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  جنانه أسكنها فسیح و  هـالدتي الطـاهرة رحمها اللو  إلى روح

  

  ل ـعاونتي على إتمام هذا العممكان المثال في و  إلى من ساندني

  ي ـالـالدي الغو  ،لـاز هذا العمولم یدّخر جهــدًا حتـى  إنج

  

   مــاهـرعو  م اهللاـظهـي حفـأخوات، و يـوتــى إخــإل

  

  )أحمد –محمد  –د اهللا ـعب(فلذات كبدي أوالدي و   إلى زوجي

  

   ،لـذا العمـام هـٕاتمو  ازـي إنجـي فـن ساعدنـمإلى كل 

  

  المعرفـةو  ه اهللا ذخرًا للعلمـد حلس أداموخاصة الدكتور داو 
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  شكر وتقدیر
الذي منَّ علي بالكتابة  Uإن أحق من ُیشكر في هذا المقام، وأولى من ُیحمد هو اهللا 

  .في هذا البحث الطیب، ویسر لي أسباب إنجازه فله الحمد والشكر
َمْن َال َیْشُكر النَّاَس َال : "rا قال النبي ولما كان شكر الناس من شكر اهللا تعالى، كم

ولكلیة التربیة قبلة العلماء والمتعلمین،  لجامعة اإلسالمیةاأن أشكر  كان حقًا عليّ  )1("َیْشُكر اللَّهَ 
المكتبة المركزیة العاملین في ولكل العاملین فیها، كما وأشكر ها اإلداریة واألكادیمیة، یممثلة بهیئت

  ..وفیر الكتب والمراجع العلمیة، فجزاهم اهللا خیر الجزاءلمساعدتهم في ت

داود درویش / من توَّج هذه الرسالة بتوجیهاته الثریة، فضیلة الدكتوروالشكر الخاص ل
الذي ما فتئ یتابع البحث على الرغم من مشاغله، فأجزل اهللا له الخیر والمثوبة، ورفع  حلس

  .درجته في الجنة

  :ترام لعضوي لجنة المناقشةكما وأتوجه بالشكر واالح

  حفظه اهللا محمد شحادة زقوت / الدكتور الفاضل

  حفظه اهللاخلیل عبد الفتاح حماد  / والدكتور الفاضل

مناقشة هذه الرسالة وتقویمها، ووضع بصمتیهما لتخرج في أحسن صورة، بلتفضلهما 
  . فأسأل اهللا تعالى أن یبارك فیهما ویجزیهما خیر الجزاء

أشكر السادة المحكمین الذین تفضلوا بتحكیم أداة الدراسة، فبارك اهللا فیهم  وال أنسى أن
  .وأجزل لهم الخیر والثواب

الغالي لدعمه ومساندته، والشكر الممزوج بكل معاني الحب واالحترام إلى والدي 
  . وأمده بالصحة والعافیةفي الخیر والسداد فأطال اهللا في عمره 

لعزیز، الذي كان دومًا بجانبي یشجعني، ویحثني على وعظیم شكري وتقدیري لزوجي ا
 منيالعلم والتعلم، وألبنائي األحبة الذین صبروا لبعدي وانشغالي عنهم طیلة فترة الدراسة، فلهم 

  . عظیم الشكر والتقدیر واالحترام واالمتنان
)  وجدان ، نجوان، سوزان ، ناریمان(وأخص منهم أخواتي إلخوتي و الشكر الجزیل و 

  .ا قدموه لي من دعم وتشجیعلم

                                                 
  .حدیث صحیح، صححه األلباني) 1(
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 وتنسیقـه إخراج البحثالمساعدة في في  كما وأشكر من كانت له الید الطولى
  .هاني الصوص، حتى خرجت الرسالة بصورتها البهیة/األستاذ

وفي هذا المقام ال یسعني إال أن أقدم كل الحب واالحترام عظیم الشكر والتقدیر إلى 
ر وصبر وتحمل، فأطال إال كل خی امثابة والدّي فما وجدت منهمب اللذین هماوالد زوجي ووالدته 

  .هما، وبارك اهللا فیهمایاهللا في عمر 

بًا ، فكان أقدم كل الشكر والعرفان إلى من جعلوا لي من دعائهم نصی وال یفوتني أن
  . سببًا في بلوغي غایتي

  
  الباحثة       

  إسالم ناجي الضبة
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  الدراسة ملخص
  

 فوق التفكیر مهارات ضوء في العربیة اللغة لكتب تحلیل إجراء إلى الدراسة هدفت
 في الدراسة مشكلة تحدید تم حیث إلثرائها، مقترح تصور تقدیمو  ،الدنیا األساسیة للمرحلة المعرفي
  :اآلتي الرئیس السؤال

 ضوء في األنشطةو  للتدریبات الدنیا األساسیة للمرحلة العربیة اللغة كتب تضمن مدى ما
  ؟إلثرائها مقترح تصورو  المعرفي فوق التفكیر اراتمه

  :تیةاآل الفرعیة األسئلة الرئیس السؤال من ویتفرع

ما مهارات التفكیر فوق المعرفي التي یجب أن تتوفر في كتب اللغة العربیة للمرحلة  .1
 األساسیة؟

 ؟ما مدى تضمن كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة لمهارات التفكیر فوق المعرفي .2

األنشطة التي تتضمن مهارات التفكیر فوق المعرفي و  ما التصور المقترح إلثراء التدریبات .3
 في كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة؟ 

 كامل هيو  الدراسة عینة اختیار تم حیث التحلیلي، الوصفي المنهج الباحثة اتبعت وقد
 األساسیة للمرحلة) الثالث – الثاني – األول( للصفوف العربیة اللغة كتب فيوالتدریبات  األسئلة

  .)م2013- 2011( الثاني الدراسي الفصل الدنیا

 هيو  ،المعرفة فوق ما مهارات قائمة بإعداد الباحثة قامت الدراسة أهداف ولتحقیق
 التدریبات تحلیل تم ثباتهاو  ،صدقها من التأكد بعد، و )اإلجرائیة – السیاقیة – المفاهیمیة( المهارات

  .النتائج استخراج ثم منو  ،القائمة على بناءً  الثالثة العربیة اللغة كتب في المتضمنة األنشطةو 

  -  :اآلتي عن النتائج أسفرت وقد

 الفرعیة المهارات على) الثالث- الثاني- األول( الثالثة للصفوف العربیة اللغة كتب احتواء - 
) اإلجرائیة المهارة - السیاقیة المهارة -المفاهیمیة المهارة( المعرفة راءو  ما لمهارات الثالث
  .متوازن غیر بشكل الثالثة الكتب أسئلة على المهارات هذه توزیع تفاوت حیث

افتقرت كتب اللغة العربیة لكثیر من المهارات الفرعیة الفردیة للمهارات الثالث سابقة الذكر  - 
  .الحیاة ومشكالتهاوالتي تعتبر ضروریة جدًا لبناء الشخصیة المتكاملة القادرة على مواجهة 

  :أوصت الباحثة باآلتي الدراسة نتائج عنه أسفرت ما ضوء فيو 



 )  و (  
 

 األساسیة للمرحلة العربیة اللغة كتب في المتضمنة لألسئلة العام الشكل هیكلة إعادة ضرورة  - 
 لجمیع عادلو  متوازن توزیع هناك یكون بحیث ،الثالث الصف ىإل األول الصف من الدنیا

  .المطلوب بالشكل الطلبة لدى الثالث المهارات نمو ومدى تضمن معرفةال فوق ما مهارات

 ؛الجدیدة الخبراتو  بالمعلومات ربطهاو  ،الطلبةلدى  السابقة بالمعلومات االهتمام ضرورة   - 
  .عقولهم في ترسخ لكي

على  تعمل سواء، حدعلى  الكلیةو  الجزئیة المجتمع حاجات ضوء في ةیتعلیم برامج تصمیم  - 
 األمثل االستخدام استخدامهاعلى  مساعدتهم، و لدیهم المعرفي فوق التفكیر مهارات تنمیة

  .اءالبنّ و  السلیمو 
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Abstract 
 

The study aimed of analyzing the Arabic language books in the 
light of high level thinking skills for the lower primary schools to enrich 
them. The problem of the study has been defined in the following 
questions: 

1. How the Arabic language books for the lower primary schools 
include activities and exercises according to the higher levels of 
thinking and making recommendations to enrich them. 

This question is divided into the following questions: 
1. which high levels of thinking should be unclouded in the Arabic 

language books for the lower primary stage.  
2. what suggestions recommended to enrich the books with activities 

and exercises including the high levels of thinking. 
The researcher followed the analytic descriptive curriculum 

choosing all questions found in Grade 1- 2- 3 second semester (2012- 
2013) Arabic books. 

To achieve the aims of this research, the researcher prepared a list 
of  higher skills including 

After making sure that the skills are static and trun, the activities in 
the 3 Arabic books have been analysis according to the list, then the 
outcomes has appeared. The outcomes proved that the three books for 
grades (1-2-3)  

Contain those skills of higher levels. Those skills have been 
distributed in an unbalanced way. 
After reaching these outcomes, the researcher recommends. 
1. The necessity of recording the general distribution for the Arabic 

books questions for the lower primary schools including Grades from 
1-3 This distribution has to be true balanced for all the skill of higher 
level to make sure that the 3 skills have been acquired by students as 
required. 

2. The necessity of connecting previous information and background 
knowledge with the new experiences. 

3. The necessity of designing some educational programs according to 
the society by student's skills help use them successfully. 

  
  



 )  ح (  
 

  قائمة المحتویات
  

  الصفحة  الموضوع
  أ  قرآنیة آیة

  ب  إهداء
  ج  شكر وتقدیر

  هـ  ملخص الدراسة باللغة العربیة
  ز  اللغة اإلنجلیزیةملخص الدراسة ب
  ح  قائمة المحتویات

  ك  قائمة الجداول
  م  قائمة المالحق

  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة 

  2  المقدمة
  4  مشكلة الدراسة
 5  أهداف الدراسة
  5  أهمیة الدراسة
  5  حدود الدراسة

  6  مصطلحات الدراسة
  الفصل الثاني 
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 8  التقویم :المحور األول
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  10  التعریفات التي تناولت تقویم المنهاج

  11  وظائف التقویم
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  15  مبادئ، وخصائص التقویم الجید للمنهاج
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  الصفحة  الموضوع
  16  أنواع التقویم

  20  مجاالت التقویم التربوي
  24  أدوات التقویم
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  46  اإلثراءمستویات 
  46  عملیة اإلثراءالتي تساعد في العوامل 
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  :المقدمة
غیره مـن تعبر عن هویته التي تمیزه عن ، و كل مجتمع له فلسفة خاصة تستمد من ثقافته

یعتبــر المجتمــع و  ،تجســد مســتواه االجتمــاعي، و هــر فــي ســلوكیات أبنائــهتظو  ،المجتمعــات األخــرى
لیصـــبح قـــادرًا علـــى  ؛البقـــاء، و الصـــمود، و تعطیـــه القـــوةو  ،األرض الصـــلبة التـــي یقـــف علیهـــا أبنـــاؤه

عنــه  التفاعــل الـذي ینــتجو  بالتعـاون ،لبنـاء ذاتــه مــع أفـراد المجتمــع ؛االســتمرار فـي الحیــاة، و العطـاء
  .تكون هویتهو  یتمیز بهاو  ، ینفردخ األمةحضارة نابعة من تاری

ـــیم مـــن قبـــلتظهـــر و  ـــة التعل ـــاهج الدراســـیة المقـــررة فـــي عملی ـــةو  الثقافـــة فـــي المن  زارة التربی
إال بعـــد مجـــيء الســـلطة الوطنیـــة  فلســـطینفـــي  ثقافتهـــاو  ،هویتهـــاو  ،لـــم تتضـــح معالمهـــاو  ،التعلـــیمو 

ة فـي التعلـیم نتیجـة للوضـع السیاســي الفلسـطینیة كانـت تتصـف بازدواجیــ المنـاهجالفلسـطینیة، ألن 
جمهوریــة مصــر ع ِبــتَ قطــاع غــزة بینمــا  ،فــي فلســطین، فالضــفة الغربیــة تبعــت لــألردن فــي مناهجهــا

ثالثـین عامـًا، ثـم بعـد مجـيء السـلطة الوطنیـة و  اسـتمر ذلـك االنقسـام خمسـةو  ،العربیة في مناهجـه
تـألیف ، و التعلـیمفـي دواجیة، باالهتمـام التعلیم أقصى جهودها لعالج هذه االز و  زارة التربیةو  كرست

  .المناهج الدراسیة التي تظهر شخصیة اإلنسان الفلسطیني

التــي تســهم فــي بنــاء جیــل منهــا هــي  اً جــزءالكتــب المقــررة  التــي تعــدالمنــاهج المدرســیة إن 
 ،علــى تلبیــة متطلبــات العصـــر اً قــادر  اً التــي تتطلــب منهاجــ ،قــادر علــى مواكبــة التطــورات الحدیثــة

اقع ممكن للـدارس أن و  كتاب المدرسي ما هو إال المادة العلمیة التي تجسد محتوى المنهاج إلىالو 
التـي تسـاعد علـى  على األنشطة التعلیمیـة المختلفـةو  یتعامل معه، ألنه یحتوي على المادة العلمیة

طــة خ. (لتحقیــق األهــداف المرجــوة البــد للكتــاب أن یــتالءم مضــمونه مــع محتــوى المنهــاجو  ،الــتعلم
  )259: 1997المنهاج، 

هو یعد أداة تعلیمیة و  ،المعلم على السواءو  فالكتاب المدرسي یعتبر مرجعًا أساسیًا للطالب
زیــدان، ( .تنظــیم الــدروسو  بــه فــي إعــدادهتــداء االو  ،نــه یضــمن حــدًا أدنــى منــهإإذ  ،بالغــة األهمیــة

1999 :119( .  

و بـین یـدي المـتعلم یعیـد النظـر فیـه المـتعلم، فهـو  وهو الوسـط الفعلـي للتواصـل بـین المعلـم
فرصــًا یــوفر لهــم و  ،التــدریباتو  نــه یقحــم الطلبــة جمــیعهم فــي األنشــطةأمتــى شــاء، باإلضــافة إلــى 

  .)205: 2000العملة، ، و عبد الخالق. (متساویة من التعلیم تناسب قدراتهم المختلفة

درسـي خیــر معــین لـذلك مــن الضـرورة االهتمــام بالكتـب المدرســیة، حیــث یعتبـر الكتــاب الم
األمــر الــذي یســتدعي التوجــه نحــو االهتمــام بتقویمــه ، األساســیةوالمهــارات علــى تكــوین المعــارف 
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منهـــا ، و ال یمكـــن أن یحــدث ذلـــك دون تحلیـــل جمیـــع مكونــات الكتـــاب المدرســـيو  ،لتحســین جودتـــه
  .األنشطةو  التدریبات

ضــروریة جــدًا، فــإن  األنشــطة فــي الكتــب المدرســیة، و وٕاذا كانــت عملیــة تحلیــل التــدریبات
فها اهللا تعــالى األنشــطة فــي كتــب اللغــة العربیــة أهــم، فاللغــة العربیــة شــرّ و  عملیــة تحلیــل التــدریبات

فـــي و  ،محافظـــة علـــى لغـــة القـــرآن الكـــریمو  ،فـــي إحیائهـــا إحیـــاء للـــدینف ،خصـــها بمعجزتـــه، و بقرآنـــه
  .تهاون في شأنهاو  ،إهمالها إهمال للشعائر المقدسة

حاجـة إلیهـا، بمـتعلم و  كل معلمو  ،فظحُ و  نزلها أُ بِ فَ  ،عاء الكتاب الخالدو  اللغة العربیة هيف
، اإلقبــال علـى تعلمهــا مـن الــدین، إذ هـي أداة العلــم، و ألنهـا أســاس كـل علــم، فالعربیـة خیــر اللغـات

ــاً ، و مفتــاح التفقــه فــي الــدین، كمــا أنهــا أمــتن اللغــاتو  ، أمــدها رواقــاً ، و أزلقهــا لســاناً ، و أوضــحها بیان
 ،جعلهــا لغـــة أهــل ســـمائه، و لخــاتم أنبیائـــهو  ها مــذاقًا، فقـــد اختارهــا اهللا تعـــالى ألشــرف رســـالةأعــذبو 
  )36: 1985شاهین، . (أنزل بها كتابه المبین، و سكان جنتهو 

المرحلة األساسـیة حیث إن  ،ولعل من أهم كتب اللغة العربیة هي كتب المرحلة األساسیة
حـل اواعـد التـي سـتبنى علیهـا المعرفـة فـي جمیـع المر الق، و ضـع األسـسو  هي المرحلة التـي یـتم بهـا

مــن خاللهــا ینطلــق الطفــل إلــى عــالم المعرفــة، لــذلك فــإن تحلیــل كتــب اللغــة ، و العمریــة التالیــة لهــا
تحســینها مــن الضــروریات ، و األنشــطة بهــا بشــكل خــاص لتقویمهــاو  التــدریبات، و العربیــة بشــكل عــام

األنشــطة ، و تحلیــل التــدریبات، و اللغــوي ألطفالنــا، و یمياألكــاد، و ة للنهــوض بالمســتوى العلمــيلّحــالمُ 
مـة ءمـدى مال إلـى للتعرف  ؛مةالمهفي كتب اللغة العربیة بالمرحلة األساسیة من أولویات األمور 

األنشــطة التــي تلــي كــل درس مــن الــدروس ، و ذلــك بــالحكم علــى التــدریباتو  ،هــذه األســئلة للطــالب
ب على المعارف المطلوبـة، فمـن الضـروري احتـواء الكتـب لمعرفة مدى اشتمال هذه الكتو  ،المقررة

خصوصًا األسئلة على أساسیات مهارات التفكیر فوق المعرفي حتى یكـون هنـاك ثبـات و  المدرسیة
  .التفكیر لإلبداع، و اتساع لإلدراك، و للمعلومة

راء و  ماقد أدت الزیادة السریعة في االهتمام بنظریات التعلم المعرفیة إلى زیادة االهتمام بل
فـي بدایـة " راء المعرفـةو  مـا" أو "معرفـيالفوق "قد ظهر مفهوم و  ،)Meta – cognition(المعرفة 

الـذي اهــتم بكیفیـة قیـام المـتعلم بفهــم  ،)Flavell(السـبعینات مـن القـرن الماضـي فــي بحـوث فالفـل 
فــــوق كیــــر عملیــــات التفف ،التقــــویم لمــــا تعلمـــهو  المتابعــــةو  أي قدرتــــه علــــى التخطـــیط ،نفســـه كمــــتعلم

الــتحكم و  ،التــي تعنــي معرفــة الشــخص عــن تفكیــره، و معرفــي تــأتي علــى قمــة المنظومــات المعرفیــةال
، ٕادارة الوقــتو  ،مراقبــة الجــودةو  ،غال بعمــل عقلــي معــین مــن حیــث الدقــةبضــبط الــذات عنــد االنشــ

  )108–107: 2004عفانة، ، و عبید( .تعدیل مسار التفكیر إذا لزم األمرو 
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حلهــم ، و كتـابتهم، و اعــین بتفكیـرهم أثنـاء قـراءتهمو  نحسـن عنـدما یكونـو ن تعلـم الطـالب یتإ
جـــود فـــروق فـــي قـــدرات و  فقـــد أثبتـــت الدراســـات ،أي أنهـــا تســـاعدهم علـــى أداء أفضـــل ،للمشـــكالت

المتعلمین غیر الناجحین، فالتالمیذ ذوو الدرجات ، و معرفي بین المتعلمین الناجحینالالتفكیر فوق 
. معرفــي أكثــر مــن زمالئهــم غیــر النــاجحینالمتلكــوا مهــارات التفكیــر فــوق العالیــة یمیلــون إلــى أن ی

  )15: 2005المزروع، (

هـي خاصـیة لإلنسـان فلـذلك و  ،معرفي مركزهـا القشـرة المخیـةالفوق التفكیر عملیة كما أن 
ســـــتراتیجیات التـــــي نتخـــــذها لحـــــل اال، و الـــــوعي بـــــالخطوات، و هـــــي القـــــدرة علـــــى التخطـــــیطو  ،فقـــــط

لقــد حظــي موضــوع التفكیــر فــي التفكیــر باهتمــام و  ،ة علــى تقیــیم كفــاءة تفكیرنــاالقــدر ، و المشــكالت
ـــــملح ــــار ــــــ   ســــعید، ( .طریقــــة جدیــــدة فــــي تــــدریس التفكیــــر هوظ فــــي الســــنوات القلیلــــة الماضــــیة باعتب

2002 :90(  

ومــن هنــا یظهــر للباحثــة أن االهتمــام بتنمیــة التفكیــر لــدى الطــالب فــي مدارســنا بالمرحلــة 
ــاألساســیة أصــ ، نو معرفــي لــم یتطــرق إلیــه الكثیـــر الألن موضــوع التفكیــر فــوق و  ،ةبح ضــرورة ملحَّ

األنشطة في كتـب اللغـة العربیـة بالمرحلـة األساسـیة، أصـبح لـدى ، و خاصة فیما یتعلق بالتدریباتو 
، األنشـــطة فـــي كتـــب اللغـــة العربیـــة بالمرحلـــة األساســـیة، و الباحثـــة رغبـــة فـــي الـــربط بـــین التـــدریبات

األنشـطة فـي ، و فكیـر فـوق المعرفـي، لـذلك كانـت هـذه الدراسـة لتبحـث تحلیـل التـدریباتمهارات التو 
  .معرفيالمنهاج اللغة العربیة للمرحلة األساسیة في ضوء مهارات التفكیر فوق 

  

  :مشكلة الدراسة
  :اآلتي الرئیس مشكلة الدراسة في السؤال یمكن تحدید

األنشـطة فـي ، و یة الـدنیا للتـدریباتما مدى تضمن كتب اللغـة العربیـة للمرحلـة األساسـ
  ؟تصور مقترح إلثرائهاو  معرفيالضوء مهارات التفكیر فوق 

  :من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة اآلتیةویتفرع 

ربیــة للمرحلــة عمعرفــي التــي یجــب أن تتــوفر فــي كتــب اللغــة الالمــا مهــارات التفكیــر فــوق  .1
 األساسیة؟

 معرفي؟الوق ف مهارات التفكیرل لة األساسیةما مدى تضمن كتب اللغة العربیة للمرح .2

فــــوق  مهــــارات التفكیــــرالتــــي تتضــــمن  األنشــــطة، و مــــا التصــــور المقتــــرح إلثــــراء التــــدریبات .3
 معرفي في كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة؟ ال
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 :أهداف الدراسة
 :اآلتیةتسعى الدراسة لتحقیق األهداف 

التـدریبات فـي ، و بغـي تضـمینها فـي األنشـطةالتـي ین فوق المعرفـي،تحدید مهارات التفكیر  .1
  .كتب المرحلة األساسیة

 للغـة العربیـة للمرحلـة األساسـیةفـي كتـب ا ةاألنشـط، و تضـمن التـدریبات مـدى ىإلالتعرف  .2
 .معرفيالفوق ات التفكیر مهار ل

األنشطة في كتب اللغـة العربیـة للمرحلـة األساسـیة ، و وضع تصور مقترح إلثراء التدریبات .3
 .معرفيالهارات التفكیر فوق الدنیا بم

  :أهمیة الدراسة
  :اآلتیةن أهمیة الدراسة في النقاط متك

، بمــا یتماشـى مــع االتجاهــات المعاصــرة ،ضـرورة تطــویر األنشــطة فــي كتـب اللغــة العربیــة .1
  .معرفيالخاصة على مستوى تنمیة التفكیر فوق و  ،تحقیق الغایات التربویةو 

خاصــــة مخططــــي كتــــب و  ،المنــــاهج الفلســــطینیةمــــن المتوقــــع أن تفیــــد الدراســــة مخططــــي  .2
 .في هذه المناهج فوق المعرفيمن خالل توفیر مهارات التفكیر  ،المرحلة األساسیة

معلمــي اللغــة العربیــة فــي معرفــة مــدى ، و مــن المتوقــع أن تفیــد الدراســة المشــرفین التربــویین .3
 .  ساسیة الدنیافي كتب اللغة العربیة للمرحلة األ فوق المعرفيتوافر مهارات التفكیر 

، نــــواحي القصــــور فــــي األنشــــطة، و فــــي الكشــــف عــــن مــــواطن الضــــعف الدراســــة تســــهمقــــد  .4
 .التدریباتو 

یسـتفید التـي و  ،البحوث حول هـذا الموضـوعو  الباب للمزید من الدراساتربما تفتح الدراسة  .5
 .طلبة الدراسات العلیا، و منها الباحثون

  .فوق المعرفيأنشطة لمهارات التفكیر ، و اتكتب اللغة العربیة بتدریبتثري هذه الدراسة  .6

  :حدود الدراسة
) 3-1(ى كتب اللغة العربیة للمرحلة الـدنیا مـن ـدراسة علـذه الـه اقتصرت :يـالحد األكادیم .1

 :ذلك من خالل التركیز علىو  ،من المنهاج الفلسطیني في الفصل الدراسي الثاني
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وس اللغــة العربیــة للمرحلــة التــدریبات التــي تــرد عقــب كــل درس مــن در ، و األنشــطة  - أ
  .)3-1(الدنیا 

  .)اإلجرائیةو ، السیاقیةو  ،المهارة المفاهیمیة( فوق المعرفيمهارات التفكیر   - ب
  ).3-1(على عینة من طلبة الصفوف الدنیا  اقتصرت :الحد البشري .2

  ).م2012-م2011(الفصل الدراسي الثاني من العام  :الحد الزماني .3
  

  :مصطلحات الدراسة
یسـتلزم و  ،التـدریبات التـي تلـي كـل درس مـن الـدروس، و هي األسئلة :األنشطةو التدریبات  .1

  .تشتمل على مهارات اللغة العربیةو  ،على التالمیذ حلها لمعرفة مدى تقدمهم في المادة

، المهــارات، و هــو ذلــك القــدر مــن المعــارف": اآلتــيقــد تبنــى الباحــث التعریــف ل :المحتــوى .2
یمكـن أن و  ،یـتم تنظیمهـا علـى نحـو معـینو  ،هـا االختیـاراالتجاهات التي یقـع علی، و القیمو 

  )96: 2008 حلس،( ."تحقق األغراض التربویة
ـــل المحتـــوى .3 أو إحصـــاء المعلومـــات  ،الوصـــول إلـــى مفـــردات المقـــرر الدراســـيهـــو  :تحلی

  .األساسیة في المقرر الدراسي، أي تجزئته إلى مكوناته األساسیة

هي الكتب المدرسیة المقررة على صفوف المرحلة  :كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة .4
، ســـت هـــذه الكتـــب فـــي قطـــاع غـــزةرِّ دُ و  ،هـــي مـــن إعـــداد خبـــراء فلســـطینو  ،)3-1(الـــدنیا 

 ).م2004-م2003(من العام الدراسي  الضفة الغربیة، بدءاً و 

ــدنیا  .5 ــة األساســیة ال هــم طلبــة الصــفوف الــدنیا مــن التعلــیم اإللزامــي :)4-1(طلبــة المرحل
  .سنوات) 9-6(بین ما عمر الطلبة یتراوح حیث یكون 
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  التقویم : المحور األول

  )األنشطة(التدریبات و األسئلة  :المحور الثاني

  مهارات التفكیر فوق المعرفي :المحور الثالث

  اإلثراء: الرابعالمحور 
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  :مقدمة
أنشطة كتب اللغة العربیة المرحلة و  لما كان الهدف من هذه الدراسة تحلیل تدریبات

رض الصلبة ن هذا الفصل یمثل األإف ،األساسیة الدنیا في ضوء مهارات التفكیر فوق المعرفي
، وضع أسسها على النظریات، و في إرساء قواعد دراسته داً معتم ،ةنطلق منها الباحثالتي ت

المتعلقة بمجال الدراسة مما یساعد على ، و ةالباحثعلیها الدراسات التي یحصل ، و األدبیاتو 
  .ٕاثرائه من منظور تربوي، و تعزیز الموضوع

  :ثالثة محاور أساسیة، هيوقد تناولت الباحثة في هذا الفصل 

 التقویم -1

 ) األنشطة ، و اتالتدریب( األسئلة  -2

 .مهارات التفكیر فوق المعرفي -3

 
 
جه األرض، حیث و  ىخلق اهللا اإلنسان علأن ال أحد یستطیع أن ینكر أهمیة العلم منذ 

 ما تفرضه من ضرورة للتكیفو  ،المعرفة التي تشهدها مجاالت الحیاة المختلفةو  الثورة التكنولوجیة
  . طرائق التعلیم المطلوبةو  ،علم، من حیث عناصر المنهاجالتو  التأقلم في التعلیمو 

 عملیتي التعلیممصدرًا مهمًا من مصادر المعرفة األساسیة لیعد الكتاب المدرسي  نوأل
یتیح الفرصة و  ،اإلطالع، و هو نقطة البدایة التي یقوم بعدها التلمیذ بعملیة البحثو  ،التعلمو 

  )45: 2004األغا، . (ر التي تدور في العقلاألفكا، و لإلجابة عن العدید من األسئلة

المرجع فالكتاب یعد متكامل، و  یتطلب توفیر كتاب مدرسي شامل الفعالالتدریس كما أن 
ضع محتویات و  في ، فكل مجتمع له ثقافته الخاصة بهنفسه المعلم في الوقتو  الرئیس للطالب

  . أنشطة، و تمرینات، و أمثلة، و الكتاب المدرسي من موضوعات

المتعلم، فهو بین یدي المتعلم یعید النظر فیه ، و و الوسط الفعلي للتواصل بین المعلموه
یوفر لهم فرصًا و  ،التدریبات، و ة جمیعهم في األنشطةبمتى شاء، باإلضافة إلى أنه یقحم الطل

  ). 205: 2000العملة، ، و عبد الخالق. (متساویة في التعلیم تتناسب مع قدراتهم

الكتاب المدرسي خیر معین  یعدالهتمام بالكتب المدرسیة، حیث من الضروري اهذا فل
األمر الذي یستدعي التوجه نحو االهتمام بتقویمه  ،األساسیةوالمهارات على تكوین المعارف 
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منها و  ،ال یمكن أن یحدث ذلك دون تحلیل جمیع مكونات الكتاب المدرسيو  ،لتحسین جودته
  . األنشطة، و التدریبات

راء األعمال و  قدراته التي هي بمعنى القدرة على التنبؤ بماو  بالعقل ویأتي االهتمام
ناجحًا، یجب تنمیة و  الوقائع، فلكي یكون العقل فعاالً و  التحقق من جوهر الحقائقو  ،الظاهرة
 ،باقي أنواع التفكیر األخرىو  ،مهارات التفكیر المختلفة؛ كالتفكیر فوق المعرفيتفعیل و  ،قدراته

في  المناهج الفلسطینیةأنشطة و  تدریبات مدى تضمن، و تفكیر فوق المعرفيهنا نشیر إلى الو 
تقییم هذه و  ،لهذه المهارات كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة من الصف األول حتى الثالث

  . المناهج

  : تقویم المنهاج -أوالً 
  :تعریف التقویم

اتساع مفهوم و  یدل على مدى اشتمالهذا و  ،تعددت التعریفات التي تناولت مفهوم التقویم        
  حیث یتم اتخاذ  ،التقویم؛ لذا بات التقویم یمثل مكانة بارزة بین مكونات العملیة التعلیمیة

هنا سنتطرق إلى ذكر أهم و  ،القرارات إما بتحسین، أو تعدیل، أو تطویر المناهج بناًء على التقویم
  . تعریفات هذا المفهوم

  : التعریف اللغوي

. على أنه بیان قیمة الشيء، وهو یعني اإلصالح بعد التشخیص: "ف التقویم لغةً ر عُ لقد 
  ).9: 2006العبادي، (

) تقویماً ( ءالتقویم لغة بمعنى قّوم الشي: ، فقالالرازي التقویم في مختار الصحاح عّرفو 
  .)9: 1997الرازي، (فهو قویم، أي مستقیم 

 ،قدرهاو  ،قوم السلعة استقامهاو  ،التقدیرفي كتابه لسان العرب بمعنى  وعرفه ابن منظور
  ).431: 1993ابن منظور، " (قومت الشيء فهو قویم، أي مستقیمو 

 : التعریف االصطالحي

عملیة تحدید صالحیته، وقیمته التربویة، صالحیته كوثیقة للتعلیم، : "یعرف التقویم بأنه -1
دى المتعلمین، بغیة وقیمته التربویة في إحداث المواصفات السلوكیة المرغوب فیها ل

إصدار حكم أو قرار بشأن استمرار المنهج، أو تطویره، أو إلغائه في التربیة المدرسیة 
  ).46:2011علي ،(
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العملیة التي یقوم بها الفرد، أو الجماعة، لمعرفة مدى النجاح، أو : "ویعرف أیضًا بأنه -2
وة والضعف حتى الفشل، في تحقیق األهداف التي یتضمنها المنهج، وكذلك نقاط الق

الوكیل، " (یمكن البلوغ إلى تحقیق األهداف المنشودة، وذلك في أفضل صورة ممكنة
 ). 162: 2009، والمفتي

حكم فیها على مظاهر السلوك، تلك العملیة التي یُ : "بأنهویعرف التقویم أو التشخیص  -3
 ). 29: 1999الروسان، " (ومدى قربها، أو بعدها من المعاییر الخاصة بها

المعلومات، كمیة كانت و  تفسیر البیاناتو  ،تحلیلو  ،تصنیفو  ،جمع: "التقویم بأنهیعرف و  -4
ذلك بقصد استخدامها في إصدار و  ،أو كیفیة، عن ظاهرة أو حدث أو أسلوب أو موقف

 ). 184: 1997فالوقي، ( "الحكم أو القرار

تلك : "وهو ،مللتقوی اآلتيومن خالل ما تم عرضه من تعریفات، یمكن استنتاج التعریف 
، تفسیرهاو  ،ثم تحلیلها ،ظاهرة مالالمخطط لها من أجل جمع المعلومات  ،العملیة المنظمة

 ،، التخاذ قرارات معینةمن مدى تحقیق أهداف محددة سلفاً  للتأكد ؛دراستها بأسلوب علميو 
  . عالجهاو  نقاط الضعفو  ،تعزیزهاو  معرفة نقاط القوةو 

  

  : المنهاجالتعریفات التي تناولت تقویم 
أنظار التربویین للحكم على المنهاج وكونه محط ، جالتقویم المنهبالغة الهمیة لألنظرًا 

  .من أجل الرقي به نحو األفضل

  : یأتيمن هذه التعریفات ما ، و تقویم المنهاجاهتمت بفهناك الكثیر من التعریفات التي 
 تعرف على نقاط القوةال هدفهاعملیة دراسة تشخیصیة مستمرة، ": تقویم المنهاج هو -1

عفانة، ( "أهداف تربویة متفق علیها مسبقاً تطویره في ضوء و  الضعف، بغرض تحسینهو 
1996 :360 .(  

بغرض تحدید  ؛تحلیل المعلوماتو  عملیة منظمة لجمع: "ویعرف تقویم المنهاج على أنه -2
توفیر و  ،فاتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة جوانب الضعو  ،درجة تحقیق األهداف التربویة

 .)25: 2002عودة،( "ٕاثرائهاو  ،النمو السلیم المتكامل من خالل إعادة تنظیم البیئة التربویة
 ،یضم مجموعة من العملیات المتداخلة بجمع: "تعریف تقویم المنهاج على أنه یمكن -3

المعلومات باستخدام معاییر حول ظاهرة أو موقف في و  تفسیر البیاناتو  ،تحلیلو  ،تصنیفو 
 ذلك من أجل تحسین العملیة التعلیمیة، أو اقتراح حلولو  ؛معطیات محیطةو  ظروف

 ). 122: 2008زقوت، . ("اضحة تؤدي إلى تحقیق األهداف المنشودةو 
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، وذلك ألنه باحثة تعریف عفانة كتعریف إجرائيومن خالل التعریفات السابقة، تتبنى ال
  .فیدةتعریف شامل ومتكامل ویعبر عن التقویم بصورة مختصرة وم

   :وظائف التقویم
بعد  ملمعلایقوم بها  فهي لیست شیئاً  والتعلم، یتجزأ من عملیتي التدریس إن عملیة التقویم جزء ال

 ولیست محدودة بقیاس كمیة من الحقائق التي حفظها التالمیذ، االنتهاء من تدریس وحدة ما،
لیة التقویم عملیة شاملة دوات القیاس والتقویم، بل إن عمأولیست قاصرة على نوع واحد من 

رتباط التقویم الواضح والقوي ال دوات قیاس وتقویم متنوعة؛أن تستخدم فیها أبد  مستمرة وال
  .هداف التدریسیةباأل
  :في مجال الدراسة - 1

جهة نظر و  فإنه یعد من، الطلبةأعمال سیلة من أجل إصدار األحكام على و  التقویم یمثل ×
: 2000ملحم، (ذلك یهتم الطلبة اهتمامًا كبیرًا بالتقویم الدارسین مفتاح النجاح للحیاة، ل

469 .(  

تزوید الطلبة بالتغذیة الراجعة التي تفیدهم في توضیح مدى التقویم الذي أحرزوه أو  ×
 .النقض فیه

إعطاء الطالب صورة لمكانته بین زمالئه فیحاول الطالب الضعیف اللحاق بزمالئه، كما  ×
 . بمستواهیحاول الطالب القوي االحتفاظ 

االستمرار فیه، مع مراجعة المتعلم في المواد التي درسها و  إثارة دافعیة المتعلم للتعلم ×
 . ادة منهافبهدف ترسیخ المست

مساعدة المعلم على تحسین أسلوب تدریسه، أو إیجاد طرق تدریس بدیلة مع حفز المعلم  ×
ى شكل نتاجات تحدید أهداف الدرس بصیغ سلوكیة، أو علو  ،ى التخطیط للتدریسلع

 ).54: 1999آخرون، و  ،الظاهر(تعلیمیة یراد تحقیقها من جانب الطلبة 

االستمرار فیه مع مراجعة المتعلم في المواد التي درسها، و  ،إثارة دافعیة المتعلم للتعلم ×
 . بهدف ترسیخ المعلومات المستفادة منها

العبادي، (لتلمیذ تقدیم توصیات أساسیة للتغلب على صعوبات التعلم التي تواجه ا ×
2006 :9.( 
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المعلومات الدقیقة، التي تساعد على اتخاذ القرارات و  ،التقویم یوفر األسس الواقعیة  ×
ذلك من خالل أنواع التقویم و  ،عملیاتهو  المتعلقة بالمنهج، فهو یالزمه في جمیع مراحله

 ).التمهیدي، التكویني، الختامي(المتعددة 

، حیث یمكن من خالله معرفة مهمةظیفة و  لتقویمفي مرحلة تخطیط المنهج یؤدي ا ×
غیر ذلك من المعلومات و  ،صدق المحتوىو  ،النتائج الخاصة باألهداف التعلیمیة

 . الضروریة الالزمة لنجاح عملیة تخطیط المنهج

، على التقویم لمعرفة مدى نجاح يّ المتابعة یتم االعتماد بشكل أساسو  في مرحلة التطویر ×
 ).327: 1997الفرا، ( ألهداف التعلیمیة المنشودةحقیق االمنهج في ت

   :التقویم األساسیة لعملیة وظائفال - 2

  :التشخیص - أوالً 

وصل إلیه من م التلى المستوى الذي تإتعرف یمكن اللم  قدم خطوة ماالت یمكن ال نهإحیث  
 ،علیمیةمن العملیة الت یرادق ما یحققد تم تكون فإنه سی تحققتبلوغ األهداف المرجوة، فإذا 

الذین تمكنوا من تحقیق األهداف المرجوة، كما یمكن  الموهوبین لبةلى الطإالتعرف یمكن و 
 .ع أو معظم األهدافیالذین لم یتمكنوا من تحقیق جم المتأخرین دراسیاً  بةلى الطلإالتعرف 

  ).5: 2007عفانة واللولو، (
  : العالج - ثانیاً 

انت المشكلة من البرنامج فإنه یتوجب تعدیل عالج المشكلة بتحدید أسبابها، فإن ك یكمن
التعاون في سبیل التوصل و  طرح المشكلة ٕان كانت المشكلة من األسرة فإنه یتوجبو  ،مساره

  ).100: 2007مرعي والحیلة، ( .إلى الحل المناسب
  : التصنیف -ثالثاً 

لمنشودة، فإن جمیع األهداف ا أن الطالب قد حقق نتیجة تعلمه في فترة معینة م التأكدإذا ت
أنه ما  جدو  من الممكن ترتیبه للمستوى األعلى من األهداف، أو المستوى التعلیمي، أما إذا

لكي نفسه یزال في مستوى أقل من المطلوب، فإنه من الممكن معاودة التعلیم في المستوى 
حدة متكاملة و  ظائف للتقویم تشكلو  یتضح أن كل ما سبق ذكره من بذلكو  ،تحقق األهدافت

حقیقي للمنهج أو  لكي یصبح هناك تقویم ،للتقویم، فهذه الوظائف تشكل منطلقات تربویة
فیستخدم التقویم التربوي لتحقیق أغراض تقیس مدى بلوغ األهداف  ،مالذي سیقیّ  للموضوع
  ).33: 2006الحریري، (. المنشودة
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  : أهمیة التقویم
أكثرها ارتباطًا بالتطویر التربوي، و  ،عملیة التقویم من أهم مناشط العملیة التعلیمیة تعد -1

، لیة عملیة التعلم بعناصرهاعفهي الوسیلة التي یمكن من خاللها الحكم على فا
 . مقوماتها المختلفةو 

لتقویم المنهج أهمیة بالنسبة ألولیاء األمور، حیث یطلعهم على القیمة التربویة لهذا  -2
  .)87:1996عفانة ،( ئهمالمنهج، كما یساعدهم في االطالع على مدى نمو أبنا

اعلیة الجهاز اإلداري أو للكشف عن ف معرفة تحقق الهدف أو األهداف المرسومة، -3
 تزود الباحثین، و ولة تقدم الخبرات الالزمةلجهات المسؤ االطمئنان إلى أن او  ،التربوي

األوضاع ، و اإلحصاءات بمدى اإلنجازاتو  المهتمین باألمور التربویة بالمعلوماتو 
 :1996آخرون،، و اللقاني(عالجها و  نقاط الضعف، و تعزیزهاو بیان نقاط القوة ، و الراهنة
200(. 

  

  : لقد تم تصنیف أهمیة التقویم إلى ثالث نقاط

 :أهمیة التقویم بالنسبة للمعلم  -أ 

  .اإلفادة من طرق التدریسو  ،مساعدة المعلم لمعرفة مدى استجابة الطلبة للتعلم ×

 .صول الطلبة إلى المستوى المطلوبو  على مدى المؤشرات للحكمو  التزوید باألدلة ×

 . من ثم تلبیة حاجات الفروق الفردیة، و المساعدة في اكتشاف ذوي االحتیاجات الخاصة ×

ٕاتاحة الفرص ، و التعلم الدافعیة لدیهم لإلقبال على فرصزیادة ، و تعزیز سلوك الطالب ×
  . ز االنتباهترك، و الحواس فالمهارات التي توظ، و لممارسة نماذج من المعارف

 :أهمیة التقویم بالنسبة للطالب  - ب 

  .قدراتهم، و میولهم، و لبةالكشف عن حاجات الط ×

 .معرفة مقدار تحصیل الطلبة من المادة الدراسیة ×

 ).431: 2005قطامي، (صول الطلبة إلى المستوى المطلوب و  تحدید مدى ×

 ).6: 1994الكیالني، (لیة األسالیب العالجیة عاتقویم ف، و تشخیص صعوبات التعلم ×

آخرون، ، و توق(الدافعیة و  التحصیل لإلثارة، و على المذاكرة بةیعمل على حث الطل ×
2002 :4229( . 
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لیته في تمثیل عاف، و مدى تقدمه التربويو  ،على مركزه العلمي البطقوف الو  یساهم في ×
 . لیات التعلیمیةؤو المس

 . قیاس مدى نضج المتعلمین ×

 ا في أذهان المتعلمین، مما یسهل عملیتي االحتفاظالعمل على تكاملهو  تثبیت المعلومات ×
 ). 283: 2005الیتیم، .  (االنتقالو 

  : أهمیة التقویم بالنسبة للمنهج  -ج 

نه یسیر جنبًا إلى جنب مع إتعتبر عملیة التقویم جزءًا ال یتجزأ من المنهج الدراسي، إذ  ×
  ).355: 1996عفانة، . (التنفیذ للمنهج الدراسيو  ،عملیات التخطیط

الضعف في كل العناصر الداخلة في تكوین و  المساهمة في تشخیص جوانب القوة ×
الفرا، . (من ثم یساهم في اقتراح الحلول المناسبة لما یظهر فیها من مشكالتو  ،منهجال

1997 :327.( 

 . لبیئة المنهج، و مدى مالءمة المنهاج لقدرات المعلم ×

 .في المنهاج الذي یوجد) المحتوى(المهارات و  ،تقویم المعلومات ×

 ). 39: 2009أبو عنزة، (طرائق التدریس الموضوعة في المنهاج و  تقویم الوسائل ×

المرجو لوقوف على مدى تحقق األهداف هي ا ومما سبق یتبین أن أهمیة التقویم للمنهاج
 ،تعزیزهاو  وللوقوف على نقاط القوة لى مدى مالءمته للفئة المستهدفة،إكذلك التعرف و  ،تحقیقها

االرتقاء به ، و ضع من أجلهاو  لذيتعدیل المنهاج او  ذلك لتحسینو  ؛عالجهاو  الضعف نقاطو 
   . العالم، و لمواكبة التغیرات الكثیرة التي تحدث في المجتمع

ویعتمد التقویم بصفة عامة على تحلیل البیانات التربویة التي یتم الحصول علیها باستخدام 
التربویة والنفسیة بهدف التعرف إلى التغیرات التي  وسائل القیاس المختلفة وأهمها االختبارات

تطرأ على نمو المتعلم، وتمثل العملیة التربویة منظومة ذات حلقات مترابطة ومتكاملة یؤثر 
بعضها في البعض اآلخر، ویتأثر به، وتشتمل هذه الحلقات على األهداف التربویة والمناهج 

التعلیم والتعلم، ونظم التقویم التربوي، ومبدأ التفاعل الدراسیة والوسائل التعلیمیة وأسالیب وطرق 
بین هذه المكونات یؤكد على أن أي تحدیث في أحد هذه المكونات یؤثر على المكونات األخرى، 
ولذلك فإن التقویم التربوي یعكس صورة النظام التعلیمي بكل ما یشتمل علیه من أهداف وأسالیب 

  ). 16: 2008الحریري، (وممارسات ونواتج 
  



  اإلطـار النظـري    

  )15  ( 
 

 الفصل الثاني

  : خصائص التقویم الجید للمنهاج، و مبادئ
  .)86: 2001عبد الهادي، ( واضحة، و أن تكون األهداف محددة -1

آخرون، ، و الظاهر(أي أن تشمل جمیع الجوانب المتعلقة بالعملیة التربویة : الشمول -2
1999 :19.( 

النمو  احدًا من جوانب التلمیذ، بل تمتد لتشمل جمیع جوانبو  فهي ال تتناول جانباً 
  .العقليو  ،الجسميو  ،المعرفي

 یتمالصف الذي و  ،یتم ذلك بذكر الخاصیة التي یراد تقویمهاو  ،تحدید موضوع التقویم -3
 .)456: 2001عبد الهادي، ( تقویمه

أتي فقرات تأن ، و أال یكون بعیدًا عنهو  ،مراعاة مالءمة التقویم للموقف التعلیمي -4
 .باالختبار من المادة التي یتعلمها الطال

األهداف المرسومة  أن یكون التقویم مستمرًا لمعرفة ما یحققه البرنامج التربوي من -5
 .لعملیة الترب

 ،بعد أن تكون العملیة قد انتهت فقطو  ،فالتقویم لیس شیئًا یأتي بعد عملیة التدریس -6
: 2001عقل، ( مالزمة لعملیة تقویم المنهاجو  ،لكن عملیة التقویم عملیة مستمرةو 

59 .(  

حتى یتسنى لنا الحصول على معلومات أوفر عن  ؛أدواتهو  أسالیب التقویم تنوع -7
 .تساعد على التقویم من جمیع الجوانبو  ،المجال الذي تفوقه

احد و  كان أفضل، فیجب أال یعتمد التقویم على أسلوب وكلما كان التقویم متنوعاً 
 ).20: 1999آخرون، ، و الظاهر(

مما یساعد على و  ،من حیث التحصیل أو األداءمراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة  -8
 .الصعوبة، و ذلك تنوع المستوى من حیث السهولة

 الطالب، و ذلك للحیلولة دون إجهاد المعلمو  ؛المالو  ،الجهدو  ،االقتصاد في الوقت -9
 .ٕارهاقهماو 

 . ضع لقیاسهو  االختبار بالفعل ما شیعني ذلك أن یعی، و أن یتصف بالصدق - 10

 .موّ ـل النتائج عن الحكم الذاتي للمقهي استقال، و الموضوعیة - 11
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 هو إعطاء نفس النتائج لالختبار في حالة تكراره على نفس العینة من الطلبةو  الثبات - 12
تحت نفس الظروف، أي أن یعطي االختبار نتائج متقاربة إذا أعید تطبیقه مرة و 

 ). 9: 2006العبادي، (، )21- 20: 1999آخرون، ، و الظاهر(أخرى 

التقویم إنسانیة، بمعنى أن یكون هدفها األساس مساعدة التالمیذ  أن تكون عملیة - 13
سیلة لتحسین و  أن یكون التقویم، و به قدراتهم تسمحعلى النمو الشامل، أي أقصى حد 

، بل أسلوبًا من أسالیب عقابهمو  ،سیلة إلرهاب التالمیذو  لیس، و التعلمو  عملیتي التعلیم
 .المیذینبغي أن یترك أثرًا طیبًا في نفوس الت

بحیث إذا تغیر الهدف  أي یرتبط مع األهداف المراد تحقیقها،: أن یكون التقویم هادفاً  - 14
مصطفى، ( كون التقویم محققًا لهذه األهدافأن یو  ،له تغیرت أغراض التقویم تبعاً 

2003 :120 .( 

ذلك أن التقویم المصاحب للمنهج الحدیث لم یعد قاصرًا على و  ،التقویم عملیة تعاونیة - 15
 ،ٕانما یشارك فیه كل من له عالقة بالعملیة التربویة، من رجال التربیةو  ،احدو  دفر 
 .أولیاء األمورو  ،التالمیذو  ،المشرفین، و المدرسةو 

النتائج التي یمكن أن یسفر عنها التقویم یجب و  ،سیلة لتحسین عملیة التعلمو  التقویم - 16
ذلك بتغییر الكتب و  ،المنهج التربويو  ،أن تستخدم في تحسین العملیة التعلیمیة

 :2001ملحم ( ضوعاتها، أو إضافة موضوعات جدیدةالمقررة، أو حذف بعض مو 
430(. 

مراحل التعلیمیة مازالت ومما سبق یتضح أن ممارسات التقویم التربوي في جمیع ال
أداء  على لكي یصبح التقویم قادراً  ؛قواعد ومبادئ معینة بحاجة إلى منهجیة علمیة، ترتكز على

جمیع  وذلك من خالل أن یكون التقویم شامالً  ،ا یفضل إیالء عنایة خاصة للتقویم، فلهذتهظیفو 
  .ین في التقویممبادئه التي تؤدي إلى تحسین وتجدید مستمرّ 

  

 :أنواع التقویم
  :التصنیف حسب التوقیت الزمني للتقویم - أوالً 

د األهداف التي تبین تبدأ بتحدی ،لخطوات منظمة وواضحة تسیر العملیة التدریسیة تبعاً 
، فهي توجه عمل المدرس، وتركز ن المتعلم في نهایة عملیة التعلمنتوقعه م نواتج التعلم، أو ما

    .لبدایة جدیدة علیها عملیة التقویم، وتنتهي هذه العملیة باتخاذ قرارات تمهیداً 
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  :)Diagnostic Evaluation(التقویم التشخیصي أو التمهیدي  - 1

داخل غرفة  التقویمیة التي یقوم بها المعلم خیصي إلى تلك اإلجراءاتیشیر التقویم التش
الضعف في الجانب و  معرفة نقاط القوةو  ،تصنیفهمو  كي یستثیر دافعیة المتعلمین ؛الصف

من ثم یبدأ المعلم ، و اضحة عن كل طالبو  بالتالي یتكون عند المعلم صورةو  ،المعرفي
  ). 30: 2002عبد الهادي، . (عالج ما یلزمبالتعامل مع كل طالب حسب مستواه، لكي ی

ویبدأ تطبیق هذا النوع من التقویم قبل بدایة دراسة مقرر معین، أو قبل بدء برنامج تربوي 
خضر، (ذلك لتحدید نقطة البدایة الصحیحة للمقرر الدراسي، أو البرنامج التربوي و  ،معین

2007 :37 .(  

  :)Formative Evaluation( )البنائي(التقویم التكویني أو  - 2

یتم إجراء هذا النوع من التقویم في فترات مختلفة و  ،یطلق علیه أحیانًا اسم التقویم التطوري
ٕاعادة و  ،أثناء تطبیق المقرر، بغرض الحصول على معلومات تساعد على مراجعة العمل

: 2003الشمري، (توجیه مسار التطویر لیكون له تأثیر على الصورة التي تصل إلیها النتائج 
321.(  

التأكد من أنه یسیر و  ،وهدف هذا النوع من التقویم في هذه المرحلة متابعة الطالب في تعلمه
  .في اتجاه بلوغ األهداف المرسومة له بالشكل الصحیح

 كما یهدف أیضًا إلى تقویم الخبرات التعلیمیة نفسها، بمعنى التشخیصیة المستمرة لنواحي القوة
  ). 23: 1998أبو زینة، . (منهج، أو الشيء المراد تقویمهالضعف لدى المتعلم، أو الو 

  : یأتيفوائد التقویم التكویني فیما ، و أغراضو  ،أهداف للباحثة أن تجملویمكن 

  .تحسین البرنامج، ألنه یعطي القائم علیه تغذیة راجعة -1

 .التدریسو  االهتمام بالمنهاج -2

 .نةتحدید الخطوات التي یسار علیها لتحدید أعلى فائدة ممك -3

 .ناجحة، و الوصول إلى اتخاذ قرارات مالئمة -4

 .توجیه التعلم في االتجاه المرغوب فیهو  ،تحدید كفایة التعلم المتوقع عند التالمیذ -5

 .االستمرار فیهو  اقعیة المتعلم للعملو  إثارة -6

فق أهداف سلوكیة لكل درس و  یقدم للمعلم فوائد كثیرة، إذ یدفعه إلى التخطیط للتدریس -7
 ). 426: 2002ن، آخرو ، و توق(
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  :)Final Evaluation(التقویم الشامل أو الختامي  - 3
 ،للعملیة التعلیمیة لتحدید مستوى التحصیل لدى الطلبةیستخدم التقویم الختامي في تقدیر نهائي 

من خالله تصدر حكمًا نهائیًا على عملیة و  ،أو السنة الدراسیة یكون ذلك في نهایة الفصلو 
  ). 31: 2002عبد الهادف، . (االختبارات الفصلیة: لى التقویم الختاميمن األمثلة عو  ،التحصیل

 ،المعلوماتو  ،ویجري هذا النوع من أنواع التقویم لتحدید مدى تمكن الطالب من المهارات
المفاهیم التي تتناولها عملیة التدریس، أي تقویم مدى حصول الطالب على النتاجات و 

طیط لها مسبقًا بهدف تحقیق الوظائف األساسیة لعملیة التي تم التخو  ،التعلیمیة المتوقعة
  .التقویم

  )Follow Up Evaluation(التقویم التتبعي  - 4

لتوفیر معلومات یمكن الحكم بواسطتها على  ،متابعة المتعلم بعد التخرجو  ن طریق مواصلةع
 المساعدة في تطویره على أساس علمي سلیم، لتوفیر تغذیة راجعة عنو  ،فاعلیة المنهج

  ).262: 1991عمیرة، . (أي معرفة اآلثار البعیدة ،اآلثار المستقبلیة
  

  : التصنیف حسب نوع المعلومات التي یتم جمعها، حیث تصنف في فئتین هما - ثانیاً 

هو التقویم الذي یعتمد على المعلومات الرقمیة و  : ) Quantitative(التقویم الكمي  )1
لتقاریر التي تتوصل إلیها عن طریق كالعالمات التي نحصل من االختبارات، أو ا

 .االستبانات، حیث توفر هذه األدوات معلومات كمیة

ربما و  ،الموضوعیة التي تتمیز بها األرقامو  ویالحظ االهتمام بالتقویم الكمي بسبب الدقة
  . كان الحصول علیها أكثر سهولة

ت یتم جمعها هو التقویم الذي یعتمد على معلوماو  ):Qualitative(التقویم النوعي  )2
 ،قد یتم تدوین المالحظات في ملف خاصو  ،صفًا لفظیاً و  وصف السلوكو  ،بالمالحظة

التفاعل  اتجاهاتو  ،میولو  ،التعرف على اهتماماتفي قد تساعد هذه المعلومات و 
 . االجتماعي للفرد

  : نوع البرنامج المقدم، و التصنیف حسب الشمولیة -ثالثاً 
 :)Macro-end(أو التقویم المكیر ) Wholistic(التقویم الشامل  - 1

تأتي هذه التسمیة عن النظرة الشمولیة للعملیة التعلیمیة أو التربویة، حیث ال نستطیع و 
 ،تجاهل دور أي جهة من الجهات التي لها دور في المشاركة، أو المساهمة من معلمین
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 ،ل تعلیمیةوسائو  ،كتب مدرسیةو  ،مناهجو  ،أولیاء أمورو  ،مرشدینو  ،مدیرینو  ،مشرفینو 
یتطلب هذا النوع من و  ،ٕالى غیر ذلك من ذوي العالقة المباشرة بما فیها الطالب نفسهو 

  .یستغرق فترة زمنیة طویلةو  ،التقویم جهدًا كبیراً 
 )Micro-evaluation(أو التقویم المصغر ) Atomistic(التقویم الجزئي  - 2

 أمثلة التقویم المصغرومن ربویة، ویتناول هذا التقویم جانبًا محددًا من جوانب العملیة الت
  تقویم المكتبة المدرسیة، و  ،لیة المعلمعتقویم فاو  ،تقویم المعلم لتحصیل الطلبة

  

حیث یمكن تصنیفها إلى ) مالطرف المقوّ (التصنیف حسب السلطة المشرفة على تطبیقه  -رابعاً 
  : ثالث فئات

 ): داخلي(التقویم الذاتي  - 1

ستخدم في اتخاذ قرارات تلكن نتائج التقویم و  ،التطویرو  نالغرض من هذا التقویم التحسی
لذلك قد یكون و  ،المكافأة للموظفین أو لألفرادو  الترقیةو  الترفیعو  ،الرسوب للطلبةو  تتعلق بالنجاح

لم یتم االلتزام بأخالقیات عملیة و  ،خاصة إذا لم یستخدم بموضوعیةو  ،التقویم غیر مباشر لألفراد
  . التقویم

في التعلیم ألغراض الكفایة، خاصة و  ،اضحًا في التعلیم المبرمجو  قویم الذاتيویظهر الت
 . تلك المتعلقة بالمهارات األساسیة

 ): الخارجي: (التقویم المستمر - 2

ال یستطیع أي فرد أو أي مؤسسة االدعاء بمعرفة كل ما یحتاج إلى تصویب دائمًا، 
سمه، كما أنه یحتاج إلى الطبیب لتشخیص فالفرد یحتاج إلى المرأة لرؤیة بعض التفاصیل في ج

تطویر و  نظرة اآلخرین عامًال مساعدًا في تحسینو  قیاسًا على ذلك فربما كانت خبرةو  ،مرضه
 . الطالب في غرفة الصف ال یستطیع االستغناء عن تقویم المعلم لتحصیله الدراسيو  ،فاعلیته

 ):خارجي –داخلي (التقویم متعدد األطراف  - 3

لذلك ال بد أن و  ،ب أن تقویم المعلم مصدر تهدید له، كأن یحدد رسوبهقد یشعر الطال
یبرز له فائدة و  یكون المعلم حریصًا على تعاون الطالب معه في عملیة التقویم، كأن یشجعه

  .خاصة االختبارات، و عملیة التقویم
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یبالغ  قدو  ،عتبر داللة من دالالت الصدق المتبادلتنتائج التقویم أن وهذا باإلضافة إلى 
من و  ،م الخارجي الكفایة الالزمة لعملیة التقویمقد ال یتوفر في المقوّ و  ،التقویم الذاتي في التقدیر

  .هنا تأتي أهمیة التأكد من صدق التقدیرات في عملیة التقویم
  

برنامج لم، إذ یمكن تصور ثالث مراحل التصنیف حسب المرحلة في البرنامج المقوَّ  -خامساً 
  : هي، و تقویم

على ما یتوفر من  حیث تعتمد فاعلیة أي برنامج، أو منهج) : Input( لمدخالتا -1
األهداف و  ،االنسجام بین محتویاتهاو  ،أو بشریة، مثل صیاغة األسئلة إمكانیات مادیة

  .التي یقیسها المنهاج أو البرنامج
ملیة حیث یعتمد نجاح ع ،التقویم یتم أثناء تنفیذ البرنامجأن أي ) Process(العملیات  -2

 .عینةتوفیر الوسائل المُ و  ،ضوح التعلیماتو  التقویم على

هتم في هذا النوع من التقویم بالنواتج، أي النتیجة النهائیة حیث یُ ): Output(النواتج  -3
 إلى الخطوات السابقة التي مر بهاالتي یخرج بها البرنامج أو المنهج، دون النظر 

 ). 41 - 37: 2002عودة، (

في األمور و  ،لتقویم عملیة أساسیة في األمور الحیاتیة بشكل عامأن ا وترى الباحثة
التربویة بشكل خاص، حیث یمكن عبر طریقها الحكم على الشيء، أو الفرد أو المنهاج، فهنا یتم 

ینبغي و  ،أیضًا تحدید نقاط القوة التي أنجزتو  ،تحدید جوانب الضعف أو األهداف التي لم تتحقق
 ،ال یستحق لكي ال یتم إعطاء شخص أو منهج ما؛ عدم الموضوعیةو  زالتحرر كلیًا من االنحیا

  . ال بد للقائمین علیها من التحلي بأخالقیات التقویم؛ لكي یأخذ كل فرد ما یستحقو 

ترابط بین یوجد الواقع  ففيت مستقلة عن بعضها، فمعظم أنواع التقویم الصادقة لیس
إن مدارسنا وخاصة في المرحلة األساسیة الدنیا تعتمد التي تمت اإلشارة إلیها، حیث أنواع التقویم 

على نوع واحد من أنواع التقویم، وهم تقویم أداء الطالب والذي یقاس بأداة واحدة وهي االختبارات 
التحصیلیة، وبالطبع فهذا ال یكفي ألن أداء الطالب یجب أن یقاس بعدة أدوات كما أسلف ذكرها، 

  م في مدارسنا تندرج تحت إطار ما یسمى بالتقویم التقلیدیز وهذا یدل على أن عملیة التقوی
  

  : مجاالت التقویم التربوي
تعددت مجاالت التقویم التربوي بتعدد جوانب المنظومة التربویة، حیث تشمل هذه 

 ،أسالیب التقویم نفسهاو  ،طرق التدریسو  ،المناهج الدراسیةو  ،المعلمو  ،المنظومة كًال من المتعلم
  .سسات التعلیمیةأداء المؤ و 
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  :عرض مبسط ألهم مجاالت التقویم التربوي یأتيوفیما 
 :  تقویم المتعلمین - 1

المتعلمون هم محور العملیة التعلیمیة في مختلف المراحل، فدراسة المتعلم من جمیع جوانبه 
من هنا یستطیع المعلم و  ،تحدید سمات شخصیة الطالبو  ،ف المعلم بمستوى الطالبیعرّ 

یستطیع المعلم من خالل تقویم و  ،ق الفردیة بین الطلبة على الوجه األكملمراعاة الفرو 
قدرته على توصیل المادة ، و لى مدى كفاءته في عرض المادة الدراسیةإالمتعلم التعرف 

 . للمتعلمین التعلیمیة

 ،التقویم األصیلو  ،تقویم األداء: وقد ظهرت بعض الطرق الحدیثة لتقویم المتعلمین، مثل
  . األعمال، أو حقیبة األعمالحافظة و 

 : تقویم األهداف التربویة - 2

التقویم التقلیدي یسلم بصالحیة األهداف التعلیمیة دون محاولة مناقشتها أو تقویمها، إال  
 بطرق سلوكیة أو إجرائیة ذات معنىأن االتجاهات الحدیثة في صیاغة األهداف التعلیمیة 

قد یكون من بین هذه األهداف ما ال و  ،فسهاقد أدت إلى النظرة الناقدة في األهداف ن
یناسب مستویات الطلبة أو أیة عیوب أخرى تقلل من فاعلیة األهداف في توجیه العملیة 

  . التعلیمیة، التعلمیة
 : تقویم المعلم - 3

تحدید و  ،تحدید قدرة المعلم على تحقیق األهداف التعلیمیة لدى المتعلمینمن خالل وذلك 
االجتماعیة الالزمة لنجاح و  الثقافیةو  األكادیمیةو  للكفایات المهنیة، و مدى امتالكه للمهارات

ذلك بهدف تعدیل مساره إلى و  ،الضعف في أدائهو  تحدید نقاط القوةو  ،عملیة التدریس
 .المسار الصحیح

 : تقویم المناهج الدراسیة - 4

 ،تقنیات تربویة، و كتب مدرسیةو  ،تعلیمیةاستراتیجیات و  أسالیب الدراسیةیشتمل تقویم المناهج 
یتم هذا التقویم في مواقف مدرسیة و  ،هذا یدل على عملیة تقویم للبرنامج التعلیمي برمتهو 

  ).43-41: 2007خضر، . (فعلیة، بحیث یصبح تقویم المنهج عملیة دینامیكیة مبدعة

 معرفة مدى، و )التقویمو  ،األسالیبو  ،المحتوىو  ،األهداف(وتشتمل عملیة تقویم المنهاج تقویم 
ارتباط هذه العناصر یؤدي إلى تنظیم المعارف تنظیمًا ینسجم و  ،ارتباط كل عنصر باآلخر
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  .  االجتماعیةو  ،المعرفیةو  ،تطوره لیواكب التغیرات العلمیةو  ،مع البنیة المعرفیة
  ).65: 2001عقل، (

منطقیة و  ،وعند تقویم المنهج یتم التركیز على تحدید مدى ارتباط تسلسل عناصر المحتوى
مدى شمولیة و  ،مدى مراعاة المحتوى للفروق الفردیة بین المتعلمینو  ،التسلسل في المحتوى

خضر، ( الحركيو  ،االنفعاليو  ،الخبرات التعلیمیة للجوانب المختلفة، كالجانب المعرفي
2007 :44(.  

وهنا ال بد من االستفادة من نتائج التقویم في إعادة بناء المقرر الدراسي، أو الكتاب 
  .تعدیل بعض جوانبهو  تحسین، و رسيدالم

  :أسالیب التدریسو  تقویم طرق - 5

یتیح تقویم و  ،أسالیب التدریس تؤثر بشكل مباشر في التحصیل الدراسي للمتعلمینو  طرقإن 
لها و  ،مختلفةو  أسالیب تدریسیة متنوعةو  أسالیب التدریس للمعلمین الفرضیة في تطبیق طرق

  .لتالمیذلیة في التحصیل الدراسي لعافو  تأثیر
  : تقویم الكتاب المدرسي - 6

 : شكل الكتاب المدرسي  -أ 

  .المقدمة، المحتوى، النشاطات: شامل المركبات األساسیة - 

 .یراعي المستویات العملیة للطلبة - 

 .اضحةو  یتصف بطباعة - 

 .یرتب الموضوع الواحد بطریقة مثیرة، و یعرض الموضوعات بنمط موحد - 

 :مادة الكتاب المدرسي  -ب 

  .ثةالحداو  تصف بالدقةت - 

 .ینمي استعدادات الطلبة، و میولهمو  یتناسب مع المستویات التعلیمیة للطلبة - 

 .االجتماعيو  یرتبط بالواقع الثقافي - 

 .یناسب عدد الحصص المقررة - 

 :أسلوب عرض مادة الكتاب  - ج 
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 صیغتي المخاطبو  ،یستخدم صیغة المبني للمعلومو ، یستخدم الكلمات المألوفة - 
  .المتكلمو 

 .حلها، و ماد على أنفسهم في فهم المشكالتیحفز الطالب على االعت - 

 :وسائله، و أنشطة الكتاب  -د 

  .اهتمامات الطلبةو  یلبي میول - 

 ).التأملي –الناقد  –التفكیر اإلبداعي (تشتمل على مواقف تتحدى التفكیر مثل  - 

 .ترتبط بالمواقف الحیاتیة للطلبة - 

 .غبة الطلبة للمطالعة الذاتیةر تثیر  - 

 .یةختام، و تتضمن نشاطات بنائیة - 

 ).463– 461 :2001عبد الهادي، (لتحقیق األهداف  الرسومو توظف الصور  - 
 

  : القیاس التربوي نفسهاو  أدوات التقویمو  تقویم أسالیب - 7

یركز هذا النوع من التقویم على تحدید مدى مراعاة هذه االختبارات بشروط إعداد االختبار 
مراعاة االختبارات للفروق الفردیة بین الموضوعیة، مدى  ،الثبات، الصدق، المعاییر: الجید مثل 
الحریري، ( .طرق عرض أسئلة االمتحاناتو  ،تحدید مدى التنوع في أدوات التقویمو  ،المتعلمین

2006 :290(  
  

  ). ، مدرسة، كلیة، جامعةریاض أطفال(تقویم أداء المؤسسة التعلیمیة  - 8

ـــــــادئ ـــــــث المب ـــــــب مـــــــن حی ـــــــع الجوان ـــــــویم المؤسســـــــة مـــــــن جمی ـــــــتم تق ـــــــث ی  ،واتاألدو  ،حی
تقـــــــــویم جمیـــــــــع العـــــــــاملین فـــــــــي المؤسســـــــــة و  ،البـــــــــرامج التعلیمیـــــــــة التـــــــــي تقـــــــــدمهاو  ،التجهیــــــــزاتو 

یـــــــتم مقارنـــــــة أداء المؤسســـــــة بالمؤسســـــــات األخـــــــرى، ســـــــواء كانـــــــت علـــــــى و  ،بمختلـــــــف أعمـــــــالهم
، دى تحقــــــــــق معــــــــــاییر جــــــــــودة التعلــــــــــیممــــــــــالتأكیــــــــــد علــــــــــى و  ،المســــــــــتوى المحلــــــــــي أو العــــــــــالمي

  ). 45: 2007خضر، . (التعلیم المؤسسات التي تقدم هذا النوع منو 

تعدد أنماط كما أن  ،ةویتبین مما سبق أن التقویم التربوي یشمل جمیع النواحي التربوی
جمیع جوانب العملیة التربویة من حیث إن التقویم التربوي یدلل على شمولیة العملیة التقویمیة، 

من ثم الحكم على مدى و  ،إلى غیر ذلك تتعرض للتقویم... مناهج و  ،كتبو  ،معلمینو  ،تالمیذ
لیة كبیرة عمالءمة هذه الجوانب أو األنماط في تحقیق األهداف المنشودة، فعملیة التقویم لها فا

  .في تحقیق النتاج الذي نصبو للوصول إلیه
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  : أدوات التقویم
 :المالحظة - أوالً 

ة یساسالمهمة التي یفترض استخدامها في المراحل األدوات من األ ذه األداةعد هت
 ،التالمیذ عند القیام بالنشاطات أو الواجبات ن المعلم االستمرار في مالحظةیتطلب مو  ،األولى

هذا كله یساعد المعلم في اتخاذ الطرق الفعالة ف ،تسجیل تلك المالحظات بصورة مختصرةو 
لي و  نه من االرتقاء بالطالب الذي یحتاج إلى عنایة من خالل إعالمتمكّ و  ،لتحسین تدریسه

  . ر، أو العمل الفردي مع ذلك التلمیذاألم

  : وتنقسم المالحظة إلى نوعین
 : المالحظة المنظمة  - أ

من أفضل  أسالیب المالحظة، فهي طریقة یخطط لها بعنایة، حیث یحدد المالحظ  دتع
هي تعتبر أكثر و  ،مضبوطةو  تستخدم فیها أدوات معدة مسبقاً و  ،مسبقًا ما یرید تسجیله

  . موضوعیة
 : عشوائیةالمالحظة ال  -  ب

لم یخطط و  ،وهي تتم بدون تخطیط مسبق لها، حیث تتم بطریقة مفاجئة لم یعد لها مسبقاً 
تكون نتائجها غیر محددة، ألنها ال و  ،ال یتم فیها االلتزام بخطوات أو أدوات محددة، و لها

 ). 95: 2004الكحلوت، . (فق أدوات مالحظة منضبطةو  تستند إلى معاییر ثابتة

  : المالحظة ومن أهم أدوات

 ،هي صورة لفظیة قصیرة عن سلوك الفرد في مواقف أو حوادث بارزةو  :السجالت القصصیة ×
ق المالحظة وثَّ تو  ،بالتدریج في سجل الطالب المدرسي ن هذه المالحظاتیتوقع أن تدوّ و 

قد تضاف بعض التفسیرات ، و اسم المالحظو  ،الموقع، و بشكل كامل من حیث التاریخ
 ن تستخدم هذه المالحظات التي یتوقع أو  ،أو سلبیاً  یجابیاً إسواء كان المحتملة للسلوك 

 سلوكهو  اهتمامات الطالب، و في التعرف على مهارات تتجمع لتعطي مؤشرات صادقة
 شخصیته و 

حیث تتكون قائمة الشطب من مجموعة فقرات أو عبارات تصف بمجموعها : قوائم الشطب ×
عن السلوك الذي تتضمنه الفقرة  اقدیر درجه الرضیتم تو  ،السمة أو الشيء المرغوب قیاسه

 فق تدریج من فئتین و  الواحدة
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لسمة أو المهارة، اهي شبیهة بقوائم الشطب من حیث الفقرات التي تصف و  :ساللم التقدیر ×
لكن االختالف في عدد و  ،حیث یتطلب إعداد القائمة تحلیل السمة أو المهارة في الحالتین

 .فئات التدریج

التي یجب أن یكون معلم الصفوف االبتدائیة  المهمةتعتبر من الوسائل  :تدقیققوائم ال ×
 ،المعارف في قائمةو  في هذا المجال یتم تحدید المهاراتو  ،الثالثة األولى على علم بها

توضع إشارة مقابل المهارة التي أتقنها و  ،من هذه القائمة یجري تخصیص الطاقة لكل طفلو 
 .التلمیذ

 : التقدیر مقیاس - ثانیاً 

قوم به الفرد الذي أو عمل ی ،المالحظة ألداء ماو  هي أدوات قیاس تعتمد على المشاهدة        
 یتكون من مجموعة من العبارات أو التعبیرات التي تصف كل منها سلوكاً و  ،یخضع للمشاهدة

 . ذا صلة بالسمة أو الخاصیة التي تشاهدها من أجل قیاسه معیناً  أو أداءً  بسیطاً 

یستخدم هذا األسلوب عندما یرى المعلم إعطاء التلمیذ درجة على إتقانه ألداء مهارة و 
 . یجري اعتماد أرقام لتدل على درجة إتقانهو  معینة، فتوضع في قائمة

 : دراسة الحالة  -ثالثا

 دراسة من خالله یتم نهإ إذ ،التقویم في المهمة األسالیب أحد األسلوب هذا یعتبر
 جمع حیث یجرى ،زمالئهم عن تخلفهم على األخرى التقویم أسالیب كافة تدل الذین التالمیذ
 التلمیذ هذا مع من الوقت المزید صرف الحالة هذه في یلزم، و الحاالت هذه عن الالزمة البیانات

   . من األسالیب ذلك غیر أو الوالدین مع باالتفاق ،الدوام بعد أو النشاط حصص من
  ). 18: 1999آخرون، و  ،الظاهر(

 :االختبار -رابعاً 

تستخدم في العملیة التعلیمیة اختبارات  أنالقیاس والتقویم التي یمكن  أدواتمن 
  : النحو التالي ىبأنواعها المختلفة وسیتم تناولها علالتحصیل 

  :هناك عدة أنواع لهذه االختبارات، من أهمهاو  ،االختبارات المقننة أو المنشورة

ختبارات التي تصمم للكشف عن درجة نجاح المتعلم في مادة هي االو  :اختبارات التحصیل  - أ
 كان قد تم تعلمها مسبقاً 
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هي االختبارات التي تصمم للكشف عن درجة توفر القدرة العقلیة و  :اختبارات القدرات العقلیة   - ب
 .الفردیة، و تشمل بصورة أساسیة اختبارات الذكاء الجمعیة، و الالزمة للتعلم

أو  ،بنجاح المتعلم في تعلم الحق ؤي االختبارات التي تصمم للتبو هو  :اختبارات االستعداد  - ت
  .بمحك معین

هي اختبارات تحصیلیة ینبغي أن تتصف بصفات االختبار و  :اختبارات من إعداد المعلم  - ث
 )47: 2002عودة، . (الجید

 Interview: المقابلة -خامساً 

أي مجال من مجاالت أو أكثر في  عالقة دینامیكیة بین شخصین، و وهي عملیة اتصال
وجهات النظر في و  تبادل آراءو  ،هي أیضًا عبارة عن عملیة خاصة بین فردین أو أكثرو  ،الحیاة

  : من أشهرها ، وأنواعًا عدةیمكن أن تتخذ المقابلة أشكاالً و  ،موضوعات معینة

  Unsystematic Interview) : غیر محددة(المقابلة غیر المنتظمة  -أ

ترك الحریة للمقابل في جمع یحدد أي مجاالت الستیعاب البیانات، بل یابلة ال وهذا النوع من المق
 ولیدة، و غیر منظمةو  هذا ما یجعل األسئلة في هذا النوع ارتجالیةو  ،البیانات التي یرى لها قیمة

  .قتهاو 

 Systematic Interview) المحددة(المقابلة المنظمة  -ب

یقوم المقابل و  ،دقیقةو  سئلة معدة مسبقًا بطریقة محددةأ ویتمیز هذا النوع من المقابلة بوجود
: 2002بطواب، و  ،منسي. (یقوم بتدوین النتائجو  ،بتوجیهها إلى جمیع األفراد بنفس األسلوب

400 -401 .(  

 Questionnaire: ةاالستبان - سادساً 

المعلومات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طریق استمارة و  وهي أداة لجمع البیانات
دة أكثر من المقابلة إذا كانت العینة قد تكون االستبانة مقیّ و  ،ري تعبئتها من قبل المستجیبیج

  ). 259: 2000ملحم، (الجهد، و  كبیرة، فهي توفر الوقت

سیلة الستطالع و  هيو  ،نتائج التطبیق العلمي إلطار فكري نظريل اً االستبانة بیانتعد و 
  ).59: 2008ذیاب، (مور نحو المنهاج آراء المعلمین أو المشرفین أو أولیاء األ

إلعطاء أدوات الدراسة، من ضمن االختبار كأداة في هذه الدراسة  ةالباحث توقد استخدم
  . ذلك بدقة كبیرةو  ،معرفة مدى اكتساب التالمیذ لمهارة التفكیر اإلبداعيو  ،تالمیذلا فرصة لتقییم
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  : الحتوائها على الفوائد اآلتیةختبار كأداة تقویمیة دون غیرها االوتعتقد الباحثة أن 

  .مناسبتها للفئة المستهدفة من الدراسة ×

 .الضعف عند التالمیذو  تشخیص مواطن القوة ×

موضوعیة أكثر من ، و تعتبر المعلومات التي یتوصل إلیها عن طریق االختبار دقیقة ×
 .غیرها من األدوات

 .الجهد أو المالسواء في  ،سائل جمع المعلومات تكلفةو  یعتبر االختبار من أقل ×

وتجدر بنا اإلشارة هنا إلى أن أكثر أدوات التقویم المستخدمة في مدارسنا هي االختبارات، وتعتبر 
األداة الوحیدة لقیاس أداء الطالب وال تستخدم غیرها، وهذا یعد من أحد المآخذ التي تؤخذ على 

واحي وخصوصًا في التقویم مع أنه من الضروري التعرف إلى شخصیة الطالب من جمیع الن
وات ل االعتماد على أدوات عدة من أدالمرحلة األساسیة الدنیا؛ لتلبیة احتیاجاته وذلك من خال

  .التقویم، ولیس االقتصار على أداة واحدة؛ حتى یكون التقویم شامًال ومتكامالً 

  :خطوات تقویم المنهاج
  : اآلتي خطوات تقویم المنهاج من خالل )46:2000(ملحم  حدد

 التوازنو  ،الشمولو  تتسم بالدقةو  ،تتمثل هذه الخطوة في عملیة التقویمو  :ید األهدافتحد -1
  .الوضوحو 

ناك العدید من المجاالت فه: المشكالت المراد حلهاو  ،تحدید المجاالت المراد تقویمها -2
غیر و  ،المدرسة، و التلمیذو  ،المعلمو  ،المنهج بمكوناته ، مثلالتربویة التي یمكن تقویمها

بد من تحدید المجاالت التي ترید أن تتناولها في كل األهداف التي الالمجاالت  ذلك من
 . المنشودة

 :ةاآلتییتضمن مجموعة من العملیات التي تتناول الجوانب و  :االستعداد للتقویم -3

  .المقاییس، و االختبارات، و إعداد الوسائل - 

 .إعداد القوة البشریة المدربة - 

بدء في عملیة التقویم من أجل تفهم هذه الجهات االتصال بالجهات المختصة عند ال -4
 .بأهداف التقویم

تصنیفها و  ،حیث یمكن رصد هذه البیانات :استخالص النتائجو  ،تفسیر البیاناتو  تحلیل -5
 .استخالص النتائج منها، و تصنیفًا علمیًا یساعد على تحلیلها
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لیها تمثل تمهیدًا هذه النتائج التي تم التوصل إحیث إن  :فق نتائج التقویمو  التعدیل -6
 .لتقدیم مقترحات مناسبة تهدف إلى تحقیق األهداف المنشودة في عملیة التقویم

بهدف التأكد  ،حیث ینبغي أن تخضع هذه المقترحات للتجربة: تجریب الحلول المقترحة -7
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعالجها ، و من سالمتها من أجل دراسة مشكالت التطبیق

 . )431: 2001ملحم، (
  

  : وهناك من قام بتحدید خطوات تقویم المنهج من خالل

  . تحدید األهداف المراد تحقیقها -1

 .تحویل هذه األهداف إلى أهداف سلوكیة -2

 .سائل التقویم المناسبةو  تطویرو  بناء -3

 .تدقیق المعلومات المتجمعة في ضوء محكات مناسبةو  فحص -4

 .ومة سابقاً الوصول إلى قرارات نهائیة ذات عالقة باألهداف المرس -5

الشمري، (تعدیل المنهج على أساس نتائج التقویم ، و قیاس درجة التغییر الحاصل -6
2003 :323 .( 

  

 : ، كما یأتيوقد قام خضر بتحدید خطوات تقویم المنهج

 .ترجمة األهداف التربویة إلى أهداف خاصة قصیرة األمد یمكن أن یقیسها االختبار .1

یتفاعلون معها حتى تتحقق و  ،أن یمر بها التالمیذاختیار الخبرات التربویة التي یجب  .2
  .من خاللها أنواع السلوك المرغوب تحقیقه

الظروف التي تتیح للتالمیذ فرصة التعبیر عن نوع السلوك الذي و  تهیئة المواقفو  إیجاد .3
  .تتضمنه األهداف التربویة

 .توىبیان عالقتها بالمح، و تحدید األهمیة النسبیة لكل من األهداف التربویة .4

  .صف طبیعة أو نوع أو كمیة األداء الذي یمكن أن یعتبر مقبوالً و  .5

  .تحلیلهاو  استخراج نتائجها، و تطبیقهاو  إعداد فقرات االختبار .6

  )28: 1987خضر، ( 
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وظائفها في المجاالت التربویة المختلفة، فال و  حتى تحقق عملیة التقویم التربوي أهدافها
یمكن تلخیص الخطوات الرئیسة و  ،یكمل بعضها بعضاً  بد من المرور بخطوات متتابعة منسقة

  :باآلتيللتقویم التربوي للمنهاج 

 ،تتسم بالدقةو  ،تمثل الخطوة األولى في عملیة التقویمو  :تحدید األهداف المراد تحقیقها -1
  .ویمهقالوضوح، بحیث تناسب العمل التربوي الذي نرید تو  ،التوازن، و الشمولو 

 .المشكالت المراد حلها، و ویمهاتحدید المجاالت المراد تق -2

 : اآلتیةاالستعداد للتقویم، حیث یتضمن مجموعة من العملیات تتناول الجوانب  -3

األدوات و  ،المقاییس المناسبة للتقویمو  االختباراتو  بناء الوسائلو  ٕاعداد، و تحدید المعاییر -    
ف على درجة التعر و  ،فق المجال الذي یراد تقویمه، و المستخدمة في عملیة التقویم

 . كفایتها

تفسیرها في ضوء و  ذلك بعد تحلیلها، و التحقق من المعلومات المتجمعةو  التدقیق -4
 .ممتلكات مناسبة

 .اتخاذ القرارات المالئمة في ذلكو  ،الوصول إلى استخالص نتائج نهائیة -5

 .تحسین المنهج على أساس نتائج التقویم السابقةو  تعدیل -6

قبل تبنیها لمعرفة مدى صالحیتها في تحقیق  إخضاع الحلول المقترحة للتجریب -7
  .األهداف في عملیة التقویم




  

  :الكتاب المدرسي -أوالً 
الكتاب المدرسي هو أحد أركان العملیة التعلیمیة، فهو مصدر من مصادر المعرفة، إن 

  .میتهفالكتاب المدرسي یتمتع بمكانة مرموقة من حیث أه

یعتمد علیه كل و  ،التربویین، ألنه دعامة للتعلیمو  ویلقى الكتاب المدرسي اهتمام الباحثین
، في حجرة الدراسة، فیعتبر الكتاب المدرسي أكثر العناصر التربویة تأثیرًا في مالمتعلو  من المعلم

. لتقویما، و األنشطة التقویمیة، و المحتوى، و یشتمل الكتاب المدرسي على األهدافو  ،النشء
  ). 37: 2006علیمات، (
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أنشطة و  اقع استخدام الكتاب المدرسي یدعو إلى التأمل في مضمونه من محتوىو  وٕان
األسئلة الواردة في نهایة الموضوع أو و  الطالب االهتمام باألنشطةو  تقویمیة، یتطلب من المعلم

ب، ال أن یهمل بعض قیاس معرفة فهم الطالو  ،لما لها من أهمیة في ترسیخ المعلومة ،الوحدة
األسئلة الواردة في نهایة الموضوع أو الوحدة، كأنها غیر مفیدة أو زائدة، بل و  المعلمین األنشطة

: 2005الحیلة، و  ،مرعي( المیذ كیفیة استخدام هذه األسئلةیجب على المعلم أن یوضح للت
270(.  

عنصرًا مؤازرًا  التدریبات التي تلي كل موضوع في الكتاب المدرسي، و وتعد النشاطات
المشاركة و  ،التعلم عن طریق العملو  نها تحفز الطلبة على الممارسةإفي العملیة التربویة، حیث 

. كذلك زیادة اهتمام الطلبة بالموضوعات التي یدرسونهاو  ،في صیاغة التصورات المعرفیة اللغویة
  ). 384: 1996الكردي، (

األسئلة بكل أنواعها في الكتاب و  ،لنقاشقضایا او  ،التمریناتو  ،التدریباتو  ،األنشطةو 
تناسق مع و  في تكاملو  ،المساندة في اكتساب المتعلم للمعرفةو  المدرسي من الجوانب المساعد

  .الكتاب المدرسي، و الجانب المعرفي بشكل یصعب فیه الفصل بین األنشطة التقویمیة

ي تكون بالتالو  ،وء إنتاجهات الكتب المدرسیة من المواد المساندة أو المساعدة یسلَ وٕاذا خَ 
  ).435: 1992القدس المفتوحة، ( غیر مجدیة بالقدر المطلوب

تلي كل موضوع من الكتاب  أن األسئلة أو النشاطات التقویمیة هي التي یتضحو 
تهدف إلى التعرف على المعلومات التي یمتلكها الطالب، أي الخبرات السابقة التي مر  ،المدرسي

ترسیخ ما تم تعلمه من المادة العلمیة، فالكتاب و  ،م الطالب للمادة العلمیةمدى فهو  ،بها الطالب
النشاطات التعلیمیة، أو األسئلة، و  ،التقویمو  ،األنشطةو  ،المحتوىو  ،المدرسي یشتمل على األهداف

 ،أسئلة مغلقة النهایة: هيو  ،تصنف هذه األسئلة إلى نوعینو  ،هي من محتوى هذا الكتابف
لنهایة تساعد على اتساع التفكیر للوصول إلى عدة إجابات تدور حول الموضوع، أسئلة مفتوحة او 

  .أو تخص هذا الموضوع

أنشطة تنمي التفكیر بكل ، و أسئلةو  ،الكتاب المدرسي على فقرات يوهنا یفترض أن یحتو 
  . أنواعه
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  : )األنشطة( التدریباتاألسئلة و  -ثانیاً 
  :ماهیة األسئلة -1

 ،واللغــة ،لیــة التــي تعتمــد علــى الرمــزكیــة المتمثلــة فــي المعینــات العقالوســائل اإلدرا تتعــدد
ــــ الصــــور، و األشــــكالو  ــــي تســــهیلها لعملیــــة ال ــــات التشــــبیهیة ،تعلم كالقصــــص التشــــویقیةف  ،والمقارن
وتعــد  ،ة التعلیمیــةباإلضــافة إلــى األســئل ،الصــورةو  الخطــوطو  المالحظــاتو  ،المالحظــات الصــفیةو 

، راكیة المعرفیـة التـي تعمـل علـى تنشـیط المعلومـات فـي ذهـن المـتعلماألسئلة من أهم الوسائل اإلد
  ). 224،223: 2006دروزة ،(اإلفادة منها بطریقة فعالة ، و استرجاعهاو 

مثیرات لغویة تتطلب إجابات "األسئلة بأنها  ) 1990 :645(عبد المنعم ، و األغاویعرف 
  ".تشیر إلى حدوثهو  محددة تساعد على التعلم، و معینة

 ه إلـــىتوجـــ ،أو طلبیـــةجملـــة اســـتفهامیة "أن الســـؤال  )45:2009(حلـــس ، و كر شـــقیرویـــذ
ئلة ، أو أو الحـث علـى تولیـد األسـ ،شخص معـین أو عـدة أشـخاص بهـدف اسـتجالء إجابـة لفظیـة

  .)2009حلس ، ، و شقیر" (لفت االنتباه ألمر معین

رد فعــل أو  ن مثیــر یســتدعيأن الســؤال التعلیمــي عبــارة عــ) "224:2000(وتــذكر دروزة 
، ثـــم المـــادة التعلیمیـــة التـــي بـــین یدیـــه فحـــص، و مـــن التفكیـــر یتطلـــب مـــن المـــتعلم قـــدراً و  ،اســـتجابة

  ."یقة تساعد على اإلجابة بشكل صحیحاسترجاع المعلومات المخزونة في ذاكرته بطر 

لفظیة تبدأ بأحـد أدوات االسـتفهام، أو ، أو جملة عبارة عن مثیر"السؤال وترى الباحثة أن 
یســـتدعي رد فعـــل أو اســـتجابة مـــن و  ،فحـــص المعلومـــاتو  مـــن التفكیـــر یســـتلزم قـــدراً و  ،ل أمـــربفعـــ

  ."أو عمالً  المتعلم لفظاً 
    

  :في المناهج الدراسیة والتدریبات أهمیة األسئلة -2

تعــــد األســــئلة إحــــدى مكونــــات الكتــــاب المدرســــي التــــي تســــعى إلــــى زیــــادة اهتمــــام الطلبــــة   
: 1979اللقـاني، (من أركان التدریس الناجح  أساسیاً  تعد ركناً  هيو  ،بالموضوعات التي یدرسونها

109.(  

تفید في التأكد من ، و وتهدف األسئلة إلى التعرف إلى مدى توافر المعلومات لدى التالمیذ
تنمیــة حــب االســتطالع و  ،عالجهــاو  معرفــة نــواحي الضــعف لــدى الطــالبو  ،ة العلمیــةفهمهــم للمــاد

  ).452: 2004األغا، (لدى التالمیذ 
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قــت محــدد ألغــراض محــددة، بــل و  وألن األســئلة تتجــاوز كونهــا تقنیــات معینــة تســتخدم فــي  
: 2004أبــو دقــة، (هــي مثیــرات تتطلــب عملیــات عقلیــة متنوعــة تســاهم فــي بنــاء معرفــة الطالــب 

لیكـون هنـاك خلفیـة  ؛مسـتویاتهاو  فوائدهاو  من أجل ذلك یجب التعرف على ماهیة األسئلة .)748
المناسـبة لتعـدیل أو لوضـع ، و الطرق الصـحیحة ىعلو تقویم المنهاج أناء أو تطویر مناسبة عند ب

  .األسئلة المطورة للمهارات العقلیة المتنوعة لدى الطلبة

   :أهداف األسئلة -3

ـــ ـــةتوظـــف األســـئلة بكاف ـــة التعلیمی ـــدةو  لتحقیـــق أهـــداف ة أنواعهـــا فـــي العملی  أغـــراض عدی
بـل البـدء فـي عملیـة الـتعلم بهـدف الكشـف عـن الخبـرات فهي قد تكون تشخیصـیة تـأتي ق ،مختلفةو 

الضعف و  تحدید مواطن القوةو  ،المتعلم بالموضوع المراد تدریسه مدى إلمام، و السابقة عند التالمیذ
المــتعلم و  وقــد تكــون تكوینیــة أو مرحلیــة تــأتي أثنــاء العملیــة التعلیمیــة فتقــدم لكــل مــن المعلــم ،لدیــه

حــل التالیــة مــن العملیــة حدیــد اإلجــراءات التــي یجــب اتخاذهــا فــي المراتفیــد فــي تو  ،التغذیــة الراجعــة
هـدف التعـرف علـى مـدى ب ،تـأتي فـي نهایـة العملیـة التعلیمیـةوقد تكون ختامیـة تقویمیـة  ،التعلیمیة

  .تحقق األهداف

 :أن هناك أهدافًا لألمثلة، منها) 2004(یس قطامي في مهارات التدر ، و ویرى زیتون

لالزمـة ا learning  prerequestionتطلبـات الـتعلم المسـبقة تحـدیث مـدى تـوافر م -1
 .لتعلم موضوع الدرس الجدید

 set induction    هو ما لیس بأسئلة التهیئة التحفیزیة، و ٕاثارة تفكیر الطلبةو  تحفیز -2

 question ٕاثارة الدافعیة ، و بهدف تركیز انتباه الطلبة لموضوع الدرس. 

مــــع قلیــــل مــــن  ،ومــــات محــــل التــــدریس بأنفســــهماســــتدراج الطلبــــة للكشــــف عــــن المعل -3
 .التوضیح في الشرح

 .معرفة مدى فهم الطلبة لما تعلموه  -4

 .تنمیة التفكیر بأنواعه -5

 .میولهمو  معرفة اتجاهات الطلبة -6

 .أسالیب ضبط سلوك الطلبة في الفصلأحد  -7

 .ات المناقشة الحواریة بین الطلبةتنمیة مهار  -8
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قطـامي ، و زیتـون(یشـجع علـى التسـاؤل الهـادف تولید أسئلة بین الطـالب أنفسـهم ممـا  -9
،2004( 

 همــــة لتهیئــــة مرحلــــة الــــتعلممســــیلة و " أن األســــئلة  تعتبــــر )133:2001(ویــــذكر حمــــدان 
تــزود التالمیــذ بتوجیهــات بنــاءة و  ،ترفــع مــن فاعلیتــه، و ، كمــا أنهــا ترعــى النشــاط التعلیمــيبــدئهاو 
  :ألسئلة تحقق األغراض اآلتیةأن ایضیف حمدان ، و "محفزات مباشرة لتعلمهم، و ضروریةو 

 .حث التالمیذ على االشتراك في عملیة التعلم -1

 .جذب انتباه التالمیذ -2

 .التفكیر و  ،حثهم على المناقشةو  تشجیع التالمیذ -3

 )تنظیمیة أو تعلیمیة(مشكلة معینة إعطاء توضیح ل -4

 .توجیههم إلیها، و تشجیع التالمیذ على اإلجابة الصحیحة -5

 .ذ للمادة الدراسیةمن فهم التالمیالتأكد  -6

  .تحلیل نقاط الضعف عند التالمیذ -7

 .) 134:2001حمدان ،(اختبار كفایة معرفة التالمیذ للمادة الدراسیة  -8

اء كانـت شـفهیة أم سـو  ،قد تحدث العدید مـن التربـویین عـن أهـداف األسـئلة بصـفة عامـةو 
  :أهدافها كما یأتي) 301،300:1996(یلخص عبد العزیز و ، تحریریة مكتوبة

 .وخبرات التالمیذ السابقة الوقوف على معلومات -1

 .ٕایقاظ انتباههم، و تنشیط عقول التالمیذ -2

 .قوف على مدى تتبع التالمیذ للدرسالو  -3

 .تثبیت المعلومات التي درست -4

 .بعض التالمیذ عندالغرور و  القضاء على الزهد -5

  :اآلتیةأن أهمیة األسئلة تتجلى في النقاط ) 224:2000(وتذكر دروزة 

  .ب انتباه المتعلم إلى األفكار المهمة في المادة الدراسیةتجذ -1

ـــى دراســـة -2  ،األفكـــار المهمـــة فـــي الوقـــت المناســـباســـترجاع ، و فهـــم، و تحـــث المـــتعلم عل
 .االستفادة منها في المستقبلو 
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ــــة -3 ــــى توظیــــف اســــتراتیجیاته اإلدراكی ــــدفع المــــتعلم إل ــــة لزیــــادة الفهــــم، و ت ، عملیاتــــه العقلی
 .االستیعابو 

 .الضعف لدى المتعلمین، و مواطن القوة، و تشخیص صعوبات التعلمتساعد في  -4

 .األفكار في أذهان المتعلمین، و تساهم في تثبیت المعلومات -5

 .انخراط المتعلم في عملیة التعلم تساعد في -6

 .لى فهم التالمیذ للمادة الدراسیةتؤكد ع -7

 .عن الخبرات السابقة لدى المتعلم تكشف -8

 .علمتوجیه تفكیر المت -9

 .میول المتعلمین، و ن اهتماماتتكشف ع - 10

 .األفكار، و تساعد المتعلم على تذكر المعلومات - 11

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

  :الفوائد التربویة لألسئلة -4

   :كما أوردها عبدالرازقعدة  في أمور  تفیدإلى ان األسئلة ) Hyman(ویشیر هایمن   

 .ما یتعلق به من أنشطة، و شتراك في التعلم الصفيحث التالمیذ على اال - 

 .تشجیعهم على المنافسة، و جذب انتباه التالمیذ - 

 .عطاء توضیح مشكلة معینةإ - 

 .المتفوقیناالستفسار عن أعمال التالمیذ  - 

 .إلجابة الصحیحةاتشجیع التالمیذ على  - 

 .حاجاتهمو  التعرف على مشكالت التالمیذ - 

 .لموضوع ما مار معرفتهاختب، و التأكد من فهم التالمیذ - 

مــن  یــذكر أن الغــرض األساســيّ ) 325:1993( كمــا أورد عبــد الــرازق أن أحمــد الفنــیش 
 -27: 2003عبـد الـرازق، (التنبـه إلـى مـا لـدیهم مـن مـواطن ضـعف ، و األسئلة هو تعلیم التالمیـذ

28.(  

  :أهمها ،لةآخرون أن هناك مجموعة من الفوائد التربویة لألسئ، و كما یذكر هاشم السامرائي
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 .حب االستطالع لدى التالمیذ، و تثیر التفكیر - 
 .انتباه التالمیذ نحو المادة عتشج - 
 .تفید في تقلیل تكرارات الفشل في استجابات التلمیذ - 
 .)45: 1994آخرون، ، و السامرائي(تزید من تحصیل التالمیذ  - 

 

  :تصنیف األسئلة -5

ذلـك علـى ، و وظیفتهـاو  مسـتویاتهال فقـاً و  لألسـئلة اً تصـنیف) ,1995Moore(قدم كینث مـور
  :ياآلتالنحو 

  :تصنیف مور لألسئلة وفقًا لمستویاتها) أ ( 

  :اسعو  أسئلة ذات مغزى، و أسئلة ذات مغزى ضیق ³

  .صحیحةو محددة و جابات حقیقیة إهي تتطلب استدعاء و  :ذات مغزى ضیق - 

توجد إجابـة  لكن ال، و احدةو  من الممكن أن تكون إجاباتهم مجرد كلمة: اسعو  ذات مغزى - 
محـددة لهــا، فهـي تتطلــب مـن التالمیــذ اسـتخدام عملیــات تفكیـر أعلــى مـن التــذكر لإلجابــة 

 .علیها
  :متشعبة، و أسئلة تجمیعیة ³

تدور حـول حقـائق ملموسـة مثـل ، و احدة صحیحةو  هي تتطلب استجابةو  :أسئلة تجمیعیة - 
  .ة بالذاكرةمختزنو  تدور أیضا حول معلومات مكتسبة، و )أین –متى  –ماذا  –من (

تتعامـل مـع ، و هـي أسـئلة یمكـن أن یكـون لهـا اسـتجابات عدیـدة صـحیحة: أسئلة متشـعبة - 
لـــذلك فهـــي ، و االفتراضـــات حیـــث تشـــجع اإلجابـــات المتحـــررة ذات النطـــاق الواســـعو  اآلراء

 .مة الشتراك التالمیذ بعملیة التعلمءاألكثر مال
  :أسئلة تعتمد على العملیات العقلیة ³

هـذه األسـئلة تتطلـب عن  اإلجابةكما أن  ،تمیز قدرة الطالب على التذكر :أسئلة حقائقیة - 
تعتبر من أضیق أنـواع األسـئلة حیـث تـرتبط بنوعیـة المعرفـة ، و مجرد استدعاء المعلومات

  من اخترع الهاتف؟: مثال. لیس المعرفة األسلوبیة أو الكیفیة، و اإلخباریة
معلومات معطاه أو مختزنـة فـي  اأو یحللو تتطلب من التالمیذ أن یربطوا  :أسئلة تجریبیة - 

مــا شــكل : مثــال. مــن التفكیــر اً قتــو  قــد تطلــب اإلجابــةو  ،إجابــات متوقعــة ایعطــو ، و الــذاكرة
  الحكومة األكثر دیمقراطیة؟
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مــــن و  فهــــي أســــئلة غیــــر محــــددة ،هــــي تقتصــــر علــــى إجابــــة صــــحیحةو  :أســــئلة انتاجیــــة - 
 ن یســـتخدم خیالـــه للتفكیـــر بإبـــداعتتطلـــب مـــن التلمیـــذ أ، و المســـتحیل توقـــع اإلجابـــة علیهـــا

  .تقدیم شيء فریدو 

، ر محـددةیـهـي غ، و تتطلب من التالمیذ إصدار أحكام أو تقییم شيء مـا :أسئلة تقویمیة - 
، نها تتطلب استخدام المعـاییر الداخلیـةإحیث  ،لكنها أكثر صعوبة من األسئلة االنتاجیةو 
مــن هــذین الكــاتبین  أيٍّ : لمثــا. تصــمیم بعــض المحكمــات إلصــدار األحكــام، و الخارجیــةو 

 أفضل؟ أو ما أفضل السیارات هذا العام؟
  

  :ظیفتهاو  فقو  تصنیف مور لألسئلة )ب(

  :األسئلة الالمة ³

رض تركیــز االنتبــاه تســتخدم بغــو  ،أو تقویمیــة ،أو انتاجیــة ،أو تجریبیــة ،قــد تكــون حقیقیــة  
أو  ،حدیــد مــا تعلمــه الطالــبعلــى درس الیــوم أو المــادة موضــوع النقــاش، كمــا یمكــن أن تســتخدم لت

  .للتأكد من استیعابه خالل أو بعد االنتهاء من الدرس

  :األسئلة المحفزة ³

ن یقومـون باإلجابـة لب في إجابة سؤال ما، بعـض المعلمـیماذا یفعل المعلم إذا أخفق الطا  
، أو یتحولــون إلــى طالــب آخــر، هــذا األســلوب یــأتي للمعلــم بإجابــة الســؤال ،علــى الســؤال بنفســهم

لكن هناك طریقة أفضل للحصول و  ،لكنه ال یسمح للطالب األصلي باالشتراك مما یشعره بالفشلو 
یســـتخدم إیمـــاءات تســـاعد ، و تبـــع هـــذا الســـؤال بســـؤال آخـــر محفـــزهـــي أن یُ ، و علـــى إجابـــة الســـؤال

  .الطالب على إجابة السؤال األصلي

   :ابرةساألسئلة ال ³

عمق في اإلجابة األولى، فتسـتخدم هـذه األسـئلة هي أسئلة تدفع التالمیذ للتفكیر بصوت أ  
عـي نقـدي أو توضـیح إجابـة الطالـب، فهـذه األسـئلة تـدعو و  إلعادة التركیز علـى اإلجابـة أو تنمیـة

مـاذا تعنـي بـذلك؟ أو هـل یمكـن توضـیح هـذه النقطـة؟ : إلى مزید من الشـرح مـن قبـل الطالـب مثـل
  )494 -492: 2003زیتون، (

مهمــة جــدًا لحــث الطالــب علــى التفكیــر بإعطائــه رؤوس یصــل إلــى  وتعــد األســئلة الســابرة  
الحـل بنفســه، وهـذا األســلوب یعــزز  المعلومـات الموجــودة لدیـه، وتبقــى فــي ذاكرتـه مــدة أطــول ألن 

  .الطالب لم یحصل علیها جاهزة بل توصل إلیها بنفسه
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على ضرورة تطویر مهارات التفكیر المختلفة لـدى جمیـع  ن معاً و المربو  نو المختص یجمع
ن هـذه المكونــات ال أو  ،الجامعـات لبنــاء جیـل مفكــرو  خاصــة لـدى طلبــة المـدارس ،شـرائح المجتمـع

  )288: 2010 العتوم،( .دي بونو أنه یمكن تعلیم التفكیر یرى، حیث تنمو تلقائیاً 

مهـــارات "، و"التفكیــر"بــین مفهــومي أن هنــاك حاجــة للتفریـــق ) 1999:35(یــذكر جــروان 
، عملیـــة كلیـــة تقـــوم عـــن طریقهـــا بمعالجـــة عقلیـــة للمـــدخالت الحســــیة" التفكیـــر"ذلـــك أن " التفكیـــر

هـــي عملیـــة غیـــر مفهومـــة و  ،اســـتداللها أو الحكـــم علیهـــاو  المعلومـــات المســـترجعة لتكـــوین األفكـــارو 
عن طریقهـا ، و الحدس، و االحتضان، و المعالجة الواعیة، و الخبرة السابقة، و تتضمن اإلدراك، و تماماً 

  .تكتسب الخبرة معنى

نســتخدمها عـن قصــد فـي معالجــة و  فهــي عملیـات محــددة نمارسـها" مهــارات التفكیـر " أمـا 
، أو تقیـیم قـوة الفتراضات غیر المذكورة فـي الـنصإیجاد ا المعلومات مثل مهارات تحدید المشكلة،

  ).2009:36یوسف ،(الدلیل أو اإلدعاء 
  

  :فوق المعرفة ماماهیة 
  meta cognitive thinking التفكیر فوق المعرفي

فقـد ظهـر مصـطلح  ،راء المعرفة أكثر موضوعات علم النفس إثـارة للبحـثو  یعد مفهوم ما
 ،زمالئــه، و flavelفــي الســبعینات علــى یــد العــالم فالفــل  Meta cognition)(راء المعرفــة و  مــا

لهــــذا ، و مــــا یتصــــل بتلـــك المعرفــــةو  نواتجهـــاو  المعرفیــــةمعرفــــة الفــــرد بعملیاتـــه : "حیـــث عرفــــه بأنـــه
، )اإلدراك  –راء المعرفـة و  مـا –فـوق المعرفـة ( المصطلح عدة أسـماء أخـرى باللغـة العربیـة منهـا 

مــع أن هــذا المصــطلح یعــد مــن ، و "التفكیــر فــي التفكیــر"لكـن أغلــب هــذه المصــطلحات ترمــز إلــى و 
تمام األدبیات التربویة مما جعل الكتب تزخر بالعدید إال أنه حظي باه المصطلحات الحدیثة نسبیاً 

  .)2009:34یوسف ،(من التعریفات لهذا المصطلح 

 ال یـــزال یلقـــى الكثیـــر مـــن االهتمـــام نظـــراً ، و قـــد تطـــور هـــذا المفهـــوم فـــي عقـــد الثمانینـــاتو 
 ،غبـــــــاري(اتخـــــــاذ القـــــــرار و  اســـــــتراتیجیات حـــــــل المشـــــــكلة، و الـــــــتعلمو  الرتباطـــــــه بنظریـــــــات الـــــــذكاء

2011:187(.  
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التوضیحات الخاصة بـه، التـي جمیعهـا و  ومنذ أن قدم فالفل هذا المفهوم توالت التفسیرات
ـــــــتعلم ) Knowledge(المعرفـــــــة ) Thinking(التفكیـــــــر : كانـــــــت تـــــــدور حـــــــول ) Learning(ال

لتضـــــع بعـــــض  هـــــي جمیعهـــــا مصـــــطلحات تـــــداخلت معـــــاً ، و )Controlling(الـــــتحكم ، و الســـــیطرة
 :على النحو اآلتيلما فوق المعرفة التعریفات 

 .األفكار عن األفكار - 

 .معرفة المتعلم عن معارفه - 

 .ضبط المعرفةو  معرفة - 

 .التنظیمو  المعرفة التي تنعكس على المراقبة - 

 .تنظیم العملیات المعرفیةو  فهم - 

 .استخدام أشكال المعرفة المتنوعةو  عملیات اتخاذ القرارات التي تنظم اختبار - 

 .التعلم حول التفكیر - 

لكنهـــا بالتأكیـــد مقیـــدة لوضـــع اللبنـــة ، و فـــات ربمـــا تبـــدو للوهلـــة األولـــى مختصـــرةهـــذه التعری
بـالرغم مـن أن مفهـوم فـوق المعرفـة یعتبـر ، و )25: 2006السید، (األولى لمفهوم ما فوق المعرفة 

جـود العدیـد مـن التعریفـات لـه فـي و  بغیره من المفاهیم التربویة، فإن ذلك لـم یمنـع مـن مقارناً  حدیثاً 
  :منها ،سنتطرق إلى بعض من هذه التعریفاتو  ،ت التربویة المختلفةاألدبیا

عملیــات عقلیــة معقــدة تعــد مــن أهــم مكونــات الســلوك الــذاتي فــي معالجــة المعلومــات، " :تعــرف بأنهــا
ـــة والموّجهـــة لحـــل المشـــكلة، واســـتخدام  ـــع نشـــاطات التفكیـــر العامل وتقـــوم بمهمـــة الســـیطرة علـــى جمی

  ).20: 2008قشطة، (للفرد بفاعلیة في مواجهة متطلبات مهمة التفكیر  القدرات أو المواد المعرفیة
الـوعي بـالتفكیر عنـد القیـام بإنجـاز : "بأنهـا )Palis and Witson( بـالیس، وویسـتونویعرفهـا 

العلـــوان، والغـــزو، (مهمـــة أو عـــدة مهمـــات محـــددة، أو اســـتخدام هـــذا الـــوعي فـــي مراقبـــة مـــا نفعلـــه 
2007 :15(  

  :بأن مفهوم لما فوق المعرفة یتضمن تعریفات عدة، هي) 2003(ویرى زیتون 

 .القدرة على التفكیر في مجریات التفكیر - 
 .التفكیر بصوت عال أو الحدیث مع الذات؛ بهدف متابعة ومراجعة نشاطات حل المشكلة - 
هي أعلـى مسـتویات النشـاط العقلـي الـذي یبقـي علـى وعـي الفـرد لذاتـه أثنـاء التفكیـر فـي حـل  - 

 .المشكلة
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ي أیضــــًا عملیــــات تحكُّــــم، وظیفتهــــا التخطــــیط والمراقبــــة والتقیــــیم ألداء الفــــرد فــــي حــــل وهــــ - 
 ).68: 2006األحمد، والشبل، (المشكلة 

معرفـة ووعـي الفـرد بعملیاتـه المعرفیـة، وقدرتـه علـى ضـبط ): Fllavel(العـالم فالفـل  بینما یعرفها
ة النفسـیة مثـل العملیـات المعرفیـة، هذه العملیات وٕادارتهـا بنشـاط، ویقتـرح فالفـل أن معظـم األنشـط

والدوافع، واالنفعاالت، والمهارات الحركیة الشعوریة وغیر الشعوریة یمكن أن تكون ضمن مـا وراء 
  ).19: 2002العدل، (المعرفة 

تتضـــمن عملیـــات المعرفـــة بأنواعهــــا كمـــا تتضـــمن عملیــــات "بأنهــــا ) 2002(وتعرفهـــا لطـــف اهللا 
  ).656: 2002لطف اهللا، " (لمراقبة، والتقویمالتخطیط، وٕادارة المعلومات، وا

  )7: 2000عبید، (بأنها تأمالت عن المعرفة أو التفكیر فیما نفكر، وكیف نفكر  :ویعرفها عبید

تعــد بمثابـة عملیــات تحكُّـم علیــا، ووظیفتهـا التخطــیط، والمراقبــة، : "أنهــا )1999(ویعرفهـا جــروان 
كیـر فـي مجریـات التفكیـر أو حولـه، أو التفكیـر فـي صـوت والتقییم، وأنها تمثل قدرة الفرد علـى التف

  ".عاٍل، أو الحدیث مع الذات بهدف متابعة ومراجعة حل المشكلة
تعبیـر یشـیر إلـى : "بأنهـا) Swanson and Trahan, 1996(ویعرفهـا سواسـون، وتروهـان 

العـدل، " (لـتعلموعي الفـرد وقدرتـه علـى الرقابـة، وتعـدیل وتنظـیم أعمالـه المعرفیـة الخاصـة بعملیـة ا
  )188: 2003وعبد الوهاب، 

وعي المتعلم بالخطوات واالستراتیجیات المستخدمة في : "بأنها) Costa, 1991(ویعرفها كوستا 
  )182: 2005رمضان، ". (حل المشكلة

  :یأتيمن خالل التعریفات السابقة تستنتج الباحثة ما 

 .ما فوق المعرفة هو عملیة التفكیر في التفكیر - 
 .المعرفة تتضمن عملیات التفكیر بكل أنواعها ما فوق - 
عــن مخاطبــة الطالــب لذاتــه أثنــاء التفكیــر ممــا یســاعده فــي ســرعة  تعبــر مــا فــوق المعرفــة - 

 .نجاز المهماتإ ، و الحل
یســمیه  فمــثالً  ،المعرفــة حــول تعریبــهفــوق  فعلــى الــرغم مــن شــبه االتفــاق علــى ماهیــة مــا

بالمعرفـة یسـمونه الـبعض ، و معرفة األعسر المیتا، و فةراء المعر و  قطامي ما، و جروان فوق المعرفة
  .إلى تعریب موحد حول هذا المفهوم الفائقة فنحن بحاجة للوصول

  



  اإلطـار النظـري    

  )40  ( 
 

 الفصل الثاني

  :المعرفة فوق مكونات ما
أن مـا فـوق المعرفـة یتكـون مـن ) Jacobs and Paris, 1987(بـاریس ، و یرى جـاكوبس  

  :ما فهميكما أورده مكونین أساسیین
  ):Self- appraisal Cognition(عرفة التقویم الذاتي للم-1

  :هي، ویتضمن التقویم الذاتي للمعرفة ثالثة أشكال معرفیة

تعبـر عمـا هـو معـروف فـي مجـال و   ):Declarative Knowledge(المعرفة التقریریـة  - 
المصادر الالزمـة ، و االستراتیجیات، و ، أي الوعي بالمهاراتتجیب عن سؤال ماذاو  ،معین

 .إلنجاز المهمة

تعبر عن اإلجراءات المختلفة التي و  ):Procedural Knowledge (عرفة اإلجرائیة الم - 
تحدیــد الجهــد كیفیــة ل مثــتجیــب عــن ســؤال كیــف، ، و تحقیــق المهمــةإلــى یجــب أن تــؤدي 

التغیر إلى استراتیجیات أخرى إلزالـة أیـة مشـكالت تعتـرض و  ،الوقت المناسب، و المطلوب
 .األداء

تشـیر إلـى معرفـة لمـاذا، ثـم اختیـار و  ):Conditional Knowledge(المعرفة الشرطیة  - 
 .من أخرى أو استخدام استراتیجیة ما، أو متى، یمكن استخدام استراتیجیة ما بدالً 

  :هي ،تتضمن ثالثة أنواع، و )Self Management of Cognition(اإلدارة الذاتیة للمعرفة -2

أو هــل  ،نفســه هــل أعــي مــا أقــرأ هــو تقــدیر للمعرفــة الحالیــة كــأن یســأل الطالــبو  :التقیــیم - 
هنــاك مزیــد مــن المعلومــات یمكــن أن أجمعهــا قبــل الشــروع بالمهمــة؟ ممــا یعنــي أن عملیــة 

 ،بعـــدها، و نجازهـــاإتســـتمر أثنـــاء ، و التقیـــیم هـــي عملیـــة داخلیـــة تبـــدأ قبـــل الشـــروع بالمهمـــة
 .تتضمن التحقق من مدى الوصول إلى األهدافو 

االجراءات المرتبطة ، و ختیار االستراتیجیات الالزمةاو  ،یتضمن تحدید األهداف :التخطیط - 
 .التنبؤ بالنتائجو  ،طرق التغلب علیها، و تحدید الصعوبات الكامنةو  ،بإنجاز المهمة

مـــن ثـــم و  ،یتضـــمن التحقـــق مـــن مـــدى التقـــدم نحـــو الهـــدف أو األهـــداف الفرعیـــة :التنظـــیم - 
ا فــي تحقیــق األهــداف علــى مــدى نجاحهــ بنــاءً  ،تعــدیلهاو  االســتراتیجیاتو  راجعــة الخطــطم
 ).119 -118: 2003فهمي، (

أن مــا فــوق المعرفــة ) Burk and Borkowski, 1996(بیــرك ، و ویـرى بوركوســكس
   :هي ،یتكون من مكونات ثالثة
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اسـتراتیجیاته التـي یقـوم ، و عملیاتـه المعرفیـةو  عـي الفـرد بقدراتـه، و یشملو  :الوعي بالمعرفة - 
 .حیاتیة المختلفةباستخدامها في التعامل مع المواقف ال

یشــیر هــذا المفهــوم إلــى العملیــة التــي تعمــل علــى تحقیــق التــوازن بــین و  :الضــبط المعرفــي - 
بــین المكونــات الوجدانیــة فــي الشخصــیة، و  ،عملیاتــه المعرفیــةو  معرفــة الفــرد باســتراتیجیاته

 .مما یؤدي إلى تغییر االستراتیجیة أو استخدامها
ــذاتي -  غییــر االســتراتیجیة اســتجابة مــن الفــرد للمتطلبــات یشــیر إلــى تعــدیل أو ت: التنظــیم ال

 ).20: 2005الخولي، (التي تنشأ نتیجة أدائه للمهام التي تواجهه 

 Bruer, 1995( ،)Lindatrom, 1995( ،)Henson and(ویـرى التربویـون أمثـال 
Eller, 1999 ( سعى إلى توعیـة المـتعلم بمـا یسـتخدمه مـن أنمـاط تفكیـر فـيیأن ما فوق المعرفة 

الســیطرة علــى عملیــات الــتعلم أو توجیــه أو تنظــیم تلــك ، و الضــبط، و ضــوء إدراكــه ألســالیب الــتحكم
  .ذلك من أجل فهم أو استیعاب مضامین التعلمو  ؛العملیات

راء المعرفة ینقسم إلى مكونین و  أو ما ،ومن هذا المنطلق یالحظ أن ما فوق المعرفة
 .الوعي الذاتي بالمعرفة - 1   :رئیسیین هما

 .التنظیم الذاتي للمعرفة -2                

  :اآلتي جدولوذلك كما یوضحه ال

  )2.1(جدول 

  مكونات ما فوق المعرفة

  مكونات ما فوق المعرفة

  التنظیم الذاتي للمعرفة    عرفةمالوعي الذاتي بال

  تنظیم المعرفة  تقویم المعرفة  إدارة المعرفة    یةقالمعرفة السیا  اإلجرائیةالمعرفة   المعرفة المفاهیمیة

  الوعي بالمفاهیم
  الوعي بالمصطلحات

  الوعي بالرموز
  الوعي بالقوانین

  دراك خطواتإ
  معرفة نماذج
  معرفة حلول
  معرفة تراكیب

  الوعي بشروط
  إدراك أسباب

  عطاء مبرراتإ
  تحدید معاییر
  حل مشكالت

  تحدید استراتیجیات  
  وضع خطط
  بناء خطوات
  إدراك عالقات
  تهیئة ظروف

  مطتعدیل ن
  تبدیل استراتیجیة
  تحسین سیاق
  التأكد من حل

  إعادة مخطط
  تعدیل نتاجات
  توضیح أخطاء
  عمل معالجات
  تنظیم تفكیر

  )139: 2004الخزندار، ، و عفانة):  2.1( الجدول
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  :اآلتيمما سبق نجد 

  :الوعي الذاتي بالمعرفة: ن األولالمكوّ 

  :آلتيكا، ویتضمن هذا المكون ثالثة أنواع رئیسة من المعرفة
  ):Conceptual Knowledge(المعرفة المفاهیمیة -1

  : كاآلتي، من المعارف ًا متعددةأنواعهذه المعرفة تتضمن 

ٕادراكـــه ، و یعنـــي ذلـــك معرفـــة المـــتعلم بالمفـــاهیم التـــي یتعامـــل معهـــاو  :الـــوعي بالمفـــاهیم - 
 .عالقة تلك المفاهیم فیما بینها، و لمكوناتها

أو  ،أو الریاضـــــیة ،عنـــــى المصـــــطلحات العلمیـــــةتعنـــــي إدراك مو  :الـــــوعي بالمصـــــطلحات - 
 .ماذا تعني تلك المصطلحات في مضمونها، و أو غیرها ،أو االقتصادیة ،االجتماعیة

مــــاذا تعنــــي إذا جــــاءت ضــــمن ، و ٕادراك معــــاني الرمــــوز المجـــردةو  فهــــم :الــــوعي بــــالرموز - 
 .هل تلك الرموز ذات مغزى أم الو  ،مضمون معین

كـــان فـــي الریاضـــیات أو مكونـــات القـــانون ســـواء  معرفـــةیقصـــد بـــذلك و  :الـــوعي بـــالقوانین - 
معرفــة عالقــة هــذا القــانون بقــوانین و  ،أو غیــره ،أو قــانون دســتوري ،ضــعي إداريو  قــانون

 .أخرى ذات صلة

  ):Procedural Knowledge(المعرفة اإلجرائیة -2

  :كاآلتيهي ، و مختلفة من المعارف اً وهذه المعرفة تتضمن أنواع
أو فـي  ،صـوله للهـدفو  نى معرفة المتعلم بـالخطوات التـي یتبعهـا فـيبمع  :إدراك خطوات - 

بـل  ،أو تنفیـذ الخطـة للوصـول إلـى الهـدف ،حل مسألة ریاضیة ما دون التطرق إلى الحل
 .لیس تنفیذه، و هي معرفة بإجراء شيء معین

التـي تتعلـق بمضـمون  ،أي إدراك أنواع معینة من األشكال أو المخططات :معرفة نماذج - 
 .ذلك من خالل الوعي بخطوات تكوینها أو تنظیمهاو  ،معین

أو مشــكلة معینــة ســواء كــان  ،هــذه المعرفــة تشــیر إلــى طــرق حــل المســألةو  :معرفــة حلــول - 
ـــة ـــة معین ـــا  ،لمســـألة فـــي الریاضـــیات أو مشـــكلة اجتماعی دراك إحیـــث یســـتطیع المـــتعلم هن

 .خطوات الحل أو أسلوب التعامل مع المشكلة

 ،أو رسم نموذج محدد ،عي المتعلم بكیفیة تركیب جمل معینةو  نيهذا یعو  :معرفة تراكیب - 
 .التركیبو  أو تركیب جهاز كمبیوتر، أي الوعي بخطوات البناء ،أو بناء خطة معینة
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  ):Contextual Knowledge(المعرفة السیاقیة -3

  :ما یأتيوتتضمن هذه المعرفة 
ء شروط محددة لحدوث تعلم أو إعطا ،أي إدراك ظروف تعلم مشكلة معینة :الوعي بشروط - 

ـــم یكـــن هنـــاك  أو ســـلوك معـــین، إذ ال یمكـــن لهـــذا الســـلوك أو لهـــذا الموقـــف أن یحـــدث إذا ل
 .ظروف أو شروط معینة لحدوثه

 ًا معینة لوجـود شـيءإال إذا أدرك أسباب اً معین اً إذ ال یمكن للمتعلم أن یفهم موقف :إدراك أسباب - 
 .لجعل التعلم لدى التالمیذ میسراً  سبباً  سیلة معینة في الصف تعطيو  ما، مثل إحضار

 .عطاء مبرراتإ -
 .تحدید معاییر -

 .حل مشكالت -
   

 المراقبـة –التخطـیط ( مهـارات أساسـیة هـي  ًا علـى ثـالثیتضح مما سـبق أن هنـاك إجماعـ
قد تفرعـت و  ،المهارات الثالث التي اعتمدتها الباحثة في هذه الدراسةهي هذه ، و )التقییم  –التحكم و 

راء المعرفة في و  ن استخدام ماإویمكن القول .  ة مجموعة من المهارات الفرعیةمهارة رئیسعن كل 
التعلــیم یجعــل العملیــة التعلیمیــة تتحــول مــن تحصــیل كــم معرفــي إلــى القــدرة علــى تحصــیل المعرفــة 

ي تقویم الطریقة التـ، و طط لههذا یدفع الطالب إلى تحقیق الهدف التعلیمي الذي خُ ، و بالبحث الذاتي
  .بأن التفكیر فوق المعرفي هو عملیة إجراء داخلي یقوم به المتعلم علماً  ،حقق بها هذا الهدف
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  : اء المنهاجثر إ

اعف المعرفــة ضــروریة فــي العصــر الحــالي نظــرًا لتضــتعتبــر عملیــة إثــراء المنــاهج عملیــة 
مواكبة كل ما هو لإلى جانب حاجة المتعلمین ، العملیة والتغیرات الحدیثة في كافة مجاالت الحیاة
  . جدید في العصر الحالي والقدرة على حل مشكالته

والثـــروة أي الكثیـــر مـــن المـــال ، اإلثـــراء لغـــة مـــن ثـــراء ویقـــال ثـــراء المـــال أي نمـــا :تعریـــف اإلثـــراء
  )95:  2004، المعجم الوسیط(

النشـــــــاطات (جمیـــــــع الخبـــــــرات  :بأنـــــــه) 85: 2000(أمـــــــا المـــــــنهج فیعرفـــــــه أبـــــــو جـــــــویج 
) العوائــد(المخططــة التــي توفرهــا المدرســة لمســاعدة التالمیــذ علــى تحقیــق التناجــات ) والممارســات

  . علیمیة المنشودة إلى أفضل ما تستطیعه قدراتهمالت

 إضـافات فیـهأو إحـداث زیـادات أو  غنـاؤهإإثراء المنهاج بأنـه ) 5: 1989(ویعرف بلقیس 
، أو یسـراً ، ضـوحاً نون في أي مـن عناصـره فـي أو تجعلهـا أكثـر بتكمل نواقص معینة اكتشفها المر 

  . أو تقبالً 

بأنـــه عملیـــة عالجیـــة محـــددة جـــاءت اســـتجابة  اإلثـــراء فیعـــرف) 10: 2007(أمـــا النـــادي 
  . أو أكثر من عناصر المنهاجمعین وأنه یتم بزیادة كمیة ونوعیة عنصر ، قصور معینل

 إثـراء المنهـاج بأنـه عملیـة محـددة تهـدف إلـى) 426، 2001(ومطـر ، كما یعـرف األسـتاذ
  . في مجال معین تسهیل حدوثه أو التأكد من فاعلیته

أو األســــالیب أو الوســــائل  ن اســــتجابة الكتشــــاف تعریــــف المحتــــوىكــــو فــــاإلثراء للمنهــــاج ی
أو بظهور غموض في األهداف أو المفاهیم أو القصور في طرائـق  ،المستخدمة في تطویر مادته

  .) 5: 1989، بلقیس(التعلیم وأسالیب القیاس والتقویم 
ى تعـــزز یـــرى أن اإلثـــراء عملیـــة تتضـــمن إدخـــال بـــرامج أخـــر ) 22: 2001(إال أن شــلدان 
وقـد یقتصـر ذلـك العمـل علـى  ،وٕاجراء عملیـة تغییـر جزئیـة للمنهـاج الحـالي، أهداف المنهاج القائم

  . أي من عناصره حسب ما تقتضیه الحاجة
ة عناصــره بشــكل متــوازن أن عملیــة إثــراء المنهــاج تتنــاول كافــ) 5: 1992نشــوان (ویؤكــد 
تتكامــل جمیـع عناصــره مــع بعضــها ألن المنهـاج نظــام متكامــل ، جانــب علــى آخــر دون أن یطغـى

  . البعض دون استثناء
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وتـــرى الباحثـــة أن إثـــراء المنهـــاج عبـــارة عـــن عملیـــة إدخـــال إضـــافات أو تعـــدیالت خبـــرات 
  . تتخطى المنهج العادي وتتصل بمحتوى معین یثیر اهتمام المتعلم

یب أو فـي األهـداف أو المحتـوى أو األسـال فقـروهذا یعني أن اإلثراء جاء نتیجـة اكتشـاف 
أو أنــــه جــــاء  ،أو فــــي أدوات التقــــویم ووســــائله ،وتنفیــــذهاالوســــائل المســــتخدمة فــــي تطــــویر المــــادة 

  ).426: 2001، األستاذ ومطر(ذكورة استجابة لظهور غموض في أي من عناصره الم

  : أهداف اإلثراء
یادة بز  هأن اإلثراء یهدف إلى تجوید المنهاج وتحسین) 432 – 431: 2001(یرى األستاذ ومطر 

تعـدد جوانـب تو ، لیل من الوقت أو الجهد المبذول في تحقیق أغراضه أو تثبـت آثـارهقأو الت تهفاعلی
   :وأغراض اإلثراء لتشمل ما یلي

  . فكلما كثرت األمثلة إلى حد معین سهل بناء المفهوم، اإلثراء لبناء مفهوم - 

 . لك على نحو المفهومساعد ذ ،فكلما كثرت األمثلة اتساعًا وعمت، اإلثراء لنمو المفهوم - 

اإلثــــراء للتــــدرج فــــي التجریــــد أو التبســــیط أو إدخــــال متطلبــــات ســــابقة لجعــــل الموضــــوع أكثــــر  - 
 . وضوحاً 

 . اإلثراء لتوظیف المعلومات في الحیاة - 

 . اإلثراء لمراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین - 

 . جوه تنظیم المنهاج وتسلسل خبراتهفاإلثراء لسد  - 

إلـــى تحســـین  وتهـــدف جمیعهـــا ،فتـــرى أغـــراض اإلثـــراء متعـــددة) 10 :2007(أمـــا النـــادي 
  . أو فجوات كشفت عنها عملیة التحلیل قصورویأتي استجابة لما به من ، المنهاج وزیادة فاعلیته

إثــراء الكتــاب المدرســي  رض األساســي والــرئیس لعملیــةأن الغــ) 12: 2009(ویــرى شــعت 
لذلك البد من األخذ بخصائص المعلـم مـن حیـث و ، صول المعلومة إلى ذهن الطالبهو تسهیل و 

  . السن واإلدراك واالهتمامات وغیرها عند عملیة اإلثراء

فكــل یــوم یمــر ، أن اإلثــراء ضــروري فــي عصــر الثــورة المعرفیــة المتالصــقة وتــرى الباحثــة
ویكــون الغــرض مــن اإلثــراء هــو مواكبــة التطــور العلمــي الحــدیث  ،تتضــاعف فیــه المعرفــة العلمیــة

ـــيواكتســـ ـــة بـــالمحتوى العمل ـــدة ذات عالق ـــاهیم عملیـــة جدی ـــة والـــوعي  ،اب مف ـــة الثقافـــة العلمی وتنمی
إلـــى جانـــب زیـــادة أو تكثیـــف تقـــدیم  ،وكـــل مـــا هـــو جدیـــد فـــي المیـــاه ومحـــیط بـــالمتعلم ،بـــالمتغیرات

  . المعلومات أو المهارات بما یفرز لدى الطالب اكتسابها
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ویجعلهــم  ،ت فــي مجــاالت المعرفــة المختلفــةویــوفر اإلثــراء للمتعلمــین فرصــًا إلثبــات الــذا
كمـــا یـــوفر لهـــم خبـــرات استكشـــافیه عامـــة ، قـــادرین علـــى حـــل المشـــكالت المختلفـــة التـــي تـــواجههم

كمـا . یغطیهـا المـنهج المعتـاد ة الوضـوعات وأفكـار وقضـایا معرفیـة جدیـدیتعرضون من خاللها لم
ر فـــي العـــادة جـــزءًا مـــن المـــنهج محتـــوى علمـــي جدیـــد ال یعتبـــم للمتعلمـــین فرصـــًا الستكشـــاف ویقـــد

ــــــومي ممــــــا یســــــمح لهــــــؤالء الطــــــالب بالتفاعــــــل والعمــــــل المســــــتقل مــــــع المجــــــاالت ، المدرســــــي الی
  . والموضوعات العلمیة التي تتحدي قدراتهم

  : مستویات اإلثراء
قـــد ، لإلثـــراء تبعـــًا للحاجـــةعـــدة مســـتویات ) 433 -432: 2001(یضـــع األســـتاذ ومطـــر 

  . ولة أو على مستوى محلي أو على مستوى فرديعلى مستوى الد عاماً یكون 

ویـتم علـى مسـتوى الدولـة أو الكیـان الشـامل نتیجـة الحاجـة الوطنیـة إلدخـال عنصـر : اإلثراء العام
ویـــتم هـــذا اإلثـــراء بمســـاعدة  ،أو لتوصـــیة داخلیـــة أو خارجیـــة أو وحـــدة تغیـــر طـــارئ ،تربـــوي جدیـــد

  . لتعلیمها الخبراء وتوزیع الجهود على المدارس مع تعلیمات

وفي هذا النوع من اإلثـراء ، من الدولة أو في مناطق معینةویتم في أقالیم محددة  :اإلثراء المحلي
تقـوم مـدیریات التربیـة والتعلـیم المحلیـة بالتعـاون لتنظــیم وضـمان مثـل هـذا النـوع مـن اإلثـراء خــالل 

  . ء الخدمةجهود المشرفین التربویین والنشرات المحلیة والدورات التربویة أثنا
ویـــتم فـــي حجـــرة الصـــف دون اتفـــاق مســـبق بـــین مجموعـــة مـــن المعلمـــین ودون  :اإلثـــراء الفـــردي

م المعلم منفردًا أو بمشـاركة الطـالب أو الخبـراء أو وهنا یقو ، ماعي أو موحد متفق علیهاستعداد ج
  . المتخصصین بإثراء هذا الموضوع من خالل فیلم أو محاضرة مطبوعة أو موضوع شفوي

ى الباحثة أن تلك المستویات مناسبة إال أنه ال بـد مـن إشـراك كـل مـن المعلـم والمـتعلم وتر 
  . في عملیة اإلثراء

  : التي تساعد في عملیة اإلثراءالعوامل 

  : إلى هذه العوامل) 435: 2001(یشیر األستاذ ومطر 

  . طالع المعلم على مصادر إضافیة غیر الكتابا - 

 . ملیة التعلیمیةاشتراك المتعلمین في تصمیم الع - 

 . اإلطالع على أعمال المتعلمین األخرى - 

 . التفكیر اإلبداعي ومراعاة الفروق الفردیة - 
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 . فهم المعلمین لإلثراء وأغراضه وأسالیبه ومجاالته خالل التدریب أثناء الخدمة - 

 . االتجاه اإلیجابي نحو التحدیث والتجدید - 

  : شروط اإلثراء الجید
  :عدة لإلثراء الجید، منها اً شروط) 434: 2001(ضع األستاذ ومطر و 

  . أو معالجة جانب به قصور، صرة أو استكمال نقًا لسد ثغأن یكون اإلثراء وظیفی -1

، والمحتـوى، األهـداف: األربعـةامًال مترابطـًا بـین عناصـر المـنهج أن یكون اإلثراء شامًال ومتك - 
یـرًا فـي العناصـر یلـب تغوالتقویم وأي تغیر في أي عنصر من عناصر المنهج یتط، واألنشطة

 . التي تأتي بعده

ومـن خـالل ، اإلثراء عملیة مستمرة وهي تتم من خالل بناء المنهج ومن خالل عملیة تجریبیـة - 
 . تنفیذه

اإلثـــراء عملیـــة بنائیـــة جزئیـــة محـــدودة ینبغـــي أن تـــتم فـــي الموقـــع المناســـب مـــن حیـــث تنظـــیم  - 
الضـــرورة أن تـــزرع فـــي الكتـــاب ویمكـــن أن تكـــون إضـــافیة ولیســـت مـــن ، المحتـــوى والخبـــرات

المدرســـي بـــل ربمـــا كـــان مـــن الضـــروري عـــدم إضـــافتها إلـــى الكتـــاب والســـیما اإلثـــراء المحلـــي 
 . الفردي

   :المنهاجتطویر 
   ).المنجد(تحویل من حالة إلى أخرى من طور ویعني التغییر أو ال :التطویر لغة

صد إحداث تغییر كیفي في أما تطویر المنهاج فیقصد به مجموعة اإلجراءات التي تتم بق
 أو كل هذه المكونات بقصد زیادة فاعلیـة هـذا المـنهج فـي تحقیـق ،أحد مكونات المنهج أو بعضها

مع بعض التغییرات والمستجدات في مجتمع ما أو مع بعض  األهداف المرجوة منه لجعله یتمشى
كمـا قـد یكـون هـذا  ،ًا كمیـاً وقد یكون هذا التطویر كلیًا وشامًال فیسـمى تطـویر ، المستجدات العالمیة

  ).297: 2004، یونس وآخرون(جائیًا التطویر تدریجیًا أو قد یكون ف

عملیــة عقلیــة منظمــة إلحــداث أن تطــویر المنهــاج ) 318: 2001(ویــرى األســتاذ ومطــر 
وأسالیب ، وأنشطة التعلیم والتعلم، والمعرفة المنهجیة، األهداف: في عناصر المنهج تغییر إیجابي

واإلشــراف التربــوي ، واإلدارة المدرســیة، إعــداد المعلــم: م والعوامــل ذات الصــلة بــالمنهج مثــلالتقــوی
  . یهدف تحقیق األهداف المرسومة بكفاءة وفاعلیة وبطریقة اقتصادیة في الوقت والجهد والكلفة
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ویعتبر التطویر عملیة من عملیات هندسة المنهاج یتم فیها تـدعیم جوانـب القـوة ومعالجـة 
وفـي ، میمًا وتقویمـًا وتنفیـذاً صـت، فـي كـل عنصـر مـن عناصـر المنهـاج، یح نقاط الضعفأو تصح

معاییر محددة  حدودوفي  ،وفي كل أساس من أسسه، كل عامل من العوامل المؤثرة والمتصلة به
   .)293: 2000، مرعي والحیلة(وطبقًا لمراحل معینة 

أمــا ، ة بالمقــام األولمحــدود یــةأن إثــراء المنهــاج عملیــة عالج) 5: 1989(ویــرى بلقــیس 
فاإلثراء یتنـاول الجزئیـات التـي تكتشـف فیهـا الثغـرات أو ، تقدیره فهو عملیة عالجیة شاملة وجذریة

أمـــا التطـــویر فیتنـــاول الجـــذور واألســـس ، المظـــاهر التـــي تظهـــر فیهـــا بعـــض العیـــوب والمشـــكالت
  . وطریقة تعلیم وتعلم وتقویم وبالتالي یؤدي إلى تغییر أساسي في بنیة المنهاج أهدافًا ومحتوى

الموجـــه أو المعلـــم أو بهـــا وتعتبـــر عملیـــة اإلثـــراء عملیـــة فردیـــة أو جماعـــة محـــدودة یقـــوم 
المشرف هـؤالء مجتمعـین بحسـب استشـعارهم للثغـرات والمشـكالت أثنـاء تعـاملهم مـع المنهـاج ومـع 

   .)19: 1996، دیاب(تالمیذهم في بیئة معینة 

مــنهج بصــفة عامــة عملیــة شــاملة تنصــب علــى جمیــع مكونــات وتــرى الباحثــة أن تطــویر ال
فـــالتطویر عملیـــة دینامیكیـــة أي أن  ،المــنهج مـــن أهـــداف وطـــرق ووســـائل ومحتــوى وأنشـــطة وغیـــره

  . التغییر الذي یصیب أي عنصر یؤثر على باقي العناصر

فتطــویر المنهــاج التربــوي ، بــر عملیــة التطــویر غیــر فردیــة فــي أي حــال مــن األحــوالتوتع
ویقـوم بهـا األفـراد  ،لیة عامة تتوالها المؤسسات التربویـة واالجتماعیـة والسیاسـیة واالقتصـادیةو ؤ مس

تجدات طرأت على سوفي ضوء فلسفة تربویة جدیدة أو م ،والجماعات بتكلیف من تلك المؤسسات
  . أو على طبیعة المعرفة المنهجیة واستدعت التطویر ،المجتمع أو على مفهوم اإلنسان

على أن عملیة اإلثراء تنصب على جانب واحد أو أكثر مـن ) 24: 2001(لدان ویؤكد ش
سواء  إغناءوهو المحتوى الدراسي الذي تتبعه طریقة التدریس إذ تجري له عملیة  ،جوانب المنهاج

توفیر عملیات معینة أو مفاهیم أو أنشطة أو أسالیب عرض معینة تتیح للمتعلم فرصًا بأكان ذلك 
  . والمیول لتنمیة التفكیر

ال بــــأس بــــه مــــن عملیــــات اإلثــــراء  اً لزمهــــا عــــددیإن عملیــــة تطــــویر واحــــدة فــــي المنهــــاج 
بحیــث تضــم إلــى بعضــها مجتمعــة لتكــون هــذا المنهــاج  ،فــي شــتى جوانــب هــذا المنهــاج، المتنوعــة

  ). 10: 2008، شعت( متطورال

  : التطویر هيبین اإلثراء و  اً في أن هناك فروق) 14: 2007(وتتفق الباحثة مع النادي 

بینما یقوم التصویر على  ،المتطلبات السابقة لكل منها حیث یقوم اإلثراء على تحلیل المنهاج - 
  . تقویمه
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 . فاإلثراء عملیة عالجیة محدودة بینما التطویر عملیة شاملة وجذریة ،طبیعة كل منهما - 

معلـم أو الخبـراء أو ن اإلثراء قد یكـون فردیـًا یقـوم بـه الإحیث : لة عن كل منهماؤو الجهة المس - 
بینمـا التطـویر عملیـة جماعیـة شـاملة ، یكون جماعیًا بمشاركة هؤالء مجتمعینقد و ، المشرفون

 . تتوالها المؤسسات المختلفة كمؤسسات التربیة وغیرها
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  الثالثالفصل 
  الدراسات السابقة

  

دراسات اهتمت بتحلیل وتقویم : المحور األول -
 .مناهج اللغة العربیة وفق معاییر متعددة

 
دراسات اهتمت بتحلیل األسئلة في : المحور الثاني -

 .المناهج الدراسیة واالمتحانات
  

دراسات اهتمت باستخدام : المحور الثالث -
 .بناء برامج علیهااستراتیجیات ما وراء المعرفة، و 

  

 التعقیب على الدراسات السابقة -
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  الثالثالفصل 
  السابقةالدراسات 

  :مقدمة
التفاعل الذي ینتج ، و ذاتهو  ره في بناء هویة اإلنسانو د، و نظرًا ألهمیة منهج اللغة العربیة  

لة في النمو للدور الذي تلعبه األسئو  ،یتمیز بهاو  عنه حضارة نابعة من تاریخ األمة ینفرد
في بناء  مهمالمعرفي للطلبة مما یساعد في تشكیل شخصیاتهم المستقبلیة التي سیكون لها دور 

تحقیق التكامل في إعداد ، و راء المعرفة في إظهار هذا التطور المعرفيو  ألهمیة ما، و مجتمعهم
بهذه المواضیع أن هناك الكثیر من الدراسات التي اهتمت الطلبة، ومن اطالع الباحثة فقد وجدت 

  .بشكل كبیر

  :ة كاآلتيإلى ثالثة محاور رئیس بتصنیف ما توصلت إلیهوقد قامت الباحثة 

 .فق معاییر متعددة، و تقویم مناهج اللغة العربیةو  دراسات اهتمت بتحلیل: المحور األول - 

 .االمتحانات، و دراسات اهتمت بتحلیل األسئلة في المناهج الدراسیة: المحور الثاني - 

بناء برامج ، و راء المعرفةو  دراسات اهتمت باستخدام استراتیجیات ما: ر الثالثالمحو  - 
 .علیها
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تحلیل كتاب لغتنا الجمیلة للصف الرابع األساسي في : "بعنوان، )2010(دراسة الفرا  - 1
  ".مدى اكتساب الطلبة له، و ضوء التفكیر اإلبداعي

هدفت هذه الدراسة إلى تحلیل كتاب لغتنا الجمیلة للصف الرابع األساسي في ضوء 
فیما ، الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي واتبعت ،مدى اكتساب الطلبة له، و التفكیر اإلبداعي

هو عبارة و  ،اسيكتاب لغتنا الجمیلة للصف الرابع األس :األول ،تكونت عینة الدراسة من محورین
من طلبة الصف الرابع : المحور الثانيو  ،احدو  درس كل جزء من فصل دراسيعن جزأین یُ 

  .من مدارس األونروا االبتدائیةاألساسي في مدرسة القرارة 

قامت الطالبة ببناء اختبار التفكیر و  ،طالبةو  طالباً ) 219(وتكونت عینة الدراسة من 
استخدمت أداة تحلیل و  ،لطلبة لمهارات التفكیر اإلبداعياإلبداعي للكشف عن مدى اكتساب ا

فلقد تكررت مهارات التفكیر اإلبداعي ، توصلت للنتائج التالیة على مستوى األجزاءو  ،المحتوى
موزعة على  -مرة في الجزء الثاني 621، ومرة في الجزء األول من الكتاب 612- مرة  1233

التوضیح  -%7.4األصالة  - %18.2المرونة  - %58.1الطالقة : (اآلتیةالمهارات بالنسب 
  %).1.7اتخاذ القرار  - %2.4الحساسیة للمشكالت  - 12.2%

 ،راء الطلبةآ، و تب من خالل التوافق بین تحلیل المحتوىیتضح أن كتاب لغتنا الجمیلة رُ 
هذا یدل على و  ،0.05ن االرتباط الخطي بین الترتیبین غیر دال إحصائیًا عند مستوى داللة إ و 

  . نجود ترابط بین الرتبتیو  عدم

المنظور اإلبداعي في الطبقات الجدیدة لمنهاج لغتنا  مراعاةضرورة بوأوصت الباحثة 
  . التركیز على مهارات التفكیر اإلبداعي بشكل أساسيو  ،الجمیلة

إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالیة في تحلیل كتب اللغة العربیة واقترحت الباحثة 
  .األخرى

  

تحلیل كتاب اللغة العربیة للصف الحادي عشر من " :، بعنوان)2009(اسة األغا در  - 2
  "منظور مأثوراتي

كما هدفت إلى  ،وظائفهو  خصائصهو  هدفت الدراسة إلى تحدید مفهوم األدب اإلسالمي
المطابقة للصف و  تحدید معاییر األدب اإلسالمي الواجب توافرها في محتوى كتابي النصوص

ٕالى معرفة مدى توافر هذه المعاییر في كتاب و  فقًا للتصور اإلسالمي، و التاسع األساسي
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كان منهج الدراسة المنهج و  ،المطالعة للصف التاسع األساسي في محافظات غزةو  النصوص
  .الوصفي التحلیلي

كما ، المطالعة للصف التاسعو  وتكونت عینة الدراسة من محتوى كتابي النصوص
عدت من أجل استخدامها في تحلیل كتابي المحتوى التي أُ  استخدمت الباحثة أداة تحلیل

توصلت نتائج الدراسة و  ،المطالعة للصف التاسع في ضوء معاییر األدب اإلسالميو  النصوص
 ،%)13.4(على حصل المحور القیمي و  ،%)67.6(التذوق حصل على و  إلى أن محور الجمال

، %)7.5(ور العقائدي على بینما حصل المح%) 11.5(على حصل المحور االجتماعي و 
بهذه النتیجة یتبین أن كتاب ، و تكراراً ) 510(تكرارات عددها ، و تكراراً ) 548(تكررات بلغ عددها و 

  .الفصل الثاني تتوافر فیه مؤشرات المحاور السابقة أكثر من الكتاب االول
  

من  تقویم كتاب لغتنا الجمیلة للصف السادس االساسي: "، بعنوان)2003(دراسة عقل  - 3
  "وجهة نظر المعلمین والمعلمات في مدارس محافظة سلفیت الحكومیة

جهة نظر و  هدفت هذه الدراسة إلى تقویم كتاب لغتنا الجمیلة للصف السادس من
، كان منهج الدراسة المنهج التجریبيو  ،المعلمات في مدارس سلفیت الحكومیة، و المعلمین

معلمة موزعین على ) 18(، ومعلماً  )15(منهم  ،معلمةو  معلماً ) 33(تكونت عینة الدراسة من و 
موزعة على ، فقرة) 81(كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة مكونة من ، و مدرسة حكومیة )27(

  .ستة مجاالت

المعلمات لكتاب ، و وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التقدیرات التقویمیة الكلیة للمعلمین
هذا یعني أن الكتاب جاء و  ،مرتفعة جداً و  د جاءت قویةلغتنا الجمیلة للصف السادس األساسي ق

جه و  أنه جاء مناسبًا لطالب الصف السادس األساسي منو  ،أعلى من المستوى المقبول تربویاً 
أظهرت التقدیرات التقویمیة لمجاالت و  ،المعلمات في محافظة سلفیت الحكومیةو  نظر المعلمین

لفني للكتاب احتل المرتبة األولى بین المجاالت اإلخراج ا، و ن مجال الشكلأالدراسة الستة 
كانت ، و ن مجال األهداف احتل المرتبة الثانیةإ و  ،فقد جاءت درجة تقدیره مرتفعة جداً ، األخرى

جاء ، و جاء مجال المحتوى في المرتبة الثالثة بدرجة تقدیر مرتفعة جداً و  ،درجة تقدیره مرتفعة جداً 
مجال األسئلة المرتبة ، و كانت درجة تقدیره مرتفعة جداً و ، سلوب العرض في المرتبة الرابعةأ

 األخیرة مجال الوسائل التعلیمیةو  في المرتبة السادسة، و كانت درجة تقدیره مرتفعة، و الخامسة
  .جاءت درجة تقدیره مرتفعةو  ،األنشطةو 

، تؤكد نتائج الدراسة على مالءمة هذا الكتاب بطلبة الصف السادس في فلسطین
 ضوح األهدافو  :ظهر أیضًا عدد من جوانب القوة في الكتاب منها، و في تدریسه االستمرارو 
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، تعمیق الحس الوطني الفلسطینيو  ،اتفاقها مع األهداف العامة في خطة المنهاج الفلسطینيو 
، اشتمال الكتاب على المجاالت الثالثة المعرفیة، و األقوالو  توثیق النصوص، و روح االنتماءو 
  .فس حركیةالن، و االنفعالیةو 
تقویم معلمي اللغة العربیة لكتاب لغتنا الجمیلة مقرر ": ، بعنوان)2002(دراسة طموس  - 4

   "للصف السادس في فلسطین وعالقته باتجاهاتهم نحو التحدیث

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى تقدیرات معلمي اللغة العربیة التقویمیة لكتاب لغتنا 
حافظات غزة، كما هدفت إلى معرفة عالقة تلك التقدیرات الجمیلة المقرر للصف السادس في م

تكونت عینة و ، كان منهج الدراسة المنهج الوصفي التحلیليو  ،في اتجاهاتهم نحو تحدیث المناهج
تم اختیارهم بطریة ، و سون الكتابالمعلمات الذین یدرّ و  من المعلمین معلم) 205(ة من سالدرا

هما استبانة ، و عبارة عن أداتین قام الباحث باستخدامها كانت أداة الدراسةو  ،ظمةتعشوائیة من
  . مقیاس لالتجاهات نحو التحدیثو  ،لتقویم أبعاد الكتاب

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تقدیرات المعلمین التقویمیة اإلجمالیة للكتاب بلغت 
، الطباعةوضوح ، و تعتبر تلك النسبة عالیة حسب المستویات التي اعتمدتها الدراسة، و 75.7%

خلو الكتاب ، و تركیز المحتوى على القیم بأنواعها، و اشتمال الكتاب على فهرس یوضح محتویاتهو 
أما من جوانب الضعف عدم مناسبة صفحات الكتاب لمستوى ، اللغویةو  من األخطاء العلمیة

اضحة عن طرق تدریس و  عدم احتواء مقدمة الكتاب على مؤشرات، و الحصص المقررةو  الصف
بعض و  افتقار الكتاب إلى الخطب، و حدةو  جود اختبارات شاملة نهایة كلو  عدم، و الكتاب

معلمین نحو تحدیث أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني أن اتجاهات ال، و المقاالت األدبیة
  .جابیة بشكل عامالمناهج كانت إی

ئیة والقیم الموجهة كتب اللغة العربیة بالمرحلة اإلبتدا"  :بعنوان )2002(دراسة الكندري  - 5
  "بها في دولة الكویت

ة عامة على العالقات التي تربط بین المحتوى العلمي لكتب ر هدفت الدراسة إلى التعرف بصو 
التي ، و بعض القیم الموجهة التي تزخر بها الوثائق التربویة، و اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة

كان منهج الدراسة المنهج الوصفي القائم و  ،القائممفردات النظام التربوي لتعتبر اإلطار العام 
 ،في الكتب موضوع الدراسة تحلیلهاو  مضامین النصوص الواردةو  على التعرف على دالالت

عددها و  تكونت عینة الدراسة من مجموعة كتب اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة في دولة الكویتو 
كانت أداة الدراسة عبارة عن تحلیل ، و صفحة) 865(التي یبلغ مجموع صفحاتها ، و كتب) 10(
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فقًا ألسلوب الحصر الشامل للقیم بالنظر في النصوص الواردة في الكتب المراد ، و المحتوى
  .ره الباحثافق التبویب الذي اختو  تصنیفها، و تحدید الكلمات الحاملة للقیم، و دراستها

بما یتفق  ،األصلیة بشكل عامجود تأكید على القیم الدینیة و  وتوصلت نتائج الدراسة إلى
كذلك مجموعة من القیم األخالقیة المستمدة أصًال من و  ،رد في الوثائق التربویةو  أصًال مع ما
  .األطفال على تجنب القبیح من األعمال تحضباإلضافة إلى نسبة ضئیلة  ،دیننا الحنیف

  

یة بمحافظات غزة تقویم منهج البالغة للمرحلة الثانو : "، بعنوان)2001(دراسة الحشاش  - 6
  "من وجهة نظر المعلمین

تحدید جوانب ، و هدفت الدراسة إلى تقویم منهج البالغة للمرحلة الثانویة بمحافظات غزة
كان و  ،التقویم، و األنشطة التعلیمیة، و األهداف، و الضعف في ذلك المنهج بعناصره األربعةو  القوة

  .منهج الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي

 معلمات اللغة العربیة للصفین الحادي عشرو  الدراسة من مجموع معلميتكونت عینة 
كانت أداة و  ،معلمةو  معلماً  )236(بلغ عددهم ، و الثاني عشر بالمدارس الثانویة بمحافظات غزةو 

قام ، الدراسة عبارة عن قائمة من المعاییر الواجب توافرها في منهج البالغة للمرحلة الثانویة
ورة استبانة مكونة من أربعة ام بتحویل تلك القائمة إلى أداة للدراسة في صقو  عدادهاإالباحث ب

  .فقرة )120(مل على تتش، و تمثل عناصر المنهج محاور

مة منهاج البالغة للمرحلة النسبة المئویة العامة لمدى مالء وتوصلت نتائج الدراسة أن
حیث  ،من الدرجة الكلیة% 66الثانویة بمحافظات غزة للمعاییر الواجب توافرها فیه بنسبة 

األنشطة التعلیمیة التعلمیة ، و %64المحتوى على نسبة ، و %66حصلت األهداف على نسبة 
هناك فروقًا ذات داللة  كما أن، من الدرجة الكلیة% 69التقویم على نسبة ، و %64على نسبة 

اللغة العربیة ة من معلمي ساالتي حصل علیها أفراد عینة الدر  إحصائیة بین متوسطات الدرجات
تعزى إلى متغیر  ،مة منهج البالغةلثاني عشر في تقدیراتهم لمدى مالءاو  للصفین الحادي عشر

  .ذلك لصالح الصف الحادي عشر، و الصف الدراسي
  

القیم التربویة المتضمنة في كتب القراءة العربیة من : "، بعنوان)1996(دراسة مقدادي  - 7
 "ردناألساسي في األ  في مرحلة التعلیم الرابع إلى العاشر

هدفت الدراسة إلى التعرف على القیم التربویة التي تضمنتها كتب القراءة العربیة المقررة 
كیفیة توزیعها في ، و في الصفوف من الرابع إلى العاشر في مرحلة التعلیم األساسي في األردن

، ارها في الكتبمالحظة مدى التطابق في التركیز على تلك القیم من خالل تكر ، و تلك الكتب
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، كان منهج الدراسة المنهج الوصفيو  ،جهة نظر المربینو  بدأت تربیه من حیث أهمیتها منو 
تكونت عینة الدراسة من كتب القراءة العربیة المقررة على طلبة الصوف من الرابع إلى العاشر و 

  .من مرحلة التعلیم األساسي في األردن

یل المضمون أو المحتوى لتعیین القیم التربویة وكانت أداة الدراسة عبارة عن أسلوب تحل
، توصلت نتائج الدراسة إلى أن قیم التعاونو  ،حدة في عملیة التحلیلو  )الجملة(متخذًا من العبارة 

أما القیم التي تحظى ، احترام اآلخرین حظیت بتكرارات عالیة، و الشجاعة، و اإلنجاز، و حب التعلمو 
، النظافة، و األمانة، و التكیف مع متغیرات العصر :تياآلبتكرارات كبرى فكانت على النحو 

ن هناك أقد لوحظ و  ،تقبل المعوقین، و االدخار، و اتباع القواعد الصحیة، و المحافظة على البیئةو 
 خضعت للتحلیل منأُ في تقدیر أهمیة بعض القیم التربویة التي تضمنتها الكتب التي  تباینًا كبیراً 

  .تها في تلك الكتبار بین تكرا، و جهة نظر المربینو 
  

أثر استخدام طریقة العصف الذهني لتدریس التعبیر : "، بعنوان)1996(دراسة السمیري  - 8
  "ساسي بغزةفي تنمیة التفكیر االبداعي لدى طالبات الصف الثامن األ

ه الرئاسة ب الصف األول االبتدائي الذي قررتهدفت الدراسة إلى تحلیل محتوى كتا
كان منهج الدراسة المنهج و  ،تقویمه في ضوء معاییر الخبرة التربویة، و تالعامة لتعلیم البنا
العینة  ،من نوعین من العینات لتحقیق أهداف التحلیل الدراسة ةتكونت عین، الوصفي التحلیلي

والعینة ، الكتابة للصف األول االبتدائي بأكمله كمادة علمیة للتحلیلو  كتاب القراءةاألولى تمثلت ب
ذلك لتقویم ، و معلمات القراءة للصف األول االبتدائي في مدینة مكة المكرمةلت بالثانیة تمث

  . معلمة) 54(بطریقة عشوائیة العینة اختارت الباحثة ، و محتوى المقرر

 قائمة تحلیل القیم، و وكانت أداة الدراسة عبارة عن قوائم تحلیل المهارات الكتابیة
إلى تصنیف المحتوى إلى توصلت نتائج الدراسة و  ،قائمة معاییر تقویم المحتوى، و االتجاهاتو 

 االتجاهاتو  القیمو  ،13عددها و  المهارات الكتابیةو  ،14عددها و  المهارات القرائیة :ثالث فئات
راء وجد فروق ذات داللة إحصائیة بین آأما نتائج تقویم المحتوى كانت ال ت، 15مجاالتها و 

بین آراء ، و للصف األول خمس سنوات الكتابةو  سن كتاب تعلیم القراءةالمعلمات الالتي درّ 
 تنظیمو  معاییر اختیارسنها أكثر من خمس سنوات حول مدى تحقق الالتي درّ المعلمات 

   .المحتوى
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تقویم منهج اللغة العربیة للصف التاسع من وجهة نظر ": ، بعنوان)1996(دراسة مسلم  - 9
 ."المعلمین

معاییر للمته ءمدى مال، و بیة للصف التاسعهدفت الدراسة إلى تقویم منهج اللغة العر 
تكونت عینة و  ،كان منهج الدراسة المنهج التجریبي، و جهة نظر المعلمینو  الواجب توافرها فیه من

كانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة بالمعاییر و  ،معلمة للغة العربیة، و اً معلم )120(الدراسة من 
من ثم تم تحویل ، و صف التاسع قامت الباحثة بإعدادهاالواجب توافرها في منهج اللغة العربیة لل

  . خدمت كأداة للدراسةهذه القائمة إلى استبانة استُ 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه تراوحت درجة تحقق المعاییر الخاصة بعنصر األهداف 
 تراوحت درجة: یأتيجاءت النتائج فیما یتعلق بالسؤال الرابع كما ، و %)78.5 -%44(ما بین 

أما بالنسبة للسؤال الخامس %) 75 -%41(تحقق المعاییر الخاصة بعنصر المحتوى ما بین 
الطرائق ، و تراوحت درجة تحقیق المعاییر في عنصر األسالیب: یأتيفقد جاءت النتائج كما 

تراوحت درجة تحقق المعاییر في التقویم بین ، و %)87 -%38(التعلیمیة التعلمیة ما بین 
)55%- 88.(%  

  

  لتعقیب على دراسات المحور األولا
تنوعت أهداف الدراسات السابقة حیث هدفت بعض الدراسات إلى تحلیل كتاب اللغة العربیة  - 

، الفرا(مدى اكتساب الطلبة له مثل دراسة ، و رابع في ضوء التفكیر اإلبداعيـف الـللص
یة للصف هدفت إلى تحلیل كتاب اللغة العربفقد ) 2009، األغا(أما دراسة ، )2010

هدفت إلى تقویم كتاب فقد ) 2003، عقل(أما دراسة ، اتيمأثور الحادي عشر من منظور 
، طموس( أما دراسة، المعلماتو  جهة نظر المعلمینو  اللغة العربیة للصف السادس من

هدفت إلى معرفة مستوى تقدیرات معلمي اللغة العربیة التقویمیة لكتاب لغتنا الجمیلة ) 2002
هدفت إلى تقویم منهج البالغة للمرحلة فقد ) 2001، الحشاش(أما دراسة  ،للصف السادس

هدفت ) 2000، مطاوعة(أما دراسة ، الضعف في ذلك المنهجو  تحدید جوانب القوة، و الثانویة
اختباراتها بالمرحلة االبتدائیة في ضوء تصنیف ، و تقویم أسئلة موضوعات القراءةو  إلى تحلیل

التعرف على العالقات التي تربط بین ) 2002، الكندري(ة هدفت دراسو  ،بلوم لألهداف
بین القیم الموجهة التي تزخر بها ، و المحتوى العلمي لكتب اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة

التعرف على القیم التربویة التي  إلىهدفت قد ف) 1996،مقدادي(أما دراسة ، الوثائق التربویة
مقررة في الصفوف من الرابع إلى العاشر في مرحلة التعلیم تضمنتها كتب القراءة العربیة ال

فهدفت إلى تحلیل ) 1996،السمیري(أما دراسة ، كیفیة توزیعها في تلك الكتب، و األساسي
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 كذلك، و تقویمه في ضوء معاییر الخبرة التربویة، و محتوى كتاب الصف األول االبتدائي
مدى ، و لغة العربیة للصف التاسعهدفت إلى تقویم منهج الفقد ) 1996، مسلم( دراسة
  .جهة نظر المعلمینو  مته مع المعاییر الواجب توافرها فیه منمالء

األغا (، و)2010، األغا(اتبعت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحلیلي مثل دراسة  - 
، الحشاش(، و)2002، الكندري(، و)2002، طموس(، و)2006، االستاذ) (2009
، عقل(في حین اتبعت دراسة ) 1996، مقدادي(، و)2000، المطاوعة(، و)2001
 .المنهج التجریبي) 1996، مسلم(، و)2003

، ) 2009،األغا)  (2010، ااألغ(ین تحلیل المحتوى مثل دراسة تنوعت أدوات الدراسة ما ب - 
، ) 2000،المطاوعة(، ) 2001،الحشاش(، ) 2002،الكندري(، ) 2006،االستاذ(
، ) 2003، عقل(بینما استخدمت دراسة كل من ) 1996 ،السمیري(، ) 1996،مقدادي(
قائمة بالمعاییر الواجب توافرها ) 1996، مسلم(، ) 2001، الحشاش(، ) 2002، طموس(

  .تحویلها إلى استبانة للتقویم، و في المنهاج
ة للغة العربیة في یتنوعت عینات الدراسات السابقة حیث تمثلت العینة في الكتب الدراس - 

، ) 2002، الكندري(، ) 2006، األستاذ(، ) 2009، الفرا(، ) 2010، الفرا(ن دراسة كل م
بینما تمثلت العینة في ) 1996، السمیري(، ) 1996، مقدادي(، ) 2000، المطاوعة(

، الحشاش(، ) 2002، طموس(، ) 2003، عقل(ٕاناث في دراسة كل من ، و المعلمین ذكور
 ).1996، مسلم(، ) 2001

، )2009، األغا(، ) 2010، األغا(ة سات السابقة في فلسطین مثل دراسجریت معظم الدراأ - 
، مسلم(، ) 2001، الحشاش(، ) 2002، طموس(، ) 2003، عقل(، ) 2006، األستاذ(

في ) 1996، مقدادي(أما دراسة ، في قطر) 2000، المطاوعة(بینما أجریت دراسة ) 1996
 .   دیةفكانت في السعو ) 1996، السمیري(دراسة و  ،األردن

 .األدوات المستخدمة، و فقًا لطبیعة المشكلةو  تنوعت المعالجات اإلحصائیة - 
 ،)2010، الفرا(مثل دراسة ، ترتیبيجود ترابط و  توصلت معظم الدراسات السابقة إلى عدم - 

إلى كثرة المأثورات الشعریة في كتاب اللغة العربیة للصف ) 2009، األغا(توصلت دراسة و 
إلى أن ) 2002، طموس(، ) 2003، عقل(دراسة كل من توصلت و  ،الحادي عشر

أما في ، مرتفعةو  المعلمات لكتب اللغة العربیة كانت قویةو  التقدیرات التقویمیة للمعلمین
) 2006، األستاذ(أما دراسة ، فكانت متوسطة) 1996، مسلم(، ) 2001، الحشاش(دراسة 

أن الكتاب الثاني حصل ، و كتاب األولالمتدني في ال، و طسكانت المحاور تتراوح ما بین المتو 
 هناك اهتمامًا عالیاً كان ) 2000، المطاوعة(بینما كانت نتیجة دراسته ، على الترتیب األول

، )2002، الكندري(بینما كانت نتائج دراسة ، التذكر، و تبین في أسئلة القراءة بمستوى الفهم
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القیم ، و مع باور في الوثائق التربویةبما یتفق أصًال  ،جود القیم الدینیة األصیلة بشكل عامو 
كانت أهم النتائج أن یتم ) 1996، مقدادي(أما دراسة ، األخالقیة المستمدة من الدین

أما في دراسة ، احترام اآلخرین حظیت بتكرارات عالیة، و اإلنجاز، و حب التعلم، و التعاون
ث فئات المهارات استمرت نتائج التحلیل عن تصنیف المحتوى إلى ثال) 1996، السمیري(

 .15عددها و  االستجاباتو  القیم، و 13عددها و  المهارات الكتابیة، و 14عددها و  القرائیة
طریقة تحلیل ، و استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في آلیة التحلیل لكتب اللغة العربیة - 

  .                         تفسیرهاو  النتائج
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ویمیة في كتاب لغتنا الجمیلة للصف قتحلیل النشاطات الت: "بعنوان، )2010(دراسة العید  - 1
  "مدى اكتساب الطلبة له، و الرابع األساسي في ضوء مهارات التفكیر اإلبداعي

ات التقویمیة في هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تضمن كتاب لغتنا الجمیلة للنشاط
  .مدى اكتساب الطلبة له، و في ضوء مهارات التفكیر اإلبداعي، الصف الرابع األساسي

هما تحلیل محتوى األنشطة و  ،مستخدمًا أداتین، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي
، اً طالب) 312(قد اشتملت عینة الدراسة على و  ،لمهارات التفكیر اإلبداعي اً اختبار ، و التقویمیة

) م2010 - 2001(طالبة من الذین أنهوا الصف الرابع األساسي بمحافظة رفح للعام الدراسي و 
 ،حیث قام بتحلیل األنشطة التقویمیة المتضمنة في كتاب لغتنا الجمیلة للصف الرابع األساسي

  .مهارات التفكیر اإلبداعي، و ذلك في ضوء المهارات العقلیة المعرفیةو 

أنه ال یوجد تقارب في نسبتي : مجموعة من النتائج أهمهاوقد توصل الباحث إلى 
حیث بلغ عدد األسئلة التقویمیة التي تشتمل على ، مهارات التفكیر اإلبداعي، و المهارات العقلیة

بنسبة " التطبیق"مهارة ، و %)37.44(بنسبة  "الفهم"مهارة : كاآلتيالمهارات العقلیة 
ثم تال %) 3.96(بنسبة  "التركیب"مهارة ، و %)17.00(بنسبة " التذكر"مهارة ، و %)23.96(

  ".التقویم"قد تبین إهمال مهارة ، و %)2.23(بنسبة " التحلیل"ذلك مهارة 

: اآلتيفقد جاء على النحو ، أما بالنسبة الكتساب الطلبة لمهارات التفكیر اإلبداعي
احتلت المرتبة " لةمهارة األصا، و %)57.6(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي " المرونة"مهارة 

ثم %) 52.7(احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسب " توسع"مهارة ، و %)56.2(الثانیة بوزن نسبي 
بلغ الوزن النسبي و  ،%)51.3(احتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي حیث " الطالقة"تال ذلك مهارة 

  %).54.1(للدرجة الكلیة لالختیار 

 ،فكانت النسبة متوسطة، ات التفكیر اإلبداعيأما بالنسبة لمدى اكتساب الطلبة لمهار 
كما أنه ال توجد عالقة بین ، مقارنة باحتواء كتاب لغتنا الجمیلة لمهارات التفكیر اإلبداعي ذلكو 

كما أنه ال ، اشتمال المحتوى لها فالعالقة سلبیة، و مدى اكتساب الطلبة لمهارات التفكیر اإلبداعي
ة في مدى اكتساب طلبة الصف الرابع األساسي لمهارات حصائیة ظاهر إتوجد فروق ذات داللة 

  .تعزى لصالح اإلناث اإلناثو  التفكیر اإلبداعي تعزى لمتغیر الجنس بین الذكور
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العنایة بتطویر النشاطات التقویمیة اإلبداعیة التي : منها ،وأوصت الدراسة بعدة توصیات
بحیث تراعي مستویات ، تطویر النشاطات التقویمیة، و تتطلبها حاجاتنا في العملیة التعلیمیة

رورة التخطیط المسبق لدى ضو  ،الحرص على التنوع في النشاطات التقویمیةو  ،التفكیر العلیا
  .ختصاص في لجنة المناهج الفلسطینیةجهات اال

  

المهارات العقلیة المتضمنة في أسئلة كتب التربیة ": بعنوان )2009(دراسة لبد  - 2
 ."اكتساب طلبة الصف العاشر لها ضوء نموذج مارزانو ومدى سالمیة فياال

مدى تضمین أسئلة مقررات التربیة اإلسالمیة بالصف  إلىهدفت الدراسة التعرف 
التعلیم بالسلطة الوطنیة و  زارة التربيو  المقررة من قبلو  ،العاشر بفلسطینو  ،التاسعو  ،الثامن

  .ذج مارزانو ألبعاد التعلیمللمهارات العقلیة الواردة في نمو ، الفلسطینیة
من خالل استخدام أسلوب تحلیل المحتوى  ياستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیل

العاشر في المرحلة األساسیة العلیا في ضوء بعض المهارات العقلیة المتضمنة في ، و التاسع
سئلة في كتب مجموعة من المعلمین بتحلیل األو  ثم قام الباحث، نموذج مارزانو ألبعاد التعلم

قد استخدم الباحث و  ،العاشر، و التاسع، و التربیة اإلسالمیة المقررة على طلبة الصف الثامن
  .النسب المئویة في المعالجة اإلحصائیة، و التكرارات

، األسئلة التعلیمیة أنه ال یوجد تقارب في نسبة: دراسةومن النتائج التي أسفرت عنها ال
في ، %)23.6(ما نسبته أي ، سؤاالً ) 392(د األسئلة التعلیمیة األسئلة التقویمیة حیث بلغ عدو 

من مجموع األسئلة في %) 76.2(ما نسبته أي ، سؤاالً ) 1255(حین بلغ عدد األسئلة التقویمیة 
فجاءت ، الترتیبو  ،التنبؤ، و عدم التركیز في مهارات المالحظةو  قد تبین اإلهمالو  ،الكتب الستة

ثم الترتیب جاء أخر مرتبة بنسبة ، %)1.29(التنبؤ و  ،%)1.89(ة المالحظ: على النحو التالي
  .ذلك من مجموع الكتب الستة، و %)1.13(

ضرورة تطویر كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة : أهمهاوأوصت الدراسة بعدة توصیات، 
 ،تقویمیةاألسئلة الو التوازن بین األسئلة التعلیمیة و  األساسیة العلیا بفلسطین بحیث تراعي األسئلة

  .تراعي التوازن في تناولها للمهارات العقلیة المختلفةو 
  

تحلیل أسئلة كتاب الجغرافیا للصف السادس األساسي في ")2004(دراسة األغا  - 3
  "فلسطین وفق تصنیف بلوم

هدفت الدراسة إلى تحلیل األسئلة الواردة في كتاب الجغرافیا للصف السادس في المرحلة 
التعرف على ، و النفس حركیةو  ،االنفعالیةو  ،ي ضوء المجاالت المعرفیةاألساسیة في فلسطین ف
  .أنواع األسئلة الموضوعیة
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بعد ان قام ببناء مجموعة من المعاییر المتعلقة ، تصنیفها، و وقام الباحث بتحلیل األسئلة
  .بمستوى عمل المعرفة

جود أسئلة و  معدو  ،ركزت األسئلة على المجال المعرفي: اآلتيوأظهرت نتائج الدراسة 
  .النفس حركيو  ،تقیس المجال االنفعالي

اضعي الكتب المدرسیة تضمین و  ینبغي على: وأوصت الدراسة بعدد من التوصیات منها
  .النفس حركیة، و الكتب أسئلة تقیس المجاالت االنفعالیة

  

مهارات ما وراء المعرفة المتضمنة في أسئلة كتب " :، بعنوان)2009( دراسة حجو - 4
 ."جیا للمرحلة األساسیة العلیا بفلسطینالتكنولو 

راء المعرفة المتضمنة في أسئلة كتب و  هدفت الدراسة إلى إجراء تحلیل لمهارات ما
حیث تم ، قد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیليو  ،التكنولوجیا للمرحلة العلیا في فلسطین

ا للمرحلة األساسیة العلیا في كامل األسئلة في كتب التكنولوجی: هي، و اختیار عینة الدراسة
قد تم تنفیذ الدراسة خالل العام الدراسي و  ،)العاشر، التاسع، الثامن، السابع(فلسطین للصف 

  ).م2009 - 2008(

هي ، و راء المعرفةو  عداد قائمة بمهارات مایق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإولتحق
ثباتها تم تحلیل األسئلة في و  التأكد من صدقهابعد و  ،)اإلجرائیة، السیاسیة، المفاهیمیة(المهارات 

  .من ثم استخراج النتائج، و كتب التكنولوجیا األربعة بناًء على القائمة

، الثامن، السابع(احتواء كتب التكنولوجیا للصفوف األربعة  عن النتائج أسفرتوقد 
، المهارة المفاهیمیة(راء المعرفة و  على المهارات الفرعیة الثالث لمهارات ما) العاشر، التاسع

حیث تفادت توزیع هذه المهارات على أسئلة الكتب بشكل ) المهارة اإلجرائیة، المهارة السیاسیة
  .غیر متوازن

ضرورة إعادة هیكلیة الشكل العام لألسئلة المتضمنة في أسئلة كتب بوأوصت الدراسة 
 عادل لجمیع مهارات ماو  ازنبحیث یكون هناك توزیع متو ، التكنولوجیا للمرحلة األساسیة العلیا

التعبیر و  عطائهم الفرصة إلظهارهاإ ، و االهتمام بالمعلومات السابقة لدى الطلبةو  ،راء المعرفةو 
الطلبة و  تصمیم برامج تعلیمیة أو ترفیهیة تعلیمیة في ضوء حاجات المجتمعو  ،عن أفكارهمو  عنها

تساعدهم على استخدامها ، و همراء المعرفة لدیو  تعمل على تنمیة مهارات ما، على حد سواء
  .اءالبنّ و  االستخدام السلیم
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المهارات العقلیة المتضمنة في أسئلة مقررات العلوم "  :، بعنوان)2007(دراسة عطیة  - 5
 . "مارزانو العامة للمرحلة األساسیة الدنیا بفلسطین في ضوء نموذج

لة األساسیة الدنیا هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تضمین مقررات العلوم العامة بالمرح
استخدم الباحث المنهج و  ،بفلسطین للمهارات العقلیة الواردة في ضوء نموذج مارزانو ألبعاد التعلم

أعد الباحث قائمة للمهارات و  ،الوصفي التحلیلي في تحلیل األسئلة المتضمنة في الكتب الثمانیة
كما أعد أداة لتحلیل ، قلیةمهارة ع) 21(اشتملت على ، العقلیة المتضمنة في نموذج مارزانو

  .مهارة عقلیة) 11(قد اشتملت على ، و المحتوى

األسئلة التقویمیة ، و جود توازن نسبي بین األسئلة التعلیمیةو  وتوصل الباحث إلى عدم
من %) 39.48(بینما بلغت األسئلة التقویمیة %) 60.52(حیث بلغت نسبة األسئلة التعلیمیة 

  .كتب الثمانیةمجموع األسئلة الواردة في ال

قوع التذكر في المرتبة األولى بنسبة و  :عدة نتائج، هيوتوصل الباحث في دراسته إلى 
من مجموع %) 17.29(م المالحظة بنسبة ث%) 17.92(ثم االستدالل بنسبة %) 28.02(

. بینما انخفضت نسبة تركیز األسئلة على المهارات العقلیة األخرى، األسئلة في الكتب الثمانیة
التصنیف ، %)6.88(المقارنة ، %)09.27(التوسع : كانت نسبتها على الترتیب حیث

تحدید ، و التنبؤ، و الترتیب(تم إهمال باقي أسئلة المهارات و  ،من مجموع األسئلة%) 06.67(
  .بدرجات متقاربة من مجموعة األسئلة في الكتب) التمثیل ، وتحدید السمات، و األخطاء

  : منهاوقد أوصى الباحث بعدة أمور 

األسئلة التقویمیة في كتب العلوم العامة ، و ضرورة مراعاة التوازن بین األسئلة التعلیمیة  -1
 .للمرحلة األساسیة الدنیا

لیتسنى للمعلمین استخدامها في ، إعداد بنوك ألسئلة العلوم في المرحلة األساسیة الدنیا  -2
 .التقویم، و عملیة التعلیم

 ،نة في الكتب المدرسیة من حیث المهارات التي تقیسهااالهتمام بنوعیة األسئلة المتضم  -3
بحیث یتم التركیز على جمیع المهارات العقلیة بشكل متوازن یضمن شمولیة عملیة 

 .التقویم، و القیاس
تقویم أسئلة كتب المنهاج الفلسطیني األول للصف " :، بعنوان)2004(دراسة أبو دقة  - 6

  ."السابع األساسي

نوعیة األسئلة الموجودة في الكتب المدرسیة ، و لتعرف على طبیعةهدفت الدراسة إلى ا
  .تحلیلها حسب معاییر محددةو  ،التي یتم تدریسها في الصف السابع األساسي في فلسطین



  الدراسات السابقة    

  )64  ( 
 

 الفصل الثالث

  : اآلتیةوقامت الباحثة في بحثها باإلجابة عن األسئلة 

 - یاضیاتالر  - العلوم(ما مجاالت األسئلة المتوافرة في كتب الصف السابع األساسي  -1
، ما نسبة كل من المجال المعرفي، و ؟)التربیة اإلسالمیة - اللغة العربیة - التكنولوجیا

  المجال النفس حركي فیها؟، و المجال الوجدانيو 

  ما نسبة كل من مستوى من المستویات المعرفیة في كتب الصف السابع األساسي؟  -2

  المقالیة؟، و عیةما مدى التنوع في أسئلة هذه الكتب من حیث األسئلة الموضو  -3

في  سؤاالً ) 332(و ،في العلوم سؤاالً ) 421(وكانت عینة الدراسة عبارة عن 
 سؤاالً ) 206( و ،في اللغة العربیة سؤاالً ) 735( ، وفي التكنولوجیا سؤاالً ) 49( ، والریاضیات

لة في ببطاقة لتحلیل األسئ تمثلتداة الدراسة فأقامت الباحثة بإعداد و  ،في التربیة اإلسالمیة
نوعیة و  ،مستویات بلوم للجانب المعرفيو  ،الكتب الدراسیة في ضوء المجاالت المختلفة لألسئلة

تحلیلها  الكتاب التي تمقد بینت نتائج الدراسة أن أسئلة و  ،الموضوعیة، و األسئلة من حیث المقالیة
ركیز في األسئلة أن التو  ،الوجدانيو  غلب علیها المستویات المعرفیة مقارنة بالمجالین المهاري

غلبت أن األسئلة المقالیة كما أكدت نتائج الدراسة ، المعرفیة كان على المستویات العقلیة الدنیا
قد أوصت الباحثة بضرورة العمل على زیادة نسبة األسئلة في ، و على األسئلة الموضوعیة

 جاالت المهاراتیةالعمل على توفیر أدوات تقویم مناسبة للمو  ،االنفعاليو  المجالین المهاراتي
االهتمام بنوعیة األسئلة المتضمنة في الكتب المدرسیة لتشمل المستویات العقلیة و  ،الوجدانیةو 

  .الموضوعیة، و ضرورة التنویع في أسئلة الكتب لتشمل كل األسئلة المقالیةو  ،بشكل مكافئ
  

ضوء تقویم امتحانات الثانویة العامة في مبحث الجبر في "  )2004(دراسة األغا  - 7
  "م2000وحتي 1995المعاییر الفنیة المقترحة في الفترة من 

ر في ضوء المعاییر مبحث الجبهدفت الدراسة إلى تقویم امتحانات الثانویة العامة في 
من خالل التعرف على المعاییر  كلذ، و )2000(حتى ، و )1995(الفنیة المقترحة في الفترة 

مدى و  ،نهائیة في مبحث الجبر للصف الثاني عشرالفنیة الواجب مراعاتها في االمتحانات ال
جهة و  التزام أسئلة الصف الثاني عشر في مبحث الجبر بالمعاییر الفنیة المقترحة في غزة من

  .من خالل تحلیل أسئلة االمتحانات في الفترة المذكورة، و نظر معلمي الریاضیات

زم توفرها في امتحانات یل اً معیار ) 25(قامت الباحثة بإعداد استبانة مكونة من قد و 
كما قامت ، قد تم ترتیب المعاییر من خالل استجابات أفراد مجتمع الدراسةو  ،مبحث الجبر

  .ذلك لتحلیل محتوى هذه االمتحانات، و بإعداد بطاقة التحلیل
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وقد خلصت الدراسة الى كون امتحانات مبحث الجبر للصف الثاني عشر تلتزم 
كما أنها تلتزم ، من خالل استجابات معلمي الریاضیات) %75.89(بالمعاییر الفنیة بنسبة 
حتى ) 1995(من خالل تحلیل امتحانات مبحث الجبر لألعوام %) 70(بالمعاییر الفنیة بنسبة 

)2000.(  

ضرورة تحلیل ، و وقد أوصت الباحثة بضرورة االلتزام بالمعاییر الفنیة في االمتحانات
  .عالجهاو  ف على أوجه القصورذلك للوقو و  ؛امتحانات الریاضیات كل عام

دراسة تحلیلیة للمستویات المعرفیة في امتحان ": ، بعنوان)2001(دراسة البنا  - 8
 ."الكیمیاء للشهادة الثانویة العامة

هدفت الدراسة إلى إجراء دراسة تحلیلیة للمستویات المعرفیة في الكیمیاء للشهادة الثانویة 
ذلك للتعرف على األسس الواجب و  ،ة مصرفي جمهوری) 2000 - 1999 - 1998(لألعوام 

مدى مراعاة األسئلة لهذه و  ،ضع أسئلة امتحانات مادة الكیمیاء للشهادة الثانویةو  مراعاتها عند
قد و  ،مستویات أهداف تدریس الكیمیاء، و وزان النسبیة للمحتوىدها الباحث باألالتي حد، و األسس

  .ضع امتحانات مادة الكیمیاء من إعدادهو  ندسس الواجب مراعاتها عألاستخدم الباحث قائمة با

وقد خلصت الدراسة إلى أن أسئلة االمتحانات بصورتها الحالیة ال تعطي صورة حقیقیة 
تكرار ، و ما یضطر من صیاغتها یختلف عما تقیسه بالفعلحیث إن  ،لما تقیسه من أهداف

بالتالي ، و موضوعاً و  جود فرصة في نمطیة االمتحانات شكالً و  شكل ملحوظ یؤدي إلىاألسئلة ب
استرجاع اإلجابة عند حل هذه ، و نمطیة التدریس الذي ینصب على تدریب الطالب على الحفظ

لكتاب  المحتوى المقترح كما أن امتحانات الكیمیاء للشهادة الثانویة العامة لم تراعِ ، األسئلة
  .األسئلة على محتوى المادةجود خلل في توزیع و  الكیمیاء طبقًا لألوزان النسبیة له مما یؤدي إلى

 ،تحلیل نتائج الطالب بصفة دوریة، و وقد أوصى الباحث بضرورة تحلیل االمتحانات
، التي تؤدي إلى حشو المنهج، و حذف المعلومات المتكررة من السنوات السابقة في المحتوىو 
رة تسمح تنویع المستویات المعرفیة داخل االمتحان بصو و  ،جعله عبئًا إضافیًا على الطالبو 

  .بإظهار الفروق الفردیة في تحصیل الكیمیاء
تحلیل أسئلة كتب العلوم بالمرحلة األساسیة العلیا ": ، بعنوان)2000(دراسة أبو ندى  - 9

  "فلسطین بمدارس محافظات غزة،

ضع أسئلة و  هدفت الدراسة إلى تحدید األوزان النسبیة للمعاییر الواجب مراعاتها عند
، معرفة مدى تمثیل هذه األسئلة ألنواع األسئلة المقالیةو  ،ألساسیة العلیاكتب العلوم للمرحلة ا

كما ، مستویات بلوم المعرفیة الستةمدى تمثیلها لو  ،مدى تمثیلها لفئات المحتوىو  ،الموضوعیةو 
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قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لتحلیل و  ، هدفت لمعرفة مدى تمثیلها لعملیات العلم
قام الباحث باستخدام التكرارات لحساب المعاییر و  ،لعلوم في ضوء معاییر األسئلةأسئلة كتب ا

  .اختیار حسن المطابقة، و نسبة مئویةلتحویلها ، و المتوفرة في األسئلة

وقد أفادت الدراسة إلى عدم مراعاة األسئلة الموجودة في كتب العلوم للمرحلة األساسیة 
ن معظم األسئلة قد إ و  ،المفاهیم، و ة على المقارنةیئلة التقویمالعلیا لمبدأ التوازن بین أنواع األس

كتب العلوم تركز على المستویات المعرفیة الواردة في  كما أن األسئلة، خلت من عملیات العلم
قد أوصى الباحث بضرورة تطویر و  ،تهمل باقي المستویات المعرفیة، و الدنیا من تصنیف بلوم

توافر فیها عنصر االهتمام بفئات المحتوى تبحیث  ،اسیة العلیاأسئلة كتب العلوم للمرحلة األس
التركیز على و  ،خصوصًا العلیا منها، و عنصر االهتمام بالمستویات المعرفیة الستو  ،المختلفة

  .التكاملیة، و قیاس مدى امتالك الطالب لمهارات عملیات العلم األساسیة
وامتحاناتها في المرحلة اإلبتدائیة أسئلة القراءة : "، بعنوان)2000(دراسة المطاوعة  -10

 "  بدولة قطر

هدفت الدراسة إلى تحلیل وتقویم أسئلة موضوعات القراءة، واختباراتها بالمرحلة االبتدائیة 
في ضوء تصنیف بلوم لألهداف المعرفیة، وفي إطار مهارات الفهم القرائي بمستویاتها المختلفة، 

وكان منهج الدراسة المنهج ، مقالیة والموضوعیةوتحدید مدى تنوع هذه األسئلة من حیث ال
وتكونت عینة الدراسة من كتب اللغة العربیة التي أقرتها وزارة التربیة والتعلیم ، الوضعي التحلیلي

لتالمیذ المرحلة االبتدائیة للصف الثالث، والرابع، والخامس، ) 1977(بدولة قطر طبعة 
مدرسة ابتدائیة ) 111(ل الدراسي األول، والثاني من والسادس، وجمیع االختبارات النهائیة للفص

  .بطریقة عشوائیة

وكانت أداة الدراسة عبارة عن بطاقة تحلیل من صورتین استخدمت إحداهما لتحلیل 
أسئلة موضوعات القراءة في الكتب المدرسیة، وأخرى لتحلیل أسئلة االختبارات النهائیة، وتوصلت 

وعات القراءة في هذه المرحلة تهتم بصورة ملحوظة بمستوى نتائج الدراسة إلى أن أسئلة موض
الفهم والتذكر، وكذلك أشارت النتائج إلى أن أسئلة موضوعات القراءة أكبر من اهتمامها بمهارات 

كما أوضحت الدراسة أن النوع السائد بالنسبة لألسئلة في موضوعات القراءة هي ، التفكیر العلمي
  .األسئلة المقالیة
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  على دراسات المحور الثاني التعقیب
و أمن العرض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت بتحلیل األسئلة سواء أسئلة المناهج   

  : باآلتيلخصت الباحثة أهم ما تضمنته  ،أسئلة االمتحانات
  :بالنسبة لألهداف �

هدفت بعض الدراسات إلى تحلیل النشاطات التقویمیة في كتاب لغتنا الجمیلة للصف  - 
 ).2010 ،العید(بع كدراسة الرا

مدى تضمین أسئلة مقررات التربیة اإلسالمیة  إلىهدفت بعض الدراسات التعرف  - 
العاشر للمهارات العقلیة الواردة في نموذج مارزانو ألبعاد ، و التاسع، و بالصف الثامن

 .التعلم

في  رافیا للصف السادسهدفت بعض الدراسات إلى تحلیل األسئلة الواردة في كتاب الجغ - 
، النفس حركیةو  ،االنفعالیةو  ،ساسیة في فلسطین في ضوء المجاالت المعرفیةالمرحلة األ

، و موضوعیةأمقالیة سواء كانت التعرف على أنواع األسئلة التي یتضمنها الكتاب و 
 ).2004 ،األغا(المستویات التي تقتبسها حسب تصنیف بلوم لألهداف كدراسة و 

وراء المعرفة المتضمنة في أسئلة  تحلیل لمهارات ماهدفت بعض الدراسات إلى إجراء  - 
 ).2009 ،حجو(كتب التكنولوجیا للمرحلة العلیا كدراسة 

نوعیة األسئلة في منهاج الصف السابع كدراسة ، و هدفت بعض الدراسات إلى طبیعة - 
 ).2004 ،أبو دقة(

ضع و  عندهدفت بعض الدراسات إلى تحدید المعاییر الفنیة في األسس الواجب اتباعها  - 
األسس كدراسة ، و ٕالى تحدید األوزان النسبیة لهذه المعاییر، و المنهاج، و أسئلة االمتحان

 ).2000 ،أبو ندى(دراسة ، و )2001 ،البنا(دراسة ، و )2004 ،األغا(

  : للمنهجبالنسبة  �

) 2009(، ولبد )2010(اتبعت معظم الدراسات المنهج الوصفي التحلیلي كدراسة العید  - 
، واألغا )2007(، وعیطة )2004(، وأبو دقة )2009(، وحجو )2004(واألغا 

 ). 2000(وأبو ندا ) 2001(والبنا ) 2004(
  : للمعالجات اإلحصائیةبالنسبة  �

 .تنوعت المعالجات اإلحصائیة وفقًا لطبیعة المشكلة واألدوات المستخدمة - 
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  : لمكان إجراء الدراسةبالنسبة  �

) 2009(، ولبد )2010(فلسطین، مثل دراسة العید  اتبعت معظم الدراسات السابقة في - 
، واألغا )2007(، وعیطة )2004(، وأبو دقة )2009(، وحجو )2004(واألغا 

 ). 2000(وأبو ندا ) 2001(والبنا ) 2004(
  : ألدوات الدراسةبالنسبة  �

) 2009(، ولبد )2010(تنوعت أدوات الدراسة ما بین تحلیل المحتوى مثل دراسة العید  - 
 ). 2000(وأبو ندا ) 2001(لبنا وا

وأبو دقة ) 2007(وعیطة ) 2009(، وحجو )2004(بینما استخدم كل من األغا - 
 .قائمة بالمعاییر الواجب توافرها في المنهاج وتحویلها إلى استبانة للتقویم) 2004(

  : لعینات الدراسةبالنسبة  �

الدراسیة للغة العربیة  عینات الدراسات السابقة حیث تمثلت العینة في الكتبتنوعت  - 
 ).2010(كدراسة العید 

 ).2004(هناك عینات تناولت كتب التربیة اإلسالمیة كدراسة لبد  - 

 ).2004(دراسات تناولت كتب الجغرافیا كدراسة األغا  - 

، ودراسة عیطة )2000(دراسات تناولت كتب العلوم والتكنولوجیا كدراسة أبو ندا  - 
 ).2009(وحجو  ، )2007(

 .عینة من كتب الجبر والكیمیاء) 2001(، والبنا )2004(م كل من األغا كما استخد - 

 :بالنسبة للنتائج �

اتفقت الدراسات على أن أسئلة المناهج یغلب علیها المجال المعرفي حساب المجال  - 
  .المهاري، والوجداني

  .كما اتفقت على أن التركیز في األسئلة المعرفیة كان على المستویات العقلیة الدنیا - 

أما الدراسات التي اهتمت بأسئلة االمتحانات فقد اتفقت على التزام هذه االمتحانات  - 
  .بالمعاییر الفنیة المقترحة لصیاغة أسئلة االمتحانات

استفادت الباحثة من هذه الدراسات في بناء اإلطار النظري، واختیار المنهج المناسب  - 
  .اسبةواختیار األسالیب اإلحصائیة المن، للدراسة الحالیة
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ما وراء المعرفة على   فعالیة برنامج تدریبي أو" : ، بعنوان)2007(الغزو ، و دراسة العلوان - 1
  "لدى طلبة الجامعات تنمیة   مهارات التفكیر الناقد

راء المعرفة، على و  ف على فاعلیة برنامج تدریبي لمهارات ماهدفت الدراسة إلى التعر 
تكونت عینة الدراسة من طلبة جامعة الحسین و  ،تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طلبة الجامعة

عوا زِّ وُ  ،طالبةو  طالباً ) 72(من العینة تكونت و  ،العلوم التربویةو  بن طالل في كلیات اآلدابا
مجموعة و  ،طالباً ) 36(مجموعتین، مجموعة تجریبیة تكونت من  بطریقة عشوائیة بسیطة إلى

الجنس، الكلیة، السنة (ذلك في ضوء متغیرات الدراسة و  ،طالباً ) 36(ضابطة تكونت من 
موقفًا ثم التدریب فیها على ) 13(قد قام الباحثان ببناء برنامج تدریبي تضمن ، و )الدراسیة

ذلك من خالل جلسات و  ،ویمقالتو  المراقبةو  لتخطیطا: هيو  ،راء المعرفة الثالثو  مهارات ما
استخدم الباحثان و  ،احدةو  مدة كل جلسة منها ساعةو جلسة، ) 16(البرنامج التي كان عددها 

جود أثر للبرنامج التدریبي و  قد توصلت الدراسة إلىو  ،للتفكیر الناقد Wastono Glaserاختبار 
، لصالح المجموعة التجریبیة، بینما لم تظهر النتائجفي تطویر التفكیر الناقد لدى عینة الدراسة 

أو المستوى الدراسي، أو الكلیة التي ینتمي  الجنس جود أثر للبرنامج التدریبي، یعود لمتغیرو 
  . إلیها

ثر استخدام استراتیجیات التفكیر فوق المعرفي أ: "، بعنوان)2006( بلشال، و حمداألدراسة  - 2
معلومات على التحصیل الدراسي وتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى من خالل الشبكة العالمیة لل

  "رمجة الریاضیة بجامعة الملك سعودطالبات مقرر الب

التفكیر فوق المعرفي من خالل  استراتیجیاتأثر استخدام  إلىهدفت الدراسة التعرف 
علیا لدى طالبات تنمیة مهارات التفكیر الو  ،الشبكة العالمیة للمعلومات على التحصیل الدراسي

  . مقرر البرمجة الریاضیة بجامعة الملك سعود

وقد استخدم الباحثان في دراستهما المنهج شبه التجریبي على طالبات مقرر البرمجة 
طالبة من ) 18(تكونت عینة الدراسة من و  ،الریاضیة في المستوى الثاني بقسم الریاضیات
إحداهما  :قد قسمت العینة إلى مجموعتینو  ،سعودطالبات مقرر البرمجة الریاضیة بجامعة الملك 

أظهرت و  ،طالبات) 9(مجموعة ضابطة تكونت من و  ،طالبات) 9(تكونت من  مجموعة تجریبیة
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، جود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تحصیل المجموعتین الضابطةو  النتائج
اختبار مهارات التفكیر و  ،ي البعديالتجریبیة لصالح المجموعة التجریبیة في االختبار التحصیلو 

  .البعدي عند مجمل مهارات التفكیر العلیا
  

أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة : "، بعنوان)2005(دراسة خلیل  - 3
  "الصف األول االعدادي التفكیر العلمي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالمیذ

راء المعرفة في تنمیة التفكیر العلمي، و  اتیجیات ماهدفت الدراسة إلى تحدید أثر استر 
الطاقة و  حدة المادةو  اقتصرت الدراسة علىو  ،نحو مادة العلوم لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي

أعدت و  ،اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج التجریبيو  ،في العلوم للصف األول اإلعدادي
الطاقة في و  حدة المادةو  ى تلمیذات الصف األول اإلعدادي فيالباحثة اختبارًا للتفكیر العلمي لد

  . مقیاس االتجاه نحو مادة العلومو  ،مقرر العلوم

راء المعرفة، ساعد التلمیذات على و  وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام استراتیجیات ما
، فكیراالستنتاج، كما نمت لدیهم مرونة التو  ،القیاسو  ،التفسیرو  ،التجریب، و فرض الفروض

  .اختیار أفضلها لمواجهة نفس المشكلة، و الطرق، و التنوع في األسالیبو 

، كما أصبح لدیهم القدرة على مراجعة نتائج تعلمهم من خالل المقارنة بین معلوماتهم
مما أدى إلى نمو مهارات  ،ٕالى أي مدى توافقت أو اختلفت معهاو  ،الحالیةو  مفاهیمهم السابقةو 

   .التفكیر العلمي لدیهم

 راء المعرفة، زاد من حبهمو  كما توصلت الدراسة إلى أن استخدام استراتیجیات ما
ذلك من كون استخدام هذه االستراتیجیات ساعد التالمیذ على و  ،اتجاههم نحو مادة العلومو 

عدم االعتماد على المعلم، مما كان و  ،طرح األسئلةو  ،المناقشةو  ،الحوار، و المشاركة في األنشطة
  . ألثر في تنمیة اتجاهات التالمیذ نحو العلومله كبیر ا

  

التفاعل بین استراتیجیات ما وراء المعرفة ومستویات : "، بعنوان)2005(دراسة رمضان  - 4
دى تلمیذات الصف األول ل تجهیز المعلومات في تنمیة المفاهیم العلمیة والتفكیر الناقد

  "اإلعدادي في مادة العلوم

مستویات و  ،راء المعرفةو  لتفاعل بین بعض استراتیجیات مااإلى معرفة هدفت الدراسة 
التفكیر الناقد لدى تلمیذات الصف األول و  ،تجهیز المعلومات في تنمیة المفاهیم العلمیة

 اً استخدمت الباحثة في دراستها اختبار و  ،الطاقةو  حدة المادةو  اإلعدادي في مادة العلوم في
تكونت و  ،كذلك مقیاس مستویات تجهیز المعلوماتو  ،الناقدللتفكیر  اً اختبار و  ،للمفاهیم العلمیة
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عینة الدراسة من مجموعة من تلمیذات الصف األول اإلعدادي في مدرسة مدینة نصر التجریبیة 
للفصل الدراسي األول، كما ) 2003/2004(الموحدة بإدارة مدینة نصر التعلیمیة، للعام الدراسي 

واألخرى  ، تلمیذة) 46(تكونت من  ضابطة ما كمجموعةتكونت العینة من فصلین دراسیین أحده
  . )46(كمجموعة تجریبیة تكونت من 
جود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة و  وتوصلت الدراسة إلى

متوسط درجات المجموعة الضابطة التي استخدمت الطریقة و  ،التي استخدمت استراتیجیة التساؤل الذاتي
  .قلیدیة في تنمیة المفاهیم العلمیة في التطبیق البعدي لصالح المجموعة التجریبیةالت

  

فعالیة استخدام بعض استراتیجیات ما وراء ": ، بعنوان)2005(دراسة عبد الوهاب  - 5
المعرفة في تحصیل الفیزیاء وتنمیة التفكیر التأملي واالتجاه نحو استخدامها لدى طالب 

   ."ألزهريالصف الثاني الثانوي ا
راء المعرفة في تحصیل و  هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة استخدام استراتیجیات ما

االتجاه نحو استخدامها لدى طالب الصف الثاني الثانوي و  ،تنمیة التفكیر التأمليو  ،الفیزیاء
اعتمدت الباحثة في و  ،وحدة خواص المواد المتحركةو  ،وحدة خواص السوائل الساكنة األزهري في

اختبار التفكیر ، و استخدمت في الدراسة اختبارًا لقیاس التحصیلو  ،دراستها على المنهج التجریبي
  . تجاهاالقیاس ، و التأملي

تكونت من و  ،وتكونت عینة الدراسة من فصلین دراسیین؛ أحدهما یمثل المجموعة التجریبیة
   .لثاني الثانوي بمعهد بنهامن طلبة الصف ا والفصل اآلخر یمثل المجموعة الضابطة ،طالباً ) 45(

بین ) 0.01(جود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى و  وتوصلت الدراسة إلى
الضابطة، في اختبار التفكیر التأملي البعدي، لصالح و  متوسطي درجات المجموعة التجریبیة

جود فروق ذات داللة إحصائیة، بین متوسطي و  توصلت الدراسة إلىو  ،المجموعة التجریبیة
  .البعدي، لمقیاس االتجاه لصالح التطبیق البعديو  درجات المجموعة التجریبیة، في التطبیق القبلي

  

فعالیة برنامج تدریبي الستراتیجیات التذكر في : "، بعنوان)2004(علي ، و الحارونيدراسة  - 6
ظرائهم من ذوي ى طالب الثانوي العام العادیین ونومفهوم الذات لد ،التحصیل األكادیمي

   "صعوبات التعلم

استراتیجیات و  ،راء المعرفةو  هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدریبي الستراتیجیات ما
نظرائهم من و  التذكر بهدف تحسین التحصیل في مادة علم النفس لطالب الثانویة العامة العادیین

 ،منهج التجریبياعتمد الباحثان الو  ،معرفة أثر ذلك في مفهوم الذات لدیهمو  ،ذوي صعوبات التعلم
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، القیاس القبليو  ،الضابطة، و ذلك من خالل التصمیم التجریبي ذي المجموعتین التجریبیةو 
  .البعدي لكل منهماو 

ذلك للتحقق من كفاءة األدوات المستخدمة و  ،وتكونت عینة الدراسة من عینة استطالعیة
  .نویة بمدینة أسیوططالب من طالب المرحلة الثا) 300(عینة أساسیة قوامها و  ،في الدراسة

راء و  واستخدم الباحثان في دراستهما عددًا من األدوات في إعدادهما، مثل قائمة ما
مقیاس مفهوم الذات، باإلضافة الختبار تحصیلي في مقرر علم و  ،استراتیجیات التذكرو  ،المعرفة

اختبار الذكاء و  ،النفس، كما اعتمد الباحثان في دراستهما اختبار المصفوفات المتابعة لجون رافي
  .للراشدین لوكسلر

مجموعة التجریبیة جود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح الو  وتوصلت الدراسة إلى
التحصیل ، و مفهوم الذات، و استراتیجیات التذكرو  ،راء المعرفةو  في متغیرات ما نللطلبة الناجحی

ات التعلم بوجود األكادیمي، كما توصلت لنفس هذه النتیجة مع مجموعة الطالب ذوي صعوب
  . فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة

  

عالقة مهارات ما وراء المعرفة بأهداف : "، بعنوان)2004(دراسة الشربیني والفرحاتي  - 7
  "زو الفشل لدى طلبة الجامعةاإلنجاز وأسلوب ع

وأسلوب عزو  هدفت الدراسة إلى بحث عالقة مهارات ما وراء المعرفة بأهداف اإلنجاز،
طالبًا ) 173(طالبًا وطالبة، منهم ) 367(الفشل لدى طالب الجامعة، وتكونت عینة الدراسة من 

طالبًا وطالبة من الشعب األدبیة، وتم استخدام مقیاس ) 194(وطالبة من الشعب العلمیة، و 
شفت نتائج مهارات ما وراء المعرفة، ومقیاس أهداف اإلنجاز، واستبیان أسلوب عزو الفشل،  وك

الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیًا بین طالب الشعب العلمیة، والشعب األدبیة في مهارات 
سلوب عزو الفشل لصالح التخصصات العلمیة، وكشفت وراء المعرفة وأهداف اإلنجاز، وأ ما

 أیضًا عن وجود ارتباط متعدد دال إحصائیًا بین مهارات ما وراء المعرفة من ناحیة، وكل من
أهداف اإلنجاز وأسلوب عزو الفشل مجتمعین من ناحیة أخرى، كما بینت الدراسة إمكانیة التنبؤ 

  .سلوب عزو الفشلأبمهارات ما وراء المعرفة من خالل أهداف اإلنجاز و 

عرفة في تنمیة استخدام استراتیجیات ما وراء الم فعالیة: "، بعنوان)2004(دراسة القرني  - 8
 المفاهیم الفیزیائیة لدى طالب الصف األول والتغلب على صعوبات تعلم القرائي مهارات الفهم

  الثانوي

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة 
المهارات الفهم القرائي، والتغلب على صعوبات تعلم المفاهیم الفیزیائیة لدى طالب الصف األول 
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قوانین نیوتن وحركة األقمار الصناعیة حول األرض، واقتصرت الدراسة على  الثانوي في وحدة
بحث إحدى استراتیجیات ما وراء المعرفة، وهي استراتیجیة التساؤل الذاتي، كما اقتصرت الدراسة 
على عینة من طالب الصف األول الثانوي متمثلة في طالبات فصلین دراسیین أحدهما یمثل 

وقد تم ) 2002/2003(اآلخر یمثل المجموعة الضابطة للعام الدراسي المجموعة التجریبیة، و 
  . اختیار العینة بطریقة عشوائیة

واعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التجریبي، 
واستخدمت الباحثة عددًا من األدوات البحثیة تمثلت في اختبار مهارات الفهم القرائي واختبار 

  .ي واختبار تحصیليتشخیص

بین ) 0.05(توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار الفهم القرائي البعدي لصالح 
المجموعة التجریبیة، كما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

توسطي درجات المجموعتین في االختبار التحصیلي البعدي بمستویاته الثالثة بین م) 0.05(
  . لصالح المجموعة التجریبیة) التطبیق –الفهم  –التذكر (
  

القدرة على حل المشكالت ومهارات ما : "، بعنوان) 2003(دراسة العدل وعبد الوهاب    - 9
  وراء المعرفة لدى الطلبة العادیین والمتفوقین عقلیا

دفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كان هناك عالقة ارتباطیة بین درجات الطالب في ه
القدرة على حل المشكالت ودرجاتهم في مهارات ما وراء المعرفة، وهل تختلف هذه العالقة بین 
القدرة على المشكالت ومهارات ما وراء المعرفة بحسب التفوق العقلي، وهل یوجد تأثیر لكل من 

ومستوى التفوق العقلي على درجات الطالب في كل من القدرة على حل المشكالت نوع الطالب، 
ومهارات ما وراء المعرفة، ومعرفة تأثیر التفاعل الثنائي بین نوع الطالب ومستوى التفوق العقلي 

  .على درجات الطالب في كل من القدرة على حل المشكالت ومهارات ما وراء المعرفة

طالبًا وطالبة عینة ) 67(طالب وطالبة، منهم ) 303( وتكونت عینة الدراسة من
سنة وأربعة أشهر، واستخدم الباحثان اختبارًا للذكاء العالي ) 14(استطالعیة، وبلغ متوسط العمر 

سؤاًال متدرج الصعوبة، ویتضمن عینات مختلفة من الوظائف الذهنیة، ) 42(یتكون من 
كاري، ویقیس الطالقة اللفظیة والفكریة، والمرونة باإلضافة الختبار القدرة على التفكیر االبت

  . التلقائیة واألصالة، كما استخدما مقیاس القدرة على حل المشكالت
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بین درجات ) 0.01(وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة دالة عند مستوى 
ون العالقة الطالب في القدرة على حل المشكالت ودرجاتهم في مهارات ما وراء المعرفة، وٕالى ك

بین القدرة على حل المشكالت ومهارات ما وراء المعرفة تكون لدى العادیین أعلى منها لدى 
المتفوقین عقلیًا، كما توصلت إلى وجود تأثیر لنوع الطالب على درجات الطالب في جمیع 

 ثیر مستوى التفوق العقلي على درجاتأالمقاییس ما عدا مقیاس المراجعة والتقویم، بینما ت
الطالب كان في جمیع المقاییس، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 
البنین العادیین والبنات المتفوقات عقلیًا لصالح البنات، ووجود فروق لصالح البنات العادیات 

  .على البنین المتفوقین عقلیاً 
  

استراتیجیة تدریس فوق  مأثر استخدا: "، بعنوان)2003(دراسة النمروطي والشناق  -10
    "ت عملیات العلمااتجاهات طلبة الصف السابع العلمیة ومدى اكتسابهم لمهار  معرفیة على

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام استراتیجیة تدرس فوق معرفیة في اتجاهات طلبة 
دریس التقلیدیة، الصف السابع العلمیة، ومدى اكتسابهم لمهارات عملیات العلم، مقارنة بطریقة الت

وتكونت عینة الدراسة من طلبة الصف السابع في إحدى المدارس الخاصة التابعة لمدیریة التربیة 
، حیث تم أخذ الشعبتین )2000/2001(والتعلیم للتعلیم الخاص في عمان للعام الدراسي 

خرى ضابطة، الموجودتین في المدرسة، وتم اختیار أحدهما عشوائیًا لتكون مجموعة تجریبیة، واأل
وقد استخدم الباحثان اختبار االتجاهات العلمیة، واختبار عملیات العلم قبل إجراء التجربة 

الختبار فرضیات ) ANCOVA(وبعدها، وقد استخدم الباحثان اختبار تحلیل التباین المشترك 
ة لصالح الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیًا في اكتساب االتجاهات العلمی

طریقة التدریس والمجموعة التجریبیة، وٕالى وجود فروق دالة إحصائیًا في اكتساب مهارات 
  عملیات العلم تعزى لطریقة التدریس ولصالح المجموعة التجریبیة

لیة استراتیجیة ما وراء المعرفة في تنمیة مهارات عاف: "، بعنوان)2003(دراسة فهمي  -11
  "ت الصف األول الثانويلدى طالباالقراءة الناقدة 

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة استراتیجیة ما وراء المعرفة في تنمیة مهارات القراءة 
الناقدة لدى طالبات الصف األول الثانوي، وتكونت عینة الدراسة من طالبات الصف العاشر 

الوحدة الثانیة  بمدرسة العباسیة الثانویة بنات بمحافظة القاهرة، واقتصرت الدراسة على تدریس
  . والثالثة من كتاب القراءة المقرر

استخدمت الباحثة في دراستها استبانة لتحدید مهارات القراءة الناقدة المناسبة لطالب و 
  . الصف العاشر، واختبار القراءة الناقدة، وقائمة األسئلة الموجهة
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مهارات القراءة الناقدة وتوصلت الدراسة إلى فاعلیة استراتیجیة ما وراء المعرفة في تنمیة 
الوصول إلى مهارة االستماع من خالل إحداث تعلم ذي معنى قائم على الفهم، ومن خالل 

لآلخرین وهم یفكرون بصوت مرتفع، كما توصلت الدراسة إلى فاعلیة استراتیجیة ما وراء المعرفة 
ة، وتنمیة مهارة تقویم في تنمیة مهارات التمیز بین األفكار الرئیسة والثانوی) التساؤل الذاتي(

  .األدلة، ونقدها وتنمیة مهارة التعرف على هدف الكاتب

تنمیة بعض مهارات ما وراء المعرفة لدى الطالب " :، بعنوان)2002(د دراسة السی -13
  "المعلمین بكلیة التربیة بسوهاج

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة بعض مهارات ما وراء 
  .المعرفة والوعي بها لدى الطالب المعلمین شعبة الدراسات االجتماعیة بكلیة التربیة

تعلیم االبتدائي لوتكونت عینة الدراسة من مجموعة من طالب الفرقة الرابعة شعبة ا
تخصص الدراسات االجتماعیة بكلیة التربیة بسوهاج، وقام الباحث بإعداد قائمة لمهارات ما وراء 

على مهارات التخطیط والمراقبة الذاتیة والتقویم كماهرات رئیسة باإلضافة إلى  المعرفة تحتوي
مهارة فرعیة، كما قام بإعداد برنامج تدریبي لمهارات ما وراء المعرفة في صورة مودیوالت  ) 35(

تعلیمیة، كما قام بإعداد بطاقة مالحظة لتقویم أداء الطالب، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق 
سط درجات العینة قبل دراسة البرنامج وبعده لصالح التطبیق البعدي في أدائهم ووعیهم بین متو 

  .لمهارات ما وراء المعرفة

تنمیة مهارات ما وراء المعرفة وأثرها في التحصیل : "، بعنوان)2002(دراسة لطف اهللا  -14
  "وانتقال أثر التعلم لدى الطالب المعلم خالل مادة طرق تدریس العلوم

الدراسة إلى تنمیة مهارات ما وراء المعرفة، ومعرفة أثرها في التحصیل وانتقال أثر  فهدت
التعلم لدى الطالب المعلم خالل مادة طرق تدریس العلوم، وتكونت عینة الدراسة من طالب 

طالبًا، ) 34(الرابعة بكلیة التربیة باإلسماعیلیة شعبة العلوم البیولوجیة، كمجموعة تجریبیة الفرقة 
طالبًا، كما اقتصرت الدراسة على ) 32(وشعبة العلوم الطبیعیة كمجموعة ضابطة بلغ عددها 

تدریس الجزء الخاص بمدخل تدریس العلوم من مقرر طرق تدریس العلوم للفرقة الرابعة، ویشتمل 
وقد استخدمت الباحثة عددًا  االكتشافي،على المدخل التقلیدي ومدخل حل المشكالت والمدخل 

دوات في دراستها تشمل اختبارًا تحصیلیًا ومقیاس التقییم الذاتي لمهارات ما وراء المعرفة، من األ
  . باإلضافة لبطاقة مالحظة أداءات الطالب لمهارات ما وراء المعرفة
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وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تدریس موضوع 
ابیة في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة، وانتقال أثر التعلم لدى مداخل تدریس العلوم له نتائج إیج

  الطالب عینة الدراسة
  

 Koch, 2001("training in meta cognition :meta(دراسة كوتش  -15
cognition and comprehension of physics" 

قرائي في هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام ما وراء المعرفة في تنمیة الفهم ال
للفهم القرائي، ووحدة دراسیة   ه نصوص الفیزیاء، واستخدم الباحث في دراسته اختبارًا من إعداد

  .أعدها باستخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة

) 30(طالبًا، منهم ) 64(وقد قام الباحث بتطبیق االختبار على عینة الدراسة المكونة من 
البًا كمجموعة ضابطة، وذلك قبل دراستهم للوحدة التي قام ط) 34(طالبًا كمجموعة تجریبیة، و 

ودلت النتائج إلى تفوق أداء طالب المجموعة التجریبیة على طالب . بإعدادها ودراستها
  .المجموعة الضابطة في اختبار الفهم القرائي

  )Beeth, 1998(دراسة بیث  -16
"Teaching for conceptual change using status as ameta cognitive 
learning tool" 

استراتیجیة التفسیر، (هدفت الدراسة إلى استخدام بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة 
وذلك للسماح لتالمیذ الصف الخامس بشرح ) استراتیجیة التوضیح، استراتیجیة التساؤل الذاتي

ارهم عن مفهومي أفكارهم عن مفهوم القوة ومفهوم الحركة، وكذلك لمساعدتهم على مراجعة أفك
  . القوة والحركة وفحصها

وتوصلت الدراسة إلى االستراتیجیات المتبعة التي ساعدت التالمیذ على تصحیح 
تصوراتهم عن بعض المفاهیم العلمیة، كما بینت الدراسة إلى أن استخدام استراتیجیات ما وراء 

تحویل دورهم من مجرد المعرفة غیر من دور التالمیذ أثناء عملیة التعلم، وذلك من خالل 
االستقبال السلبي للمعرفة، إلى اإلیجابیة والنشاط أثناء عملیة التعلم، كما بینت الدراسة إلى أن 
دور المعلم قد تغیر من االعتماد الزائد على الكتاب المدرسي، ومصادر المعرفة التقلیدیة إلى 

  .أفكارهم ومناقشتها وتعدیلها دور أكثر دینامیكیة في بناء وتطویر معارف التالمیذ واستقبال
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  ):Yore & Craig, 1992(دراسة یور وكریج  -17
"meddle school students meta cognition, knowledge about science 
text" 

 –اإلجرائیة  - المفاهیمیة(هدفت الدراسة إلى تحدید معارف ما وراء المعرفة الثالث 
ب المقررة في العلوم، واالستراتیجیات القرائیة في العلوم، في مجاالت قراءة العلوم والكت) الشرطیة

) 108(من طلبة الصف الرابع، و) 113(طالبًا وطالبة، منهم ) 532(وتكونت عینة الدراسة من 
من طلبة الصف ) 39(من طبة الصف السادس، و ) 109(من طلبة الصف الخامس، و

  . من طلبة الصف الثامن) 109(السابع، و 

تائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى امتالك وقد أسفرت ن
الطلبة مرتفعي القدرة القرائیة ومنخفضي القدرة القرائیة لمعارف ما وراء المعرفة لصالح الطلبة 
مرتفعي القدرة القرائیة، كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الجنسین 

حت الدراسة عدم وجود تحسن في معارف ما وراء المعرفة مع تقدم لصالح اإلناث، كما وض
  .الطلبة في العر بین الجنسین
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  التعلیق على دراسات المحور الثالث
من العرض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت باستخدام استراتیجیات ومهارات ما وراء 

  :ثة أهم ما تضمنته فیما یأتيالمعرفة، وبناء برنامج علیهما تحلیًال وتقویمًا، لخصت الباح
   
  :بالنسبة لألهداف - 1

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر استراتیجیات ما وراء المعرفة في تحصیل العلوم،  - 
، )2005خلیل، (، )2005عبد الوهاب، (، )2006األحمد والشبل، (كدراسة كل من 

 ).2003النمروطي والشناق، (، )2004الحاروني وعلي، (

لدراسات إلى دراسة أثر استراتیجیات ما وراء المعرفة على أنواع التفكیر هدفت بعض ا - 
األحمد والشبل، (، )2007العلوان والغزو، (المختلفة، وعملیات العلم كدراسة كل من 

 Yore(، )2005عبد الوهاب، (، )2005رمضان، (، )2005خلیل، (، )2006

&Craig, 1992( 

راتیجیات ما وراء المعرفة على تنمیة الوعي هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر است - 
، )2005رمضان، (الناقدة كدراسة كل من  والقراءةوالمفاهیم، وتنمیة الفهم القرائي 

 ,Kotch, 2001) (Beeth(، )2001إسماعیل، (، )2003فهمي، (، )2004القرني، (

1998.( 

التغلب على  هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر استراتیجیات ما وراء المعرفة في - 
 ). 2004القرني، (صعوبات تعلم المفاهیم كدراسة 

هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في التخلص  - 
من صعوبات التعلم لدى الطالب، وزیادة نسبة التحصیل الدراسي لدیهم كدراسة 

 ).2004الحارون وعلي، (

على فاعلیة برنامج تدریبي لمهارات ما وراء المعرفة هدفت بعض الدراسات إلى التعرف  - 
 ).2007العلوان والغزو، (على تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى طلبة الجامعة، كدراسة 

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة ما إذا كان هناك ارتباط بین درجات الطلبة في القدرة  - 
العدل وعبد (فة، كدراسة على حل المشكالت ودرجاتهم في مهارات ما وراء المعر 

 ).2003الوهاب، 

هدفت بعض الدراسات إلى تنمیة ما وراء المعرفة من خالل استراتیجیات خاصة وبناء  - 
 ).2002السید، (برامج تدریبیة معینة كدراسة 
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هدفت بعض الدراسات إلى تنمیة مهارات ما وراء المعرفة ومعرفة أثرها في التحصیل،  - 
 ).2002لطف اهللا، (طالب المعلم كدراسة الوانتقال أثر التعلم لدى 

  :بالنسبة للعینة - 2

اختارت مجموعة من الدراسات عینة الدراسة من طلبة الجامعة، والمعلمین قبل الخدمة،  - 
الشربیني (، )2006األحمد والشبل، (، )2007العلوان والغزو، (كدراسة كل من 

 ).2002لطف اهللا، (، )2002السید، (، )2004والفرحاتي، 

الحاروني (ناك دراسات اختارت عینة من طالب المرحلة الثانویة كدراسة كل من ه - 
 ) .Kotch, 2001(، )2004القرني، (، )2004وعلي، 

بعض الدراسات اختارت عینة الدراسة من طالب المرحلة اإلعدادیة كدراسة كل من  - 
النمروطي (، )2003العدل وعبد الوهاب، (، )2005رمضان، (، )2005خلیل، (
 )Yore & Craig, 1992(، )2001إسماعیل، (، )2003لشناق، وا

بعض الدراسات اختارت عینة الدراسة من طالب المرحلة االبتدائیة كدراسة كل من  - 
)Beeth, 1998 ( ،)Yore & Craig, 1992( 
  

  :بالنسبة ألدوات الدراسة - 3

، حیث كانت تنوعت األدوات في الدراسات العربیة واألجنبیة تبعًا للهدف من الدراسة
عبارة عن اختبارات تحصیل المعرفة العلمیة، واختبارات التفكیر بجمیع أنواعه، واختبارات الذكاء، 

  . واختبارات عملیات العلم، وبرامج تدریبیة وقائمة لمهارات ما وراء المعرفة، وبطاقات مالحظة
 

 : بالنسبة لمنهج الدراسة -4
 ،راء المعرفة في تحقیق األهداف الموضوعةو  اجیات میلیة استراتاعاتبعت معظم الدراسات ف  

تحسین أداء الطلبة، باإلضافة إلى ، و تنمیة مهارات التفكیرو  ،أثرها في اكتساب المعرفة العلمیةو 
المعرفة العلمیة، كما أثبتت الدراسات فاعلیة بناء برامج و  تكوین اتجاهات إیجابیة لدیهم نحو التعلم

راء و  أهمیة مهارات ماو  ،ة في تنمیة مهارات التفكیر المختلفةراء المعرفو  تدریبیة لمهارات ما
  . المعرفة في انتقال أثر التعلم لدى الطلبة
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  .الدراسات السابقة للمحور الثالث، و أوجه الشبه بین الدراسة الحالیة
منهاج ) األنشطة، و التدریبات(عملت هذه الدراسة على تحدید مدى تضمن أسئلة  ×

 .لة األساسیة الدنیا لمهارات التعلیم فوق المعرفياللغة العربیة للمرح
 بینما اهتمت الدراسات السابقة للمحور الثالث بمعرفة أثر استخدام استراتیجیات ما ×

راء المعرفة في زیادة تحصیل الطلبة، أو التغلب على صعوبات التعلم لدى و 
 .عرفة آثارهام، و راء المعرفةو  اهتمت ببناء برامج قائمة على مهارات ما، و الطلبة

العربیة للمرحلة كما أن عینة الدراسة الحالیة كانت عبارة عن أسئلة كتب اللغة  ×
، بینما الدراسات السابقة كانت عبارة عن طلبة كافة المراحل األساسیة الدنیا

 . أو معلمین قبل الخدمة ،التعلیمیة المختلفة
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  الرابعالفصل 
  الطريقة واإلجراءات

  

  الدراسة یةمنهج ×

  .مجتمع الدراسة ×

  .ةـــــــعینة الدراس ×

  .ستبانة، وثبات االصدق ×

  .المعالجات اإلحصائیة ×
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  :مقدمة 
 ،فــي تنفیــذ الدراســة ةهــا الباحثــتًال لإلجــراءات التــي اتبعصــفًا مفصــو  هــذا الفصــلیتضــمن 

ٕاعـــداد أداة و  ،تحدیـــد عینـــة الدراســـةو  ،وصـــف مجتمـــع الدراســـةو  ،مـــن ذلـــك تعریـــف مـــنهج الدراســـةو 
أنشطة كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة الدنیا في ضوء مهـارات التفكیـر فـوق و  تحلیل تدریبات

األســــالیب اإلحصــــائیة التــــي و  ،بیــــان إجــــراءات الدراســــةو  ،ثباتهــــاو  التأكــــد مــــن صــــدقهاو  ،المعرفــــي
   .صف لهذه اإلجراءاتو  یأتيفیما و  ،مت في معالجة النتائجدِ خْ استُ 

  :منهج الدراسة
 تيالتحلیلي ال المنهج الوصفيمن أجل تحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام    
أنشطة كتب اللغة العربیة و  یباتتحلیل تدر ( صف الظاهرة موضوع الدراسةو  حاول من خاللهت

، )تصور مقترح إلثرائها، و للمرحلة األساسیة الدنیا في ضوء مهارات التفكیر فوق المعرفي
  . تحلیل بیاناتهاو 

  

  :الدراسةعینة 
 )3-1(عینــــة الدراســــة مــــن كتــــب اللغــــة العربیــــة المقــــررة علــــى طلبــــة الصــــفوف  تتكــــون

یــث تتمثــل عینــة الدراســة فــي جمیــع األســئلة ، ح)م2012-2011(فــي العــام الدراســي  ،بفلســطین
، تههــي األســئلة التــي تــأتي ضــمن الــدرس أو تتخلــل محتــواه أو أنشــطو  ،المتضــمنة فــي هــذه الكتــب

 .األسئلة التقویمیة التي تأتي عقب كل درسو 
  

  :أدوات الدراسة
ات أنشطة كتب اللغة العربیة للمرحلـة األساسـیة الـدنیا فـي ضـوء مهـار و  أداة تحلیل تدریبات -1

  .التفكیر فوق المعرفي

أنشــطة كتــب و  لتحلیــل تــدریبات فكیــر فــوق المعرفــيتبطاقــة مهــارات ال الباحثــةاســتخدمت   
كـــذلك اشـــتملت أداة التحلیـــل علـــى الهـــدف مـــن عملیــــة ، و لعربیـــة للمرحلـــة األساســـیة الـــدنیااللغـــة ا

یـة التحلیــل، كمــا ضــوابط عملو حــدة التسـجیل، و و  ،فئاتهــاو  حــدة التحلیـلو و  ،عینــة التحلیـلو التحلیـل، 
  .تضمنت استمارة لرصد معدالت تكرار مهارات التفكیر فوق المعرفي

  :اآلتیةالخطوات الدراسیة  الباحثة ببناء هذه األداة متبعة وقد قامت
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 :بناء قائمة مهارات التفكیر فوق المعرفي -1

البحـث فـي المصـادر و  طـالعالتفكیـر فـوق المعرفـي مـن خـالل اال تم بناء قائمة مهارات ×
  :تیةآلا

  .صصة في هذا المجالما تضمنه من مصادر علمیة متخو  األدب التربوي - 

، لبـد(دراسـة ، و )2010، العید( ما توصلت إلیه من نتائج كدراسة و  الدراسات السابقة - 
2009(.  

علـــى آراء  بنـــاءً  ّي،وفـــي ضـــوء ذلـــك تـــم صـــیاغة عـــدة معـــاییر متعلقـــة بكـــل بعـــد رئیســـ - 
  )3ملحق رقم ( .التدریس طرقو  بعض المتخصصین في قسم المناهج

   :ضبط القائمة  ×

عبـارة، ) 22(المكونـة مـن  مهارات التفكیر فوق المعرفيتم عرض الصورة األولیة لقائمة 
ذلك إلبداء الرأي حول و  ؛)3(ملحق رقم على مجموعة من المحكمین كما هو موضح في 

بعـــــض قـــــد أســـــفرت عملیـــــة التحكـــــیم علـــــى إجـــــراء ، و مـــــدى شـــــمولیتها، و مفـــــردات القائمـــــة
  . التعدیالت، فقد تم تعدیل بعض العبارات بإضافة أو حذف بعض المفردات

  : الصورة النهائیة للقائمة  ×

لیهــا المحكمــون، حیــث أضــیفت بعــض العبــارات علــى إبعــد إجــراء التعــدیالت التــي أشــار 
تـم صـیاغة القائمـة فـي صــورتها ، و تــم حـذف بعضـها، و عـدد مـن األبعـاد التـي تحتـاج لـذلك

، كما هو موضح في ملحق عت على ثالثة محاورزِّ وُ  ،عبارة) 22(ث تضمنت النهائیة حی
  ).4(قم ر 

  : تحدید الهدف من التحلیل  -2

 كتب اللغـة العربیـة للمرحلـة األساسـیةید مدى توافر دتهدف عملیة تحلیل المحتوى إلى تح
  .فوق المعرفيمهارات التفكیر ل
  :تحدید عینة التحلیل -3

للمرحلـة األساسـیة الـدنیا  )3-1(المقررة على طلبة الصفوف كتب اللغة العربیة تم تحدید 
 التــــدریبات، حیــــث تتمثــــل عینــــة الدراســــة فــــي جمیــــع )م2012-2011(لعــــام الدراســــي ل بفلســــطین

  .التي تأتي عقب كل درس األنشطةو  التدریباتهي و  ،المتضمنة في هذه الكتب األنشطةو 
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  : حدة التحلیلو  تحدید -4

حــدات یمكــن االســتناد إلیهــا و  جــودو  نمــفئــات التحلیــل ال بــد للتوصــل إلــى التقــدیر الكمــي ل
أنشطة الـدروس التـي تحتویهـا كتـب اللغـة و  لذا فقد اتخذت الباحثة تدریباتو  ،هذه الفئات دفي عد

  .كوحدة تحلیل یستند إلیها في رصد فئات التحلیل)  3-1(العربیة المقررة على طلبة الصفوف 
  : تحدید فئـات التحلیل  -5

كتـب اللغـة العربیـة المقـررة علـى العناصـر التـي یـتم تحلیـل محتـوى : ت التحلیـلیقصد بفئـا
دت فئـــات التحلیـــل فـــي دِّ فـــي هـــذه الدراســـة ُحـــو  ،علـــى أساســـها بفلســـطین )3-1(طلبـــة الصـــفوف 

  .مهارات ما فوق المعرفة التي تم تحدیدها
  :حدة التسجیلو  تحدید -6

یعتبـر ظهـوره أو و  ،القیـاسو  عـدتخضعه لل، و تختاره الباحثةو  هي أصغر جزء في المحتوى
  .أو الفقرة ،أو الجملة ،غیابه أو تكراره داللة معینة في رسم نتائج التحلیل مثل الكلمة

فــي هــذه الدراســة تــم و  ،والفقــرة هــي العبــارات المترابطــة المعنــى التــي قــد تمتــد إلــى صــفحة
  .اعتماد الفقرة كوحدة للتسجیل

  :ضوابط عملیة التحلیل -7

الفئات ، و واضحة للتحلیل یؤدي إلى تحدید دقیق للعباراتو  ضوابط معینةضع و  ال شك في أن
ضـــعت و  علیـــه فقـــد بنـــاءً و  ،المســتهدفة مـــن التحلیـــل، كـــذلك یــؤدي إلـــى ارتفـــاع نســـبة ثبـــات التحلیــل

  :التي تتمثل في، و لتحلیل المحتوىاآلتیة الدراسة األسس 

  ).3-1(فوف یتم التحلیل في إطار المحتوى كتب اللغة العربیة لطلبة الص •

  ).3-1(یشمل التحلیل محتوى كتب اللغة العربیة لطلبة الصفوف  •

  .الفقرات الكاملة، و الجداول، و األشكال، و یشمل التحلیل الرسومات •
  : صدق أداة تحلیل المحتوى -8

، ضــعت لقیاســهو  هــو أن تقــیس األداة مــاو  :ق أداة التحلیــلیعتمــد صــدق التحلیــل علــى صــد
عتمــاد علــى صــدق المحكمــین، حیــث عرضــت األداة فــي صــورتها قــد تــم تقــدیر صــدق األداة باالو 

طــرق التـــدریس مــن أعضـــاء هیئــة التـــدریس و  األولیــة علــى مجموعـــة مــن المختصـــین فــي المنـــاهج
قــد ، و )فئــات التحلیــل(مراجعــة بنودهــا ، و ذلــك للتأكــد مــن الصــدق الظــاهري لــألداةو  ؛بكلیــات التربیــة

  .على اتفاق المحكمین لب تعدیله بناءً قامت الباحثة بتعدیل ما طُ 
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  :ثبات أداة تحلیل المحتوى -9

قامــت الباحثــة للتأكــد مــن ثبــات األداة مــن خــالل ثبــات التحلیــل عبــر الــزمن، حیــث قامــت 
قـد تـم حسـاب نسـب االتفـاق بـین النتــائج و  ،أســابیع 3الباحثـة بإعـادة عملیـة التحلیـل للمحتـوى بعـد 

) 4.1(الجـدول رقـم ، و تخدام معادلـة هولسـتيالتي توصلت إلیها الباحثة في كل من التحلیلـین باسـ
   .یوضح ذلك

  )4.1(جدول 

  الثاني للصف الثاني ، و االختالف بین نتائج التحلیل األول، و یوضح عدد مرات االتفاق

 نسبة الثبات التحلیل الثاني التحلیل االول عملیة التحلیل

 98.35 182 179  المهارات المفاهیمیة

 95.35 86 82 المهارات السیاقیة

 87.50 24 21 المهارات اإلجرائیة: ثالثاً 

 96.58 292 282  المجموع

هــو معامــل ثبــات عــال یطمــئن ، و )96.58(یتضــح مــن الجــدول أن معامــل الثبــات الكلــي 
  .الباحثة الستخدام أداة تحلیل المحتوى

 :ثبات التحلیل عبر األفراد  -  أ

بین نتائج التقـویم ، و یها الباحثةویقصد بها مدى االتفاق بین نتائج التقویم التي توصلت إل
طلبـت منهـا القیـام و  ،التي توصلت إلیها المعلمة األخرى التي لدیها خبرة فـي تـدریس اللغـة العربیـة

هذا یدل ، و جود اتفاق كبیر في عملیات التقویمو  أسفرت النتائج عنو  ،بعملیة التقویم بشكل مستقل
لتقـویم االختبـار  (Holisti)معامـل هولسـتي  تـم ذلـك باسـتخدام طریقـة، و على صدق عملیة التقویم
  .باستخدام المعادلة التالیة

 =معامل الثبات 
 عدد نقاط االتفاق               

 ×100 
 عدد نقاط االختالف+ عدد نقاط االتفاق 

   :یوضح ذلك) 4.2(والجدول 
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  )4.2(الجدول 

  عبر األفراد في للصف الثاني) الثبات(یوضح معامالت االتفاق 

 الباحثة 
المحلل 
 الثاني

معامل 
  الثبات

 96.81 188 182  المهارات المفاهیمیة

 93.48 92 86 المهارات السیاقیة

 95.83 23 24 المهارات اإلجرائیة: ثالثاً 

 96.37 303 292  المجموع

 نُ ئِ ْمــطَ یُ  هــو معامــل ثبــات عــالٍ ، و )96.37(یتضــح مــن الجــدول أن معامــل الثبــات الكلــي 
  .خدام أداة تحلیل المحتوىالباحثة الست

  

  :األسالیب االحصائیة المستخدمة في الدراسة

تـم ، و اإلحصـائي (SPSS)تحلیـل االسـتبانة مـن خـالل برنـامج و  لقد قامت الباحثة بتفریـغ
  :ةاآلتیاستخدام األسالیب اإلحصائیة 

 .النسب المئویة، و المتوسطات الحسابیة، و التكرارات -1

 .معادلة هولستي -2

  



  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها    

  )87  ( 
 

 الفصل الخامس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  اخلامسالفصل 
نتـائج الدراســـة 
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  :مقدمة
 مناقشـة النتـائج التـي تـم التوصـل إلیهـا فـي هـذه الدراسـة وتفسـیرها، یهدف هذا الفصل إلـى

 هـذه النتـائج ةعرض الباحثـه الدراسـة مجموعـة مـن الفرضـیات جـرى اختبارهـا وسـتحیث تناولـت هـذ
 .خالل هذا الفصل

  :اإلجابة عن السؤال األول

التــي یجــب أن تتــوفر فــي كتــب  فــوق المعرفــيمهــارات التفكیــر مــا " نـص الســؤال األول 
؟ ربیة للمرحلة األساسیةعاللغة ال 

، بـاالطالع علـى الجهـود السـابقة مـن أدب تربـوي ةالباحثـ تقامـ ولإلجابة عن هذا السـؤال
إضـــــافة إلـــــى خبـــــرة الباحثـــــة  ،مـــــن خـــــالل الســـــادة المحكمـــــینو  رســـــائل علمیـــــة، و دراســـــات ســـــابقةو 

بمهـــارات التفكیــر فـــوق المعرفــي التــي أعـــدتها فــي صـــورتها  كونـــت الباحثــة قائمــةوقــد  ،الشخصــیة
  :اآلتیةوضحها الجداول تمعیارًا موزعة على ثالثة محاور كما ) 22(النهائیة من 

  
 المهارات المفاهیمیة: المحور األول

 مهارات المفاهیمیة ال م
 .هو مطلوب تركیز االنتباه على ما   .1

 .العالقةربط  التعلم الجدید بالتعلم السابق ذي    .2

 . ىذات معنو  ظیفیةو  اكتساب المفاهیم المختلفة بصورة   .3

 .إلى أجزائه الفرعیة تجزئة مفهوم ما   .4

 .بعضبشرح كیفیة ارتباط األجزاء المكونة للمفهوم  بعضها    .5

التي تساعد ، و كبرأإدراك العالقات الداخلیة بین العناصر األساسیة في إطار بنائي    .6
 .على توظیفها معاً 

 .الفئاتو  تالتصنیفا فةمعر    .7

 .التعمیماتو  المبادئ معرفة   .8

 .البنیاتو  النماذج معرفة   .9

 .دالالتها اللفظیةو  الرموز معرفة   .10

 ) .تكوین مفهوم(إعطاء تسمیة للخصائص المشتركة    .11
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 المهارات السیاقیة:  ثانيالمحور ال

 مهارات السیاقیةال م
 .برات التعلیمیةالخ، و من المواد الدراسیةالمعنى  استنباط   .12

 .تقدیم تبریرات لحدوث ظاهرة معینة عند حدوثها   .13

 .تفسیر حدث أو موقف معین    .14

 المقارنة بین عدد من الظواهر المختلفة من خالل الوعي بشروط حدوث كل منها   .15

 .ربط األسباب بمسبباتها، و ربط الفعل بالنتیجة   .16

 .المقاییسو  إصدار أحكام مستندة للمعاییر   .17

  

 المهارات اإلجرائیة: الثالث المحور

 مهارات االجرائیةال م
 .الطرق المعرفیة بصورة عامة كإجراء ، و األسالیب، و القدرة على معرفة المهارات   .18

 .مالحل مشكلة  خطوات المطلوبةتحدید ال   .19

 .اختیار الوقت المناسب للبدء بالتنفیذ    .20

 .األداء الفعلي لإلجراء أو المهارة التي تم تحدیدها   .21

 .تنظیم العمل للوصول إلى الحل، و تعدیلهاو  اكتشاف األخطاء   .22

  
  

  :اإلجابة عن السؤال الثاين

مهــارات ل مــدى تضــمن كتــب اللغــة العربیــة للمرحلــة األساســیةمــا " نــص الســؤال الثــاني 
  ؟ فوق المعرفيالتفكیر 

 ســـیةكتـــب اللغـــة العربیـــة للمرحلـــة األسابتحلیـــل  ةالباحثـــ تقامـــ ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال
  :توضح ذلك اآلتیةالجداول ، و فوق المعرفيمهارات التفكیر ل
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  )5.1(الجدول 

  فوق المعرفيمحور من محاور مهارات التفكیر الوزن النسبي لكل و  المتوسطاتو  التكرارات

  الترتیب الوزن النسبي  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي    

 1 35.38 5.99 15.57  المهارات المفاهیمیة: أوالً   1

 2 34.01 2.89 8.16 المهارات السیاقیة: ثانیاً   2

 3 9.19 1.89 1.84 المهارات اإلجرائیة: ثالثاً   3

  29.05 7.78 25.57 الدرجة الكلیة  4

  

یتضــح مــن الجــدول الســابق أن المهــارات المفاهیمیــة حصــلت علــى المرتبــة األولــى بــوزن 
حصــلت علــى المرتبــة الثانیــة بــوزن نســبي التــي تلــى ذلــك المهــارات الســیاقیة  ،%)35.38(نســبي 

حصــــلت علــــى المرتبــــة األخیــــرة بــــوزن نســــبي التــــي تلــــى ذلــــك المهــــارات اإلجرائیــــة  ،%)34.01(
  %).29.05(زن نسبي  و  ، أم الدرجة الكلیة للبطاقة حصلت على%)9.19(

التـــي توصـــل فیهـــا الباحـــث إلـــى عـــدم وجـــود ) 2010(كمـــا هـــو الحـــال فـــي دراســـة العیـــد 
التـي توصـلت إلـى وجـود ضـعف فـي ) 2009(كیر اإلبداعي في المنهاج، ودراسة لبـد مهارات التف

التـــي ) 2009(المهـــارات العقلیـــة فـــي أســـئلة كتـــب التربیـــة اإلســـالمیة، واختلفـــت مـــع دراســـة حجـــو 
توصلت إلى وجود مهـارات التفكیـر فـوق المعرفـي فـي كتـب التكنولوجیـا ولكـن عـدم توزیعهـا بشـكل 

  .متوازن

ي ذلــك الترتیــب إلــى أن المفــاهیم فــي أســئلة كتــب اللغــة العربیــة للمرحلــة ویرجــى الســبب فــ
وهـي غالبـًا مـا تـأتي عقـب كـل درس ) الكلمـة ومرادفهـا(األساسیة ال نجـدها إال فـي أسـئلة المـرادف 

في سؤال واحد من أربعة إلى خمسة بنود، یلیهـا فـي الترتیـب المهـارات السـیاقیة وهـي قریبـة بشـكل 
المفاهیمیــة مــن حیــث مــدى توافرهــا فــي أســئلة الكتــاب عقــب كــل درس فیــأتي كبیــر مــن المهــارات 

غالبـــًا ســـؤال مـــن أربعـــة إلـــى خمســـة بنـــود تعتمـــد إجابتـــه علـــى مـــدى فهـــم الطالـــب لمـــادة الــــدرس 
، أما بالنسـبة للمهـارات اإلجرائیـة فتكـون نـادرة وال نجـد إال سـؤاًال مـن خمسـة بنـود مـا بـین )السیاق(

  . سط العامكل ثالثة دروس في المتو 
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  الصف األول األساسي
  :المهارات المفاهیمیة: المحور األول 

  )5.2(الجدول 
 معیار من معاییر المهارات المفاهیمیة للصف األولالوزن النسبي لكل و  المتوسطاتو  التكرارات

المتوسط   المهارة المفاهیمیة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

 5 44.23 2.01 1.77 .تباه على ما هو مطلوبتركیز االن  1

 4 57.69 1.97 2.31 .ربط  التعلم الجدید بالتعلم السابق ذي العالقة   2

 9 15.38 1.50 0.62 . ىذات معنو  ظیفیةو  اكتساب المفاهیم المختلفة بصورة  3

 1 84.62 1.50 3.38 .أجزائه الفرعیة  ىتجزئة مفهوم ما إل  4

 6 42.31 1.97 1.69 .األجزاء المكونة للمفهوم بعضها ببعضشرح كیفیة ارتباط   5

إدراك العالقات الداخلیة بین العناصر األساسیة في إطار   6
 .توظیفها معاً  التي تساعد على، و كبرأبنائي 

2.77 1.92 69.23 2 

 7 28.85 1.82 1.15 .الفئاتو  معرفة التصنیفات  7

 10 9.62 1.12 0.38 .التعمیماتو  معرفة المبادئ  8

 2 69.23 1.92 2.77 .البنیاتو  معرفة النماذج  9

 0 0.00 0.00 0.00 .دالالتها اللفظیة، و معرفة الرموز  10

 8 23.08 1.75 0.92 ) .تكوین مفهوم(إعطاء تسمیة للخصائص المشتركة   11

  40.38 8.53 17.77  الدرجة الكلیة للمحور    

  :یتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالي ف فقرتینأن أعلى 

احتلت المرتبة األولى بوزن  "أجزائه الفرعیة ىتجزئة مفهوم ما إل" التي نصت علىو ) 4(الفقرة   -
؛ وذلك ألن أسئلة كتاب اللغـة العربیـة للصـف األول األساسـي تحتـوي %)84.62(نسبي قدره 

علــى فــي األغلبیــة علــى تحلیــل الكلمــات إلــى حــروف، وهــذا مــا جعــل هــذا البنــد یحصــل علــى أ
  . نسبة من حیث التواجد
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إدراك العالقــات الداخلیــة بــین العناصــر األساســیة فــي إطــار " التــي نصــت علــى) 9-6(الفقــرة  -
 الثالثــةاحتلــت المرتبــة " البنیــاتو  النمــاذج معرفــة التــي تســاعد علــى توظیفهــا معــاً ، و كبــرأبنــائي 

علــى النســب أن ؛ ویعــود الســبب فــي حصــول هــذه الفقــرة علــى أ%)69.23(بــوزن نســبي قــدره 
أســـئلة كتـــاب الصـــف األول األساســـي تحتـــوي عقـــب كـــل درس علـــى أســـئلة لترتیـــب الكلمـــات 
وتكوین جمل مفیدة، باإلضافة إلى أن األسئلة في الدروس األخیرة احتـوت علـى ترتیـب جمـل 

  .الدرس لتكوین قصة الدرس
  :تكان المجال فيفقرتین وأن أدنى 

بـوزن نسـبي  التاسعةاحتلت المرتبة " التعمیمات، و لمبادئا معرفة" التي نصت علىو ) 8(الفقرة  -
؛ وذلـــك ألن المبـــادئ والتعمیمـــات تســـتخدم فـــي الصـــفوف العلیـــا، وتنـــدر فـــي %)9.62(قـــدره 

  . المرحلة األساسیة
بـوزن  العاشـرةاحتلـت المرتبـة " دالالتهـا اللفظیـة، و الرمـوز معرفـة" التي نصت علىو ) 10(الفقرة -

سوسـات ویخلـو حذا من الطبیعي ألن الصـف األول یعتمـد علـى الم، وه%)0.00(نسبي قدره 
  .من الرموز والدالالت

علــى " دالالتهـا اللفظیــة، و الرمــوز معرفـة" التـي نصــت علــىو  )10(بینمـا لــم تحصـل الفقــرة   
  %).40.38(زن نسبي و  حصل علىفأما الدرجة الكلیة للمحور أي نسبة، 

  

  المهارات السیاقیة: لمحور الثانيا
  )5.3(ل الجدو

 معیار من معاییر المهارات السیاقیة للصف األولالوزن النسبي لكل و  المتوسطاتو  التكرارات

المتوسط   المهارات السیاقیة  م
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

  1 92.31 1.11 3.69 .الخبرات التعلیمیة، و من المواد الدراسیة نىستنباط المعا  1

مقارنة بین عدد من الظواهر المختلفة من خالل الوعي بشروط ال  2
  .حدوث كل منها

3.23 1.48 80.77 2 

 4 26.92 1.75 1.08 .تقدیم تبریرات لحدوث ظاهرة معینة عند حدوثها  3

 0 0.00 0.00 0.00 .المقاییس، و إصدار أحكام مستندة للمعاییر  4

 3 69.23 1.54 2.77 .تفسیر حدث أو موقف معین  5

  44.87 2.05 10.77  الدرجة الكلیة للمحور  
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  :یتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

احتلـت " الخبـرات التعلیمیـة، و من المواد الدراسـیة ىاستنباط المعن" التي نصت علىو ) 1(الفقرة  -
للغــة العربیــة ، ویعــود ذلــك إلــى أن أســئلة كتــب ا%)92.31(المرتبــة األولــى بــوزن نســبي قــدره 

للصــف األول تركــز علــى أن یتعــرف الطالــب علــى مفــردات جدیــدة، ومعرفــة معناهــا وهــذا مــا 
  . وجدناه عقب كل درس من دروس القراءة

ن خـــالل الـــوعي المقارنـــة بـــین عـــدد مـــن الظـــواهر المختلفـــة مـــ" التـــي نصـــت علـــىو ) 2(الفقـــرة  -
، والفضل في أن %)80.77(قدره بوزن نسبي  الثالثةاحتلت المرتبة " بشروط حدوث كل منها

هـذه الفقــرة احتلــت أعلــى النسـب أن أســئلة كتــب اللغــة العربیـة للصــف األول تحتــوي عقــب كــل 
والســـــلوكیات درس علـــــى مقارنـــــة بـــــین عـــــدة ســـــلوكیات ونتائجهـــــا، أي الســـــلوكیات الصـــــحیحة 

  . الخاطئة ونتائج كل منها
  :تكان المجال فيفقرتین وأن أدنى 

بوزن نسبي  الثالثةاحتلت المرتبة " تفسیر حدث أو موقف معین" نصت على التيو ) 5(الفقرة   -
، ویرجـع السـبب فـي ذلـك أن أسـئلة كتـاب اللغـة العربیـة للصـف األول تعتمـد %)69.23(قدره 

على تفسیر األحداث والمواقف التي حدثت فـي الـدرس، وهـذا مـا الحظتـه الباحثـة فـي األسـئلة 
  . عقب كل درس

احتلت المرتبة " تقدیم تبریرات لحدوث ظاهرة معینة عند حدوثها" تي نصت علىالو ) 3(الفقرة   -
، وتوفر هذا البند بدرجة قلیلة في أسـئلة الـدروس األخیـرة %)26.92(بوزن نسبي قدره  الرابعة

  .والتي كانت عبارة عن قصص

، إصـــدار أحكـــام مســـتندة للمعـــاییر" والتـــي نصـــت علـــى  )6-4(بینما لم تحصل الفقرة   
د ي نسـبة، نظـرًا ألن هـذا البنـد یعـعلـى أ" ربط األسباب بمسـبباتهاو  ربط الفعل بالنتیجة، قاییسالمو 

  . أعلى من مستوى طلبة الصف األول األساسي

  %).44.87(زن نسبي و  أما الدرجة الكلیة للمحور حصل على
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  :المهارات اإلجرائیة: المحور الثالث
  )5.4(الجدول 

 معیار من معاییر المهارات االجرائیة للصف األولن النسبي لكل الوز، و المتوسطات، و التكرارات

المتوسط   جرائیةالمارات اإل  م
   الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

الطرق المعرفیة بصورة ، و األسالیب، و القدرة على معرفة المهارات  1
 .عامة كإجراء 

0.00 0.00 0.00 0 

 1 69.23 1.92 2.77 .زم لحل المشكلة تحدید اإلجراء الال  2

 0 0.00 0.00 0.00 .اختیار الوقت المناسب للبدء بالتنفیذ   3

 0 0.00 0.00 0.00 .األداء الفعلي لإلجراء أو المهارة التي تم تحدیدها   4

 0 0.00 0.00 0.00 .تنظیم العمل للوصول إلى الحل، و تعدیلها، و اكتشاف األخطاء  5

  13.85 1.92 2.77  للمحور الدرجة الكلیة  

  :یتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن " حدید اإلجراء الالزم لحل المشكلةت" التي نصت علىو ) 2(الفقرة  -
، وقــد ورد هــذا البنــد فــي األســئلة التــي كانــت عبــارة عــن صــور غیــر %)69.23(نســبي قــدره 
  . ج إلى ترتیب لتكوین قصةمرتبة، وتحتا

، القــدرة علــى معرفــة المهــارات" والتـي نصــت علــى  )5-4-3-1(بینما لم تحصل الفقرات 
األداء الفعلــي ، الطــرق المعرفیــة بصــورة عامــة كــإجراء اختیــار الوقــت المناســب للبــدء بالتنفیــذ، و األســالیبو 
علـى " تنظیم العمـل للوصـول إلـى الحـلو ، تعدیلهاو  اكتشاف األخطاء، جراء أو المهارة التي تم تحدیدهالإل

  .أي نسبة

، وتعتبـر هـذه النسـبة قلیلـة %)13.85(زن نسـبي و  أما الدرجة الكلیة للمحور حصل علـى  
جدًا وذلك ألن اللغة العربیة لیست كغیرها من المواد العلمیة التي تحتاج إلى إجراء لحل مشكالت 

  . كالریاضیات والعلوم
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  الصف الثاني األساسي

  :المهارات المفاهیمیة: حور األولالم 
  )5.5(الجدول 

 معیار من معاییر المهارات المفاهیمیة للصف الثانيالوزن النسبي لكل ، و المتوسطات، و التكرارات

المتوسط   المهارات المفاهیمیة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

 6 33.33 1.72 1.33 .هو مطلوب تركیز االنتباه على ما  1

 5 37.50 1.73 1.50 .ربط  التعلم الجدید بالتعلم السابق ذي العالقة   2

 3 45.83 1.95 1.83 . ىذات معنو  ظیفیةو  اكتساب المفاهیم المختلفة بصورة  3

 7 29.17 1.75 1.17 .أجزائه الفرعیة إلى  تجزئة مفهوم ما  4

 10 6.25 0.87 0.25 البعض شرح كیفیة ارتباط األجزاء المكونة للمفهوم مع بعضها  5

إدراك العالقات الداخلیة بین العناصر األساسیة في إطار بنائي   6
 .التي تساعد على توظیفها معا، و كبرأ

1.58 1.98 39.58 4 

 8 8.33 1.15 0.33 .الفئاتو  التصنیفات معرفة  7

 1 91.67 1.15 3.67 .التعمیماتو  المبادئ معرفة  8

 0 0.00 0.00 0.00 .ت البنیاو  النماذج معرفة  9

 9 8.33 1.15 0.33 .دالالتها اللفظیة  و  الرموز معرفة  10

 2 79.17 1.53 3.17 ) .تكوین مفهوم(إعطاء تسمیة للخصائص المشتركة   11

  34.47 4.17 15.17  الدرجة الكلیة للمحور  

  :یتضح من الجدول السابق

  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن " التعمیماتو  التعرف على المبادئ" تي نصت علىالو ) 8(الفقرة   -
، ویعـــود الســـبب فـــي حصـــول هـــذا البنـــد علـــى هـــذه النســـبة أن كتـــاب %)91.67(نســـبي قـــدره 

القـــراءة للصـــف الثـــاني األساســـي عبـــارة عـــن قصـــص ویحتـــوي أســـئلة تشـــتمل علـــى المبـــادئ 
  .تحتوي على التعمیمات والمبادئوالتعمیمات كأسئلة المزاوجة والمطابقة التي 
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احتلــت )" تكــوین مفهــوم(إعطــاء تســمیة للخصــائص المشــتركة " التــي نصــت علــىو  )11(الفقــرة  -
، وذلــك ألن المرحلــة األساســیة تعتمــد علــى بنــاء %)79.17(بــوزن نســبي قــدره  الثالثــةالمرتبــة 

  .المفاهیم لدى الطالب
  :تكان المجال فيفقرتین وأن أدنى 

احتلـــت المرتبـــة " دالالتهـــا اللفظیـــة، و التعـــرف علـــى الرمـــوز" التـــي نصـــت علـــىو ) 10(الفقـــرة   -
تعتمــد ) 3-1(، وذلــك أن المرحلــة األساســیة الــدنیا مــن %)8.33(بــوزن نســبي قــدره  التاســعة

الطفــل، بالبعـد عــن علـى المحسوســات وتبتعـد عــن الرمـوز اســتجابة للمتطلبـات النمائیــة لـدماغ 
  .یدالتجر 

" شرح كیفیة ارتباط األجزاء المكونة للمفهوم مع بعضها البعض" لتي نصت علىاو ) 5(الفقرة   -
، وهذا ال نجده في اللغـة العربیـة كمـا نجـده %)6.25(بوزن نسبي قدره  العاشرةاحتلت المرتبة 

  .بوضوح في المواد األخرى كالعلوم والریاضیات

علـــى أي " البنیـــات ، و ذجالتعـــرف علـــى النمـــا" التـــي نصـــت علــىو  )9(بینمــا لـــم تحصـــل الفقـــرة  -
، ویعـــود ذلـــك إلـــى %)34.47(زن نســـبي و  أمـــا الدرجـــة الكلیـــة للمحـــور حصـــل علـــىنســـبة،  

النمـــاذج فـــي أســـئلة كتـــاب اللغـــة العربیـــة كانـــت عبـــارة عـــن رســـومات، ویتعـــرف الطالـــب علـــى 
أسمائها، أو عبارة عن كلمات جمع ومفرد ویقـوم الطالـب بجمـع الكلمـات وتحویلهـا إلـى مفـرد، 

  .هو معطى له في المثال كما

  

  المهارات السیاقیة: المحور الثاني
  )6.5(الجدول 

 معیار من معاییر المهارات السیاقیة للصف الثانيالوزن النسبي لكل و  المتوسطاتو  التكرارات

المتوسط   المهارات السیاقیة  م
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

 1 100.00 0.00  4.00 .الخبرات التعلیمیة، و من المواد الدراسیة المعنى استنباط  1

المقارنة بین عدد من الظواهر المختلفة من خالل   2
   .الوعي بشروط حدوث كل منها

0.67 1.37 16.67 3 

 2 29.17 0.94 1.17 .تقدیم تبریرات لحدوث ظاهرة معینة عند حدوثها  3
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المتوسط   المهارات السیاقیة  م
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

 5 10.42 0.67 0.42 .ییسالمقا، و إصدار أحكام مستندة للمعاییر  4

 4 12.50 1.17 0.50 .تفسیر حدث أو موقف معین  5

 5 10.42 0.79 0.42 .باتهاربط األسباب بمسب، و ربط الفعل بالنتیجة  6

  29.86 2.76 7.17  الدرجة الكلیة للمحور  

  :یتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

احتلـت " الخبـرات التعلیمیـة، و من المواد الدراسـیة ىاستنباط المعن" التي نصت علىو  )1(الفقرة  -
، وذلــك ألن األســئلة للصــف الثــاني كانــت تحتــوي %)100(المرتبــة األولــى بــوزن نســبي قــدره 

عقب كل درس على سؤال من خمسة بنود أو ستة یستنبط فیها الطالب معـاني المفـردات مـن 
  . سبات الجمل المعطاة

احتلـت المرتبـة " تقدیم تبریـرات لحـدوث ظـاهرة معینـة عنـد حـدوثها" صت علىالتي نو ) 3(الفقرة -
، وهـذا مـا لمسـته الباحثـة حیـث إن هنـاك سـؤاًال أو اثنـین %)29.17(بـوزن نسـبي قـدره  الثالثة

  .في الكتاب یعتمد على تفسیر أو إعطاء سبب لحدوث ظاهرة معینة
  :تكان المجال فيفقرتین وأن أدنى 

احتلـــت المرتبـــة " المقـــاییس، و إصـــدار أحكـــام مســـتندة للمعـــاییر" تـــي نصـــت علـــىالو  )4(الفقـــرة   -
، ویعود ذلك أن الطالـب فـي الصـف الثـاني تكـون لدیـه %)10.42(بوزن نسبي قدره  الخامسة

القدرة على إصدار األحكام ضئیلة أو قلیلة مقارنة بأقرانـه فـي صـوف المرحلـة العلیـا، فیصـدر 
أو عدم اإلعجاب، فوجدت أسئلة ولكن بشكل قلیل وهذه هي  حكم بكلمة واحدة إما باإلعجاب

  . نسبتها
احتلــت المرتبــة " ربــط األســباب بمســبباتهاو  ربــط الفعــل بالنتیجــة" التــي نصــت علــىو ) 6(الفقــرة   -

، وقــد وردت أســئلة تنــدرج تحــت هــذا البنــد فــي %)10.42(بــوزن نســبي قــدره  الخامســة مكــرر
  .الوحدة األخیرة من الكتابالدروس التي كانت عبارة عن قصص في 

  .%)29.86(زن نسبي و  أما الدرجة الكلیة للمحور حصل على
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  :المهارات اإلجرائیة: المحور الثالث
  )7.5(الجدول 

 معیار من معاییر المهارات االجرائیة للصف الثانيالوزن النسبي لكل ، و المتوسطات، و التكرارات

المتوسط   المهارات اإلجرائیة  م
  الحسابي 

نحراف اال 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

1  
الطرق المعرفیة ، و األسالیب، و القدرة على معرفة المهارات

 .بصورة عامة كإجراء 
0.67 1.37 16.67 2 

 1 31.25 1.54 1.25 .تحدید اإلجراء الالزم لحل المشكلة   2

 0 0.00 0.00 0.00 .اختیار الوقت المناسب للبدء بالتنفیذ   3

 0 0.00 0.00 0.00 .ألداء الفعلي لإلجراء أو المهارة التي تم تحدیدها ا  4

 3 2.08 0.29 0.08 .تنظیم العمل للوصول إلى الحل، و تعدیلهاو  اكتشاف األخطاء  5

  10.00 2.04 2.00  الدرجة الكلیة للمحور  

  :یتضح من الجدول السابق

  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن " حدید اإلجراء الالزم لحل المشكلةت" نصت علىالتي و ) 2(الفقرة  -
  .، وهذا تمثل في أسئلة ترتیب الجمل لتكوین فقرة%)31.25(نسبي قدره 

ـــة الطـــرق ، و األســـالیب، و القـــدرة علـــى معرفـــة المهـــارات" التـــي نصـــت علـــىو ) 1(الفقـــرة  - المعرفی
، وجاء هذا البند فـي %)16.67(بوزن نسبي قدره  الثالثةاحتلت المرتبة " بصورة عامة كإجراء

  .أسئلة اإلكمال كما في المثال

  :تكان المجال فيفقرة وأن أدنى 

" تنظـیم العمـل للوصـول إلـى الحـل، و تعـدیلهاو  اكتشـاف األخطـاء" التي نصت علـىو ) 5(الفقرة  -
  %).2.08(بوزن نسبي قدره  الثالثةاحتلت المرتبة 

، اختیــار الوقــت المناســب للبــدء بالتنفیــذ" التــي نصــت علــىو  )4-3(بینمــا لــم تحصــل الفقــرة 
علــى أي نســبة، حیــث یرجــع ذلــك إلــى أن اللغــة " األداء الفعلــي لإلجــراء أو المهــارة التــي تــم تحدیــدها
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العربیــة ال تحتــوي علــى إجــراء خطــوات للوصــول إلــى حــل مشــكالت واختیــار الوقــت المناســب كمــا 
  .في مادتي العلوم والریاضیات

  .%)10.00(زن نسبي و  الدرجة الكلیة للمحور حصل علىأما   

  
  الصف الثالث األساسي

  :المهارات المفاهیمیة: المحور األول 
  )8.5(الجدول 

 معیار من معاییر المهارات المفاهیمیة للصف الثالثالوزن النسبي لكل ، و المتوسطات، و التكرارات

المتوسط   المهارات المفاهیمیة  
  الحسابي

االنحراف 
  عیاريالم

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

 4 41.67 2.06 1.67 .هو مطلوب تركیز االنتباه على ما  1

 3 58.33 1.56 2.33 .ربط  التعلم الجدید بالتعلم السابق ذي العالقة   2

 7 14.58 1.00 0.58 . ىذات معنو  ظیفیةو  اكتساب المفاهیم المختلفة بصورة  3

 9 6.25 0.87 0.25 .أجزائه الفرعیة إلى  تجزئة مفهوم ما  4

5  
شرح كیفیة ارتباط األجزاء المكونة للمفهوم مع بعضها 

 البعض
0.50 1.24 12.50 8 

إدراك العالقات الداخلیة بین العناصر األساسیة في إطار   6
 .التي تساعد على توظیفها معا ، و كبرأبنائي 

2.92 1.51 72.92 1 

 10 4.17 0.39 0.17 .الفئات و  التعرف على التصنیفات  7

 1 72.92 1.78 2.92 .التعمیمات و  التعرف على المبادئ  8

 0 0.00 0.00 0.00 .البنیات و  التعرف على النماذج  9

 6 18.75 1.36 0.75 .دالالتها اللفظیة  و  التعرف على الرموز  10

 5 37.50 1.62 1.50 ) .تكوین مفهوم(إعطاء تسمیة للخصائص المشتركة   11

  30.87 3.26 13.58  لمحورالدرجة الكلیة ل  
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  :یتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

إدراك العالقات الداخلیة بین العناصر األساسیة في إطار بنـائي " التي نصت علىو  )6(الفقرة  -
، %)72.92(احتلت المرتبة األولى بـوزن نسـبي قـدره "  التي تساعد على توظیفها معاً ، و كبرأ

ثل في توظیف الكلمات الواردة في الدرس أو المفاهیم أو ما ورد في الـدرس مـن أمـور وهذا تم
  .إیجابیة في أمور الحیاة، ولذلك حصل هذا البند على تلك النسبة

بـوزن  الثالثـةاحتلت المرتبة " التعمیمات ، و التعرف على المبادئ "التي نصت علىو ) 8(الفقرة  -
البنـد فــي أســئلة التعــرف إلـى الجمــع والمفــرد وتصــنیفهم ، وقــد ورد هــذا %)72.92(نسـبي قــدره 

  .حسب األمثلة الواردة في الدرس
  :تكان المجال فيفقرتین وأن أدنى 

 التاســعةاحتلــت المرتبــة " أجزائــه الفرعیــة ىتجزئــة مفهــوم مــا إلــ" التــي نصــت علــىو ) 4(الفقــرة  -
  %).6.25(بوزن نسبي قدره 

بـوزن  العاشـرةاحتلـت المرتبـة " الفئـات، و لى التصنیفاتالتعرف ع" التي نصت علىو ) 7(الفقرة  -
، وذلـــك لقلـــة التصـــنیفات والفئـــات فـــي اللغـــة العربیـــة مقارنـــة مـــع المـــواد %)4.17(نســـبي قـــدره 

  .األخرى كالریاضیات والعلوم

علـى أي " البنیـات ، و التعـرف علـى النمـاذج "التـي نصـت علـى، و )9(بینما لـم تحصـل الفقـرة 
، وقــد وجــدت النمــاذج فــي %)30.87(زن نســبي و  كلیــة للمحــور حصــل علــىأمــا الدرجــة ال .نســبة

أســئلة تحویــل المفــرد إلــى جمــع، كمــا هــو معطــى فــي المثــال والتعــرف إلــى نــوع الجمــع ســواء جمــع 
  .مذكر أو جمع مؤنث
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  المهارات السیاقیة: المحور الثاني
  )9.5(الجدول 

 عاییر المهارات السیاقیة للصف الثالثمعیار من مالوزن النسبي لكل ، و المتوسطات، و التكرارات

المتوسط   مهارات السیاقیة   ال  م
  الحسابي 

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

 1 75.00 1.48 3.00 .الخبرات التعلیمیة، و من المواد الدراسیةالمعنى  استنباط  1

المقارنة بین عدد من الظواهر المختلفة من خالل الوعي   2
 ط حدوث كل منها بشرو 

0.08 0.29 2.08 6 

 2 35.42 1.24 1.42 .تقدیم تبریرات لحدوث ظاهرة معینة عند حدوثها  3

 3 22.92 1.24 0.92 .المقاییس ، و إصدار أحكام مستندة للمعاییر  4

 5 8.33 0.65 0.33 .تفسیر حدث أو موقف معین   5

 4 14.58 1.38 0.58 .ربط األسباب بمسبباتها ، و ربط الفعل بالنتیجة  6

  26.39 1.56 6.33  الدرجة الكلیة للمحور  

  :یتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

احتلـت " الخبـرات التعلیمیـة، و من المواد الدراسـیة ىاستنباط المعن" التي نصت علىو  )1(الفقرة  -
ذلـــك أن أســـئلة كـــل درس ، ویعـــود الســـبب فـــي %)75.00(المرتبـــة األولـــى بـــوزن نســـبي قـــدره 

یحتوي علـى سـؤال مـن خمسـة مقـررات یحتـوي علـى التعـرف علـى معـاني الكلمـات مـن خـالل 
  .السیاق الذي ورد في الدرس

احتلـت المرتبـة " تقدیم تبریرات لحدوث ظاهرة معینة عند حـدوثها" التي نصت علىو  )3(الفقرة  -
  أن كــــل درس یــــأتي عقبــــه  ، ویرجــــع الســــبب فــــي ذلــــك%)35.42(بــــوزن نســــبي قــــدره  الثالثــــة

وكمــا نعـرف أن سـؤال لمـاذا  یـأتي لتقــدیم تفسـیر أو سـبب حـدوث ظــاهرة ) لمـاذا(سـؤال یبـدأ بــ 
  .ما
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  :تكان المجال فيفقرتین وأن أدنى 

بــوزن  الخامســةاحتلــت المرتبــة " تفســیر حــدث أو موقــف معــین" التــي نصــت علــىو  )5(الفقــرة  -
غــة العربیــة لیسـت كــالمواد العلمیـة األخــرى تحتــوي ، وكمـا أســلفنا فـإن الل%)8.33(نسـبي قــدره 

  .على ظواهر لتفسیرها

المقارنـــة بـــین عـــدد مـــن الظـــواهر المختلفـــة مـــن خـــالل الـــوعي " التـــي نصـــت علـــىو  )2(الفقـــرة  -
، وذلـك ألن هـذا %)2.08(بـوزن نسـبي قـدره  األخیـرةاحتلت المرتبـة " بشروط حدوث كل منها

  . ه المرحلةالبند یعتبر أعلى من قدرات طلبة هذ

  .%)26.39(زن نسبي و  أما الدرجة الكلیة للمحور حصل على  
  

  :المهارات اإلجرائیة: المحور الثالث
  )10.5(الجدول 

 معیار من معاییر المهارات االجرائیة للصف الثالث الوزن النسبي لكل ، و المتوسطات، و التكرارات

المتوسط   مهارات اإلجرائیةال  م
  الحسابي 

االنحراف 
  اريالمعی

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

الطرق ، و األسالیب، و القدرة على معرفة المهارات  1
 .المعرفیة بصورة عامة كإجراء 

0.33 0.65 8.33 1 

 2 6.25 0.62 0.25 .تحدید اإلجراء الالزم لحل المشكلة   2

 0 0.00 0.00 0.00 .اختیار الوقت المناسب للبدء بالتنفیذ   3

 0 0.00 0.00 0.00 .لإلجراء أو المهارة التي تم تحدیدها  ياألداء الفعل  4

تنظیم العمل للوصول ، و تعدیلهاو  ،اكتشاف األخطاء  5
 .إلى الحل

0.08 0.29 2.08 3 

  3.33 0.98 0.67  الدرجة الكلیة للمحور  

  :یتضح من الجدول السابق

  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

ـــد" التـــي نصـــت علـــىو ) 1(الفقـــرة  - ـــة ، و األســـالیب، و رة علـــى معرفـــة المهـــاراتالق الطـــرق المعرفی
  %).8.33(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " بصورة عامة كإجراء
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بـوزن  الثالثـةاحتلـت المرتبـة " تحدید اإلجراء الـالزم لحـل المشـكلة" التي نصت علىو ) 2(الفقرة  -
  %).6.25(نسبي قدره 

  :تكان المجال فيفقرة وأن أدنى 

" تنظیم العمـل للوصـول إلـى الحـل، و تعدیلها، و اكتشاف األخطاء" التي نصت علىو  )5(فقرة ال -
  %).2.08(بوزن نسبي قدره  الثالثةاحتلت المرتبة 

، اختیــار الوقــت المناســب للبــدء بالتنفیــذ "التــي نصــت علــى، و )4-3(بینمــا لــم تحصــل الفقــرة 
     .على أي نسبة "األداء الفعلي لإلجراء أو المهارة التي تم تحدیدها 

  .%)3.33(زن نسبي و  أما الدرجة الكلیة للمحور حصل على
  

  )األول حىت الثالث(الصفوف من 
  :المهارات المفاهیمیة: المحور األول 

  )11.5(الجدول 

 معیار من معاییر المهارات المفاهیمیة للصفوف من األول حتى الثالث الوزن النسبي لكل ، و المتوسطات، و التكرارات

المتوسط   مهارات المفاهیمیةال  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

 6 39.86 1.89 1.59 .هو مطلوب تركیز االنتباه على ما  1

 3 51.35 1.76 2.05 .ربط  التعلم الجدید بالتعلم السابق ذي العالقة   2

 7 25.00 1.60 1.00 . ىذات معنو  ظیفیةو  اكتساب المفاهیم المختلفة بصورة  3

 5 41.22 1.93 1.65 .أجزائه الفرعیة إلى  تجزئة مفهوم ما  4

شرح كیفیة ارتباط األجزاء المكونة للمفهوم مع بعضها   5
 البعض

0.84 1.55 20.95 9 

6  
العناصر األساسیة في إطار إدراك العالقات الداخلیة بین 

 .التي تساعد على توظیفها معا ، و كبرأبنائي 
2.43 1.86 60.81 1 

 10 14.19 1.32 0.57 .الفئات و  التعرف على التصنیفات  7

 2 56.76 1.97 2.27 .التعمیمات و  التعرف على المبادئ  8
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المتوسط   مهارات المفاهیمیةال  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

 8 24.32 1.74 0.97 .البنیات و  التعرف على النماذج  9

 11 8.78 1.03 0.35 .دالالتها اللفظیة  ، و التعرف على الرموز  10

 4 45.95 1.86 1.84 ) .تكوین مفهوم(إعطاء تسمیة للخصائص المشتركة   11

  35.38 5.99 15.57  الدرجة الكلیة للمحور  

  :یتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

إدراك العالقات الداخلیة بین العناصر األساسیة في إطار بنـائي " التي نصت علىو ) 6(الفقرة   -
، %)60.81(لـت المرتبـة األولـى بـوزن نسـبي قـدره احت" التي تساعد على توظیفها معـاً ، و كبرأ

وذلك ألن أسئلة كتب اللغة العربیة في هذه المرحلة تحتوي غالبًا علـى ترتیـب حـروف لتكـوین 
كلمات، وتكوین كلمات من مقاطع، وتكوین جمـل مـن كلمـات مبعثـرة، وتكـوین فقـرة مـن جمـل 

  .في الصفوف الثالثة غیر مرتبة، وهذا ما جعل هذه الفقرة تحصل على هذه النسبة

بـوزن  الثانیـةاحتلـت المرتبـة " التعمیمـات، و التعرف على المبـادئ" التي نصت علىو  )8(الفقرة   -
 ســـئلة فـــي مقـــررات الصـــف األول والثـــاني، ویرجـــع ذلـــك إلـــى هنـــاك أ%)56.76(نســـبي قـــدره 

  .والثالث تعتمد على كتابة مفرد أو جمع أو مرادف أو مضاد كلمات معطاة
  :تكان المجال فيفقرتین  وأن أدنى

بـوزن  العاشـرةاحتلـت المرتبـة " الفئـات، و التعـرف علـى التصـنیفات" التي نصت علـى) 7(الفقرة   -
، وكما ذكر سابقًا أن التصنیفات والفئـات توجـد بقلـة فـي اللغـة العربیـة %)14.19(نسبي قدره 

  .لنسبوذلك حصلت على أقل ا) كالریاضیات والعلوم(مقارنة بالمواد األخرى 

 األخیرةاحتلت المرتبة " دالالتها اللفظیة، و التعرف على الرموز" التي نصت علىو ) 10(الفقرة   -
، %)35.38(زن نسـبي و  أما الدرجة الكلیة للمحور حصل علـى %).8.78(بوزن نسبي قدره 

ویرجــع ذلــك إلــى أن  الرمــوز فــي أســئلة كتــب اللغــة العربیــة تمثلــت فــي عالمــات التــرقیم والتــي 
دت علــى شــكل ســؤال فــي درس أو اثنــین علــى األقــل فــي كــل صــف مــن الصــفوف الثالثــة ور 

  .فقط
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  المهارات السیاقیة: المحور الثاني
  )12.5(الجدول 

  معیار من معاییر المهارات السیاقیة للصفوف من الوزن النسبي لكل ، و المتوسطات، و التكرارات
  األول حتى الثالث 

  مهارات السیاقیةال  م
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

1  
اد الدراسیة، والخبرات من المو المعنى  استنباط
  .التعلیمیة

3.57 1.12 89.19 1 

2  
المقارنة بین عدد من الظواهر المختلفة من خالل 

  .الوعي بشروط حدوث كل منها
1.38 1.82 34.46 2 

 4 30.41 1.34 1.22 .حدوثهاتقدیم تبریرات لحدوث ظاهرة معینة عند   3

 5 10.81 0.87 0.43 .إصدار أحكام مستندة للمعاییر، والمقاییس   4

 3 31.08 1.62 1.24 .تفسیر حدث أو موقف معین   5

 6 8.11 0.91 0.32 .ربط الفعل بالنتیجة، وربط األسباب بمسبباتها   6

  34.01 2.89 8.16  الدرجة الكلیة للمحور  

  

  :السابقیتضح من الجدول 

  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

احتلت " الخبرات التعلیمیة ، و من المواد الدراسیةالمعنى  استنباط "التي نصت علىو ) 1(الفقرة   -
؛ ألن اللغـــة العربیـــة تركـــز فــي حـــد ذاتهـــا علـــى %)89.19(المرتبــة األولـــى بـــوزن نســـبي قــدره 

راءة، فكــان هنــاك ســؤال مــن خمســة اكتســاب مفــاهیم جدیــدة لــدى الطالــب مــن خــالل دروس القــ
بنــود یركــز علــى هــذه المهــارة عقــب كــل درس ممــا جعــل هــذه الفقــرة تمثــل هــذه المرتبــة بالنســبة 

  .للفقرات األخرى

المقارنـــة بـــین عـــدد مـــن الظـــواهر المختلفـــة مـــن خـــالل الـــوعي " التـــي نصـــت علـــىو ) 2(الفقـــرة   -
، وكمـا نعـرف %)34.46(بي قـدره بـوزن نسـ الثالثـةاحتلـت المرتبـة "  بشروط حـدوث كـل منهـا

یكونـون بحاجـة إلـى اكتسـاب سـلوكیات حسـنة، ) 3-1(أن األطفال في المرحلة األساسیة مـن 
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والبعـد عـن السـیئة، فلّبـت دروس القـراءة هــذا المطلـب باحتوائهـا علـى بعـض القـیم والســلوكیات 
غیـر المرغـوب الحسنة، وٕاظهارها بـالمظهر المرغـوب فیـه ، وٕاظهـار السـلوك السـيء بـالمظهر 

فیه، ویأتي دور الطالب في التمییـز بینهـا مـن خـالل األسـئلة التـي كانـت تعقـب كـل درس فـي 
  .المقارنة بین السلوك الحسن والسيء

  :تكان المجال فيفقرتین وأن أدنى 

احتلـــت المرتبـــة " المقـــاییس ، و إصـــدار أحكــام مســـتندة للمعـــاییر "التـــي نصـــت علـــىو ) 4(الفقــرة   -
، وقـد احتـوت أسـئلة مقـررات اللغـة العربیـة علـى سـؤال %)10.81(سـبي قـدره بـوزن ن الخامسة

؟ ولكـن كانـت هـذه النسـبة لهـذا ... عقب كل درس ، وهو غالبًا ما یأتي بصیغة ما رأیـك فـي 
  .النوع من األسئلة رغم أهمیتها في بناء الشخصیة السویة وتنمیة جوانب هذه الشخصیة

احتلـت المرتبـة "  ربـط األسـباب بمسـبباتها، و الفعـل بالنتیجـة ربـط" التي نصت علىو ) 6(الفقرة   -
ـــرة ـــى %).8.11(بـــوزن نســـبي قـــدره  األخی ـــة للمحـــور حصـــل عل زن نســـبي و  أمـــا الدرجـــة الكلی

، وهذه نسبة قلیلة جدًا لبند مهم مثـل هـذا البنـد لمـا لـه مـن أهمیـة كبیـرة فـي تنمیـة %)34.01(
  .الشخصیة المتكاملة للطالب

  

  :المهارات اإلجرائیة :المحور الثالث
  )13.5(الجدول 

  معیار من معاییر المهارات اإلجرائیة للصفوف الوزن النسبي لكل ، و المتوسطات، و التكرارات
  من األول حتى الثالث 

المتوسط   مهارات اإلجرائیةال  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
 النسبي

  الترتیب

والطرق  القدرة على معرفة المهارات، واألسالیب،  1
 .المعرفیة بصورة عامة كإجراء 

0.32 0.88 8.11 2 

 1 36.49 1.79 1.46 .تحدید اإلجراء الالزم لحل المشكلة   2

 0 0.00 0.00 0.00 .اختیار الوقت المناسب للبدء بالتنفیذ   3

 0 0.00 0.00 0.00 .األداء الفعلي لإلجراء أو المهارة التي تم تحدیدها   4

وتعدیلها، وتنظیم العمل للوصول  اكتشاف األخطاء  5
 .إلى الحل

0.05 0.23 1.35 3 

  9.19 1.89 1.84  الدرجة الكلیة للمحور  
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  :یتضح من الجدول السابق
  :كانت المجالفي  فقرتینأن أعلى 

احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن " ةتحدیـد اإلجـراء الـالزم لحـل المشـكل" التي نصت علىو  )2(الفقرة  -
، وتعتبــر هــذه النســبة غیــر كافیــة لمــا لهــا مــن قــدرة فــي حــث الطالــب %)36.49(نســبي قــدره 

  .على التفكیر والتمییز

الطرق المعرفیة بصـورة ، و األسالیب، و القدرة على معرفة المهارات" التي نصت علىو ) 1(الفقرة  -
، وتعتبــر هــذه النســبة غیــر %)8.11(بــوزن نســبي قــدره  الثالثــةاحتلــت المرتبــة " عامــة كــإجراء

  .ة لتنمیة مهارات الطالب في حل المشكالتكافی

  :تكان المجال فيفقرة وأن أدنى 

" تنظیم العمـل للوصـول إلـى الحـل، و تعدیلها، و اكتشاف األخطاء" التي نصت علىو ) 5(الفقرة   -
، وهـــذه أیضـــًا نســـبة قلیلـــة ألن الطفـــل إذا %)1.35(بـــوزن نســـبي قـــدره  الثالثـــةاحتلـــت المرتبـــة 

  .ة یتكون له القدرة على حل المشكالت الممكنة التي تواجهه في حیاتهامتلك مثل هذه المهار 

، اختیــار الوقــت المناســب للبــدء بالتنفیــذ "التــي نصــت علــى، و )4-3(بینمــا لــم تحصــل الفقــرة 
ى أي نســبة، وذلــك ألن أســئلة مقــررات اللغــة علــ" األداء الفعلــي لإلجــراء أو المهــارة التــي تــم تحدیــدها 

  .أي سؤال یحتاج إلى وقت للبدء في حله أو االنتهاء من حله العربیة ال تحتوي على

  .%)9.19(زن نسبي و  أما الدرجة الكلیة للمحور حصل على

وق المعرفــي لكــل صــف مــن الصــفوف قامــت الباحثــة باســتخراج فــولتحدیــد تــوافر مهــارات التفكیــر 
  .آلتيا النتائج الموضحة في الجدول

  )14.5(الجدول 
  كیر فوق المعرفي لكل صف من الصفوف الثالثةدرجة توافر مهارات التف

  الصف   المحور  م
  األول

الصف 
  الثاني

الصف 
 الثالث

 30.87 34.47 40.38 مفاهیمیة  1

 26.39 29.86 44.87 سیاقیة  2

 3.33 10.00 13.85 إجرائیة  3
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ــــع  ــــى مــــن جمی ــــى المرتبــــة األول یتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن الصــــف األول حــــاز عل
  . ك الصف الثاني ثم الثالثالمحاور، تلى ذل

  

  :اإلجابة عن السؤال الثالث

التــي تتضــمن  األنشــطة، و مــا التصــور المقتــرح إلثــراء التــدریبات" نــص الســؤال الثالــث 
؟ في كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة فوق المعرفيمهارات التفكیر  

ق المعرفـي فــي كتــب قــول نظـرًا لمحدودیــة مهـارات التفكیــر فــو نهـذا الســؤال ولإلجابـة علــى 
األول للثالــث فـي الفصــل الدراسـي الثــاني، فقــد (اللغـة العربیــة للمرحلـة األساســیة الـدنیا مــن الصـف 

وجدت الباحثة أنه من الضروري وضـع تصـور مقتـرح إلثـراء تـدریبات وأنشـطة كتـب اللغـة العربیـة 
ي، والتي قـد تسـهم بتطـویر المقررة على طلبة المرحلة األساسیة الدنیا بمهارات التفكیر فوق المعرف

بالعملیـة التعلیمیـة، ومـن خـالل مـا  ستویات التفكیر عند الطلبـة، والنهـوضمحتویات الكتب لرفع م
  : سبق من نتائج نستخلص المقترح التالي

في كتـب اللغـة العربیـة والتركیـز علـى مهـارات ) األسئلة(یجب زیادة االهتمام بالتدریبات واألنشطة 
ي والتي تفتقر إلیها تدریبات وأنشطة كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة كلیًا، التفكیر فوق المعرف

 .والعمل على إثرائها بما یتالءم مع المستوى العمري والعقلي للطالب

) األسئلة(ففي محور المهارات المفاهیمیة ترى الباحثة أنه یجب إثراء التدریبات واألنشطة  •
 :ساسیتین وهي على النحو اآلتيفي كتب اللغة العربیة بمهارتین أ

 .مهارة التعرف على التطبیقات والفئات - 

 .مهارة التعرف على الرموز ودالالتها اللفظیة - 

لــیس فقــط هاتــان المهارتــان فقــط، باإلضــافة إلــى جمیــع المهــارات المفاهیمیــة ولكــن بنســب 
  .متفاوتة

األنشــطة بمهــارتین وفــي محــور المهــارات الســیاقیة تــرى الباحثــة ضــرورة إثــراء التــدریبات و  •
 :ضرورتین لتنمیة تفكیر الطالب وهما على النحو اآلتي

 .مهارة إصدار األحكام المستندة لمعاییر ومقاییس - 

 .ربط الفعل بالنتیجة واألسباب بمسبباتها - 
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) األسـئلة(وفي محور المهارات اإلجرائیة ترى الباحثة أنه یجب إثـراء التـدریبات واألنشـطة  •
 : بمهارات أساسیة وهي

 .مهارة اكتشاف األخطاء وتعدیلها وتنظیم العمل للوصول إلى الحل - 

 .مهارة اختیار الوقت المناسب للبدء بالتنفیذ - 

 .مهارة األداء الفعلي لإلجراء أو المهارة التي تم تحدیدها - 

  

   



  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها    

  )110  ( 
 

 الفصل الخامس

  توصیات الدراسة
  

مناقشتها وتفسیرها، فقد توصلت الباحثة إلى  تتمالدراسة التي في ضوء نتائج 
  : ات اآلتیةالتوصی

 األساسیة للمرحلة العربیة اللغة كتب في المتضمنة لألسئلة العام الشكل هیكلة إعادة ضرورة  - 
 لجمیع عادلو  متوازن توزیع هناك یكون بحیث ،الثالث الصف ىإل األول الصف من الدنیا

  .المطلوب بالشكل الطلبة لدى الثالث المهارات نمو ومدى تضمن المعرفة فوق ما مهارات

 لكي ؛الجدیدة الخبراتو  بالمعلومات ربطهاو  ،الطلبةلدى  السابقة بالمعلومات االهتمام ضرورة  - 
  .عقولهم في ترسخ

 سواء، حدعلى  الكلیةو  الجزئیة المجتمع حاجات ضوء في ةیتعلیم برامج تصمیمعلى  العمل  - 
 االستخدام دامهااستخعلى  مساعدتهم، و لدیهم المعرفي فوق التفكیر مهارات تنمیةعلى  تعمل

  .اءالبنّ و  السلیمو  األمثل
  

  مقترحات الدراسة
  

  :المستقبلیة التالیة تاستكماال لهذه الدراسة فان الباحثة تقترح بعض الدراسا
برنامج مقترح لتنمیة مهارات ما فوق المعرفة لدي طلبة المرحلة األساسیة الدنیا وقیاس أثره  - 1

 .علي المهام المعرفیة

اللغة العربیة للمرحلة األساسیة الدنیا في فلسطین في ضوء مهارات ما فوق  تطویر مناهج - 2
 .المعرفة

دراسة اثر تنمیة مهارات ما فوق المعرفة علي تحصیل طلبة المرحلة األساسیة الدنیا في  - 3
  .مادة اللغة العربیة
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  المراجعالمصادر 
  :المراجع العربیة -أوًال 

، 1ط "لســان العــرب ): "1993(مكــرم  ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن .1
  .دار الكتب: لبنان، بیروت

برنــامج تقنــى قــائم علــى أســلوب المحاكــاة لتنمیــة ): "2009(هــاني إســماعیل ، أبــو الســعود .2
، "بعض مهارات ما وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة

  .غزة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة

ـــو جـــورج .3 مشـــكالت  -األساســـیات -المنـــاهج التربویـــة المعاصـــرة ): 2000(مـــروان ، أب
  . األردن، عمان، الدار العلمیة الدولیة، 1ط، تطویر وتحدیث-المناهج 

دراســة تقویمیــة لكتــاب اللغــة العربیــة للصــف الثــاني ): "2009(یوســف عــوض ، ةأبــو عنــز  .4
رســـالة ". فـــي ضـــوء معـــاییر الجـــودةعشـــر فـــي محافظـــات غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین 

  .غزة، الجامعة اإلسالمیة، ماجستیر غیر منشورة

دراســـة تقویمیـــة لكتـــاب اللغـــة العربیـــة للصـــف الثـــاني عشـــر فـــي : ")2009(أبـــو عنـــزة، یوســـف .5
رسالة ماجستیر " محافظات قطاع غزة من، وجهة نظر المعلمین في ضوء معاییر الجودة

 .لیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة ،كغیر منشورة

أساســیات المنــاهج، المفهــوم والبنیــة التطبیقــات ): 2001(مطــر ماجــد  محمــود، وألســتاذ ا .6
  .، غزة، فلسطین1األسس المتابعة، ط

تقویم مهارات تدریس التكنولوجیا لدى الطلبة المعلمین " ):2008(إسماعیل، بهجت محمود .7
، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة" بالجامعــة اإلســالمیة فــي ضــوء المعــاییر العالمیــة لــألداء

 .كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة

تحلیــل أســئلة كتــاب الجغرافیــا للصــف الســادس ): "2004(عبــد المعطــى رمضــان ، األغــا .8
  "األساسي في فلسطین، وفق تصنیف بلوم

، 3، ط"مقدمــة فــي تصــمیم البحــث التربــوي"): 2004(األغــا، إحســان، واألســتاذ، محمــود  .9
 .فلسطین
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تقویم امتحانات الثانویة العامة في مبحـث الجبـر فـي ضـوء ): "2004(األغا، نهاد مأمون  .10
، كلیـة رسالة ماجستیر غیر منشـورة، "2000، وحتى 1990المعاییر الفنیة المقترحة من 

  .غزةالتربیة، جامعة األزهر، 

الرئاســة العامــة ، المنــاهج القائــد التربــوي وٕاغنــاء: )1989(دونالــد ، أحمــد وشــطي، بلقـیس .11
 . لوكالة الغوث

ــنفس التربــوي") 2002(تــوق، محــي الــدین، وآخــرون  .12 ــم ال : ط، عمــان، األردن" أســس عل
 .دار الفكر

 ".المنهاج التربوي): "1992(جامعة القدس المفتوحة  .13

 . دار الفكر، 5ط، "تعلیم التفكیر مفاهیم، وتطبیقات) 2011(فتحي عبد الرحمن ، جروان .14

هـــارات التفكیـــر مـــن خـــالل عملیتـــي العملیـــات الذهنیـــة م"، )2000(محمـــد جهـــاد ، جمــل .15
 . العین -دار الكتاب الجامعي، "التعلیم، والقلم

فاعلیة برنامج تدریبي الستراتیجیات التذكر ): 2004(الحاروني، مصطفى، وعلي، عماد  .16
في التحصیل األكادیمي، ومفهوم الذات لدى طالب الثانوي العام العادیین، ونظرائهم من 

 ).124(، العدد )1(التربیة، الجزء مجلة " ذوي صعوبات التعلم

مهــــارات مــــا وراء المعرفــــة المتضــــمنة فــــي أســــئلة كتــــاب ). "2009(ســــماح احمــــد ، حجــــو .17
الجامعــة ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، "التكنولوجیــا للمرحلــة األساســیة العلیــا بفلســطین

  .غزة، اإلسالمیة

 .دار المناهج: ، عمان1التربوي، طالتقویم ): 2008(الحریري، رائدة  .18

دار : قـاهرة، مصـر، ال1ط" بنوك األسـئلة بـین نظریـة، وتطبیـق): "2007(خضر، عادل، .19
 .السحاب

، دبـــي، اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة، دار 1ط" التقـــویم التربـــوي): "1987(خضـــر، فخـــري  .20
 .القلم
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أثــر اســتخدام اســتراتیجیات مــا وراء المعرفــة فــي تنمیــة "، )2005(خلیــل، نــوال عبــد الفتــاح  .21
ــة "ي، التفكیــر العلمــي، واالتجــاه نحــو مــادة العلــوم لــدى تالمیــذ الصــف األول اإلعــداد مجل

 ).1(، العدد )8(، المجلد التربیة العلمیة

أثـــر إثـــراء منهـــاج الریاضـــیات للصـــف الخـــامس االبتـــدائي بمـــادة : )1996(ســـهیل ، دیـــاب .22
فــي مــادة الریاضــیات واتجاهــاتهم  تعلیمیــة تتضــمن مهــارات التفكیــر علــى تحصــیل الطــالب

 . غزة، الجامعة اإلسالمیة ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر ، نحوها

معوقــات تنمیــة اإلبــداع لــدى طلبــة المرحلــة األساســیة فــي مــدارس ): "2005(ذیــاب، ســهیل .23
، كلیــة مــؤتمر الطفــل الفلســطیني بــین تحــدیات الواقــع، وطموحــات المســتقبل" قطــاع غــزة

 .التربیة، الجامعة اإلسالمیة، الجلسة األولى

، بیــروت، 1ط" مختــار الصــحاح): "1967(أبــي بكــر بــن عبــد القــادر  الــرازي، محمــد بــن .24
 .دار الكتاب العربي: لبنان

التفاعــل بــین اســتراتیجیات مــا وراء المعرفــة، ومســتویات تجهیــز ): "2005(رمضــان، حیــاة  .25
المعلومـــــات فـــــي تنمیـــــة المفـــــاهیم العلمیـــــة، والتفكیـــــر الناقـــــد لـــــدى تلمیـــــذات الصـــــف األول 

 .1، العدد5، المجلدمجلة التربیة العلمیة، "لوماإلعدادي في مادة الع

" أســـــالیب القیـــــاس، والتشــــخیص فـــــي التربیـــــة الخاصـــــة): "1999(الروســــان، فــــاروق  .26
 .دار الفكر: ،عمان، األردن1ط

مكتبــــة الطالــــب : ، غـــزة، فلســــطین2ط" دراســــات فــــي المنــــاهج): "2008(زقـــوت، محمــــد  .27
 .الجامعي 

اإلنســــاني،  فهــــم الســــلوك... علــــم الــــنفس (تقــــویم كتــــاب ): "1999(زیــــدان، محمــــد ســــعید  .28
، مجلـــة دراســـات فـــي المنـــاهج، وطـــرق "لطـــالب الصـــف الثالـــث الثـــانوي أدبـــي) وتنمیتـــه
  ).61(، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، التدریس

أثر استخدام استراتیجیة الـتعلم القـائم علـى االسـتبطان علـى ): "2002(سعید، أیمن حبیب  .29
، "رفة لدى طالب الصف األول الثانوي من خـالل مـادة الفیزیـاءتنمیة مهارات ما وراء المع

، الجمعیــة المصــریة للتربیــة المــؤتمر العلمــي الســادس، التربیــة العلمیــة وثقافــة المجتمــع
  .31 – 28، 1العلمیة، 
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تنمیة بعض مهارات ما وراء المعرفة لدى الطالب المعلمین "، )2002(السید، أحمد جابر  .30
 ).77(، وطرق التدریس العدد مجلة دراسات في المناهج، "بكلیة التربیة بسوهاج

، الطبعــة األولــى، مكتبــة وهبــة، "عوامــل تنمیــة اللغــة العربیــة"): 1985(شــاهین، محمــد  .31
  .مصر –القاهرة 

عالقـة مهـارات مـا وراء المعرفـة بأهـداف "): 2004(الشربیني، هانم، والفرحـاتي ،الفرحـاتي  .32
، مجلـة دراسـات فـي التعلـیم الجـامعي ،"الجامعـة اإلنجاز وأسلوب عزو الفشل لدى طالب

 ).7(العدد

إثراء محتوى الهندسـة الفراغیـة فـي الصـف العاشـر األساسـي : )2009(ناهل أحمد ، شعت .33
 . غزة،الجامعة اإلسالمیة ،)غیر منشورة(رسالة ماجستیر ، بمهارات التفكیر البصري

العلـم وأثـره علـى مسـتوى النمـو العقلـي  بعملیاتإثراء منهاج العلوم : )2001(أنور ، شلدان .34
ــر (اجســتیر رســالة م، لتالمیــذ الصــف الخــامس ومیــولهم نحــو العلــم فــي محافظــة غــزة غی

 . غزة، جامعة األزهر )منشورة

دار : ، عمــان، األردن 1ط" طــرق تــدریس التربیــة اإلســالمیة): "2003(الشــمري، هــدى  .35
 .الشروق

، مكتبـة "مبـادئ القیـاس، والتقـویم فـي التربیـة): "1991(الظاهر، زكریا محمد، وآخـرون  .36
 .دار الثقافة، عمان، األردن

، عمــان، 1ط" مبــادئ القیــاس، والتقــویم فــي التربیــة): "1999(خــرونالظــاهر، زكریــا، وآ .37
 .دار الثقافة: األردن

 .مكتبة المجتمع العربي: 1، ط"االختبارات المدرسیة): "2006(العبادي، رائد  .38

ــاء المدرســیة ): "2000(عبــد الخــالق، عصــام، والعملــة، محمــود ســالم  .39 ــب الفیزی تقــویم كت
نظــر المعلمــین والمعلمــات فــي محافظــات فلســطین  للمرحلــة األساســیة العلیــا مــن وجهــة

  .203، ) 2(  8غزة، ، مجلة الجامعة اإلسالمیة، "الشمالیة

المدخل إلى القیاس والتقویم التربوي واسـتخدامه فـي مجـال ): "2002(عبد الهادي، نبیـل .40
 .دار وائل للنشر: ، عمان، األردن2، ط"التدریس الصفي
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ة اســتخدام بعــض اســتراتیجیات مــا وراء المعرفــة فــي فاعلیــ): "2005(عبــد الوهــاب، فاطمــة  .41
تحصــیل الفیزیــاء، وتنمیــة التفكیــر التــأملي، واالتجــاه نحــو اســتخدامها لــدى طــالب الصــف 

 ).4(، العدد )6(، المجلد مجلة التربیة العلمیة" الثاني الثانوي األزهري

 .11د ، العدمجلة القراءة والمعرفة" المعرفة وما وراء): "2000(عبید، ولیم  .42

، مكتبـة الفـالح للنشـر، "التفكیر والمنهاج المدرسي): "2004(عبید، ولیم، وعفانة، عـزو   .43
  .والتوزیع، الطبعة األولى، الكویت

دار ، 20" علـــــم الـــــنفس المعرفـــــي النظریـــــة والتطبیـــــق): "2010(عـــــدنان یوســـــف ، العتـــــوم .44
 . المسیرة

ستراتیجیة التنظیم الذاتي للتعلم ما وراء المعرفة والدافعیة وا): "2002(العدل، عادل محمد  .45
 ).26(، العدد )1(، الجزء مجلة كلیة التربیة، "لدى العادیین وذوي صعوبات التعلم

القـدرة علـى حـل المشـكالت، ): "2003(العدل، عـادل محمـد عبـد الوهـاب، صـالح شـریف  .46
) 3(الجـزء  مجلـة كلیـة التربیـة،، "ومهارات ما وراء المعرفة لدى العادیین والمتفوقین عقلیاً 

 ).26(العدد 

مكتبة الفالح للنشـر ، 1ط" التفكیر والمنهاج المدرسي) "2003(ولیم ، عزو، وعید، عفانة .47
 . والتوزیع

 .مطبعة المقداد : ، غزة، فلسطین3ط" تخطیط المناهج وتقویمها):"1996(عفانة، عزو  .48

 .لعربیة دار النهضة ا: ، بیروت، لبنان1، ط"نحو تقویم أفضل): " 2001(عقل، أنور  .49

أثر استراتیجیات التكفیر فـوق المعرفـي مـن خـالل ): 2007(العلوان، أحمد، والغزو، ختام  .50
الشــبكة العالمیــة للمعلومــات علــى التحصــیل الدراســي، وتنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا لــدى 

مجلـة دراسـات فـي المنـاهج وطـرق طالبات مقرر البرمجة الریاضـیة كاملـة الملـك سـعود، 
 )116(دد ، العالتدریس

 .دار المعارف: ، القاهرة ، مصر3، ط"المنهج وعناصره): "1991(عمیرة ، إبراهیم .51

ـــة التدریســـیة): "2002(عـــودة، أحمـــد  .52 ـــویم فـــي العملی ـــاس والتق دار : ، األردن5، ط"القی
 .األمل
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تحلیـل النشـاطات التقویمیـة فـي كتـاب لغتنـا الجمیلـة للصـف : ")2010(وسام حسـن ، العید .53
رســالة ، "فــي ضــوء مهــارات التفكیــر اإلبــداعي ومــدى اكتســاب الطلبــة لهــاالرابــع األساســي 

  .غزة، الجامعة اإلسالمیة ،ماجستیر غیر منشورة

المكتـب : ، اإلسـكندریة، مصـر1ط" بناء المناهج التربویة): "1997(فالواقي، محمد هشـام .54
 .الجامعي الحدیث

الرابـــع األساســـي فـــي تحلیـــل كتـــاب لغتنـــا الجمیلـــة للصـــف ): "2010(میســـون نصـــر ، الفـــرا .55
، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، "ضـــوء التفكیـــر االبـــداعي، ومـــدى اكتســـاب الطلبـــة لـــه

  .غزة، الجامعة اإلسالمیة

مكتبــة جامعــة : ، غــزة، فلســطین2، ط"المنهــاج التربــوي المعاصــر): "1997(الفــرا، فــاروق .56
 .األزهر

لمعرفة في تنمیـة مهـارات فاعلیة استراتیجیة ما وراء ا): 2003(إحسان عبد الرحیم ، فهمي .57
 . 23العدد ، مجلة القراءة والمعرفة، "القراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول الثانوي

أثــــر توظیــــف اســــتراتیجیات مــــا وراء المعرفــــة فــــي تنمیــــة ): "2008(احمــــد عــــودة ، قشــــطه .58
لة رسـا، "المفاهیم العلمیة، والمهارات الحیاتیة بالعلوم لدى طلبة الصف الخـامس األساسـي

  .غزة، الجامعة اإلسالمیة ،ماجستیر غیر منشورة

ـــنفس التربـــوي والتفكیـــر): "2005(قطـــامي ، یوســـف .59 ـــم ال دار حنـــین : عمـــان، األردن" عل
 .للنشر والتوزیع 

تقـــویم اختبـــارات اللغـــة العربیـــة للصـــف الثالـــث األساســـي فـــي ): "2004(الكحلـــوت، إیمـــان  .60
، الجامعــة اإلســالمیة بغــزة، منشــورة رســالة ماجســتیر غیــر" ضــوء معــاییر االختبــار الجیــد

 .كلیة التربیة

ــى ): "1996(الكــردي، وســیم  .61 ــة مــن الصــف الســابع إل ــة لكتــب اللغــة العربی مراجعــة نقدی
مركز تطویر المناهج الفلسطینیة، المنهاج " الثاني عشر في الضفة الغربیة، وقطاع غزة

 .393ص-351لثاني، ص ، رام اهللا، فلسطین، الجزء ا"الفلسطیني األول للتعلیم العام

، معهــــد التربیــــة، "التقــــویم التربــــوي، واختبــــارات التحصــــیل): "1994(الكیالنــــي، عبــــد اهللا .62
 .األونروا دائرة التربیة والتعلیم
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، "منــاهج التربیــة اإلســالمیة، والمربــون العــاملون فیهــا): "2005(الكیالنــي، ماجــد عرســان  .63
 .دار القلم: ارات المتحدةدولة اإلم-دبي ،)3(سلسلة أصول التربیة اإلسالمیة

المهـارات العقلیـة المتضـمنة فـي أسـئلة كتـب التربیـة اإلســالمیة ): "2009(علـى سـعید ، لبـد .64
رسالة ماجستیر غیر  ،"في ضوء نموذج مارزانو، ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها

  .غزة، الجامعة اإلسالمیة، منشورة

وراء المعرفــة وأثرهــا فــي التحصــیل،  تحیــة مهــارات مــا): 2002(نادیــة ســمعان ، لطــف اهللا .65
المـؤتمر العلمـي " وانتقال أثـر التعلـیم لـدى الطالـب المعلـم خـالل مـادة طـرق تـدریس العلـوم

، جامعـة عـین شـمس، كلیة التربیة، )یولیو 28" (التربیة العلمیة، وثقافة المجتمع، السادس
 . القاهرة

ـــي  .66 ـــاهج   معجـــم المصـــطلحات): "1996(اللقـــاني، أحمـــد، والجمـــل، عل ـــي المن ـــة ف التربوی
 .، عالم الكتب، القاهرة"وطرق التدریس

، دار المســـیرة، 1ط، المنـــاهج التربویـــة الحدیثـــة): 2000(مرعـــي لتوفیـــق والحیلـــة محمـــد  .67
 . عمان

، وزارة )2(، ج )1(ط " كتاب اللغة العربیة للصف الثاني) "2001(مركز تطویر المناهج  .68
 .فلسطین –التربیة، والتعلیم، رام اهللا 

ــة للصــف األول"، )2001(مركــز تطــویر المنــاهج  .69 ــة العربی ــاب اللغ ، وزارة 1، ج 1، ط"كت
 .فلسطین –ة، والتعلیم، رام اهللا التربی

ــة للصــف الثالــث"، )2001(مركــز تطــویر المنــاهج  .70 ــاب اللغــة العربی ، وزارة 2، ج 2ط" كت
 .فلسطین –التربیة، والتعلیم، رام اهللا 

ستراتیجیة شـكل البیـت الـدائري، وفاعلیتهـا فـي تنمیـة مهـارات مـا ا): "2005(المزروع، هیا  .71
ى طالبـــــات المرحلـــــة الثانویـــــة ذوات الســـــعات العقلیـــــة وراء المعرفـــــة، وتحصـــــیل العلـــــوم لـــــد

 .215-200، )96(، ، مجلة رسالة الخلیج العربي"المختلفة

ـــا): "2003(مصـــطفي، صـــالح .72 ـــاهج الدراســـیة عناصـــرها أسســـها، وتطبیقاته ، 2ط" المن
 .دار المریخ للنشر: السعودیة
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ــي مراحــل التعلــیم العــام ریــاض): "2002(مصــطفي، فهــیم .73  -األطفــال مهــارات التفكیــر ف
، القاهرة، 1، ط"الثانوي رؤیة مستقبلیة للتعلیم في الوطن العربي –اإلعدادي  -االبتدائي

 .دار الفكر التربوي : مصر

: ، عمــان، األردن1، ط"فــي التربیــة وعلــم الــنفس مقیــاس وتقــوی): "2000(ملحــم، ســامي .74
 .دار المسیرة

: ، عمـان، األردن1، ط"سمنـاهج البحـث فـي التربیـة، وعلـم الـنف): "2000(ملحم، سامي .75
 .دار المسیرة

اإلســكندریة، " مــدخل إلــى علــم الــنفس التربــوي): "2002(، ســیدبمنســي، محمــود، والطــوا .76
 . مكتبة االنجلو المصریة: مصر

ألساسـي فـي السـابع االتكنولوجیا للصف  مقررإثراء محتوى : )2007(عائد خضر، النادي .77
 . غزة، الجامعة اإلسالمیة) ورةغیر منش(رسالة ماجستیر ، ضوء المعاییر العالمیة

إثـراء محتـوى مقـرر التكنولوجیـا للصـف السـابع األساسـي ): "2007(النادي، عائدة خضـر  .78
، كلیـــة التربیـــة، الجامعـــة یـــر منشـــورةرســـالة ماجســـتیر غ، "فـــي ضـــوء المعـــاییر العالمیـــة

 .اإلسالمیة، غزة

للنشـــر  دار الفرقـــان، 1ط، د فـــي تعلـــیم العلـــومالجدیـــ :)2001(یعقـــوب حســـین ، نشـــوان .79
 . إربد، والتوزیع

  .م1997، وزارة التربیة، والتعلیم، للمنهاج الشاملة الخطة وثیقة االستقالل .80

ــــاهج وتنظیمهــــا): "2007(الوكیــــل ، حلمــــي، والمفتــــي، محمــــد .81 ، عمــــان، 2، ط"بنــــاء المن
 .دار المسیرة: األردن

علــیم طفــل مــا قبــل المدرســة أسســه األســلوب اإلبــداعي فــي ت): "2005(الیتــیم، عزیــزة  .82
 .مكتبة الفالح: ، اإلمارات العربیة المتحدة1، ط"ومهاراته ومجاالته

ــــاهج : )2004(فتحــــي وآخــــرون ، یــــونس .83 ــــات الم –األســــس  –المن  –التنظیمــــات  –كون
 . األردن، عمان، دار الفكر، التطویر
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 )1( رقم لحقم

  المعرفة راءو  ما مهارات لقائمة المحكمین السادة بأسماء قائمة

  

 مكان العمل  المؤهل االسم م

 التربیــة زارةو  فــي الجـامعي التعلــیم عــام مـدیر  دكتوراه نحو وصرف حماد خلیل. د -1
 التعلیمو 

  المفتوحةالقدس  جامعة  دكتوراه مناهج علوم  المنعم عبد اهللا عبد.د  -2

دكتـــــــــــــــــــــــوراه منـــــــــــــــــــــــاهج   الدیب اجدم.د  -3
  ریاضیات

  جامعة األقصى

منـــــاهج وطـــــرق  دكتـــــوراه  مسعود زیاد .د  -4
  تدریس ریاضیات

  وكالة الغوث

منـــــاهج وطـــــرق  دكتـــــوراه  الناقة صالح .د  -5
  تدریس

  اإلسالمیة بالجامعة مشارك أستاذ

 تربیــــــــــــــــــة بكــــــــــــــــــالوریوس الضبة وجدان .أ  -6
  إسالمیة

  وزارة التربیة والتعلیم –معلمة 
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  )2(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  خطاب تحكیم قائمة مهارات ما فوق المعرفة

  الجامعــــــــــــــــــــــــــة اإلســــــــــــــــــــــــــالمیة 
  عمـــــــــــــادة الدراســـــــــــــات العلیـــــــــــــا 
  كلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  قسم المناهج، وطـرق التـدریس 

  

  المحترم ........................... /............األخ الدكتور

  السالم علیكم، ورحمة اهللا، وبركاته 

  تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنیل درجة الماجستیر، والتي بعنوان 

تحلیل كتب اللغة العربیة للمرحلة األساسیة الدنیا في ضوء مهارات التفكیر فوق المعرفي، "
  "وتصور مقترح إلثرائها

  ، وذلك "المهارات األكادیمیة" القبول بتحكیم قائمة مهارات ما، وراء المعرفة  الرجاء من سیادتكم

  : من حیث

  . شمولیة القائمة لمهارات ما، وراء المعرفة ىمد -1

 . انتماء الفقرة للمهارة المندرجة تحتها ىمد -2

 . الصحة العلمیة، واللغویة للفقرة -3

  ولكم مني جزیل الشكر

  

  الباحثة                                                                                 

  إسالم الضبة 
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  )3(ملحق رقم 
  مهارات ما فوق المعرفة

  : یتوقع من الطلبة أن یكونوا قادرین علي: المهارة المفاهیمیة

الرقم 
  المسلسل

  المهارات المفاهیمیة
  الصحة العلمیة  سالمة اللغة  االنتماء ىمد

  منتمي
غیر 

  يتممن
  صحیحة

غیر 
  صحیحة

  صحیحة
غیر 
  صحیحة

              . هو مطلوب تركیز االنتباه علي ما  -1
              .ربط  التعلم الجدید بالتعلم السابق ذي العالقة   -2
              .اكتساب المفاهیم المختلفة بصورة وظیفیة وذات معني   -3
              .تجزئة مفهوم ما إلي أجزائه الفرعیة   -4
              ارتباط األجزاء المكونة للمفهوم مع بعضها البعض شرح كیفیة   -5
إدراك العالقات الداخلیة بین العناصر األساسیة في إطار بنائي اكبر   -6

  .والتي تساعد علي توظیفها معا 
            

              .التعرف علي التصنیفات والفئات   -7
              .التعرف علي المبادئ والتعمیمات   -8
              .لنماذج والبنیات التعرف علي ا  -9
              .التعرف علي الرموز ودالالتها اللفظیة    -10
              ) .تكوین مفهوم(إعطاء تسمیة للخصائص المشتركة   11
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 مـالحق الدراسـة

  :یتوقع من الطلبة أن یكونوا  قادرین علي: المهارة السیاقیة
  

  
  
  
  
  

الرقم 
  المسلسل

  السیاقیةالمهارات 
  یةالصحة العلم  سالمة اللغة  االنتماء ىمد

  منتمي
غیر 
  يمنتم

  صحیحة
غیر 
  صحیحة

  صحیحة
غیر 
  صحیحة

              .استنباط المعني من المواد الدراسیة والخبرات التعلیمیة   -1
المقارنة بین عدد من الظواهر المختلفة من خالل الوعي   -2

  بشروط حدوث كل منها 
            

              .تقدیم تبریرات لحدوث ظاهرة معینة عند حدوثها  -3
              .إصدار أحكام مستندة للمعاییر والمقاییس   -4
              .تفسیر حدث أو موقف معین   -5
              .ربط الفعل بالنتیجة وربط األسباب بمسبباتها   -6



      

  )125  ( 
 

 مـالحق الدراسـة

  :یتوقع من الطلبة أن یكونوا قادرین علي : المهارة اإلجرائیة
  

  

  
  

  

الرقم 
  المسلسل

  اإلجرائیةالمهارات 
  الصحة العلمیة  للغةسالمة ا  االنتماء ىمد

  منتمي
غیر 
  يمنتم

  صحیحة
غیر 
  صحیحة

  صحیحة
غیر 
  صحیحة

القدرة على معرفة المهارات واألسالیب والطرق المعرفیة بصورة   -1
  .عامة كإجراء 

            

              .تحدید اإلجراء الالزم لحل المشكلة   -2
              .اختیار الوقت المناسب للبدء بالتنفیذ   -3
              .الفعلي لإلجراء أو المهارة التي تم تحدیدها األداء   -4
              .اكتشاف األخطاء وتعدیلها وتنظیم العمل للوصول إلى الحل  -5
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  مالحق الدراسة

  )4(ملحق رقم 
  مهارات ما فوق المعرفة بعد التعدیل

  : یتوقع من الطلبة أن یكونوا قادرین على: المهارة المفاهیمیة

  المهارات المفاهیمیة  م
  الصحة العلمیة  سالمة اللغة  ماءاالنتمدى 

  منتمیة
غیر 
  صحیحة  منتمیة

غیر 
  صحیحة  صحیحة

غیر 
  صحیحة

              . تركیز االنتباه على ماهو مطلوب  -1
ربــط  الــتعلم الجدیــد بــالتعلم الســابق ذي   -2

  .العالقة 
            

اكتســــــاب المفــــــاهیم المختلفــــــة بصــــــورة،   -3
  .وظیفیة، وذات معنى 

            

              .هوم ما إلى أجزائه الفرعیة تجزئة مف  -4

شـــــرح كیفیـــــة ارتبـــــاط األجـــــزاء المكونـــــة   -5
  للمفهوم  بعضها ببعض 

            

إدراك العالقـات الداخلیــة بـین العناصــر   -6
األساسـیة فـي إطـار بنـائي أكبـر، والتـي 

  .تساعد على توظیفها معا 

            

              .معرفة التصنیفات، والفئات   -7
              .دئ، والتعمیمات معرفة المبا   -8
              .معرفة النماذج، والبنیات   -9

              معرفة الرموز، ودالالتها اللفظیة    -10
إعطــــاء تســــمیة للخصــــائص المشــــتركة   11

  ) .تكوین مفهوم(
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  مالحق الدراسة

  :یتوقع من الطلبة أن یكونوا  قادرین على: المهارة السیاقیة

  المهارات السیاقیة  م
  الصحة العلمیة  سالمة اللغة  مدى االنتماء

غیر   منتمیة
غیر   صحیحة  منتمیة

 صحیحة  صحیحة
غیر 
  صحیحة

اسـتنباط المعنــى مـن المباحــث الدراســیة،   -1
  .والخبرات التعلیمیة 

 
         

تقدیم تبریرات لحدوث ظاهرة معینـة عنـد   -2
  .حدوثها

  
          

              .تفسیر حدث أو موقف معین   -3
مـن الظـواهر المختلفـة المقارنة بین عدد   -4

  من خالل دراستها بعمق
  

          

ربـــــط الفعـــــل بالنتیجـــــة، وربـــــط األســـــباب   -5
  .بمسبباتها 

  
          

إصــــــــــدار أحكــــــــــام مســــــــــتندة للمعــــــــــاییر،   -6
  .والمقاییس 

  
          

  :یتوقع من الطلبة أن یكونوا قادرین على : المهارة اإلجرائیة

  المهارات اإلجرائیة  م
  الصحة العلمیة  ةسالمة اللغ  االنتماءمدى 

غیر   منتمیة
غیر   صحیحة  منتمیة

غیر   صحیحة  صحیحة
  صحیحة

القدرة على معرفة المهارات، واألسالیب،   -1
  .والطرائق المعرفیة بصورة عامة كإجراء

           

تحدیــد الخطــوات المطلوبــة لحــل مشــكلة   -2
  .ما

            

              .اختیار الوقت المناسب للبدء بالتنفیذ   -3
داء الفعلـــي لإلجـــراء أو المهـــارة التــــي األ  -4

  تم تحدیدها 
            

اكتشـــــاف األخطـــــاء، وتعـــــدیلها، وتنظـــــیم   -5
  .العمل للوصول إلى الحل
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  مالحق الدراسة

  )5(ملحق رقم 
  المفاهیمیة للمهارات  التحلیل نتائج

 نم للصفوف المفاهیمیة المهارات معاییر من معیار لكل النسبي الوزن، و المتوسطات، و التكرارات
  الثالث حتى األول

  

 المهارات المفاهیمیة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الوزن
 النسبي

 الترتیب

 6 39.86 1.89 1.59 .مطلوب ماهو على االنتباه تركیز 1

 3 51.35 1.76 2.05 . العالقة ذي السابق بالتعلم الجدید التعلم  ربط 2

 7 25.00 1.60 1.00 . ىمعن ذات، و فیةظی، و بصورة المختلفة المفاهیم اكتساب 3

 5 41.22 1.93 1.65 . الفرعیة أجزائهإلى  ما مفهوم تجزئة 4

 9 20.95 1.55 0.84 ببعض بعضها للمفهوم المكونة األجزاء ارتباط كیفیة شرح 5

6 
 إطــــار فــــي األساســــیة العناصــــر بــــین الداخلیــــة العالقــــات إدراك
 . معا توظیفها على تساعد التي، و كبرأ بنائي

2.43 1.86 60.81 1 

 10 14.19 1.32 0.57 . الفئات، و التصنیفات معرفة 7

 2 56.76 1.97 2.27 . التعمیمات، و المبادئ معرفة 8

 8 24.32 1.74 0.97 . البنیات، و النماذج معرفة 9

 11 8.78 1.03 0.35 .  اللفظیة دالالتها، و الرموز معرفة 10

 4 45.95 1.86 1.84 ) .مفهوم تكوین( ركةالمشت للخصائص تسمیة إعطاء 11

  35.38 5.99 15.57 للمحور الكلیة الدرجة 
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  مالحق الدراسة

  السیاقیة للمهارات تحلیلال نتائج

 مـن للصفوف السیاقیة المهارات معاییر من معیار لكل النسبي الوزن، و المتوسطات، و التكرارات
  الثالث حتى األول

 المهارات السیاقیة م
 المتوسط
 الحسابي

 حرافاالن
 المعیاري

 الوزن
 النسبي

 الترتیب

 1 89.19 1.12 3.57  التعلیمیة الخبرات، و الدراسیة المواد منالمعنى  استنباط 1

2 
 الـوعي خـالل مـن المختلفـة الظـواهر مـن عـدد بین المقارنة
  منها كل حدوث بشروط

1.38 1.82 34.46 2 

 4 30.41 1.34 1.22 .حدوثها عند معینة ظاهرة لحدوث تبریرات تقدیم 3

 5 10.81 0.87 0.43 . المقاییس، و للمعاییر مستندة أحكام إصدار 4

 3 31.08 1.62 1.24 . معین موقف أو حدث تفسیر 5

 6 8.11 0.91 0.32 . بمسبباتها األسباب ربط، و بالنتیجة الفعل ربط 6

  34.01 2.89 8.16 للمحور الكلیة الدرجة 

  
  



      

  )130  ( 
 

  مالحق الدراسة

  

  :اإلجرائیة راتللمهاالتحلیل  نتائج

 مـن للصفوف اإلجرائیة المهارات معاییر من معیار لكل النسبي الوزن، و المتوسطات، و التكرارات
  الثالث حتى األول

 المهارات اإلجرائیة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الوزن
 النسبي

 الترتیب

1 
ــــــى القــــــدرة  الطــــــرق، و األســــــالیب، و المهــــــارات معرفــــــة عل
 . كإجراء عامة بصورة یةالمعرف

0.32 0.88 8.11 2 

 1 36.49 1.79 1.46 . المشكلة لحل الالزم اإلجراء تحدید 2

 0 0.00 0.00 0.00 . بالتنفیذ للبدء المناسب الوقت اختیار 3

 0 0.00 0.00 0.00 . تحدیدها تم التي المهارة أو لإلجراء الفعلي األداء 4

5 
 للوصـــول العمـــل نظـــیمت، و تعـــدیلها، و األخطـــاء اكتشـــاف

 .الحل إلى
0.05 0.23 1.35 3 

  9.19 1.89 1.84 للمحور الكلیة الدرجة 

  
  

  

  

  

  

  

  
  


