكادیمي، مستواه وتشمل للطالب، الذاتیة السیرة -1

   .لصف  داخل االجتماعیة ته مهار
 به قام جازإن       الدرس أثناء سواء أكان  التلمیذ، یقدمه الذي الكتابي اإلنتاج -2

  .في المنزل  الطالب
البیئة  في اشتراكه خالل من وذلك والوجدانیة، واإلنسانیة االجتماعیة الطالب نجازات  -3

   .الالصفیة األنشطة في واشتراكه المدرسة في االجتماعیة
 الدروس في انجازاته خالل من التلمیذ علیها حصل التي مادیةوال المعنویة الحوافز -4

   المجتمع  في خارجها    المدرسة داخل االجتماعیة األنشطة في اشتراكه النظامیة أو
   .بنفسه أعدها التي الدراسیة الطالب مذكرات -5
   .الطالب أنجزها التي البیانیة واألشكال والرسوم الصور -6
    كاست شرائط على    ôفوتغرافیا مصورة أكانت  ) :س أنجزها التي الطالب مشاریع -7

   .بصنعها قام    بنفسه الطالب جمعها عینات    نماذج    فیدیو
  :في تتلخص  ) البورتفولیو (إعداد قواعد

    .بنفسه الغالف صفحة الطالب یعد -1
  .للملف  المحتویات قائمة الطالب یعد -2
   .یوالبورتفول داخل محتوى لكل  تعلیقا الطالب یضع -3
  . مستقبال  ینوي إضافته  وما للملف، تقویمه یشمل  تقریرا الطالب یعد -4
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 أسالیب توفیر في  یسهم التعلم ألبعاد مارزانو نموذج خالل من التقویم =�            و یرى الباحث
 نوعت خالل من وذلك والوجدانیة، والمهاریة المعرفیة جوانبه جمیع في الفرد نمو من التأكد تحقق متنوعة
  وفعاال   مهما  2007 التعلم ألبعاد مارزانو نموذج في المتبعة التقویم نظم  تعتبربهذا  .التقویم   .
 الطالب لمستوى تحدید مجرد ولیس مهاراته، وزیادة مفاهیمه وتعدیل الطالب تعلم زیادة في  وفوریا
 قد  . سهلة، التعلم ألبعاد مارزانو نموذج استخدام أثناء في التقویم نظم  . هذا یعني وال الدرجة، ومنحه
 المتعارف التعلم أسالیب بتنفیذ مقارنة لتنفیذها المعلم من مضاعف وجهد 2007 وقت إلى تحتاج
 لألسلوب جید اختیار إلى تحتاج كما التعلم، أبعاد نموذج الستخدام األولى المراحل في خاصة علیها،

  .تحقیقها  المرج األهداف مع یتناسب بما للتقویم المستخدم
  

  نموذج أبعاد التعلم و أهداف تدریس العلوم في المرحلة اإلعدادیة 
 التطـورات  فـي مجـال خاصـة      نعیش الیوم تطورا هائال في كافة مجـاالت الحیـاة الیومیـة   

 یلقـي بظاللـه وهـذا    و ابتكار تكنولوجیا جدیـدة    العلمیة المستقبلیة التي تتمثل في ثورة الحاسوب
و لذلك فتعلیم العلـوم بحاجـة إلـى   علیم العلوم لمواجهة هذه التحدیات المتالحقة و المتسارعة على ت

إقرار توجیهات جدیدة و تبني نظریات و فلـسفات عـصریة متطـورة و انتهـاج أسـالیب و طـرق حدیثـة 
  .وتعلمها لتفعیل تعلیم العلوم بمراحل التعلیم المختلفة 

 في مدارسنا نجد أن المناهج تعاني من ضعف الترابط و  العلومتدریسو بالنظر إلى واقع 
nve ti n   التركیز على التلقین و التخزین و حشو األذهان بالمعلومات مع التقید بنص المحتوى 

التدریس السائدة تركز على الجانب المعرفي  فقط دون االهتمام بتكامل خبرات المتعلم المعرفیة و 
  لیات القیاس و التقویم تهتم بالحفظ و االستظهار   و لفظیة التعلم  و أن عمةالوجدانیة  والمهاری

    ) .F1999: 99الحیلة( و أهملت الغایات و األهداف ووظیفة المعلومات و تنظیم المعرفة 

 أن أهداف تدریس العلوم بالمرحلة اإلعدادیة  )82- 81 : 2009 (ألغا و اللولو  یرى  
  -:تركز على ما یلي 

و النباتـات   اإلنـسان : ( علمیة تتعلق بكل المفاهیم الكبرى اآلتیة اكتساب معرفة -1
. و البیئـــة . و الطاقـــة . و المـــادة . و الكائنـــات الحیـــة الدقیقـــة . و الحیوانـــات . 

 .) الغالف الجوي و األرصاد الجویة . و الكون . واألرض 

وفـي ) تثمارها توظیف المعرفة العلمیة المتعلقة بهذه المفاهیم في فهـم البیئـة و اسـ -2
 .حل مشكالت حیاتیة 
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االتـصال    التـصنیف w المالحظـة  :اكتساب و تنمیة مهارات عقلیة مناسبة مثـل -3
ــــــاس     صــــــیاغة    التنبــــــؤ     االســــــتنتاج    االســــــتقراء     التجریــــــب  �  القی

 .عزل المتغیرات و ضبطها   الفرضیات 

إجراء الحسابات : یة مثل توظیف مهارات ریاضیة مناسبة لمعالجة البیانات العلم -4
 .المالئمة و الرسم البیاني 

توظیــف الحاســوب و التقنیــات المتــصلة بــه فــي ممارســة عملیــات العلــم و معالجــة  -5
 .البیانات العلمیة 

عبیــــر اللفظــــي و الكتــــابي و ت مــــن خــــالل ممارســــة ال تنمیــــة القــــدرة علــــى االتــــصا -6
 .الرمزي بشكل سلیم 

صورة وظیفیـة مثـل جمـع العینـات و اسـتخدام بـ) أدائیـة ( اكتساب مهارات عملیـة  -7
 .األدوات واألجهزة 

) ) اكتساب اتجاهـات علمیـة و تنمیتهـا مثـل حـب االسـتطالع و المثـابرة و الدقـة  -8
 .الموضوعیة و األمانة العلمیة 

 Gنقـد األفكـا) )  احترام اآلخرین و التعـاون :اكتساب اتجاهات إیجابیة عامة مثل -9
 . و استقاللیة التفكیر  

 االشتراك في األندیة العلمیـة و أندیـة حمایـة  :اكتساب میول علمیة وتنمیتها مثل -10
 .البیئة 

 تقدیر عظمة اهللا في خلق الكون و تنظیمـه  :اكتساب أوجه التقدیر المناسبة مثل -11
وتقــــدیر دور العلمــــاء العــــرب و المــــسلمین بوجــــه خــــاص فــــي التقــــدم العلمــــي و   

  .التكنولوجي 

 لتحقیق األهداف المرجوة   ستراتیجیات جدیدة. نماذج و مداخل و كان البد من استخدام.
   . فیهمن تدریس العلوم و التغلب على أوجه القصور الموجودة

ن النموذج یستدعي .نموذج أبعاد التعلم یمكن أن یساعد على تحقیق هذه األهداف حیث   
 و التي یمكن أن تتوفر لدیهم مما استخدام كافة المعلومات التي یعرفونهاب للتلمیذ السابقةالخبرات 

تساعدهم  یوثق الترابط بین المعلومات السابقة و الالحقة و یجعل الخبرات ذات معنى عند التلمیذ 
 لدیهم القدرة على اتخاذ القرار و التصرف بفاعلیة في تنميعلى تطبیق المعرفة في مواقف جدیدة و

  .مواجهة المشكالت الیومیة التي تحیط بهم 
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 من خالل العمل و بذلك یكون أثبت و یساعد على اكتساب التعلمك یقدم النموذج و كذل
 رق القیاس و الوزن و كذلك المهارات األجهزة العلمیة و ط المهارات الیدویة مثل مهارات استخدا

العقلیة و التي تتعلق بتنمیة مهارات التفكیر المختلفة من خالل قیام التالمیذ بأداء المهام و 
  .ة المختلفة المتضمنة فیها الخبرات التي یمرون بها األنشط

 =å مهام و األنشطة التي یمارسها التالمیذ و الخبرات التي یمرون بها و العمل من خالل
مجموعات یساعد على تنمیة المهارات االجتماعیة المختلفة مثل تعلم أسالیب المناقشة و احترام 

. =åالتي یقوم بها المعلم في تعامله مع التالمیذ و العمل من كما أن الممارسات   اآلخرین و غیرها 
خالل مجموعات یساعد على استثارة التالمیذ و حثهم نحو مزید من المعرفة و التواصل بین 

االتجاه  مما ینمي لدیهم من ناحیة و بین التالمیذ ومعلمهم من ناحیة أخرى بعضهم مع التالمیذ 
   .نحو العلوم

  
  ج أبعاد التعلم لمارزانو طرق التعلم في نموذ

  :االهتمام بالمعرفة و التركیز علیها : الطریقة األولى 
 المعرفة التقریریة و اإلجرائیة  : المراد تدریسها أيالمعلومات:و فیها یحدد المعلم أوال   

:الموجودة بالوحدة التي یختارها ثم یختار مجموعة من األنشطة األكثر عمقا و تطورا و التي من   
 ثم یختار مهمة ذات معنى و  : المعلوماتهها أن تزید من تعمیق و تعزیز فهم التالمیذ لهذشأن

  .التي من شأنها أن تزید من تعمیق وتعزیز فهم التالمیذ لهذه المعلومات 
  

  :التركیز على الموضوعات و القضایا : الطریقة الثانیة 
لها عالقة بالفكرة العامة للوحدة  على تحدید موضوع أو قضیة أو مهمة المعلمو فیها یركز   

 یحدد المعرفة التقریریة و éééالدراسیة ثم یقرر كیفیة استخدام هذه المهمة استخداما ذا معنى 
ثم یحدد األنشطة التعمیقیة و   نجاز القضیة أو التجربة أو المهمة  إل  اإلجرائیة الالزمة

  .التصحیحیة الموسعة الالزمة إلتمام العمل 
  

  : التركیز على السلوك االستكشافي للطالب -:لثالثة الطریقة ا
:و فیها یحدد المعلم أوال المعرفة التقریریة و اإلجرائیة الموجودة بالوحدة ثم یختار مجموعة   

من األنشطة التي تساعد على فهم المعرفة التقریریة و المعرفة اإلجرائیة ثم یحدد كیفیة مساعدة 
 أن یشجعهم على اكتشاف ى ذا معنى عل:ا دم المعرفة استخدامالطالب في اختیارهم لمهام تستخ
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(  نحو طبیعي من الوحدة التعلیمیة مثیرة لالهتمام تنبثق علىو أسئلتها  موضوعات المعرفة 
   .)20- 19: 2000  خرون°مارزانو و 

  ) نظرا لمناسبتها لطالة األولى و التي تقوم على االهتمام بالمعرفةلطریق    تم استخدو قد 
  .الصف التاسع األساسي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 37

  
  

 أبعاد  التعلم   الخمسة

  
  

   االتجاھات االیجابیة نحو التعلم     اكتساب و تكامل    تعمیق المعرفة       االستخدام ذي         عادات العقل
      و صقلھا               معنى للمعرفة                المنتجة                                                المعرفة        

  
                                             

    
   تنظیم     -اتخاد                  - مقارنة        -مساعدة      مساعدة            المعرفة            المعرفة          

   
   تصنیف         القرار                   الذات-المیذ             التقریریة         اإلجرائیة       التالمیذ      الت

  
   التفكیر الناقد- استقصاء         - استقراء        -تشمل           :         على تنمیة على تنمیة            تشمل 

  
   التفكیر االبتكاري    - حل          - استنباط        -      بناء           بناء       -اتجاهات    اتجاهات            

                   
   تحلیل  الخطأ         مشكالت - موجبة     ایجابیة             لمعنى          المعنى        

  
   االختراع     -دلة        بناء األ- تنظیم          تشكیل        -عن مناخ     عن                

                    
   البحث- التجرید           -التعلم          المهام             المعرفة         المعرفة          

  
  تحلیل المنظور        التجریبي- تخزین        دمج        -               الصفیة            

              المعرفة        المعرفة                                    
                                                             

                                                                                                    
  مخطط تفصیلي ألبعاد التعلم لمارزانو ) 1( الشكل 
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  التفكیر و مھاراتھ  :  انيالمحور الث

 اآلیة ویؤكد ذلك واإلدراك بالفكر المخلوقات من غیره عن اإلنسان وتعالى سبحانه اهللا میز
.  ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم عل ( . . . . .  :  i a �  :    :  َّ  = = = = =  :  َِّّ      ِّ �ى كثیر ممن    َّ     َّ   � �

ôخلقنا تفضیال ô   ô ô ô ô ) ( 70: سورة اإلسراء(  

ٕوهذا من كرمه علیهم واحسانه الذي ال یقادر قدره حیث كرم بني آدم بجمیع وجوه 
ٕاإلكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وارسال الرسل وانزال الكتب، وجعل منهم األولیاء واألصفیاء  ٕ

  .وأنعم علیهم بالنعم الظاهرة والباطنة

(    ِّ وحملناهم في البر ( )) ) ) في } .{ { .البغال والحمیر والمراكب البریة على الركاب من اإلبل و)(
.البحر {  . َِّّ.{ ورزقناهم من الطیبات { في السفن والمراكب } .. .  }. .. . من المآكل والمشارب والمالبس } .

  .ویسره لهم غایة التیسیرفما من طیب تتعلق به حوائجهم إال وقد أكرمهم اهللا به . والمناكح

.وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیال {  Y � =Y � =.  } }.  }َّ . . . . . َّ بما خصهم به من المناقب وفضلهم به من } .
  .الفضائل التي لیست لغیرهم من أنواع المخلوقات

 وال تحجبهم النعم عن المنعم فیشتغلوا !  أفال یقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم
  . عبادة ربهم بل ربما استعانوا بها على معاصیهبها عن

 وفي عصر العولمة وتفجر .   هدفا سامیا منذ أیام أرسطوالتفكیرلقد كان تعلیم .
ستراتیجیات حل المشكالت وصنع القرارات ضرورة ال ٕ.المعلومات بات تعلیم مهارات التفكیر و

لتي تواجههم بشكل خالق،  حتى یستطیع الطلبة مواجهة التحدیات والمشاكل ا éبد منها
ا یؤثر موتقییم دقة المعلومات التي یتعرضون لها، مŠ تمكنوا من فحص صحة االدعاءات ی.

  .على فعالیة القرارات التي یتخذونها

 والمتغیرات التحدیات من مجموعة لیواجه !الثالثة  األلفیة  وتعلمها العلو تعلیم دخل و لقد
   التحدیات هذه مع التقلیدي غیر التعامل ضرورة  وتعلمها  علوال تعلیم خبراء على تفرض التي

   عصریة وفلسفات نظریات وتبني جدیدة توجهات إقرار إلى بحاجة  وتعلمها  علوال فتعلیم
 بمراحل العلوم وتعلم تعلیم لتفعیل   حدیثة �Qôô�Š أسالیب وانتهاج
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 في التركیز یتم -  ضيیقت  أنه )315- 314: 2001(  یرى الباز     المختلفة التعلیم 
    :  اآلتي  على وتعلمها  علوال تعلیم

واكتشاف    حوله یحدث لما المتعلم فهم إلى تهدف استقصائیة كعملیة العلوم تدریس .1
  . بنفسه العلمیة المبادئ وتكوین   العلمیة الحقائق

 دامهاواستخ العلمیة المعرفة وتطویر الكتشاف الالزمة التفكیر بمهارات المتعلم تزوید .2
   . تواجهه التي المشكالت حل في

في  وذلك   وقیم واتجاهات ومهارات معارف من المتعلم خبرات في التكامل تحقیق .3
  .وظیفي حیاتي إطار

  . االبتكاري التفكیر خالل من الجدید وتقدیم المتعلم لدى االبتكار تنشیط .4
    للخرافات سالماالست یرفض الذي والناقد العلمي التفكیر على المتعلم قدرة تعمیق .5

 عملي قرار إلى للوصول   وتقییمها وتحلیلها دراستها  ia أفكار من علیه یفرض ما
 الذي بالمجتمع    الشخصیة بحیاته المرتبطة الیومیة المواقف    المشكالت تجاه

   .معه ویتفاعل یعیش
 رجةمتد بمستویات الفصل نطاق خارج بنفسه الخبرة اكتساب على المتعلم قدرة تنمیة .6

   .وتفكیره نضجه ومستوى تتناسب
 المتعلم ٕوارشاد   للتعلم المناسبة البیئة وتوفیر   العلوم نحو إیجابیة اتجاهات تكوین .7

  .مها واستخدا المعلومات مصادر تحدید إلى

 العلمیة المعرفة نقل مجرد لیس   خاص بوجه العلوم وتدریس عام بوجه التعلیم ..     
 من شخصیته وبتكامل  و مهاریا  ووجدانیا  عقلیا المتعلم بنمو تعنى یةعمل هو بل   المتعلم إلى

 كیف ال   یفكرون كیف الطلبة تعلیم هي العلوم تدریس في األساسیة فالمهمة   جوانبها مختلف
   . الحیاة في توظیفها    ٕوادراكها فهمها  ia قلب ظهر عن الدراسیة المقررات یحفظون
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  :مفهوم التفكیر -: أوال 

 اإلنساني یمثل عملیة معقدة، تتألف من مجموعة من التفكیر 60 ) 60: 1994( ترى حماد 
العملیات العقلیة التي یتم من خاللها نشاط التفكیر، وهذه العملیات یمكن أن یطلق علیها مصطلح 

   .مهارات ذهنیة وهي متكاملة

 غیره من الكائنات أن التفكیر نشاط عقلي یمیز اإلنسان عن) 94: 1994( و یذكر زیتون 
و یستخدم فیه الرموز مثل الصور الذهنیة و المعارف و األلفاظ و الذكریات و ) الحیة األخرى 

اإلشارات و التعبیرات واإلیحاءات التي تحل محل األشخاص و المواقف و األحداث المختلفة التي 
   .بهدف فهم موضوع أو موقف معین ) یفكر فیها الشخص 

ُّالتفكیر مهارة قابلة للتعلم، وبالتالي یمكن :"  :  ) 138: 1999( 994 ویذكر النجدي وآخ
  . تنمیتها

 في یحتاجها الفرد التفكیر عملیة     Robert & Perkins  وبركنس روبرت من كل ویرى
 إبراز    الصعوبات مع الصراع عند    قرار اتخاذ إلى یحتاج عندما وذلك   الیومیة حیاته مواقف
   (Robert & Perkins , 1999:4 ).  العملیة القضایا مناقشة أثناء القویة جوالحج األدلة

سلسلة من النشاطات العقلیة غیر المرئیة التي   التفكیر بأنه)424:1999( یعرف جروان
  . واحدة أو أكثر من الحواس الخمسطریقیقوم بها الدماغ عندما یتعرض لمثیر یتم استقباله عن 

عبارة عن "التعریفات المتعددة للتفكیر، ویخلص إلى أن التفكیر ) 40:2003 (ویراجع سعادة 
مفهوم معقد یتألف من ثالثة عناصر تتمثل في العملیات المعرفیة المعقدة وعلى رأسها حل 
�المشكالت، واألقل تعقیدا كالفهم والتطبیق، باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع 

  .Ï عوامل الشخصیة المختلفة، والسیما االتجاهات والمیومع توفر االستعدادات وال

 وذلك األشیاء واقع على الحكم بواسطتها یتم التي الذهنیة العملیة "بأنه أیضا التفكیر ویعرف

 حل في مهما عامال التفكیر یجعل مما الشيء ذلك عن السابقة والمعلومات الشيء واقع بین بالربط

   .)23 : 2003  عبید و عفانة  (  المشكال
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 من نعرفه ما تنظیم إعادة على تقوم هادفة، دینامیكیة معرفیة عقلیة عملیة هو التفكیرو یعرف 

الواقع  وفهم المشكالت وحل القرارات اتخاذ في تستخدم جدیدة أنماط في وتصورات رموز ومفاهیم
   .)9: 2006 وآخرون  الخزندار (  الخارجي

التفكیر بأنه نشاط معرفي یعمل على إعطاء ) 20 :2007 ( وآخرونو كما یعرف العتوم 
المثیرات البیئیة معنى و داللة من خالل البنیة المعرفیة لتساعد الفرد على التكیف و التالؤم مع 

  .ظروف البیئة 

المعالجة العقلیة للمدخالت الحسیة بهدف تشكیل عملیة  یعتبر التفكیر و نستدل مما سبق أن
  .رات الحسیة و الحكم علیها األفكار من أجل إدراك المثی

  

  : مفهوم التفكیر العلمي -:.ثانیا 

 العلمي باألسالیب العقلیة التي یتبعها التلمیذ في التفكیر ) 397 : 1996(عفانة  یعرف 
التغلب على بعض الصعوبات و المشكالت التي تواجهه في حیاته الیومیة بحیث یقوم بمعالجة هذه 

بعیدة عن التوقع و الشعور و الذاتیة و التفكیر العلمي یقوم على  بطریقة (الصعوبات و المشكال
  .أسس موضوعیة و منطقیة 

نشاط عقلي منظم قائم على إیجاد :" التفكیر العلمي بأنه ) Q )1999 :328یعرف سعید   
البرهان والدلیل إلثبات النتیجة، ویستخدمه الفرد في معالجة مواقف محیرة، أو الوصول إلى حل 

  ."المالحظة، التصنیف، التنبؤ:  وفیه یستخدم الفرد بعض المهارات مثلمشكلة،

Lویعرفه علي  Lكل نشاط مرن یتصرف فیه :" بأنه ) 136: 1999(  في النجدي وآخرون راشد
الفرد بشكل منظم في محاولة حل المشكالت، ودراسة الظواهر المختلفة والتنبؤ بها، والحكم علیها 

Lلها بالمالحظة الدقیقة، وقد یخضعها للتجریب في محاولة للتوصل إلى باستخدام منهج معین یتناو
  ".ونظریاتقوانین 

و اتخاذ ) بأنه األسلوب الذي یعتمد على الموضوعیة ) 104: 2008(غلیون  ه:"  تكما 
و قد ارتبط هذا ) الدقیقة كأسلوب لمواجهة المشكالت المالحظات و التفسیرات و التجارب العلمیة 

  .تقدم الفكر اإلنساني المصاحب الرتقاء مظاهر الحیاة اإلنسانیة األسلوب ب
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 من أكثر :  واحدة استخدام على الطالب قدرة )223: 2008( و تعرفه الشلبي و أبو عواد 

 والتنبؤ، واالستدالل، والتصنیف، العلمیة، المالحظة :التالیة) عملیات العلم  ( العلمي التفكیر مهارات

  . والقیاس

مجموعة من المهارات العقلیة الالزمة لحل ) 40: 2008 ( الخطیبرمضان و و تعرفه 
تتسم بالدقة و الموضوعیة و التي یسعى من المشكالت التي یواجهها التلمیذ في حیاته الیومیة 

) ) خاللها إلى تحدید المشكلة و جمع المعلومات و تكوین الفروض و اختبار صحة الفروض 
  .یرها الوصول إلى النتائج و تفس

 عملیة تنظیم لألفكار والمعارف بهدف تفسیر المواقف الحیاتیة  بأنهالعلمي التفكیر و یعرف
والظواهر، وذلك یتطلب امتالك الطالب للقدرة على المالحظة، وجمع المعلومات، وتصنیفها، 

  .وتفسیرها، والتنبؤ، والقدرة على تعمیم النتائج
  

  : العلمي التفكیر خصائص
   :التفكیر العلمي یتمیز بأنه  ) ) 87 : 2002 ( وآخرون النجدي ویذكر

   .  ارتجالیا  نشاطا ولیس منظم نشاط -1
  .  تلقائیا  نشاطا ولیس وهادف مقصود نشاط -2
   . والضبط بالدقة  یتصف -3
  . الملموسة والحقائق والمشاهدة الواقع على یقوم بأنه أسلو یتمیز -4
  . والتعصب الجمود عن بعید مرن -5
  . بالذات یتعلق ما كل عن المستطاع قدر  ینأ فهو موضوعي  -6
 النتـائج    األحكـام    بمعنـى  Generalization التعمـیم علـى یقـوم -7

   . واحدة جزئیة حالة تفسیر على تقتصر أال ینبغي إلیها التي ینتهي

نشاط عقلي منظم لدى الفرد من خالل  لتفكیر العلمي أنه أن من خصائص االباحثو یرى 
یتم بموجبها حل المشكالت أو  ة التيعملیة العقلیالوهو     القضایا والمشكالتتعامله الیومي مع

یعتمد على التجریب والمالحظة والقیاس واالستنتاج  الذي اتخاذ القرارات من خالل التفكیر المنظم
   .واستخدم مصادر المعلومات المختلفة
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 العلمي التفكیر وظائف

   :ن للتفكیر العلمي الوظائف اآلتیة  °) 87: 2002  آخرون النجدي و  (  النجديشار   
  . بیئته في باإلنسان المحیطة الظواهر بفهم العلمي التفكیر یقوم .1
 العلمیة الناحیة من سواء المختلفة المشكالت بحل العلمي التفكیر یقوم .2

   .الحیاتیة الناحیة   
 یكتـشف حیـث   جدیـدة معـاني األشـیاء علـى العلمـي التفكیـر یـضفي .3

  .یجهلها كان أشیاء وخواص   یعرفها یكن لم الكون في  2002أس الفرد
  

  : العلوم تدریس وأهداف  التفكیر-:.ثالثا 

 إلى العلمیة والقوانین الحقائق حفظ على التركیز من العلوم تدریس في النظرة تحولت لقد
 العلوم مناهج بتطویر المتقدمة الدول من العدید قامت وقد   العملیة الحیاة في العلم توظیف
 زالت وما حاولت وقد   وطموحاته   والعشرین الحادي القرن احتیاجات لتلبي تدریسه وأهداف
   .العلوم تدریس في حدیثة اتجاهات وتبني   المتقدمة الدول هذه بركب اللحاق النامیة الدول تحاول

 بفهم التالمیذ تزوید إلى تهدف الیابان في قریب عهد إلى التقلیدیة المناهج كانت فقد
 أما   للطبیعة فهمهم وزیادة   والتجریب المالحظة خالل من  وموضوعیا  منطقیا الطبیعیة لظواهر 

 خالل الطبیعة من في البحث نحو واتجاهاتهم التالمیذ قدرات تطویر إلى هدفت فقد الحدیثة المناهج
   .الطبیعة ذهله حبهم وتطویر الطبیعیة الظواهر یفهمون التالمیذ 2002 والتجریب المالحظة

 اسـتخدام ىالقائم عل المدخل أساس على العلوم مناهج ببناء لتطورالعلوم األمریكیة المؤسسة وقامت
   .) 51: 1992( نشوان (  كما بینهاالمنهاج هذا أهداف وجاءت   كطریقة العلوم

  : اآلتي  النحو على 
  . والتصنیف والتمییز المالحظة على القدرة التالمیذ كساب  .1
 واستخدام األعداد واستعمال الریاضیة المهارات التالمیذ كساب  .2

 . المقاییس
 وتنفیـذها المخبریـة التجـارب تصمیم على القدرة التالمیذ كساب  .3

  .وتقویمها 
  
  



 44

 حـل فـي العلمیـة الطریقـة اسـتخدام علـى القـدرة التالمیـذ كـساب  .4
  . المشكالت

رفـع    التالمیـذ قـدرة تطـویر أوكالهومـا جامعـة فـي العلـوم تـدریس مركـز مـشروع حـاول وقـد  
 نافیلـد البریطـاني المـشروع وانطلـق . العلـوم تعلـم فـي االستقـصاء أسـلوب اسـتخدام نحـو كفایـاتهم
  : اآلتیة  األهداف من العامة العلوم لتدریس

 الخبـرات خـالل مـن الحقـائق اكتـشاف علـى التلمیـذ قـدرة تطـویر -  
  . المباشرة وغیر المباشرة

 البحـث فـي العلمیـة الطریقـة اسـتخدام علـى التالمیـذ تعویـد -  
  . بأنفسهم الحقائق واكتشاف

 والمـواد المخبریـة األدوات اسـتخدام فـي التالمیـذ مهـارة تطـویر -  
  . البسیطة البیئیة

  . جدیدة حیاتیة مواقف في یتعلمونها التي الحقائق توظیف -  
  . والتصنیف المالحظة في التالمیذ مهارة تطویر -  

 (ASCD)االبتدائیـة  المرحلـة فـي العلـوم منـاهج لتطـویر الـوطني الـصیني لمـشروع  وتنـاول  
   : التالیة األهداف لتحقیق االبتدائي السادس وحتى األول الصف من العلوم مناهج

  . العلوم تعلم في األطفال اهتمامات تطویر -  
  . العلم نحو التالمیذ اتجاهات تطویر -  
  . العلوم دراسة في اراتهمومه التالمیذ قدرات تطویر -  
 الحیـاة في العلوم من یتعلمون ما تطبیق في التالمیذ قدرة تطویر -  

  . الیومیة

یجب على المعلم العمل على تنمیة التفكیر العلمي لدى تالمیذه أنه  الباحثو یرى   
. مستخدما أسلوبا علمیا   توجد  مواجهة مشكالت العصر علمأ بأنه و خطوات علمیة حتى یستطعو=  

  .أكثر من طریقة لتنمیة التفكیر العلمي عند التالمیذ 
  

  :مهارات التفكیر العلمي -:.رابعا 

 القدرات من ة مجموعمهارات التفكیر العلمي بأنها) 101: 1993( یعرف زیتون       

  استخدا على والقدرة   صحیح بشكل والتفكیر العلم 101 لتطبیق الالزمة الخاصة العقلیة والعملیات
   ومعالجتها المعلومات  تمثل المتعلم الفرد  من یتطلب) ) عملیات العلم  ( العملیات هذه
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 بعملیات الخاصة القدرات هذه وتسمى   األساسیة المعطاة المعلومات 1993 عقلیة خطوة ٕ      

  .واالكتشاف التقصي مهارات 45 العلم

.وتعرف ت والعملیات العقلیة الخاصة الالزمة  مجموعة من القدرابأنها ) 22: 1997(  اللولو ها.
  .لتطبیق طرق العلم والتفكیر العلمي بشكل صحیح

بأنها األداءات العقلیة التي یقوم بها التالمیذ التي تتسم ) 223: 2006( و تعرفها عودة 
  .بالدقة و السرعة أثناء ممارسة حل األنشطة و التدریبات المختلفة 

الالزمة لحل نها مجموعة من المهارات العقلیة المتكاملة بأ ) 99: 2008(كما تعرفها غلیون 
و یتسم 9  فیه الموضوعیة wفي حیاته الیومیة أو العملیة باستخدام منهج علمي تتوافمشكلة تواجه 

و اختبار صحة � اختیار الفروض المناسبة : تحدید المشكلة : بالدقة و یتكون من المهارات اآلتیة 
  . التعمیم � الفروض و تفسیر البیانات 

بأنها نشاطات ذهنیة یقوم بها المتعلم لتحقیق هدف ما ) 501: 2010( و یعرفها إبراهیم 
) المقارنة ) االستقراء ) االستنتاج ) و تتمثل في مهارات المالحظة 1  بأقل وقت و جهد ممكن 

  .التطبیق 

یة التي یجب أن مجموعة القدرات والعملیات العقل  بإنها مهارات التفكیر العلمي  ..و ت
جمع (   هذه العملیات، وهي مة من أجل تحقیق الهدف یتمتع بها الطالب للقیام بالعملیات العلمی

  ) .التقویم ( التركیز ( التولید ( التكامل ( التحلیل ( التنظیم ( التذكر( المعلومات
  

  : شمولیة مهارات التفكیر العلمي-:خامساً  

  جموعة متنوعة من المهارات، فقد اعتمد معهد التربیةتشمـل مهـارات التفكیر العلمي م
المالحظة، التصنیف، : اثنتي عشرة مهارة في تدریس العلوم تشمل) بوكالة الغوث الدولیة ( 

االستنتاج، التنبؤ، القیاس، العالقات الزمانیة والمكانیة، االتصال، صیاغة الفرضیات، التجریب، 
   )5: 1993الضامن، .( ماذجتمییز المتغیرات، التفسیر، بناء الن

5وقد حدد أیضا مطورو المناهج في الوالیات المتحدة األمریكیة         5SAPA ) (  اثنتي
المالحظة، التصنیف، استخدام األرقام، القیاس، استخدام العالقات في الفراغ : عشرة مهارة تشمل
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فرضیات، ضبط المتغیرات، والزمن، التواصـل، التنبـؤ، التفسیر، التعریف اإلجرائي، صیاغة ال
   . )APA 1995 :218 (  التجریب

 عشرة مهارة هي المالحظة، التصنیف، القیاس، بثالث ) 100( 2002( د حددها علي وق
التواصل، االستدالل، التنبؤ، استخدام عالقات الزمان والمكان، استخدام األرقام، التعریف اإلجرائي، 

  .التجریبي، تفسیر البیاناتضبط المتغیرات، فرض الفروض، التصمیم 

 في  تعلمها یمكن التي العقلیة المهارات الختیار متعددة معاییر وزمالؤه مارزانو استخدم وقد

 حدد وقد التالمیذ، لتعلم هامة أنها على التربویین جانب من منها كل قدم والتي   الصف غرفة

 فئات يجمعت في ثمان) ) امة عملیات معرفیة ع ( عقلیة مهارة وعشرین إحدى وزمالؤه مارزانو
  :) 166-  164: 1996(مارزانو بینها كما 

   . )هدافصیاغة األ  تحدید المشكالت   (:شملمهارات التركیز و ت .1
   . )صیاغة األسئلة   المالحظة  (:مهارات جمع المعلومات و تشمل .2
   . )استخدام الرموز   و االسترجاع(Ï ی التذك(:مهارات التذكر و تشمل  .3
   .) التمثیل   المقارنة ، التصنیف ، الترتیب  (: التنظیم و تشملمهارات .4
تحدید األنماط    : تحدید السمات و المكونا (:مهارات التحلیل و تشمل .5

    .)تحدید  األخطاء Y تحدید العالقات الرئیسیة � و العالقات  
   .)التوسع Ï التنبؤ Ï االستدالل    (:مهارات التولید و تشمل .6
   .)إعادة البناء   التلخیص  ( :امل و تشملمهارات التك .7
   .)التأكد أو التدقیق   بناء المعاییر   (:مهارات التقویم و تشمل .8

  
   مهارات جمع المعلومات -:) أوال 

  :المالحظة - 1

، وهي تمثل استخدمها اإلنسان لجمع المعلوماتتعتبر المالحظة من الوسائل األولى التي  
ون ظاهرة تستحق البحث والدراسة úفتكô مي، إذ تتجمع المالحظاتحجر الزاویة في البحث العل

  .فتساعد الباحث على تحدید مشكلته

 الحصول على المعلومات من خالل حاسة  المالحظة بأنها)112: 1996( یعرف مارزانو 
أو أكثر و تستخدم هذه الحواس في جمع معلومات جدیدة و یمكن أن تركز هذه الحواس أو ال 

  .من هذه المعلومات  مط محدد تركز على ن
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انتباه مقصود ومنظم وضابط للظواهر أو األمور،  " : بأنها) 14: 1996  (عفیفي فها 47 وی
أو باستخدام من أجل اكتشاف أسبابها وقوانینها، باستخدام الحواس المختلفة وخاصة حاسة البصر، 

  . "بعض األجهزة مثل المجهر

" : بأنهاــة المالحظ ) 257: 1995  ( ومعوضار~العط~ ) 31: 2005( الهویـدي  فها"  "وی
  ."وقائع المتضمنة في الموقف بدقة على استخدام حواسه في اإلحاطة بالموضوعات والالطالبقدرة 

  

 المعرفة إلى التوصل في حواسه من أكثر    واحدة استخدام على المتعلم قدرة رف بأنها..وت
 المجهول اكتشاف على تعینه التي واألدوات األجهزة أثناءها یستخدم وقد   المعلومات وجمع العلمیة

.  

  : یأتي  ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن
كمیة صغیرة من حمض الهیدروكلوریك إلى أنبوب به قطعة  ضع  -  

    یحدث ما والحظ خارصین ،
 ما والحظ Ï شمس زرقاء في محلول به حمض ضع ورقة دوار  -  

    یحدث
  

  التذكر مهارات :  ثانیا

  )االسترجاع ( التذكر  -

 القدرة على تخزین المعلومات في الذاكرة، ثم بأنه  التذكر)116: 1996 (مارزانو یعرف 
   .استرجاعها وقت الحاجة 

  واستدعائها الحقائق استرجاع على المتعلم قدرة التذكر بأنه) 64: 2007(و یعرف عیطة  
 األحداث )  النظریات )  التعمیمات )  الرموز )  ألشیاء  خصائص )  العلمیة المصطلحات ) 

  .من الذاكرة 

المعلومات واالحتفاظ بها   المهارة التي تستخدم من أجل ترمیزاه التذكر بأنرف مهارة   ت .
المعلومات في الدماغ من أجل   أو أنها عبارة عن عملیة تخزین Qفي الذاكرة طویلة المدى

  . استخدامها الحقا
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  : یأتي  ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  

  .عرف الخلیة   -  
  ما مكونات الخلیة النباتیة ؟  - .
  .كر وظائف الجدار الخلوي في الخلیة النباتیة--  - -

  التنظیم مهارات : .ثالثا
  -:المقارنة  -1

  .المعلومات  بین واالختالف الشبه أوجه  تحدید بأنها)121: 1996(  مارزانو هایعرف   

 بین واالختالف الشبه أوجه تحدید على المتعلم قدرة بأنها )64: 2007( عیطة  یعرفها.

 التمییز 121 والمعلومات واألفكار األشیاء بین الفروق تحدید 64   األفكار 64 األشیاء المعلومات أو

  . بینها

طویر لتنظیم المعلومات وت إحدى مهارات التفكیر األساسیة :بأنها وتعرف مهارة المقارنة
الشبة وأوجه االختالف بین شیئین أو أكثر عن طریق تفحص  المعرفة وتتطلب التعرف على أوجه

ومفقود  ،والبحث عن نقاط االتفاق و االختالف ،ورؤیة ما هو موجود في أحدهما العالقات بینهما
  . في اآلخر
  : یأتي  ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  

  لیة الحیوانیة و الخلیة النباتیة ؟قارن بین الخ  -  
Ï -  قارن بین الطبقة العمادیة و الطبقة األسفنجیة ؟  

  -: التصنیف -2

Ïô ---ت المهارة التي تتضمن القدرة على وضع " :التصنیف بأنه ) 4: 1993  (الضامنَّ
  .  " تلك األشیاء أو ال تمتلكها:األشیاء في مجموعات، بناء على الخصائص المشتركة التي تمتلكها

 ) 206: 1994 ( ومحمد ) 102: 2002  (وعلي ) 147: 2007( أبو جاللة  å  ååی
:ت، طبقا لصفات عملیة تستخدم لتقسیم األشیاء، والظواهر، واألحداث إلى مجموعا " :أنهبالتصنیف 

   ."أو خصائص معینة 
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بطرق ) المعلومات (تنظیم المالحظات :" بأن التصنیف هو ) 33: 2005(  الهویدي ویرى 
Éتحمل معنى خاصا، وتبني مجموعات التنظیم بناء على مدى التماثل والتباین وفق صفة معینة É."  

Éالصفات أو السمات الخاصة  تحدید على المتعلم قدرة بأنها التصنیف تعرف مهارة
 صفات wÏ لصفة  تبعا مجموعات في األشیاء وضع wÏ   المفاهیم wÏ األشیاء wÏ �بالموضوعا

  .مشتركة 
  : یأتي ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة من.  

P                         -صنف النباتات التالیة إلى نباتات ذوات الفلقة و نباتات ذات الفلقتین ؟   
  .) الشعیر –  البازلیاء– القمح – الفول – الذرة –الحمص (                         

   صنف المواد التالیة إلى عناصر و مركبات ؟-                          
  .) حمض اللیمون- الماغنسیوم  -  كبریتات الصودیوم –الحدید (                        

  
  : الترتیب -3

عین و م: ترتیب الخصائص طبقا لمعیار :بأنه الترتیب ) 126 : 1996 ( مارزانویعرف  
  .بر حالة خاصة من مهارة التصنیف الترتیب یتعلق مباشرة بالتصنیف و یمكن أن یعت

    لمعیار  طبقا المفهوم خصائص ترتیب على المتعلم 126بأنها ق  الترتیبوتعرف مهارة  
  . معینة خاصیة صفة أو
  : یلي ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  

  . الشمس عن بعدها    قربها حسب الشمسیة المجموعة كواكب رتب  -  
  . األسطوانة الوعائیة في الجذر من الخارج إلى الداخلرتب مكونات  - .
( البوتاسیوم ( الكالسیوم ( الصودیوم ( رتب العناصر التالیة  - .

  .حسب نشاطها الكیمیائي ) الحدید ( الهیدروجین
  .تسلسلها التنفسي حسب الجهاز �ŠwNô رتب  - .

 
  : التمثیل -4

لم على تمثیل المعلومات بتغییر تع قدرة الم: التمثیل بأنه )128: 1996( یعرف مارزانو 
  .شكلها لیظهر العالقات الهامة بین العناصر المحددة 
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الهامة  العالقات إلظهار المعلومات شكل تغییر على المتعلم قدرة وتعرف مهارة التمثیل بأنها
 بالرسوم واألشكال األفكار 50 المعلومات 50 األشیاء 50 المفهوم تمثیل 50   المحددة العناصر  بی

   . الحسیة واألشیاء) خرائط المفاهیم ( الهرمیة  والخرائط والنماذج

  : یلي ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن
 -موضحا للتركیب الداخلي للورقة في النبات -ا  عرضی-ا  قطاعرسم-  -  

 . الرسم األجزاءعلى
  .لكهربي -مثل بیانیا العالقة بین فرق الجهد الكهربي و شدة التیار ا  -  
  .اربط بین المفاهیم التالیة بخارطة مفاهیم   - .

   مهارات التحلیل -:.رابعا 
  :أو المكونات ) الخصائص (  تحدید السمات -1

المهارة التي تتطلب   : بأنها تحدید السمات و المكونات) 133: 1996 ( : مار زنویعرف
ل فتحلیل السمات و المكونات  التي تكون معا الكمن الفرد المعرفة و من ثم  توضیح األجزاء 

  . و األفكارتتطلب یجب أن تساعد التالمیذ على التركیز على التفاصیل و بنیة األشیاء 
 حأو توضی    معا تكون التي األجزاء توضیح على المتعلم قدرةبإنها ) 66: 2007( ویعرفها عیطة 

   . واألفكار بنیة األشیاء  التفاصیل على والتركیز   بعضها عن المفاهیم تمیز التي الخصائص

على تحدید السمات العامة قدرة المتعلم : ها أن ب مهارة تحدید السمات و المكونات تعرف  
  . لعدة أشیاء ، أو القدرة على استنباط الوصف الجامع

  : یأتي  ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  
  ما خصائص األحماض ؟  -  
   ôما أهم خصائص المخالیط  - -
 ما أهم ممیزات القلویات  ؟  - -

  : األخطاء تحدید -2

مهارة تتطلب اكتشاف األخطاء في : تحدید األخطاء بأنها ) 138: 1996 (یعرف مارزانو 
العرض المنطقي و الحسابات و اإلجراءات و المعلومات كما تتضمن هذه المهارة تحدید أسباب 

  .هذه األخطاء و تصحیحها 
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العملیات  في األخطاء اكتشاف على المتعلم قدرة بأنها طاءرف مهارة تحدید األخ  ت 
   . وتصحیحها األخطاء هذه أسباب وتحدید   السلوكیات 51 المعلومات الحسابیة و 

  : یأتي  ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  
   : وصححه التالیة العبارات في الخطأ اكتشف

  . مالح من التربة و األعلى امتصاص الماء  الساق یعمل-   -  
  .  یعتبر ساق البطاطا الحلوة جذرا أرضیا   - .
  .یعتبر القمح من النباتات ذوات الفلقتین   - .
 .یعمل هرمون األكسین على تكبیر حجم الثمار   - .

  
   مهارات التولید -: خامسا 

   -: االستدالل -1

ج معلومات أو نشاط عقلي معرفي یعال" :أنهبستدالل اال)  14: 1999 (أبو الجدیان یعرف 
 الستنتاج حكم أو قضیة مجهولة مباشرة، بحیث تكون األحكام والقضایا :قضایا ثبت صدقها

المستنتجة جدیدة، وذلك دون اللجوء إلى التجزئة، ویشمل القدرة على االستنباط واالستقراء 
  ."واالستنتاج 

ن خاللها الربط بین عملیة عقلیة یستطیع الفرد م:"  بأنها) 27: 2000 ( المجبر Šوقد عرفها
 ومعلوماته المتوفرة عن ظاهرة بمعلوماته السابقة عنها، ثم یقوم بعد ذلك بإصدار حكم )مالحظاته

 إلى نتائجه على أساس من األدلة والحقائق الطالبمعین یفسر به هذه المالحظات وبالتالي یصل 
  ".المناسبة

التعرف على خصائص شيء :" امهارة االستدالل على أنه ) 35: 2005( الهویدي   )  )ی
  ".مجهول من خصائص شيء معلوم، ویبدأ االستدالل بالمالحظة

 على إدراك العالقات بین األجزاء أو األمثلة الطالب قدرة : بأنها مهارة االستدالل    تع  
   .للوصول إلى الكل واستخدام الكل في مالحظة األجزاء أو األمثلة

 : یلي ما االستدالل مهارة تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  

    :    والملمس واللون الشكل حیث من التالیة البذور  تفحص- 1                       
         ) �°N ) تنتج ؟ماذا تس) ) حمص ( بازلیاء ( فاصولیا ( شعیر  
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  : تغطي الحراشیف جسم الزواحف - 2                       
  : تیة اآل الحیوانات من  أیا  بی السابق التعمیم ضوء في  

    الزواحف  لمجموعة ینتمي )الثعبان ( السلمندر ( السحالي ( التمساح ( الضفدعة (         
  : التنبؤ -2
ُّعد التنبؤ أحد أهداف العلم، فهو یساعد اإلنسان على ضبط الظواهر والظروف والتحكم  ی   

  . على المالحظات والخبرات المتعلقة بالظاهرةبها، ولكي یتم ذلك ال بد من توقع ما سیحدث بناء
توقع نتائج معینة في موقف " :أنهاب  مهارة التنبؤ) 141: 1996 (مارزانو وآخرون     .ی       

    . "ون هذه النتائج أحداث مستقبلیة معین، وربما تك
وممارستها من عملیة عقلیة یمكن التدرب علیها :" التنبؤ بأن ) 28: 1997 (اللولو         وترى 

خالل تحلیل المعلومات والمالحظات الموجودة لدى الطالب، وتدریب الطالب على التنبؤ یزوده 
) والتعامل معها بسهولة بناء على توقعاته التي توصل )بالقدرة على التحكم بالظواهر المحیطة به

  ".إلیها في ضوء معلوماته السابقة
قراءة البیانات أو المعلومات المتوافرة واالستدالل " :ابأنه ) ÉÏŠ° ) 1999 :428= ویرى         

   ".من خاللها على ما هو أبعد من ذلك في الزمان أو الموضوع أو المجتمع 
نمط من أنماط التفكیر یتطلب إعطاء أفضل :"  بأنها )35: 2005(  الهویدي   ویعرفها  

ف إلى النتیجة المتوقعة أو الحدث تقدیر مبني على المعلومات المتوافرة لدى الفرد، ویهدف التعر
     ".المتوقع 

التوصل إلى : " لمهـارة التنبؤ بأنهـا ) 32: 1995( وموسـى  ) 149: 2007( أشـار أبو جـاللة 
  ". معرفة ما سیحدث في المستقبل باالستعانة بالخبرة والمعلومات السابقة

 من تغیر لظاهرة أو الحدثاستقراء الطالب لما یطرأ على او تعرف مهارة التنبؤ بأنها   
  .لمرتبطة بتلك الظاهرة أو الحادثةéمستقبال في ضوء المالحظات الحالیة والخبرات السابقة ا

  : یلي ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  
   إذا تم إزالة اللحاء من النبات  ؟ یحدث ماذا  -  
    ساق  تم انقسام لخالیا الكامبیوم في ال =•= یحدث ماذا  -  
   یحدث إذا تم قطع القمة النامیة في الساق  ماذا  -  

   ) :التعمق ( التوسع -3
المزید من التفاصیل و الشرح : مهارة التوسع بأنها ) 142: 1996( یعرف مارزانو   

  .واألمثلة و المعلومات األخرى ذات الصلة بالمعرفة السابقة من أجل تحسین الفهم 
 إلى التوصل على المتعلم قدرة : بأنها  مهارة التوسع ) 68: 2007( عیطة ها  ..وی    

 تحسین  :  من السابقة بالمعرفة الصلة  :  األخرى والمعلومات والشرح التفاصیل من المزید
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 وأخرى للمفهوم تنتمي أمثلة إعطاء 53   جدیدة مواقف في والتعمیمات المفاهیم تطبیق 53   الفهم 
  . السابقة المعرفة ضوء في المشكالت حل 53   له تنتمي ال

 المزید من التفاصیل و المعلومات المتصلة إضافة قدرة المتعلم على و یعرف التوسع بأنه  
  .بالمشكلة أو الموضوع 

  : أتي ی ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  
   . الشمس الزرقاء األحماض تحمر ورقة دوار - 
    التعمیم هذا رهایثی    یمكن التي التفاصیل ما

  . الشمس الزرقاء حمض اللیمون  یحمر ورقة دوار  -  
  . الشمس الزرقاء حمض النیتریك  یحمر ورقة دوار  - .
 . الشمس الزرقاء حمض الكبریتیك یحمر ورقة دوار  - .

   -: مهارات التكامل -: سادسا 
 مهارات تقتضي وضع األجزاء:  التكامل بأنها   مهارا )144: 1996(  مارزانو یعرف  

ویتم ربط المعلومات الجدیدة بالمعرفة السابقة في أثناء .  التي توجد بینها عالقات معا لفهم المبادئ 
  و من ثم دمج هذه المعلومات. بحث المتعلم عن المعرفة السابقة بالمعلومات الجدیدة 

  .في بناء جدید ) الجدیدة و السابقة  ( 
دمج المعلومات السابقة مع المعلومات  على  قدرة المتعلم: مهارات التكامل بأنها ( .تع.  

  .الجدیدة للحصول على معرفة جدیدة 
  : التلخیص -1

 القــدرة علــى ضــم المعلومــات بكفــاءة فــي :ا بأنهــ التلخــیص )144: 1996(  مــارزانویعــرف  
اختیـار : جمع المعلومـات : و یتطلب ذلك القیام بثالثة أنشطة إدراكیة على األقل 4 عبارة متماسكة 

  .و توحید المعلومات المهمة :  المهم غیرهم منها و حذف الم
 القـــدرة علـــى حـــذف الجوانـــب غیـــر الهامـــة مـــن الموضـــوع :هـــا رف الباحـــث التلخـــیص بأنúÏôY.ی  

  .  ووضوح بإیجاز الرئیسیة األفكاروالتعبیر عن 
  : یأتي  ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  

  ) ( 2( ى القراءات التالیة لحجم الغاز عندما كان تحت ضغط  حصلت في أحدى التجارب عل-
  : أن أفضل جملة تلخص النتائج هي 3 سم 42.7 – 3سم42.9 – 3سم42.8 – 3سم41.6

  .أن حجم الغاز تحت الضغط المذكور ثابت   - :
   . 3سم42.8أن حجم الغاز تحت الضغط المذكور هو   - .
 .ال یمكن الوثوق بهذه النتائج   -  
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  .ولى غیر صحیحة  أن القراءة األ  -  
   :)التركیب(  إعادة البناء -2

عملیة تغییر البنى المعرفیة الموجهة :مهارة التركیب بأنها ) 148: 1996( یعرف مارزانو   
 بنشاط  یهدف إلى تعدیل أو – بحسب ما یستجد –فیقوم المعلم .من أجل دمج معلومات جدیدة 

إلدراكه أن التصورات و ) ن مفاهیم سابقة توسیع أو إعادة تنظیم في المادة من أجل التخلي م
و تمد عملیة إعادة صیاغة األفكار . الحقائق و المعتقدات أو االتجاهات لم تعد دقیقة أو صحیحة 

  .يي و التطور المعرفجزءا رئیسا في النمو المعرف
فة  المعرفیة القائمة بإضااألبنیةتغییر  قدرة المتعلم على  :مهارة التركیب بأنهاŠô ..وت  

  .  معرفیة جدیدة أبنیةالمعلومات الجدیدة الى المعلومات السابقة للحصول على 
  : یأتي  ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  

                     – اللحاء –  الخشب – الوعائیة  ةاألنسج ( -: أو المفاهیم التالیة  إذا أعطیت المصطلحا-    
  ) الخالیا المرافقة -   ة األنابیب الغر بالی– خالیا برنشیمیة -  ألیاف– قصیبات –خشبیة أوعیة 

  :ع الجمل التالیة صحیحة ما عدا  فإن جمی   
  . الوعائیة في النبات إلى الخشب و اللحاء ةتقسم األنسج  - :
یتكون اللحاء من أوعیة خشبیة و قصیبات و ألیاف و أنابیب غربالیة    -  .

.  
  .من أنابیب غربالیة و خالیا برنشیمیة و ألیاف یتكون اللحاء   - .
 یتكون اللحاء من ألیاف و خالیا برنشیمیة و أنابیب غربالیة و خالیا   - .

  .مرافقة 
   :مهارات التقویم -:ê     سابعا 
مهـارات تقتـضي تقـدیر درجـة معقولیـة   :مهارة التقویم بأنهـا) 149: 1996( یعرف مارزانو   
  . األفكار 
 4 كـــارلألف حكـــم لدرجـــة مناســـبة إصـــدارقـــدرة المـــتعلم علـــى  :ة التقـــویم بأنهـــا مهـــار   1996و ت  

  .المعلومات المطروحة 
 :بناء المعاییر و المحكات  -1

عملیة إرساء المقاییس :بناء المعاییر و المحكات بأنها ) 149: 1996( یعرف مارزانو      
عقالنیة  مشتقة من الثقافة و الخبرة  للحكم على قیمة األفكار و منطقها و تعتبر هذه المحكات مبادئ

    .و التدریس
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اتخاذ معاییر إلصدار األحكام  قدرة المتعلم على  بأنها  بناء المعاییر و المحكات=و تعرف          
   .والقرارات

  : یأتي  ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن  
  : معرفة أطوالهم فالبد من إذا أردت أن تصنف زمالئك إلى طویل و قصیر بعد 

  .تحدید المقیاس الذي تحكم به    - :
  .تحدید متوسط أطوال الزمالء     - .
  .تحدید متوسط أطوال طالب صفك    - .
 .جمیع ما ذكر    - .

 
  :)التدقیق( التأكد -2

  .  تها دق :تقدیم البرهان على صحة االدعاءات   :التأكد بأنه) 150: 1996( یعرف مارزانو     
 على صحتها األدلة وصدق الفروض بتقدیم األحكاممن صحة  التحقق على رة المتعلمبأنها قد.و تعرف 

.  
  : یأتي  ما المهارة هذه تقیس التي األسئلة على األمثلة ومن     
تغیبت عن إحدى التجارب و أفادك أحد زمالئك بالنتائج التي توصلوا إلیها فانك تعتقد أن أفضل  -

  -:طریقة إزاء ذلك هي 
  .نتائج ألنك تثق بقدرة زمیلك   الوثوق بال  - -
  . آخرالتأكد من هذه النتائج من زمیل   -  .
الحكم على صحة النتائج من خالل المعلومات الواردة في الكتاب   - .

  .المدرسي 
 .الطلب من زمیل ثالث إجراء التجربة   - .

  
فهم   اء قادرون على الوصول إلى المهارات بمرونة یأن المتعلمین األكفو یرى الباحث        

و كذلك كیف یشرفون علیها و على   ستراتیجیة معینة تناسب المهمة   یعرفون كیف یختارون مهارة أو
أما المتعلمون األقل كفاءة فإنهم أكثر عرضة الختیار   سیرها في ضوء العقبات و المشكالت 

 التعلیم في  حدیثا  عصریا  نموذجا یعتبر التعلم ألبعاد مارزانو نموذج فإن وعلیه   غیر مالئمةستراتیجیة 
 لتوظیفها تلزمه كما   التعلیمیة حیاته أثناء المتعلم إلیها یحتاج عقلیة مهارات من یتضمنه لما   والتعلم

 التي العقبات وتذلیل   تواجهه التي للمشكالت المناسبة الحلول إیجاد من لیتمكن   العامة حیاته في
 على التأثیر في النموذج وفعالیة أهمیة أثبتت العلمیة واألبحاث الدراسات    حیث   لها یتعرض

   . واالتجاهات والتفكیر التحصیل
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   دور المعلم في تنمیة مهارات التفكیر -: رابعا 

 إلى دورهم التربوي كمرشدین ومسهلین لعملیة التعلم ال كمحاضرین أو -على المعلمین أن ینظرو      
 Ã .علـیم و الـتعلم یـؤثر إلـى حـد كبیـر علـى االسـتراتیجیاإن مفهوم المعلم عن عملیـة الت.ناقلین للمعرفة 

و یــرى . مــا یــؤثر علــى تنمیــة التفكیــر الناقــد و اإلبــداعي أو إعاقتــه Š الممارســات التعلیمیــة التــي یتبعهــا 
paul(بــاول   المفهــوم األول هــو . أن هنــاك مفهــومین مختلفــین عــن عملیــة الــتعلم و المعرفــة  ) 1995,

محــور حــول المعلــم و الكتــاب المقــرر و یفتــرض هــذا المفهــوم أن المعرفــة أو الفهــم یت° المفهــوم التقلیــدي 
 أي عـن طریــق المحاضـرة أو عـن طریــق° یتـنقالن مـن المعلـم إلــى الطالـب مـن خــالل التواصـل اللفظـي 

  . وواجب المعلم وفق هذا المفهوم أن ینقل المعرفة و المعلومات المنظمة إلى الطالب  الكتاب التنقیل 
فیـــستند إلــى أن المعرفـــة و الفهــم و الحقیقـــة ال   أمــا المفهـــوم الثــاني الـــذي یتمحــور حـــول الطالــب      

فــإن • و بنــاء علــى ذلــك . یمكــن أن تنتقــل مــن شــخص إلــى أخــر مــن خــالل التواصــل اللفظــي فحــسب 
  . و المساعدة في تطویر قدرات الطالب الذهنیة • وظیفة التعلیم هي تیسیر الفهم 

 المفهوم الثـاني عـن عملیـة الـتعلم و التعلـیم هـو الـذي ینـسجم مـع فلـسفة تربویـة تهـدف و من الواضح أن
  .إلى تنمیة تفكیر الطالب 

ــتعلم مثیــرة كــذلك مــن واجــب المعلــم خلــق بیئــة صــفیة       لطالمــا اعتبــر الــصف .و مــشجعة علــى ال
ة علـى الـتعلم و التفكیـر  البیئـة الـصفیة المحفـزیعتبـرإال أن األدب التربـوي   الهادئ هـو الـصف المثـالي 

.هي البیئة التي توفر للمتعلمین فرصا كثیـرة للنقـاش و لعـرض أرائهـم و شـرح وجهـات نظـرهم حـول شـتى 
. . و من واجب المعلم كذلك أن یستمع لوجهات النظر المختلفة و یسأل األسئلة الموجهـة . المواضیع 
   .)23: 2004. جبر  (  یشت الطلبة عن موضوع الدرسÂأالأن یضمن 

عبــروا عــن یمــن لو یمــنحهم األ  كمــا علــى المعلــم أن یتــسامح مــع أخطــاء طلبتــه و یــشعرهم بالثقــة    
 إن المعلم الذي یهدف إلى تنمیة التفكیر و تطویره لدى طلبته یطـرح علـیم أسـئلة مفتوحـة  أرائهم بحریة 

كــأن یــسأل المعلــم   لبــة و متــشعبة  قــد تنبــع بعــض هــذه األســئلة مــن المواقــف الیومیــة التــي یمــر بهــا الط
و قـد تنبــع هــذه األســئلة مــن " " مــا أفــضل طریقــة لجمــع األمـوال لعمــل نــشرة طالبیــة مدرســیة ؟ " الطلبـة 

 كـــذلك علـــى المعلــم أن یكـــون مـــستعدا لتـــدریب طلبتـــه علـــى تحلیـــل .  المنهــاج كتقیـــیم قـــرار تـــاریخي مـــثال 
.  أن یـدربهم علـى التفكیـر بـشكل ناقـد تحلیلـي  . النقاش و تقییم التفسیرات التي یقرؤونهـا و یـسمعونها 

و فیمـا یتعلـق بـاألمور . بما یتعرض له الطلبة من معلومات و استنتاجات في شتى المواضیع الدراسـیة 
  .  التي تعینهم خارج نطاق المدرسة 
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" " مــاذا یعنــي "  مــثال .  و یمكــن للمعلــم أن یطــرح علــى طالبــه أســئلة تحــثهم علــى التفكیــر الناقــد     
هـل هـذا صـحیح ؟  . "  و القراءة ما بین السطور  فعلى المعلم تشجیع الطلبة على فهم ما تعنیه العبارا

 مـاذا یترتـب علـى ذلـك ؟   إذا كـان صـحیحا "  و كیف أتأكد من أنـه صـحیح ؟ مـا الـدلیل علـى صـحته 
" . ا أفـضل بـدیل ؟ هل هناك بـدائل أخـرى ؟ مـا هـي ؟ مـ" " " وماذا یمكن أن استنتج بناء على ذلك ؟ 

ففـي المواقـف التـي . یعدهم التخاذ القـرارات المـستقبلیة " إن المعلم الذي یطرح هذه األسئلة على طالبه 
و فحص البدائل و اتخاذ . . یتعرض لها الطلبة في حیاتهم هناك دائما خیارات عدیدة علیهم التفكیر ملیا 

  ) .23:2004( جبر ( القرار بشأنها  
احــث أن مــن أدوار المعلــم األساســیة هــي خلــق بیئــة صــفیة تــشجع علــى التفكیــر و تنمــي و یــرى الب    

فللمعلــم دور مهــم فــي بنــاء بیئــة صــفیة متــسامحة تــشجع الطلبــة علــى   مهــارات التفكیــر لــدى الطــالب 
  و من واجبه أن یساعد الطلبة على مالحظة أهمیة التفكیر و على تقدیر المعرفة   الحوار و النقاش  

 المعلـــم صـــیاغة األفكـــار و طـــرح األســـئلة  مـــن Ï یتطلـــذلـــك     یـــشجعهم علـــى توضـــیح أفكـــارهم " . 
و مساعدة الطالب . و یضاف إلى ذلك دور المعلم المهم في طرح أسئلة تستثیر   التفكیر . المساعدة 

و للمعلــم دور مهــم فــي أن یــدل الطلبــة علــى المــصادر المتنوعــة . علــى تركیــز النقــاش حــول الموضــوع 
  .و أن یقترح علیهم كیفیة استخدامها . للمعرفة 

 و المعلــم الــذي یعیــق تطــور مهــارات  لخــصائص المعلــم الــذي ینمــي و یــشجع التفكیــر. عــریــأتيفیمــا 
  ).24: 2004  جبر  ( التفكیر لدى طلبته 

  
ـــشجع مهـــارات  ـــذي ینمـــي و ی ـــم ال خـــصائص المعل

  التفكیر
خــصائص المعلــم الــذي یعیــق تطــور مهــارات 

  لدى طلبتهالتفكیر 
  غیر صبور   ح الوقت الكافي یمن

  ال یقدم تغذیة راجعة   یعتبر الخطأ فرصة للتعلم
  ساخر   یتقبل قرارات الطلبة

  متشائم    متفائل بالنتائج
  یرفض األفكار الجدیدة   یقدر األفكار اإلبداعیة

  متسلط   یقدم المساعدة وقت الحاجة
  ر للمعرفة یتصرف كأنه مصد  یهتم بطرق تفكیر الطلبة

  یقاطع أثناء الحدیث      یصغي باهتمام للطلبة
  یقلل من قیمة االقتراحات   یتفهم اهتمامات الطلبة
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 لـــدى الطلبـــة القـــدرة علـــى التفكیـــر الخـــالق إذا تـــوفرت لـــدیهم بیئـــة مـــشجعة و معلـــم یأخـــذ     
 هــي البیئــة التــي تــوفر كمــا إن البیئــة الــصفیة المحفــزة علــى الــتعلم و التفكیــر  هم نحــو اإلبــداع یبأیــد

  . وشرح وجهات نظرهم حول شتى المواضیع رائهم  للمتعلمین فرصا كثیرة للنقاش و لعرض 
إن التـدریس بنمــوذج أبعــاد الــتعلم لمــارزانو یؤكــد فاعلیـة المــتعلم داخــل الموقــف التعلیمــي مــن   

ى حلـول لألنـشطة،  المثـابرة علـى الوصـول إلـ  خالل المشاركة فـي األنـشطة، والتعـاون فـي التفكیـر،
 واســتیعاب المفــاهیم كمــا تــؤثر وبــصورة  التفكیــروتنفیــذ التجــارب، وهــذه الــسلوكیات تــساهم فــي تنمیــة

  عـصریا  نموذجـا یعتبـر   لمـارزانوالـتعلم نمـوذج أبعـاد فـإن وعلیـه   إیجابیة في تنمیة عاداتـه العقلیـة
   التعلیمیة حیاته أثناء المتعلم إلیها اجیحت عقلیة مهارات من یتضمنه ، لما والتعلم التعلیم في  حدیثا

   تواجهـه التـي للمـشكالت المناسـبة الحلـول إیجـاد مـن لیـتمكن   العامة حیاته في لتوظیفها تلزمه  
 وفعالیـة أهمیـة أثبتـت العلمیـة واألبحـاث الدراسـات    حیـث   لهـا یتعـرض التـي العقبـات وتـذلیل

  . واالتجاهات والتفكیر التحصیل على التأثیر في النموذج
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  الثالثالفصل 
  

  الدراسات السابقة
  
  

v المحـور األول   : 
  

  .الدراسات التي تناولت نموذج أبعاد التعلم     ** 
  .تعقیب على دراسات المحور األول ال    ** 

  
v المحـور الثاني : 

 
  .الدراسات التي تناولت التفكیر العلمي و مهاراته     ** 

  .تعقیب على دراسات المحور الثاني ال **    
  

  . على الدراسات السابقة التعقیب العام     **
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  الفصل الثالث
  

  الدراسـات السـابقة
  
  

یتضمن هذا الفـصل مجموعـة مـن الدراسـات حـصل علیهـا الباحـث مـن خـالل اطالعـه علـى   
êباحث البعد الزمني لترتیـب الدراسـات األدب التربوي، والتي لها عالقة بموضوع دراسته، وقد اختار ال

êالـــسابقة بحیـــث تكـــون متسلـــسلة مـــن الحـــدیث إلـــى القـــدیم، وقـــد قـــسم الباحـــث الدراســـات الـــسابقة إلـــى 
  .أما المحور األول، فیتعلق بالدراسات السابقة التي اهتمت بنموذج أبعاد التعلم : محورین رئیسین

  .تفكیر العلمي و مهاراته  أما المحور الثاني، وهي الدراسات المتعلقة بال  
.وقــد اختــتم الباحــث كــل محــور بتعلیــق تنــاول فیــه تحلــیال للدراســات الــسابقة المتــضمنة فیــه مــن حیــث 
الهــدف لكــل دراســة، ومنهجهــا، وأدواتهــا، وعینتهــا، ونتائجهـــا، ثــم أعقبهــا الباحــث فــي نهایــة الفـــصل 

دة الدراســة الحالیــة مــن الدراســات الثالــث بتعلیــق عــام علــى الدراســات الــسابقة، وتوضــیح مــدى اســتفا
  .السابقة

  الدراسات التي تناولت نموذج أبعاد التعلم  / المحور األول
     ) :2010( الرحیلي دراسة -1

 التحـصیل فـي الـتعلم ألبعـاد مـارزانو اسـتخدام نمـوذج أثـر التعـرف علـى إلـىفت الدراسـة هـد  

لتحقیـق هـدف الدراسـة اسـتخدمت    توسـط،الم الـصف الثـاني طالبـات لـدى المتعـددة الـذكاءات وتنمیـة
 المتوسـط الثـاني الـصف مـن طالبـة ) ٧٠ (بلغـت عـشوائیة عینـةواختـارت   الباحثـة المـنهج التجریبـي

   اختبـار و لتحقیـق أهـداف الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة   المنـورة بالمدینـة الخامـسة والثالثـون بالمدرسة
 المتعـددة الـذكاءات مـستوى وتـم قیـاس وزمالئه، بلوم تصنیف حسب المعرفیة في المستویات  اتحصیلی

حیـث أظهـرت    Branton   بـرنتن إعـداد مـن المتعـددة الـذكاءات مقیـاس الطالبـات باسـتخدام لـدى
 التجریبیـة لـصالح المجموعـة العلـوم مـادة فـي التحـصیل فـي åیادالـة إحـصائ نتائج الدراسة وجود فروق 

 في إحصائیة داللة w�Ïô عدم النتائج أظهرت بینما عاد التعلم،ألب مارزانو نموذج باستخدام درست التي

  .والضابطة  المجموعتین التجریبیة طالبات بین المتعددة الذكاءات
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    ) :2009(   دراسة صالح -2

 التعـــرف علـــى فاعلیـــة اســـتخدام نمـــوذج أبعـــاد الـــتعلم فـــي تنمیـــة التفكیـــر إلـــىهـــدفت الدراســـة   
 العلــوم و االتجــاه نحــو المــادة لــدى تالمیــذ الــصف األول المتوســط االســتداللي والتحــصیل فــي مــادة

) 83( اســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي و تكونــت عینــة الدراســة مــن  بالمملكــة العربیــة الــسعودیة 
تلمیذ من تالمیذ الصف األول المتوسط بمحافظة ببشة بمنطقة عسیر في المملكة العربیـة الـسعودیة 

)  اســـتخدم الباحـــث أداة اختبـــار التحـــصیلي فـــي مفـــاهیم الوحـــدة المختـــارة لتحقیـــق أهـــداف الدراســـة) 
و توصـل الباحـث ) و مقیاس اتجـاه للطـالب نحـو العلـوم  ) واختبار في مهارات التفكیر االستداللي 

  إحــصائیا فــي االختبــار التحــصیلي و اختبــار مهــارات التفكیــر االســتداللي ةإلــى إنــه توجــد فــروق دالــ
wكما توجد فروق دالة إحصائیا فـي مقیـاس االتجـاه نحـو العلـوم لـصالح ) لتجریبیة لصالح المجموعة ا

  .المجموعة التجریبیة   
    ) :2008(  دراسة حبیب -3

 التعرف على فاعلیة اسـتخدام نمـوذج أبعـاد الـتعلم فـي تنمیـة التحـصیل و إلىهدفت الدراسة   
و اســـتخدمت الباحثـــة   األول اإلعـــدادي مهـــارة اتخـــاذ القـــرار واالتجـــاه نحـــو العلـــوم لتالمیـــذ الـــصف 

تلمیـذة مـن تلمیـذات الـصف األول اإلعــدادي ) 70( المـنهج التجریبـي ، و تكونـت عینـة الدراسـة مـن 
 والتـي البحـث GR°ÂÏ بإعـدادثـة الباحمـت قالتحقیـق أهـداف الدراسـة )   بمدارس حـدائق القبـة بالقـاهرة 

   القــــرار و مقیــــاس االتجــــاه نحــــو العلــــوم شــــملت علــــى اختبــــار تحــــصیلي و اختبــــار مهــــارات اتخــــاذ
 التحــصیلي و اختبــار مهــارات اتخــاذ   وتوصــلت الباحثــة إلــى وجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي االختبــا

 القرار لصالح المجموع التجریبیة و كذلك وجود فـروق دالـة إحـصائیا فـي مقیـاس االتجـاه نحـو العلـوم 
  .لصالح المجموعة التجریبیة 

   ) : 2007(  عیطة  دراسة-4
 الـدنیا األساسـیة بالمرحلـة العامـة العلـوم مقـررات تـضمین مـدى معرفـة إلـى الدراسـة هـدفت  
 المـنهج الباحـث اسـتخدم حیـث   الـتعلم ألبعـاد مـارزانو نمـوذج فـي الـواردة العقلیـة للمهـارات بفلـسطین

 بالمهـارات ائمـةق بإعـداد وقـام   الثمانیـة الكتـب فـي المتـضمنة األسـئلة تحلیـل فـي التحلیلـي الوصـفي

 من مجموعة على وعرضها الدنیا األساسیة للمرحلة العامة العلوم منهاج في المرغوب توافرها العقلیة

 كتـب فـي توافرهـا الـالزم العقلیـة المهـارات لتحدیـد   العلـوم تـدریس GR°ÂÏ المنـاهج مجـال الخبـراء فـي
 مـن ومجموعـة الباحـث قـام ثـم   سـةالدرا ) :  إعـداد بهـدف الـدنیا األساسـیة للمرحلـة العامـة العلـوم

علیهـا  أجمـع التـي المعـاییر ضـوء فـي  سـؤاال )960 (عـددها بلـغ التـي األسـئلة بتحلیـل المعلمـین
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 هنـاك یكـن لـم أنـه : أهمهـا مـن النتـائج مـن مجموعـة إلـى الباحـث وتوصـل   الدراسة ألداة المحكمون

  . التقویمیة واألسئلة التعلیمیة األسئلة نسبتي في توازن
  
    ) :2007(  دراسة فتح اهللا -5

 التعــرف علـى فاعلیــة اسـتخدام نمــوذج أبعـاد الــتعلم فـي تنمیــة االســتیعاب إلـىهـدفت الدراســة   
المفـــاهیمي و بعـــض العـــادات العقلیـــة لـــدى تالمیـــذ الـــصف الـــسادس االبتـــدائي ، و اســـتخدم الباحـــث 

) یــذ الــصف الــسادس االبتــدائي مــن تالم  تلمیــذ) 71( المــنهج التجریبــي و تكونــت عینــة الدراســة مــن 
الكهرباء  ولتحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحث أداة اختبار االستیعاب المفاهیمي في مفاهیم وحدة

و المغناطیس ، و قائمة بالعادات العقلیة لقیاس االسـتیعاب المفـاهیمي لـدى تالمیـذ الـصف الـسادس 
المثــابرة ، التــساؤل ، طــرح  ( -:خمــسة وهــي و مقیــاس العــادات العقلیــة لقیــاس العــادات العقلیــة ال) 

لـدى تالمیـذ الـصف ) ) التفكیر التبادلي و تطبیـق المعرفـة الماضـیة فـي مواقـف جدیـدة ) المشكالت 
5 إحــصائیا فــي اختبــار االســتیعاب المفــاهیمي ةنــه توجــد فــروق دالــ5و توصــل الباحــث إلــى ) الــسادس 

  .لصالح المجموعة التجریبیة 
  ) :2006( حسانین  دراسة -6

تـدریس  فـي الـتعلم أبعـاد نمـوذج 2006 معـد برنـامج فاعلیـةهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر    
 األول الصف طالب الفیزیاء لدى تعلم نحو واالتجاه المركب والتفكیر    المفاهیم اكتساب في الفیزیاء

 وطالبـة  اطالبـ  )١٥2 (مـن و تكونـت عینـة الدراسـة  و استخدم الباحث المنهج التجریبـي    الثانوي

 التفكیـر في مقیاس و لتحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحث   )بنات    بنی( المنیا ثانویة بمدرستي

 نتائج وكانت ô الفیزیاء تعلم نحو االتجاه مقیاس وكذلك   ) اإلبداعي التفكیر  (التفكیر الناق(المركب 

 فاعلیـة وكـذلك الفیزیائیـة، المفـاهیم اكتـساب فـي زانولمـار الـتعلم أبعـاد نمـوذج فاعلیـة إلـى تشیر الدراسة

  وأیـضا )) يالتفكیـر اإلبـداع -الناقـد التفكیـر (المركـب التفكیـر عملیـات تنمیـة فـي الـتعلم أبعـاد نمـوذج

 ارتباطیه عالقة ÏÉGŠÏ الفیزیاء، تعلم نحو الموجب االتجاه تنمیة في النموذج فاعلیة إلى النتائج أشارت

 المجموعة  طالب لدى الفیزیاء تعلم نحو االتجاه ودرجات   الفیزیائیة المفاهیم رجات  بین دالة موجبة

  .ة التجریبی
 ) : 2006(  الحصان دراسة -7

 التفكیـر مهـارات بعـض تنمیـة فـي الـتعلم أبعـاد نمـوذج فاعلیـة استقـصاء إلـى هـدفت     

 الـسادس الـصف میـذاتتل لـدى الـصف بیئـة نحـو و اإلدراكـات العلـوم فـي المفـاهیمى واالسـتیعاب

 تلمیـذات من دراسة ال عینة تكونت L التجریبي المنهج الباحثة استخدمت   .الریاض بمدینة االبتدائي

 اختبار  أهداف الدراسة استخدمت الباحثة  ولتحقی    طالبة )60 ( وعددها االبتدائي السادس الصف

 بیئـة أبعـاد نحـو اإلیجابیـة اإلدراكـاتلقیـاس     الـص بیئـة نحـو اإلدراكـات ومقیـاس0  التفكیـر مهارات
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 مهـارات فـي)α ) 05 0 ≤عنـد إحـصائیة داللـة  ÏÉGŠÏ ÏÉGŠÏ ia البحـث نتـائج أظهـرت وقـد  الـصف

     . التجریبیة المجموعة لصالح المفاهیمى االستیعاب ختبارa  05  التفكی
  
  
  ) : 2004( العراقي  دراسة -8

 الـتعلم أبعـاد نمـوذج علـى قـائم العلمیـة نـشطةاأل فـي برنـامج فاعلیـة قیـاس إلـى هـدفت الدراسـة  
و اسـتخدم الباحـث المـنهج   األطفـال  ریـاض مرحلـة أطفـال لـدى التفكیـر مهـارات تنمیـة فـي لمـارزانو
  ) ) بنات ( القاهرة منار بروضة الثاني المستوى من ةطفل )60( من الدراسة عینة وتكونت  التجریبي

 واالجتماعیـة االقتـصادیة الحالـة عـن مؤشـرات لجمـع اسـتمارةلتحقیـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث 
 لمهارات مالحظة وبطاقة الطفل لدى التفكیر مهارات لقیاس مصور واختبار الروضة، طفالأل والثقافیة
 طبق  الذین التجریبیة المجموعة  أطفال تفوق وأشارت نتائج الدراسة إلى) العینة  أطفال لدى التفكیر
   . الضابطة أطفال المجموعة على التعلم ألبعاد مارزانو نموذج على  بناء Ïôالم البرنامج علیهم

  
    ) :2003(  البعلي   دراسة-9

 تدریس في التعلم ألبعاد مارزانو نموذج استخدام فعالیة  التعرف على إلى الدراسة هدفت  

بمحافظة   اإلعداد الثاني الصف تالمیذ لدى العلم عملیات بعض وتنمیة التحصیل على العلوم
 الدراسة  عینة وبلغت   التجریبي المنهج الباحث اتبع     العربیة مصر بجمهوریة القلیوبیة

   العلم عملیات واختبار  لیاتحصی ((و لتحقیق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار  تلمیذ(159)
 متوسطي بین یةإحصائ ذات داللة جوهریة 2003 2003 : اآلتي  النحو على الدراسة نتائج وجاءت

 تالمیذ ودرجات التعلم ألبعاد نموذج مارزانو 159 درست التي التجریبیة المجموعة تالمیذ درجات

=  التجریبیة لصالح المجموعة  و اختبار عملیات العلم التحصیلي االختبار فيطة الضاب المجموعة
 المجموعة تالمیذ لدى Šوعملیات العل التحصیل بین  اإحصائی  ال=  ارتباط هناك =  159و كذلك  

 لدى العلم وعملیات بین التحصیل إحصائیة داللة 159 ارتباطیة عالقة توجد ال بینما   التجریبیة

   .الضابطة المجموعة تالمیذ
  : ) 2003 (الحارون  دراسة - 10

 مـا مهـارات تنمیة في التعلم أبعاد نموذج فاعلیة على التعرفإلى هدفت الدراسة               

 استخدمت الباحثـة المـنهج األحیاء، مادة في ثانوي األول الصف طالبات لدى والتحصیل المعرفة 2003
 مصر بمدرسة ثانوي األول الصف من طالبة  )70( من  الدراسة عینةحیث تكونت   تجریبي ال  شبه

 ومقیـاس ا تحـصیلی   )اختبـا و لتحقیـق  أهـداف الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة  القـاهرة، بمحافظـة الجدیـدة

  الضبط ومهارات المهام، w�ÏG ومهارات الذاتي، التنظیم مهارة (  المعرفة w�ÏG ما لمهارات
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في مادة األحیاء  التحصیل في  اإحصائیدالة  حیث أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق    ) اإلجرائي 
 الدراسـة توصـلتا  كمـألبعاد التعلم، مارزانو نموذج باستخدام درست التي التجریبیة لصالح المجموعة

 الدراسـي والتحـصیل المعرفـة w�ÏG مـا مهـارات تنمیـة فـي التعلم ألبعاد مارزانو نموذج فعالیة  G=Ï= إلى

   .للطالبات
   ) :2003(  عبد اللطیف  دراسة -11

 مـن الـتعلم أبعـاد نمـوذج فـي المتـضمنة التفكیـر مهـارات بعـض تنمیـة إلـى  الدراسـة هـدفت           

 الـشبه المـنهج  اسـتخدم الباحـث  اإلعدادیـة، المرحلـة فـي األول الـصف لتالمیـذ لـومالع تـدریس خـالل

 و لتحقیـق القـاهرة ، محافظـة مـدارس إحـدىمـن  طالـب) 102 ( مـن الدراسـة عینـة تكونـت   تجریبـي
 االستقراء، التصنیف، المقارنة، (التفكیر مهارات بعض لقیاس اختبار أهداف الدراسة استخدم الباحث

ة إلـى وجـود فـروق الدراسـ نتـائج و أشـارت  ) المنظـور تحلیـل األدلة، بناء األخطاء، تحلیل  (االستنبا
 الـتعلم أبعـاد نمـوذج باسـتخدام درسـوا الـذین التجریبیـة المجموعـة تالمیذ تفوق إلى تشیر  دالة إحصائیا 

 الـسابقة التفكیـر مهـارات فـي التقلیدیة الطریقة باستخدام درسوا الذین الضابطة تالمیذ المجموعة  على

   .المقیاس  في المتضمنة
      ) : 2002(  دراسة هانت وبیل - 12

 علمـي محتـوى بواسـطة الروضـة ألطفـال المقدمـة المعلومـات أثـرهـدفت الدراسـة إلـى قیـاس   
 على الخمسة، األبعاد  )  التعلم أبعاد نموذج على باالعتماد ) معد) والسلوكیات العلوم( على یشتمل

و اسـتخدم  بأمریكـا )أوكالهومـا (والیـة فـي روضـة فـي وذلك   المتضمنة المادة نحو تجاهواال التحصیل
اســتخدم  الدراســة و لتحقیــق أهــداف) طفــل  ) 22( حیــث بلغــت العینـة ) الباحـث المــنهج التجریبــي 

و مقیـاس ) العلمـي ألطفـال الروضـة و المخـصص للتجربـة  المحتـوى فـي ا تحـصیلی R) اختبـاالباحـث 
 داللـة  )  ÏÉGŠÏ ÏÉGŠÏ إلـى الدراسـة و قـد توصـلت نتـائج)  المـادة العلمیـة التـي درسـت اتجـاه نحـو
  .  المجموعة التجریبیة في االختبار التحصیلي و مقیاس االتجاه لصالح إحصائیة

   ) : 2001(دراسة الباز  - 13
     Nعلى التحصی التعلم ألبعاد مارزانو نموذج استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت  

 مـادة نحـو األول الثـانوي الـصف طـالب لـدى  اإلیجابیـة االتجاهـات تنمیـة     المركـب التفكیـر تنمیـة

) ) طالـب ) 71(و تكونـت عینـة الدراسـة مـن    التجریبـي المـنهج الباحـث اتبـع     بـالبحرین الكیمیاء
 مقیـاس     ركـبالم للتفكیـر مقـاییس     اختبـار تحـصیليلتحقیـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث 

 متوسـطي بـین إحـصائیة داللـة  )  ÏÉGŠÏ توجـد إلـى أنـه توصـل الباحـث قـد     الكیمیـاء نحـو االتجاه

لـصالح  البعـدي التحـصیلي االختبـار  فـيالتجریبیـة المجموعـة   الـضابطة درجـات طـالب المجموعـة
و المجموعـة  بطةالـضا المجموعـة بـین إحـصائیة داللـة  )  ÏÉGŠÏ توجـد أنـه     المجموعـة التجریبیـة
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 في االختبار نحو الكیمیاء اإلیجابي الطالب اتجاه     المركب التفكیر مقاییس من كل على التجریبیة

  . التجریبیة المجموعة لصالح البعدي
  

   ) : 1999 (ثومبسون دراسة- 14
 درسـةم فـي الـتعلم أبعـاد نمـوذج باسـتخدام التـدریس فاعلیـة هدفت الدراسة إلى التعرف على          

) 1998- 1994 ( عام من سنوات لخمس استمرت    طولیة الدراسة هذه وكانت استرالیا، في ابتدائیة
 وبـذلك   مـستوى لكـل الطـالب 1998 درجـات وضع على ساعد مما 1998 مقیاس  (  البیانات وجمعت

 )  اسـتخ.المدرسـة فـي دراسـتهم مـدى علـى وجمـاعي ›–› بـشكل الطلبـة نمـو متابعـة باإلمكـان أصـبح

 .المفترضـة المتغیـرات تـأثیرات الختبـار الطـولي الهرمـي النمـوذج باسـتخدام المـستوى المتعـدد التحلیـل

أشـارت نتـائج   الـذكاءات، واختبـار الـتعلم، أبعـاد برنـامج فـي واالنـدماج الـصف، مـستوى :تـشمل والتـي
 ٤٠ یعادل للقیاس قابل ابيایج تأثیر له المبكرة مراحله في التعلم أبعاد برنامج استخدام  : إلى الدراسة

  .العینة من % ٥٠ مستوى عند واضحة النتیجة هذه وكانت واحدة، سنة نمو من  تقریبا %
 
    ) : 1998 (  وآخرون إلیان دراسة -15  

 استخدام نموذج فعالیة عن بالكشف اهتمت التي الدراسات وتحلیل تلخیص إلى الدراسة هدفت  

 والریاضـیات بـالعلوم، المرتبطـة المفـاهیم تعلـم فـي تدریـسیة یةكإسـتراتیج ألبعــاد الـتعلم مـارزانو

 اســتخدم الباحــث ولتحقیــق أهــداف الدراســة  و اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي     واالجتماعیــا

 تعلقـت میدانیـة دراسـة) 19( یـل بتحل  حیـث قـامواMeta – Analysisالفـوقي  التحلیـل أسـلوب

 باسـتخدامها تـأثرت التـي المتغیـرات مـن العدیـد ،ودراسة الصفي  التعل في التعلم أبعاد نموذج باستخدام

 أثـر لهـا الـتعلم نمـوذج أبعـاد )  إلـى الدراسـة وتوصـلت   القلـق واالتجـاه   االحتفـاظ   التحـصیل : مثـل

 المـادة فـي %74ى إلـ Š 51%التحـصیل مـ نـسبة ارتفعت      هالتحصیل واالتجا من كل على واضح

 وانخفـاض   المتعلمـة المفـاهیم نحـو  تحـسنا أظهـر الفـوقي التحلیـل 74 كما   ةعلیها الدراس أجریت التي

  .4 التعل أبعاد نموذج أهمیة إلى أشارت الدراسات معظم 74 لوحظ أنه كما   تعلمها القلق في مظاهر
  

   :  )1995 (براون  دراسة- 16
 كـل داخـل البالطـ یظهرهـا التـي الـتعلم لعناصـر مالحظـة بطاقـة تـصمیم هدفت الدراسة إلى   

و لتحقیـق أهـداف G  أبعـاد الـتعلم الخمـسة  فـيتتمثـل والتـي الـتعلم، ألبعاد مارزانو نموذج أبعاد من بعد
  )میرالند (ة بوالی مدرسة )١١ ( علىحیث قام بتطبیقها  المالحظة بطاقة الدراسة استخدم الباحث 

 بنمـوذج المرتبطـة التدریـسیة الممارسـات بتطبیـق العامـة "كـاونتي  Meta بـرنس " مدرسـة قامـت كمـا )

 المالحظـة بطاقـة بتطبیـق النمـوذج هـذا 1995 معلمیهـا ôN°QÏ=   ممارسـات لتوجیـه وذلـك الـتعلم أبعـاد
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 باسـتخدام محتـوىال  فـي المتـضمنة للمهـارات الطـالب تعلـم زیـادة إلـى الدراسـة نتـائج وأشـارت.فیهـا
 عـن یجابیةاإل دراكاتاإل  االتجاهات 66بع في خاصة التعلم ألبعاد مارزانو نموذج باستخدام التدریس

  .6 التعل
   :   ) 1994  (دوجاريدراسة   - 17

 المعرفة وتنقیح وتعمیق المعرفة وتكامل اكتساب بعدي استخدام أثر معرفة إلىت الدراسة هدف  

 األسـس مقرر ضمن البیئیة، العلوم كلیة طالب لدى العلوم في التحصیل في مارزانو نموذج أبعاد من

 الزنجیـة  ویلمنجتـون كلیـة فـي وذلـك للجامعـة، المؤهـل العامـة العلـوم مقـرر فـي المتـضمن میائیـةالكی

لتحقیـق   ) (اطالبـ) 61(مـن  الدراسـة عینـةو تكونـت   واسـتخدم الباحـث المـنهج التجریبـي  بأمریكـا،
 إلى راسةالد أشارت نتائج)   البیئیة العلوم مقرر في تحصیلي ارباختأهداف الدراسة استخدم الباحث 

 إلـى التحـصیل،وأشارت متوسـطات والـضابطة فـي التجریبیـة بـین المجموعـة جوهریـة  Meta   )  عدم

  .ةالتعلیمی المهام   )  في ةالمجموعة التجریبی طالب لدى صعوبات   ) 
    :  )1992(  دراسة تارلتون - 18

 مـن طـالب تـدریس الـتعلم فـي ألبعـاد مـارزانو نمـوذج باستخدام بحث هدفت الدراسة إلى إجراء  
 الـتعلم عملیـة تحـسین علـى النمـوذج أثـر و تـدریبهم لمعرفـة )(كلـورا د(جامعـة نوفـا األمریكیـة بوالیـة 

 و تكونـت عینـةé واسـتخدم الباحـث المـنهج التجریبـي  الطـالب لـدى المختلفـة بأنماطـه التفكیـر وتنمیـة
 االستراتیجیات استخدام على یبهمتدر وتم النموذج، بتجریب المتطوعین المعلمین من من فریق الدراسة

 مـساعدة علـى التركیـز هـي الدراسـة هـذه فـي األولـى المرحلـة وكانـت فیـه، المتضمنة المختلفة التعلیمیة
 الـسلوكیات ممارسـة علـى وتـدریبهم لـدیهم التـدریس سـلوكیات تغییـر علـى المتطـوعین المدرسـین هـؤالء

 النمـوذج اسـتخدام تـأثیر تقیـیم هـي الدراسـة هـذه فـي ةالثانیـ والمرحلة التعلم، أبعاد نموذج في المتضمنة
 واسـتبانه مقـنن اختبـار و لتحقیـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث    هـموتعلم الطـالب تفكیـر علـى

 لمجموعـة   é  إلـى أشـارت نتـائج إلـى الدراسـة وتوصـلت النمـوذج، فعالیـة علـى للحكـم   فیـدیوأشـرطة
  .خدام أسالیب التدریس �داال  في است  تقدما حققت التجریبیة

  
   :التعلیق على دراسات المحور األول  
  :بالنسبة ألهداف الدراسة -1 
 مثل طلبة الجامعات  تدریس التعلم في ألبعاد مارزانو  نموذجستخدام   إلى بعض الدراساتهدفت - 

  .  ) 1992تارلتون ،  ( دراسة
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 نموذج أبعاد التعلم في تنمیة فاعلیة استخدام على  لتعر  هدفت بعض الدراسات إلىكما  - 
الرحیلي ، ( ))2009( صالح ( ))2008حبیب ، (w) 2001الباز ، (  مثل دراسة التحصیل

2010.(  
م في تنمیة استخدام نموذج أبعاد التعلفاعلیة  على  لتعر  هدفت بعض الدراسات إلىكما  - 

  ) .2009( ح صال( ) ) 2006( الحصان ( =) 2004( العراقي  ( التفكیر مثل دراسة 
أبعاد التعلم في تنمیة استخدام نموذج  فاعلیة على  لتعر  هدفت بعض الدراسات إلى كما - 

  ) .2010( الرحیلي ( الذكاءات المتعددة مثل دراسة 
 لتنمیة   لمارزانوإعداد برنامج مقترح قائم على أبعاد التعلم:  إلى  الدراسة الحالیة هدفت-  - 

  .ى طالب الصف التاسع مهارات التفكیر العلمي لد
  
  :منهج الدراسةل بالنسبة -2

: استخـدمت جمیـع الدراســات السابقة في هـــذا البعد المنهـج التجریبي لتحقیق أهداف الدراســة   
عیطة ، () ) 1999ثومبسون ، () ) 1998( إلیان و أخرون ( ( )1995براون ، ( عدا دراســـة 

   .فقد استخدمت المنهج الوصفي) 2007
 فقد اتبعت المنهج التجریبي، حیث تم اختیار العینة بصورة قصدیة :بالنسبة للدراسة الحالیة  

من طالب الصف التاسع األساسي، وتم تقسیم عینة الدراسة إلى مجموعة تجریبیة ومجموعة 
ضابطة للتعرف على أثر نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تنمیة مهارات التفكیر العلمي لدى طالب 

  .الصف التاسع 
  
  :  بالنسبة ألدوات الدراسة  -3

-تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في كل دراسة، وذلك تبعا للمتغیرات التي تناولتها كل   
  .دراسة

  :مثل دراســـــةلقیاس التحصیل الدراسي å= ات اختباراستخدمت بعض الدراســـ  فقد - 
  ) .2009( صالح ( ))2008) بیب ح() ) 2003البعلي ، (  
( ) ) 2003- عبد اللطیف  ( مثل دراسة  في مهارات التفكیر  ســـات اختباراستخدمت بعض الدرا  - 

  ).2009( صالح (    ) 2006( الحصان 
) 2001الباز ، ( ــات نحو تعلم المادة مثل دراسة استخدمت بعض الدراســات مقیاسا لالتجاهبینما  - 
  ) .2009( صالح ( ) ) 2008( حبیب ( ) ) 2006( حسانین ( ) 
   ) 1999( ثومبسون (  اختبارات في الذكاءات مثل دراسةاستخدمت بعض الدراسات   - 

  )  .2010  الرحیلي  ( 
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   .)1992تارلتون ،  (دراسة: سات استبیان مثل بعض الدراو استخدمت   - 
) 2006( ( الحصا( مثل دراسة االستیعاب المفاهیمي استخدمت بعض الدراسات اختبار في كما - 
  )  .2007( فتح اهللا ( ) 
  .)  1995( براون (  دراسة : الدراسات بطاقة مالحظة مثلاستخدمت بعض -  - 
دراسة   :  مثلMeta – Analysisالفوقي  التحلیل أسلوب باستخدامو بعض الدراسات قامت  - 
  ) .1998- وآخرون  إلیان(
  .ات التفكیر العلمي  اختبار لمهارفقد استخدمت :   أما الدراسة الحالیة- 
  :  بالنسبة لعینة الدراسة -4

  :أتياختلفت عینة الدراسات السابقة في هذا البعد ویمكن للباحث أن یبین ذلك فیما ی  
   دراسة :دراســات اختــارت عینة الدراســـة من طلبة المعاهد والجامعات مثل - 

  .) 1994دوجاري ، (   )  1992تارلتون ،  ( 
هنت و بیل ، (  دراسة  :تارت عینة الدراسة من طلبـة مراحل ریاض األطفال مثل اخدراســات - 

  .)  2004( العراقي ( ) ) 2002
   دراسة  :دراســات اختارت عینة الدراسة من طلبـة مراحل التعلیم األساسي مثل - 
   .)2007( فتح اهللا ( ) ) 2006( الحصان ( ) ) 1999( ثومبسون (  
( ) ) 2003البعلي ، (  دراسة :مثل ینة الدراسة من طلبـة المرحلة اإلعدادیة دراســات اختارت ع - 

  ) .2010( الرحیلي ( ) ) 2009( صالح ( ) ) 2003عبد اللطیف ، 
( ) ) 2001الباز ، (  دراسة: مثل دراســات اختارت عینة الدراسة من طلبـة المرحلة الثانویة - 

  . )2006( حسانین ( )  ) 2003( الحارون 
  .أما الدراسة الحالیة فقد اختارت عینتها من طالب الصف التاسع األساسي  - 
  
  -: بالنسبة لنتائج الدراسة -4

 التعرف على فاعلیة نموذج أبعاد التعلم في التحصیل توصلت  إلى الدراسات التي هدفت  
  .إلى فعالیة أبعاد التعلم  على تحصیل الطلبة  

 لتعرف على فاعلیة نموذج أبعاد التعلم على عملیات العلم   إلى الدراسات التي هدفت توصلت- 
  . العلم R عملیاعلىد التعلم إلى فعالیة أبعا

 أبعاد التعلم في تنمیة  التفكیر  التعرف على فاعلیة نموذج  إلى الدراسات التي هدفت توصلت- 
  .إلى فعالیة أبعاد التعلم  على تنمیة التفكیر 

 االستیعاب المفاهیمي  في تنمیةعرف على فاعلیة نموذج أبعاد التعلم  الت إلى الدراسات التي هدفت- 
  .توصلت إلى فعالیة أبعاد التعلم  في  تنمیة االستیعاب المفاهیمي  
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 فاعلیة نموذج أبعاد التعلم لتنمیة مهارات ما وراء  على �=Rالت  إلىالدراسات التي هدفت - 
  .نمیة مهارات ما وراء المعرفة تلت إلى فعالیة أبعاد التعلم في المعرفة  توص

 فاعلیة نموذج أبعاد التعلم على الذكاءات المتعددة التعرف  إلىالدراسات التي هدفت توصلت  - 
  .أظهرت النتائج  عدم وجود عالقة ارتباطیة بین نموذج أبعاد التعلم و الذكاءات المتعددة حیث 

  
  
  :دراسات المحور األول  التعلیق على -

 تناولت نموذج أبعاد يما تم عرضه من دراسات سابقة في المحوراألول والتبالنظر إلى -   
  :التعلم 

: أكدت معظم الدراسات السابقة في هذا البعد على فعالیة نموذج أبعاد التعلم في مراحل  التعلیم - 
رهم، المختلفة؛ لما له من تأثیر على زیادة تحصیل الطلبة، واكتسابهم للمفاهیم العلمیة، وطریقة تفكی

  .واتجاهاتهم نحو العلوم
النسب المئویة، والمتوسطات :  . مثمتنوعة استخدمت الدراسات السابقة أسالیب إحصائیة - 

  .، تحلیل التباین الثنائي، اختبار مان ویتني"""الحسابیة، تحلیل التباین األحادي، اختبار 
  

  : الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة منهما أفادت* 
  .بناء البرنامج المقترح  W الدراسة eta  بناء أ- 
  . بناء اإلطار النظري الخاص بنموذج أبعاد التعلم  - 
  . اختیار األسالیب اإلحصائیة المناسبة- 
  . مقارنة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة- 
  .  تفسیر النتائج وتحلیلها- 
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  الدراسات التي تناولت التفكیر العلمي و مهاراته   / المحور الثاني 
   ) : 2010( دراسة إبراهیم -1

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثـر اسـتخدام المنظمـات البـصریة فـي تـدریس العلـوم فـي تنمیـة   
  مهــارات التفكیــر العلمــي وفهــم المفــاهیم العلمیــة لــدى طلبــة الــصف الثــامن األساســي فــي األردن، 

مـــن طـــالب الـــصف åطالبـــا ) 60(و تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن �  المـــنهج التجریبـــي اســـتخدم الباحـــث
و لتحقیق أهـداف الدراسـة G عمان الثامن األساسي في مدرسة أساسیة من مدارس الذكور في مدینة 

و أشـارت نتـائج å  فـي المفـاهیم العلمیـة åå في مهارات التفكیر العلمي و اختبـارååاستخدم الباحث اختبار
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة في كل من  إلى الدراسة

åمهـــارات التفكیـــر العلمـــي وفهـــم المفـــاهیم العلمیـــة یعـــزى إلـــى التـــدریس باســـتخدام المنظمـــات البـــصریة  å
  . ولصالح المجموعة التجریبیة

    ) : 2009(   دراسة رمضان و الخطیب -2
تعرف على أثـر اسـتخدام  نمـوذج الـتعلم القـائم علـى المواقـف المزدوجـة هدفت الدراسة إلى ال  

في تصحیح التصورات البدیلة لبعض المفاهیم العلمیة و تنمیـة التفكیـر العلمـي فـي مـادة العلـوم لـدى 
حیــث تــم   و اســتخدمت الباحثتــان المــنهج التجریبــي   تالمیــذ الــصف الــسادس االبتــدائي األساســي 

  مــن تالمیــذ الــصف الــسادس بمدرســة الــشیخ مبــارك االبتدائیــة و مدرســة عبــداختیــار عینــة الدراســة
مهــارات التفكیــر  لدراســة اســتخدمت الباحثتــان اختبــارا   ولتحقیــق أهــداف ا المــنعم ریــاض االبتدائیــة  

واختبــــار التــــصورات البدیلــــة حــــول  المفــــاهیم العلمیــــة  المتــــضمنة فــــي وحــــدتي الحــــرارة و ô العلمــــي 
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـط درجـــات أنـــه صـــلت الباحثتـــان إلـــى الكهربیـــة ، و تو

المجموعــة التجریبیــة و الــضابطة  فــي اختبــار مهــارات التفكیــر العلمــي و اختبــار التــصورات البدیلــة 
  .للمفاهیم العلمیة  لصالح المجموعة التجریبیة 

   ) : 2008( دراسة الخوالدة و القادري  -3
ة إلــى استقــصاء فاعلیــة التــدریس باســتخدام النمــوذج المنظــومي المعرفــي الدراســ هــدفت       

الشامل في التحصیل الفوري والمؤجل في مادة األحیـاء والتفكیـر العلمـي لـدى طالبـات الـصف األول 
طالبة من مدرسة )  67( و تكونت عینة الدراسة من   واستخدم الباحث المنهج التجریبي    الثانوي

  افـروق دالـة إحـصائی و أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـودŠ مدینـة المفـرق بـاألردن ثانویـة لإلنـاث فـي 
 وجــدت فــروق دالــة  Š طالبــات المجموعــة التجریبیــةفــي التحــصیل الفــوري فــي مــادة األحیــاء لــصالح 

  طالبات لصالح  في مادة األحیاء) االحتفاظ(إحصائیا في التحصیل المؤجل 
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طالبــات المجموعــة  فــي التفكیــر العلمــي لــصالح  ا دالــة إحــصائیw ý�ÿ ara المجموعــة التجریبیــة 
  .التجریبیة 

  
     : ) 2007 (  دراسة لي ویانج-4

 التعــرف علــى فعالیــة اســتخدام الــرحالت المعرفیــة عبــر الویــب فــي تنمیــة  إلــىهــدفت الدراســة  
االبتدائیــة، وقــد مهــارات التفكیــر العلمــي، وزیــادة الدافعیــة للــتعلم، وزیــادة التحــصیل لطــالب المرحلــة 

و لتحقیـق أهـداف   طالبـا ) 108( استخدمت الدراسة المـنهج التجریبـي، و تكونـت عینـة الدراسـة مـن 
ـــار الدراســـة اســـتخد ـــار لمهـــارات التفكیـــر العلمـــي، واختب ـــة Ï، ومقیاســـا Ïا  تحـــصیلی   الباحـــث اختب للدافعی

المعرفیــة عبــر الویــب فــي زیــادة ســاعدت الــرحالت : للــتعلم، وقــد توصــلت الدراســة إلــى النتــائج التالیــة
و ســــاعدت الــــرحالت : تحــــصیل طــــالب الــــصف الــــسادس، وتنمیــــة مهــــارات التفكیــــر العلمــــي لــــدیهم

  .wالمعرفیة عبر الویب في زیادة دافعیة تعلم الطالب
   ) : 2007( دراسة نشوان - 16

التعـرف علـى مـدى فاعلیـة المـدخل المنظـومي فـي تـدریس  علـىالدراسـة إلـى التعـرف  هـدفت  
، و اسـتخدم الباحـث المـنهج  العلوم  فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر العلمـي لـدى طـالب الـصف الـسادس

طالبـأ  مـن مـدارس بیـت حـانون ، و لتحقیـق أهـداف ) 82( و تكونت عینـة الدراسـة مـن = التجریبي 
 ، وتوصـل العلمـي و مقیـاس اتجـاه نحـو العلـوم  التفكیـر مهـارات الدراسـة اسـتخدم الباحـث اختبـار

الطلبـة لـصالح المجموعـة التجریبیـة التـي درسـت بطریقـة  بـین  إحـصائیا دالـة =GG=Ï= GG=Ï إلى باحثال
 تطبیـق مقیـاس االتجاهـات نحـو العلـوم  فـي الطلبـة بـین  إحـصائیا دالـة =GG=Ï   المـدخل المنظـومي ،

  .لصالح المجموعة التجریبیة
   ) : 2006(  دراسة قطیط -5

مــج مهــارات التفكیــر فــي محتــوى الفیزیــاء فــي اكتــساب هــدفت الدراســة إلــى استقــصاء أثــر د  
اســتخدم الباحــث المــنهج   المفــاهیم واالتجاهــات العلمیــة لــدى طــالب المرحلــة األساســیة فــي األردن 

 مــــن تالمیــــذ الــــصف التاســــع  GGتلمیــــذ) 149(  حیــــث تــــم اختیــــار عینــــة الدراســــة وعــــددها   التجریبــــي
ع شعب ثالث منها في مدرسـة سـعد بـن أبـي وقـاص األساسي في مدرستین للذكور موزعین على أرب

و لتحقیـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث اختبـار )  بـن عمـر للبنـین  في مدرسـة عبـد اهللاGو األخر
و توصــل إلــى إنــه توجــد فــروق ذات داللــة = و اختبــار مهــارات التفكیــر العلیــا = المفــاهیم الفیزیائیــة 

یبیــة و الــضابطة  فــي اختبــار المفــاهیم الفیزیائیــة و بــین متوســط درجــات المجموعــة التجر إحــصائیة
  .اختبار مهارات التفكیر العلیا لصالح المجموعة التجریبیة 
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    ) : 2006(  دراسة  عودة -6
هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدام نموذج تدریـسي فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر العلمـي   

اســـتخدم الباحــث المـــنهج التجریبــي حیـــث تــم اختیـــار   و التحــصیل الدراســـي و االتجــاه نحـــو العلــوم 
ـــة الكبـــرى  ـــة المحل ـــة العـــشوائیة وهـــي مكونـــة مـــن فـــصلین دراســـیین مـــن مـــدراس منطق العینـــة بالطریق

و اختبــار   ولتحقیــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث اختبــار مهــارات التفكیــر العلمــي  فــي العلــوم 
و مقیــاس أنمــاط الــتعلم مــن تعریــب   نحــو العلــوم و مقیــاس اتجاهــات التالمیــذ   التحــصیل الدراســي 

و توصل الباحث إلى إنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجـات المجموعـة   الباحث 
التجریبیة و الضابطة  في اختبار مهارات التفكیر العلمي و االختبـار التحـصیلي و التطبیـق البعـدي 

  .یة لمقیاس االتجاهات لصالح المجموعة التجریب
   ) : 2005(  دراسة دیاب -7

 العلـوم فـي التفكیـر تنمیـة فـي العمـل حقائـب اسـتخدام أثـر   التعـرف علـىهدفت الدراسـة إلـى  

و استخدمت الباحثة المنهج التجریبي  و =  السابع األساسي بغزة  الصف طالبات لدى به واالحتفاظ
 واسـتخدام بتصمیم الباحثة قامت اسةالدر أهداف ولتحقیق) طالبة ) 192( تكونت عینة الدراسة من 

 العلـم عملیـات وكـذلك واالسـتنتاجي االسـتقرائي التفكیـر مهـارات لقیـاس أقـسام ثالثـة إلـى قـسم اختبـار

 مـستوى عنـد إحـصائیة داللـة ÏÏGÏ °�ô° و أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود)  والتكاملیـة األساسـیة

 وعملیـات التفكیـر مهـارات اختبـار فـي لتجریبیـة  المجموعـة طالبات لصالح  )  a =  0.05 ( الداللة
   . العلم

   ) : 2005(  دراسة بخش -8
هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى فاعلیـــة اســـتخدام األلعـــاب التعلیمیـــة  فـــي  تنمیـــة التفكیـــر   

اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج التجریبـــي   العلمـــي والتحـــصیل  لطـــالب الـــصف الثالـــث المتوســـط بجـــدة 
 مــن الــصف الثالــث متوســط مــن مــدارس منطقــة  طالبــة)60( ة الدراســة عــددها حیــث تــم اختیــار عینــ

°�ô 0في مـادة العلـوم فـي وحـدة المـاء و )ا تحصیلی))ولتحقیق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة اختبار 
و توصلت الباحثة إلى إنه توجـد فـروق 0 ومقیاس التفكیر العلمي من إعداد محسن فراج  0 المحالیل

صائیة بین متوسط درجات المجموعـة التجریبیـة و الـضابطة  فـي االختبـار التحـصیلي ذات داللة إح
  .و مقیاس التفكیر العلمي لصالح المجموعة التجریبیة 

   ) : 2003 ( �دراسة الجند -9
 نموذج ویتلي في تنمیة التحصیل إستراتیجیةأثر هدفت الدراسة إلى التعرف على                   

   العلم األساسیة والتفكیر العلمي لتالمیذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلـومومهارات عملیات 
و لتحقیـــق ) طالبـــة )  87( مـــنعینـــة الدراســـة تكونـــت  G (  المـــنهج التجریبـــية الباحثـــQو اســـتخدم

  اختبار تحصیلي واختبار عملیات العلم األساسیة أهداف الدراسة استخدمت الباحثة 
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 و أشـــارات نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائیا فـــي االختبـــار 3 مـــيواختبـــار التفكیـــر العل
  وكــذلك وجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي اختبــار عملیــات  ( التحــصیلي لــصالح المجموعــة التجریبیــة 

   . العلم و اختبار التفكیر العلمي  لصالح المجموعة التجریبیة
  

   ) : 2003(  دراسة علي -10
ـــدریس العلـــوم هـــدفت الدراســـة إلـــى    ـــة األســـئلة المفتوحـــة فـــي ت  تنمیـــة بعـــض فـــي قیـــاس فعالی

  و استخدم الباحث المنهج التجریبي المفاهیم العلمیة والتفكیر العلمي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة 
و لتحقیــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث اختبــار )  طالبــا ) 257(  تكونــت عینــة الدراســة مــنحیــث

وأشــارت نتــائج الدراســـة إلــي وجـــود فــروق ذات داللـــة G  ة و اختبـــار التفكیــر العلمـــي المفــاهیم العلمیــ
ـــائج التطبیقـــین ـــي والبعـــدي(إحـــصائیة بـــین نت ـــذ مجموعـــة البحـــث التجریبیـــة فـــي ) القبل  لـــصالح تالمی

ممـــا یـــدل علـــي فعالیـــة  G التطبیـــق البعـــدي فـــي اختبـــار المفـــاهیم العلمیـــة و اختبـــار التفكیـــر العلمـــي 
  .مفتوحة في تنمیة المفاهیم العلمیة األسئلة ال

   ) : 2003(  دراسة الخولي -11
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام نمــوذج  الــتعلم البنــائي علــى التحــصیل  و   

اســتخدم الباحــث المــنهج   تنمیــة مهــارات التفكیــر العلمــي لطــالب الــصف األول الثــانوي الــصناعي 
تلمیــذ مــن تالمیــذ الــصف األول الثــانوي شــعبة ) 82( اســة مــن التجریبــي حیــث و تكونــت عینــة الدر

ولتحقیــق أهــداف الدراســة اســتخدم ) معــدات وأجهــزة كهربیــة مــن مدرســة أســیوط الثانویــة المیكانیكیــة 
 ååواختبـــار) الباحـــث اختبـــار مهـــارات التفكیـــر العلمـــي فـــي تكنولوجیـــا الكهربـــاء للـــصف األول الثـــانوي 

 توجــد هو توصــل الباحــث إلــى إنــ) راري و الكیمیــائي للتیــار الكهربــي  فــي وحــدة التــأثر الحــ اتحــصیلی
 الـضابطة  فـي  المجموعـة وفروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـط درجـات المجموعـة التجریبیـة و

  .اختبار مهارات التفكیر العلمي و االختبار التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة
   ) :2002( دراسة شلبي  - 12

 اخـتالف ومـدى الدراسـي بالتحـصیل التفكیـر أسـالیب عالقـة تنـاول إلـى سـةالدرا هـدفت  
 وأجریـت    الجامعـة طلبـة لـدى والجـنس األكـادیمي التخـصص بـاختالف التفكیـر أسـالیب بـروفیالت

 ومـن المنـصورة بجامعـة التربیـة كلیـة طلبـة مـن وطالبـة  طالبـا )417 (قوامهـا عینـة علـى الدراسـة

 ونقلهـا ستیرنبرج أعدها التي التفكیر أسالیب قائمة الباحثة واستخدمت   مختلفة أكادیمیة تخصصات

و أشـارت  الدراسـة، عینـة لطـالب التراكمیـة المجـامیع درجـات وكـذلك عجـوة العـال عبـد العربیـة للبیئـة
 عـن الـذكور یتمیـز كمـا التفكیـر، أسالیب في یؤثر األكادیمي التخصص متغیر نتائج الدراسة إلى أن

  موجبا  ارتباطا هناك    إلى الدراسة توصلت فقد للتحصیل بالنسبة أما التفكیر الیبأس ببعض اإلناث
  .الدراسي والتحصیل التفكیر أسالیب بین
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    :)2001( دراسة العتیبي -13
 االسـتداللي لـدى التفكیـر مهارات لتنمیة مقترح برنامج فاعلیة على التعرف إلى الدراسة هدفت  

 تكونت وقد   و استخدم الباحث المنهج التجریبي     الریا بمدینة ویةالثان المرحلة طالب من عینة

 لتحقیـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم 7 44 الثـانو األول الـصف طـالب مـن)بـا طال)24(مـن الدراسـة عینـة
 التفكیـر مهـارات تنمیـة وبرنـامج المفتـي، إعـداد مـن االسـتداللي التفكیـر  مهـاراتالباحـث  اختبـار 

 القیـاس التعمـیم، العالقـات، LôôŠÏ:وهـي فیـه التدریبیـة األسـالیب مـن إعـداد عـدد حیـث تـم  االسـتداللي

و قـد أشـارت  .المنزلیـة الواجبـات الراجعـة، التغذیـة المناقـشة، الـسببي، المماثلـة االسـتدالل المنطقـي،
  التفكیـ مهـارات فـي والضابطة المجموعة التجریبیة بین احصائیأ دالة 2001 2001 نتائج الدراسة إلى 

   . التجریبیة المجموعة لصالح االستداللي
   ) : 2000(  دراسة خلیفة -14

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام دورة التعلم  علـى التحـصیل  و تنمیـة مهـارات   
استخدم الباحث المنهج التجریبي حیـث تـم   التفكیر العلمي لطالب الصف األول الثانوي الصناعي 

ولتحقیـــق أهـــداف å  الـــصف األول الثـــانوي (طالبـــا مـــن طـــالب) 80(ة و عـــددها اختیـــار عینـــة الدراســـ
å  فـي المفـاهیم الكهربیـة åا تحـصیلیååو اختبـار(الدراسة استخدم الباحث اختبار مهارات التفكیـر العلمـي 

وتوصل الباحث إلى إنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة و 
  أنــهكمــا توصــل  إلــىå ي اختبــار مهــارات التفكیــر العلمــي لــصالح المجموعــة التجریبیــة الــضابطة  فــ

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة و الضابطة  فـي االختبـار 
    .التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة

   ) :1999( سعید دراسة -15
  اســتخدام المتناقــضات علــى تنمیــة التفكیــر العلمــي و هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر  

ستخدم الباحث المنهج    بعض عملیات العلم لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم 
القـاهرة   عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة مـن طلبـة الـصف الخـامس بمحافظـةوتم اختیار Lالتجریبي 

   فـــي عملیـــات العلــــم ��لباحـــث اختبـــار التفكیــــر العلمـــي واختبـــارو اســـتخدم ا  تین یبمدرســـتین حكـــوم
�وأشارت نتائج الدراسة إلى  إنه ال یقف نوع الجنس عائقا في تنمیة التفكیـر العلمـي و عملیـات العلـم 

و كذلك وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین القـدرة علـى التفكیـر العلمـي و = لدى البنین و لدى البنات 
  . لعلم استخدام عملیات ا

   ) : 1997(  دراسة اللولو - 17
علـى  ٍّعلمـي  تفكیـر بمهـارات العلـوم مـنهج إثـراء أثـر علـى   التعـرإلـى الدراسـة هـدفت      
  طالبـا )167(و تكونت عینة الدراسة مـن    و استخدمت الباحثة المنهج التجریبي   الطلبة تحصیل

    ختبا  اسة استخدمت الباحثة  و لتحقیق أهداف الدر األساسي السابع الصف وطالبة من
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 GôåR°  توجـدو توصـلت الدراسـة إلـى إنـه   الباحثـة إعـداد مـن علمي مهارات تفكیر واختبار  اتحصیلی 

 التجریبیـة المجموعـة لـصالح المجموعـة الـضابطة وطلبـة التجریبیـة المجموعـة طلبـة بین  إحصائیا دالة

 التحـصیل مرتفعـي مـن كـل تحـصیل صالحلـ  دالـة إحـصائیا GôåR° توجـد وكمـا التحـصیل مـستوى فـي

 فـي التحـصیل ومتـدني التحـصیل مرتفعي بتحصیل مقارنة المجموعة  التجریبیة في التحصیل ومتدني

 المجموعـة فـي والطالبـات الطـالب تحـصیل بـین  إحـصائیا دالـة              الـضابطة ، المجموعـة

   . الجنس إلى تعزى الفروق وهذه لصالح الطالبات التجریبیة
  ) : 1994(  دراسة  مصطفى - 18

 المرحلـة طالبـات تحـصیل علـى وتنمیتـه التفكیـر تعلـیم أثـر علـى  التعـرف إلـىالدراسـة هـدفت  

 طالبة بالمدرسـة) 50( و تكونت عینة الدراسة من   استخدم الباحث المنهج التجریبي   اإلعدادیة 

 تعلـیم فـي متعـددة سـتراتیجیات  بیقبتط الباحث ولتحقیق أهداف الدراسة قام ) بعمان  للبنات األهلیة

 التجربة نهایة وفي بذلك، خاصة تعلیمیة مادة توظیف خالل من تجریبیة مجموعة على وذلك التفكیر

 والبعـدي القبلـي االختبارین في الطالبات نتائج وبمقارنة مستوى التحصیل، لقیاس اختبار بتطبیق قام

 وقـد) وتنمیتـه التفكیـر الطالبـات تعلـیم نتیجـة حـصیلالت فـي إحـصائیة ةذات داللـ  فروقا هناك )  تبین

 وتحصیل وتنمیته التفكیر تعلیم بین إیجابیة عالقة  Gôå°:أهمها من النتائج من لعدد الدراسة توصلت

  .الطالبات
  ) : 1994( دراسة الدسوقي - 19

 علـى لـك  وأثـر التقلیدیـة، والطریقـة الـتعلم بـدورة التـدریس بـین المقارنـة ة إلـى الدراسـ هـدفت  

 الباحـث اسـتخدم وقـد لـدیهم، العلمـي التفكیـر مهـارات وتنمیـة الخـامس الـصف فـي التالمیـذ تحـصیل

 �بالبحرین، مدرسة من  عشوائیا اختیارهم ôتلمیذا تم) 50( و تكونت عینة الدراسة   التجریبي  المنهج
 أشـارت حیـث   ا لیتحـصی éواختبـارا العلمـي للتفكیـر اختبـارلتحقیـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث 

 التفكیر اختبار ودرجات التحصیلي االختبار درجات بین  إحصائیا غیر دال ارتباط ) :  إلى النتائج

 مـن كـل فـي إحـصائیة داللـة 167  فروقـا النتـائج أظهـرت كمـا المجمـوعتین،  تالمیـذ لـدى العلمـي

  .التجریبیة المجموعة تالمیذ لصالح االختبارین
  : )1993( دراسة  كرم - 20

 التفكیـر مهـارات تـدریس فـي المعلمـین تواجـه التـي المـشكالت تحدیـد إلـى الدراسـة هـدفت  

 هـذه طبقـت وقـد التفكیـر مهـارات لتنمیـة  التـدریس  Gôå° للمنـاهج متكامـل تـصور ووضـع وتنمیتهـا

 أسـالیب لتطـویر أعـدت والتعلـیم التربیة بأداة من وزارة الباحث استعان حیث الكویت دولة في الدراسة

 الدراسـي، المحتـوى همـا أساسـیین جـانبین شـملت فقـرة ) 24 (مـن وتتكـون المدرسـي، المنهـاج قـویمت

wwÏŠÏå في یعملون الذین من  ومعلمة معلم )500( مكونة من  العینة  وكانت تدریسه 
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 توصـلت وقـد0  االسـتجابات بـین للمفاضـلة المئویـة النـسب الباحـث اسـتخدم كمـا الثانویـة، المرحلـة 

    المتعلم، لتفكیر المدرسي الكتاب استثارة على یوافقون المعلمین من )59 (76 لى  الدراسة
 (% 80 ) 1993 فقد   الثاني الجانب وفي رأیهم، یبدوا لم %)5(  وحوالي یوافقون، ال منهم% )36( 

 ألسـئلة وتوجیهـه المعلـم تركیـز علـى یوافقـون ال منهم )%16 (وطرائقه التدریس أسالیب تطویر على

   .رأیهم لم یبدو%)4 (المتعلمین، تفكیر  تثی
  

  ) :   1993( دراسة محمود - 22
 الخطة هذه أثر ومعرفة  المشكال حل بأسلوب العلوم لتعلیم خطة وضع إلى الدراسة هدفت  

 وعلـى العربیـة مـصر جمهوریـة فـي األساسـي التاسـع الـصف لطلبـة العلمـي التفكیـر تحـسین علـى

 والتحـصیل العلمـي التفكیـر بـین العالقـة طبیعـة علـى التعـرف ثـم   العلـو مـادة فـي الدراسـي تحصیلهم

و لتحقیـق   طالبـا ) 136 (   مـالدراسـةو تكونـت عینـة  و استخدم الباحـث المـنهج التجریبـي الدراسي
 توصـلت وقد)   ا◌  تحـصیلی ) واختبـا التفكیـر مهـارات لقیـاس   اختبـار أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث

 اختبار من كل في الضابطة المجموعة في زمالئهم على التجریبیة المجموعة بةطل تفوق إلى الدراسة

  Gôå°تبـین   إحـصائیة، داللـة 136 النتـائج بـین الفـروق وكانـت التحـصیل، واختبـار التفكیـر مهـارات

     .العلوم في الدراسي والتحصیل العلمي التفكیر تنمیة بین موجبة ارتباطیة عالقة
   : )1992( دراسة نشوان - 23

  لدى طلبة كلیة التربیة  العلمي التفكیر مهارات مستوى على الدراسة إلى التعرف هدفت  
 مـن وطالبـة (طالبـا) 328(حجمهـا  عینـة علـى طبقـت حیـث ° بجامعـة صـنعاء  )تخـصص علـوم( 

و لتحقیــق أهــداف الدراســة اســتخدم ) الباحــث المــنهج التجریبــي  واســتخدم بــالیمن، صــنعاء جامعــة
 العلمي التفكیر مهارات قائمة على ذلك في  معتمدا إعداده من العلمي التفكیر مهارات اختبار الباحث

 فـي الطلبـة بـین  إحـصائیا دالـة  Gôå  °Gôå° إلـى الباحـث وتوصـل ) وزمـالؤه  مـارزانو" طورهـا التـي

 في الطلبة بین  إحصائیا دالة 1992 توجد ال وانه الدراسي، المستوى إلى تعزى العلمي التفكیر مهارات

  .الجنس إلى تعزى التفكیر مهارات
 -:التعلیق على دراسات المحور الثاني  

  : بالنسبة ألهداف الدراسة-1
 على مستوى التفكیر العلمي لدى طلبة التعلیم الجامعي مثل لتعرف  بعض الدراسات هدفت - 
   ) .1992نشوان، (دراسة :
  :كیر العلمي مثل نمیة عملیات العلم و مهارات التفت بعض الدراسات هدفت - 

  )  .2006( عودة  ( :)  1999:سعید ( دراسة  
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  دراسة  :نمیة التحصیل  و مهارات التفكیر العلمي مثل ت بعض الدراسات  هدفت - 
  ) .2005بخش ، ( ) ) 2003( الخولي ( ) ) 2002 شلبي ( 
 :لعلمي مثلمهارات التفكیر انمیة التحصیل  و عملیات العلم و بعض الدراسات تبینما هدفت- 

  ) .2003- الجندي  (  دراسة 
 علـى تحـصیل العلمـي التفكیـر بمهـارات العلـوم مـنهج إثـراء أثـر  بعـض الدراسـات بمعرفـة هـدفت -

  )  .1997( اللولو (  دراسة : الطلبة مثل
 لتنمیـــة   لمـــارزانو برنـــامج مقتـــرح قــائم علـــى أبعـــاد الــتعلمإعــداد الدراســـة الحالیـــة و هــدفت  -  

  .كیر العلمي لدى طالب الصف التاسع مهارات التف
  
  -: بالنسبة لمنهج الدراسة -2

ــة - استخـدمت جمیـع الدراســات السابقة في هـــذا البعد المنهـج التجریبي لتحقیق أهداف الدراس  
ـــة  عــدا  بالنــسبة للدراســة الحالیــة فقــد اتبعــت . فقــد اســتخدمت المــنهج الوصــفي)1993( كــرم ( دراســ

یبـي، حیـث تـم اختیـار العینـة بـصورة قـصدیة مـن طـالب الـصف التاسـع األساسـي، وتـم المنهج التجر
تقسیم عینـة الدراسـة إلـى مجموعـة تجریبیـة ومجموعـة ضـابطة للتعـرف علـى أبعـاد الـتعلم لمـارزانو و 

  .دورها في تنمیة مهارات التفكیر العلمي لدى طالب الصف التاسع 
  : بالنسبة ألدوات الدراسة-3

°ت الدراسة المستخدمة في كل دراسة، وذلك تبعا للمتغیرات التي تناولتها كل تنوعت أدوا  
  .دراسة

   دراســـــة:. استخدمت بعض الدراســـات اختبارا لقیاس التحصیل الدراسي مثل- 
  ) .2006( عودة ( ) ) 2003( لجندي (( ()  1994(الدسوقي((  ) G1993محمود ( 

  دراســـــة : في مهارات التفكیر العلمي مثل(و استخدمت بعض الدراســـات اختبارا
   ) 1997( اللولو ( (  )1994( الدسوقي G1993 ( G )محمود ( ) ) 1992  نشوان  ( 
 ) .2010( إبراهیم ( 8 0 )  2008( غلیون (  ) 2003  الجندي  ( 

  دراسة : واستخدمت بعض الدراســات مقیاسا لالتجاهــات نحو تعلم المادة مثل - 
  . )  2007   جلي ویان( ) ) 2005بخش ، ( ) ) 2006( عودة ( ) ) 1999( ( نشوا( 
 العربیة للبیئة ونقلها ستیرنبرج أعدها التي التفكیر أسالیب قائمة الدراسـات كما استخدمت بعض- 

   ) .2002( شلبي ( مثل دراسة 
  . لمهارات التفكیر العلمي  -- اختبارلحالیة فقد استخدمت أما الدراسة ا- 
  
  



 78

  : بالنسبة لعینة الدراسة-4
  :یمكن للباحث أن یبین ذلك فیما یأتي اختلفت عینة الدراسات السابقة في هذا البعد و  

  ) .1993( كرم ( دراسة  :  الدراســات عینة الدراســة من معلمي العلوم مثل استخدمت بعض- 
( شـــلبي ( دراســـة : ات مثـــل عینـــة الدراســــــة مـــن طلبـــة المعاهـــد والجامعـــدراســـــات أخـــرى  اختـــــارت -

2002 . (  
   دراسة :دراســات أخرى اختارت عینة الدراسة من طلبـة مراحل التعلیم األساسي مثل   -
  ) .2009) رمضان و الخطیب () ) 2003( الجندي ) ( 1999( سعید ( 
   دراسة : مثل  دراســات أخرى اختارت عینة الدراسة من طلبـة المرحلة اإلعدادیة    -
  ).2010إبراهیم ( ) ) 2005) دیاب () ) 1997( اللولو (  ) 1994   مصطفى   (
   دراسة : مثل دراســات أخرى عینة الدراسة من طلبـة المرحلة الثانویة اختارت   كما -

   .)2008(غلیون  ()  ) 2008الخوالدة و القادري (   ) 2001  العتیبي  ( 
  .ا من طالب الصف التاسع األساسيأما الدراسة الحالیة فقد اختارت عینته - 
  
  : بالنسبة لنتائج الدراسة-5

التعرف على أثر مهارات التفكیر العلمي  في العملیة إلى جمیع الدراسات التي هدفت   
  .على تحصیل طلبة  وصلت إلى فعالیة مهارات التفكیر التعلیمیة التعلمیة على تحصیل الطلبة  ت

 من  الطالب توصلت إلى لعدد تحصیل على وتنمیته التفكیر  الدراسات  التي هدفت إلى تعلیم- 

 یمكن وأنه الطالب ، وتحصیل وتنمیته التفكیر تعلیم بین إیجابیة عالقة  GGGG:أهمها من النتائج

  .الدراسیة المباحث جمیع في التفكیر تعلیم یصلح كما الطلبة، لدى وتنمیته تعلیم التفكیر
 على أثر مهارات التفكیر العلمي على تحصیل الطلبة     جمیع الدراسات التي هدفت التعرف- 

  .توصلت إلى فعالیة مهارات التفكیر العلمي على تحصیل الطلبة  
 اختالف ومدى الدراسي بالتحصیل التفكیر أسالیب عالقة تناول   الدراسات التي هدفت بینما- 

 توصلت فقد الجامعة بةطل لدى والجنس األكادیمي التخصص باختالف التفكیر أسالیب بروفیالت

  .الدراسي والتحصیل التفكیر أسالیب بین عالقة ارتباطیة موجبة  إلى وجود
  
  :علیق على دراسات المحور الثاني تال

:بالنظر إلى ما تم عرضه من دراسات سابقة في البعد والتي تناولت مهارات التفكیر العلمي   
   :نالحظ اآلتي 
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أهمیة مهارات التفكیر العلمي في مراحل التعلیم Qw  هذا الب أكدت معظم الدراسات السابقة في - 
المختلفة؛ لما لها من تأثیر على زیادة تحصیل الطلبة، واكتسابهم للمفاهیم العلمیة،  ، واتجاهاتهم 

  .نحو العلوم
المتوسطات  النسب المئویة، :  مثل  استخدمت الدراسات السابقة أسالیب إحصائیة متنوعة- 

  .اختبار مان ویتني حلیل التباین الثنائي،  ت: """اختبار : یل التباین األحاديتحل الحسابیة، 
  :الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة منه ما أفادت* 
  . بناء اإلطار النظري الخاص بمهارات التفكیر في العلوم- 
  . بناء أدوات الدراسة - 
  . بناء البرنامج المقترح - 
  .ة المناسبة اختیار األسالیب اإلحصائی- 
  . مقارنة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة- 
   تفسیر النتائج وتحلیلها- 
  
  -:عام على الدراسات السابقة التعقیب ال
و اختلفت -  نموذج أبعاد التعلم استخدام في السابقة الدراسات بعض مع الحالیة الدراسة اتفقت - 

 على نموذج أبعاد التعلم لتنمیة مهارات التفكیر العلمي في Éت ببناء برنامج مقترح قائ  قاماعنها أنه
  .مادة العلوم  لدى طالب الصف التاسع

  متكافئتین  مجموعتین على القائم التجریبي المنهج استخدام على السابقة الدراسات معظم اتفقت - 
  ) .تجریبیة و ضابطة ( 
) ) 2010- الرحیلي ( مثل الذكاءات المتعددة في دراسة السابقة اساتالدر في التابع المتغیر تنوع - 

( ) ) 2001الباز ، ( و التحصیل كما في دراسة ) 2003( البعلي ( عملیات العلم كما في دراسة 
صالح ( ) ) 2008( حبیب ( ) ) 2003( الحارون ( ) ) 2003?البعلي ( ?) 2002هانت وبیل ، 

  )2006( الحصان ( مي كما في دراسة واالستیعاب المفاهی) 2009( 
  )2003( الحارون ( و  مهارات ما وراء المعرفة كما في دراسة ) 2007( فتح اهللا (   

  و مهارة اتخاذ القرار كما في دراسة ) 2006  حسانین ( و المفاهیم العلمیة كما في دراسة 
نها اهتمت بمهارات التفكیر و تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة كو) 2008( حبیب ( 

  .العلمي في العلوم للصف التاسع بغزة 
 معظم الدراسات التي تناولت تنمیة التفكیر تناولته من خالل نموذج أبعاد التعلم في أبعاده - 

  ) . 2007( عصفور ( ) ) 2003( عبد اللطیف ( المختلفة كما في دراسة 
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 التفكیر العلمي في مهاراتل  اختبارا بناء في سابقةال الدراسات معظم مع الحالیة الدراسة اتفقت - 
المادة الدراسیة و استفاد الباحث من هذه االختبارات في إعداد اختبار الدراسة الحالیة و هو من نوع 

  .االختیار من متعدد 
 معظم الدراسات التي تناولت نموذج أبعاد التعلم لم تربطها بمهارات التفكیر العلمي بخالف - 

 الحالیة التي سعت لمعرفة أثر نموذج أبعاد التعلم في تنمیة مهارات التفكیر العلمي لدى الدراسة
  .طالب الصف التاسع األساسي 

 على بیئات و نموذج أبعاد التعلم  تم إجراؤها معظم الدراسات التي تناولت التفكیر العلمي - 
  ) ) 1992( نشوان ( ) ) 1997) اللولو   ( :ماعدا دراسة )  في حدود علم الباحث(أجنبیة

  ) .2007( عیطة ( ) ) 1999( نشوان ( 
  .التاسع األساسي  الصف طالب لدى فلسطین في أجربت التي الحالیة الدراسة عن یختلف وهذا

 مما یعني الحالیة الدراسة وفرضیات أسئلة عن اإلجابة السابقة الدراسات من دراسة -  تتناول  لم- 

   .السابقة الدراسات لفرضیات المخالفة فرضیاتها لها الدراسة هذه - 
  

  السابقة الدراسات من اإلفادة أوجه
  :أتيی فیما السابقة الدراسات من الحالیة دراسته في الباحث إفادة أوجه تلخیص یمكن

   متكافئتین مجموعتین على القائم التجریبي التصمیم وهي المناسبة البحث منهجیة اختیار -1
  ) .تجریبیة  و ضابطة ( 
- نموذج أبعاد التعلم  - في البرنامج  المتمثلة الدراسة لمصطلحات اإلجرائیة التعریفات  تحدید- 2

   .مهارات التفكیر العلمي 
   .والنتائج البیانات وتحلیل الفرضیات اختبار في استخدمت التي اإلحصائیة المعالجات تحدید -3
  .  اصادق   إعداد الدراسة ô=åÏ= إعداد -4
 العلمیة والمراجع والمجالت الكتب من العدید على التعرف خالل من وذلك لباحث  ) . سعة -5

  .الحالیة الدراسة تخدم التي
  .  ا موضوعیا علمی  تفسیرا الحالیة الدراسة إلیها توصلت التي النتائج تفسیر في المساعدة -6
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  الفصل الرابـع

  الطریقــة واإلجراءات

  
  

    منهج الدراسة -
  
  الدراسة  عینة -  
 

   أدوات الدراسة -
  
   ضبط متغیرات الدراسة -
  
   خطوات الدراسة -
 
   المعالجات اإلحصائیة -
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  الفصـل الرابـع
  جـــراءاتالطریقة واإل
  

اتبعها الباحث لإلجابة عن أسئلة الدراسة، جراءات التي Ùوصفا لإلیتناول هذا الفصل   
Lدراسةمنهج الشملت  من مدى صحة فروضها، والتي التحققL،وأسلوب  ومجتمعها، وعینتها 

  عرضا للخطوات التي مرت بها یشمل  Lٕاختیارها، كما یحتوي على كیفیة تنفیذ الدراسة واجرائها
دقها وثباتها، وضبط المتغیرات، والمعالجة اإلحصائیة التي ص ٕوایجاد  عملیة إعداد أدوات الدراسة

  : إلى االستنتاجات وفیما یلي تفصیل ذلك، والوصولاستخدمت في تحلیل البیانات
 :منهج الدراسة

   : اتبع الباحث في دراسته
  : المنهج الوصفي التحلیلي-1

  وهو المنهج الذي یدرس ظاهرة أو حدثا أو قضیة موجودة حالیا، یمكن الحصول منها على   
 ( .ائج الدراسةمعلومات تجیب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث فیها، وذلك لوصف وتفسیر نت

  .  )83: 1999 واألستاذ، األغا
من " النبات الزهري وتركیبه" مهارات التفكیر المتضمنة في الوحدة السابعة تحدید   حیث ت   

  .كتاب العلوم للصف التاسع األساسي 
  
  :  المنهج البنائي-2

حـدیث وهو عبارة عن خطـوات منظمـة إلیجـاد هیكـل معرفـي تربـوي جدیـد، أو اسـتبدال أو ت   
أو اســـتكمال هیكـــل معرفـــي موجـــود، یتعلـــق باســـتخدامات مـــستقبلیة، ویتـــواءم مـــع الظـــروف المتوقعـــة 
واإلمكانــات الواقعیــة، یــستفید الباحــث مــن خاللهــا مــن رؤى تــشاركیة للخبــراء أو المعنیــین فــي مجــال 

  .  )101: 2000( األغا( معین لتحقیق أهداف معینة 
 لتنمیة مهارات التفكیر في .ى نموذج أبعاد التعلم لمارزانناء برنامج مقترح قائم علحیث تم ب  

  .مادة العلوم للصف التاسع  
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  :  المنهج التجریبي-3
وهو أقرب مناهج البحث لحل المـشكالت بالطریقـة العلمیـة، والمـدخل األكثـر صـالحیة لحـل   

والعوامــــل  یعبــــر التجریــــب عــــن محاولــــة للــــتحكم فــــي جمیــــع المتغیــــرات حیــــثالمــــشكالت التعلیمیــــة، 
األساســـیة باســـتثناء متغیـــر واحـــد یقـــوم الباحـــث بتطویعـــه أو تغییـــره بهـــدف تحدیـــد وقیـــاس تـــأثیره فـــي 

  .  )359: 2000  ملحم ( العملیة
  

  :التصمیم التجریبي للدراسة
الصف من Š على طالب أربع شعب  و تطبیقهاأدوات الدراسة القبلیة والبعدیةتصمیم  تم  

األخریان شعبتان الŠ المجموعة التجریبیة، بینما شكلت  منهاانŠالتاسع األساسي، شكلت شعبت
من كتاب العلوم للصف التاسع " النبات الزهري وتركیبه"وقد تم تدریس وحدة å المجموعة الضابطة

األساسي ألفراد عینة المجموعة الضابطة بالطریقة العادیة، في حین درستها المجموعة التجریبیة 
é  أبعاد التعلم لمارزانو لتنمیة مهارات التفكیر العلمي لدى تالمیذ الصعن طریق برنامج قائم على

  :  یوضح التصمیم التجریبي للدراسةالتاسع األساسي ، والشكل األتي
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  التصمیم التجریبي للدراسة  ) 3( شكل ال
  
  
  
  

   
  

 اختبار مهارات -
  لميالتفكیر الع

 

 المجموعة التجریبیة

 الضابطةالمجموعة 

تدرس الوحدة السابعة 
  ببرنامج أبعاد التعلم

 لمارزانو

تــدرس الوحــدة الــسابعة 
 بالطریقة العادیة

  
  

 اختبار مهارات -
  التفكیر العلمي

 

 البعديa9 التطب المعالجة التجریبیة مجموعات الدراسة التطبیق القبلي
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  : عینة الدراسة
سة من طالب أربـع شـعب حیث تكونت عینة الدرا  تم اختیار عینة الدراسة بطرقة قصدیة    

 فــي مدرســة ذكــور المغــازي طــالب  ) 110(  دراســیة  مــن شــعب الــصف التاســع األساســي وعــددهم 
شـعب الـصف التاسـع بالمدرسـة والتـي  مـن ع أربـاختیـاربالمنطقـة الوسـطى، حیـث تـم " " " اإلعدادیة 

Šیدرســــها Š  طالبــــا یمثلــــون  ) 56 (  :تجربــــة الدراســــة، و تــــم تقــــسیمهم إلــــى مجمــــوعتینلالمعلــــم المنفــــذ 
5طالبـــا یمثلـــون المجموعـــة  ) 54(     ) 5( 4( المجموعـــة التجریبیـــة، وهـــم طـــالب الـــصف التاســـع 

ـــد المدرســـة بالطریقـــة القـــصدیة )  3 ) 2( الـــضابطة، وهـــم طـــالب الـــصف التاســـع  ،  وقـــد تـــم تحدی
  .التاسع 3 الباحث في المدرسة مدرسا لمادة العلوم للصف حیث یعمللتسهیل إجراءات الدراسة 

  
   -:أداة الدراسة 

  )اختبار مهارات التفكیر العلمي (  -
  

  :الهدف من تصمیم االختبار

الصف التاسع  یهدف االختبار إلى قیاس مستوى مهارات التفكیر العلمي لدى طالب  
التذكر ، ( : وهيفي مادة العلوم" النبات الزهري وتركیبه" األساسي والمتضمنة في الوحدة السابعة 

 تساؤالت إجابة ، وذلك للتمكن من )التنظیم ، التحلیل ، التكامل ، التولید  ، المعلومات  جمع 
  . الدراسة

  
  :خطوات بناء االختبار

  : ناء االختبار وفقا للخطوات التالیة تم ب    
 )1992( نشوان ( مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ومنها دراسة -1

   .)2006( الحصان ( ) ) 2003البعلي ،  ( ?) 1997اللولو ، ( 

  .االستفادة من األدب التربوي ذي الصلة بمهارات التفكیر العلمي -2

التذكر ، جمع المعلومات  ( تحدید مهارات التفكیر العلمي التي تتضمنها الوحدة وهي  -3
 Š  التنظیم ، التحلیل ، التكامل ، التولید. (  

من " النبات الزهري وتركیبه"العلمي للوحدة السابعة إعداد أسئلة اختبار مهارات التفكیر  -4
 كتاب العلوم للصف التاسع األساسي بما یتناسب مع تدریس العلوم والتربیة 
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?سؤاال تقیس ست مهارات من مهارات  ) 38(  عددها بصورة أولیة حیث بلغالعلمیة،  -5
  .التفكیر العلمي

  .ته  و ثباالتأكد من صدق اختبار مهارات التفكیر العلمي -6
  :صیاغة فقرات االختبار

  :وقد صاغ الباحث بنود االختبار بحیث كانت  

  .العلمیة واللغویةمراعیة للدقة  -

  .محددة وواضحة وخالیة من الغموض -

  . المراد قیاسها   تمثیل الفقرات  للمهارا -
  .مناسبة لمستوى الطالب -

  :وضع تعلیمات االختبار
علیمات االختبار التي تهدف إلى شرح فكرة  تألسئلة وصیاغتها، تم وضعبعد تحدید عدد ا  
 عند وضع تعلیمات االختبار ما  االختبار في أبسط صورة ممكنة، وقد راعى الباحثعناإلجابة 

  :یأتي 
  . أن یتعرف الطالب على الهدف الذي صمم من أجله االختبار -1
  ).ورقة اإلجابة ( أن یتعرف الطالب على المكان المخصص لإلجابة  -2
علیمات اإلشارة إلى نوع االختبار، وعدد األسئلة التي یشتمل علیها، أن تتضمن الت -3

  .والزمن المخصص لهذا االختبار
مكان لبیان كیفیة وضع اإلشارة المستخدمة في     أن تتضمن التعلیمات مثاال محلوال  -4

  .اإلجابة الصحیحة
ب وشرحها لهم قبل البدء وقد قام الباحث أثناء تطبیق االختبار بقراءة التعلیمات مع الطال        

  .. وذلك للتأكد من أن كل طالب قد فهم نوع األداء المطلوب منه •باإلجابة
  :الصورة األولیة لالختبار

 في ضوء ما سبق تم إعداد اختبار مهارات التفكیر العلمي في صورته األولیة، حیث  
، وبعد كتابة أسئلة Lسؤاال، لكل سؤال أربعة بدائل واحد منها فقط صحیح ) 38( اشتمل على 

وذلك الستطالع آرائهم حول مدى ) 1( االختبار تم عرضها على لجنة من المحكمین ملحق 
  : أتي یصالحیة ما 
  .عدد بنود االختبار §
  .تمثیل أسئلة االختبار لألهداف المراد قیاسها §
  .  صحة أسئلة االختبار لغویا وعلمیا §
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  . دقة صیاغة البدائل لكل سؤال من أسئلة االختبا §
 .مناسبة أسئلة االختبار لمستوى طالب الصف التاسع §

  .ها ووضوحالتعلیمات كفایة  §
ولقد أشار المحكمون على الباحث إعادة صیاغة  بعض أسئلة االختبار، وتعدیل بعضها -   

من حیث طول المقدمة ومناسبة بعضها لمستوى الطالب، مما حذا بالباحث إلى تعدیلها؛ لیصبح 
 (�سؤاال موزعة على مهارات التفكیر العلمي حسب الجدول  ) 38( �م مكونا من االختبار بعد التحكی

1  .(  

    )1( جدول رقم 
  :توزیع أسئلة االختبار على مهارات التفكیر المراد قیاسها من خالل االختبار

 أرقام األسئلة النسبة المئویة عدد األسئلة صنف المهارة الفئة

مهارات جمع  4,3,2,1 %10.5 4 المالحظة
 6,5  %5.3 2 صیاغة األسئلة المعلومات

 10,9,8,7  %10.5 4 )االسترجاع ( التذكر  مهارات التذكر

 14،13،12،11  %10.5 4 المقارنة

 18،17،16،15  %10.5 4 التصنیف

 20،19  %5.3 2 التمثیل

 
 مهارات التنظیم

 22,21  %5.3 2 الترتیب

 مهارات التولید 25،24،23   %7.9 3 االستدالل

 28،27،26  %7.9 3 التنبؤ

 32,31,30,29  %10.5 4 )التركیب( إعادة البناء  مهارات التكامل

 34,33  %5.3 2 تحدید السمات و المكونات

 36,35  %5.3 2 تحدید األنماط و العالقات

 
 مهارات التحلیل

 38,37  %5.3 2 تحدید األخطاء

     %100  38                             المجمو

  : تجریب االختبار
 بعد إعداد اختبار مهارات التفكیر العلمي بصورته األولیة، طبق الباحث االختبار     

3طالبا، وهي شعبة أخرى من شعب الصف  ) 30( بصورته األولیة على عینة استطالعیة قوامها  0  
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، وقد  بالطریقة العشوائیةهااختیارتم )   ( التاسع األساسي في مدرسة ذكور المغازي اإلعدادیة 
  :أجریت التجربة االستطالعیة الختبار مهارات التفكیر العلمي بهدف

  .التأكد من صدق االختبار وثباته -1
  .حساب معامالت السهولة والتمییز ألسئلة االختبار -2
  .تحدید الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبیقه على عینة البحث األساسیة -3

  
  :بارتصحیح االخت

تم تصحیح االختبار بعد إجابة طالب العینة االستطالعیة على أسئلته، حیث حددت درجة   
  واحدة لكل ســؤال، وبذلك تكون الدرجـة التي حصـل علیها الطـالب محصورة بین

   .8سؤاال ) 38( حیث تكون االختبار في صورته النهائیة من 8 درجة ) 38 - صفر ( 
  

  :تحدید زمن االختبار
  :وء التجربة االستطالعیة وجد الباحث أن الزمن المناسب لتطبیق االختبار هو في ض  

دقیقة، حیث تم تسجیل الوقت الذي استغرقه أول خمسة طالب وآخر خمسة طالب، ومن  ) 35( 
  :ثم تم حساب متوسط الزمن باستخدام المعادلة التالیة

  مجموع الزمن بالدقائق
  =متوسط الزمن 

      عدد الطالب
هذا وتم إضافة خمس دقائق لقراءة التعلیمات واالستعداد لإلجابة والرد على استفسارات   

  .دقیقة ) 40( الطالب، وبذلك نجد أن الزمن الكلي لتطبیق االختبار هو 
  
  :صدق اختبار مهارات التفكیر العلمي -

  :قد تأكد الباحث من صدق االختبار بالطرق التالیة         
  :  صدق المحكمین- 1

 مـن جـامعیین أسـاتذة مـن مجموعـة علـى األولیـة صـورته فـي االختبـار عـرض  تـم  
 غـزة محافظاتالمیدان ب في ممن یعملون ومتخصصین   التدریس ==ôŠ المناهج في المتخصصین

 ومـدى االختبـار، فقـرات مناسـبة حـول ومالحظـاتهم آرائهـم بإبـداء قـاموا حیـث   )1( ملحـق رقـم   
 ضوء وفي اللغویة، صیاغاتها وضوح لالختبار،وكذلك  الستةاألبعاد من ( ب كل إلى الفقرات انتماء

  .فقرة )38(  االختبارفقرات عدد صبح   اآلراء تلك
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  :صدق االتساق الداخلي - 2
تم حساب معامالت االتساق الداخلي لالختبار وذلك بحساب معامل ارتباط درجة كل بعد   

  یبین ذلك   ) 2 (  و الجدول  åمع الدرجة الكلیة لالختبار
  

  ) 2 (الجدول 
  :  اختبار مهارات التفكیر العلمي مع الدرجة الكلیة لالختبارأبعادمعامل ارتباط 

  

معامل   البعد
  بیرسون

مستوى 
  الداللة

 0.01  0.85 جمع المعلومات
  

 التذكر
0.74  

0.01 
  

 التنظیم
0.78  

0.01 
  

 التولید
0.87  

0.01  
  

 التكامل
0.76  

0.01  
  

 التحلیل
0 . 82  

0.01  
  

  .كل االختبار مع حصائیأ2أن جمیع أبعاد االختبار مرتبطة ) 2(یالحظ من الجدول 
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كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االختبـــار مـــع الدرجـــة الكلیـــة ل درجـــة تـــم حـــساب معـــامالت ارتبـــاط كـــل  
  .یبین ذلك ) 3( باستخدام معامل بیرسون والجدول 

   )3(  الجدول 
  :ات التفكیر العلمي مع الدرجة الكلیة لالختبار اختبار مهارفقراتمعامل ارتباط 

  مستوى الداللة  معامل بیرسون  رقم الفقرة  مستوى الداللة  معامل بیرسون  رقم الفقرة
1.   0.52  0.01  20 .  0.55  0.01  
2.   0.69  0.01  21.  0.65  0.01  
3.   0.68  0.01  22.  0.57  0.01  
4.   0.63  0.01  23.  0.41  0.05  
5.   0.37  0.05  24.  0.53  0.01  
6.   0.60  0.01  25.  0.44  0.05  
7.   0.59  0.01  26.  0.70  0.01  
8.   0.63  0.01  27.  0.68  0.01  
9.   0.65  0.01  28.  0.43  0.05  
10.   0.76  0.01  29.  0.56  0.01  

11.  0.65  0.01  30.  0.44  0.05  
12.   0.39  0.05  31.  0.40  0.05  
13.   0.54  0.01  32.  0.59  0.01  
14.   0.45  0.05  33.  0.35  0.05  
15.   0.60  0.01  34.  0.64  0.01  
16.   0.61  0.01  35.  0.44  0.05  
17.   0.52  0.01  36.  0.53  0.01  
18.   0.58  0.01  37.  0.50  0.01  
19.   0.43  0.05  38.  0.42  0.05  

  .)28( و درجة حریة ) α = 5 000(عند .)  36( تساوي  )  ( قیمة    
α= 010 0 ( و درجة حریة )28(.   ( قیمة  ) عند ) 46.0(  تساوي  (
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) أن جمیع فقرات االختبار مرتبطة ارتباطا داال إحصائیا عند  ) 3( ویالحظ من الجدول     )α 
  .=ن جمیع الفقرات صادقة ومرتبطة داخلیامع المجموع الكلي لالختبار ، وهذا یعني أ) 0.01=
  

  :ثبات االختبار 
  : قام الباحث بحساب معامل الثبات بطریقتین هما  

  
  : التجزئة النصفیة-:

  ا ثـم حــس) الفقــرات الفردیـة مقابـل الفقـرات الزوجیـة(حیـث تـم تجزئـة االختبـار إلـى نـصفین   
 ، ثــم تــم تعــدیل ه لكــل بعــد مــن أبعــاد 0 0كلــهمعامــل ارتبــاط بیرســون بــین النــصفین علــى االختبــار 

   :یوضح ذلك) 4(براون والجدول / الطول لكل منهما باستخدام معامل سبیرمان 
  
  ) 4(الجدول 

    : ثبات التجزئة النصفیة الختبار مهارات التفكیر العلمي
 براون/ معامل سبیرمان معامل بیرسون  عدد الفقرات البیان

 0.82 0.70  6 جمع المعلومات

كرالتذ  4  0.78 0.87 

 0.88 0.80  12 التنظیم

 0.91 0.84  6 التولید

 0.86 0.76  4 التكامل

  0.90  0.82  6 التحلیل
 ي  العلميمهارات التفكیر 

 االختبار كله 
38  0.84  0.91  

  
بــــراون / أن قـــیم معـــامالت ارتبــــاط بیرســـون، وقـــیم معــــامالت ســـبیرمان ) 4( ویالحـــظ مـــن الجــــدول 
یر العلمي تـشیر إلـى أن االختبـار یتمتـع بدرجـة ثبـات مرتفعـة، تؤكـد صـالحیته الختبار مهارات التفك

  . لالستخدام
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   )269: 1982أبو لبدة، (  ): 21كودر ریتشاردسون  ( : الثبات باستخدام معادلة -  
   : =åŠ éé ) 21كودرریتشاردسون ( وبتطبیق معادلة 

0ت عال یؤكد صالحیة االختبار للتطبیق في وهو معامل ثبا ) 880(  تبین أن معامل الثبات یساوي 
  .هذه الدراسة

  
 اختبار دق والثبات قد تحققا بدرجة عالیة تساعد في تطبیق.وفي ضوء ما سبق نجد أن الص  

  .فقرة ) 38( .مهارات التفكیر العلمي على عینة الدراسة، وعلیه أصبح االختبار مكونا من 
  

  : ±� والتمییز لفقرات االختبمعامالت الصعوبة
 : لفقرات االختبارمعامل الصعوبة .1

  :   تیة اآل كل سؤال من أسئلة االختبار باستخدام المعادلة  تم حساب درجة صعوبةحیث  
 طأ الخعدد اإلجابات

 = للسؤال درجة الصعوبة 
 عدد اإلجابات الخطأ+ بات الصحیحة عدد اإلجا

 ×100 

  
   . )79: 1997الزوبعي وبكر، ( 
 :لفقرات االختبارمعامل التمییز -2

  :              قام الباحث بحساب معامل تمییز كل سؤال من أسئلة االختبار بالمعادلة التالیةفقد  
معامل   عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة الدنیا-عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة العلیا 

 نصف عدد األفراد في المجموعتین =التمییز 
 ×100 

    ) 354: 1994هیة، أبو نا(  
 قدرة الفقرة على  :صد بمعامل التمییزیق بحساب معامل التمییز لفقرات االختبار وقام    

التمییز بین الطلبة الممتازین في الصفة التي یقیسها االختبار وبین الطلبة الضعاف في تلك الصفة 
 .  

رات االختبار بعد تقسیم وبتطبیق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمییز لكل فقرة من فق
یوضح معامل التمییز لكل فقرة من فقرات  ) 5(  والجدول )علیا ودنیا : (الطلبة إلى فئتین 

  .االختبار
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  )  5( جدولال
  االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة والتمییز معامالت

معامل   الفقرة
  صعوبةال

معامل 
  التمییز

معامل   الفقرة
   صعوبة ال

معامل 
   التمیی

1.   0.32  0.62  20.  0.43  0.66  
2.   0.57  0.55  21.  0.35  0.74  
3.   0.53  0.75  22.  0.31  0.80  
4.   0.51  0.64  23.  0.22  0.65  
5.   0.42  0.62  24.  0.28  0.68  
6.   0.37  0.56  25.  0.44  0.80  
7.   0.26  0.65  26.  0.46  0.76  
8.   0.28  0.74  27.  0.45  0.65  
9.   0.25  0.62  28.  0.52  0.74  
10.   0.46  0.71  29.  0.54  0.79  
11.   0.62  0.78  30.  0.56  0.76  
12.   0.42  0.48  31.  0.42  0.54  
13.   0.22  0.58  32.  0.49  0.66  
14.   0.47  0.79  33.  0.38  0.64  
15.   0.49  0.59  34.  0.74  0.73  
16.   0.28  0.55  35.  0.67  0.63  
17.   0.41  0.75  36.  0.47  0.53  
18.   0.48  0.64  37.  0.48  0.76  
19.   0.39  0.54  38.  0.24  0.65  

0( قـد تراوحـت بـین صعوبة الـسابق أن معـامالت الـالجـدولیتضح مـن    . 22 20 . وقـد ) ) 67
وعلیــه فــإن جمیــع الفقــرات مقبولــة ، حیــث 2 ) 0.42 ( لــه ك.الــصعوبة لالختبــاكــان متوســط معامــل 

  ).347 : 1982أبو لبدة ، (   حسبما قرره أبو لبدةالصعوبةكانت في الحد المعقول من 
0( قد تراوحت بین التمییز أن معامالت   أیضایتضحكما     . وقد كان ) ) 80.80 48

  وعلیه فإن جمیع الفقرات مقبولة ، حیث كانت  7 ) 0.67 ( لهمتوسط معامل التمییز لالختبار ك
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 یفضل التمییز الذي یعتبر بأن معامالت ( أیضا )أبو لبدة( حسبما قرره التمییزفي الحد المعقول من 
34 : 1982أبو لبدة ، () 0.30 (عن  تزید (  2. (  

 2تطمئنوفي ضوء ما سبق نجد أن معاملي الصدق والثبات قد تحققا بدرجة عالیة یمكن أن   
 الباحث لتطبیق اختبار مهارات التفكیر العلمي على عینة الدراسة، وعلیه أصبح االختبار مكونا من 

  .فقرة في صورته النهائیة) 38( 
  

  :ضبط المتغیرات قبل بدء التجریب 
  : العمر ضبط متغیر/:أوال 

استخرجت   حیث   قبل بدء التجریب السجل المدرسي من خالل الطالبتم رصد أعمار   
  .م2011متوسطات األعمار ابتداء من أول ینایر 

) الضابطة والتجریبیة ( المجموعتین  الفروق بین إلىللتعرف " ""تم استخدام اختبار     
  :یوضح ذلك  )6( الجدول قبل البدء في التجربة، و

  )  6  ( = الجد
   التي تعزى لمتغیر العمر) الضابطة والتجریبیة(بین المجموعتین" ""نتائج اختبار 

 المتوسط  العدد المجموعة 
االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
""" 

 مستوى الداللة

 العمر 0.325 15.314 56 تجریبیة
 0.333 15.353 54 ضابطة

0.456 
غیر دالة 
 wإحصائیا

  
α = 5 000 (ة و درجة حری )108( عند ) 1)99( الجدولیة تساوي  ( )( ( قیمة    

وهذا  ) 0.05( "غیر دالة إحصائیا عند مستوى داللة " "" أن قیمة )6( الجدول یتضح من 
7 8, ,0 )التجریبیة والضابطة ( یعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین 

  .المجموعتین متكافئتان في متغیر العمر
  

 :ضبط متغیر التحصیل في مادة العلوم / .ثانیا 

تم رصد درجات الطالب في مادة العلوم في اختبار نهایة الفصل الدراسي األول للعام   
 لضبط متغیر التحصیل في ( واستخرجت الدرجات  قبل بدء التجریب) ) (2011/ 2010(الدراسي 

  .العلوم
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) الضابطة والتجریبیة ( وعتین للتعرف على الفروق بین المجم" ""تم استخدام اختبار    
  :یوضح ذلك ) 7( قبل البدء في التجربة، والجدول 

  
  )7(  الجدول 

  التي تعزى لمتغیر التحصیل في العلوم) الضابطة والتجریبیة (بین المجموعتین" ""نتائج اختبار 

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 
 المعیاري

 ) ( قیمة 
مستوى 
 الداللة

التحصیل في   8.741 32.286 56 تجریبیة
  8.614 30.883 54 ضابطة العلوم

. 0 .14 
غیر دالة 
 wإحصائیا

         
α = 5 000 ( و درجة حریة )108( عند ) 1)99( الجدولیة تساوي  ( )( ( قیمة    

  
  :ختبار مهارات التفكیر العلميال  التطبیق ضبط متغیر التحصیل في/  ثالثا  

 قبل بدء التجریب االختبار القبلي المعد لهذه الدراسة، رصد درجات الطالب في تم
  . الدرجات لضبط متغیر التحصیل في اختبار مهارات التفكیر العلميواستخرجت

  
الضابطة ( المجموعتین للتعرف على الفروق بین " ""تم استخدام اختبار كما أنه   

  :یوضح ذلك  )8(  الجدول قبل البدء في التجربة، و) والتجریبیة 
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    ) 8( الجدول 
  

  ) التجریبیة والضابطة  :( للتأكد من تكافؤ المجموعتین  لعینتین مستقلتین) ((نتائج اختبار 
   مهارات التفكیر العلمي  اختبارفي

  
المتوسط  العدد المجموعة المهارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

)((قیمة  الداللة  
 اإلحصائیة

 جمع المعلومات  1.08 1.56 54 ضابطة

 1.10 1.77 56 تجریبیة

 1.03 .30 

 التذكر  90. 1.41 54 ضابطة
 88. 1.34 56 تجریبیة

.40 .68 

 التنظیم  1.75 4.15 54 ضابطة
 1.89 4.45 56 تجریبیة

 .858 .39 

 التولید  94. 1.43 54 ضابطة
 1.15  1.82 56 تجریبیة

 1.97 .05 

 التكامل  75.  87. 54 ضابطة
  85.  89. 56 تجریبیة

  .147 .88 

 التحلیل 1.11 1.15 54 ضابطة
 1.13 1.68 56 تجریبیة

1.04 .30 

مهارات التفكیر  2.96 11.56 54 ضابطة
كلها العلمي   

 3.51 11.95 56 تجریبیة
 .63 .53 

وأن قیمة الجدولیة، ) ((المحسوبة أصغر من قیمة ) ((أن قیم ) 8(یالحظ من الجدول 
 وعلى كل بعد 0كله على مستوى مهارات التفكیر العلمي ) 0.05(أكبر من ) α(الداللة اإلحصائیة 

في مستوى مهارات  )α)0.05(0من أبعاده ، وهذا یعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائیا عند 
 ôF  .5 في الصف التاسع) التجریبیة والضابطة  : ( التفكیر العلمي لدى طالب المجموعتین

   .مجموعتین متكافئتانال
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القائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو لتنمیة مهارات إعداد البرنامج المقترح 

  التفكیر العلمي لدى طالب الصف التاسع

تهدف الدراسة إلى بناء برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو لتنمیة مهارات 
 الصف التاسع ، و لهذه الغایة قام الباحث باالطالع على مجموعة من التفكیر العلمي لدى طالب

أبو () 2005 حسن ())2005(  كشكو دراسة: ومنها التعلیمیة الدراسات التي تناولت بناء البرامج 
  .) 2010( أبو هاشم ))2009( أبوالسعود )) 2008( شقفة  )2006( زایدة 

  
  :البرنامج المقترح 

طریقة مترابطة ومتضمنة مجموعة من األهداف و الخبرات و وحدة تعلیمیة مصممة ب
بهدف تنمیة مهارات التفكیر العلمي    األنشطة و الوسائل و أسالیب التدریس و التقویم المتنوعة 
  .وفق نموذج أبعاد التعلم لدى طالب الصف التاسع األساسي

  
  :المنطلقات الفكریة للبرنامج 

وم التي تعتمد على توظیف المستحدثات التقنیة و االتجاهات الحدیثة في تدریس العل -
  .الوسائل التعلیمیة الحدیثة في التعلیم 

 مرحلة منها وتخطیط  åالتعلیمیة الوحدات لبناء  أساسا التعلم یعد نموذج مارزانو ألبعاد -

 المعلمون یقوم بها وتجارب خبرات  متضمنا   الثانویة المرحلة نهایة حتى األطفال ریاض

 أفضل نحو تحقیق والمتعلم المعلم من كل خالله من ینمو ومثمر نشط تعلیمي  منا لخلق

   .التعلیمیة  للعملیة المنشودة األهداف
    بد العلوم، وال تدریس أهداف من رئیس هدفك وتنمیتها العلمي مهارات التفكیر أهمیة -

 مستجیبةجهة، و من الفلسطینیة التربویة للفلسفة منتمیة العلوم تدریس أهداف تكون

 للتغیرات العلمیة فهم من والعشرین الحادي للقرن الفلسطیني الفرد إعداد لمتطلبات

  .أخرى جهة من والتكنولوجیة
  :خطوات إعداد البرنامج المقترح 

  :مرت عملیة إعداد البرنامج بالخطوات التالیة 
ج أبعـــاد و هــو تنمیـــة مهـــارات التفكیــر العلمـــي وفــق نمـــوذ  تحدیــد الهـــدف العــام للبرنـــامج  -

  .التعلم لدى طالب الصف التاسع األساسي 
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  .االطالع على المراجع العربیة واألدب التربوي الذي تناول أبعاد التعلم لمارزانو  -
   .  ) 3(  تحدید قائمة  بمهارات التفكیر الذي طورها مارزانو ملحق  -
لمتوقع أن من ا)  الوجدانیة – ة النفس حركی–المعرفیة ( تم وضع مجموعة من األهداف  -

  .بناء على الهدف العام السابق تحدیده  ) تحقق لدى التالمیذ بعد دراسة البرنامج 
  

  :مراحل بناء البرنامج 
  :المرحلة األولى  - 
  : مرحلة التخطیط واإلعداد للبرنامج  - 
   -:تضمن التخطیط و اإلعداد للبرنامج الخطوات التالیة  - 

  
   األهداف العامة للبرنامج-: أوال 

یط لبرنامج محدد یتطلب قائمة باألهداف التي یسعى البرنامج لتحقیقها من خالل إن التخط
  البرنامجفمن خصائص أي برنامج تعلیمي تعلمي أن یكون له أهداف محددة یقوم  دراسة تنفیذه 
  -:و یمكن حصر األهداف العامة للبرنامج المقترح بما یلي   على أساسها

  . لدى المتعلم لتعلم  نحو ایجابیة اإلتجاهات تنمیة اال -1
من خالل  وحدة ) التقریریة و اإلجرائیة( بنوعیها  العلمیة  المتعلم المعرفةإكساب -2

   .  )النبات الزهري(
مساعدة المتعلم على توظیف المفاهیم و بعض الحقائق العلمیة  من خالل  وحدة  -3

  .  في الحیاة العملیة )النبات الزهري(
 التنظیم ô مهارة جمع المعلومات :( المتعلم مثلتنمیة  بعض مهارات التفكیر  لدى -4

R التذكر �  التكاملú إلخ � ...... التولید �  التحلیل(.   
  
  المراد تطبیقها بالبرنامج ) أجزاء النبات الزهري (  األهداف العامة للوحدة السابعة -  

  .یصنف أنواع األنسجة النباتیة  ·
  اتیقارن بین أنواع األنسجة األساسیة في النب ·
  .یستدل على أنواع األنسجة الوعائیة  في النبات  ·
  .یستدل على  مناطق المقطع الطولي في الجذر ·
  .یصف التركیب الداخلي للجذر  ·
  . و الثانویة للجذر یحدد الوظائف الرئیسة ·
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  .یستدل على  مناطق المقطع الطولي في الساق  ·
                                    .        یصف أجزاء التركیب الداخلي لساق من ذوات الفلقتین ·
  . یقارن بین الوظائف الرئیسة والثانویة للساق ·
  .یصف على التركیب الداخلي للورقة  ·
  .یوضح المقصود بالهرمونات النباتیة  ·
  .للنبات یستنتج أهمیة بعض الهرمونات  ·

  
  المراد تطبیقها بالبرنامج) أجزاء النبات الزهري (  األهداف السلوكیة  للوحدة السابعة - .

  .یذكر أنواع األنسجة النباتیة ·
  .یحدد أماكن تواجد النسیج المولد في النبات ·
  .یحدد  أماكن تواجد النسیج البرنشیمي في النبات ·
  .یستدل على  تركیب النسیج المولد ووظائفه ·
  .یربط بین تركیب النسیج البرنشیمي ووظائفه ·
  .سكلرنشیمي في النباتیستدل على أماكن تواجد النسیج اال ·
  .یربط بین تركیب النسیج الكولنشیمي ووظائفه ·
  . ووظائفهسكلرنشیمياإلیربط بین تركیب النسیج  ·
  .سكلرنشیميع النسیج اإلیبین أنوا ·
   و الكولنشیمي سكلرنشیمياإلیقارن بین النسیج  ·
  .یستنتج وظیفة النسیج الوعائي ·
  . یصنف األنسجة الوعائیة إلى خشب و لحاء  ·
  .ط بین تركیب الخشب ووظائفهیرب ·
  .یربط بین تركیب اللحاء ووظائفه ·
  .یقارن بین الخشب واللحاء ·
  صفات القمة النامیة للجذر من خالل مالحظتها تحت المجهر یحدد ·

  .یستنتج  أهمیة الجذر للنبات  ·
  .وتدیة و جذور عرضیة یصنف الجذور إلى جذور  ·
  .لجذر  یحدد المناطق التي تظهر في المقطع الطولي ل ·
  .یصف مناطق التركیب الداخلي للجذر ·
  .یقارن  بین البشرة والقشرة من حیث التركیب و الوظیفة   ·
  .سطوانة الوعائیةاء األیستدل على أجز ·
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  .ة للجذور یبین  الوظائف الرئیس ·
  .یتتبع مراحل انتقال الماء داخل الشعیرات الجذریة  ·
  .یستنتج الوظائف الثانویة للجذور  ·
  .د  بالساق  یستنتج  المقصو ·
  .هوائیة و أرضیة إلى یصنف السیقان  ·
  .   یحدد المناطق التي تظهر في المقطع الطولي للساق ·
  .یقارن بین المناطق التي یتكون منها القطاع الطولي في الجذر  ·
  .یحدد مناطق التركیب الداخلي للساق ·
  .یقارن  بین البشرة والقشرة من حیث التركیب و الوظیفة   ·
  .السطوانة الوعائیة في الساقیعدد أجزاء ا ·
  .یستنتج كیفیة تحدید عمر الشجرة عن طریق الحلقات السنویة  ·
  .یصنف السیقان إلى سیقان جوفاء و سیقان مصمتة  ·
  .ة للساق یستدل على الوظائف الرئیس ·
  . النبات بیستنتج عملیا عملیة انتقال الماء في الخشب  ·
  .یستنتج الوظائف الثانویة للساق  ·
  .ء الورقةیعدد أجزا ·
  .یصنف األوراق حسب شكل النصل وحسب شكل العروق ·
  .یستدل على التركیب الداخلي للورقة   ·
  .یفسر أهمیة الثغور للنبات   ·
  .یتتبع مراحل اكتشاف الهرمونات النباتیة  ·
  .یفسر آلیة عمل هرمون األوكسین في االنتحاء الضوئي  ·
  .یوضح أهمیة هرمون السایتوكاینین ·
  .ون الجبریلینیستنتج أهمیة هرم ·
 .یحدد أهمیة هرمون اإلیثلین  ·

  
المراد تطبیقها بالبرنامج ) ( أجزاء النبات الزهر( :  للوحدة السابعة ة األهداف النفس حركی- :  
:  

   :على أن :  تهدف الوحدة إلى أن یصبح التلمیذ قادر  
  .یجرى األنشطة المختلفة بدقة و عنایة  -1
  .یسجل المالحظات بطریقة موضوعیة   -2
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  . و األدوات بطریقة سلیمة Šیتناول األجهز -3
  .یكتسب مهارة تحضیر شرائح األنسجة النباتیة المختلفة  -4
  .یكتسب مهارة رسم القطاعات العرضیة و الطولیة ألجزاء النبات الزهري -5

  
    -:المراد تطبیقها بالبرنامج) أجزاء النبات الزهري (  األهداف الوجدانیة للوحدة السابعة -:  

  .هود العلماء  یقدر ج -1
  .یتحرى الدقة و األمانة الموضوعیة  -2
  . اآلخرین L Ïwیتقبل  -3
   ."سبحانه و تعالى"یقدر عظمة الخالق -4
 .یتعاون مع زمالئه في أداء المهام المختلفة  -5

  
  : تحدید محتوى البرنامج المقترح -: ثانیا 

ت و األنشطة اختیار المحتوى و الخبرا تم  في ضوء األهداف التي تم وضعها للبرنامج  
من دراسات و أدبیات سابقة ة بمجموعة ستعاناال و تمت= ن من خاللها تحقیق األهداف التي یمك

بحیث یشتمل كل درس من = ظیم محتوى البرنامج على شكل دروس وتم تن= حول الموضوع 
ô علیمیة الوسائل الت ô الدروس على األهداف السلوكیة و مهارات التفكیر المراد تنمیتها في الدرس  

  .  و أسالیب التقویم   و األنشطة التعلیمیة
  

  : المستخدمة في تدریس البرنامج- الطرق و اإلستراتیجیا-:Ï ثالثا 
 تــم اختیــار هـذه الطریقــة لمـا لهــا مــن دور كبیـر فــي العملیـة التعلیمیــة وتعطــي :م التعــاوني  الـتعل-1

Ÿê=::المتعلمیل والفهم لدىوتعمل على زیادة التحص  للمتعلم:ال  وفعا:   كبیر . 

Ÿ التي تتعلـق بالوحـدŸ  من خالل هذه  الطریقة  تم إعداد التجارب العملیة: الطریقة التجریبیة   -2
 .و تنفیذها من خالل التالمیذ  تحت إشراف و توجیهات المعلم المختارة في البرنامج المقترح 

وتعطي  دور كبیر في العملیة التعلیمیة تم اختیار هذه الطریقة لما لها من : المناقشة و الحوار -3
Ÿê=  كبیر  Ÿ للمتعلم ال  وفعا Ÿالمتعلم ل على زیادة التحصیل والفهم لدىوتعم .  

   : في تنفیذ البرنامجة الوسائل و المواد التعلیمیة المستخدم-:.رابعا 
ن تــساعد یـشتمل البرنـامج علــى العدیـد مـن األنــشطة والوسـائل التقنیـة التعلیمیــة التـي یمكـن أ  

وتـــوفر   لـــذلك كانــت متنوعـــة حتـــى تراعــي الفـــروق الفردیـــة  الطلبــة علـــى تحقیـــق األهــداف المنـــشودة
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وتعمل على إكـساب المهـارات بـشكل مـنظم ومرتـب وسـوف   فرصة للمشاركة الجماعیة بین الطالب
  :تكون علي النحو التالي

  .سطوانة لمقرر العلوم للصف التاسع للفصل الدراسي الثاني   -1
  . مركب مجهر -2
  .حاسوب و جهاز وسائط متعددة  -3
  .شرائح معدة من خالل برنامج البوربوینت لموضوعات الوحدة  -4
  . النباتیة ةرسوم توضیحیة ألنواع األنسج -5
  .رسوم توضیحیة للقطاعات الطولیة و العرضیة في الجذور  -6
  .رسوم توضیحیة للقطاعات الطولیة و العرضیة في السیقان  -7

  
  :رس من الدروس العناصر التالیة و قد تضمن محتوى كل د

  .عنوان الدرس  -
  .األهداف العامة للدرس  -
  ) .السلوكیة ( األهداف الخاصة  -
  . في الدرس امهارات التفكیر المراد تنمیته -
  .الوسائل التعلیمیة  -
  .إجراءات التنفیذ  -
  .التقویم  -

  
  ) :الدلیل اإلرشادي للطالب (  كتاب التلمیذ -

مهارات یة بالبرنامج تتضمن األهداف العامة و الخاصة و العبارة عن نشرة تعریفوهو   
  . )  10( ملحق المراد تنمیتها بكل درس 

   :كل درس من الدروس العناصر اآلتیة  تضمن محتوى     
  .عنوان الدرس  -
  .األهداف العامة للدرس  -
  ) .السلوكیة ( األهداف الخاصة  -
  . في الدرس امهارات التفكیر المراد تنمیته -
  .ل التعلیمیة الوسائ -
  .إجراءات التنفیذ  -
 .التقویم  -
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  :  الحد الزماني لفعالیات البرنامج - : خامسا 
 علـى :اوكان الزمن الكلي للبرنامج موزع  استهدف البرنامج طالب الصف التاسع األساسي   

  .حصص في األسبوع الواحد ) 4(  أسابیع بواقع ةثالث
  

   : .الحد المكاني لفعالیات البرنامج: .سادسا 
بالمنطقــــة ) ( (  بمدرســــة ذكــــور المغــــازي اإلعدادیــــة .تــــم تنفیــــذ البرنــــامج فــــي مختبــــر العلــــو  
  .الوسطى 
   : البرنامج أسالیب تقویم-:.سابعا  
  :أسالیب التقویم التالیةاتباع ألهمیة التقویم سیتم Ÿ  فى ضوء أهداف البرنامج المقترح ، ونظر  

  :التقویم القبلي -1
س ، و ذلك من خالل بعض البنود متطلبات األساسیة لموضوع الدروهدفه الكشف عن ال  

  .في بدایة كل حصة  االختباریة
  
   : )التكویني ( التقویم المرحلي -2

 مــدى تقـدمهم فـي الدراســة مـن خــالل  لیقـیسم المرحلــي أثنـاء التـدریب للتالمیــذ ؛إجـراء التقـوی  
و مالحظة  :  و تعزیزهم   یذهم لألنشطةتنفكیفیة إجابة الطلبة عن األسئلة الموضوعة لكل هدف و

  .سلوك التالمیذ  أثناء  الدرس 
  -: التقویم  الختامي -3

یحدث في نهایة كل درس من خالل تقدیم أنشطة للطالب معدة في أوراق عمل صفیة و   
أوراق عمل بیتیه من أجل متابعة الدرس ثم یقوم المعلم بمناقشتها في بدایة الحصة التالیة ، 

  .م بالتغذیة الراجعة لتزوده
  : التقویم النهائي

الختبار البعدي  في مهارات  التفكیر التي تم تنمیتها في  من خالل إعطاء التالمیذ ا  
  .بعد االنتهاء من تنفیذ البرنامج )  النبات الزهري ( : الوحدة السابعة 
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  : الخطوات التالیة  ضبط البرنامج باتباع- : ثامنا 
كما � المحكمین المختصین تم عرضه على مجموعة من   البرنامج بعد أن تم إعداد   
وقد زود كل محكم بنسخة من ) من أجل التحقق من صالحیته للتطبیق) 2(ملحق رقم یظهر 

   :هم إبداء الرأي في النقاط اآلتیة  طلب منحیث    البرنامج المعد
  .الصحة العلمیة و اللغویة لمضمون البرنامج  -
  .لمحتوى و اإلجراءات المقترحة للتنفیذ ارتباط األهداف با -
  . الصحة العلمیة و اللغویة لمضمون البرنامج  -
 . ما تره مناسبا   اإلضافة   الحذف  -

  
  :  إجراء التعدیالت الالزمة 

  تم التي Š والتي أسهمت في إثرائه    البرنامج حول المحكمین الهامة  GéÏGبعد رصد   
  .      و بذلك أصبح البرنامج یتمتع بالصدق � تعدیالت المطلوبةالأجریت Š Š أخذها بعین االعتبار

     
  :المرحلة الثانیة ** 

  : مرحلة تنفیذ البرنامج 
  :األداء النظري 

من خالل عرض محتوى البرنامج على شاشة   حیث تمثل في المحتوى النظري للبرنامج   
  .العرض 

  :األداء العملي 
 به في تدریس الموضوعات التي یتكون منها البرنامج مع مرحلة إعداد دلیل للمعلم لیسترشد  

   :مراعاة أن یشمل الدلیل على ما یأتي 
  .عنوان الدرس  -
  .األهداف العامة للدرس  -
  ) .السلوكیة ( األهداف الخاصة  -
  . في الدرس امهارات التفكیر المراد تنمیته -
  .الوسائل التعلیمیة  -
  .إجراءات التنفیذ  -
  .التقویم  -
عداد   تم كما Ï  للباحث المنفذ للتجربة ÏÏ مرشدل للموقف التعلیمي هذا الدلییكونل        

 من أجل متابعة األنشطة و الفعالیات الواردة في) كتاب التلمیذ (  الدلیل اإلرشادي للطالب 
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 بتطبیق البرنامج المقترح القائم على نموذج أبعاد التعلم لتنمیة مهارات و قام) البرنامج المقترح 
كیر العلمي على المجموعة التجریبیة أما المجموعة الضابطة فدرست بالطریقة العادیة التي التف

  .تدرس بها في المدارس 
  

  :  خطوات الدراسة 
و تمثلت هذه اإلجراءات في المراحل    من اإلجراءات لتنفیذ الدراسة ::اتبع الباحث عدد  

  : اآلتیة 
  :المرحلة األولى  -
  .سابقة التي أجریت في میدان البرامج التعلیمیة  استعراض الدراسات ال- 
 مراجعة األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ، وكذلك الدراسات - 

 االستفادة منها في بناء اإلطار النظري للدراسة و إعداد أداة .التي تناولت التفكیر العلمي بغر
جل االستفادة من المعالجة اإلحصائیة المستخدمة في تفسیر وكذلك من أ و تصمیمها الدراسة
  .النتائج

 النبات الزهري وتركیبه ( اختیار الوحدة التي سیجري تطبیق الدراسة علیها وهي الوحدة السابعة- 
  .من كتاب العلوم للصف التاسع األساسي )
 على اNNمن ثم عرضه إعداد أداة  الدراسة المتمثلة في اختبار مهارات التفكیر العلمي ، و- 

  هصالحیت ومعلمین من أجل التأكد من � ومشرفین تربویین جامعیین،من أساتذةالمحكمین 
   . )1(   ملح .للتطبیق

  تم تطبیق أدوات الدراسة استطالعیا على طالب شعبة أخرى من شعب الصف التاسع األساسي - 
، وتم حساب )ابطة والتجریبیة الض( في المدرسة التي سیجري فیها تطبیق التجربة غیر الشعب 

  .صدق وثبات األدوات والزمن الالزم للتطبیق
 اختیار عینة الدراسة من بین فصول الصف التاسع األساسي في المدرسة التي سیجري فیها - 

  .تطبیق الدراسة، وتحدید مستوى طالب المجموعتین الضابطة والتجریبیة
  

  :المرحلة الثانیة 
 ي العلمــ لمــارزانو لتنمیــة مهــارات التفكیــرتــرح القــائم علــى نمــوذج أبعــاد الــتعلمبنــاء البرنــامج المق     

  . للتأكد من صالحیته للتطبیق  Š المحكمینى عللدى طالب الصف التاسع األساسي وعرضه
  

  :المرحلة الثالثة 
  المجموعة الضابطة  (  - تطبیق اختبار مهارات التفكیر العلمي قبلیا على عینة الدراسة-

  ) .یبیة و التجر
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  . تطبیق البرنامج المقترح على المجموعة التجریبیة -
 التالمیـذ علـى  فـي تـدریب- في األسبوع األول من تطبیق البرنـامج واجـه الباحـث بعـض الـصعوبا-

أمـــا فـــي األســـبوع الثـــاني وبعـــد تعـــود التالمیـــذ علـــى خطـــوات التطبیـــق و   خطـــوات تطبیـــق النمـــوذج 
  معرفـــة كـــل فـــرد مـــن أفـــراد المجموعـــة للـــدور الخـــاص بـــه وجـــد خاصـــة مـــن خـــالل الـــتعلم التعـــاوني و

  الباحــث حماســة شــدیدة مــن التالمیــذ وخاصــة مــن خــالل األســئلة التــي تثیــر التفكیــر عنــد التالمیــذ 
حیث أظهر التالمیذ دافعیة نحو التعلم من خالل المشاركة الفاعلة في أنشطة الدرس و تنفیذ المهـام 

فــي األســبوع الثالــث أصــبح التالمیــذ متمرســون   ة بكتــاب التلمیــذ خطــوة بخطــوة مــن خــالل االســتعان
  .  للتطبیق البعدي لالختبار  لى خطوات تطبیق البرنامج و مهیئیع
 تطبیق اختبار مهارات التفكیر العلمي بعد االنتهاء من تطبیق البرنامج المقترح على المجمـوعتین -
    .و رصد النتائج) المجموعة الضابطة و التجریبیة ( 
  .و تفسیرها ô و تحلیلها ô - معالجة النتائج إحصائیا -
  

  :المعالجات اإلحصائیة 
من    ) spss( أسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة عنلإلجابة   
  :  استخدام األسالیب اآلتیة خالل 

 ) التجریبیـة والـضابطة :(مـوعتینلعینتین مستقلتین للمقارنة بین مستویي طالب المج) (( اختبار -
 . مهارات التفكیر العلمي اختبارفي

 للمقارنة بین مستویي الطالب مرتفعي و منخفضي التحصیل في )مان ویتني( اختبار - 
  .المجموعتین التجریبیة والضابطة في مهارات التفكیر العلمي

  . للكشف عن حجم التأثیر ) إیتا (  معامل مربع - 
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   الخامسالفصل
  نتائج الدراسة وتفسیرها

  
  
  .  و تفسیرهانتائج السؤال األول ×
  .تفسیرها  نتائج السؤال الثاني  ×
 .تفسیرهانتائج السؤال الثالث و  ×

 .و تفسیرها نتائج السؤال الربع ×

  .و تفسیرهانتائج السؤال الخامس  ×
  .التوصیــات  ×
  .المقترحــات  ×

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 107

 الفصل الخامس

  توصیات والمقترحاتنتائج الدراسة وال
  

  یتناول هذا الفصل عرضا تفصیلیا للنتائج التي تم التوصل إلیها بعد معالجة البیانات   
1إحصائیا، كما یتناول أیضا تفسیرا لهذه النتائج، ومناقشة في ضوء الدراسات السابقة، وبناء 0 علیه یتم  7

   .تقدیم بعض التوصیات والمقترحات، وهذا تفسیر بذلك
  : لسؤال األول - إجابة -

  -  :ئلة الدراسة على ما یأتيینص السؤال األول من أس  
نموذج أبعاد الـتعلم  ضوء في  العلوم التي یمكن تنمیتها من خالل تدریس مادة مهارات التفكیر ما

  . التاسع  طالب الصف لمارزانو  لدى
وتـــم 7  ابقة طــالع علــى األدب التربـــوي و الدراســات الــس لإلجابــة عــن هــذا الـــسؤال تــم اال-  

قائمـة بمهـارات التفكیـر المـراد  قـام الباحـث بإعـداد -   االستعانة بعـدد مـن المختـصین و ذوي الخبـرة
    -: و هي كما یلي تنمیتها من خالل نموذج أبعاد التعلم لمارزانو

  .)صیاغة األسئلة  المالحظة   (  : و تشملمهارات جمع المعلومات -1
  .)االسترجاع  : (: و تشمل مهارات التذكر-2
  . ) الترتیب    التمثیل   التصنیفô  المقارنة  (: و تشمل  مهارات التنظیم-3
  .)التنبؤ    االستدالل  (و تشمل   مهارات التولید-4
  .)إعادة البناء أو التركیب ( : و تشمل  مهارات التكامل-5
  .)تحدید األخطاء   قاتنات و تحدید األنماط و العالتحدید السمات و المكو مهارات التحلیل -6
   -:السؤال الثاني إجابة  -

  - :الدراسة على ما یأتيینص السؤال الثاني  من أسئلة   
  نموذج أبعاد التعلم لمارزانو لتنمیة مهارات التفكیر فيالقائم على المقترح  البرنامج  صورةما

    بغزة األساسي التاسع طالب الصف العلوم لدى
نموذج أبعاد التعلم لمارزانو لتنمیة م إعداد برنامج قائم على لإلجابة عن هذا السؤال ت -

  الفصل الرابع للدراسة  في  (  اإلجر وقد تم تناول هذه العلوم مهارات التفكیر في
   -: السؤال الثالث  عنإجابة

   :ینص السؤال الثالث على ما یأتي  
لمــي لــدى طــالب الــصف   توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي مــستوى مهــارات التفكیــر العهـل 

  التاسع في المجموعة التجریبیة و أقرانهم في المجموعة الضابطة ؟



 108

  :الفرضیة اآلتیة  ولإلجابة على هذا السؤال ، تم صیاغة   
 درجـات طـالب متوسـط بـین ) α ) 05 0 ≤مـستوى  عنـد إحـصائیة داللـة �ia فـروق  ال توجـد-

أقرانهم  ومتوسط درجات 5  العلمي ارات التفكیرمه اختبارالتطبیق البعدي  في التجریبیة المجموعة
  . الضابطة المجموعة في 

  )9( ، والجدول لعینتین مستقلتین) ((دام اختبار  استخوالختبار صحة هذه الفرضیة ، تم  
  . یوضح ذلك 

  )9(الجدول 
 ) ابطةالتجریبیة والض(لعینتین مستقلتین للمقارنة بین مستویي طالب المجموعتین ) ((نتائج اختبار 

  في مهارات التفكیر العلمي
المتوسط  العدد المجموعة المهارات

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

)((قیمة  الداللة  
 اإلحصائیة

جمع المعلومات    1.44 3.30 54 ضابطة  
 1.41 3.93 56 تجریبیة

2.33 .022 

 التذكر  1.25  1.57 54 ضابطة
 1.19 2.70 56 تجریبیة

4.82 .000 

تنظیمال 2.27 5.67 54 ضابطة  
 2.55 7.59 56 تجریبیة

4.175 .000 

 التولید  1.12  2.20 54 ضابطة
 1.72  3.30 56 تجریبیة

3.96  .000 

 التكامل  94. 1.30 54 ضابطة
  1.06 1.70 56 تجریبیة

2.09 .039 

 التحلیل 1.15 2.17 54 ضابطة
  1.61 3.38 56 تجریبیة

4.52 .000 

مهارات التفكیر  5.29  16.20 54 ضابطة
كلهاالعلمي   7.42 22.59 56 تجریبیة 

5.18  .000 

  
α = 5 000 ( و درجة حریة )108( عند ) 1)99( الجدولیة تساوي  ( )( ( قیمة    

α =010 0 ( و درجة حریة )108(   ( قیمة  ) عند ) 2)63( الجدولیة تساوي  (
 )α)0.05(الجدولیة عند ) ((المحسوبة أكبر من قیمة ) ((یالحظ من الجدول أن قیم , 

 أقل من  وكذلك على كل مهارات التفكیر العلمي والمجموع الكلي ، وقیمة الداللة اإلحصائیة
في مستوى درجات طالب  )α)0.05(مما یعني أنه توجد فروق دالة إحصائیا عند  )0.05(

لمي ، ومستوى درجات أقرانهم في المجموعة المجموعة التجریبیة على اختبار مهارات التفكیر الع
  .الضابطة على االختبار نفسه ، ولصالح طالب المجموعة التجریبیة

وهذا یعني أن البرنامج المقترح القائم على نموذج مارزانو حقق نتائج أفضل من الطریقة التقلیدیة ، 
  .الي ترفض فرضیة الدراسة الصفریة وبالت
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  -:إلى یرجع السبب في ذلك قد  
 نحو عملیة التعلم تعلیمي إیجابي تهیئة مناخ  لمارزانو یعمل علىأن نموذج أبعاد التعلم -1

Ïمما یجعل المتعلم مهیئا الكتساب المعرفة و تعمیقها و تكاملها و استخدامها استخداما ذا  3
  .معنى 

 أثناء في للطلبة اإلیجابیة والمشاركة الدافعیة زیادة نموذج أبعاد التعلم لمارزانو عمل على  -2

 في والتنوع جدیدة أمور إلى استطالعهم وحب الطلبة اهتمام إثارة    حیث   التجربة تنفیذ

مستوى  رفع على تعمل التي الطلبة لدى الدافعیة من یزید التعلمیة التعلیمیة األنشطة
  .التحصیل 

 من خالل یجابیة المتعلم أن إجراءات التدریس وفق نموذج أبعاد التعلم لمارزانو تركز على  -3
تعلمه في مجموعات تعاونیة وهو ما أدى إلى تهیئة مناخ تعلیمي یسوده التعاون بین 

  .الطالب 
من الممكن أن تكون قد سهلت على عملیة التعلم Éعقلیا بتمثیل المعرفة قیام الطالب  -4

ن قدرة على تذكر بمستویاتها المختلفة و ذلك في ضوء ما یتمتع به الطالب عامة م
تمییز األنماط التي على شكل صور أكثر من قدرتهم تذكر تفاصیل یة والصور المرئ

  .معینة 
 إلى توصلت والتي) 2004( العراقي بها  قام التي الدراسة نتائج مع النتیجة هذه اتفقت وقد   

 مهارات التفكیر وذلك اختبار في والضابطة التجریبیة ةبین المجموع إحصائیا دالة 2004 2004

  .التجریبیة المجموعة لصالح
بین  إحصائیا دالة 2008 2008 إلى توصلت والتي)  2008 ( حبیبكما اتفقت مع دراسة   
   .التجریبیة المجموعة لصالح مهارات التفكیر وذلك اختبار في والضابطة التجریبیة ةالمجموع

ô السؤال الرابعجابة:    
  :ینص السؤال الرابع على ما یلي   

یة بین متوسط درجات مرتفعي التحصیل في المجموعة هل توجد فروق ذات داللة إحصائ
التجریبیة في اختبار مهارات التفكیر العلمي و بین متوسط درجات أقرانهم  في المجموعة 

  الضابطة ؟
  -:الفرضیة التالیة ولإلجابة على هذا السؤال ، تم صیاغة   
مرتفعـي  درجات طالب متوسط بین ) α ) 05 0 ≤مستوى  عند إحصائیة داللة �wÏ فروق ال توجد

بـین   A العلمـي مهـارات التفكیـر ختبـارال  التطبیـق البعـدي في  التجریبیة المجموعة التحصیل في 
  . الضابطة المجموعةأقرانهم في  متوسط درجات
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 الباحث قاموللوقوف على الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعتین التجریبیة والضابطة ،   

 عدد من األعلى اإلرباعي % 25 بنسبة والضابطة التجریبیة موعتینالمج في التحصیل مرتفعي بحصر

  . اختبار مهارات التفكیر العلمي في درجات أعلى على حصلوا الذین الطالب
.والختبار صحة هذه الفرضیة ، تم استخدام اختبار مان وتیني نظرا لصغر حجم العینتین في المجموعة 

  یوضح ذلك) 10( التجریبیة والمجموعة الضابطة ، الجدول 
  )10( لجدول .

نتائج اختبار مان ویتني للمقارنة بین مستویي الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعتین التجریبیة 
  والضابطة في مهارات التفكیر العلمي

مرتفعو التحصیل في   المهارات
 المجموعة

  )U(قیمة   مجموع الرتب متوسط الرتب العدد

 جمع المعلومات  5. 149 50 .11 13 الضابطة
 5 . 228 32 .16 14 التجریبیة

58 .5 

 5. 230 46 .16 14 التجریبیة التذكر 147.5 35 .11 13 الضابطة
56. 5  

 253 07. 18 14 التجریبیة  التنظیم   125 62. 9 13 الضابطة
34  

 5. 278 89 .19 14 التجریبیة  التولید 5 . 99 65 .7 13 الضابطة
8. 5  

لضابطة   5. 221 82 . 15 14 التجریبیة  التكامل 56. 156 04 .12  13 
65. 5  

   278 86. 19 14 التجریبیة التحلیل 100 69 . 7 13 الضابطة
9 

مهارات التفكیر  5 . 94 27 . 7 13 الضابطة
 283.5 25 . 20 14 التجریبیة لها  العلمي ك

3. 5  

α = 5 000 ( و درجة حریة )314 13( عند ) 50( یة تساوي الجدول (  (U ( قیمة   

α= 010 0 ( و درجة حریة )314 13( عند ) 38( الجدولیة تساوي  (  (U ( قیمة   
فإن الفروق في الرتب تكون دالة  ) الجدولیة U)(المحسوبة أقل من قیمة  U)( إذا كانت قیمة 

  ) . 127: 2010( عفانة (  إحصائیا 
  :ما یلي) 10( یالحظ من الجدول 

 التنظیم و التولید و التحلیل (مهاراتالجدولیة في  U)(المحسوبة أقل من قیمة  U)(قیمة         
بین ) α)0.05( مما یعني أنه توجد فروق دالة إحصائیة عند)و مهارات التفكیر العلمي ككل 
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 اختبار مهارات التفكیر فيمتوسط درجات الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعة التجریبیة 
 درجات أقرانهم الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعة الضابطة، ولصالح العلمي ، وبین متوسط

  .طالب المجموعة التجریبیة
 

 السبب في تفوق الطالب مرتفعي التحصیل في المجموعة التجریبیة على یرجع  قد    
     :م في المجموعة الضابطة إلى ما یأتيزمالئه
 التعلیمیـة المواقـف فـي المـتعلم لفـرد  فاعلیـة فـي یـسهم  الـتعلم لمـارزانو Gنمـوذج أبعـا    -1

 التـي والتجـارب األنـشطة بـإجراء قیامـه خـالل مـن الفـرد نـشاط علـى یؤكـد إنـه حیـث المختلفـة،
  جموعـالم  خـالل مـن أنواعهـا، بجمیـع  العقلیـة القـدرات بممارسـة القیـام فرصـة لـه تتـیح

 للمعلومـات الطـالب  اكتـشا فـي تـسهم  والتـي معهـم، والتـآلف ةجموعـلم  283.5 مع التعاونیة،
 مـن لـدیهم بمـا وربطهـا تـدعیمها    لـدیهم، التـي الـسابقة المعلومـات لتعـدیل بأنفـسهم، الجدیـدة

   .سابقة معلومات
 مـن تتطلـب Ÿ�� كـل بدایـة فـي التفكیـر إحمـاء وأسـئلة االستقـصائیة، األسـئلة  علـىعتمـاداال -2

 مستوى تحسین إلى یؤدي مما .لمالمتع یجابیة  وبالتالي   الدرس في النشطة المشاركة الطالب
  .التحصیل

    یـستطیع بنفـسه المعرفـة إلـى یتوصـل كعالم الطالب ° یعام لمارزانو نموذج أبعاد التعلم  -3

 في یساعد مما إیجابیة بصورة العقلیة عملیاته یستخدم      بنفسه ویقارن ویتنبأ،   یصنف

 المعرفـة تحـصیل فـي الطـالب قـدرة ویزیـد   الـصف غرفـة داخـل  اإلیجـابي التفاعـل عملیـة

  . معها والتفاعل

 توصلت والتي) 2003 � عبد اللطیف(بها  قام التي الدراسة نتائج مع النتیجة هذه اتفقت وقد  
 و ذلـك بـسبب اسـتخدام نمـوذج   فـي اختبـار مهـارات التفكیـرتفوقـت التجریبیـة المجموعـة )  إلـى

  .أبعاد التعلم في تنمیة مهارات التفكیر 
  

  :لسؤال الخامس .إجابة 
  :التي تنص على مایأتي  لإلجابة عن السؤال الخامس تم صیاغة الفرضیة التالیة 

 درجـات طـالب متوسـط بـین ) α ) 05 0 ≤مـستوى  عنـد إحـصائیة داللـة  �  فـروق ال توجـد 

 العلمـي مهارات التفكیـر ختبارال ي التطبیق البعديف  التجریبیة المجموعة منخفضي التحصیل في 
A  الضابطة المجموعةأقرانهم في  متوسط درجات  بی .  
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 قــاموللوقــوف علــى الطــالب منخفــضي التحــصیل فــي المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة ،   

 اإلربـاعي % 25 بنـسبة والـضابطة التجریبیـة المجمـوعتین فـي التحـصیل مرتفعـي بحـصر الباحـث

  .مهارات التفكیر العلمي  اختبار في درجات أدنى على حصلوا الذین الطالب عدد من األدنى
) نظرا لصغر حجم العینتین في )مان وتیني(والختبار صحة هذه الفرضیة ، تم استخدام اختبار 

   :یوضح ذلك ) 11( المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة ، الجدول 
  )11( لجدول )

لمجموعتین  للمقارنة بین مستویي الطالب منخفضي التحصیل في ا)مان ویتني(نتائج اختبار 
  التجریبیة والضابطة في مهارات التفكیر العلمي

  المهارات
منخفضو التحصیل 

 في المجموعة
 العدد

متوسط 
 الرتب

  )U(قیمة   مجموع الرتب

 جمع المعلومات   150 54 . 11 13 الضابطة
 228 29 . 16 14 التجریبیة

59  

 149 46 . 11 13 الضابطة
 التذكر

 229 36 . 16 14 التجریبیة
58 

 167.5 88 . 12 13 الضابطة
  التنظیم

  5 . 210 04 . 15 14 التجریبیة
76 . 5 

  التولید   179 77 .13 13 الضابطة
 199 21 . 14 14 التجریبیة

88 

  5 . 188 54 . 13 13 الضابطة
  التكامل

 5 . 189 50 . 14 14 التجریبیة
84 . 5 

 التحلیل  184 86 . 13 13 الضابطة
  194 15 . 14 14 التجریبیة

89 

مهارات التفكیر  5 . 136 50 . 10 13 الضابطة
 5 . 241 25 . 17 14 التجریبیة العلمي ككل

45 . 5 

α = 5 014، 13( و درجة حریة ) 0و( عند ) 50( الجدولیة تساوي  (  (U ( قیمة   

α= 0114، 13( و درجة حریة ) 0 و( عند ) 38( الجدولیة تساوي  (  (U (قیمة    
فإن الفروق في الرتب تكون غیر = الجدولیة  U)(المحسوبة أكبر من قیمة  U)(إذا كانت قیمة 
  ) . 127: 2010( عفانة ( wدالة إحصائیا 
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  -: ما یلي )11(یالحظ من الجدول 
ال مما یعني أنه   جمیع المهارات الجدولیة في  U)( من قیمة  أكبرالمحسوبة U)(قیمة   

بین متوسط درجات الطالب منخفضي التحصیل في ) α)0.05( إحصائیة عندتوجد فروق دالة
المجموعة التجریبیة على اختبار مهارات التفكیر العلمي ، وبین متوسط درجات أقرانهم الطالب 

 . نقبل الفرضیة الصفریة ي و بالتالمنخفضي التحصیل في المجموعة الضابطة

الطالب منخفضي التحصیل  بین  احصائیاعدم وجود فروق دالة  إلى قد یرجع السبب    
   :الضابطة إلى مایأتي المجموعة طالب  منأقرانهم   التجریبیة في المجموعة

 أكثر مما هو تحتاج لوقت كبیرإن إجراءات التدریس وفق نموذج أبعاد التعلم لمارزانو  - 1
   .  في التالمیذ منخفضي التحصیللكي تؤثر مخطط 

 نموذج أبعاد التعلم لمارزانو تتطلب من الطالب مجهود كبیر ن تنمیة مهارات التفكیر وفق  - 2
  .في اإلعداد المسبق للدرس وهذا ال یتوفر في الكثیر من الطالب منخفضي التحصیل 

 على األسئلة الباعثة للتفكیر و االعتماد الكلي على أسئلة عدم تعود الطالب في المدارس - 3
   .  التذكر و الحفظ 

  سیاسة بسبب  في مدارس وكالة الغوث منخفضي التحصیل الطالالضعف التراكمي في  - 4
 . اآللي المتبعة في مدارس وكالة الغوث الترفیع

  
لحساب تأثیر التدریس بنموذج أبعاد التعلم في تنمیة مهارات التفكیر العلمي  في الوحدة    
ث بحساب حجم قام الباحمن كتاب العلوم للصف التاسع األساسي " النبات الزهري وتركیبه"السابعة 

 ( :اآلتیة ة ) المعادل باستخدام)  η2إیتا ( مربع حساب من خالل   ) 4(  كما في الجدول التأثیر
   ) .674-645: 2003السعید، 

t2 
t2 + df 

= η2 

  

  التباین نسبة تمثل η2  الحریة، درجات هيdf    "   " قیمة مربع  هيt2حیث 
  )  12 ( . 6 ال

   لتحدید مستویات حجم التأثیر الجدول المرجعي المقترح
 بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التأثیر

األداة   حجم التأثیر
  كبیر  متوسط  صغیر  المستخدمة

η 2 0.01  0.06  0.14  
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  ) 13  ( . 6 ال
  تأثیر التدریس بأبعاد التعلم لتنمیة مهارات التفكیر العلمي  وحجم " η 2  " وقیمة"  t "قیمة یبین 

  الصف التاسع لدى  طالب

 حجم التأثیر  dقیمة   t  η 2 المهارة 

  صغیر 47. 05. 2.33  جمع المعلومات
  كبیر 1.03 18. 4.82  التذكر
  كبیر 87.  14. 4.18  التنظیم
  متوسط 77.  13. 3.96  التولید
  صغیر  41. 04. 2.09  التحلیل
  كبیر  95.  16. 4.52  التكامل

لهامهارات التفكیر ك   كبیر  1.12  20. 5.18  

  
 التفكیر 5نموذج أبعاد التعلم في تنمیة مهارا أن حجم تأثیر  )5( 3.96 الیتضح من   
ماعدا مهارة جمع المعلومات و التحلیل میع المهارات و مهارات التفكیر كلها  في ج كبیرالعلمي 

 مهارات ، وهذا یدل على فاعلیة التدریس بنموذج أبعاد التعلم لتنمیة  حیث كان التأثیر صغیر
  .التفكیر العلمي   

لتي توصلت ) ) 2003( وعبد اللطیف ) ) 2008(وتتفق هذه النتیجة مع دراسة حبیب   
  .إلى فاعلیة نموذج أبعاد التعلم  في تنمیة مهارات التفكیر لدى الطلبة 

  
  :.أن تعزى هذه النتیجة إلى أنویمكن 

تجاهات : ساهمت في اكتساب الطالب : نموذج أبعاد التعلم لمارزان: إن إجراءات التدریس وف- 
مه في مجموعات متعاونة، :نها تركز على إیجابیة الطالب من خالل تعل: نحو العلوم، حیث جابیةای

وهو ما أدى إلى تهیئة مناخ تعلیمي یسوده التعاون بین طالب الفصل، وبالتالي زیادة تشجیع 
محتوى التعلیمي للوحدة المحددة وتنفیذ األنشطة ٕالطالب أثناء المواقف التعلیمیة واقبالهم على تعلم ال

 للتأكد من صحتها قبل : والتوصل إلى نتائج سلیمة وتدوینها ومناقشتها ومراجعتها:بحماس وفاعلیة
 .عرضها على المعلم

جمع ( =  في مهارا  بنموذج أبعاد التعلم كان صغیرالتدریس م تأثیر  حجویمكن تفسیر أن 
   .é نسبیا لتنمیتهاتحتاج إلى وقت طویلهذه المهارات ) بأ) المعلومات، التحلیل 
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   -: على نتائج الدراسة التعقیب العام
في مستوى  )α)0.05( عند توجد فروق دالة إحصائیة نه أشارت نتائج الدراسة إلى  -

 اختبار مهارات التفكیر العلمي ، ومستوى درجات فيدرجات طالب المجموعة التجریبیة 
 االختبار نفسه ، ولصالح طالب ي ôالضابطةعة في المجموعة أقرانهم في المجمو
 .المجموعة التجریبیة

  
  - :یأتي هذه النتائج في ضوء ماویمكن تفسیر  - 
یجابیــة نحـو المنــاخ بتنمیــة االتجاهـات و اإلدراكـات اإلإن اهتمـام النمـوذج فــي بعـده األول  -

ث ال یتـــوافر هـــذا حیـــô الـــصفي  یعـــد مـــن األمـــور بالغـــة األهمیـــة فـــي الموقـــف التدریـــسي 
  فـضال اعد علـى إشـعار الطـالب بالطمأنینـة مما سـG االهتمام عادة في التدریس التقلیدي 

ـــتهم  ـــىعـــن اســـتثارة دافعی ـــم بـــشكل ملحـــوظ و G  الدراســـة ال و اســـتجاباتهم لتوجیهـــات المعل
و قد ساهم هذا في إحداث تقدم إیجابي وضح في أدائهم و تفوقهم على G بصورة إیجابیة 

  .عة الضابطة المجمو
  أتــاح الموقــف التدریــسي فــي ضــوء نمــوذج أبعــاد الــتعلم لمــارزانو قــدرا عالیــا مــن النــشاط و  -

حیث تحرر المعلم من الطرق التقلیدیة فـي التـدریس  É الفاعلیة لكل من المعلم و الطالب 
إضافات  ô دائما لدیهألن یحظى بمكانة عالیة لدى طالبه ألنهو أتاح له النموذج فرصة   

و ذلـك = و تـساعد علـى اتـساع مجـال تفكیـرهم =  تفید الطـالب فـي حیـاتهم جدیدة و مفیدة
  فـضال عـن أن  مما عزز شعورهم بالثقة بـالنفس أثنـاء التـدریس  للطالبباالستعانة بدلیل 

حیــث لــم یتلقــوا المعلومــات بطریقــة تلقینیــة بــل كــانوا =  الطــالب أیــضا كــان لهــم دور فعــال 
Ï   و تنظیمهــااألفكــار بنــاء المعنــى للمعلومــات و خـاللعلیهــا مــن یوجهـون إلــى الحــصول 
  . التفكیر و تطبیقها في مواقف جدیدة  مهارامما یسر علیهم ممارسة 

أدى استخدام األمثلة الحیاتیة في توضـیح معنـى مهـارات التفكیـر التـي تمـت تنمیتهـا أثنـاء  -
 كــانوا یمارســونها دون تــدریس الوحــدة إلــى لفــت نظــر الطــالب إلــى عملیــات عقلیــة عدیــدة

�ممـا ولـد لـدیهم نوعـا مـن الدافعیـة للتعـرف   و إلـخ . ...التـصنیف  L ةكالمقارن  وعي بها 
. . فـي الدراسـة فحـسب بـل فـي أمـورهم الحیاتیـة لیس  علیها بصورة أعمق لالستفادة منها

و حرصـــهم علـــى . اتـــضح ذلـــك بجـــالء مـــن خـــالل كثـــرة أســـئلتهم لإلفـــادة و االستیـــضاح 
  . حیاتهم الواقعیة في  ما تعلموه نظریا تطبیق

 خالل المهام و األنشطة تكرار المهارات في أكثر من درس من دروس الوحدة و ذلك من -
  إلى حیث یحتاج تدریس التفكیرŠ  أدى إلى تنمیة هذه المهارات االمختلفة مم
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 و امتـدادها   تـسهم فـي اسـتدماج المعرفـة و تكاملهـاالتـيتوافر مجموعة من الخبرات واألنـشطة 
وهـذا یتمیـز بـه التـدریس فـي إطـار نمـوذج أبعـاد الـتعلم = علـى نحـو ذي معنـى و استخدامها = 

  . التجریبیة على المجموعة الضابطةمما ساعد تفوق طالب المجموعة= لمارزانو 
أدى تدریس مهارات التفكیـر مـن خـالل دمجهـا فـي دروس مـادة العلـوم إلـى تنمیـة مهـارات  -

و یؤیـد الباحـث هـذا االتجـاه فـي تنمیـة مهـارات . ب المجموعـة التجریبیـة التفكیر لدى طال
 للمادة الدراسیة حیث یساعد على توظیفها التعلیميالتفكیر من خالل دمجها في المحتوى 

  . دریسها بصورة منفصلة عن المحتوىمن تو هذا أفضل . في المحتوى 
 () ) 2001) الباز () ) ) 2003( جبریل ( و تتفق نتائج الدراسة مع دراسة  -

حیث اتفقت جمعیها على تفوق طالب المجموعـة التجریبیـة علـى طـالب ) 1992( تارلتون ( 
ممــا یــشیر إلــى فاعلیــة ) المجموعــة الــضابطة نتیجــة الســتخدام نمــوذج أبعــاد الــتعلم لمــارزانو 

  .النموذج في تنمیة مهارات التفكیر
  

  :توصیات الدراسة 
فاعلیته في تنمیة  " حیث أثبت نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في ضوء نتائج البحث الحالي،  

  :باألمور اآلتیة الباحث  لدى طالب الصف التاسع األساسي یوصي ي العلممهارات التفكیر
 التعلم ألبعاد مارزانو نموذج استخدام ىاإلعدادیة عل بالمرحلة العلوم معلمي  ضرورة تدریب - 1

   ..ئهاأثنا في  الخدمة قبل  العلوم مادة تدریس في
 العلوم تدریس في سواء حد على التحصیل ومتدني التحصیل مرتفعي بالطلبة االهتمام - 2

 العمل أثناء الستخدامها لهم بطاقات توفیر وضرورة العلمي التفكیر مهارات على بتدریبهم

  . الفرضیات   االستنتاجات   التنبؤات   المالحظات تسجیل في
 ~ÂL��ôŠ مع یتماشى بما اإلعدادیة بالمرحلة العلوم جمناه محتوى صیاغة إعادة ضرورة - 3

 ویبرز یوضح بشكل التعلیمي المحتوى تقدیم ألنه یسهم في التعلم، ألبعاد مارزانو نموذج
 ٕوادراكه، وفهمه استیعابه سهولة من المتعلم یمكن مما  أجزائه بین واالرتباطات العالقات
  .حیاته في تواجهه لتي  المختلفة مشكالته حل في استخدامه وبالتالي

تحت إشراف مدربین  العلوممعلمي لمشرفي وضرورة تنظیم دورات تدریبیة وورش عمل  - 4
 .بعاد التعلم في التدریسألإعداد واستخدام وتوظیف نموذج مارزانو تدریبهم على مؤهلین، و
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  مقترحات الدراسة 
المـستقبلیة لمواصـلة مـسیرة البحـث على نتائج الدراسـة یقتـرح الباحـث بعـض القـضایا البحثیـة   بناء     

    -: و هي كما یأتي العلمي في هذا المجال
 التعلیمیـة المراحـلب  العلـومفـي التحـصیل علـى الـتعلم ألبعـاد مـارزانو نمـوذج اسـتخدام أثـر  -1

  . المختلفة
 العلـوم فـي الطـالب لـدى المتعـددة الـذكاءات تنمیـة علـى الـتعلم ألبعـاد مـارزانو نمـوذج أثـر -2

  .وفي المراحل التعلیمیة المختلفة ) فیزیاء أحیاء، كیمیاء، (المختلفة هابفروع
  . أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم على عملیات العلم و حل المشكالت   -3
  .أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة  -4
و فــي   زانو ألبعــاد الــتعلم فــي تــدریس مــواد دراســیة أخــرى دراســة فاعلیــة اســتخدام نمــوذج مــار-5

  .مراحل تعلیمیة مختلفة 
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     المراجع
  

  .، الطبعة الثانیة، غزةتصمیم البحث التربوي ): 1999 (   األغا، إحسان واألستاذ، محمود-1
، الطبعـة الثالثــة، اتـهالبحـث التربـوي، عناصــره، مناهجـه، أدو ): 2000(  األغـا، إحـسان خلیـل -2

  .غزة
( الطبعــة الثانیــة  . تــدریس العلــوم فــي التعلــیم العــام) : 2009(  األغــا إحــسان و اللولــو فتحیــة -3

  .الجامعة اإلسالمیة غزة 
  فاعلیة برنامج قائم على نموذج أبعاد التعلم في تدریس) : 2003( إبراهیم    إبراهیم -4

  Rرسالة ماجستیر غیر منشورة  ± الب المرحلة الثانویة التاریخ لتنمیة التفكیر الناقد لدى ط
  . جامعة قناة السویس   كلیة التربیة 

فعي ìنمیعة   : أثعر اسعìخدام المنظمعات البعصریة فعي ìعدریس العلعوم  :)2010( بسام إبراهیم ، -5

  .الثعامن األساسعي فعي األردن مھارات الìف靶یر العلمي وفھم المفعاھیم العلمیعة لعدى طلبعة العصف

- Ï R 95) 2010 ( (:  497 24 مجلس النشر العلمي جامعة الكویت ، مج المجلة التربویة
522.  

-قدرات التفكیر االستداللي لدى الطالب المتفوقین دراسیا  ): 1999(  أبو الجدیان، منیر -6
  .غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، والعادیین بالمرحلة الثانویة

  

، الطبعة األولى، مناهج العلوم وتنمیة التفكیر اإلبداعي ): 2007(  أبو جاللة، صبحي -8
  . للنشر والتوزیعدار الشروق: عمان

 أثــر المعرفــة المــسبقة واالســتدالل العلمــي فــي التحــصیل :  )2003(طــه أبوزیــد ، أمــة الكــریم  -9
  یس مادة البیولوجي لدى طالب المرحلةوعملیات العلم باستخدام نموذج التعلم البنائي في تدر

  جامعة:  رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة البنات ، القاهرة  الثانویة في الجمهوریة الیمنیة 
  .عین شمس 

: عمـــان    2-   مبـــادئ القیـــاس النفـــسي و التقیـــیم التربـــوي) : 1982( ســـبع 0  أبـــو لبـــدة -10
  .جمعیة عمال المطابع الخیریة 

( اتجاهات حدیثة فـي منـاهج العلـوم للمرحلـة االبتدائیـة ): 2001( و السعود محمد  أحمد، أب-11
المركـز العربـي للتعلـیم : مجلة مستقبل التربیة العربیـة، العـدد الحـادي والعـشرون، جامعـة عـین شـمس

  .والتنمیة
   في تنمیةةفاعلیة إستراتیجیة التعلم المتمركز حول المشكل) : 1999( ریهام   أحمد -12
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  و االتجاه نحو التعلم التعاوني في مادة العلوم لدى تالمیذ  تحصیل و التفكیر االبتكاري ال
  .جامعة طنطا   كلیة التربیة   رسالة ماجستیر غیر منشورة   : التعلیم األساسي

فاعلیـــة اســـتخدام األلعـــاب التعلیمیـــة فـــي تنمیـــة التفكیـــر ) :  2005( هالـــة    بخـــش -13
 -مجلـة كلیـة التربیـة جامعـة طنطـا    . الصف الثالث المتوسط بجدةوالتحصیل  لطالب العلمي
   . a  1 ) 2005 ( 0 5462 – 490 34مج    مصر 

: القـاهرة    األولـى ،الطبعةوالتطبیقات المفاهیم:المعصرة العلوم تدریس:)1996(بهجات،رفعت-14
  .عالم الكتب 

ترجمة عبد العزیز بـن  . ة التفكیرالتدریس من أجل تنمی) : 1995( باري و آخرون    بییر -15
  .  مكتب التربیة العربي لدول الخلیج : الریاض ô عبد الوهاب البابطین 

فعالیــة اســتخدام نمــوذج مــارزانو ألبعــاد الــتعلم فــي تــدریس مــادة ) :  2001(خالــد    البــاز -16
األول الثـانوي الكیمیاء على التحصیل و التفكیر المركب و االتجاه نحو المادة لدى طالب الـصف 

 المـؤتمر العلمـي الخـامس التربیـة العلمیـة للمواطنـة الجمعیـة المـصریة للتربیـة العلمیـة العام بـالبحرین
  .  اإلسكندریة 

فعالیة استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدریس العلـوم  : )2003.(  البعلي ، إبـراهیم-17
مجلـة التربیــة  : میـذ الــصف الثـاني اإلعــداديفـي التحـصیل و تنمیــة بعـض عملیــات العلـم لــدى تال

   .94 - 365 0   )2003(  4    6مج   مصر -العلمیة 
أثــر اســتخدام نمـوذج ویتلــي فــي تنمیـة التحــصیل و عملیــات  )  : ٢٠٠٣( مینـة أ الجنـدي ، -18

  ، مجلـة  التربیــةموادة العلم يفي ئ�دتب االمس�خل  ف الصذ�م العلمي لتالريو التفکالعلـم األساســیة 
   .L � Š 1-36 ١    : 6، مج یة العلمیة ربللتالمصریة  معیة جلا  العلمیة

فاعلیة استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمیة التحصیل و اتخـاذ ) : 2008( إیمان   حبیب -19
جامعـة ( رسالة دكتـوراة غیـر منـشورة  a القرار و االتجاه نحو العلوم لتالمیذ الصف األول اإلعدادي

   .عین شمس 
 مـستقبلیة  اسـتراتیجیات– التفكیـر تعلـیم فـي حدیثـة اتجاهـات " )2003 ( مجـدي   حبیـب -20

   . القاهرة   العصریة النهضة مكتبة   " الجدیدة لأللفیة
دار الفكـــر ( القـــاهرة ( تعلـــیم التفكیـــر فـــي عـــصر المعلومـــات ) : 2003( مجـــدي 1 حبیـــب -21

 . العربي

 لتنمیة البنائیة النظریة على مقترحة 2004 تدریس فعالیة : )2004(الدین،لیلى حسام -22

  2004 المناهج في الغذائیة،دراسات بالتربیة التجاریة الثانویة المرحلة في �وعي الطالبا
  كلیة العلمیة المصریة الثالث،الجمعیة السابع،العدد المجلد العلمیة التربیة مجلةالتدریس،
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  .شمس  عین التربیة،جامعة
 تـدریس الفیزیـاء فـي الـتعلم أبعـاد نمـوذج وفـق معـد برنـامج فاعلیة  :)2006(محمد   حسانین-23

 األول الـصف طـالب الفیزیـاء لـدى تعلـم نحـو واالتجـاه المركـب والتفكیـر المفـاهیم اكتـساب علـى

  .مصر : جامعة المنیا   كلیة التربیة   رسالة دكتوراة غیر منشورة   الثانوي
مكتبـــــة ‰ الریـــــاض    p2‰ كتـــــاب الـــــرواد ( یم التفكیـــــر  تعلـــــ) :1999( إبـــــراهیم   الحـــــارثي -24

  .الشقنقیري
عالقة التخصص الدراسي بكل من مهارات البحـث العلمـي والقـدرة  ): 1994(  حماد، عفاف -25

، مجلــة دراســات فــي المنــاهج وطــرق التــدریس، العــدد الرابــع والعــشرون، كلیــة علــى التفكیــر اإلبتكــاري
  .الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس: ( التربیة، جامعة عین شمس، القاه

 المعرفـة  ):  مـا مهـارات تنمیـة فـي الـتعلم أبعاد نموذج فعالیة  :  )٢٠٠٣ (شیماء   الحارون،-26
 كلیـة   منـشورة غیـر ماجـستیر رسـالة   األحیـاء مادة في ثانوي األول الصف طالبات لدى والتحصیل

  .مصر :شمس عین جامعة التربیة،
 التفكیـر بعـض مهـارات تنمیـة فـي الـتعلم أبعـاد نمـوذج فاعلیـة:  )2006 ( أمـاني ان،الحـص  -27

 االبتدائیـة، المرحلـة تلمیـذات لـدى بیئـة الـصف نحـو و اإلدراكـات العلـوم في المفاهیمى واالستیعاب

  .الریاض  :للبنات كلیة التربیة غیر منشورة، دكتوراه رسالة
2   .دار المسیرة � عمان  : لتعلیمي نظریة و ممارسةالتصمیم ا) : 1999( محمد    الحیلة -8

أثــر اســتخدام دورة الــتعلم  علــى التحــصیل  و تنمیــة مهــارات التفكیــر ) 2000( حــسن     خلیفــة 
كلیة التربیة جامعة ) رسالة ماجستیر غیر منشورة  : العلمي لطالب الصف األول الثانوي الصناعي

  .أسیوط 
 مغایر تنمیة مهارات التفكیر الناقد و اإلبداعي لدى األطفـالتفكیر ) : 2004( دعاء    جبر -29

  . فلسطین Ï مؤسسة عبد المحسن القطان  
  .دار الكتاب الجامعي: اإلمارات."مفاهیم وتطبیقات:"تعلیم التفكیر). 1999(جروان، فتحي -30
ــال العلــوم ): 1995(  جــود، رونالــد -31 ــتعلم األطف مكتبــة : یعقــوب نــشوان، غــزة: ، ترجمــةكیــف ی

  .الیازجي
 مكتب炳ة األق炳صى، جامعة جامعي، كتاب" الìف靶یر ìنمیة :( 2006 ) وآخرون نائلة الخزندار، -32

  .  فلسطین-آفاق، غزة
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فاعلیة التدریس باستخدام المنهج المنظـومي المعرفـي  : )2008( الخوالدة ، سالم و أخـرون -33
التفكیـر العلمـي لـدى طالبـات الـصف الشامل في التحصیل الفوري و المؤجـل فـي مـادة األحیـاء و 

  .ö ê185-223) ) 2008 (887 0 22جامعة الكویت ، مج  المجلة التربویة  .األول الثانوي
ثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدریس وحدة التأثیر .) :  2003( عبادة -  الخولي - 34

التفكیر العلمي لدى تالمیذ والكیمیائي للتیار الكهربي على التحصیل وتنمیة مهارات  الحراري
3 0 ) 2003( 1  2 19مج - مصر - مجلة كلیة التربیة بأسیوط  . الصف األول الثانوي

313 -339.   
 واالحتفاظ في العلوم التفكیر تنمیة في العمل حقائب استخدام أثر) : 2005(  دیاب ، میادة - 35

 الجامعة  التربیة، كلیة ( منشور غیر رسالة ماجستیر   األساسي السابع الصف طلبة لدى به
  . اإلسالمیة غزة 

  دورات التربیةs.1/ 2002: البنائیة في تدریس العلوم :  )2001(  ذیاب، أنیسة -36

  . األونروا –دائرة التربیة و التعلیم : عمان / أثناء الخدمة 
لى أثر استخدام  نموذج التعلم القائم ع) :  2009( منى - حیاة و  الخطیب - رمضان - 37

المواقف المزدوجة في تصحیح التصورات البدیلة لبعض المفاهیم العلمیة و تنمیة التفكیر العلمي 
مجلة ( مقال غیر منشور  . في مادة العلوم لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي األساسي

  .دراسات في المناهج  جامعة عین شمس 
 في العلوم تدریس في التعلم ألبعاد زانومار استخدام نموذج أثر:  ) 2010( مریم - الرحیلي - 38

رسالة دكتوراة غیر   :  المتوسط الصف الثاني طالبات لدى المتعددة الذكاءات وتنمیة التحصیل
  .جامعة أم القرى Š منشور ة  كلیة التربیة  

  . دار الشروق : األردن   العلوم  تدریس أسالیب) : 1993(  عایش -  زیتون - 39
  . :  الشروق (  : األردن    1    العلوم  تدریس أسالیب) : 1994(  عایش -  زیتون - 40
، الطبعة تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلومات واالتصاالت ): 2004(  زیتون، كمال - 41

  .عالم الكتب: الثانیة، القاهرة
فسیة، االختبارات والمقاییس الن ): 1997( الزوبعي، عبد الجلیل إبراهیم وبكر، محمد إلیاس - 42

  .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، العراق
 التعلم، والتفكیر أثر وبقاء التحصیل، على التعلیم 1994 استخدام أثر  :)1994(عید  دسوقي،- 43

 1994 للمناهج الجمعیة المصریة مجلة  بالبحرین االبتدائي الخامس الصف تالمیذ لدى العلمي
  . 38العدد  التدریس،
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  .دار الشروق للنشر والتوزیع: األردن.تدریس مهارات التفكیر:)2003(سعادة، جودت  - 44
أثر استخدام إستراتیجیة المتناقضات على تنمیة التفكیر العلمي  ): 1999( سعید، أیمن  - 45

، المؤتمر وبعض عملیات العلم لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي من خالل مادة العلوم
، التربیة العلمیـة للجمیـع، ) رؤیة مستقبلیة-مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرین (العلمي الثالث

الجمعیة : ، القاهرة) أغسطس3 -  یولیو31(المجلد األول، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، من 
  .المصریة للتربیة العلمیة

ترحة في التعلم فعالیة إستراتیجیة مق) : 2001( خلیل - عبد الرزاق و خلیل -  سویلم - 46
مجلة  Ï التعاوني على التحصیل و مهارات االتصال و االتجاهات نحو العلوم لدى التالمیذ الصم

   .179( العدد الثالث ( المجلد الرابع ( كلیة التربیة جامعة المنیا 
أسالیب إحصائیة لقیاس األهمیة العملیة : حجم األثر ): 2003(  السعید، رضا منصور - 46

مناهج التعلیم واإلعداد للحیاة المعاصرة ( ، المؤتمر العلمي الخامس عشر حوث التربویةلنتائج الب
الجمعیة المصریة للمناهج : ، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، القاهرة، المجلد الثاني، یولیو)

  .وطرق التدریس
 من یةالتخصصات األكادیم لطالب التفكیر أسالیب بروفیالت) : 2002( أمنیة  - شلبي - 47

  ).34( ) ) 12 (النفسیة،مج للدراسات المصریة المجلة  مقارنة دراسة  الجامعیة المرحلة
مجلة جامعة الشارقة  æ تنمیة مهارات التفكیر) : 2008( فلایر - إلهام و أبو عواد - الشلبي - 48

  . 2009یونیو ) 2(العدد ) 6( اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد Šللعلو
 المهارات تنمیة في التعلم أبعاد نموذج استخدام) : 2005 ( هدى   بشیر   ماجدة    صالح-49

 المناهج في دراسات مجلة  الروضة لطفل المتطلبة التعلیمیة الخبرات ببعض المرتبطة والمفاهیم
 ) : 233-183( ) : )  10( المجلد)  rr (العدد شمس عین  جامعة  التدریس ) : 

  .القاهرة 
توظیف مهارات التفكیر العلمي في تدریس العلوم في المرحلة  ): 1993(  الضامن، ریم - 50

  .الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدولیة: ، معهد التربیة، عماناالبتدائیة
) : . عمان . األردن  = 2. = تنمیة قدرات التفكیر اإلبداعي) : 2004( محمد -  الطیطي - 51

  .المسیرة 
أبعاد  نموذج في المتضمنة التفكیر مهارات بعض تنمیة )  : ٢٠٠٣ (أسامة اللطیف، عبد- 52

 كلیة منشورة، غیر رسالة ماجستیر  اإلعدادیة المرحلة تالمیذ لدى العلوم تدریس خالل من التعلم

  . مصر :شمس عین جامعة التربیة،
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  المؤتمر العلمي3التوجهات المستقبلیة لمناهج المرحلة الثانویة ) : 1998( ولیم -  عبید - 53
   .321 -0303  مارس 10- 7الكویت من ( قسم المناهج و طرق التدریس ( الثاني 

  مكتبة : ،بیروت1 ط"المدرسي والمنھاج الìف靶یر" ) :2003 ( وعفانة،عزو عبید،ولیم - 54

    . عللنشر والتوزی الفالح
بعة ، الطاإلحصاء االستداللي –الجزء الثاني : اإلحصاء التربوي): 1998( عفانة، عزو  - 55

  . مكتبة أفاق للنشر و التوزیع : ، غزةفلسطین: ثانیة ال
فلسطین � غزة � الطبعة الثالثة   : تخطیط المناهج و تقویمها) : 1996( عفانة ، عزو - 56

  .مطبعة المقداد :
، محاضرات غیر منشورة، كلیة التربیة، طرق تدریس العلوم ): 1996( ، یسري عفیفي - 57

  .جامعة عین شمس
فعالیة األسئلة المفتوحة في تدریس العلوم على تنمیة بعض ) :  2003(  ، عالء  على- 58

( رسالة ماجستیر غیر منشورة  Š المفاهیم العلمیة والتفكیر العلمي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة
  .جامعة قنا    كلیة التربیة 

  . دار الفكر العربي:، القاهرةالتربیة العلمیة وتدریس العلوم ): 2002(  علي، محمد - 59
فاعلیة استخدام نموذج تدریسي في تنمیة مهارات التفكیر العلمي و ) 2006( ثناء - عودة - 60

 3العدد ê 10 مصر المجلد –مجلة التربیة العلمیة . التحصیل الدراسي و االتجاه نحو العلوم 
)2007 (  W ê165-176.  

  العامة العلوم مقررات أسئلة في ضمنةالمت العقلیة المهارات) : 2007( بسام  - عیطة - 61
 كلیة منشورة، غیر  ، رسالة ماجستیرمارزانو نموذج ضوء في بفلسطین الدنیا للمرحلة األساسیة

  .  الجامعة اإلسالمیة غزة  التربیة،
الرأي  بحوث في واستخداماته اإلحصائي  األسلوب) :1993( وعزمي،زكي  العبد،عاطف- 62

  .العربي الفكر ) ::،القاهرة واإلعالم
  .عمان ( دار المسیرة    1.   تنمیة مهارات التفكیر) : 2007(  العتوم و أخرون - 63
 التفكیر لدى مهارات تنمیة في العلمیة األنشطة في برنامج فعالیة : ) 2004(شیرین  العراقي،-  64

  W ê مصر :شمس عین جامعة   التربیة كلیة  منشورة غیر دكتوراه رسالة الریاض، مرحلة.   
فاعلیة استخدام إستراتیجیة خرائط المفاهیم  ): 1995(  العطار،محمد ومعوض، أسامة - 65

على التحصیل واكتساب مهارات عملیات العلم األساسیة في مادتي العلوم والریاضیات بالصف 
لتربیة، ، المجلد األول، كلیة ا)نحو تعلیم أساسي أفضل ( ، المؤتمر العلمي الرابع الرابع االبتدائي

  .الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس: جامعة عین شمس، القاهرة
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العالقة بین مقروئیة كتاب الفیزیاء و مهارات التفكیر العلمي : ) 2007( أزهار -  غلیون - 66
  )2008 (1العدد   11 مصر المجلد –مجلة التربیة العلمیة .  لدى طلبة الصف الثالث الثانوي

  Õ � )95-118. (  
فاعلیة استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمیة االستیعاب ) :  2009(  فتح اهللا ، مندور -67

مجلة التربیة العلمیة   .المفاهیمي و بعض العادات العقلیة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي
  ) .125 – 83( ) :  ) 2009) ( 2( ) ) 12( مج     مصر–68
 الشروق ) .:،عمان1   التدریس سیكولوجیة :  )2001:( نایفة وقطامي، ،یوسف قطامي - 69

  . و التوزیع للنشر
أثر دمج مهارات التفكیر في محتوى الفیزیاء في اكتساب ) 2006( غسان -  قطیط - 70

 –مجلة التربیة العلمیة  . المفاهیم و االتجاهات العلمیة لدى طالب المرحلة األساسیة في األردن
   .161-143= ‰  ) 2007  (4العدد  . 10مصر المجلد 

ــوم وتعلمهــا ) :  2002(اللــزام ، إبــراهیم محمــد -71 ــي تعلــیم العل ــتعلم البنــائي ف ــة نمــوذج ال فاعل
  . ة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة، الریاض ، جامعة الملك سعود بالمرحلة المتوسط

طلبة  على تحصیل  علمي  تفكیر 161بمها العلوم منهج إثراء أثر ) : 1997(  اللولو ، فتحیة - 72
  . الجامعة اإلسالمیة غزة  التربیة، كلیة منشورة، غیر رسالة ماجستیر   الصف السابع بغزة 

قراءات في مهارات : إطار متكامل للتعلیم : أبعاد التعلم ): ( 1997(  مارزانو و آخرون - 73
  . دار النهضة  العربیة : القاهرة .ترجمة فیصل یونس  � التفكیر الناقد و التفكیر االبتكاري

ترجمة  (  بناء مختلف للفصل الدراسي–أبعاد التعلم ) : 1999 ( خرون.. مارزانو روبرت - 74
  .دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع : القاهرة - صفاء األعسر و أخرون 

7  hبعاد التعلم أبعاد التعلم تقویم األداء باستخدام نموذج أ) : 1999( مارزانو و آخرون - 5
  .دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع : القاهرة ) : ترجمة جابر عبد الحمید و أخرون 

7 ترجمة صفاء األعسر و آخرون  ô  تقویم األداء–أبعاد التعلم ) : 2000(  مارزانو و آخرون- 6
   .دار النهضة  العربیة : القاهرة ( 

  ترجمة صفاء األعسر و آخرون  : دلیل المعلم : أبعاد التعلم) : 1998 ( مارزانو و آخرون- 77
  . دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع :القاهرة 

رجمة ت ô أبعاد التفكیر إطار عمل للمنهج و طرق التدریس) : 1996(  مارزانو و آخرون - 78
  .  دار الفرقان :عمان( یعقوب نشوان و آخرون 
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قراءات في Õ إطار للمناهج و التعلیم  :  لتفكیر أبعاد ا) : ( 1997(  مارزانو و آخرون - 79
  . دار النهضة  العربیة :القاهرة Õ  ترجمة فیصل یونس Aمهارات التفكیر الناقد و التفكیر االبتكاري 

 على العلوم تدریس في المشكلة (  أسلوب استخدام أثر): 1993( إبراهیم -  محمود - 80
 :القاهرة والنفسیة، التربویة البحوث  اإلعدادي  الثالث ةلطلب العلوم في والتحصیل العلمي التفكیر

  .المعارف ): 
  الصف الثامنةلدى طلبمستوى مهارات التفكیر العلمي  ): 2000( حمد  المجبر، محمد  - 81

الجامعة كلیة التربیة،  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،وعالقتها باستطالعهم ومیولهم العلمي
  .، غزةاإلسالمیة

، الطبعة األولى، مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ): 2000( م، سامي محمد  ملح- 82
  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: عمان

وحدة مقترحة في الطاقة للصف الثاني اإلعدادي لتحقیق أهداف  ): 1995( موسى، منیر  - 83
  .معة عین شمس، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جا العلميُّالتنور

 ة التربیمجلة الكویت،  التفكیر مهارات وتنمیة الدراسیة المناهج ): 1993(  إبراهیم  كرم،- 84
  .26 العدد العاشرة، السنة بالكویت، المعاصرة

الجمعیة  :  أهمیته– أنواعه –التفكیر ماهیته ): 2000( محمد ~راشد و النذیر -  الكثیري - 85
مناهج التعلیم و تنمیة التفكیر ( المؤتمر العلمي الثاني عشر  ( ریس المصریة للمناهج و طرق التد

   .31- 611 دار الضیافة  6 یولیو 26- 25( المجلد الثاني ( 
8 دار الفرقان للنشر و ( القاهرة  : علم النفس التربوي) : 1987( عبد المجید -  نشواتي - 6

  .التوزیع 
8  : 71 : في مناهج و أسالیب تدریس العلوماتجاهات معاصرة ) : 1984( یعقوب -  نشوان - 7

  .مؤسسة الرسالة : بیروت 
فاعلیة استخدام المدخل المنظومي فـي تـدریس العلـوم فـي تنمیـة  ) 2007(نشوان ، تیسیر  -88

 مجلـة القـراءة .نحو العلـوم لـدى طـالب الـصف الـسادس األساسـي بغـزةالتفكیر العلمي واالتجاهات 
  .91 – 546 5 )2007( : 865 8 مصر -والمعرفة 

  مستوى مهارات التفكیر العلمي لدى طلبة كلیة التربیة ): 1992(یعقوب -  نشوان - 89
( اسع العدد الت(  بجامعة صنعاء مجلة التقویم و القیاس النفسي و التربوي )تخصص علوم ( 

   .67-743 9 1997فبرایر 
تدریس العلوم في العالم المعاصر، المدخل في تدریس  ): 1999(  النجدي، أحمد وآخرون - 90

  .دار الفكر العربي: ، القاهرةالعلوم
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 سلسلة   الرابع الكتاب  العلوم  تدریس في المدخل) : 2002 ( وآخرون أحمد   النجدي- 91
   . العربي الفكر  (  : القاهرة -  النفس وعلم التربیة في المراجع

 ): : ، الطبعة األولى، العیناألسالیب الحدیثة في تدریس العلوم ): 2005(  الهویدي، زید - 92
  .الكتاب الجامعي

   .عمان :..   9وتنظیماتها المناهج بناء أسس) : 1987 ( محمد المفتي،   حلمي  الوكیل،-93
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 127

  جنبیةالمراجع األ
  

1- Allin, B, & Others (1998) : An Investigation of the 
Effectiveness of Learning Dimensions model as an 
Instructional Tool, Science Education77(١): 95-111. 
 

Brown, j.l. . (1995 ) Observing Dimensions of learning 2- 
in Classrooms and Schools. Eric number :Ed 390166. 

  
3-Costa , A .( 1991): Teacher Behaviors That Enable student 

Thinking  . Edition by A. L Costa Developing  Minds a 

Resource Book for Teaching  , Thinking . Revised Edition , 

pergamon by A. L Costa , N.Y.V.I 191-       
206. 

 
 4-Dujari,A. S (1994)” The Effect of Two Components  
of the Dimensions of Learning Model on the Science.  

  
5-Harlen , W , ( 1998) : Teaching of science , London , David 
Fulton Publishers .  

  
6-Huot, J.(1996) : Dimension of Learning college quarterly. 

V2 ., N (3). 
  
  
7-Gandanidis,  G. (1994) : Deconstructing Constructivism Mathematics 
Teacher , 87 ( 2) , 91-95 

 
8- Li, H. & Yang, Y. ( 2007 ): The Effectiveness of WebQuest on 
Elementary School Students' Higher-Order Thinking, Learning 
Motivation, and English Learning Achievement. In Proceedings of 
World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and 
Telecommunications ,Chesapeake. 

  
9-Marzano, R. (1992)" A different kind of classroom 

Teaching with dimensions of Learning U.S, Association for 

Supervision and curriculum development .1250.N. Pitt. St. 

Alexandria Virginia,VA22314.  



 128

10-Marzano, R., et  al .,   (1990) :  "Integrating 

Instructional  Program through  Dimensions of Learning " 

Educational leadership , 47 (5) , 17-24 .  
  

11- Marzano , Robert (1996) : Eight questions about implementing 
standards-based education, Practical Assessment , Research And 
Evaluation ,V(5) ,N (6) .   

  
12-Marzano, R. (1993) : " How Classroom Teachers 

Approach the Dimensions of Thinking " Theory into practice , 

32(3) , 154-160 . 

  
13-Marzano, R.J. (1992). A Different Kind of Classroom. Teaching 
with Dimensions of Learning. Alexandria, VA: Association for Supervision 
and Curriculum Development. 

  
14-Marzano, R. & Kendall, J. (1998) Implementing standards – 

Based Education, National Education standards – Based 

Education, National Education .  
  
15-Marzano , Robert & Kendal , John (1995): The systematic 
identification and articulation of content standards and benchmarks , 
Aurora Co , Washington , U.S . 

  
16-Marzano, R , Pickering , D . (1997) : Dimensions of 

learning Trainers Manual , Available at: www.asad. 

org/reading room / book / book  Marzano 97abook . Html. 

  
17-Penkone , E .(1997) : Use of problem field as method for educational 
change , In : Penkone , E . ( Ed) Open – ended problem in   Mathematics 
classroom, Research report 176, 72-84, Eric 419714.  

  
18-Roberet & perkins ( 1990 ) : ND , Teaching Issues and 
Approaches , Grave, CA . , P 1716 A .  

 
19-Wallace ,C ,  et .al.  (2003): Learning from inquiry – based  
Labortories in non – major biology , An interpretive study of relationship 



 129

among inquiry experience epistemologies and conceptual growth , Journal 
of Research in science teaching , 40 (10) , 986-1034.     

  
 20-  Woods , D . ( 2003) : Problem Based Learning . 

especially in the context of large class .   
  

21-Tarleton,D. ( 1992) Dimension of Learining model for Enhancing 
student Thinking and Learining, Eric361326  

  
22 -Paul, R.,et.al (1995) . Critical Thinking Handbook : K-3 Grades. 
Foundation for Critical Thinking .4655 Sonoma Mouation Road . Santa 
Rosa. 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 130

  المالحق
  )1( ملحق رقم 

  قائمـة بأسمـاء السـادة المحكمین الختبار مهارات التفكیر العلمي

  
  

  الصفة االعتباریة  مكان العمل  الدرجة العلمیة  االسم

Ÿ.استاذ في المناهج وطرق تدریس   د عزو عفانة
  الریاضیات

  نائب عمید كلیة التربیة  الجامعة اإلسالمیة

  بو شقیرمحمد أ.   
استاذ مشارك في المناهج و طرق 

  التدریس
  وكیل وزارة التربیة و التعلیم  الجامعة اإلسالمیة

  إبراهیم األسطل.   
استاذ مشارك في المناهج و طرق 

  التدریس
  الجامعة اإلسالمیة

 قسم المناهج و طرق رئیس
  التدریس

å .صالح الناقة  
استاذ مساعد في مناهج و طرق تدریس 

  العلوم
  مشرف الكلیة بمركز الجنوب  جامعة اإلسالمیةال

  عطا درویش.   
استاذ مشارك في المناهج و طرق تدریس 

  العلوم
  جامعة األزهر

رئیس قسم الجودة بجامعة 
  األزهر

Â .جامعة األزهر  استاذ مساعد في مناهج و طرق التدریس  راشد أبو صواوین  
محاضر بكلیة التربیة بجامعة 

  األزهر

Â .ستاذمحمود األ  
استاذ مشارك في المناهج و طرق تدریس 

  العلوم
  جامعة األقصى

رئیس قسم الجودة بجامعة 
  األقصى

N .یحیى أبو جحجوح  
استاذ مشارك في المناهج و طرق تدریس 

  العلوم
  جامعة األقصى

عمید كلیة مجتمع جامعة  
  األقصى 

  باسم أبو قمر.  
استاذ مساعد في مناهج و طرق تدریس 

  العلوم
  ة القدس المفتوحةجامع

محاضر غیر متفرغ في جامعة 
  القدس المفتوحة

  مدرس بوكالة الغوث  وكالة الغوث  دكتوراة مناهج و طرق تدریس  أشرف أبو عطایا.  
  مدرس بوكالة الغوث  وكالة الغوث  دكتوراة مناهج و طرق تدریس  محمد أبو ملوح. °
  مدیر مدرسة  بوكالة الغوث   الغوثوكالة  دكتوراة  مناهج و طرق تدریس  إبراهیم حمادة. °

  مدرس بوكالة الغوث  وكالة الغوث  ماجستیر مناهج و طرق تدریس علوم  أحمد بیرم. °
  مدرس بوزارة التربیة و التعلیم  وزارة التربیة و التعلیم  ماجستیر  مناهج و طرق تدریس  حسن حماد. °
  مدرس بوكالة الغوث  وكالة الغوث  ماجستیر  مناهج و طرق تدریس  أحمد الشنطي. °

  مدرس بوزارة التربیة و التعلیم  وزارة التربیة و التعلیم  ماجستیر مناهج و طرق تدریس علوم   زاهر فنونة.   
  مدرس بوكالة الغوث  وكالة الغوث   تربیة أحیاء�بكالوریو  أحمد أبو صقر.   
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  )2( ملحق رقم 
  قائمـة بأسمـاء السـادة المحكمین للبرنامج المقترح

  
  الصفة االعتباریة  مكان العمل  الدرجة العلمیة  االسم

Ÿ. اســـتاذ فـــي المنـــاهج وطـــرق تـــدریس   د عزو عفانة
  الریاضیات

         نائب عمید كلیة التربیة    الجامعة اإلسالمیة 

استاذ مـشارك فـي المنـاهج و طـرق   محمد أبو شقیر .   
   لتعلیم  وكیل وزارة التربیة و ا  الجامعة اإلسالمیة     التدریس

 Š  .استاذ مـشارك فـي المنـاهج و طـرق   إبراهیم األسطل
 المناهج و طرق قسم رئیس  الجامعة اإلسالمیة  التدریس 

  التدریس 

 اســتاذ مــساعد فــي منــاهج و طــرق   صالح الناقة  .  
     مشرف الكلیة بمركز الجنوب  الجامعة اإلسالمیة   تدریس العلوم

المنـاهج و طـرق استاذ مـشارك فـي   عطا درویش  .   
رئیس قسم الجودة بجامعة األزهر    جامعة األزهر    تدریس العلوم  

اســـتاذ مـــساعد فـــي منـــاهج و طـــرق   راشد أبو صواوین . =
 محاضر بكلیة التربیة بجامعة    جامعة األزهر   التدریس 

  األزهر 

استاذ مـشارك فـي المنـاهج و طـرق   محمود األستاذ . =
رئیس قسم الجودة بجامعة   قصى  جامعة األ  تدریس العلوم  

  األقصى

Ï .  استاذ مـشارك فـي المنـاهج و طـرق   یحیى أبو جحجوح
  جامعة األقصى    تدریس العلوم  

عمید كلیة مجتمع جامعة 
  األقصى

Ï . اســتاذ مــساعد فــي منــاهج و طــرق   باسم أبو قمر 
 محاضر غیر متفرغ في جامعة    جامعة القدس المفتوحة   تدریس العلوم

  دس المفتوحة   الق
  مدیر مدرسة بوكالة الغوث   وكالة الغوث    دكتوراة مناهج و طرق تدریس    إبراهیم حمادة  .  
  مدرس بوكالة الغوث   وكالة الغوث   دكتوراة مناهج و طرق تدریس    أشرف أبو عطایا .  

  لغوث مدرس بوكالة ا  وكالة الغوث   دكتوراة مناهج و طرق تدریس    محمد أبو ملوح .   

É . ماجــستیر  منــاهج و طــرق تـــدریس    أحمد بیرم
  مدرس بوكالة الغوث   وكالة الغوث   علوم 

É . مشرف علوم بوكالة الغوث  وكالة الغوث  علوم . ماجستیر   إسماعیل أبو شمالة  
  مشرف علوم بوكالة الغوث   وكالة الغوث    تربیة علوم éبكالوریو  محمد العطار . °
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  )3( ملحق رقم 
  زیع أسئلة االختبار على مهارات التفكیر المراد قیاسها من خالل االختبارتو

  
أرقام  النسبة المئویة عدد األسئلة صنف المهارة الفئة

 األسئلة

مهارات جمع  4,3,2,1 %10.5 4 المالحظة
 6,5  %5.3 2 صیاغة األسئلة المعلومات

 10,9,8,7  %10.5 4 )االسترجاع ( التذكر  مهارات التذكر

14،13،1  %10.5 4 المقارنة
2،11 

18،17،1  %10.5 4 التصنیف
6،15 

 20،19  %5.3 2 التمثیل

 
 مهارات التنظیم

 22,21  %5.3 2 الترتیب

25،24،2  % 7.9 3 االستدالل
3 

 مهارات التولید

28،27،2  %7.9 3 التنبؤ
6 

32,31,3  %10.5 4 )التركیب( إعادة البناء  مهارات التكامل
0,29 

تحدید السمات و 
 المكونات

2 5.3%  34,33 

 36,35  %5.3 2 تحدید األنماط و العالقات

 
 مهارات التحلیل

 38,37  %5.3 2 تحدید األخطاء

     %100  38  المجموع 
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   غزة-الجامعة اإلسالمیة
  عمادة الدراسات العلیا

  كلیة التربیة 
  یسقسم المناهج وطرق التدر

  
  
  

  اختبار مهارات التفكیر العلمي
  
  

  :إعداد الباحث
  محمد محمد العریان

  
 
 

  :تحت إشراف 
  

  فتحیة صبحي اللولو/   األستاذة الدكتورة 
  
  

  :2011/  هـ 1432
  
  

  
  
  
  

  تعلیمات االختبار 
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  :عزیزي الطالب 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

ر العلمي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في یهدف هذا االختبار إلى قیـاس مهـارات التفكی
  "النبات الزهري وتركیبه :  " الوحدة السابعة

"أرجو اإلجابة عن أسئلة هذا االختبار بكل دقة وعنایة علما بأن نتائج هذا االختبار ستستخدم فقط 
  .ألغراض البحث العلمي ولیس لها عالقة من قریب أو بعید بدرجاتك في المدرسة

  :إلجابة حتى تقرأ التعلیمات ویؤذن لكال تبدأ با
  :التعلیمات

  .ال تكتب شیئا على هذا الكراس فاإلجابة على ورقة اإلجابة المرفقة  -1
  سؤاال من نوع االختیار من متعدد، لكل سؤال أربع إجابات 38یتكون هذا االختبار من  -2

 .ثالثة منها خاطئة وواحدة منها فقط مناسبة علیك أن تختارها 

 .دقیقة ) 40( مخصص لهذا االختبار الزمن ال -3

في مربع ) P ( ٕ اقرأ كل سؤال واجاباته جیدا وحدد اإلجابة الصحیحة، ثم ضع عالمة  -4
 .الرمز الدال على اإلجابة الصحیحة

  .ال تخمن اإلجابات والسؤال الذي ال تستطیع اإلجابة عنه اتركه -5
  :  وفي ما یلي مثاال محلوال لتوضیح طریقة اإلجابة 

  :سیج األساسي الذي یتواجد في ألیاف بعض النباتات وفي أغلفة البذور وبعض الثمار الن-1
   اللحاء-  االسكلرنشیمي             د- الكولنشیمي         ج-  البرنشیمي            ب-:
  

  اإلجابات
  رقم السؤال

Ï  Ï  Ï  Ï  
1      P    

) ( ( تحــت الرمــز  ) P(شــارة ، لــذا نــضع إ)( ( فاإلجابــة الــصحیحة كمــا تالحــظ هــي ذات الرمــز 
  . على ورقة اإلجابة المرفقة كما هو مبین أعاله

  
  
  
  
  

  الباحث
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   مهارات التفكیر العلمي في الوحدة السابعة من كتاب العلوم للصف التاسع األساسي اختبا
  "النبات الزهري وتركیبه"

  
  :اختر اإلجابة الصحیحة مما یأتي** 

  :شكال اآلتیة هي الخالیا القابلة لالنقسام في األ-1
  
  
  
  
’’ 

  
w    -O                         -                    -a                         -   

  
  : الحزم الوعائیة الموضحة في الرسم التخطیطي المقابل تكون في -2
  .                  جذر نبات من ذوات الفلقة-:

  . جذر نبات من ذوات الفلقتین--
  .                نبات من ذوات الفلقة ساق-.
  . ساق نبات من ذوات الفلقتین--
  
  : الخالیا المشار إلیها بالسهم على الرسم التخطیطي المقابل هي خالیا -3
   الخشب-  النخاع               ب-:

   البشرة-  اللحاء               د- -
  
  : عمر الساق في الشكل المقابل-4
   سنوات4.5 -:

  سنوات 9 - 
   سنوات6 -  
   سنوات8 -6
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 طلب منك دراسة أثر الخاصیة األسموزیة في النبات من خالل قیامك -5
  .فأي من الفرضیات التالیة تصلح لهذه الدراسة . بالنشاط الذي أمامك 

  . ینتقل المحلول السكري األعلى تركیز إلى الماء المقطر األقل تركیز-.

  .كیز إلى المحلول السكري األقل تركیز ینتقل الماء المقطر األعلى تر-.

  . ینتقل الماء المقطر األقل تركیز إلى المحلول السكري األعلى تركیز- .

  . ال یحدث انتقال للماء المقطر أو المحلول السكري-.
  
 على أجزاء النبات فإن جمیع االحتماالت التالیة - عند قیامك بنشاط یوضح أثر هرمون األوكسی-6

  : ورادة ماعدا 
Ù-یشجع انقسام الخالیا واستطالتها في الجانب البعید عن الضوء في الساق .  

  . یشجع انقسام الخالیا واستطالتها في الجانب البعید عن الضوء في الجذر-.
  . یمنع استطالة ونمو الخالیا في الجانب البعید عن الضوء في الجذر-.
  . عمل هرمون األوكسین في الجذر عكس عمله في الساق-.
  
  : تسمى خالیا القمة النامیة في الجذر والساق-7
   مرستیمیة– كولنشیمیة             د - اسكلرنشیمیة             ج- برنشیمیة          ب-:
  
  : النسیج الذي یقوم بنقل الغذاء الجاهز في األوراق إلى جمیع أجزاء النبات هو-8
   الكولنشیمي-سكلرنشیمي            د اال- اللحاء              ج- الخشب           ب-:

  
 : یشجع هرمون االیثیلین على-9

 تكبیر حجم الثمار - = في الثمار    إنبات البذور-  =هرم النبات   - استطالة خالیا الساق      - 

  
  : تقوم الخالیا الحارسة في األوراق بوظیفة- 10

   نقل الغذاء-م فتح وغلق الثغور       د تنظی-  الدعم واإلسناد         ج-  االنقسام          ب-:
  

عند فحص مقطع طولي في ساق نبات فإن المنطقة التي نمیز فیها بین البشرة والقشرة هي -11
  :منطقة

   القمة النامیة-  االستطالة              د-  تخصص األنسجة         ج- النضوج           ب-:
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فـي أي أجـزاء النبـات تتوقـع أن یتقـارب حجـم .12 یكون حجم الخشب أكبر بكثیـر مـن حجـم اللحـ-12
  :الخشب واللحاء

   التویج- األوراق                 د- الساق                     ج- الجذر                 ب-:
  

   ììشابھ القمة النامیة في الساق مع القمة النامیة في الجɡر حیث إنھا 靶ììون من خالیا -13
   اسكلرنشیمیة - مرستیمیة               د- كولنشیمیة           ج-   h برنشیمیة           --
  

  -: یختلف الخشب عن اللحاء في انه یحتوي على  -14
  أوعیة خشبیة  و خالیا برنشیمیة - أوعیة خشبیة  و  قصیبات                ب--

   مرافقة  أوعیة خشبیة   و خالیا-أوعیة خشبیة   و أنابیب غربالیة          د--
  

  :قسمت األنسجة النباتیة إلى مولدة ووعائیة وأساسیة حسب -15
  مرحلة النمو واألصل -w   الوظیفة -           مكان الوجود --     الشكل -:

  
  : السهم الذي یشیر إلى الساق في النباتات الموضحة في الرسم هو السهم رقم-16

:- ) 1                 ( 1 - ) 2(   
2- ) 3  (               - ) 4(   
  
  

  : یعتبر ساق نبات الفول من أمثلة السیقان- 17
   الهوائیة والجوفاء    - الهوائیة والمصمتة               ب-:

   األرضیة والمصمتة- األرضیة والجوفاء               د--
  

  : تعتبر أوراق نبات الفاصولیا  من أمثلة األوراق -18
  من ذوات الفلقة الواحدة   أوراق شبكیة العروق -:

   أوراق شبكیة العروق من ذوات الفلقتین-  
   أوراق متوازیة العروق من ذوات الفلقة الواحدة --
   أوراق متوازیة العروق من ذوات الفلقتین--
  

 
 الفجل اللفت الجزر
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 على النبات و حصل على عدة أرقام   قام محمد بتجربة علمیة لمعرفة تأثیر هرمون األوكسی- 19
  یحة تقدمها له من اجل تبویبها هي ان عدیدة فإن خیر نص

å یرتبها ترتیبا تصاعدیا أو تنازلیا -  ô ô  
   یجمعها في جداول بحسب المعلومات التي تدل علیها    --
    ینظمها بحسب األرقام المتشابهة  –  
    ینظمها بحسب عناوین محددة -–
  

  تاب الصف التاسع فإنني   حینما یكلفني معلمي بدراسة ذاتیة لفصل النبات الزهري من ك- 20
   أبدأ بدراسة فصل النبات الزهري بتعمق من المرة األولى  --

   أقرأ ما یلخصه أحد زمالئي --
  أحاول وضع عناوین جانبیة للمعلومات الواردة في فصل النبات الزهري    - -
   ألخص كافة المعلومات في فصل النبات الزهري بغض النظر عن نوعها –  
    

ینتقل الماء من الشعیرات الجذریة لباقي أجزاء النبات ( طریقة لعرض المعلومة اآلتیة  أفضل - 21
 خشب – خشب الجذر – المحیط الدائر –البشرة الداخلیة – القشرة –البشرة " وفق الترتیب التالي 

  " ): خشب األوراق–الساق 
Ù- وصف شفوي      -  فقرة مكتوبة          ج-  شكل بیاني          ب E        - صورة   
   

  : أفضل طریقة لعرض التركیب الداخلي للورقة أمام زمالئك هي - 22
   فقرة مكتوب-  شكل بیاني       د-  تفحص مقطع عرضي       ج-  وصف شفوي     ب-:
  

  : یدل وجود أماكن صلبة في أجزاء معینة من النبات على أن هذا الجزء یحوي نسیج - 23
   إنشائي- برنشیمي                د-  كولنشیمي             ج- اسكلرنشیمي           ب-:
  

 إذا رأیت في التلفاز أن أشجار غابة وأعشابها ذات األوراق العریضة قد تم إبادتها بعد رشها - 24
  :بهرمون معین فهذا یشیر إلى استخدامهم هرمون 

   االیثیلین- D       D.2.4 -  األوكسین          ج- الجبریلین              ب-:
العبارة السابقة تدل أن ) تتحرك المواد داخل وعاء نقل في النبات وتتجه نحو األوراق  ( - 25

  :الوعاء هو
   اللحاء- الخالیا المرافقة            د-  األنبوب الغربالي          ج- الخشب          ب-:
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  : إذا أزیلت القمة النامیة في الساق فإن-26

   یتوقف النمو الطولي للنبات    -نبات                  ب یزداد طول ال-:
   یموت النبات-  ال یزداد سمك الساق           د-   
  

  : العضیات الخلویة التي تتوقع وجودها بشكل كبیر في الخالیا المرافقة في اللحاء هي-27
  أجسام جولجي - الریبوسومات       د- المیتوكوندریا      ج- البالستیدات الخضراء  ب-:
  

 : عند ربط جذر نبات بواسطة خیط إلى أعلى الشجرة فإنه-28

   تظهر علیه أوراق وأزهار  - یتحول إلى ساق                     ب- 
   یستطیل ویعود ثانیة إلى التربة- یموت                            د-  

  
 –  النخاع-  الحزم الوعائیة  - الدائر المحیط  (- : أو المفاهیم التالیة -إذا أعطیت المصطلحا- 29

   )ة خالیا كولنشیمی-  األمالح  -  الماء  – اللحاء – الخشب – الجذر –األسطوانة الوعائیة 
  فإن جمیع الجمل التالیة صحیحة ما عدا 

                            تتكون األسطوانة الوعائیة في الجذر من الحزم الوعائیة و النخاع و المحیط الدائر                   --
   تتكون الحزم الوعائیة في الجذر من الخشب و اللحاء --
   یعمل المحیط الدائر على تمریر الماء و األمالح إلى الخشب في الجذر - -
  .  النخاع یوجد في مركز الجذر و یتكون من خالیا كولنشیمیة --
  

النخاع – الساق الجوفاء –لساق المصمتة : ( - : أو المفاهیم التالیة -إذا أعطیت المصطلحا- 30
  ) النبات – الملوخیة – الفول – اللوز – القصب –

  فإن جمیع الجمل التالیة صحیحة ما عدا 
   الساق المصمتة هي الساق التي لها نخاع -)

  من أمثلة السیقان المصمتة اللوز و الملوخیة --
  .یها الساق الجوفاء هي الساق التي تتحلل خالیا النخاع ف- -
  .  من أمثلة السیقان الجوفاء ساق نبات الفول -.
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 – اللحاء –  الخشب – الوعائیة  ةاألنسج ( - : أو المفاهیم التالیة  إذا أعطیت المصطلحا- 31
  ) الخالیا المرافقة - األنابیب الغربالیة  – خالیا برنشیمیة - ألیاف– قصیبات –أوعیة خشبیة 

  ة ما عدا فإن جمیع الجمل التالیة صحیح
Ù-الوعائیة في النبات إلى الخشب و اللحاء ة تقسم األنسج .  

  .یتكون اللحاء من أوعیة خشبیة و قصیبات و ألیاف و أنابیب غربالیة  -.
  .یتكون اللحاء من أنابیب غربالیة و خالیا برنشیمیة و ألیاف - .
  .یا مرافقة  یتكون اللحاء من ألیاف و خالیا برنشیمیة و أنابیب غربالیة و خال-.
  

یتكون النسیج البرنشیمي من خالیا ، یتكون النسیج الكولنشیمي : إذا أعطیت الجمل التالیة - 32
و من هذه الجمل  یمكن استخالص التعمیم . یتكون النسیج االسكلرنشیمي من خالیا : من خالیا 

   - :األفضل التالي 
  . األساسیة من خالیا ة تتكون األنسج- 

  .شیمي و الكولنشیمي و االسكلرنشیمي من األنسجة األساسیة    النسیج البرن-.
  . یتكون النسیج البرنشیمي و الكولنشیمي  و االسكلرنشیمي من خالیا –  
  .  تتكون األنسجة األساسیة من خالیا  برنشیمیة و كولنشیمیة و اسكلرنشیمیة -.
  

ها للنبات و طلب منك شرحه لزمالئك . قدم أستاذك إلیك تقریرا عن  األنسجة النباتیة  و أهمیت- 33
  -:.فإنك أوال تقوم بتحدید - 
  . مكونات تقریر األنسجة النباتیة  --

  . المصطلحات الواردة في تقریر األنسجة النباتیة  -.
  .  المفاهیم األساسیة الواردة في تقریر األنسجة النباتیة  –  
  .  األخطاء الواردة في تقریر األنسجة  النباتیة  -.
  

  في التقریر السابق عن األنسجة النباتیة  فإنك تجد أنه من المفید - 34
   دراسة المعنى العام للمعلومات المتضمنة في تقریر األنسجة النباتیة  -  
   الربط بین عناصر تقریر األنسجة النباتیة   --
   الربط بین محتوى تقریر األنسجة النباتیة  و أیة معلومات أخرى  –  
  زام بدقة مضمون تقریر األنسجة النباتیة   االلت-–
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 الشكل البیـاني الـذي یـدل علـى العالقـة بـین اسـتطالة سـاق نبـات وكمیـة هرمـون الجبـریلین -35
  :التي تم رشه بها

  
  
  
  
   

      -                       -                     -‹                           -    
لذي یعبر عن العالقة بین مساحة المنطقة الجرداء في الجذر وعدد  الشكل البیاني ا- 36

  :الشعیرات المیتة
  
  
  
  
  

  قام-                    -                           ›-                       -  1
   محمد بقراءة موضوع علمي عن الهرمونات النباتیة فانتابه شك في صحة إحدى- 37

   فأن أفضل طریقة لمواجهة ذلك هي ما یلي ماعدا المعلومات و من ثم
W    -   الرجوع إلى  مرجع یثق به للتأكد من المعلومة   

W    -قبول المعلومة كما هي   
    تصحیح المعلومة بعد التأكد منها من مصادر متعددة–      
  . إضافة معلومات جدیدة لتوضیحها -       

ت طول الجذور العرضیة لنبات البصل على مدار أسبوع  .  كنت عضوا في مجموعة تجري قیاسا- 38
  -:حیث حصلتم على األطوال التالیة . في تجربة استنبات الجذور العرضیة 

  :فإن أول عمل تقومون به هو 7 ملم 17 –ملم 12 –ملم 6- ملم 5 –ملم 4 –ملم 3 –ملم 2
W    - كافة القراءات معقولة اعتبار .  

W    -ولى  استبعاد القراءة األ.  
  . –  استبعاد القراءتین األخیرتی–      
  ..دیا  ترتیب القراءات تصاع-       

  

المنطقة 
 الجرداء

 عدد الشعیرات المیتة

المنطقة 
 الجرداء

 عدد الشعیرات المیتة

المنطقة 
 الجرداء

 عدد الشعیرات المیتة

المنطقة 
 الجرداء

 لشعیرات المیتةعدد ا

الطول 
 بالسم

 كمیة ھرمون الجبریلین

الطول 
 بالسم

 كمیة ھرمون الجبریلین

الطول 
 بالسم

 كمیة ھرمون الجبریلین

الطول 
 بالسم

 كمیة ھرمون الجبریلین
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  )5(ملحق رقم 

   غزة-الجامعة اإلسالمیــة
  عمادة الدراســـات العلیا

  كلیــــة التربیــــة
  قسم المناهج وطرق التدریس

  
  ـــــــــــــــــــــ  حفظه اهللا/ السید 

  مهارات التفكیر العلميتحكیم اختبار / الموضوع 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

محمـــد محمـــد العریـــان  بإعـــداد رســـالة الماجـــستیر فـــي قـــسم المنـــاهج وطـــرق / یقـــوم الباحـــث       
 برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو (تدریس العلــوم في الجامعــة اإلسالمیـة بعنـوان 

  )العلمي لدي طالب الصف  التاسع األساسي بغزة لتنمیة مهارات التفكیر 
)وقد أعد الباحث لهذا الغرض اختبارا لمهارات التفكیر العلمي فـي الوحـدة الـسابعة مـن كتـاب     

  ".النبات الزهري وتركیبه" العلوم للصف التاسع األساسي 
ولمـا لــرأیكم مــن )ونظـرا لمــا تتمتعـون بــه مــن خبـرة تعلیمیــة ودرایـة فــي مجــال التربیـة والتعلــیم،     

  .أهمیة في مجال البحث، فإنني أرغب االستنارة برأیكم السدید واالستفادة من خبرتكم في هذا المجال
وتـدوین مالحظـاتكم فـي ) إضافة ، تعدیل ، حذف ( آمل من سعادتكم التكرم بإبداء الرأي والمشورة 

  :النواحي التالیة
  هري مدى مالئمة المهارات لوحدة أجزاء النبات الز-
   مدى مالئمة األسئلة للمهارات التي تمثلها -
  .  مدى سالمة ومالئمة الصیاغة اللفظیة لطالب الصف التاسع األساسي-
  . وضوح فكرة السؤال-
  . مدى الدقة العلمیة إلجابات األسئلة-
  . مدى كفایة ووضوح التعلیمات-

ختبار مهارات التفكیر لقیاس  مرفق جدول إلبداء رأیكم السدید في مدى مناسبة أسئلة ا:مالحظة
  ) التنظیم – التكامل – التحلیل -  التولید -  التذكر –جمع المعلومات ( مهارات التفكیر المحددة 

  محمد العریان: الباحث                                                                   
  

  



 143

هارات التفكیر العلمي لقیاس جدول یوضح رأي المحكمین في مدى مناسبة أسئلة اختبار م
 .المهارات العلمیة المحددة الستة

  مدى مناسبة السؤال
 لقیاس مهارات التفكیر

  مدى وضوح
   صیاغـة السـؤال

جمع 
 المعلومات 

 غیر واضح واضح  التكامل   التولید   التحلیل  التنظیم التذكر 

التعدیل المطلوب إذا 
 كان السؤال غیر واضح

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          
25          
26          
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  مدى مناسبة السؤال
 لقیاس مهارات التفكیر

  مدى وضوح
   صیاغـة السـؤال

جمع 
 المعلومات 

 غیر واضح واضح  التكامل   التولید   التحلیل  التنظیم التذكر 

التعدیل المطلوب إذا 
 كان السؤال غیر واضح

27          

28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38           
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  )6( ملحق رقم 
  

  تحلیل المحتوى العلمي
  
  

  لتحدید المعرفة بنوعیها
  
  

  )التقریریة و اإلجرائیة ( 
  

  
  نبات الزهري و تركیبهلوحدة  ال

  
  

  إعداد
  

  محمد محمد العریان/  الباحث 
  
  

  إشراف
  
  الدكتوراألستاذ 

   فتحیة صبحي اللولو
  

1432   /2011Ù  
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  ))النبات الزهري و تركیبه (( تحلیل محتوى الوحدة السابعة 
  

  المعرفة اإلجرائیة   المعرفة التقریریة   الموضوعات    
  1    ألنسجة المولدة مفهوم ا

  
  

    تركیب النسیج المولد   األنسجة المولدة 
  تحضیر شریحة لنسیج برنشیمي  أماكن تواجد النسیج البرنشیمي

    تركیب ووظیفة النسیج البرنشیمي 
     النسیج الكولنشیمي Ïأماكن تواج

    تركیب و وظیفة النسیج الكولنشیمي
تحضیر شریحة لنسیج   كلرنشیمي النسیج االسÏأماكن تواج

  اسكلرنشیمي

  
  
2  

  
  
  
  

  األنسجة األساسیة 

  دراسة أنسجة نباتات زهریة  مكونات النسیج االسكلرنشیمي
 ( ةیمیز بین األوعیة الخشبی  تركیب ووظیفة الخشب

  القصیبات من خالل الرسم 
  
3  

  
  األنسجة الوعائیة 

3یتعرف عملیا على استنبات   تركیب ووظیفة اللحاء
  الجذور العرضیة 

    مكونات المجموع الجذري 
فحص مقطع طولي في الجذر 

  3نبات من ذوات الفلقتین مجهریا  
  

  مكونات المقطع الطولي في الجذر
یحضر شریحة لقمة نامیة في 

  الجذر 
رسم تخطیطي لمقطع عرضي في   التركیب الداخلي للجذر

  جذر نبات من ذوات الفلقتین 

  
  
4  

  
  
  

  الجذور 

ي تجربة للخاصیة األسموزیة یجر  وظائف الجذور 
  في النبات 

  
  

        مكونات الساق 
    أنواع السیقان   
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    مكونات المقطع الطولي في الساق
فحص مقطع عرضي للساق   مكونات المقطع العرضي في الساق 

  تحت المجهر 
 éفحص ساق نبات من النباتا   الحلقات السنویة 

  المعمرة للتعرف على عمرها 

  
  الساق 

التعرف على آلیة نقل الماء في   وظائف الساق 
  الخشب

  التعرف على أشكال األوراق   الورقة و أجزائها 
فحص قطاع عرضي في ورقة   التركیب الداخلي للورقة 

  نبات من ذوات الفلقتین 
    تركیب الثغور 

    
  الورقة 

فحص الخالیا الحارسة في الورقة   أهمیة الثغور 
  تحت المجهر 

یجرى تجارب العالم فنت في   الهرمونات النباتیة و اكتشافها 
  االنتحاء الضوئي 

یجري تجربة توضح االنتحاء   هرمون األوكسین و آلیة عمله 
  الجذري في النبات 

    
  

  الهرمونات النباتیة 

    أنواع الهرمونات النباتیة 
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 )7( ملحف رقم 

   غزة-الجامعة اإلسالمیــة
  ادة الدراســـات العلیاعم

  كلیــــة التربیــــة
  قسم المناهج وطرق التدریس

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ  حفظه اهللا/ السید 
  

  تحكیم برنامج مقترح / الموضوع 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  
ى نموذج أبعاد  برنامج مقترح قائم عل(محمد العریان  بإجراء دراسة  بعنوان   / یقوم الباحث        

  )التعلم لمارزانو لتنمیة مهارات التفكیر العلمي لدي طالب الصف  التاسع األساسي بغزة 
  .لنیل درجة الماجستیر في المناهج و طرق تدریس العلوم من كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة 

ذلــك مــن   ال  لــذي نرجــو مــن ســیادتكم التكــرم بتحكــیم هــذا البرنــامج فــي ضــوء خبــرتكم فــي هــذا المجــ
  .  حیث 

   الصحة العلمیة و اللغویة لمضمون البرنامج- 
  شمولیة المفاهیم التي یتضمنه - 
   ارتباط األهداف بالمحتوى و اإلجراءات المقترحة للتنفیذ-
  .-ما تره مناسبا   .  اإلضافة    الحذف -
  

             
  وفقكم اهللا و شكرأ  لكم عل حسن تعاونكم

  الباحث                                                                                       
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  :المنطلقات الفكریة للبرنامج 

  
االتجاهات الحدیثة في تدریس العلوم التي تعتمد على توظیف المستحدثات التقنیة و  -

  .الوسائل التعلیمیة الحدیثة في التعلیم 
 مرحلة منها وتخطیط  åالتعلیمیة الوحدات لبناء  أساسا لمالتع یعد نموذج مارزانو ألبعاد -

 المعلمون یقوم بها وتجارب خبرات  متضمنا   الثانویة المرحلة نهایة حتى األطفال ریاض

 أفضل نحو تحقیق والمتعلم المعلم من كل خالله من ینمو ومثمر نشط تعلیمي مناخ لخلق

   .التعلیمیة  للعملیة المنشودة األهداف
    بد العلوم، وال تدریس أهداف من رئیس هدفك وتنمیتها العلمي مهارات التفكیر أهمیة -

 مستجیبةجهة، و من الفلسطینیة التربویة للفلسفة منتمیة العلوم تدریس أهداف تكون

 للتغیرات العلمیة فهم من والعشرین الحادي للقرن الفلسطیني الفرد إعداد لمتطلبات

 .أخرى جهة من والتكنولوجیة

  
 

  األهداف العامة للبرنامج
إن التخطیط لبرنامج محدد یتطلب قائمة باألهداف التي یسعى البرنامج لتحقیقها من خالل   

فمن خصائص أي برنامج تعلیمي تعلمي أن یكون له أهداف محددة یقوم على   دراسة تنفیذه 
  -:لي و یمكن حصر األهداف العامة للبرنامج المقترح بما ی  أساسها هذا البرنامج 

  . لدى المتعلم  نحو التعلم االیجابیة تجاهات تنمیة اال -1
 من خالل  وحدة النبات  بنوعیها التقریریة و اإلجرائیة العلمیة  المتعلم المعرفةاكساب -2

  .الزهري 
مساعدة المتعلم على توظیف المفاهیم و بعض الحقائق العلمیة  من خالل  وحدة النبات  -3

  .الزهري  في الحیاة العملیة 
تنمیة  بعض مهارات التفكیر  لدى المتعلم مثل مهارة جمع المعلومات و التنظیم و التكامل  -4

  .والخ ...... و التذكر و التحلیل و التولید 
إكساب المتعلم اإلحساس بالتعاون عن طریق العمل في مجموعات و قیامه بالمهام  -5

  . التعلیمیة للوصول للحلول المطلوبة 
  .ض العملیات العقلیة المنتجة تدریب المتعلمین على بع -6
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  المراد تطبیقها بالبرنامج ) أجزاء النبات الزهري ( األهداف العامة للوحدة السابعة 
  .یصنف أنواع األنسجة النباتیة -1 -1
  یقارن بین أنواع األنسجة األساسیة في النبات -2
  .یستدل على أنواع األنسجة الوعائیة  في النبات  -3
  .لطولي في الجذریستدل على  مناطق المقطع ا -4
  .یصف التركیب الداخلي للجذر  -5
  .یحدد الوظائف الرئیسیة و الثانویة للجذر  -6
  .یستدل على  مناطق المقطع الطولي في الساق  -7
  .                                            یصف أجزاء التركیب الداخلي لساق من ذوات الفلقتین -8
  . للساقیقارن بین الوظائف الرئیسة والثانویة  -9

  .یصف على التركیب الداخلي للورقة  - 10
  .یوضح المقصود بالهرمونات النباتیة  -11
 یستنتج أهمیة بعض الهرمونات النبات - 12

  
  

  )أجزاء النبات الزهري ( األهداف السلوكیة  للوحدة السابعة 
   -: األهداف المعرفیة - :)أوال 

  . یذكر أنواع األنسجة النباتیة-1
  .ج المولد في النبات یحدد أماكن تواجد النسی-2
  . یحدد  أماكن تواجد النسیج البرنشیمي في النبات-3
  . یستدل على  تركیب النسیج المولد ووظائفه-4
  . یربط بین تركیب النسیج البرنشیمي ووظائفه-5
  . یستدل على أماكن تواجد النسیج االسكلرنشیمي في النبات-6
  . یربط بین تركیب النسیج الكولنشیمي ووظائفه-7
  . یربط بین تركیب النسیج االسكلرنشیمي ووظائفه-8
  . یبین أنواع النسیج االسكلرنشیمي-9

    یقارن بین النسیج االسكلرنشیمي و الكولنشیمي - 10
  . یستنتج وظیفة النسیج الوعائي-11
  .   یصنف األنسجة الوعائیة إلى خشب و لحاء - 12
  . یربط بین تركیب الخشب ووظائفه- 13
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  . تركیب اللحاء ووظائفه یربط بین- 14
  . یقارن بین الخشب واللحاء- 15
  . یحدد الطالب صفات القمة النامیة للجذر من خالل مالحظتها تحت المجهر - 16
  . یستنتج  أهمیة الجذر للنبات - 17
  .یصنف الجذور إلى جذور  وتدیة و جذور عرضیة - 18
. یحدد المناطق التي تظهر في المقطع الطولي للجذر- 19 ..  
  . یصف مناطق التركیب الداخلي للجذر- 20
  . یقارن  بین البشرة والقشرة من حیث التركیب و الوظیفة  - 21
  . یستدل على أجزاء االسطوانة الوعائیة- 22
  . یبین  الوظائف الرئیسیة للجذور - 23
  . یتتبع مراحل انتقال الماء داخل الشعیرات الجذریة - 24
  .-  یستنتج الوظائف الثانویة للجذو- 25
  . یستنتج  المقصود  بالساق  - 26
  .یصنف السیقان على هوائیة و أرضیة - 27
. یحدد المناطق التي تظهر في المقطع الطولي للساق- 28 ..  
  . یقارن بین المناطق التي یتكون منها القطاع الطولي في الجذر - 29
  . یحدد مناطق التركیب الداخلي للساق- 30
  .من حیث التركیب و الوظیفة   یقارن  بین البشرة والقشرة - 31
  . یعدد أجزاء االسطوانة الوعائیة في الساق- 32
  . یستنتج كیفیة تحدید عمر الشجرة عن طریق الحلقات السنویة - 33
  .یصنف السیقان إلى سیقان جوفاء و سیقان مصمتة - 34
  . یستدل على الوظائف الرئیسیة للساق - 35
  . ي الخشب  في النبات  یستنتج عملیا عملیة انتقال الماء ف- 36
  . یستنتج الوظائف الثانویة للساق - 37
  . یعدد أجزاء الورقة- 38
  . یصنف األوراق حسب شكل النصل وحسب شكل العروق- 39
  .یستدل على التركیب الداخلي للورقة  -  40
  . یفسر أهمیة الثغور للنبات  - 41
  .  یتتبع مراحل اكتشاف الهرمونات النباتیة - 42
  .آلیة عمل هرمون األوكسین في االنتحاء الضوئي   یفسر - 43
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  . یوضح أهمیة هرمون السایتوكاینین- 44
  .یستنتج أهمیة هرمون الجبریلین- 45
  . یحدد أهمیة هرمون االیثیلین- 46
  

  -:ةالنفس حركی األهداف - :.ثانیا 
    -:تهدف الوحدة إلى أن یصبح التلمیذ قادر على أن   

  .و عنایة یجرى األنشطة المختلفة بدقة  -1
  .یسجل المالحظات بطریقة موضوعیة   -2
  . و األدوات بطریقة سلیمة Šیتناول األجهز -3
  .یكتسب مهارة تحضیر شرائح األنسجة النباتیة المختلفة  -4
 .یكتسب مهارة رسم القطاعات العرضیة و الطولیة ألجزاء النبات الزهري -5

6-   
   -: األهداف الوجدانیة - : ثالثا 

    - : التلمیذ قادر على أن تهدف الوحدة إلى أن یصبح
  .یقدر جهود العلماء   -1
  .یتحرى الدقة و األمانة الموضوعیة  -2
  .یتقبل أراء اآلخرین  -3
  .یقدر عظمة الخالق سبحانه و تعالى  -4
 .یتعاون مع زمالئه في أداء المهام المختلفة  -5

  
   المستخدمة في تدریس البرنامج الطرق و االستراتیجیا

  
 اختیار هذه الطریقة لما لها مـن دور كبیـر فـي العملیـة التعلیمیـة وتعطـي  وتم: التعلیم التعاوني -1

 .وتعمل على زیادة التحصیل والفهم و لدي المتعلم= دور كبیر وفعال للمتعلم

التي تتعلـق بالوحـدة Ÿ  من خالل هذه  الطریقة  تم إعداد التجارب العملیة: الطریقة التجریبیة   -2
 ح  و تنفیذها من خالل التالمیذ  تحت إشراف و توجیهات المعلم المختارة في البرنامج المقتر

ــشة و الحــوار -3  تــم اختیــار هــذه الطریقــة لمــا لهــا مــن دور كبیــر فــي العملیــة التعلیمیــة -: المناق
  .وتعمل على زیادة التحصیل والفهم و لدي المتعلم ` وتعطي دور كبیر وفعال للمتعلم
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)   مــا تعلمتــه – مــا أریــد أن أعــرف -مــا أعرفــه ( تیجیة  وهــي اســترا-  :K.W.Lاســتراتیجیة  -4
   -: األتي هحیث تتطلب من التالمیذ أن یحددو

  . و المالحظة     ما یعرفه عن الموضوع قبل القراءة ، و االستماع -
  . و المالحظة     ما یرید تعلمه عن الموضوع قبل القراءة ، و االستماع -
  . و المالحظة    راءة ، و االستماع  ما تعلمه من  الموضوع بعد  الق-

  بأن تتطلب منهم أن یعدوا أوراق K.W.Lو نستطیع أن نساعد التالمیذ على أن یألفوا استراتیجیة 
  -:عمل مشابهة للجدول التالي 

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
      
  

   في تنفیذ البرنامجةالوسائل و المواد التعلیمیة المستخدم
  

 البرنـامج علــى العدیـد مـن األنــشطة والوسـائل التقنیـة التعلیمیــة التـي یمكـن أن تــساعد یـشتمل  
وتـــوفر   لـــذلك كانــت متنوعـــة حتـــى تراعــي الفـــروق الفردیـــة  الطلبــة علـــى تحقیـــق األهــداف المنـــشودة
وتعمل على إكـساب المهـارات بـشكل مـنظم ومرتـب وسـوف   فرصة للمشاركة الجماعیة بین الطالب

  :و التاليتكون علي النح
  .اسطوانة لمقرر العلوم للصف التاسع للفصل الدراسي الثاني * 
  .مجهر مركب * 
  .حاسوب و جهاز وسائط متعددة * 
  .شرائح معدة من خالل برنامج البوربوینت لموضوعات الوحدة * 
  . النباتیة ةرسوم توضیحیة ألنواع األنسج* 
  .لجذور رسوم توضیحیة للقطاعات الطولیة و العرضیة في ا* 
  .رسوم توضیحیة للقطاعات الطولیة و العرضیة في السیقان * 
  .شرائح زجاجیة و أغطیة شرائح و ماء و ملقط * 
  .كأس زجاجي ، صبغة أزرق مثیلین * بندورة * بصل * 
  .أنبوب شعري و حامل % محلول ملحي ، كیس سیلوفان % % 10محلول سكر الجلوكوز * 
  )فول أو خبیزة  ( نبات طریة * صبغة أیوسین ، دورق زجاجي * 
  .مشرط* أوراق نباتات مختلفة * 
  .قرص من الفلین ، صندوق من الورق المقوى* بادرة نبات * 
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  أسالیب تقویم البرنامج
  

  :فى ضوء أهداف البرنامج المقترح ، ونظرا ألهمیة التقویم سیتم إتباع أسالیب التقویم التالیة  
  :التقویم القبلي -1

ویم القبلي الكشف عن المتطلبات األساسیة لموضوع الدرس ، و ذلك من خالل بعض  یهدف التق
  .البنود األختباریة في بدایة كل حصة 

  
   : )التكویني ( التقویم المرحلي -2

إجراء التقویم المرحلي أثناء التدریب للتالمیذ تقویم مدى تقدمهم في الدراسـة مـن خـالل إجابـة الطلبـة 
 لكـل هــدف وتنفیــذهم لألنـشطة و تعزیــزهم و مالحظــة سـلوك التالمیــذ  أثنــاء  عـن األســئلة الموضــوعة

  .الدرس 
  
  -: التقویم  الختامي -3

یحدث في نهایة كل درس من خالل تقدیم أنشطة للطالب معدة في أوراق عمل صفیة و أوراق 
، و تزوید عمل بیتیه من أجل متابعة الدرس ثم یقوم المعلم بمناقشتها في بدایة الحصة التالیة 

  .التالمیذ بالتغذیة الراجعة 
  

   - : التقویم النهائي
 من خالل إعطاء التالمیذ ا الختبار البعدي  في مهارات  التفكیر التي تم تنمیتها في الوحدة - 

  .بعد االنتهاء من تنفیذ البرنامج )  النبات الزهري ( السابعة 
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  )8( ملحق رقم 
  
  

  -) :أجزاء النبات الزهري ( ات لوحدة التوزیع الزمني لموضوع
  
          عدد الحصص                  موضوعات الوحدة     
  2  األنسجة النباتیة  -1
  3  الجذور  -2
  3  السیقان  -3
  2  األوراق  -4
  2  الهرمونات النباتیة  -5

   حصة 12  المجموع 
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  )9( ملحق رقم 
في مادة العلوم ) النبات الزهري و تركیبه ( ابعة دلیل المعلم لتدریس الوحدة الس

  للصف التاسع في مـادة العلـــوم باستخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو 
   

  :مقدمة
  .....عزیزتي المعلمة/ عزیزي المعلم

ــدلیل لمعلــم العلــوم الــذي یقــوم    هــذا الــدلیل یتــضمن دورك كمعلــم علــوم، وقــد خــصص هــذا ال
لزهري وتركیبه مـن كتـاب العلـوم للـصف التاسـع األساسـي، والتـي تـشمل ثالثـة بتدریس وحدة النبات ا

  :فصول وهي
  .األنسجة النباتیة: الفصل األول
 .أجزاء النبات الزهري: الفصل الثاني

  الهرمونات النباتیة: الفصل الثالث
  

  :ویتكون هذا الدلیل من جزأین هما
لتي یقوم علیها تنظیم و تدریس األسس اتتضمن على مقدمـة الدلیـل  : الجزء األول  

  .دوره في تنمیة مهارات التفكیر العلميلنموذج أبعاد التعلم و Lالمحتوى التعلیمي وفقا 
  

مـن كتـاب " النبات الزهـري وتركیبـه" ویتضمن تحضیر دروس الوحدة السابعة : الجزء الثاني  
  .العلوم للصف التاسع األساسي

لى تحقیق األهـداف، واإلفـادة مـن الـدلیل تعتمـد علـى حـد اقرأ المقدمة بعنایة، إذ أن قدرتك ع  
  .   كبیر على معرفتك لما ورد فیه

  
  لك الشكر على حسن تعاونك

  
  

  
  الباحث
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  -:مقدمة الدلیل 
و هو ما یعد 7  یشهد العصر الذي نعیشه اآلن  تطور هائال في شتي نواحي الحیاة   

حتى صار الحكم على مدى   علم و التكنولوجیا Qانعكاسا لالنفجار المعرفي الكبیر في كل فروع ال
تقدم األمم و رقي حضارتها یتم على أساس ما تأخذ به من أسالیب علمیة حدیثة في تربیة أفرادها 

  .مما یمكنهم من التكیف و التعایش مع هذا العصر Qو تعلیمهم كیف یفكرون 
  

   -:فلسفة الدلیل 
  ا تعلیما اشتق من نتائج البحوث الشاملة في مجال   نموذج یعد نموذج أبعاد التعلم لمار زنو  

. و هو یفترض أن كل فعل یقوم به المدرس یدعم نوعا معینا من التفكیر لدى . التعلم المعرفي 
و ذلك من خالل تنمیة اإلمكانات المعرفیة و الوجدانیة التي یتم تدریسها على شكل . الطالب 

كفاءة الفرد في اكتساب المعرفة و فهمها و یزید من عملیات بصورة مباشرة و صریحة مما یرفع 
  .قدرته على اتخاذ القرار فیم یواجه في حیاته الیومیة داخل حدود المؤسسة التعلیمیة و خارجها 

  
  -:یتضمن نموذج أبعاد التعلم ست مسلمات أساسیة 

  .ینبغي أن یعكس التعلیم أفضل ما نعرف عن كیف یحدث التعلم  -1
7  ا أو نسقا مركبا من العملیات المتفاعلة بین خمس أنماط من التفكیر یتضمن التعلم نظام -2

  . أنماط التعلم المختلفة –متعددة التخصصات 
ما نعرفه عن التعلیم یبین أن التعلم الذي یركز على موضوعات تعلیمیة متعددة  -3

  .التخصصات هو أكثر الطرق فاعلیة لتحسین التعلم و تقدمه 
éاض األطفال الى نهایة المرحلة الثانویة تدریسا صریحا ینبغي أن یتضمن منهج ری -4 =

  .لالتجاهات و اإلدراكات و العادات العقلیة ذات المستوى الرفیع التي تیسر التعلم 
المدخل الشامل للتعلیم یضم على األقل نمطین متمایزین من التعلیم أحدهما موجه بدرجة -5

  .من قبل التلمیذ أكبر من قبل المعلم و األخر موجه بدرجة أكبر 
 یركز التقویم على استخدام التالمیذ للمعرفة و على االستدالل المركب أكثر من   ینبغي -6

  .تركیزه على استرجاع معلومات منخفضة المستوى 
و یقترح نموذج أبعاد التعلم أن عملیة التعلم تتضمن و تتطلب تفاعل بین خمس أبعاد   

   - :مل العقل خالل التعلم وهي للتعلم و هذه األبعاد تعبر عن كیف یع
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   .االتجاهات و اإلدراكات اإلیجابیة نحو التعلم: البعد األول  ·
   .اكتساب و تكامل المعرفة: البعد الثاني  ·
   . تعمیق المعرفة و صقلها :البعد الثالث  ·
   .االستخدام ذي المعنى للمعرفة: البعد الرابع  ·
  .عادات العقل المنتجة: البعد الخامس  ·

  
  -:وجیهات التي یجب على المعلم مراعاتها عند تدریس الوحدة الت-
    عند التخطیط للدرس -

  . تحدید المعرفة المسبقة لدى التالمیذ  -1
  .تحدید طبیعیة المعرفة المراد تدریسها وفق أهداف الدرس   -2
  .تحدید أنشطة التساؤالت التي تعمل على تعمیق المعرفة لدى التالمیذ  -3
  . تطیع التالمیذ من خاللها توظیف ما اكتسبه في الحیاة تخیر مهمة ذات معنى یس -4

   عند تنفیذ الدرس -
 یتم التعلم وفقا لنموذج أبعاد التعلم في مجموعات عمل تعاوني و لذلك یجب أن یتم تقسیم  -1

  .تالمیذ ) 7-5( الفصل إللى مجموعات كل مجموعة من 
ث من المفضل أن تعمل كل  تحدید الفترة الزمنیة التي تعمل فیها كل مجموعة معا حی -2

  . مجموعة مع لفترة زمنیة تصل إلى فصل دراسي كامل 
 یجب ترتیب حجرة الصف و ترتیب مقاعد الدرس بشكل دائري بحیث یواجه التالمیذ جمیعا   -3

  .المعلم 
حیث یوجه المعلم تالمیذه في كل مجموعة بأن   تحدید أدوار المشتركین في كل مجموعة  -4

و مقرر یسجل ما یحدث من تفاعل و حوار بناء   ئدا یتحدث باسمهم  من بینهم قا یختارو
  .  بین أفراد الجماعة و میقاتي و مالحظ 

  .اطلب من كل مجموعة تقدیم تقریر موحد یعرضه مسئول العرض في الجماعة  -5
بعد االنتهاء من أداء المهام داخل المجموعات یجب إتاحة الفرص للتالمیذ لشرح ما  -6

  . باقي زمالئهم في الفصل توصلوا إلیه إلى
  

  .المراد تطبیقها بالبرنامج ) أجزاء النبات الزهري ( األهداف العامة للوحدة السابعة 
  .یصنف أنواع األنسجة النباتیة  -1
  .یقارن بین أنواع األنسجة األساسیة في النبات -2
  .یستدل على أنواع األنسجة الوعائیة  في النبات  -3
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  .ي في الجذریستدل على  مناطق المقطع الطول -4
  .یصف التركیب الداخلي للجذر -5
  .یحدد  الوظائف الرئیسیة و الثانویة للجذر  -6
  .یستدل على  مناطق المقطع الطولي في الساق  -7
  .                                            یصف أجزاء التركیب الداخلي لساق من ذوات الفلقتین -8
  .  یقارن بین الوظائف الرئیسة والثانویة للسا -9

  .یصف  التركیب الداخلي للورقة  - 10
  .  یوضح المقصود  الهرمونات النباتیة    -11
 .یبین  أهمیة بعض الهرمونات النباتیة  - 12

13 -   
  )أجزاء النبات الزهري ( األهداف الخاصة  للوحدة السابعة 

   -: األهداف المعرفیة - :)أوال 
  . یذكر أنواع األنسجة النباتیة-1
  .لمولد في النبات یحدد أماكن تواجد النسیج ا-2
  . یحدد أماكن تواجد النسیج البرنشیمي في النبات-3
  . یستدل على  تركیب النسیج المولد ووظائفه-4
  . یربط بین تركیب النسیج البرنشیمي ووظائفه-5
  .  یستدل على أماكن تواجد النسیج الكولنشیمي  -6
  . یربط بین تركیب النسیج الكولنشیمي ووظائفه-7
  .تركیب النسیج االسكلرنشیمي ووظائفه یربط بین -8
  . یبین أنواع النسیج االسكلرنشیمي-9

    یقارن بین النسیج االسكلرنشیمي و الكولنشیمي - 10
  . یستنتج وظیفة النسیج الوعائي-11
  .   یصنف األنسجة الوعائیة إلى خشب و لحاء - 12
  . یربط بین تركیب الخشب ووظائفه- 13
  . ووظائفه یربط بین تركیب اللحاء- 14
  . یقارن بین الخشب واللحاء- 15
  . یحدد صفات القمة النامیة للجذر من خالل مالحظتها تحت المجهر - 16
  . یستنتج  أهمیة الجذر للنبات - 17
  .یصنف الجذور إلى جذور  وتدیة و جذور عرضیة - 18
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  .   یحدد المناطق التي تظهر في المقطع الطولي للجذر- 19
  .لي للجذر یصف التركیب الداخ- 20
  . یقارن بین البشرة والقشرة من حیث التركیب و الوظیفة  - 21
  . یستدل على أجزاء االسطوانة الوعائیة- 22
  . یستدل على الوظائف الرئیسیة للجذور - 23
  . یتتبع مراحل انتقال الماء داخل الشعیرات الجذریة - 24
  . یذكر الوظائف الثانویة للجذور - 25
  .بالساق   یستنتج  المقصود  - 26
  .یصنف السیقان على هوائیة و أرضیة - 27
. یحدد المناطق التي تظهر في المقطع الطولي للساق- 28 ..  
  . یقارن بین المناطق التي یتكون منها القطاع الطولي في الجذر من حیث التركیب - 29
  . یصف التركیب الداخلي للساق- 30
  .الوظیفة   یقارن  بین البشرة والقشرة من حیث التركیب و - 31
  . یعدد أجزاء االسطوانة الوعائیة في الساق- 32
  . یستنتج كیفیة تحدید عمر الشجرة عن طریق الحلقات السنویة - 33
  .یصنف السیقان إلى سیقان جوفاء و سیقان مصمتة  - 34
  . یعدد الوظائف الرئیسیة للساق - 35
  . یستنتج عملیا آلیة  انتقال الماء في الخشب  في النبات  - 36
  . یستنتج الوظائف الثانویة للساق - 37
  . یعدد أجزاء الورقة- 38
  . یصنف األوراق حسب شكل النصل وحسب شكل العروق- 39
  .یصف التركیب الداخلي للورقة  -  40
  . یفسر أهمیة الثغور للنبات  - 41
  .  یتتبع مراحل اكتشاف الهرمونات النباتیة - 42
  .االنتحاء الضوئي   یفسر آلیة عمل هرمون األوكسین في - 43
  . یوضح أهمیة هرمون السایتوكاینین- 44
  .یستنتج أهمیة هرمون الجبریلین- 45
  . یحدد أهمیة هرمون االیثیلین- 46
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  -: األهداف النفسحركیة- : ثانیا 
    -:تهدف الوحدة إلى أن یصبح التلمیذ قادر على أن   

  .یجرى األنشطة المختلفة بدقة و عنایة  -1
  .ریقة موضوعیة  یسجل المالحظات بط -2
  . و األدوات بطریقة سلیمة Šیتناول األجهز -3
  .یكتسب مهارة تحضیر شرائح األنسجة النباتیة المختلفة  -4
 .یكتسب مهارة رسم القطاعات العرضیة و الطولیة ألجزاء النبات الزهري -5

  
   -: األهداف الوجدانیة - : ثالثا 

    -:تهدف الوحدة إلى أن یصبح التلمیذ قادر على أن   
  . یقدر جهود العلماء  -1
  . یتحرى الدقة و األمانة الموضوعیة -2
  . یتقبل أراء اآلخرین -3
  . یقدر عظمة الخالق سبحانه و تعالى -4
  . یتعاون مع زمالئه في أداء المهام المختلفة -5
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  سیج البرنشیميالنسیج المولد و الن/  الموضوع  )   5,4( التاسع /  الخمیس   الصف  / الیوم 
  حصة واحدة    / علوم              عد الحصص / م        المادة 2011/ 4/ 14/  التاریخ 

  المتطلب  األساسي ** 
   یعدد أجزاء النبات الزهري - 
   یعرف النسیج - 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  --------�--- ---- �-------- 4------  تقسم أجزاء النبات الزهري إلى - 
  . مجموعة من الخالیا المتشابهة في الشكل و الحجم و التركیب -------  یعتبر - 

  .یقارن بین أنواع األنسجة األساسیة  في النبات / الهدف العام 
  : عند نهایة هذا الدرس ینبغي أن یكون التلمیذ قادرا على أن :األهداف 

  . یذكر أنواع األنسجة النباتیة- 
  . تواجد النسیج المولد في النبات یحدد أماكن- 
  . یحدد أماكن تواجد النسیج البرنشیمي في النبات- 
  . یستدل على  تركیب النسیج المولد ووظائفه- 
  . یربط بین تركیب النسیج البرنشیمي ووظائفه- 
  . یحضر عملیا شریحة لنسیج برنشیمي - 
   یقدر عظمة الخالق عزوجل في خلقه لألنسجة النباتیة - 

  ل و األدوات الوسائ
 – بندورة -  وسائل توضیحیة للنسیج المولد و البرنشیمي  – جهاز الوسائط المتعددة –حاسوب 
  ) مجهر مركب – أغطیة شرائح – ماء – شرائح – ملقط –بطاطا 

  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 
 مهارات -ارات التولید   مه-   مهارات التنظیم  -  مهارات التذكر - مهارات جمع المعلومات   ( 

  )التحلیل    
   خطة سیر الدرس -

  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على ) 7- 5( یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من ** 

  .ار بینهم 7أعضاء كل مجموعة وفقا لتوزیع األدو
بكتابة التلمیذ ما یعرفه في ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة **   

 عن أنواع األنسجة النباتیة و كتابة ما یردون معرفته في  K.W.Lالعمود األول إلستراتیجیة 
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ثم یترك å نه  ما یعتقد أنهم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف یتضمå العمود الثاني من الجدول 
ثم یطلب من كل å المعلم للتالمیذ دقیقتان لمشاهدة مقطع فیدیو حول أنواع األنسجة النباتیة  

  .مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه 
  :واإلجابة عن األسئلة المتضمنة فیها و هي ) 2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

   األنسجة النباتیة التي أمامك ؟ ما هو األساس الذي تم تصنیف- 
   لماذا تم تسمیة النسیج المولد بهذا االسم ؟ - 
 أین  یتواجد النسیج المولد في النبات من خالل مالحظتك  لمقطع الفیدیو السابق  و ماهي -  

  مكوناته   ؟
   كیف یمكن أن یكون النسیج المولد له أهمیة في النبات ؟-  

میذ و یقترب و یقترب منهم مع مالحظة أن ینادي التالمیذ یتحرك المعلم عن قصد نحو التال
ثم تقوم كل   بأسمائهم للتأكد من مشاركة التالمیذ بعضهم البعض أثناء قیامهم بأداء المهمة 

  .مجموعة بعرض ما توصلوا إلیه و مناقشته مع باقي المجموعات 
  -:من خالل المناقشة یستنتج المعلم مع تالمیذه أن 

  -:ج مفهوم النسی
  . هو مجموعة من الخالیا المتشابهة في الشكل و الحجم و التركیب - 

و األنسجة النباتیة تقسم إلى ثالث أنواع حسب الوظیفة على أنسجة مولدة و أنسجة أساسیة و 
  .أنسجة وعائیة 

  - :من خالل  مناقشتهم فیما یلي  ) 3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
 الوقت الكافي  : توضیحیة إلى النسیج البرنشیمي أمام التالمیذ و یتم إعطائه یتم عرض وسیلة- 

   -:للتأمل ثم أناقش التالمیذ فیما یلي من خالل المجموعات  
   ما هو وجه الشبه و االختالف بین النسیج المولد و النسیج البرنشیمي  ؟- 
   في النسیج البرنشیمي  ؟ ما الخصائص التي تمیز  الجدر و االنویة و الفجوات العصاریة- 
   ما الذي تستنجه في ضوء مالحظاتك على النسیج البرنشیمي  ؟- 

  . ثم تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إلیه و مناقشته مع باقیة المجموعات 
  -:من خالل مناقشتهم فیما یلي  ) 4( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

  یج المولد و عالقة مكونات النسیج مع وظائفه ؟أناقش التالمیذ في التركیب للنس-  
  ما عالقة الفجوة العصاریة مع وظیفتها  في النسیج المولد  ؟- 

   ما عالقة  النواة بوظیفتها في النسیج المولد   ؟- 
  -:من خالل یلي  ) 5( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
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سیج  البرنشیمي ثم أطلب من التالمیذ اإلجابة  على التالمیذ  إلى النة یتم عرض رسوم توضیحی- 
  .عن األسئلة التالیة مع مراعاة الدقة في اإلجابات 

  ما هي عالقة حجم  الفراغات البینیة في النسیج البرنشیمي  مع وظیفتها  ؟- 

   6   ماذا یحدث إذا احتوت الخالیا البرنشیمیة  على مادة الكلوروفی- 
  -:من خالل یلي  ) 6( داء المهمة یطلب المعلم من التالمیذ أ** 

   على المجموعات  لتحضیر شریحة للنسیج البرنشیمي 84صفحة ) 1( یتم توزیع أدوات نشاط - 
  . یقوم المعلم بتفقد سیر العمل في المجموعات مع تقدیم التوجیهات كلما دعت الضرورة - 
لنباتیة  من خالل التأمل و  في نهایة الدرس یتم تقدیر عظمة الخالق عزوجل في خلقه لألنسجة ا- 

  .مالحظة دقة تركیب األنسجة النباتیة 
  ) .1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 

  -:التقویم 
   ما هي أوجه الشبه و االختالف  بین النسیج المولد و النسیج البرنشیمي ؟-1
  ه في تصنیف األنسجة المختلفة  ؟ ما هو األساس الذي تم االعتماد علی-2
         : اسحب اسم النسیج المناسب وضعه تحت صورته -3
  
 

  
  
  

  
  

  -:النشاط البیتي 
  قارن بین النسیج المولد و النسیج البرنشیمي من حیث   ؟

  . الفراغات البینیة    - -.                    الجدر --
  .ات العصاریة  الفجو--.                  األنویة -.
  
  
  
  
  

  

 النسیج المولد

 البرنشیميالنسیج 
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  النسیج الكولنشیمي و االسكلرنشیمي / الموضوع  )     5/ 4(التاسع / السبت  الصف / الیوم 
  حصة واحدة            / علوم     عدد الحصص /  م          المادة     16/4/2011/التاریخ  

  المتطلب  األساسي ** 
    یذكر المقصود بالنسیج - 
  جة األساسیة   یعدد أنواع األنس- 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  ...........................................  یعتبر النسیج مجموعة من - 
  ............w............ - .............   تقسم األنسجة األساسیة إلى - 

   .یقارن بین أنواع األنسجة األساسیة  في النبات/ الهدف العام 
  : عند نهایة هذا الدرس ینبغي أن یكون التلمیذ قادرا على أن :األهداف 

  .  یستدل على أماكن تواجد النسیج الكولنشیمي  - 
  . یربط بین تركیب النسیج الكولنشیمي ووظائفه- 
  . یربط بین تركیب النسیج االسكلرنشیمي ووظائفه- 
  . یبین أنواع النسیج االسكلرنشیمي- 
  .سیج االسكلرنشیمي و الكولنشیمي   یقارن بین الن- 
  . یحضر عملیا شریحة لنسیج اسكلرنشیمي- 
  .یقدر عظمة الخالق عزوجل في خلقه ألنسجة النبات - 

  الوسائل و األدوات 
 -  وسائل توضیحیة للنسیج الكولنشیمي  و االسكلرنشیمي  – جهاز الوسائط المتعددة –حاسوب 

  ) مجهر مركب –رائح  أغطیة ش– ماء – شرائح – ملقط –بندورة 
  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 

  )  مهارات التنظیم  -  مهارات التذكر - مهارات جمع المعلومات   ( 
   خطة سیر الدرس -

  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على ) 7- 5( عات عمل تعاوني من یقسم المعلم التالمیذ إلى مجمو** 

  .7أعضاء كل مجموعة وفقا لتوزیع األدوار بینهم 
بكتابة التلمیذ ما یعرفه في ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة **   

عرفته في  عن أنواع األنسجة النباتیة و كتابة ما یردون م K.W.Lالعمود األول إلستراتیجیة 
ثم یترك å ما یعتقد أنهم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف یتضمنه  å العمود الثاني من الجدول 
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ثم یطلب من كل å المعلم للتالمیذ دقیقتان لمشاهدة مقطع فیدیو حول أنواع األنسجة النباتیة  
  .مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه 

من خالل عرض وسیلة توضیحیة للنسیج ) 2( اء المهمة یطلب المعلم من التالمیذ أد** 
   - :الكولنشیمي ثم اإلجابة عن األسئلة التالیة 

  . من خالل الصور السابقة للنسیج الكولنشیمي أناقش التالمیذ -  
  . في تركیب النسیج الكولنشیمي ووظائفه  و عالقة مكوناته بوظائفه - 

  -:من خالل ما یلي  ) 3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
 الوقت الكافي  -تم عرض وسیلة توضیحیة إلى النسیج االسكلرنشیمي أمام التالمیذ و یتم إعطائه- 

  .للتأمل ثم أناقش التالمیذ فیما یلي من خالل المجموعات  
   ماهي مكونات النسیج االسكلرنشیمي كما هو موضح إلیك في الشكل السابق  ؟- 

  -:من خالل مناقشتهم فیما یلي  ) 4( لتالمیذ أداء المهمة یطلب المعلم من ا** 
 إذا علمت أن النسیج االسكلرنشیمي نسیج غلیظ الجدر من خالل هذه المعلومة ما هو توقعك - 

  لعالقة التركیب النسیج االسكلرنشیمي مع وظیفته   ؟
  - :من خالل مناقشتهم فیما یلي) 5( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

   ماهي أنواع النسیج االسكلرنشیمي ؟- 
   ماهي أوجه الشبه و االختالف بین النسیج الكولنشیمي و االسكلرنشیمي ؟- 

صفحة  ) 2( من خالل التعلم التعاوني تنفیذ نشاط ) 6( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
و یتم تفقد .نسیج اسكلرنشیميو یتم توزیع أدوات النشاط على المجموعات لتحضیر شریحة لل) 88(

  .سیر العمل في المجموعات خالل تنفیذ النشاط و تقدیم التوجیه المناسب عند الضرورة 
  .یتم تقدیر عظمة الخالق عزوجل في خلقه لألنسجة النباتیة  - 

  ) .1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 
  

  -:التقویم ختامي 
   قارن بین األنسجة األساسیة في الجدول التالي - :السؤال األول  

   النسیج االسكلرنشیمي   النسیج الكولنشیمي   النسیج البرنشیمي   وجه المقارنة 
        الجدر

        األنویة 
        الفراغات البینیة 

        الوظیفة 
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            :اختر اإلجابة الصحیحة/ السؤال الثاني 
  :النسیج االسكلرنشیمي الناضجة النواة في خالیا – 1
   متوسطة– ال توجد نواة          د – صغیرة                 ج -  كبیرة                 ب-:

  : النسیج الذي یكثر في األوراق والسیقان النامیة-2
   البرنشیمي – االسكلرنشیمي          د –الكولنشیمي               ج -  المولد           ب-:

  :یدل وجود أماكن صلبة في أجزاء معینة من النبات على أن هذا الجزء یحوي نسیج  -3
   إنشائي- برنشیمي                د- كولنشیمي             ج- اسكلرنشیمي           ب-:

  :          اسحب اسم النسیج المناسب وضعه تحت صورته/ السؤال الثالث
  
 

  
  
  

  
  

   النتائج المترتبة في كل حالة من الحاالت التالیة  ما- :السؤال الرابع  
   وجود مادة السلیلوز و اللجنین في النسیج االسكلرنشیمي -1
   عدم وجود أنویة في الخالیا االسكلرنشیمیة-2

   - :علل لما یأتي /النشاط البیتي 
  .تتمیز الخالیا االسكلرنشیمیة بأن جدرها سمیكة   -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         الكولنشیمي النسیج 

 االسكلرنشیميالنسیج 
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  األنسجة الوعائیة / الموضوع  )                5( 4( التاسع /      الصف  األحد   / الیوم  
  حصة واحدة      / علوم       عدد الحصص /  م             المادة     17/4/2011/  التاریخ  

  المتطلب  األساسي ** 
    یذكر المقصود بالنسیج - 
    یعدد أنواع األنسجة الوعائیة في النبات  - 

  د األختباریة البنو**
  أكمل العبارات التالیة 

  ...........................................  یعتبر النسیج مجموعة من - 
  ............. ............  Ÿ.............   تقسم األنسجة الوعائیة  إلى - 

  .یستدل على أنواع األنسجة الوعائیة  في النبات / الهدف العام 
  كیة األهداف السلو**
  . یستنتج وظیفة النسیج الوعائي- 
  .   یصنف األنسجة الوعائیة إلى خشب و لحاء - 
  . یربط بین تركیب الخشب ووظائفه- 
  . یربط بین تركیب اللحاء ووظائفه- 
  . یقارن بین الخشب واللحاء- 
   یحدد الطالب صفات القمة النامیة للجذر من خالل مالحظتها تحت المجهر - 
  ق عزوجل في خلقه لألنسجة الوعائیة في النبات  یقدر عظمة الخال- 

  الوسائل و األدوات 
 شرائح جاهزة - وسائل توضیحیة للنسیج الخشب و اللحاء – جهاز الوسائط المتعددة –حاسوب 

  )لقمة نامیة في الجذر  مجهر مركب 
  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 

 مهارات -  مهارات التولید  –  مهارات التنظیم -كر   مهارات التذ- مهارات جمع المعلومات   ( 
  )التكامل  

   خطة سیر الدرس -
  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على ) 7- 5( یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من ** 

  .Šموعة وفقا لتوزیع األدوار بینهم أعضاء كل مج
بكتابة التلمیذ ما یعرفه في ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة **  

 عن األنسجة الوعائیة و أهمیتها من خالل دراستهم لها في  K.W.Lالعمود األول إلستراتیجیة 
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ما یعتقد أنهم یعرفونه و   ثاني من الجدول السنوات السابقة و كتابة ما یردون معرفته في العمود ال
ثم یطلب من كل مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه ô یعتقدون أن الدرس سوف یتضمنه  

.  
من خالل عرض وسیلة مخطط مفاهیمي    ) 2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

  .لصور لألنسجة الوعائیة في النبات و یتم توزیع مجموعة من ا.  ألنواع األنسجة الوعائیة 
  -:ثم اإلجابة عن األسئلة التالیة 

  
  
   ماهي أنوع األنسجة النباتیة ؟- 
  - ماهي مكونات كال من الخشب و اللحاء ؟- 

  -:من خالل ما یلي  ) 3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
أنماط مختلفة من األوعیة الخشبیة و القصیبات أمام التالمیذ و تم عرض وسیلة توضیحیة إلى - 

  . الوقت الكافي  للتأمل ثم أناقش التالمیذ فیما یلي من خالل المجموعات  ôیتم إعطائه
   من خالل العرض السابق لنسیج الخشب ما هو توقعك لوظائف الخشب في النبات ؟- 
  األوعیة الخشبیة في النبات ؟ ماهي أوجه الشبه و االختالف بین القصیبات و - 
تعتبر األوعیة الخشبیة أكفأ من القصیبات في عملیة نقل الماء و األمالح في النبات ألن عملیة - 

  .النقل مستمرة دون انقطاع و لیس من قصیبة الى أخرى 
  -:من خالل ما یلي ) 4( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

 الوقت الكافي  للتأمل ثم -للحاء أمام التالمیذ و یتم إعطائهتم عرض وسیلة توضیحیة إلى ا- 
  .أناقش التالمیذ فیما یلي من خالل المجموعات  

   ما هو توقعك لوظیفة اللحاء في النبات ؟. من خالل العرض السابق لنسیج اللحا- 
  .في النبات . ماهي أهمیة كال من األنابیب الغربالیة و الخالیا المرافقة في عملیة نقل الغذاء - 
   - :ة مالحظات هام- 
  . عدم وجود النواة في األنابیب الغربالیة یسهل عملیة انتقال الغذاء - 

األنسجة 
 الوعائیة 

 الخشب اللحاء

الخالیا  األلیاف
البرنشیمیة 

األوعیة 
 الخشبیة 

الخالیا  األلیاف القصیبات
 البرنشیمیة

الخالیا 
 مرافقة ال

األنابیب 
 الغربالیة
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  .تساعد في نقل الغذاء  ATP الخالیا المرافقة تمد األنابیب الغربالیة بالطاقة على شكل - 
  -:من خالل ما یلي ) 5(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

  . التالي للمقارنة بین الخشب و اللحاء  كتابة الجدول
             اللحاء                 الخشب   وجه المقارنة 

      التركیب
      الوظیفة 

  
  -:من خالل ما یلي ) 6(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

 یتم یتم تحضیر شریحة للقمة النامیة في الجذر حیث یقوم التالمیذ برؤیتها تحت المجهر ثم
  . مناقشتهم في ما تم رؤیته تحت المجهر 

  -:من خالل ما یلي ) 7(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة  ** 
  ) .1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 

  
   -:التقویم الختامي 

 األنابیب الغربالیة و الخالیا -- الخشب و اللحاء    - قارن في جدول بین أ- :السؤال األول 
  المرافقة 

             اللحاء                 الخشب   وجه المقارنة 
      التركیب

      الوظیفة 
  

  الخالیا المرافقة  األنابیب الغربالیة  وجه المقارنة 
      وجود األنویة 

       الوظیفة 
  
  

    علل لما یأتي -:السؤال الثاني 
  أكفأ من القصیبات في عملیة نقل الماء و األمالح األوعیة الخشبیة -1
   أهمیة وجود الخالیا المرافقة في اللحاء-2
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  - ما النتائج المترتبة على كال من -:السؤال الثالث 
   عدم وجود أنویة في األنابیب الغربالیة --

   وجود النقر الحافیة في القصیبات --
  

   أكمل المخطط الذي أمامك-:النشاط البیتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÿÿoiol-o  

  الخشب

............
........  

...............
..  

.........  القصیبات
.........

..  

.........

.........
..  

............  الخالیا المرافقة
........  

.........

.........
..  

  األلیاف
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  القطاع الطولي في الجذر     /  الموضوع  )       5( 4( التاسع / األربعاء      الصف  /  الیوم  
  حصة واحدة            / علوم            عدد الحصص /  م        المادة     20/4/2011/ التاریخ  

  المتطلب  األساسي ** 
  هري النبات الزé  یعدد أجزا- 
    یعدد مكونات المجموع الجذري في النبات  - 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  .........?...........Ï..............Ï...............  یتكون النبات الزهري من - 
  ........................  ?........................  یتكون المجموع الجذري من  - 

  .یستدل على  مناطق المقطع الطولي في الجذر /  لعامالهدف ا
  األهداف السلوكیة **
   یستنتج  أهمیة الجذر للنبات - 
  یصنف الجذور إلى جذور  وتدیة و جذور عرضیة - 
. یحدد المناطق التي تظهر في المقطع الطولي للجذر-  ..  
  . یحضر عملیا شریحة لقمة نامیة في الجذر   - 
  زوجل في خلقه للجذور النباتیة  یقدر عظمة الخالق ع- 

  الوسائل و األدوات 
 – مجهر مركب – وسائل توضیحیة لمقطع طولي في الجذر – جهاز الوسائط المتعددة –حاسوب 

  .    ) شرائح زجاجیة و عود ثقاب - كأس زجاجي  
  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 

  ) مهارات التولید   – مهارات التنظیم  -  مهارات التذكر - مهارات جمع المعلومات   ( 
   خطة سیر الدرس -

  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على ) 7- 5( یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من ** 

  .وار بینهم 7أعضاء كل مجموعة وفقا لتوزیع األد
بكتابة التلمیذ ما یعرفه في العمود ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة ** 

 عن الجذور و أهمیتها من خالل دراستهم لها في السنوات السابقة و  K.W.Lاألول إلستراتیجیة 
عرفونه و یعتقدون أن الدرس ما یعتقد أنهم ی  كتابة ما یردون معرفته في العمود الثاني من الجدول 

  .ثم یطلب من كل مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه   سوف یتضمنه  
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من خالل عرض وسیلة مخطط مفاهیمي    ) 2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
  .و یتم توزیع مجموعة من الصور لجذور في النبات .  ألنواع الجذور 

  -:لة التالیة ثم اإلجابة عن األسئ

  
  
   ما هي أنوع الجذور في النبات ؟- 
  )) الجزر – البصل– الفول – الملوخیة –الثوم (   صنف الجذور التالیة إلى وتدیة وعرضیة- 

  -:من خالل ما یلي  ) 3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
سوب إلى القطاع الطولي في الجذر  أمام التالمیذ و تم عرض وسیلة توضیحیة من خالل الحا- 

  . الوقت الكافي  للتأمل ثم أناقش التالمیذ فیما یلي من خالل المجموعات  ôیتم إعطائه
     مما یتكون القطاع الطولي في الجذر ؟- 
    ما هو توقعك لوظیفة القمة النامیة في الجذر ؟-  
  راء في الجذر ؟ على ماذا تستدل عندما تزداد المنطقة الج- 
   ما هي العالقة بین الشعیرات الجذریة و المنطقة الجراء في الجذر ؟-  
    ما هي أهمیة كال من منطقة االستطالة و منطقة الجذور الثانویة ؟- 

  -:من خالل ما یلي ) 4(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
تالمیذ برؤیتها تحت المجهر ثم یتم یتم تحضیر شریحة للقمة النامیة في الجذر حیث یقوم ال

و من خالل ما سبق یتم تقدیر عظمة الخالق سبحانه و . مناقشتهم في ما تم رؤیته تحت المجهر 
  .تعالي في خلقه للجذور في النبات 

  -:من خالل ما یلي ) 5(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
  ) 1( الجدول الموجود في المهمة اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في 

  
  
  

 الجذور 

 تدیة الجذور الو الجذور العرضیة 

  الثوم     البصل الجزر الفجل
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   -:التقویم الختامي 
  صنف جذور النباتات التالیة إلى  وتدیة و عرضیة / السؤال األول 

  
   
  
  
  
  

  
  
  

  - ما النتائج المترتبة على كال من -:السؤال الثاني  
   موت الشعیرات الجذریة كبیرة السن في المقطع الطولي للجذر  --

  النسیابي للقلنسوة  الشكل ا--
  
  

   قارن في الجدول التالي بین القمة النامیة و القلنسوة في الجذر -:السؤال الثالث 
  

  القلنسوة  القمة النامیة  وجه المقارنة
      الخالیا المكونة لها

      الوظیفة
  

   ارسم مقطع طولي لجذر نبات من ذوات الفلقتین -:النشاط البیتي 
  
  
  
  
  
  
  

.......................
... 

.......................
... 

.......................
... 

.......................
... 
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  التركیب الداخلي للجذر/ الموضوع  )         5( 4( التاسع  /      الصف  الخمیس /  الیوم  
  حصة واحدة / علوم            عدد الحصص /  م   المادة     21/4/2011التاریخ  

  المتطلب  األساسي ** 
   النبات الزهريé  یعدد أجزا- 
    یعدد مكونات المقطع الطولي في الجذر   - 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  ................?...........é..............é...............  یتكون النبات الزهري من - 
  ........?.................?............ ?............ یتكون المقطع الطولي في الجذر   - 

  یبین التركیب الداخلي للجذر  /  الهدف العام
  ة األهداف السلوكی**
  . یحدد مناطق التركیب الداخلي للجذر- 
   یقارن  بین البشرة والقشرة من حیث التركیب و الوظیفة  - 
  . یستدل على أجزاء االسطوانة الوعائیة- 
   یرسم مقطع عرضي لجذر نبات من ذوات الفلقتین  - 
   یقدر عظمة الخالق عزوجل في خلقه للجذور النباتیة - 

  الوسائل و األدوات 
 صور – وسائل توضیحیة لمقطع عرضي  في الجذر –هاز الوسائط المتعددة   –حاسوب 

  ) لالسطوانة الوعائیة في الجذر  
  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 

   )–  مهارات التنظیم -  مهارات التذكر - مهارات جمع المعلومات   ( 
   خطة سیر الدرس -

  .ن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم ع** 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على ) 7- 5( یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من ** 

  .7أعضاء كل مجموعة وفقا لتوزیع األدوار بینهم 
في العمود بكتابة التلمیذ ما یعرفه ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة ** 

 التركیب الداخلي للجذور و كتابة ما یردون معرفته في العمود الثاني  K.W.Lاألول إلستراتیجیة 
ثم یطلب من كل   ما یعتقد أنهم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف یتضمنه    من الجدول 

یب الداخلي مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه و یمكن االستعانة بوسیلة توضحیة للترك
  .للجذور 
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من خالل عرض وسیلة توضیحیة من خالل  ) 2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
 الوقت الكافي  للتأمل ثم 2الحاسوب إلى القطاع الطولي في الجذر  أمام التالمیذ و یتم إعطائه

  .أناقش التالمیذ فیما یلي من خالل المجموعات  
  تالف بین البشرة و القشرة  ماهي أوجه الشبه و االخ- 

من خالل عرض وسیلة توضیحیة من خالل  ) 3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
 3الحاسوب إلى األسطوانة الوعائیة في جذر نبات من ذوات الفلقتین أمام التالمیذ و یتم إعطائه

  .ات  الوقت الكافي  للتأمل ثم أناقش التالمیذ فیما یلي من خالل المجموع
 أطلب من التالمیذ ذكر مكونات االسطوانة الوعائیة  بالترتیب من الخارج إلى الداخل و ذكر -  

  .وظیفة كل جزء من مكوناتها  
   یتم تفقد سیر العمل في المجموعات خالل تنفیذ النشاط و تقدیم التوجیه المناسب عند الضرورة - 

ن خالل عرض وسیلة توضیحیة بالحاسوب م ) 4( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
مقطع عرضي في جذر نبات من ذوات الفلقتین أمام التالمیذ و أطلب منهم رسمها في كراسة 

  .   اإلجابة 
  -:من خالل ما یلي ) 5(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

  )1 ( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة
  -:تقویم ختامي 

  أكتب البیانات على الرسم  / السؤال األول   
  
  
  
  
  
  
  

    قارن بین البشرة و القشرة في الجذر من حیث التركیب و الوظیفة -:السؤال الثاني
  

  القشرة   البشرة   وجه المقارنة
      الخالیا المكونة لها

      الوظیفة
  

1 -      ................................ 2 -...............................   
  
3 -       ............................... 4 -.............................   
  
5 -      ............................... 6-................................   
  
7 -..........  .........................  

 )1(   

 )2(   

 )3(   

 )4(   

 )5(   

 )6(   

 )7(   
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  -ى كال من  ما النتائج المترتبة عل-:السؤال الثالث  
   انقسام شریط الكامبیوم في الحزم الوعائیة للجذر   --

    وجود مادة شمعیة في البشرة --
  

 قارن في جدول بین المحیط الدائر و النخاع و الحزم الوعائیة في الجذر من -:النشاط البیتي 
  حیث الوظیفة و التركیب ؟

  
    النخاع       الحزم الوعائیة     المحیط الدائر  وجه المقارنة

  
  الوظیفة 

      

  
  التركیب
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  وظائف الجذور / الموضوع  )         5( 4( التاسع  /  األحد              الصف  /  الیوم  
  حصة واحدة   / العلوم                 عدد الحصص /   م   المادة     24/4/2011/  التاریخ  

  المتطلب  األساسي ** 
  دد مكونات الحزم الوعائیة في الجذر  یع- 
    یعدد مكونات األسطوانة الوعائیة في الجذر - 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  ................=..............=............... تتكون الحزم الوعائیة في الجذر من- 
  ............ ?............ ?............ تتكون األسطوانة الوعائیة في الجذر من    - 

  یقارن الوظائف الرئیسیة و الثانویة للجذور  /  الهدف العام
  األهداف السلوكیة **
   یستدل على الوظائف الرئیسیة للجذور - 
   یستنتج عملیا على  الخاصیة األسموزیة في النبات  - 
   یتتبع مراحل انتقال الماء داخل الشعیرات الجذریة - 
  ظائف الثانویة للجذور  یبین  الو- 
   یقدر جهود العلماء في اكتشافهم لوظائف الجذور - 

  الوسائل و األدوات 
 أنبوب – محلول ملحي – محلول سكر الجلوكوز –   كأس – جهاز الوسائط المتعددة –حاسوب 
  )  حامل أنابیب   – كیس سیلوفان –زجاجي 

  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 
   )–  مهارات التنظیم -  مهارات التذكر - مع المعلومات   مهارات ج( 
   خطة سیر الدرس -

  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على ) 7- 5( یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من ** 

  .7وفقا لتوزیع األدوار بینهم أعضاء كل مجموعة 
بكتابة التلمیذ ما یعرفه في العمود ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة ** 

 وظائف الجذور و كتابة ما یردون معرفته في العمود الثاني من  K.W.Lاألول إلستراتیجیة 
ثم یطلب من كل مجموعة    یتضمنه  ما یعتقد أنهم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف  الجدول 

  .  تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه 
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من خالل توزیع األدوات على المجموعات   ) 2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
  .أمام التالمیذ  ) 96( صفحة ) 6( إلجراء نشاط 

  .المشاهدة و االستنتاج من النشاط . یطلب من كل مجموعة كتابة 
   یتم تفقد سیر العمل في المجموعات خالل تنفیذ النشاط و تقدیم التوجیه المناسب عند الضرورة  - 

من خالل  عرض صور توضیحیة تبین كیفیة  )  3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
  .انتقال الماء في الشعیرات الجذریة 

  .ماء في الشعیرات الجذریة  اطلب من التالمیذ كتابة مخطط یوضح كیفیة انتقال ال- 
من خالل  مناقشة التالمیذ في الوظائف الثانویة  )  4( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

في نهایة الدرس و من خالل ما تم عرضه  یتم تقدیر دور العلماء في اكتشافهم لوظائف . للجذور 
  .الجذور الثانویة 

  -:من خالل ما یلي ) 5(مهمة یطلب المعلم من التالمیذ أداء ال** 
  ) 1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 

   -:التقویم الختامي 
  :/  ارسم مخططا النتقال الماء من الشعیرات الجذریة بإعادة ترتیب كل من /السؤال األول  

  ) . البشرة – القشرة –یط الدائر  المح– خشب األوراق – البشرة الداخلیة –خشب الساق ( 
  
  

   ضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة- :السؤال الثاني 
   أفضل طریقة لعرض عملیة انتقال الماء في الشعیرات الجذریة  هي-1
   صورة - وصف شفوي              د- فقرة مكتوبة          ج- شكل بیاني          ب --

سموزیة في النبات من خالل قیامك بالنشاط الذي  طلب منك دراسة أثر الخاصیة األ-2
 .فأي من الفرضیات التالیة تصلح لهذه الدراسة . أمامك 

  . ینتقل المحلول السكري األعلى تركیز إلى الماء المقطر األقل تركیز- 
  . ینتقل الماء المقطر األعلى تركیز إلى المحلول السكري األقل تركیز-.
  .قل تركیز إلى المحلول السكري األعلى تركیز ینتقل الماء المقطر األ- .
  . ال یحدث انتقال للماء المقطر أو المحلول السكري-.

 عند زرع حبات من الفاصولیا في تربة صالحة للزراعة وتزویدها بین الفترة واألخرى - :نشاط بیتي 
 :بماء مالح یالحظ

  .ید لتوفر األمالح لها  نموها بشكل ج– نموها بشكل عادي ثم تضعف وتموت         ب –- 
  – نموها دون أن تنتج ثمارا –  كیفها مع األمالح              سرعة نموها وت–  
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  القطاع الطولي في الساق/ الموضوع  )        5( 4( التاسع  /  األربعاء    الصف  /  الیوم  

  حصة واحدة    / علوم             عدد الحصص / م      المادة     27/4/2011/ التاریخ  
  المتطلب  األساسي ** 

    یعدد مكونات األسطوانة الوعائیة في الجذور- 
    یعدد مكونات المجموع الخضري في النبات  - 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  ..................?.........../............../...............  یتكون النبات الزهري من - 
  ...........  - ............. - ............. - ...........  یتكون المجموع الخضري من  - 

  یستدل على  مناطق المقطع الطولي في الساق /  الهدف العام
  األهداف السلوكیة **

   یستنتج  المقصود  بالساق  -1
  یصنف السیقان على هوائیة و أرضیة -2
- یحدد المناطق التي تظهر في -3   .المقطع الطولي للساق-
   یقارن بین المناطق التي یتكون منها القطاع الطولي في الساق -4
   یرسم المقطع الطولي للساق-5
   یقدر عظمة الخالق عزوجل في خلقه للسیقان النباتیة -6

  الوسائل و األدوات 
°  بعض سیقا– وسائل توضیحیة لمقطع طولي في الساق – جهاز الوسائط المتعددة–حاسوب 

  )نباتات طبیعیة
  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 

  ) مهارات التولید   –  مهارات التنظیم -  مهارات التذكر - مهارات جمع المعلومات   ( 
   خطة سیر الدرس -

  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على ) 7- 5( لتالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من یقسم المعلم ا** 

  .7أعضاء كل مجموعة وفقا لتوزیع األدوار بینهم 
بكتابة التلمیذ ما یعرفه ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة **         

ون معرفته في العمود الثاني   عن الساق  و كتابة ما یرد K.W.L  في العمود األول إلستراتیجیة 
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ثم یطلب من كل   ما یعتقد أنهم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف یتضمنه    من الجدول 
  .  مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه 

من خالل عرض مجموعة من الصور و مقطع  ) 2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
  .     من خالل الحاسوب  أمام التالمیذ فیدیو  للسیقان  النباتیة

   - :التالمیذ قیما یلي 
    من خالل مشاهدتك إلى صور السیقان إلى كم صنف یمكن أن تقسم السیقان ؟    - 
   و ماهي أمثلة السیقان األرضیة    ؟ة  ما هي أمثلة السیقان الهوائی- 

ض وسیلة  توضیحیة تبین القطاع من خالل  عر )  3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
  . الطولي في الساق 

  . اطلب من التالمیذ ذكر مكونات القطاع الطولي في الساق - 
  . یتم مناقشة التالمیذ في المكونات ووظیفة و تركیب كل جزء في القطاع الطولي في الساق- 

حیة تبین القطاع من خالل  عرض وسیلة  توضی )  4( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
  . الطولي في الساق 

  . أطلب من التالمیذ رسم القطاع الطولي في كراسات اإلجابة - 
  -:من خالل ما یلي ) 5(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

  ) 1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 
  :                  نباتات التالیة إلى أرضیة وهوائیةصنف سیقان ال/ السؤال األول  

  ) البصـل – البطـاطا – السـرو -الزیتـون  ( 
  )        ----------  Q -------- :  (السیقان األرضیة 

  )        ----------  Q -------- (السیقان الهوائیة     
  االستطالة في الساق قارن بین القمة النامیة في الساق و منطقة -:السؤال الثاني 

  منطقة االستطالة في الساق   القمة النامیة في الساق  وجه المقارنة
      الخالیا المكونة لها

      الوظیفة
  - ما النتائج المترتبة على كال من -:السؤال الثالث   

   إذا أزیلت القمة النامیة من الساق --
   في القمة النامیة في الساق  ة  وجود خالیا مرستیمی--

  .اكتب مثالین على كل من السیقان الهوائیة و السیقان المصمتة / النشاط البیتي 
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  التركیب الداخلي للساق/ التاسع           الموضوع  /   الخمیس            الصف  /  الیوم  
  حصة واحدة       / علوم               عدد الحصص /   م    المادة     28/4/2011/ التاریخ  

   المتطلب  األساسي **
    یعدد مكونات الساق في النبات - 
    یعدد مكونات المقطع الطولي في الساق   - 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  .................................../........................  یتكون الساق في النبات من  - 
  ........?............- .........?........... ?  ......... یتكون المقطع الطولي في الساق- 

  یستدل على  التركیب الداخلي للساق   /  الهدف العام
  األهداف السلوكیة **

  . یحدد مناطق التركیب الداخلي للساق-  
   یقارن  بین البشرة والقشرة من حیث التركیب و الوظیفة  -  
  . الساق یعدد أجزاء االسطوانة الوعائیة في-  
   یستنتج كیفیة تحدید عمر الشجرة عن طریق الحلقات السنویة -  
  یصنف السیقان إلى سیقان جوفاء و سیقان مصمتة -  
   یرسم مقطع عرضي لساق نبات من ذوات الفلقتین  -  
   یقدر عظمة الخالق عزوجل في خلقه للسیقان النباتیة -  

  الوسائل و األدوات 
 صور – وسائل توضیحیة لمقطع عرضي  في الجذر – /   جهاز الوسائط المتع–حاسوب 

  ) لالسطوانة الوعائیة في الجذر  
  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 

  )  مهارات التكامل –  مهارات التنظیم -  مهارات التذكر - مهارات جمع المعلومات   ( 
  .ن هناك مشكلة عند أحد منهم یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كا** 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على ) 7- 5( یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من ** 

  .7أعضاء كل مجموعة وفقا لتوزیع األدوار بینهم 
بكتابة التلمیذ ما یعرفه في العمود ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة ** 

  عن تركیب الساق  و كتابة ما یردون معرفته في العمود الثاني من  K.W.L  ستراتیجیة األول إل
ثم یطلب من كل مجموعة   ما یعتقد أنهم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف یتضمنه    الجدول 

  .  تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه 
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رض وسیلة توضیحیة من خالل من خالل ع ) 2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
 الوقت 2الحاسوب إلى التركیب الداخلي للساق نبات فن ذوات الفلقتین  أمام التالمیذ و یتم إعطائه

  .الكافي  للتأمل ثم أناقش التالمیذ فیما یلي من خالل المجموعات  
   ماهي أوجه الشبه و االختالف بین البشرة و القشرة ؟- 

من خالل عرض وسیلة توضیحیة من خالل  ) 3(  أداء المهمة یطلب المعلم من التالمیذ** 
 3الحاسوب إلى األسطوانة الوعائیة في ساق نبات من ذوات الفلقتین أمام التالمیذ و یتم إعطائه

  .الوقت الكافي  للتأمل ثم أناقش التالمیذ فیما یلي من خالل المجموعات  
ئیة  بالترتیب من الخارج إلى الداخل و ذكر  أطلب من التالمیذ ذكر مكونات االسطوانة الوعا-  

  .وظیفة كل جزء من مكوناتها  
من خالل عرض وسیلة توضیحیة من خالل  ) 4( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

الحاسوب إلى لساق نبات من النباتات المعمرة  موضح علیه الحلقات السنویة  أمام التالمیذ و یتم 
  .في  للتأمل ثم أناقش التالمیذ فیما یلي من خالل المجموعات   الوقت الكا4إعطائه

    كم یبلغ عمر الشجرة التي أمامك  ؟-  
   ما هو األساس المتبع في تحدید عمر الشجرة ؟- 

من خالل عرض كتابة خریطة مفاهیمیة  ) 5( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** ** 
اطلب من التالمیذ كتابة مثالین على كل نوع  السیقان ألنواع السیقان الجوفاء و المصمتة و 
  .السابقة من خالل الخریطة المفاهیمیة 

  
  
  

من خالل عرض وسیلة توضیحیة لساق نبات من  ) 6( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
تم تقدیر عظمة الخالق عزوجل في خلقه ثم ی. ذوات الفلقتین و أطلب من التالمیذ رسمه في الدفتر 

  .للساق في النبات 
  -:من خالل ما یلي ) 7(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

  ) 1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 
  

 السیقان 

 السیقان الجوفاء السیقان المصمتة  

 اللوز    البرتقال الفول  الحمص
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   -:التقویم الختامي 
                                                    :    أكتب البیانات على الرسم / السؤال األول  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    قارن بین البشرة و القشرة في الساق من حیث التركیب و الوظیفة -:السؤال الثاني
  القشرة   البشرة   وجه المقارنة

      الخالیا المكونة لها
      الوظیفة

  
  - ما النتائج المترتبة على كال من -:السؤال الثالث  

   انقسام شریط الكامبیوم في الحزم الوعائیة للساق   --
    وجود مادة شمعیة في البشرة --
   وجود خالیا اسكلرنشیمیة في المحیط الدائر للساق - -
  

   أذكر مثالین على كل من السیقان الجوفاء و السیقان المصمتة -  :السؤال الرابع
  

   النخاع و الحزم الوعائیة في الساق من  قارن في جدول بین المحیط الدائر و-  :النشاط البیتي
  التركیب   حیث الوظیفة و

  
  
  
  
  

1 -      ................................ 2 -.......................... .....  
  
3 -       ............................... 4 -.............................   
  
5 -      ............................... 6-................................   
  
7 -       ............................... 8 - ...............................   
  

 )1(  
 )2(   

 )3(   

 )4(   

 )5(    
 )6( 

 )7(   
 )8(   
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  وظائف الساق / الموضوع  )         5( 4( التاسع  /  السبت             الصف  / الیوم  
حصة واحدة                   / علوم                 عدد الحصص /   م   المادة     30/4/2011/ التاریخ  

  لمتطلب  األساسي /** 
    یعدد مكونات الحزم الوعائیة في الساق- 
    یعدد مكونات األسطوانة الوعائیة في الساق - 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  ................/............../............... تتكون الحزم الوعائیة في الساق من- 
  ............ ?............ ?............الساق من     تتكون األسطوانة الوعائیة في - 

  یقارن بین الوظائف الرئیسیة و الثانویة للسیقان  /  الهدف العام
  األهداف السلوكیة **
   یستدل على الوظائف الرئیسیة للساق- 
   یستنتج عملیا عملیة انتقال الماء في الخشب  في النبات  - 
  ê یستنتج الوظائف الثانویة للسا- 
   یقدر جهود العلماء في اكتشافهم لوظائف الجذور - 

  الوسائل و األدوات 
 شرائح زجاجیة – دورق زجاجي – صبغة  –  نباتات الفول   – جهاز الوسائط المتعددة –حاسوب 

  )  مجهر مركب      – مشرط حاد –
  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 

  )  مهارات التنظیم - التذكر   مهارات- مهارات جمع المعلومات   ( 
   خطة سیر الدرس -

  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم ** 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على أعضاء ) 7-5( یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من 

  .7كل مجموعة وفقا لتوزیع األدوار بینهم 
بكتابة التلمیذ ما یعرفه في العمود ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة ** 

 وظائف السیقان  في النبات و كتابة ما یردون معرفته في العمود  K.W.Lاألول إلستراتیجیة 
ب من ثم یطل  ما یعتقد أنهم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف یتضمنه    الثاني من الجدول 

  .  كل مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه 
من خالل  عرض صور توضیحیة تبین كیفیة انتقال  )  2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 

  . الماء بالخشب في الساق   
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  .اطلب من التالمیذ كتابة مخطط یوضح كیفیة انتقال الماء في الخشب في الساق  
من خالل  مناقشة التالمیذ في الوظائف الثانویة  )  3( تالمیذ أداء المهمة  یطلب المعلم من ال

في نهایة الدرس و من خالل ما تم عرضه  یتم تقدیر دور العلماء في اكتشافهم لوظائف . للجذور 
  .الجذور الثانویة 

  -:من خالل ما یلي ) 4(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 
   أمام التالمیذ100 صفحة  )7(  یتم إجراء نشاط - 
   أفحص الشریحة باستخدام المجهر و سجل مالحظاتك و فسر نتائجك ؟- 
   أطلب من التالمیذ كتابة المشاهدة و االستنتاج من النشاط السابق - 
  

  -:من خالل ما یلي ) 5(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
  ) 1( لجدول الموجود في المهمة اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في ا

  
   -: التقویم الختامي 

  :                  صنف الوظائف التالیة للساق إلى رئیسة أو ثانویة/ السؤال األول 
  }................ { .  حمل األوراق والفروع واألزهار– 1
  }.................. { .  خزن المواد الغذائیة والماء– 2
  }.................. { . واألمالح من الجذر على األوراق نقل الماء – 3
  }.................. { .  التكاثر الخضري كما في الدرنات واألبصال– 4
  }.................. { .  نقل الغذاء المصنع في األوراق إلى جمیع أجزاء النبتة– 5
 }.................. { .  التسلق، للوصول إلى الضوء– 6

   قارن بین الوظائف الثانویة و الوظائف األساسیة في الساق ؟ -  :شاط البیتيالن
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  الورقة /  الموضوع  )         5( 4( التاسع  /  األربعاء               الصف  /   الیوم  
حصة / علوم                  عدد الحصص /  م         المادة     4/5/2011/  التاریخ  
          واحدة  

  المتطلب  األساسي ** 
    یعدد مكونات النبات الزهري- 
    یعدد مكونات المجموع الخضري في النبات  - 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  ..................?.........../............../...............  یتكون النبات الزهري من - 
  ...........  Ï ............. Ï ............. Ï ........... من   یتكون المجموع الخضري - 

  یستدل على تركیب الورقة في النبات  /  الهدف العام
  األهداف السلوكیة **
  . یستنتج المقصود بالورقة - 
  . یعدد أجزاء الورقة - 
  یقارن بین الورقة المركبة و الفرع من حیث التركیب - 
  . حسب شكل النصل   یصنف األوراق في النبات- 
  . یصنف األوراق في النبات حسب شكل العروق - 
   یقدر عظمة الخالق سبحانه و تعالي في خلقه ألوراق النبات - 
  

  الوسائل و األدوات 
 بعض – وسائل توضیحیة لمقطع عرضي في نصل ورقة  – جهاز الوسائط المتعددة–حاسوب 

É�ôÏ– أغطیة للشرائح  – مشرط – شریحة – مجهر – نباتات طبیعیة(  
  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 

  ) مهارات التولید   –  مهارات التنظیم -  مهارات التذكر - مهارات جمع المعلومات   ( 
   خطة سیر الدرس -

  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على أعضاء ) 7-5(  إلى مجموعات عمل تعاوني من یقسم المعلم التالمیذ

  .7كل مجموعة وفقا لتوزیع األدوار بینهم 
بكتابة التلمیذ ما یعرفه في العمود ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة ** 

  ه في أوراق النبات وكتابة ما یردون معرفت K.W.Lاألول إلستراتیجیة 
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ثم یطلب å ما یعتقد أنهم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف یتضمنه  å العمود الثاني من الجدول 
  .  من كل مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه 

من خالل عرض مجموعة من الصور و مقطع فیدیو   )  2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 
  .  حاسوب  أمام التالمیذ ألوراق  نباتیة   من خالل ال

 مع ذكر أجزاء الورقة  من خالل الصور التي ة  أطلب من كل مجموعة ذكر تعریف الورقة النباتی
ثم یتم مناقشة التالمیذ في إجاباتهم و تعمیم اإلجابة . عرضها و العینات التي بحوزة كل مجموعة 

  الصحیحة    
3من خالل عرض وسیلة توضیحیة لكال من الفرع و  )  3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 

  .و یطلب من التالمیذ ذكر أوجه المقارنة بینهما .الورقة المركبة 
من خالل مشاهدتك إلى صور األوراق و العینات )  4( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 

 كل مجموعة من التي تم توزیعها على المجموعات  كیف یتم تصنیف أورق النبات التي بحوزة
  المجموعات ؟

  . ما هي أمثلة األوراق أبریة و الرمحیة  و ماهي أمثلة األوراق الملعقیة  و القلبیة  
من خالل مشاهدتك إلى صور األوراق و العینات )  5( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 

  لفلقة و ذوات الفلقتین التي تم توزیعها على المجموعات  ما هو األساس الذي تم تصنیف ذوات ا
  .ف ختام الدرس یتم تقدیر عظمة الخالق عزوجل في خلقه ألوراق النبات 

  -:من خالل ما یلي ) 6(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 
  ) 1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 

  
    السؤال األول- :تقویم ختامي 

  
  
  
  
  

   قارن بین الورقة المركبة و الفرع  -:السؤال الثاني 
  

  الفرع  الورقة المركبة   وجه المقارنة
      الوریقة 

      برعم إبطي 

  أجزاء الورقة

..............  ..............  ..............
.  
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  - ما النتائج المترتبة على كال من -:السؤال الثالث   

   تصنیف أوراق النبات حسب شكل العروق إلى متوازیة و شبكیة --
  .  بات الخضراء   وجود العنق في ورقة الن--
  

  / النشاط البیتي 
  

  . •ارسم ورقة النبات موضحا علیها األجزاء 
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   للورقة يالتركیب الداخل/  الموضوع  )     5( 4( التاسع  /  الخمیس     الصف  /   الیوم  
  حصة واحدة           / علوم              عدد الحصص/  م         المادة     5/5/2011التاریخ    

  المتطلب  األساسي ** 
    یذكر المقصود بالورقة - 
    یعدد مكونات الورقة في النبات   - 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  ....................................................................... تعرف الورقة بأنها - 
  ....................... - ................... - ........... ي النبات من    تتكون الورقة ف- 

  یستدل على التركیب الداخلي لورقة النبات  /  الهدف العام
  األهداف السلوكیة **
  . یبین التركیب الداخلي للنبات - 
   یوضح تركیب الثغور في أوراق النبات - 
   یفسر أهمیة الثغور للنبات  - 
  یحة لمقطع عرضي في ورقة النبات یحضر شر- 
   یقدر عظمة الخالق سبحانه و تعالي في خلقه ألوراق النبات - 

  الوسائل و األدوات 
 بعض – وسائل توضیحیة لمقطع عرضي في نصل ورقة  – جهاز الوسائط المتعددة–حاسوب 

  ) أغطیة للشرائح – مشرط – شریحة – مجهر – نباتات طبیعیة – /  
  د تنمیتها من خالل الدرس المهارات المرا

  ) مهارات التولید   –  مهارات التنظیم -  مهارات التذكر - مهارات جمع المعلومات   ( 
  
   خطة سیر الدرس -

  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم 
أفراد ، ثم یبدأ العمل على أعضاء ) 7-5( یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من 

  .7كل مجموعة وفقا لتوزیع األدوار بینهم 
بكتابة التلمیذ ما یعرفه في العمود ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة ** 

   أوراق النبات وكتابة ما یردون معرفته في K.W.Lاألول إلستراتیجیة 
ثم یطلب å ما یعتقد أنهم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف یتضمنه  å العمود الثاني من الجدول 

  .  من كل مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه 
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من خالل وسیلة توضیحیة یتم عرضها لقطاع  )  2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 
 مجموعة ذكر مكونات عرضي لورقة نبات من ذوات الفلقتین   أمام التالمیذ  أطلب من كل

   یلي  االتركیب  الداخلي للورقة من خالل الوسیلة المعروضة ثم یتم مناقشة التالمیذ فیم
  ما هي مكونات التركیب الداخلي للورقة كما هو موضح إلیك في الشكل السابق  ؟

  ورقة ؟ ماهي وجه الشبه و االختالف بین الطبقة األسفنجیة و العمادیة في النسیج المتوسط في ال
  ما هي أهمیة النسیج المتوسط  في التركیب الداخلي للورقة ؟

من خالل عرض وسیلة توضیحیة و مقطع فیدیو یبن  )  3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 
  -:ثم یتم مناقشة التالمیذ فیما یلي ( تركیب الثغور في النباتات 

   ما المقصود بالثغر ؟
  ما هي أهمیة الثغور ؟

  هي أهمیة الخالیا الحارسة في الثغور ؟ما 
  لماذا عدد الثغور في السطح السفلي للورقة أكثر من السطح العلوي ؟

من خالل تحضیر شریحة لمقطع عرضي في الورقة ) 4( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 
مكانات حیث نوفر للمجموعات كافة اإل) . 103(صفحة ) 9(من خالل تنفیذ المجموعات لنشاط 

  .المادیة لتنفیذ النشاط 
  . یتم مراقبة سیر العمل و توجیه التالمیذ كلما دعت الضرورة إلى ذلك 

  .یتم تقدیر عظمة الخالق عزوجل في خلقه ألوراق النبات 
  -:من خالل ما یلي ) 5(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة ** 

  ) 1( جدول الموجود في المهمة اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في ال
  

   السؤال األول- :تقویم ختامي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   التركیب الداخلي للورقة
  للورقة 

....................  .....................  ......................  
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   قارن بین الطبقة العمادیة  و الطبقة األسفنجیة -:السؤال الثاني 
  

  الطبقة األسفنجیة  الطبقة العمادیة  وجه المقارنة
      الخالیا المكونة لها

      عدد الصفوف
   

� على كال من  ما النتائج المترتبة-:السؤال الثالث     
�   وجود طبقة من الكیوتین على طبقة البشرة في الورقة  -

   وجود  الخالیا الحارسة في الثغور   --
  

  علل لما یأتي / النشاط البیتي 
  . عدد الثغور في الطبقة السفلى للورقة أكبر من الطبقة العلیا --

  . وجود طبقة شمعیة على السطح العلوي للورقة -.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 193

  الهرمونات النباتیة / الموضوع  )         5( 4( التاسع  /  السبت           الصف  /  الیوم  
  حصة واحدة          / علوم                   عدد الحصص /  م    المادة     2011/ 7/5/ التاریخ  

  المتطلب  األساسي ** 
  ئنات الحیة   یعدد بعض المؤثرات الخارجیة لالستجابة في الكا- 
    یذكر المقصود بالنمو في الكائنات الحیة - 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  .................- ...............  من المؤثرات الخارجیة لالستجابة في الكائنات الحیة  - 
  ................  ........................................................ یعرف النمو ب- 

                                              .                        یعدد بعض الهرمونات وأهمیتها /  الهدف العام
  األهداف السلوكیة **

    یتتبع مراحل اكتشاف الهرمونات النباتیة -  
    یفسر آلیة عمل هرمون األوكسین في االنتحاء الضوئي-  
   عملیأ على ظاهرة االنتحاء الضوئي و الجذري یستدل-  
   یقدر جهود العلماء في اكتشافهم للهرمونات النباتیة  -  

  الوسائل و األدوات 
 صندوق – ماء – قرص من الفلیین  – كأس زجاجي كبیر   – جهاز الوسائط المتعددة–حاسوب 

  ) بادرة نبات  - من الورق المقوى  
  الل الدرس المهارات المراد تنمیتها من خ

  ) مهارات التولید    –  مهارات التحلیل -  مهارات التذكر - مهارات جمع المعلومات   ( 
   خطة سیر الدرس -

  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم 
م یبدأ العمل على أعضاء أفراد ، ث) 7-5( یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من 

  .=كل مجموعة وفقا لتوزیع األدوار بینهم 
بكتابة التلمیذ ما یعرفه في العمود ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة ** 

   أوراق النبات و كتابة ما یردون معرفته في K.W.Lاألول إلستراتیجیة 
ثم یطلب å هم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف یتضمنه  ما یعتقد أنå العمود الثاني من الجدول 

  .  من كل مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه 
 من الصور توضح ةمن خالل عرض رسوم توضیحی)  2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 

  .تجارب العالم فتت للهرمونات النباتیة من خالل الحاسوب أمام التالمیذ 
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وم بعملیة سرد تاریخي لتاریخ اكتشاف الهرمونات النباتیة مرورا بعالم تشارلز و فرانسیس و ثم أق
   -:ثم یتم طرح السؤال التالي .  جنسن و فنت 

  ماهي األفكار الرئیسة التي أعتمد علیها كل عالم في أثناء اكتشافه للهرمونات النباتیة ؟
 في 3م التعرف على آلیة عمل هرمون األوكسییت ) 3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 

عملیة االنتحاء الضوئي من خالل عرض مقطع فیدیو أمام التالمیذ لظاهرة االنتحاء الضوئي في 
  -:ثم أطلب من التالمیذ اإلجابة عن األسئلة التالیة ( النبات 

   في النبات ؟-ما هي أهمیة هرمون األوكسی
  °. بات للضوءماذا تتوقع أن یحدث عن تعریض ساق ن

   الضوئي ؟°ما المقصود باالنتحا
 في 4من أجل التعرف على آلیة عمل هرمون األوكسی) 4( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 

   ).107( صفحة ) 10(4على ظاهرة االنتحاء الضوئي عملیا أقوم بإجراء نشاط 
  . اطلب من التالمیذ ذكر المشاهدة و االستنتاج 

  . في اكتشاف الهرمونات النباتیة  . یتم الثناء و تقدیر دور العلماء الذین ساهموفي ختام الدرس
  -:من خالل ما یلي ) 5(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 

  ) 1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 
  -:التقویم الختامي  

                                                            :لم الذي قام بــ حدد اسم العا/السؤال األول 
  .( .......) إجراء تجارب على النبات لمعرفة أسباب انحناء ساق النبات عند القمة النامیة –1
– قطع القمة النامیة لساق نبات ووضع مكعبا من الهالم بین القمة النامیة والساق وعرض – 2

  .( .................. )ضوء فوجد أنها تنحني نحو الضوء النبات لل
  (........ ) استخالص الهرمون الذي تفرزه القمة النامیة وأجرى علیه سلسلة من التجارب – 3
  

  - ما النتائج المترتبة على كال من -:النشاط البیتي   
   تعریض ساق نبات إلى الضوء --

  قمة النامیة  في ال- زیادة تركیز هرمون األوكسی--
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  الهرمونات النباتیة / الموضوع  )         5( 4( التاسع  /  األحد             الصف  /  الیوم  
  حصة واحدة          / علوم                  عدد الحصص /   م     المادة     9/5/2011/ التاریخ  

  المتطلب  األساسي ** 
  وا في اكتشاف الهرمونات النباتیة   یعدد بعض العلماء الذین ساهم- 

  البنود األختباریة **
  أكمل العبارات التالیة 

  ...........?......... - ........  من العلماء  الذین ساهموا في اكتشاف الهرمونات النباتیة  - 
  یستنتج أهمیة بعض الهرمونات النباتیة  /  الهدف العام

  األهداف السلوكیة **
  .ون السایتوكاینین یوضح أهمیة هرم- 
  .یستنتج أهمیة هرمون الجبریلین- 
  . یحدد أهمیة هرمون االیثیلین- 
   یقدر جهود العلماء في اكتشافهم للهرمونات النباتیة - 

  الوسائل و األدوات 
  ) صور للثمار – جهاز الوسائط المتعددة –حاسوب (

  المهارات المراد تنمیتها من خالل الدرس 
  ) مهارات التولید   –  مهارات التذكر  - ô  مهارات جمع المعلوما( 

  خطة سیر الدرس ** 
  .یبدأ المعلم بتحیة التالمیذ و یسألهم عن أحوالهم و إذا كان هناك مشكلة عند أحد منهم 

أفراد ، ثم یبدأ العمل على أعضاء ) 7-5( یقسم المعلم التالمیذ إلى مجموعات عمل تعاوني من 
  .وار بینهم 7كل مجموعة وفقا لتوزیع األد

بكتابة التلمیذ ما یعرفه في العمود ) 1( یطلب المعلم من التالمیذ تسجیل معلوماتهم في المهمة ** 
   الهرمونات النباتیة  و كتابة ما یردون معرفته في K.W.Lاألول إلستراتیجیة 

 ثم یطلب .ما یعتقد أنهم یعرفونه و یعتقدون أن الدرس سوف یتضمنه  å العمود الثاني من الجدول 
  .  من كل مجموعة تقدیم تقریر شفوي لما توصلوا إلیه 

   - :من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة )  2( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 
      متى بدأ اهتمام العلماء بدراسة السایتوكینینا- 
   في انقسام الخالیا ؟   ماهي أهمیة السایتوكینینا- 
   على البراعم الجانبیة ؟ ن السایتوكاینی ما هو تأثیر هرمو- 
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 لمعرفة أثر هرمون السیاتوكینین على األزهار و الخضروات یتم عرض صور من خالل - 
  .الحاسوب تبین تأثیر الهرمون على األزهار و الفواكه المقطوعة  

   - :من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة )  3( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 
   متى بدأ اهتمام العلماء بدراسة الجبرلین ؟- 
   من أین استخلص هرمون الجبرلین  ؟- 
   ما هو تأثیر هرمون الجبرلین  على حجم الثمار  ؟- 
   ما هو تأثیر هرمون الجبرلین  على طول الساق  ؟- 
   ما هو تأثیر هرمون الجبرلین  على البذور     ؟  - 
  .رلین على الثمار  یتم عرض صور توضح تأثیر هرمون الجب- 

   - :من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة )  4( یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 
   ما هو تأثیر هرمون األثیلین على حجم الثمار  ؟ - 
   ما هو تأثیر هرمون األثیلین  على الخالیا في النبات ؟- 
   ما هو تأثیر هرمون األثیلین  على األوراق  ؟- 
  . في اكتشاف الهرمونات النباتیةRالدرس یتم الثناء و تقدیر دور العلماء الذین ساهمو في ختام - 

  -:من خالل ما یلي ) 5(یطلب المعلم من التالمیذ أداء المهمة 
  ) 1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 

  -:التقویم  الختامي 
  :م اإلجابة  الصحیحة أمام العبارة التي تناسبهاأكتب رق/ السؤال الثاني 

 (   ) . تشجیع انقسام الخالیا والنمو في مرحلة إنبات البذور

 (   ) . تكبیر حجم الثمار كثمار العنب

 (   ) . منع استطالة الخالیا

الجزء السفلي من الساق قبل البراعم ب ةنموالبراعم الجانبی
 .الجزء العلويب

(   ) 

- .زیادة طول ساق النبات  (   ) 

.هرم النبات  (   ) 

. سقوط األوراق عند زیادة تركیزه  (   ) 

. تشجیع إنبات البذور  (   ) 

.تشجیع نضج الثمار فیسهل عملیة  فصلها عن النبتة  (   ) 

  هرمون السایتوكاینین-1

  هرمون االیثیلین-2

  هرمون الجبریلین-3
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-نتائج المترتبة على كال من  ما ال-:السؤال الثاني   
  إضافة هرمون الجبرلین إلى  النبات -1
  إضافة هرمون السایتوكاینین إلى  النبات-2
  إضافة هرمون األثیلین   إلى  النبات-3
 

 النشاط البیتي 
قارن بین هرمون الجبرلین و هرمون السایتوكاینین و  هرمون األثیلین  من حیث الوظیفة ؟
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  )10( ملحق رقم 
  

في مادة العلوم للصف التاسع في مـادة ) النبات الزهري و تركیبه  ( ةدلیل التلمیذ للوحدة السابع
  العلـــوم باستخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو

  
   -:عزیزي التلمیذ 

 وفقا )  النبات الزهري و تركیبه  (  یقدم لك هذا الدلیل مخطط لتدریس الوحدة السابعة   
لتعلم الذي یقترح أن عملیة التعلم تتضمن و تتطلب تفاعل بین خمسة أنماط التعلم  أبعاد ا لنموذ
  :هي 

   .االتجاهات و اإلدراكات اإلیجابیة نحو التعلم: البعد األول 
   .اكتساب و تكامل المعرفة: البعد الثاني 
   . تعمیق المعرفة و صقلها :البعد الثالث 
   .معرفةاالستخدام ذي المعنى لل: البعد الرابع 

   .عادات العقل المنتجة: البعد الخامس 
ألنها تكون صورة متكاملة تعبر   هذه األبعاد ال تعمل منفصلة عن بعضها البعض و لكنها تعمل 

      عن كیفیة عمل العقل خالل التعلم حیث أن التعلم یتطلب نظاما معقدا من العملیات التفاعلیة 
لتلمیذ قادرا على تطویر نفسه و قدراته على نحو یجعله الهدف النهائي للنموذج هو أن یصبح ا

  .قادرا على االستمرار في التعلم خالل حیاته 
و یستخدم النموذج في كل بعد أسالیب و استراتیجیات مختلفة سوف یقوم المعلم بشرحها قبل البدء 

 بتعلیمات المعلم لذلك علیك عزیزي التلمیذ االلتزام  في تدریس الوحدات و تدریبك على استخدامها 
  .و تنفیذها 

و إلیك عزیزي التلمیذ بعض التوجیهات   و سوف یكون العمل داخل غرفة الفصل في مجموعات 
  :للعمل داخل المجموعة 

  .   تقسیم العمل بینك و بین زمالئك في المجموعة یجعل بینكم اعتمادا متبادل إیجابیا -1
ؤثر على درجة جمیع األعضاء فأحرص على  إن التي سوف تحصل علیها داخل المجموعة ت-2

  .أن تحقق أعلى الدرجات 
  . تناقش مع زمالئك داخل المجموعة بصوت منخفض أثناء أداء المهام -3
  . التزامك بأداء دورك في المجموعة یمكنك من تحقیق الهدف المنشود -4
  . إن تحقیق هدفك یعنى تحقیق هدف زمالئك في المجموعة-5
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   الزهري و تركیبه  النبا / الوحدة السابعة

  النسیج المولد و النسیج البرنشیمي/ الدرس األول  
  

  )1(المهمة ** 
تحدید المعرفة حول األنسجة النباتیة  من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة : الغرض من المهمة 
  -:في الجدول التالي 

   ما هو النسیج ؟-1
   ما هي أنواع األنسجة النباتیة ؟-2

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  فهما أعر
      

  ملحوظة انقل الجدول بالحجم المناسب في كراستك و أجب عن األسئلة السابقة 
  ) :2( المهمة ** 

تحدید أماكن تواجد النسیج المولد من خالل مشاهدة مقطع فیدیو صغیر عن : الغرض من المهمة 
  :ثم اإلجابة عن األسئلة . األنسجة النباتیة 

   تسمیة النسیج المولد بهذا االسم ؟ لماذا- 
   في أي أجزاء النبات یتواجد النسیج المولد ؟- 

   ) :3( المهمة ** 
و یكون ذلك من خالل . یذكر أماكن تواجد النسیج البرنشیمي في النبات:  الغرض من المهمة 

  .ثم اإلجابة  عن األسئلة التالیة . مشاهدتك لمقطع فیدیو صغیر 
  واجد النسیج البرنشیمي  ؟ أین تتوقع أن یت- 
   ما هي أهم ممیزات النسیج البرنشیمي  ؟- 

  )  : 4( المهمة ** 
 یستدل على تركیب النسیج المولد و وظائفه و یتم ذلك من خالل صور  و  -:الغرض من المهمة 

  .وسیلة توضیحیة للمجموعات حیث یتم  ذكر مكونات النسیج المولد ووظائفه 
  ) :5( المهمة 

 یستدل على تركیب النسیج البرنشیمي و وظائفه و یتم ذلك من خالل صور -:ن المهمة الغرض م
ثم اإلجابة . و وسیلة توضیحیة للمجموعات حیث یتم  ذكر مكونات النسیج البرنشیمي ووظائفه 

  .األسئلة التالیة 
  ما هي عالقة حجم  الفراغات البینیة في النسیج البرنشیمي  مع وظیفتها  ؟- 
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   0  یحدث إذا احتوت الخالیا البرنشیمیة  على مادة الكلوروفی ماذا - 
   ) :6( المهمة 

أكتب ما تعلمته من  ) 1(  تحدید ما تعلمته من خالل االستعانة بالمهمة  -:الغرض من المهمة 
   ) .1( الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود بالمهمة 

   - : التقویم 
   اختر اإلجابة الصحیحة لتحصل على الفرق بین النسیج المولد و  البرنشیمي -  

  
  ضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة 

  ..... یتكون النسیج المولد من خالیا – 1
   اسكلرنشیمیة–     كولنشیمیة         – مرستیمیة          ج -  برنشیمیة             ب-–

  ...... بهذا االسم بسبب قدرتها على"اإلنشائیة " - سمیت األنسجة المولدة-2
  الحمایة– التهویة              د – التخزین               ج -  االنقسام              ب-"

  ....  الخالیا المرستیمیة ذات أنویة كبیرة بسبب قدرتها على -3
  التخزین           – االنقسام             د – الحمایة               ج -         التهویة         --

  : من وظائف النسیج البرنشیمي-4
  å أو ب معا – االنقسام             د – خزن الماء و الغذاء   ج -  التهویة               ب-:
  
  
  
  
  
  
  
  

  البرنشیمي  المولد  نوع النسیج
  غلیظة-  رقیقة          ب-   غلیظة-  رقیقة            ب-�   جدار الخالیا– 1

  صغیرة-  كبیرة          ب-   صغیرة-  كبیرة            ب-–   النواة– 2

  كبیرة-  قلیلة           ب-   كبیرة-  قلیلة             ب-–   الفجوة العصاریة– 3

  ال توجد-  توجد          ب-   ال توجد-          توجد     -–   الفراغات البینیة– 4
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   الزهري و تركیبه  النبا/ الوحدة السابعة 
  النسیج الكولنشیمي و النسیج االسكلرنشیمي/ اني  الدرس الث

  
  )1(المهمة ** 

تحدید المعرفة حول األنسجة النباتیة  من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة : الغرض من المهمة 
  -:في الجدول التالي 

   ما هو النسیج ؟-1
   ما هي أنواع األنسجة النباتیة ؟-2

  هما تعلمت  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
      

  ملحوظة انقل الجدول بالحجم المناسب في كراستك و أجب عن األسئلة السابقة 
  )2( المهمة ** 

تحدید أماكن تواجد النسیج الكولنشیمي في النبات  من خالل مشاهدة مقطع : الغرض من المهمة 
  :ثم اإلجابة عن األسئلة . فیدیو صغیر عن األنسجة النباتیة 

  كولنشیمي  ؟ أین یتواجد النسیج ال- 
   ما هي ممیزات الخالیا الكولنشیمیة ؟- 

  ) :3( المهمة ** 
من خالل اإلجابة عن األسئلة . الغرض من المهمة الربط بین تركیب النسیج الكولنشیمي ووظائفه

   -:التالیة 
  . هل هناك عالقة بین الجدر السمیكة للخالیا الكولنشیمیة ووظائفها - 
  .نواة و خصائص الخالیا الكولنشیمیة  هل هناك عالقة بین وجود ال- 

  ) :4( المهمة ** 
من خالل اإلجابة عن . الغرض من المهمة الربط بین تركیب النسیج االسكلرنشیمي  ووظائفه

   -:األسئلة التالیة 
    لماذا تعتبر جدر الخالیا االسكلرنشیمیة سمیكة ؟- 
  .لرنشیمیة   هل هناك عالقة عدم  وجود النواة و خصائص الخالیا االسك- 
   ماهي أنواع النسیج االسكلرنشیمي ؟- 
  

  ) :5( المهمة **
  الغرض من المهمة المقارنة بین النسیج الكولنشیمي و االسكلرنشیمي من خالل السؤال التالي  
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   النسیج االسكلرنشیمي   النسیج الكولنشیمي  وجه المقارنة 

      الجدر
      األنویة 

      الفراغات البینیة 
      الوظیفة 

   ) :6( المهمة 
أكتب ما تعلمته من  ) 1(  تحدید ما تعلمته من خالل االستعانة بالمهمة  -:الغرض من المهمة 

   ) .1( الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود بالمهمة 
  التقویم 

            :  اختر اإلجابة الصحیحة- :السؤال األول 
  :لنامیة النسیج الذي یكثر في األوراق والسیقان ا-1
   البرنشیمي – االسكلرنشیمي          د –الكولنشیمي               ج -  المولد           ب-:

  : یدل وجود أماكن صلبة في أجزاء معینة من النبات على أن هذا الجزء یحوي نسیج -2
   إنشائي- برنشیمي                د- كولنشیمي             ج- اسكلرنشیمي           ب-:

  :          اسحب اسم النسیج المناسب وضعه تحت صورته/ السؤال الثالث
  
 

  
  
  

  
  

   ما النتائج المترتبة في كل حالة من الحاالت التالیة - :السؤال الرابع  
   وجود مادة السلیلوز و اللجنین في النسیج االسكلرنشیمي -1
   عدم وجود أنویة في الخالیا االسكلرنشیمیة-2
  
  
  

         الكولنشیمي النسیج 

 االسكلرنشیميالنسیج 

 
 

 



 203

   الزهري و تركیبهwالنبا/  السابعة الوحدة
  األنسجة الوعائیة/ الدرس الثالث   

  )1(المهمة ** 
تحدید المعرفة حول األنسجة الوعائیة وأهمیتها   من خالل اإلجابة عن : الغرض من المهمة 

  -:األسئلة اآلتیة في الجدول التالي 
   ماذا تعرف عن األنسجة الوعائیة ؟- 
  الوعائیة ؟ ما هي أهمیة األنسجة - 

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
      

  )2( المهمة ** 
تصنیف األنسجة الوعائیة إلى خشب و لحاء من خالل استكمال المخطط : الغرض من المهمة 

  :المفاهیمى التالي 
  
  
  
  
  
  
  

  )3( المهمة ** 
  :ألسئلة التالیةالربط بین تركیب الخشب ووظیفته من خالل اإلجابة عن ا: الغرض من المهمة 

   ماهي أوجه الشبه و االختالف بین القصیبات و األوعیة الخشبیة في النبات ؟- 
   لماذا تعتبر األوعیة الخشبیة أكفأ من القصیبات في عملیة نقل الماء و األمالح في النبات ؟- 

  )4( المهمة ** 
  :عن األسئلة التالیةالربط بین تركیب اللحاء ووظیفته من خالل اإلجابة : الغرض من المهمة 

   ماهي أهمیة األنابیب الغربالیة في اللحاء   ؟- 
   ماهي اهمیة الخالیا المرافقة في اللحاء ؟- 
  لماذا الیوجد نواة في األنابیب الغربالیة ؟- 

  )5( المهمة  ** 

ÿ�ÿiaiopi  

  الخشب

...............
.....  

.................  

...........  القصیبات
.........  

...........
.........  

...............  الخالیا المرافقة
.....  

...........
.........  

  األلیاف
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المقارنة بین الخشب و اللحاء  بعد متابعة مقطع فیدیو لألنسجة الوعائیة في : الغرض من المهمة 
  .النبات 

             اللحاء                 الخشب   وجه المقارنة 
      التركیب

      الوظیفة 
  )6(المهمة ** 

   الغرض من المهمة  تحدید  صفات القمة النامیة للجذر من خالل مالحظتها تحت المجهر - 
  . ثم یتم تقدیر عظمة الخالق عزوجل في خلقه لألنسجة الوعائیة في النبات - 

  -) :7(مهمة ال** 
  ) .1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 

   - :التقویم  
 األنابیب الغربالیة و الخالیا - الخشب و اللحاء    ب- قارن في جدول بین أ- :السؤال األول 

  المرافقة 
             اللحاء                 الخشب   وجه المقارنة 

      كیبالتر
      الوظیفة 

  
  الخالیا المرافقة  األنابیب الغربالیة  وجه المقارنة 
      وجود األنویة 

       الوظیفة 
    علل لما یأتي -:السؤال الثاني 

  . األوعیة الخشبیة أكفأ من القصیبات في عملیة نقل الماء و األمالح  -1
  . أهمیة وجود الخالیا المرافقة في اللحاء  -2

  - ما النتائج المترتبة على كال من -:الث السؤال الث
  . عدم وجود أنویة في األنابیب الغربالیة  --

  . وجود النقر الحافیة في القصیبات      -.
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   الزهري و تركیبه النبا/ الوحدة السابعة 
  القطاع الطولي في الجذر / الدرس الرابع    

  
  )1(المهمة  ** 

 حول جذور النبات وأهمیتها   من خالل متابعة مقطع فیدیو تحدید المعرفة: الغرض من المهمة 
  -:عن جذور النبات ثم اإلجابة عن  األسئلة اآلتیة في الجدول التالي 

   ماذا تعرف عن جذور النبات  ؟- 
   ما هي أهمیة الجذر في النبات ؟- 
  

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
      

  )2( المهمة ** 
  :تصنیف الجذور النباتیة  من خالل استكمال المخطط المفاهیمى التالي : الغرض من المهمة 

  
     
  
  
  
  
  

  )3(المهمة ** 
تحدید المناطق التي یتكون منها المقطع الطولي للجذر من خالل عرض  : الغرض من المهمة 

  .مقطع فیدیو یوضح القطاع الطولي في الجذر 
     مما یتكون القطاع الطولي في الجذر ؟- 
   هو توقعك لوظیفة القمة النامیة في الجذر ؟  ما-  
   على ماذا تستدل عندما تزداد المنطقة الجراء في الجذر ؟- 
   ما هي العالقة بین الشعیرات الجذریة و المنطقة الجراء في الجذر ؟-  
    ما هي أهمیة كال من منطقة االستطالة و منطقة الجذور الثانویة ؟- 

  ) 4(المهمة ** 

  الجذور النباتیة 

  وتدیة 

  الملوخیة

   

   
.........

 
.........

      
.........

  البصل 
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 تحضیر عملیا شریحة لقمة نامیة في الجذر من خالل االستعانة بالمواد :  ة الغرض من المهم
واألدوات التي یوزعها المعلم على المجموعات حیث یتم فحص القمة النامیة في الجذر تحت 

  .المجهر و تقدیر عظمة الخالق عزوجل في خلقه لجذور النبات 
  ) 5(المهمة ** 

  ) .1( الثالث في الجدول الموجود في المهمة اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود 
  

   - :التقویم 
   -:التقویم الختامي  

  صنف جذور النباتات التالیة إلى  وتدیة و عرضیة / السؤال األول 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  - ما النتائج المترتبة على كال من -:السؤال الثاني  
  طولي للجذر   موت الشعیرات الجذریة كبیرة السن في المقطع ال--

   الشكل االنسیابي للقلنسوة -=
  

   قارن في الجدول التالي بین القمة النامیة و القلنسوة في الجذر -:السؤال الثالث 
  القلنسوة  القمة النامیة  وجه المقارنة

      الخالیا المكونة لها
      الوظیفة

  
  
  

.......................
... 

.......................
... 

.......................
... 

.......................
... 



 207

   الزهري و تركیبه النبا/ الوحدة السابعة 
  كیب الداخلي للجذورالتر/الدرس الخامس    

  )1(المهمة ** 
  وأهمیتها   من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة )تحدید المعرفة حول الجذو: الغرض من المهمة 
  -:في الجدول التالي 

   ماذا تعرف التركیب الداخلي للجذر  ؟- 
   ما هي أهمیة  مكونات الجذر        ؟- 
  

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
  
  

    

  
  )2(المهمة  ** 

التعرف على التركیب الداخلي للجذر من خالل مقطع فیدیو یوضح التركیب : الغرض من المهمة 
  -:الداخلي للجذر ثم اإلجابة عن األسئلة التالیة 

  ما هو وجه الشبه و االختالف بین البشرة و القشرة  في الجذر ؟- 
  )3(المهمة ** 

ب األسطوانة الوعائیة في الجذر من خالل عرض وسیلة التعرف على تركی: الغرض من المهمة 
  -:توضیحیة لألسطوانة الوعائیة في الجذر ثم اإلجابة عن األسئلة التالیة 

   مما تتكون األسطوانة الوعائیة في الجذر ؟-  
   أكتب البیانات على الرسم  -  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 4(المهمة ** 
  ) .1(  الجدول الموجود في المهمة اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في

1 -      ................................ 2 -. ..............................  
  
3 -       ............................... 4 -.............................   
  
5 -      ............................... 6-................................   
  
7 - ..................................   
  

 )1(   

 )2(   

 )3(   

 )4(   

 )5(   

 )6(   

 )7(   
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  -:التقویم 

    قارن بین البشرة و القشرة في الجذر من حیث التركیب و الوظیفة - :السؤال األول 
  القشرة   البشرة   وجه المقارنة

      الخالیا المكونة لها
      الوظیفة

  
  - ما النتائج المترتبة على كال من -:السؤال الثاني  

  امبیوم في الحزم الوعائیة للجذر    انقسام شریط الك--
    وجود مادة شمعیة في البشرة --
  

 قارن في جدول بین المحیط الدائر و النخاع و الحزم الوعائیة في الجذر من -:السؤال الثالث
  حیث الوظیفة و التركیب ؟

  
    النخاع       الحزم الوعائیة     المحیط الدائر  وجه المقارنة

  
  الوظیفة 

      

  
    الترك
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   الزهري و تركیبه النبا/ الوحدة السابعة 

  وظائف الجذور/ الدرس السادس   
   

  )1(المهمة ** 
 من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتیة في )تحدید المعرفة وظائف الجذو: الغرض من المهمة 

  -:الجدول التالي 
   ما هي وظیفة الجذور في  النبات  ؟- 
  

  ما تعلمته  أن أعرفهما أرید   ما أعرفه
  
  

    

  
  )2(المهمة ** 

  )یستدل عملیا على الخاصیة األسموزیة في النبات من خالل القیام : الغرض من المهمة 
  اكتب . أمام التالمیذ  ) 96( صفحة ) 6(  بالنشاط 
  ...../ ..............................................................................المشاهدة 

  / .................................................................................االستنتاج  
  )3(المهمة ** 

یتتبع مراحل انتقال الماء داخل الشعیرات الجذریة  من خالل وسیلة تعلیمیة : الغرض من المهمة 
  -:ثم اإلجابة عن األسئلة التالیة : تعرض أمامه 

  :-ططا النتقال الماء من الشعیرات الجذریة بإعادة ترتیب كل من ارسم مخ
  ) . البشرة – القشرة – المحیط الدائر – خشب األوراق – البشرة الداخلیة –خشب الساق ( 
  
  
  )4(المهمة **  

  - :یحدد الوظائف الثانویة للجذور من خالل السؤال التالي :   الغرض من المهمة 
  .یة للجذور في النبات  أذكر ثالث وظائف ثانو- 
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  ) 5(المهمة ** 
  ) .1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 

  
   - :التقویم 

   ضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة-  :السؤال األول 
   أفضل طریقة لعرض عملیة انتقال الماء في الشعیرات الجذریة  هي-1
   صورة - وصف شفوي              د- فقرة مكتوبة          ج-     شكل بیاني        --
  

 طلب منك دراسة أثر الخاصیة األسموزیة في النبات من خالل قیامك بالنشاط الذي -2
 .فأي من الفرضیات التالیة تصلح لهذه الدراسة . أمامك 

  . ینتقل المحلول السكري األعلى تركیز إلى الماء المقطر األقل تركیز- 
  . ینتقل الماء المقطر األعلى تركیز إلى المحلول السكري األقل تركیز-.
  . ینتقل الماء المقطر األقل تركیز إلى المحلول السكري األعلى تركیز- .
  . ال یحدث انتقال للماء المقطر أو المحلول السكري-.
  
ة واألخرى بماء مالح  عند زرع حبات من الفاصولیا في تربة صالحة للزراعة وتزویدها بین الفتر-3

 :یالحظ

  . نموها بشكل جید لتوفر األمالح لها – نموها بشكل عادي ثم تضعف وتموت         ب –  
  – نموها دون أن تنتج ثمارا  – سرعة نموها وتكیفها مع األمالح                د –  

  
  

لجذور  ؟ الثانویة لå و الوظائةقارن بین  الوظائف األساسی  -:النشاط البیتي 
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   الزهري و تركیبه النبا/ الوحدة السابعة 
  القطاع الطولي في الساق/ الدرس السابع   

  
  )1(المهمة  ** 

تحدید المعرفة حول السیقان في النبات وأهمیتها   من خالل متابعة مقطع : الغرض من المهمة 
  -:ي فیدیو عن السیقان في  ثم اإلجابة عن  األسئلة اآلتیة في الجدول التال

   ماذا تعرف عن السیقان في النبات  ؟- 
   ما هي أهمیة الساق في النبات ؟- 

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
  
  

    

  )2( المهمة ** 
تصنیف سیقان النبات إلى هوائیة و أرضیة  من خالل استكمال المخطط : الغرض من المهمة 

  :المفاهیمى التالي 
  
     
  
  
  
  
  
  

  )3(المهمة ** 
تحدید المناطق التي یتكون منها المقطع الطولي للساق من خالل عرض  : غرض من المهمة ال

  .مقطع فیدیو یوضح القطاع الطولي في الساق 
     مما یتكون القطاع الطولي في الساق ؟- 
    ما هو توقعك لوظیفة القمة النامیة في الساق ؟- 
  ساق ؟ ما هي أهمیة منطقة االستطالة و تخصص األنسجة في ال- 

  ) 4(المهمة ** 

  یة السیقان النبات

  أرضیة 

  البصل

    

     
..........  

    اللوز     البطاطا
..........  

اللیمون 
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المقارنة بین المناطق التي یتكون منها القطاع الطولي في الساق من خالل :  الغرض من المهمة 
   -:األسئلة التالیة 

  . قارن بین منطقة االستطالة و القمة النامیة من حیث الوظیفة و التركیب - 
  . ة  قارن بین منطقة النضوج و منطقة تخصص األنسجة من حیث األهمی- 

  ) 5(المهمة ** 
  ) .1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 

   - :التقویم 
  :                  صنف سیقان النباتات التالیة إلى أرضیة وهوائیة/ السؤال األول  

  ) البصـل – البطـاطا – السـرو - الزیتـون  ( 
  )        ----------    --- -----:  (السیقان األرضیة 

  )        ----------    -------- (السیقان الهوائیة     
  

   قارن بین القمة النامیة في الساق و منطقة االستطالة في الساق-:السؤال الثاني 
  منطقة االستطالة في الساق   القمة النامیة في الساق  وجه المقارنة

      الخالیا المكونة لها
      الوظیفة

  
  - ما النتائج المترتبة على كال من -:سؤال الثالث   ال
  . إذا أزیلت القمة النامیة من الساق --

  . في القمة النامیة في الساق  ة  وجود خالیا مرستیمی-.
  

  اكتب مثالین على كل من السیقان الهوائیة و السیقان األرضیة ؟/ النشاط البیتي 
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  و تركیبه الزهري  النبا/ الوحدة السابعة 
  التركیب الداخلي للساق في الساق/ الدرس الثامن  

  )1(المهمة ** 
تحدید المعرفة حول السیقان في النبات  وأهمیتها  من خالل اإلجابة عن : الغرض من المهمة 

  -:األسئلة اآلتیة في الجدول التالي 
   ماذا تعرف التركیب الداخلي للساق  ؟- 
      = ما هي أهمیة  مكونات الساق   - 
  

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
  
  

    

  
  )2(المهمة  ** 

التعرف على التركیب الداخلي للساق من خالل مقطع فیدیو یوضح التركیب : الغرض من المهمة 
  -:الداخلي للجذر ثم اإلجابة عن األسئلة التالیة 

  ما هو وجه الشبه و االختالف بین البشرة و القشرة  في الساق ؟- 
  )3(المهمة * *

التعرف على تركیب األسطوانة الوعائیة في الساق من خالل عرض وسیلة : الغرض من المهمة 
  -:توضیحیة لألسطوانة الوعائیة في الساق ثم اإلجابة عن األسئلة التالیة 

   مما تتكون األسطوانة الوعائیة في الساق ؟-  
  رج إلى الداخل  ؟ اذكر مكونات االسطوانة الوعائیة  بالترتیب من الخا- 

  ) 4(المهمة ** 
   تحدید عمر الشجرة عن طریق الحلقات السنویة من خالل األسئلة التالي-:الغرض من المهمة 

   ما هو األساس المتبع في تحدید عمر الشجرة ؟- 

  
    كم یبلغ عمر الشجرة التي أمامك  ؟-

  )5( المهمة **
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 سیقان جوفاء و سیقان مصمتة من خالل تصنیف السیقان في النبات إلى: الهدف من المهمة 
   - :السؤال التالي أكمل المخطط المفاهیمى التالي 

  
  

  )6( المهمة **
  .رسم قطاع عرضي في ساق نبات من ذوات الفلقتین  : الهدف من المهمة 

  .حیث یتم تقدیر عظمة الخالق عزوجل في خلقه للساق في النبات 
  ) 7(ة المهم** 

  ) .1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 
  

  -:التقویم 
 قارن في جدول بین المحیط الدائر و النخاع و الحزم الوعائیة في الساق من - :السؤال األول 

  حیث الوظیفة و التركیب ؟
  النخاع         الحزم الوعائیة     المحیط الدائر  وجه المقارنة

  
  الوظیفة 

      

  
  التركیب

      

  
  :                                                      أكتب البیانات على الرسم / السؤال الثاني  

  
  
  
  
  
  

 السیقان 

 السیقان الجوفاء    

     البرتقال الفول   

1 -      ................................ 2 -....... ........................  
  
3 -       ............................... 4 -.............................   
  
5 -      ............................... 6-................................   
  
7 -       ............................... 8 -.............................  ..  
  

 )1(  
 )2(   

 )3(   

 )4(   

 )5(    
 )6( 

 )7(   
 )8(   
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    قارن بین البشرة و القشرة في الساق من حیث التركیب و الوظیفة -:السؤال الثالث 
  
  

  القشرة   البشرة   وجه المقارنة
      یا المكونة لهاالخال

      الوظیفة
  

  : ما النتائج المترتبة على كال من - :السؤال الرابع   
   انقسام شریط الكامبیوم في الحزم الوعائیة للساق   -:

    وجود مادة شمعیة في البشرة --
   وجود خالیا اسكلرنشیمیة في المحیط الدائر للساق - -
  

  السیقان الجوفاء و السیقان المصمتة ؟ أذكر مثالین على كل من -  :السؤال الخامس 
  

   قارن في جدول بین المحیط الدائر و النخاع و الحزم الوعائیة في الساق من -  :النشاط البیتي
  التركیب ؟ حیث الوظیفة و
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   الزهري و تركیبه النبا/ الوحدة السابعة 
  وظائف السیقان/ الدرس التاسع    

  )1(المهمة ** 
تحدید المعرفة وظائف السیقان في النبات من خالل اإلجابة عن : ن المهمة الغرض م  

  -:األسئلة اآلتیة في الجدول التالي 
   ما هي وظیفة السیقان في  النبات  ؟- 

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
  
  

    

  )2(المهمة ** 
النبات من خالل إجراء  نشاط )یبین عملیا عملیة انتقال الماء في الخشب في : الغرض من المهمة 

  -:مع التالمیذ اآلتیة  في الجدول التالي ) 100( صفحة ) 7( 
  /............................................................................... المشاهدة 

  ........./ ...................................................................التفسیر     
  )3( المهمة 

  .تحدید الوظائف الثانویة للساق   : الغرض من المهمة 
  . أذكر وظیفتان من الوظائف الثانویة للساق - :من خالل السؤال التالي 

  )4(المهمة 
  ) 1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 

   - :التقویم  
  :                   الوظائف التالیة للساق إلى رئیسة أو ثانویةصنف/ السؤال األول 

  }................ { .  حمل األوراق والفروع واألزهار– 1
  }.................. { .  خزن المواد الغذائیة والماء– 2
  }.................. { .  نقل الماء واألمالح من الجذر على األوراق– 3
  }.................. { . ري كما في الدرنات واألبصال التكاثر الخض– 4
  }.................. { .  نقل الغذاء المصنع في األوراق إلى جمیع أجزاء النبتة– 5
 }.................. { .  التسلق، للوصول إلى الضوء– 6

   قارن بین الوظائف الثانویة و الوظائف األساسیة في الساق ؟ -  :النشاط البیتي
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   الزهري و تركیبه النبا/ الوحدة السابعة 
  الورقة /   الدرس التاسع  

   
  )1(المهمة  ** 

تحدید المعرفة حول الورقة  في النبات تعریفها   من خالل متابعة : الغرض من المهمة   
  -: في النبات  في  ثم اإلجابة عن  األسئلة اآلتیة في الجدول التالي )مقطع فیدیو عن األورا

  اذا تعرف عن الورق في النبات  ؟ م- 
   ما المقصود بالورقة في النبات  ؟- 

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
  
  

    

  
  )2( المهمة ** 

معرفة مكونات الورقة ة في النبات من خالل تكمیل المخطط المفاهیمي الذي : الغرض من المهمة 
  .أمامك 

  
  
  
  
   
  

  )3( المهمة 
   - :من خالل الجدول التالي . المقارنة بین الورقة المركبة و الفرع الغرض من المهمة ** 

  
  الفرع  الورقة المركبة   وجه المقارنة

      الوریقة 
      برعم إبطي 

  
  ) 4( المهمة 

  أجزاء الورقة

..............  ..............  ...............  
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 تصنیف أوراق النبات من حسب النصل من خالل المخطط المفاهیمي -:الغرض من المهمة ** 
  - :التالي 

  
  

  )5( المهمة 
 تصنیف أوراق النبات من حسب العروق من خالل المخطط المفاهیمي -: الغرض من المهمة **

    - :التالي 
  
  

  
   

  -:التقویم 
    اكتب المفهوم العلمي - :السؤال األول 

  .هو الجزء األخضر في الورقة و له عدة أشكال................. 1
  . هو جزء منتفخ یصل الورقة بالساق ............... ..2
تقوم معظم خالیاها بصنع الغذاء عن طریق البناء   زائدة جانبیة خضراء ................. 3

  .الضوئي 
   المترتبة على ج ما النتائ-:السؤال الثاني 

   وجود بین القاعدة و النصل في ورقة النبات ؟- 
   - :نشاط بیتي 
  Ïورقة المركبة و الفرع  قارن بین ال

  
  

 تصنیف األوراق حسب العروق   

 متوازیة  

  أصناف أوراق النبات
    حسب النصل  

 قلبي  إبري 
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   الزهري و تركیبه النبا/ الوحدة السابعة 
  التركیب الداخلي للورقة /   الدرس العاشر  

  
  

  )1(المهمة ** 
تحدید التركیب الداخلي للورقة في النبات من خالل متابعة مقطع : الغرض من المهمة   

  -: األسئلة اآلتیة في الجدول التالي فیدیو عن التركیب الداخلي ألوراق  النبات ثم اإلجابة عن 
   ماذا تعرف عن التركیب الداخلي للورقة في النبات   ؟- 
   

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
  
  

    

  
  )2( المهمة ** 

التعرف على الثغور و أهمیتها في النبات من خالل عرض وسیلة توضیحة : الغرض من المهمة 
  .ح الثغور و أهمیتها في النبات للثغور و عرض مقطع فیدیو یوض

   -:ثم أجب عن األسئلة التالیة 
  ما المقصود بالثغر ؟

  ما هي اهمیة الثغور ؟
  ما هي اهمیة الخالیا الحارسة في الثغور ؟

  لماذا عدد الثغور في السطح السفلي للورقة أكثر من السطح العلوي ؟
  

 لمقطع عرضي في الورقة من خالل تنفیذ من خالل تحضیر شریحة) 3( یقوم التالمیذ أداء المهمة 
حیث نوفر للمجموعات كافة اإلمكانات المادیة لتنفیذ ) . 103(صفحة ) 9(المجموعات لنشاط 

  .النشاط 
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   -:التقویم 

   قارن بین الطبقة العمادیة  و الطبقة األسفنجیة - :السؤال األول  
  الطبقة األسفنجیة  الطبقة العمادیة  وجه المقارنة

      لخالیا المكونة لها�
      عدد الصفوف

  
  

  - ما النتائج المترتبة على كال من -:السؤال الثاني    
  . وجود طبقة من الكیوتین على طبقة البشرة في الورقة  --

  . وجود  الخالیا الحارسة في الثغور   -.
  

  علل لما یأتي / النشاط الثالث 
  .ر من الطبقة العلیا  عدد الثغور في الطبقة السفلى للورقة أكب-.

  . وجود طبقة شمعیة على السطح العلوي للورقة -.
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   الزهري و تركیبه النبا/  الوحدة السابعة 
  الهرمونات النباتیة /   الدرس الحادي عشر   

  )1(المهمة  ** 
تابعة مقطع تحدید المعرفة حول الهرمونات في النبات وأهمیتها   من خالل م: الغرض من المهمة 

  -:فیدیو عن الهرمونات في النبات  في  ثم اإلجابة عن  األسئلة اآلتیة في الجدول التالي 
   ماذا تعرف عن الهرمونات النباتیة و مراحل اكتشافها   ؟- 
   ما هي أهمیة الهرمونات النباتیة    ؟- 

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
  
  

    

  )2( المهمة ** 
   في عملیة االنتحاء الضوئي Ïتحدید المعرفة حول  أهمیة هرمون األوكسی: مهمة الغرض من ال

 بالشكل السابق أجب عن ةباالستعان)  106(صفحة ) 23(یتم عرض وسیلة توضیحیة للشكل 
   -:األسئلة التالیة 

   في النبات ؟ ما هي أهمیة هرمون األوكسی
  =. ماذا تتوقع أن یحدث عن تعریض ساق نبات للضوء

  )3(  المهمة * *
- التعرف على ظاهرة االنتحاء الضوئي عملیا من خالل القیام بإجراء نشاط -:الغرض من المهمة  

   ).107( صفحة ) 10(
  /.............................................................................. المشاهدة 

  ............................................/....................................التفسیر 
                                                            :حدد اسم العالم الذي قام بــ /السؤال األول 

  .( .......) إجراء تجارب على النبات لمعرفة أسباب انحناء ساق النبات عند القمة النامیة –1
–لساق نبات ووضع مكعبا من الهالم بین القمة النامیة والساق وعرض  قطع القمة النامیة – 2

  .( .................. )النبات للضوء فوجد أنها تنحني نحو الضوء 
  (........ ) استخالص الهرمون الذي تفرزه القمة النامیة وأجرى علیه سلسلة من التجارب – 3

   من - ما النتائج المترتبة على كال-:السؤال الثاني    
   في القمة النامیة- زیادة تركیز هرمون األوكسی-  تعریض ساق نبات إلى الضوء       ب--
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   الزهري و تركیبه النبا/ الوحدة السابعة 
  الهرمونات النباتیة /   الدرس الثاني  عشر 

  )1(المهمة  ** 
 خالل متابعة مقطع تحدید المعرفة حول الهرمونات في النبات وأهمیتها   من: الغرض من المهمة 

  -:فیدیو عن الهرمونات في النبات  في  ثم اإلجابة عن  األسئلة اآلتیة في الجدول التالي 
   ماذا تعرف عن الهرمونات النباتیة ؟- 
   ما هي أهمیة الهرمونات النباتیة    ؟- 

  ما تعلمته  ما أرید أن أعرفه  ما أعرفه
  
  

    

  )2( المهمة ** 
   المعرفة حول  أهمیة هرمون السایتوكاینین للنبات تحدید: الغرض من المهمة 

  -: من خالل األسئلة التالیة 
   ما تأثیر هرمون السایتوكاینین على الخالیا في مرحلة إنبات البذور ؟- 
    ما تأثیر هرمون السایتوكاینین على البراعم الجانبیة في الساق     ؟- 
 الخضروات یتم عرض صور من خالل  لمعرفة أثر هرمون السیاتوكینین على األزهار و- 

  .الحاسوب تبین تأثیر الهرمون على األزهار و الفواكه المقطوعة  
  

  )2( المهمة **** 
  .تحدید المعرفة حول  أهمیة هرمون الجبرلین  للنبات : الغرض من المهمة 

  - :من خالل األسئلة التالیة 
   متى بدأ اهتمام العلماء بدراسة الجبرلین ؟-  
   استخلص هرمون الجبرلین  ؟ من أین- 
   ما هو تأثیر هرمون الجبرلین  على حجم الثمار  ؟- 
   ما هو تأثیر هرمون الجبرلین  على طول الساق  ؟- 
   ما هو تأثیر هرمون الجبرلین  على البذور     ؟  - 
  . یتم عرض صور توضح تأثیر هرمون الجبرلین على الثمار - 
  

  )4( المهمة 
  حدید المعرفة حول  أهمیة هرمون األثیلین   للنبات ت:  الغرض من المهمة 
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   ما هو تأثیر هرمون على حجم الثمار  ؟ - 
   ما هو تأثیر هرمون األثیلین  على الخالیا في النبات ؟- 
   ما هو تأثیر هرمون األثیلین  على األوراق  ؟- 
  . الهرمونات النباتیة في اكتشاف  في ختام الدرس یتم الثناء و تقدیر دور العلماء الذین ساهمو- 
  

  )5(المهمة 
  ) 1( اكتب ما تعلمته من الدرس في العمود الثالث في الجدول الموجود في المهمة 

  -:التقویم   
  :أكتب رقم اإلجابة  الصحیحة أمام العبارة التي تناسبها/ السؤال األول 

 (   ) . تشجیع انقسام الخالیا والنمو في مرحلة إنبات البذور

 (   ) . تكبیر حجم الثمار كثمار العنب

 (   )  . منع استطالة الخالیا

الجزء السفلي من الساق قبل البراعم ب ةنموالبراعم الجانبی
 .الجزء العلويب

(   ) 

- .زیادة طول ساق النبات  (   ) 

.هرم النبات  (   ) 

. األوراق عند زیادة تركیزه سقوط  (   ) 

. تشجیع إنبات البذور  (   ) 

.تشجیع نضج الثمار فیسهل عملیة  فصلها عن النبتة  (   ) 

 هرمون -1
 السایتوكاینین

  هرمون االیثیلین-2

  هرمون الجبریلین-3

 
- ما النتائج المترتبة على كال من -:السؤال الثاني   

  إضافة هرمون الجبرلین إلى  النبات -1
  إضافة هرمون السایتوكاینین إلى  النبات-2
    هرمون األثیلین   إلى  النبات إضافة-3

.  على أعشاب الغابات  2,4-D  إضافة هرمو- 4



 
Abstract 

 
This study aimed at recognizing on the effect of a suggested program 
which is based on Marzano learning dimensions model for developing 
thinking skills for the 9th grade students  in Gaza. The  problem of this 
study was determined in the following main question: 
What is the effect of the suggested program which is based on Marzano 
learning dimensions model for developing thinking skills for the 9th grade 
students  in Gaza ? 
This main question is divided to the following sub questions : 

1- What are the thinking skills which can be developed through 
teaching Science based on Marzano learning dimensions model for 
the 9th grade students?  

2- What's the figure of the suggested program that is based on  Marzano 
learning dimensions model for developing thinking in Science for 
the 9th grade students?  

3- Does the level of the scientific thinking differ among the 9th graders 
in the trial group who learn Science by the suggested program which 
is based on Marzano learning dimensions model and the level of the 
scientific thinking skills of their colleagues in the control group who 
learn Science by the traditional way? 

4- There is no statistical differences between the achievement of the 
high achievers in the experimental group and there counter part in 
the control group . 

5-  There is no statistical differences between the achievement of the 
lower achievers in the experimental group and there counter part in 
the control group . 
 

To answer these questions, the researcher has constructed study tools that 
included the analysis tool for unit seven content from the 9th class Science 
book, testing the scientific thinking skills that formed from ( 38 ) testing 
items, and then offering these tools on a group of judgers to make sure of 
its validity for applying . 
For achieving the purpose of this study, the researcher constructed lessons 
from unit seven according to Marzano learning dimensions model. The 
researcher chose four classes from the 9th grade students in Al-Maghazi 
Prep Boys "A"  School and they were ( 110 ) students, two of them were 
the trial groups, ( 56 ) students, and the other two were control, ( 54 ) 
students. The researcher also made sure of the effecting of two groups, the 
trial and the control one, concerning the age and the general achieving as 
long as the achieving in science . 
According to the nature of the study, the researcher used three methods :- 



 

1- Analytical descriptive method :- 
The researcher set up a list of scientific thinking skills included in the unit. 

2- Constructive method:- 
The researcher constructed a suggested program based on marzano learning 
dimensions model.  

3- Trial method:- 
The researcher implied the study tools , pre – and post on both groups, the 
trial and the control one. Unit seven was taught to the students of the 
control group sample by the normal style, while the trial group has learnt 
by the model of the learning dimensions.  
After applying statistical factors on marks the results highlighted the 
following :- 

1- There are certain differences that have statistical references about   
(0.05  α )  between the level of the trial group's grades in the 
scientific thinking skills test, and the level of their classmates' grades 
in the control group in the same test, and in favor of the trial group's 
students. 

2-  There are certain differences that have statistical references about   
(0.05  α )  between the average grade of the high-achievers in the 
trial group in the scientific thinking skills test, and the average grade 
of their high-achievers classmates in the control group, and in favor 
of the trial group's students. 

3- There are no differences that have statistical references about   (0.05 
α )  between the average grade of the low-achievers in the trial 

group in the scientific thinking skills test, and the average grade of 
their low-achievers classmates in the control group. 

 
In the light of the previous results, the researcher recommended to improve 
the practices of teaching the preparatory stage through avoiding the 
traditional styles that concentrate on acquiring knowledge and concepts. 
Thus,  knowledge and concepts may miss their importance and value for 
the students. It is necessary to use the model of the leaning dimensions in 
teaching science to a variety of stages for its importance in achieving 
important educational results, which affects in improving students'  , 
scientific thinking skills levels and developing students attitudes towards 
science . 
It is necessary to organize training courses and workshops for supervisors 
and teachers under the supervision of qualified trainers and train them to 
use the learning dimensions' model in teaching. 
The researcher, in the light of the results, suggested making studies to 
deduce the effects of using Marzano model for the learning dimensions on 
other variables like knowledge processes and problem solving and 
scientific deduction skills  . 
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