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  اإلهداء

  
  

  أقدم عملي هذا خالصا لوجه اهللا سبحانه وتعالى
  

إلى أول من علمني أولى الكلمات والدي الذي كان مساندا لي ومؤازرا لي في 
   اهللاوالضراء حماهالسراء 

  
هم اي وأخي جزإلى من زرع في نفسي حب اهللا ثم حب الوطن والدي وخالت

  ...اهللا خيرا
  

  إلى من يقفون صامدين وراء القضبان في سجون االحتالل
  

  ....إلى الذين سقطوا وهم يدافعون عن أرض األنبياء 
  

أن يكون حاضره أفضل من أمسه وغده أفضل من  إلى كل إنسان يطمح إلى 
  ....حاضره
  

  إليهم أهدي هذه الرسالة
  

  هلو كان يهدى إلى اإلنسان قُيمت
  

 وما فيهاأهديتك الدنيالكنت 



أ  

  

  

  

  

  إقرار

  
 الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة معدة هذهاقر أنا 

ن هذه الرسالة أو أي جزء منها أأبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، و

  .لم يقدم لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد 

  

  : ...............توقيعال

  

  يسرى بسام سكاكية 

  : .................التاريخ

  

  
  

  :                                                                             الباحثة 

  يسرى بسام سكاكية



ب  

  

  الشكر والتقدير 

  
  هللا الحمد والشكر دائما وأبدا

  

لسماء، ألعظم ثلة في األرض ، للذين استطالت        أقدر وأشكر لعمالقة األرض ونور ا     

رؤوسهم إلى السماء فالمستها، واقتربت من رؤوسهم فتوجتها ألساتذة البشرية، لمن           

  .يلّقنون الناس بذور األمل واإلشراق لمجد اإلسالم لبركات األرض ومائها

ذي لم  لل. أحمد فهيم جبر  . د. لمن أخذ بيدي في هذه الطريق ، وقادني معلما للخير أ          

  .محسن عدس. يبخل علّي بعلمه وتوجيهه د

  ياسر المالح .د.خر وسعا في قراءة هذه الرسالة لتكون في أبهى صورة أدلم ي للذي

  



ج  

  

  الملخص 

  
أثر التعلم التعاوني في تنمية مهارة التفكير الناقـد لـدى   هذه الدراسة إلى استقصاء  هدفت
  . وعلى تحصيلهم في اللغة العربية محافظة بيت لحماألساسي في السابع الصفطلبة 

 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السابع األساسي فـي المـدارس الحكوميـة               

  والبـالغ    2011/2012محافظة بيت لحم، في العـام       في  التابعة لمديرية التربية والتعليم     
 ، طالبا 59(طالبا وطالبة   ) 116(وتكونت عينة الدراسة من      طالبا وطالبة، ) 3200(عددهم  

وتأكـدت مـن صـدق       ، وأعدت الباحثة اختبار تحصيل واختبار التفكير الناقد،       )طالبة57
  .األدوات  وثباتها

  
  :وكانت نتائج الدراسة كما يأتي ،)ANCOVA( التغاير ل استخدمت الباحثة اختبار تحلي

س وجود فروق دالة إحصائيا في مهارات التفكير الناقد لديهم تعزى إلى طريقـة التـدري              
عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مهارات التفكيـر الناقـد           .ولصالح المجموعة التجريبية  

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مهارات التفكير الناقد لـديهم           .لديهم تعزى إلى الجنس   
جود فروق دالة إحصائيا في التحصيل لديهم        .التدريستعزى للتفاعل بين الجنس وطريقة      

عدم وجود فروق دالة إحـصائيا      .ريس ولصالح المجموعة التجريبية   تعزى إلى طريقة التد   
 التحصيل لـديهم  عدم وجود فروق دالة إحصائيا في       .في التحصيل لديهم تعزى إلى الجنس     

 .العربيةتعزى للتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس في اللغة 

تدريس اللغة  ضرورة توظيف هذه الطريقة في  : وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة
  .العربية
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The effect of cooperative learning on the development of the skill 
of Critical thinking of the 7th - grade students in the government 
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Abstract 
 
This study aimed at investigating the effect of cooperative learning on the 
development of the skill of Critical thinking of the7th–grade students in the 
government of Bethlehem and on their achievement in the Arabic language.  
 
The population of the study consisted of all students of the7th grade in the 
government school of Bethlehem Directorate of Education for the year 
2011/2012.and they were (3200) male and female pupils. The sample consisted of 
(116) students (57males and59 females). The researcher prepared and used an 
achievement test and critical thinking test. Content validity and reliability of these 
instruments were proved. 
 
The researcher used the(ANCOVA)analysis test . The results are: 
 
There are significant differences in critical thinking of the students due to method 
of teaching in favor of the experimental group, there were No significant 
differences in critical thinking skills due to gender, there were no significant 
differences in critical thinking skills due to method of teaching. Significant 
differences in achievement were found due to method of teaching and in favor of 
the experimental group. No significant differences in achievement were found due 
to gender. No significant differences in achievement were found due to gender 
and teaching method. The study recommended to use critical thinking in Arabic 
language. 
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  الفصل األول

_________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

   المقدمة 1.1

  

 وقد يكون هذا التغيـر       ، أو تبديال في المهارة ،أو المعرفة نتيجة الخبرة          يعتبر التعلم تغيرا  
ن الحيوان ال     ويعتمد اإلنسان إلى حد كبير على التعلم ، ونجد أ           ،مالحظا أو غير مالحظ   

يغير من سلوكه في حين يغير اإلنسان من سلوكه بالتعلم، ولربما يكون باستطاعته تغييـر              
بيئته مما  يساعد على الحصول على تعلم أكبر، وقد أدى تراكم التعلم عبر القرون إلـى                 
حصول هذا النوع من التغيير في مجاالت عدة كالسرعة، فان التغييـر يعتمـد بـصورة                

 بحيث يصبح الفرد قادراً على الدفاع عـن وجهـة           جود دافعية لدى المتعلم   عظيمة على و  
  .(McFarland, 1985).وجهات نظر اآلخرين نظره وتقبل

تعد التربية المسئولة األولى عن إعداد الفرد لمواجهة التحديات، وتحمل مسؤولية اتخـاذ             و
تـسودها لحيـاة    القرار وبناء الشخصية المتكاملة القادرة على المـشاركة فـي مجتمـع             

 يشعر اإلنسان اليوم بأنه يعيش حياة مـضطربة ، فهنـاك المـشكالت              الديمقراطية، لذلك 
المتراكمة التي يواجهها سواء في مجتمعه أو على سطح هذا الكوكب المحدود في موارده              
و الذي يهدده بالخطر ، فبات عليه أن يقف في وجه هذا التحدي ، ولذلك ال بدل إلنـسان                   

 حينما تواجهه مشكلة، وقد ال يكتفي بالوصول إلى حلول لها ، فبات عليـه أن                من التفكير 
يقف في وجه هذا التحدي والبحث عن العقول الناقدة والمبتكرة لتأتي بحلول جديدة ومثالية               
قد تهدئ من اضطرابه و تخفف من حدة الصراع الذي يعانيه وتـساعده علـى تطـوير                 

  .مجتمعه و تقدمه

لناقد وتنميته لدى المتعلمين من أبرز أنواع التفكير الـذي تـسعى إليهـا              كما أن التفكير ا   
التربية نظراً لدورها في إعداد المتعلمين لمواجهة التحديات والمشكالت التي تعاني منهـا             
المجتمعات نتيجة التغيرات والتطورات السريعة التي تأثرت بها جميع مجـاالت الحيـاة             
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يقوم على تقويم المعلومات التي يواجههـا الفـرد فـي           المعاصرة ومظاهرها، نظراً ألنه     
استخدام التفكير التأملي العقالني الذي يقوم على وضوح المعنى الذي يقدمه الفرد حول ما              

  )1990خليفة، . (يعتقد أو يعمل به

و يعد التفكير الناقد المفتاح لحل المشكالت اليومية التي تواجه المعلمين، فإذا لم نـستخدم               
و عادة ما يتعرض المعلمون لمواقف يـضطرون        . الناقد نصبح جزءا من المشكلة    التفكير  

فيها لصنع القرارات الحاسمة، والتكيف مع هذه المواقف الجديدة و تحـديث المعلومـات              
ويمثل التفكير الناقد قدرة الفرد على تقـدير        .بشكل مستمر، وهذا هو المسوغ للتفكير الناقد      

ليل الموضوعي، ألي ادعاء معرفي أو اعتقادي في ضـوء          حقيقة المعرفة ودقته في التح    
الدليل الذي يدعمه للوصول إلى استنتاجات سليمة بطريقة منطقية واضحة، بدالً من القفز             

  ).1995الزيادات، . (إلى النتائج

علّمة وتحتاج إلى مـران     تإن التفكير الناقد ليس موجوداً بالفطرة عند اإلنسان ، فمهارته م          
تفكير الناقد ال يرتبط بمرحلة عمرية معينة ، فكل فرد قادر على القيام بـه               وتدريب ، وال  

 فالتفكير الناقد يتأتى باستخدام . وفق مستوى قدراته العقلية والحسية والتصورية والمجردة 

مهارات التفكير األخرى كالمنطق االستداللي واالستقرائي و التحليلي ، ومـن الـصعب             
ويرجع مفهوم التفكيـر    ..كير الناقد دون دعم عمليات تفكير أخرى      انشغال الذهن بعملية التف   

الناقد في أصوله إلى أيام سقراط التي عرفت معنى غرس التفكير العقالني بهدف توجيـه               
 .السلوك

وفي العصر الحديث بدأت حركة التفكير الناقد مع أعمال جون ديوي عندما استخدم فكرة              
ثمانينيات من القرن العشرين بدأ فالسفة الجامعـات        وفي ال .التفكير المنعكس واالستقصاء    

والتربيـة   يشعرون بأن الفلسفة يجب أن تعمل شيئا للمساهمة في حركة إصالح المدارس           
 ثم بدأ علماء النفس المعرفيون والتربويون في بناء وجهات النظر الفلسفية المتعلقـة              ومن

الل القـدرات العقليـة     بالتفكير الناقد ووضعها فـي أطـر معرفيـة و تربويـة السـتغ             
  ).1999عصفور و رفيقه ، .(اإلنسانية
   إلى أن أرقى مرحلة من مراحل التفكير هي مرحلة التفكير ( John Dewey)وقد أشار

  العميق، الذي يمتاز بالحيوية والثبات، وأن هذا النوع من التفكير، هو شعور الفرد بالحيرة 
 تحديا له، وتشعره بعدم االتزان أو فقدانـه         واالرتباك والشلل، بحيث يعتبر وجود المشكلة     

بحيث أن التحدي بالمشكلة، من شأنه أن يجعل الكائن الحي يضع خطة للعمـل عمادهـا                
  .الخبرة
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  ولما كانت المادة التي بين يديه ناقصة ال تؤدي إلى الحل ، كان عليه أن يفكر في مصادر 
عد نقده واختباره ، والنجاح في مثل       جديدة ، وعندما يصل إلى الحل فإنه ال  يسلم به إال ب            

هذه الحالة ، هو ما يميز التفكير الذي يتطلب الرغبة في تحمل تلك الحالة العقليـة التـي                  
  ).1969عبد العزيز ،( تالزم فقدان االتزان نتيجة تحدي المشكلة اإلنسانية 

 وعـدم نقـل     ويرى بياجيه أن هدف التربية هو تنمية التفكير الناقد، والمحاكمة العقليـة،           
  ).2002بياجيه، . (األمور دون بحث وتمحيص

م على أهمية تنمية قدرات التفكير الناقد واإلبداعي ألي مجتمـع       1962لقد أكد توينبي عام     
إن إعطاء الفرص المناسبة لنمو الطاقات المفكرة هي مسألة حياة أو موت بالنسبة             :"بقوله  

لقدرة على التفكير الناقـد ، أصـبحت    وإن ضرورة تنمية ا " ألي مجتمع من المجتمعات
غاية لمعظم السياسات الموجودة في العالم وهي هدف رئيس تسعى المناهج الى تحقيقـه ،        
ويرجع إلى أن هذا التفكير الجيد يتكون من القدرات التفكيرية الناقدة واإلبداعية ، وهـذه               

تفكيـرا عقالنيـا ،     القدرات هي التي تساعد الفرد على أن يصحح تفكيره بنفسه ، ويفكر             
ويحلل ما يعرفه ويهضمه ويسيطر عليه ، وتجعله قادرا على إصـدار األحكـام الناقـدة                
وتتضمن قدرة التفكير الناقد عن كيفية السؤال ووقته ونوع األسئلة التي تطرح ، وكيفيـة               

لذلك فإن الفرد يستطيع أن يفكـر تفكيـرا         .تعليلها ،ونوعية طرق التعليل المستخدمة أيضا     
دا إذا كان قادرا على فحص الخبرة والمعرفة واألفكار والحجج للوصول إلـى أحكـام               ناق

متوازنة ، وهذه القدرة تبقى نافعة وتمكن الفرد من اكتساب المعرفة ومحاكمتهـا بغـض               
   ) 1998الحموري والوهر، (النظر عن المكان والزمان وأنواع المعرفة القبلية الالزمة 

  مشكلة الدراسة2.1

شكلة الدراسة في محاولتها التعرف إلى أثر التعلم التعاوني فـي تنميـة مهـارات    تتمثل م 
  .التفكير الناقد لدى طلبة الصف السابع األساسي وعلى تحصيلهم في اللغة العربية

   أسئلة الدراسة 3.1

بـين متوسـطات   α ≤0.05) (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1
ناقد لدى طلبة الصف السابع في اللغة العربية تعزى لطريقة التـدريس،            مهارات التفكير ال  

 .أو الجنس أو التفاعل بين طريقة التدريس والجنس
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 بين متوسـطات   α ≤0.05) (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2
 الجنس  تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في اللغة العربية، تعزى لطريقة التدريس،أو          

  .أو التفاعل بين طريقة التدريس والجنس

  

  : فرضيات الدراسة4.1

 بـين متوسـطات    α ≤0.05) (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة-1
( مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف السابع في اللغة العربية تعزى لطريقة التـدريس             

  عل بين طريقة التدريس والجنس ؟، أو الجنس أو التفا)تقليدية, تعاونية

 بين متوسـطات   α ≤0.05) (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2
تعاونيـة  ( لطريقة التدريس  ، تعزى تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في اللغة العربية       

   ؟أو الجنس أو التفاعل بين طريقة التدريس والجنس، ) والتقليدية

  

  :دراسة  أهمية ال5.1

 تلقي الضوء على أسلوب التعلم التعاوني في اللغة العربية في تنمية مهارات التفكيـر               -1
  .الناقد والتحصيل لدى طلبة السابع األساسي

 تكشف عن الدور الذي يقوم بهأسلوبالتعلم التعاوني في الكشف عن مستوى مهـارات              -2
لذا فإن المرحلة األساسـية هـي       . إن وجدت   –التفكير الناقد وتحديد نقاط القوة والضعف       

أولى المراحل الدراسية التي يعيشها الطالب والصف السابع األساسي هو جزء من هـذه              
المرحلة الدراسية حيث تبدأ من خالل هذه المرحلة الدراسية عملية صقل مهارات الطالب             

  .وتطويرها ، قبل الوصول إلى مراحل عليا

ية الجمع بين النـواحي األكاديميـة واالجتماعيـة           تتمتع طريقة التعلم التعاوني بخاص     -3
لجعلها من الطرق التدريسية الناجحة  في مختلف التخصصات ،وقد كـان مبـدأ الـتعلم                
التعاوني الذي يهتم بالطالب على اختالف قدراتهم وميولهم وخلفياتهم االجتماعية عـامال            

  .مهما في استخدامه بشكل واسع في الدول الغربية 
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ذه الدراسة المتعلمين أنفسهم، في تطوير فهم أفضل وقدرة أكبر علـى حـل               تساعد ه  -4
أفـضل  بإتبـاع   . مشكالتهم داخل الصف بشكل خاص والمشكالت اليومية بصفة عامـة         

االستراتيجيات واألساليب التي تؤدي بهم إلى الحل الصحيح للموقف المشكل ، واالهتمـام             
  . نواحي حياتهم الدراسية بتوظيف مهارات التفكير الناقد لديهم في جميع

  : أهداف الدراسة 6.1

  :تهدف الدراسة إلى

  .التعرف إلى مستويات  مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف السابع األساسي -1
التعرف إلى أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تنمية التفكيـر الناقـد لطـالب                -2

 .الصف السابع األساسي

لوب التعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف الـسابع         أثر استخدام أس  إلى  التعرف   -3
 .األساسي في مادة اللغة العربية

  

 : محددات الدراسة7.1

  :اقتصرت الدراسة على

 في محافظة بيت    السابع األساسي أجريت هذه الدراسة على طلبة الصف       : المحدد البشري   
  .لحم

  . محافظة بيت لحمأجريت هذه الدراسة في المدارس الحكومية في:  المكانيالمحدد

  .2012-2011أجريت هذه الدراسة الفصل األول من العام الدراسي :المحدد الزماني

  .كان بداللة المصطلحات والمفاهيم الواردة في هذه الدراسة: المحدد المفاهيمي

  :اآلتيةحدد بالنقاط : المحدد اإلجرائي

بشكل قـصدي ،    )لضابطة  التجريبية وا ( اختيرت العينة   : طريقة اختيار عينة الدراسة      •
  .ولكن تحديد المجموعتين التجريبية والضابطة تم بطريقة عشوائية بسيطة
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 مقياس التفكير الناقد ، واختبار تحصيلي ، أنشطة من المـادة     :اآلتيةاستخدمت األدوات    •
 .التعليمية

حددت هذه الدراسة بمدى صدق أدوات القياس المستخدمة وثباتهـا ودقـة تطبيقهـا ،                •
   .ءات اإلحصائية المستخدمةواإلجرا

   مصطلحات الدراسة 8.1

هي طريقة تدريسية تحمل عمال مشتركا بين مجموعة من الطـالب فـي             :التعلم التعاوني 
 .الصف من أجل هدف تعليمي 

هو القدرة على إصدار إحكام ، وتقويم األفكار واألفعال واألحداث واألشياء           :التفكير الناقد 
  .وضوعي وأكثر عقالنية مما يؤدي إلى تفكير مرن وم

هي القدرات العقلية العليا التي تضمنها اختبار كاليفورنيا نمـوذج          : مهارات التفكير الناقد  
لمهارات التفكيـر الناقـد، وهـي االسـتنتاج، والتفـسير، واالسـتنباط،والتنبؤ           ) 2000(

  .باالفتراضات، والتقييم، ومهاراتها الفرعية

القدرة على إكساب الطلبة القدرات العقلية التي تضمنها        هي  : تنمية مهارات التفكير الناقد   
  .اختبار كاليفورنيا لتنمية مهارات التفكير الناقد

وهم جميع طلبة الـصف الـسابع األساسـي الـذين     : )7th grade( طلبة الصف السابع
  ).2012-2011(يدرسون في مديرية تربية بيت لحم للعام الدراسي 

  .التي يحصل عليها الطلبة في االختبارهو العالمة الكلية : التحصيل
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  :الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  التعلم التعاوني

 في السنوات األخيرة لألنشطة والفعاليـات التـي تجعـل           اهتماما متزايدا أولى التربويون   
سـلوب الـتعلم     ومن أبرز هذه النشاطات استخدام أ      .والتعليمالطالب محورا لعملية التعلم     

 يعني ترتيب الطلبة في مجموعات وتكليفهم بعمل أو نشاط يقومـون بـه              التعاوني والذي 
مجتمعين متعاونين، واالهتمام بهذا األسلوب يعود بالفوائد التي يجنيها الطلبة للتحدث فـي             
مواضيع مختلفة، كما أن التعلم يحدث في أجواء مريحة خالية من التوتر والقلق ترتفع فيها               

  ).2002  ،مرعي، الحيلة.( افعية الطلبة بشكل كبيرد
  

   ومن هذه التعريفات التعاوني،وقد اشتملت األدبيات التربوية على عدة تعريفات للتعلم 

هو أسلوب في التدريس،يقوم على أساس تقسيم الطلبة إلـى مجموعـات            : التعلم التعاوني 
  غير متجانسة تحصيليا )بات طال/ طالب (غيرة، تتشكل كل مجموعة من اثنين إلى خمسة 

 فالفرد في الجماعة يتحمـل      الدور،ولكل منهم دور يقوم به، وال يتم العمل إال إذا قام بهذا             
 مسؤوليات عمله وعمل الجماعة ، وبالتالي ال ينجح عمل الجماعة ، وال تتحقق أهدافها إال              

 ).1995يعقوب ،. ( اكتسب أعضاؤها مهارات العمل التعاوني التشاركي إذا

أحد األساليب التعليمية الهادفـة  : إلى التعلم التعاوني على أنه )2005(في حين ينظر فرج  
 .لتنمية التحصيل األكاديمي، المعزز لشخصية الفرد بين  الجماعة التي ينتمي إليها

يعملوا في   أحد أساليب التعلم التي تتطلب من الطالب أن       :  أنه فيعرف)2004( أما إبراهيم   
إلكمال عمل أو مهمة بعينها ، أو لتحديد هدف سبق           رة لحل مشكلة ما،أو   مجموعات صغي 

  .تحديده 
 بهدف تعزيـز الـتعلم      الجماعة، لتنظيم عمل    التي تسعى ويعد التعلم التعاوني من الطرق      

وتنمية التحصيل الدراسي، من خالل تنظيم بنائي دقيق لكيفية تعامل المتعلم مع غيره من              
طعيمـة، الـشعيبي    .( ا من أجل الوصول إلى تحقيق األهـداف       المتعلمين، واشتراكهم مع  

،2006. (  
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   حيث اعتبره أحد أنواع عمليا، فقد قام بتعريف التعلم التعاوني تعريفا )2003(أما زيتون 
التعلم الصفي الذي يوزع فيه الطلبة على مجموعات تعاونية صغيرة لتنميـة كـل مـن                

  ) 6-2( وقد تتكون المجموعات التعاونية منا،معالتحصيل الدراسي والمهارات االجتماعية 
أفراد ، وعادة ما يكونون غير متجانسين في قدراتهم التحصيلية، ويوكل للمجموعة مهمة             
تعليمية ، ويكون للمجموعة أهداف جماعية تسعى لتحقيقهـا بممارسـتها لتلـك المهمـة               

بالتفاعل المباشر فيما    في ممارسة المهمة التي كلفوا بها        ″ويتشارك أفراد كل مجموعة معا    
غير  بالمناقشة ، وتبادل الخبرات ، وتقديم العون ، والتغذية الراجعة لبعضهم ، إلى            :بينهم  

ألنه ليس مـسؤوال     ذلك من صور التفاعل ، ويعمل كل فرد من المجموعة بهمة وحماسة           
 أداءهو مسؤول عن نجاح المجموعة كلها ،ويقيم         عن نجاحه فقط في تعلم المهمة ، وإنما       

  الفرد الواحد في الصف ، ليس فقط على ما يتلقاه من  تعزيز أدائه الفردي بل يعتمد أيضا
 .على أداء مجموعته 

  فنظر إلى التعلم التعاوني على أنه نظام تعليمـي كامـل متعـدد             )2007(أبو النصر    أما
  .نعرف معا أو نجوع معا: المقومات يقوم على مبدأ 

  

  :لم التعاوني  العناصر األساسية للتع2:2

  وهي ) 1995جونسون وآخرون، (يشمل التعلم التعاوني مجموعة من العناصر األساسية 
وهذا  يعتمد إنجاح أعـضاء مجموعـة        :االعتماد المتبادل االيجابي  والتفاعل المباشر     -1

التعلم على نجاح كل عضو فيها ، ونجاح كل عضو يعتمد عليه نجـاح اآلخـرين وهـذا                  
ويعتبر هذا العنصر مـن     .جموعة كلها  هدف واحد تسعى إلى تحقيقه         يتطلب أن يكون للم   

فمن المفترض أن يشعر كل طالب في المجموعة أنه بحاجـة  . أهم عناصر التعلم التعاوني   
إلى بقية زمالئه وليدرك أن نجاحه أو فشله يعتمد على الجهد المبذول من كل فـرد فـي                  

بوضع هدف مشترك   .ويبنى هذا الشعور  . عاًأو أن يفشلوا م    ينجحوا معاً  المجموعة فإما أن  
كذلك يمكن من خـالل  . يتأكد الطالب من تعلم جميع أعضاء المجموعة    للمجموعة بحيث   

 أنُ يبنى الشعور باالعتماد المتبادل كأن يحصل كل         ألعضاء المجموعة المكافآت المشتركة   
ة أعلى من   عضو في المجموعة على نقاط إضافية عندما يحصل جميع األعضاء على نسب           

كما أن المعلومات والمواد المشتركة وتوزيـع األدوار جميعهـا          .النسبة المحددة باالختبار  
  .يجابي بين أفراد المجموعةإلتساعد على االعتماد المتبادل ا

  وتعني مسؤولية الفرد عن تعلم المادة التعليمية المعنية و مساعدة  : المسؤولية الفردية -2
  ها ، وهذا يتطلب االعتماد على الذات والثقة بقدراتها وتقويم أعضاء المجموعة على تعلم

  



 9

  باإلسهام بنصيبهاألداء الذاتي باستمرار، أي أن كل عضو من أعضاء المجموعة مسؤول 
  في العمل والتفاعل مع بقية أفراد المجموعة بإيجابية، وليس له الحق بالتطفل على عمل 

يعاب أهدافها وتحقيقها  وقياس مدى نجاحهـا  كما أن المجموعة مسؤوله عن است  . اآلخرين
وعندما يقيم أداء كل طالـب      . في تحقيق تلك األهداف، وتقييم جهود كل فرد من أعضائها         

كمـا يمكـن اختيـار      . في المجموعة ثم تعاد النتائج للمجموعة تظهر المسؤولية الفردية        
رات فردية للطـالب،    أعضاء المجموعة عشوائياً واختبارهم شفوياً إلى جانب إعطاء اختبا        

والطلب منهم كتابة وصف للعمل أو أداء أعمال معينـه كـل بمفـرده ثـم إحـضارها                  
ولكي يتحقق الهدف من التعلم التعاوني على أعضاء المجموعة مـساعدة مـن             .للمجموعة

يحتاج من أفراد المجموعة إلى مساعدة إضافية إلنهاء المهمة وبذلك يتعلم الطـالب معـاً               
  .من تقديم أداء أفضل في المستقبل دلكي يتمكن كل فر

  
إن توفر مهارات العمل التعـاوني واالجتمـاعي        :  مهارات التعاون والعمل الجماعي    -3

 يجابي للمجموعة ،وهذا يتطلب تدريب المشاركين على ذلك، بحيـثُ         إلضروري للتفاعل ا  
 زميل آخر   يجابي وجهاً لوجه مع   إليلتزم كل فرد في المجموعة بتقديم المساعدة والتفاعل ا        

خر وتقـديم   لآلواالشتراك في استخدام مصادر التعلم وتشجيع كل فرد         . المجموعة نفسها   
المساعدة والدعم لبعضهم بعضا  يعتبر تفاعالً معززاً وجهاً لوجه بالتزامهم الشخصي نحو             

ويتأكد من هذا التفاعل من مشاهدة التفاعل اللفظي الذي         . بعضهم لتحقيق الهدف المشترك   
 .ن أفراد المجموعة وتبادلهم الشرح والتوضيح والتلخيص الشفوييحدث بي

  
 أنواع التعلم التعاوني3:2

  مجموعات قد تدوم من حصة صفية واحدة" :المجموعات التعليمية التعاونية الرسمية - أ
ويعمل الطالب فيها معاً للتأكد من أنهم وزمالءهم في المجموعة قد أتموا            . إلى عدة أسابيع  

وأي مهمة تعليمية في أي مـادة دراسـية ألي          . بنجاح المهمة التعليمية التي أسندت إليهم     
مقرر أو مهمـة يمكـن أن       متطلبات ألي    كما أن أي  . منهاج يمكن أن يبنى بشكل تعاوني     

  .  التعاونية الرسمية التعليميةعاتالمجموتعاد صياغتها لتتالءم مع 
تَعـرف بأنهـا مجموعـات ذات       :  " المجموعات التعليمية التعاونية غير الرسمية     - ب

ويستخدم هذا النوع مـن     .  إلى حصة صفية واحدة    غرض خاص قد تدوم من بضع دقائق      
تقديم عـرض،    المجموعات في أثناء التعليم المباشر الذي يشمل أنشطة مثل محاضرة، أو          

أو عرض شريط فيديو لتوجيه انتباه الطالب إلى المادة التي سيتعلمونها، وتهيئة الطـالب              
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 بشأن ما سـيدرس  فـي   نفسياً على نحو يساعد على التعلم، والمساعدة في وضع توقعات  
  .الحصة، والتأكد من معالجة الطالب للمادة فكرياً وتقديم نهاية  للحصة 

  
بأنها مجموعات طويلـة األجـل      "تُعّرف :المجموعات التعليمية التعاونية األساسية    -ج  

 ثابتة وغرضها الرئيس هو أن يقوم أعضاؤها بتقديم الدعم          وغير متجانسة وذات عضوية   
إن المجموعـات   . والمساندة والتشجيع الذي يحتاجون إليه إلحـراز النجـاح األكـاديمي          

األساسية تزود الطالب بالعالقات الملتزمة والدائمة، وطويلة األجل والتي تدوم سنة علـى             
   ".عاالمجموعة جمي تدوم حتى يتخرج أعضاء األقل، وربما

  : دور الطالب في التعلم التعاوني4:2

 :أدوار الطالب هي أن)2003,البغدادي (يذكر 

 هذه األدوار توزع ليكمل بعضها    . في التعلم التعاوني يسند لكل عضو مجموعة دور محدد        
 Learning(األفضل أن يقوم المعلم نفسه بتوزيـع األدوار علـى الطـالب    بعضاً، ومن

Group(للطالببدال من ترك األمر .Social Group).(   

  : ومن أمثلة تلك األدوار ما يأتي 

  . ودوره شرح المهمة وقيادة الحوار والتأكد من مشاركة الجميع) (Leaderالقيادي -1
ويقوم بتسجيل المالحظات وتدوين كل ما تتوصل إليه المجموعة  Recorder) (المسجل -2

  . من نتائج ونسخ التقرير النهائي 
ويتلخص دوره في تجهيز المصادر كلها والمواد التي تحتاج إليها  Researcherالباحث -3

 .المجموعة

   :دور المعلم في التعلم التعاوني 5:2
  : للمعلم وهي ″ أدوارا)2003، البغدادي(يذكر 

  :   وذلك اتخاذ المعلموعلى . دور المعلم في التعلم التعاوني هو دور الموجه ال دور الملقن
 التعاونية والمهمات األكاديمية التي يريد أن يحققها الطـالب  هارات الم يحدد المعلم  أن   -أ  

  . في نهاية فترة عمل المجموعة، وعليه أن يبدأ بالمهارات والمهمات السهلة 
 
  أن يقرر عدد الطالب في المجموعة الواحدة، وحتى  يتقن الطالب مهارات التعاونعلى -ب
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بين أو ثالثة، ثم يبدأ بزيادة العدد حـين         المعلم أن يبدأ بتكوين مجموعات صغيرة من طال       
يتدرب الطالب على مهارات التعاون إلى أن يصل العدد ستة طـالب فـي المجموعـة                

    .الواحدة
كما أن عليـه    .  ويتخذ القرار بتحديد األهداف التعليمية وتشكيل المجموعات التعليمية        -ج  

المجموعات التعليمية وتعلـيم    ومن ثم تفقد عمل     .  األساسية  المفاهيم واالستراتيجيات  شرح
وعليـه أيـضاً تقيـيم تعلـم طـالب      .  مهارات العمل في المجموعات الصغيرة  الطالب

  .المجموعة باستخدام أسلوب تقييم محكي المرجع
  

   :التعاونيفوائد التعلم 

  .العلمي التحصيل زيادة* 

 . بناء اتجاهات إيجابية نحو العمل الجاد مع اآلخرين * 

 . تغطية معلومات كثيرة عن الموضوع المطروح التمكن من * 

  . زيادة الدافعية نحو التعلم * 

 .إكساب الطالب مهارات العمل الجماعي* 

  
  : معوقات التعلم التعاوني

  :من عوائق التعلم التعاوني مايأتي 
  .عدم حصول المعلمين على التدريب الكافي الستخدام التعلم التعاوني* 
 كثرة أعداد الطالب في الصف الواحد، يضاف إلى ذلك نوع           ضيق مساحة الصفوف مع   * 
 .الفصل من الكراسي والطاوالت أثاث

 . الخوف من التجريب * 

 . نقص األدوات واألجهزة * 

 . الخوف من فقدان إدارة الصف لقلة مهارات المتعلمين * 

 . و عدم االلتزام والمشاركة في العمل من بعض الطلبة التالميذ،سلبية بعض * 

  .رغبة بعض الطلبة في العمل الفردي فقط واحتكار األعمال بشكل فردي* 
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  التفكير الناقد

  : العديد من التعريفات المختلفة للتفكير الناقد نورد بعضا منها/ ورد في األدب التربوي

فحص المعتقـدات    بأنه ) 2009كما ورد في علي     ( التفكير الناقد  واطسون جليسر  عرف
 بكفاية ونجاعة في ضوء الشواهد التي تؤيدها ، والحقائق المتصلة بها ، بـدال               المقترحات

 أنه تفكيـر  ):2005كما ورد في علي   وإبراهيم       ( نيسكما عرفه أ  .من القفز إلى النتائج     
  .تأملي عقالني يركز على اتخاذ القرار فيما يفكر فيه الفرد أو يؤديه 

أنه التوقـف المؤقـت عنـد األحكـام المـسبقة       التفكير الناقد ب  ) 2010(أسعد   ويعتبر أبو 
وتمحيص اآلراء في ضوء المعرفة السابقة وتكوين استنتاجات جديدة بنـاء علـى هـذه               

  . المعرفة لدى الفرد

فاألطفال ال يولدون ولديهم القدرة على التفكير الناقـد التلقـائي بـل إن التفكيـر الناقـد                  
وأبـو جـادو ونوفـل      2009اش وآخـرون  كما ورد في أبو ري    ( ويشير ستبرينبرغ   .ُيتَعلم

 واالستراتيجيات والتمثيليـات  ن التفكير الناقد يتضمن مجموعة من العمليات        ٲ إلى)2007
التي يوظفها المتعلمون لحل المشكالت ، والعمل على صيغ القـرارات ،وتعلـم مفـاهيم               

  .جديدة

ياس المعلومـات   أنه القدرة على االستدالل وق    :إلى التفكير الناقد    ),Fisher 1990(ويشير
  .واألفكار وتقويم المناقشات وصوال إلى األحكام الموزونة

  أنه عملية عقلية لتقويم نتاجات التفكير التي :إلى التفكير الناقد )Gunn ،1993(ويشير 
  .تعتمد على صحة األدلة وتقييم األسباب وتطوير حجج منطقية 

       . مهارات القابلة للتعميمأنه مجموعة من ال: التفكير الناقدWright,1995)(وعرف 
أنـه فحـص وتقيـيم الحلـول     :التفكيـر الناقـد  ) (Moore & McCann,1985ويعتبر

  .المعروضة
بأنه حل المشكالت والتحقـق مـن   : التفكير الناقد) Udall & Daniels,1991(وعرف 

  .مسبقاالشيء وتقييمه باالستناد إلى معايير متفق عليها 
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  أهمية التفكير الناقد

التفكير الناقد يسهم في بناء شخصية موضوعية ، ومواطنة ناجحة ومـشاركة فـي              إن   -1
المجتمع الديمقراطي ،إذ تعتمد المواطنة الصالحة على التفكير الناقد بحيث يكـون الفـرد              

على التأمل مع الكم الهائل من المعلومات والقدرة على إيجاد وسيلة للحكـم علـى                قادرا
  ).2000ان ، سرح. (مصداقية هذه المعلومات

 التطـرف   مثل االنقياد للعواطف أو    الهدامة،يقف التفكير الناقد ضد الكثير من العوامل         -2
عبـد  .(السليم أو التعصب إلى غير ذلك، وهي عوامل تحيد بالتفكير عن طريقه           في الرأي 

 ).1982السالم وسليمان ، 

تتطلب من الطالـب    يناقش التفكير الناقد مصادر المعرفة قبل اعتمادها، وهذه المناقشة           -3
. واألمـور  األشـياء   في البحث عن البراهين إلثبـات     والصدق، والرغبة  والصبر،   الدقة،

 ).1994السامرائي وآخرون، (

اإلجماع المتنامي بين التربويين وعلماء النفس المعرفيين على ضرورة تنمية هذا النوع             -4
لتفكيريـة واإلبداعيـة،     يتكون من مجموعة من القدرات ا      إلى أنه من التفكير، وهذا يرجع     

إصدار يصحح تفكيره بمرونة وموضوعية، وتجعله قادرا على         التي تساعد الفرد على أن    
 ).1998, الحموري والوهر . ( الناقدةاإلحكام

  خصائص المفكر الناقد 

 السبع التي أطلقت عليها مفـاتيح التفكيـر الناقـد           إلى الخصائص ) 2005(تشير السرور   
  :السبعة، وهي كاألتي 

 .الذي يقوم بالتفكير الناقد ال يجادل في أمر ال يعرف فيه •

 .المفكر الناقد يميز بين النتيجة التي قد تكون حقيقية ، وبين التي يمكن أن تكون حقيقية •

 .عليه أن يدرك بأنّلدى الناس أفكارا مختلفة نحو معاني الكلمات  •

 .عليه أن يتجنب األخطاء الشائعة في تحليل األمور  •

 . يسال عن األشياء التي ال يفهمها عليه أن •

 .عليه أن يفصل بين التفكير االنفعالي والتفكير المنطقي  •

 .عليه أن يحاول بناء مفرداته وزيادتها ، بحيث يستطيع استيعاب ما يقوله اآلخرون •

ويحتل التحصيل الدراسي المقاس أهمية خاصة في حياة الطالب الدراسية على اخـتالف             
  وسيلة المعتمدة في توزيع الطلبة على أنواع التعليم المختلفة في المراحلمستوياتها؛ فهو ال
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ومن هنا جاء اهتمام    .  الدراسية، وقبولهم في مؤسسات التعليم العالي من معاهد وجامعات        
لما كـان بلـوغ     ووالمدرسة بتنشئة الطالب وحفزه لبلوغ أعلى درجات التحصيل،        األسرة

مية في حياة الطالب واألسرة والمجتمع؛ فنجد العديـد    مستويات مرتفعة في التحصيل ذا أه     
ومـن هـذه    . من الباحثين قد انصب اهتمامهم على دراسة التحصيل من جوانبه المختلفة          

الجوانب التي حظيت بعدد من الدراسات التفكير حيث أجريت على هذا العامل العديد من              
 (Maclelland& Atkinson)الدراسات العربية واألجنبية، ويعد ماكليالند وأتكنـسون  

من األوائل الذين اهتموا بدافعية التحصيل؛ فيرى ماكليالند أن الطلبة الذين يتميزون بقدر             
عال من التحصيل هم من ذوي الدافعية والتفكير المرتفع بعكس الطلبـة الـذين يـسعون                

ـ         .للحصول على المكافآت أو الجوائز     ر ويرى علماء النفس أن الدافعية والتفكير مـن أكث
العوامل التي تزيد من التحصيل، فهي سمة ثابتة لدى الفرد، وتعود سمة الدافعية والتفكير              

فاألسرة التي تشجع أبناءها    . لزيادة التحصيل إلى األسرة والمجتمع الذي يعيش فيه  الفرد         
على المنافسة واستخدام مهارات التفكير المختلفة، ومنها التفكير الناقد وإتاحة الفرصة لهم            

  ).2001بيلي وآخرون، . (ل المشكالت بأنفسهم يكونون من ذوي التحصيل المرتفعلح

  :مستوى مهارات التفكير الناقد

 جليـسر المعـدل     –ويقصد بذلك الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في اختبار واطسون           
للتفكير الناقد والذي يشمل خمس مهارات أساسية تكون في مجموعها مهـارات التفكيـر              

  :هي )1982/ عبد السالم وسليمان(  وهذه المهارات كما وردت في .الناقد

تتعلق   وهي قدرة :  )Hypotheses prediction Skill(مهارة التنبؤ باالفتراضات  -1
  .األدلة المتوفرة  بتفحص الحوادث أو الوقائع ،ويحكم عليها في ضوء البيانات أو

تـسويغات   القدرة على إعطاءوتتمثل في ): interpretation Skill(مهارة التفسير  -2
 واستخالص نتيجة معينة في ضوء الوقائع او الحوادث المشاهدة التي يقبلها العقل اإلنساني 

 وهي تتمثل فـي قـدرة    :  )Evaluating Discussions(مهارة تقييم المناقشات  -3
 المتعلم على التمييز بين مواطن القوة والضعف في الحكم على قضية أو واقعة معينة فـي               

 .ضوء األدلة المتاحة 

وتتمثل في قدرة استخالص المتعلم للعالقات ): Tnference Skill(مهارة االستنباط  -4
بين الوقائع المعطاة له، بحيث يحكم على مدى ارتباط نتيجة ما مشتقة من تلـك الوقـائع                 

 .ارتباطا حقيقيا أم ال ، بغض النظر عن صحة الوقائع المعطاة أو موقف المتعلم منها 
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وتتمثل في قدرة المتعلم على التمييز بـين  ) :  Deduction Skill(هارة االستنتاج م -5
 .ع معينة معطاة ائدرجات احتمال صحة أو خطأ نتيجة ما تبعا لدرجة ارتباطها بوق

  استراتيجيات التفكير الناقد 

مكفرالند في استراتيجياتها للتفكير الناقد       ركزت    McFarland)( إستراتيجية مكفرالند  -1
  :على إستراتيجيتين فرعيتين هما

  إستراتيجية الكلمات المترابطة   - أ
 إستراتيجية تحديد وجهة النظر   - ب

 الفرعيتان أمثلة لتعليم هادف يؤدي إلى تطوير القـدرة علـى            اإلستراتيجيتانوتقدم هاتان   
ي وتحتو .المتعلقة بها  التفكير الناقد وتحسينها، وتمييز تلك المواد المتعلقة بها، من األخرى         

األشياء كل من اإلستراتيجيتين على اتجاهات في صميم التفكير الناقد مرتبطة بعملية تمييز             
  . المعلومات المتعلقة بها من األخرى غير المتعلقة بهاأو

  )1999في ألعطاري، ( Beyerوإستراتيجية باير  -2

 مبـادئ  تطوير قدرات الطالب على التفكير الناقد يجب أن يسير وفـق  أن Beyer يعتقد
حيث يتطلب تعلم المهارة وتعليمها ضرورة تقديم األمثلة للطـالب حـول مهـارة              معينة  

ولهذا يفضل التمهيد لمكونات المهارة بطريقة منظمة قـدر         . معينة، قبل المطالبة بتطبيقها   
اإلمكان،بحيث تقدم الخصائص المميزة لها وإجراءاتها بوضوح تـام، علـى أن ينـاقش              

يحسنوا تعلم الطـالب     ويستطيع المعلمون أن  .قة استخدامها   الطالب هذه اإلجراءات وطري   
  . عمل واضح أساس إطارلمهارات التفكير الناقد بتنظيم التعليم في كل مهارة على 

  العالقة بين التفكير وصور التفكير األخرى

إلى عالقة التفكير الناقـد بـبعض صـور التفكيـر           ) 1982(يشير عبد السالم وسليمان     
  : هذه العالقة في عالقته بكل من وتظهراألخرى،

  :العالقة بين التفكير الناقد والذكاء -1

أوضحت بعض الدراسات أن معامالت االرتباط بين التفكير الناقد واليقظة العقلية تراوحت            
  )  جليسر –واطسون ( وهي نتيجة قريبة من النتائج التي حصل عليها . 0.75و0.22بين 
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 اختبار التفكير الناقد وبين اختبارات الذكاء تميل إلـى          عندما قرر أن معامل االرتباط بين     
   .وهذا يشير إلى أهمية التفكير الناقد في تنمية االستعداد العقلي. 0.45تكون قريبة من  أن

 :العالقة بين التفكير الناقد والتحصيل  -2

تراوحت  أوضحت بعض الدراسات وجود عالقة بين التفكير الناقد والتحصيل الدراسي ،إذ          
هنالـك   وهذا يشير إلى أن   . 0.60إلى   0.11امالت االرتباط بين هذين المتغيرين من       مع

س به في عمليات التحـصيل      ٲاحتماال في أن عمليات االستدالل المختلفة تلعب دورا ال ب         
  .المدرسي
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  الدراسات السابقة

  التعلم التعاوني1 .4

أسـلوب الـتعلم التعـاوني الـتعلم        دراسة هدفت إلى موازنة أثر      ) 2001(فوده  وأجرى  
باألسلوب التقليدي في التحصيل الدراسي، وعالقته باالتجاه نحو الحاسـب  اآللـي عنـد               

وقد تـضمنت إجـراءات      طالبات كلية الملك سعود خالل دراستهن لمقرر الحاسب اآللي،        
علم التجريبية التي درست بـالت    : الدراسة استخدام أسلوب التعلم التعاوني على مجموعتين      

التعاوني والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية، واستخدم الباحث في هـذه            
األولى اختبار لمقياس التحصيل الدراسي، واألخرى استبانه لقياس االتجاه          :الدراسة أداتين 

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة:نحو الحاسب اآللي 

وفي المجاور   حصيل للطالبات، وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من مستوى الت          -1
الثالثة األولى من مقياس االتجاه نحو الحاسب اآللي ولصالح المجموعة التجريبيـة، أمـا              

  ".الخوف من دراسة المقرر" المحور الرابع 
 لم يظهر فروق بين المجموعتين تعزى إلى أسلوب التعلم التعاوني غير أن الفرق ظهر               -2

راد العينة من بين الفصل الدراسي حتى نهايته ،فأكد         في ارتفاع متوسط الدرجات ألغلب أف     
هذا على أن مجرد تعلم الحاسب بغض النظر عن الطريقة المتبعة ساعد في تقليل الخوف               
من الدراسة عن الحاسب اآللي ، أما أسلوب التعلم التعاوني فكان عامال مساعدا في زيادة               

  .التحصيل وبناء اتجاه نحو الحاسب اآللي

دراسة هدفت إلى تقصي فاعلية التعلم التعاوني في تحصيل         ) 2000 (لقحطانيا وقد أجرى 
 فـي ) التـاريخ   (الطالب أكاديميا واجتماعيا وتنمية اتجاهاتهم في الدراسات االجتماعيـة          
 استبانة: األولى :المرحلة المتوسطة، وقد اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من األدوات         

ية لدراسة واقع التعلم التعاوني من حيث معرفة المعلمـين          تتعلق بمعلم الدراسات االجتماع   
المجموعـة  ( تتعلـق بـالطالب    اسـتبانة  :به وأهميته واستخداماته في التدريس، والثانية     

اختبار لقياس التحـصيل عنـد      : لدراسة اتجاهاتهم نحو التعلم التعاوني، والثالثة      )التجريبية
بطة بعد إجـراء تجربـة الدراسـة علـى          الطالب أكاديميا للمجموعتين التجريبية والضا    

  . المجموعة ألولى
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وقد أجريت الدراسة على المجموعة التجريبية في الفصل الدراسـي الثـاني مـن العـام                
وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل الطلبـة تعـزى          :فأظهرت نتائج الدراسة   ه1421

  .يدية لطريقة التدريس وفاعلية التعلم التعاوني موازنة مع الطريقة التقل

 دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام الـتعلم التعـاوني فـي             )1998( النجار   كما أجرى 
تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في العلوم واتجاهـاتهم نحوهـا ، وتكونـت عينـة           
الدراسة من مدرستين من مدارس القدس التابعة لوكالة الغوث الدولية ، وتضم كل مدرسة              

ألساسي ، كما اختيرت الشعبة التجريبية والضابطة فـي كـل           شعبتين من الصف الثامن ا    
االختبار التحـصيلي   : مدرسة بطريقة عشوائية ،وقد استُخُِدمت ثالث أدوات للدراسة هي          

بندا اختياريا  ) 20(في وحدة الضوء في كتاب العلوم للصف الثامن األساسي، وتكون من            
ة العليا ومقياس االتجاهـات نحـو       منها تقيس تحصيل الطلبة في المستويات المعرفي      ) 6(

العلوم ، وصحائف األعمال التي تعتمد على أسلوب التعلم التعاوني ،وبلغ معامل الثبـات              
وجود فروق دالة  إحصائيا في      :، وأظهرت نتائج الدراسة   )0.80(لألداتين األولى والثانية    

لتجريبية والضابطة  اختبار التحصيل العام وفي مستويات المعرفية العليا بين المجموعتين ا         
ولصالح المجموعة التجريبية ،وأن اتجاهات طلبة التجريبية نحو العلوم أكثر إيجابية مـن             
الضابطة ،ولم تجد أثرا للجنس أو التفاعل بين الطريقة والجنس على االختبار سواء فـي               

  .التحصيل أو االتجاهات 

 مستوى تحـصيل طلبـة      الختبار طريقة التعلم التعاوني في تحسين     )1998(علي  ودراسة  
الصف الثالث األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم فـي لـواء              

طالبا وطالبة من طلبـة الـصف       ) 1030(األغوار الشمالية ، وتكونت عينة الدراسة من        
طالبـا  ) 72(وألغراض الدراسة اختيرت عينة عشوائية بلغت       % 7الثالث األساسي بنسبة    

 يمثلون مجتمع الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة وهي طريقـة الـتعلم ، والجـنس               وطالبة
طالبة ، وقبل البـدء     ) 38(و"طالبا) 34(والتحصيل موزعين على شعبتين دراسيتين منهم       

بتنفيذ التجربة أعدت الباحثة اختبارا تحصيليا في اللغة العربية شـملت أسـئلة الوحـدات               
التجربة، وبعد تحكيمه وإجراء التعديالت المناسبة والتأكـد        الدراسية األربع التي نفذت في      

وجرى تطبيقه على عينـة الدراسـة باعتبـاره         ) 0.87(من صدقة وثباته بمعامل ارتباط      
 بالطريقـة التقليديـة   قبليا ، ثم درست إحدى الشعب بالطريقة التعاونية واألخرى          " اختبارا

دالة إحصائيا في التحصيل تعـزى      وجود فروق   : لمدة شهرين ، وأظهرت نتائج الدراسة     
لطريقة التعلم التعاوني ووجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل تعزى للجنس ولـصالح             
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وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل تعـزى للتفاعـل بـين الجـنس               وكذلك   .الذكور
  .وطريقة التعلم التعاوني

ه علـى عمليـة تعلـم        بدراسة عن التعلم التعاوني وتأثير     )Laurence-1998(كما قام   
وقد استهدفت دراسته التي استخدم في جمع معلوماتهـا االسـتبانة والمقـابالت             ،  الطالب

 مكانة التعلم التعاوني ودوره وأهميته واالستراتيجيات التـي اسـتخدمت فـي             ،الشخصية
وقد أظهـرت   , التدريس خبرات المعلمين في التعلم التعاوني وأسباب استخدام المعلمين له           

  .ئج نجاعته من حيث تميز الطالب أكاديميا واجتماعيا النتا

  
 هذه الدراسة إلى بحث أثر التعلم التعاوني علـى تحـصيل             هدفت )1995( فريد، محمد   

في الـصف   )  طالبا   113( شعب   4الطلبة في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها ، فاختيرت        
عين باإلمارات،ووزعت هذه   األول اإلعدادي في مدرسة مالك اإلعدادية للبنين في مدينة ال         

درسـت الرياضـيات  باسـتخدام       ) فصالن  ( الشعب في كل صف إلى فصول تجريبية        
درست الرياضـيات  باألسـلوب      )  فصالن(نموذج في التعلم التعاوني ،وفصول ضابطة     

التقليدي ، وكانت الفصول التجريبية والفصول الضابطة متكافئة ، وقـد أظهـرت نتـائج               
رسوا بطريقة التعلم التعاوني زاد عندهم التحصيل عن الذين درسـوا           الدراسة أن الذين د   

أي فروق بـين الـصفوف التجريبيـة والـصفوف           النتائج بالطريقة التقليدية ، ولم تظهر    
وقد فسرت هذه النتيجة على أساس قصر الفترة الزمنية التـي           . الضابطة في االتجاهات    
  .طبقت فيها هذه الدراسة

  

 دراسة  على مجموعة من المـدارس ) Stevens &Slavin 1995(وقد أجرى كل من  
وهذه المدارس تطبق طريقة التعلم التعاوني      , أطلقا عليها اسم المدارس االبتدائية التعاونية       

وقد كان من أهم نتائج الدراسة وجود عالقات اجتماعية جيدة بين الطالب في هذا النـوع                
كما أن الطالب   ,  تطبق التعلم التعاوني     من المدارس أفضل من المدارس األخرى التي ال       

الذين كانت لديهم إعاقة أصبح لهم قبول عند الطالب العاديين بعد العمل معهم في الصف               
  .وفي البيئة المدرسية

دراسة لمعرفة أثر طريقة التعلم التعاوني فـي تحـصيل طلبـة            ) 1992(خندقجي  أجرى  
) 72(قد تكونت عينة الدراسـة مـن   و. الصف العاشر في األردن ، في مادة الرياضيات       
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طالبا موزعين في شعبتين دراسيتين ، وقد درسوا الشعبة األولـى بالطريقـة التقليديـة ،                
والشعبة الثانية بالطريقة التعاونية،وأظهرت نتائج الدراسة أن عالمـات الطـالب الـذين             

 ، في تحـصيل     درسوا بالطريقة التعاونية كانت أعلى من الذين درسوا بالطريقة التقليدية         
ن الطالب من درسوا بالطريقة التعاونية ارتفعت معدالتهم بعد تطبيـق           ٲمادة الرياضيات و  

  .الطريقة التعاونية في تدريس الرياضيات 

بدراسة هدف إلى معرفة أثـر انعكاسـات   ) . 1992OKebuKola(وقد قام اكيبوكوال 
)  األحيـاء  (  طلبة البيولوجيـا  التعلم التعاوني بالخرائط المفاهيمية ، أجريت الدراسة على    

طالبـا  ) 174(من المرحلة الثانوية المقبلين على التخرج ، وتكونت عينة الدراسـة مـن              
األولى درست بالخرائط المفاهيمية وحدها ، والثانية درست        : قسموا إلى ثالث مجموعات     

وقـد  . محاضرة  بالخرائط المفاهيمية مقترنة بالتعلم التعاوني ، والثالثة طريقة العرض وال         
أظهرت نتائج الدراسة أن الذين درسوا بالخرائط المفاهيمية مع التعلم التعاوني أفضل من             

  .مثيليهما 

نجاعة التعلم التعـاوني  بدراسة  توصل فيها  إلى )  Pratt Moesner)  1990 كما قام
  نية، كما موازنة مع التعلم التقليدي على طلبة الصف الخامس االبتدائي ذوي القدرات المتد

استخدم أسلوب التعلم التعاوني لمعالجة تـدني التحـصيل فـي الدراسـات االجتماعيـة               
  .الرياضيات لدى طلبة المرحلة االبتدائية في والية فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية

 (GoLdbery-1989).  

  التفكير الناقد 2:4

يـر الناقـد وأثرهـا علـى     ولقد أجريت العديد من الدراسات حول تنمية مهـارات التفك        

  .التحصيل

 دراسة هدفت إلى معرفة درجة امتالك معلمي الجغرافية فـي           )2007(شطناوي  وأجرى  
المرحلة الثانوية في األردن لمفاهيم االستشعار عن بعد ومهاراته، وتطوير برنامج تدريبي            

الدراسـة  وفق ذلك، وقياس أثره في تحصيل طلبتهم وتنمية تفكيرهم الناقد، وتكونت عينة             
ومعلمة باإلضافة إلى جميع طالبات الصف الثاني الثانوي األدبي، والبالغ           معلماً) 59(من  

قائمة : طالبة، ولتحقيق هدف الدراسة؛ قام الشطناوي بإعداد األدوات اآلتية          ) 50(عددهن  
االستشعار عن بعد، واختبار تحصيلي للمعلمين وآخر للطلبـة، وبطاقـة            مفاهيم ومهارات 
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)  جليـسر  -واطـسون ( صفية للمعلمين، وبرنامج تدريبي واختبار التفكير الناقـد          مالحظة
  :للطلبة، وتوصلت الدراسة 

أن هناك أثراً ذا داللة إحصائية في تحصيل الطلبة يعزى إلى أن البرنامج ، بينمـا                 إلى-1
  .لم يوجد أثر ذو داللة إحصائية في تنمية التفكير الناقد يعزى إلى البرنامج التدريبي

 بدراسة حالة تفكير ناقد )Mireetal 2007(قامت ميري وآخرون وفي دراسة أخرى ، 
  إلى فحص إذا كان التدريس المقصود لتنمية  )دراسة حالة( ،وهدفت هذه الدراسة الطولية

. التفكير العليا يعزز ويزيد التفكير الناقد لدى طلبة ضمن إطار التربيـة العلميـة              مهارات
طالبا في مدرسة يمكن الوصول إليها، قروية ثانوية فـي          ) 177( من تألف مجتمع الدراسة  

وجمعت البيانات بطـرق    ) . من الذكور 80االناث و    من97(الجزء الشمالي من إسرائيل     
للتفكير ) االتجاه(نوعية وكمية طبقت من خالل بحث امبريقي وهي قائمة كاليفورنيا الميل            

ر الناقد، والمقابالت شبه المفتوحـة ومالحظـات        الناقد واختبار كاليفورنيا لمهارات التفكي    
وقسم طالب المدرسة الثانوية إلى ثالث مجموعات  خاضعة للبحـث ،وأظهـرت              الصف
  :النتائج 

  
المجموعة التجريبية أظهرت تحسنا ذا داللة إحصائية بالنسبة لمكونات التفكير الناقد            أن-1

كالبحث عن الحقيقة واالنفتـاح العقلـي        الفرعية،والميل نحو التفكير الناقد على المقاييس       
 وبجزء هامشي من المعلمـين      الضابطتين،والثقة بالنفس، والنضوج موازنة بالمجموعتين      

  .الدراسةالتجريبيين في هذه 
بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام برنامج مقترح         ) 2006AI-Hasan(قامت الحسن   

لتفكير الناقد باللغة االنجليزية لدى طالبـات       قائم على المداولة في تطوير مهارة الكتابة وا       
المرحلة األساسية العليا في األردن، وتكونت عينة الدراسة من صفين دراسـيين اختيـرا              
قصديا من طالبات الصف العاشر في مدرسة اإلسراء األساسية للبنات، مديريـة التربيـة              

لضابطة عشوائيا وصممت   التجريبية وا  :والتعليم الثانية في عمان واختيرت  المجموعتان      
استبانة عرضت على عدد من المحكمين لتحديد صدقها، كماُ صمم اختبار تحـصيل فـي               

  وهو اختبار    2000:، واستخدم اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد       جزأينالكتابة، يتكون من    
  PETRA أما البرنامج التدريبي الذي يعتمد على المداولة فقد اعتمد علـى كتـاب            . مقنن

ويتكون من أربعة موضوعات إنشاء ولقد أظهرت النتـائج تحـسنا ملحوظـا علـى أداء        
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الطالبات في المجموعة التجريبية في مهارة الكتابة والمهارات الفرعية وكذلك في مهـارة             
  .التفكير الناقد

  
  :  بدراسة هدفت إلى استخدام الموديالت التعليمية في الرياضيات)2006( إبراهيم قام 

ثره في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة بيت لحم وفي تنميـة              ومعرفة أ 
 وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع في محافظة بيت . التفكير الناقد لديهم

 وتكونـت   وطالبـة، طالب  ) 500(  وكان عددهم    خاصة،لحم، والتابعين إداريا لمؤسسات     
 اختيرت إحـداها بالطريقـة      دراسيتين، في شعبتين    طالبا وطالبة ) 46( عينة الدراسة من    

العشوائية البسيطة لتكون المجموعة التجريبية، وقام الباحث بتصميم الموديالت التعليميـة           
 جليسر المعدل للتفكير الناقـد ، وإعـداد         –إلجراء التجريب، واستخدام اختبار واطسون      

  :إلى النتائج اآلتيةالدراسة  اختبار تحصيل في مادة الرياضيات، وتوصلت تلك
  
تدني مستويات مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع وكانت أدناهـا مهـارة               -1

لـصالح أسـلوب المـوديالت      ) a=0.05( االستنتاج، وجود فروق عند مستوى الداللـة        
ــد    ــر الناق ــارات التفكي ــة مه ــي تنمي ــة ف ــةالتعليمي ــؤ :الفرعي ــارات التنب  مه

  . الكليةيم المناقشات، واالستنتاج، وفي الدرجة باالفتراضات،والتفسير،وتقي

  .بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا في مهارة االستنباط-2
تعزى إلى الجنس فـي مـستويات       ) a=0.05( عدم وجود فروق عند مستوى الداللة         -3

مهارات التفكير الناقد وفي الدرجة الكلية ، عدم وجـود فـروق عنـد مـستوى الداللـة               
)a=0.05 (زى إلى التفاعل المشترك بين طريقة التدريس والجنس في تنميـة التفكيـر             تع

  .الناقد الفرعية وفي الدرجة الكلية 
  

دراسة بعنـوان أثـر   )  Warburton &Tarff . 2005( أجرى ووربرتون وتورف 
. المتعلم على اعتقادات المعلمين حول أنشطة التفكير الناقـد          ) مميزات  (أفضليات   إدراك

إلى فحص اعتقادات المعلمين حـول أنـشطة التفكيـر الناقـد بالنـسبة               راسةوهدفت الد 
مدرسة ثانوية بشكل عـشوائي ،      ) 50(المعلمين اختير معلمون من      لمجتمعات مختلفة من  

من ) 145(معلم لم يحضر  منهم خمسة معلمين في أثناء تطبيق المقياس وبقي             ) 150(من  
تفكير الناقد ، وكانت النتائج أن  المعلمين اعتبـروا          استبانة تقييم اعتقاد ال    وطبقت. العينة  

التفكير الناقد العليا وأنشطة التفكير الناقد الدنيا أفضل للطالب المتفوقين من            كال من أنشطة  
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أنشطة التفكير الناقد العليا أفضل من       أفضلية قوية ، كما اعتبرت     مظهرين آثار  الضعاف،
 –ن المتفوقين والضعاف مظهـرين آثـار تفـضيل          أنشطة التفكير الدنيا لكل من المتعلمي     

ومع أن هذه النتائج غير منـسجمة       . تدريسية أقل بالنسبة للمتعلمين المتفوقين من الضعاف      
مع التأكيد بأن المعلمين يفضلون أنشطة التفكير الناقد الدنيا على العليا بالنسبة للمتعلمـين              

  :الضعاف، فإن النتائج
أقل في المدارس   ) التفكير الناقد العليا    ( قد يتلقون أنشطة    تقترح أن المتعلمين الضعاف      -1

  .األكاديمي أداءهم مما يعوق

  
بدراسة هدفت إلى معرفة نجاعة التعلم الذاتي السمعي في تنميـة        ) 2005( بخش  وقامت  

  التفكير الناقد ، والتحصيل في مادة األحياء ، لدى طالبات الصف الثالث بالمرحلة الثانوية
طالبة من طالبـات المرحلـة      )  50(وعلى عينة مكونة من     . ة العربية السعودية    بالمملك

طالبـة ،واألخـرى    ) 25(إحداهما تجريبية وعـددها     : الثانوية، وقسمت إلى مجموعتين   
طالبة ، وطّبق عليهن مقياس التفكير الناقد والتحصيل تطبيقا قبليـا           ) 25(ضابطة وعددها   

 التائية بينت نتائج الدراسة نجاعة التعلم الذاتي الـسمعي          وبعديا، وباستخدام اختبار النسبة   
في تنمية التفكير الناقد، والتحصيل في العلوم لدى طالبات المرحلـة الثانويـة بالمملكـة               

 فروق ذات داللة إحصائية بين التجريبية والضابطة فـي          :العربية السعودية حيث وجدت   
  .ار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبيةالتطبيق البعدي لمقياس التفكير الناقد واالختب

  

دراسة هدفت إلى معرفة نجاعة برنامج مقترح لتعليم مهارات         ) 2005(الخضراء  وأجرت  
التفكير لطالبات الصف الثاني المتوسط في تنمية مهـارتي التفكيـر الناقـد واالبتكـاري               

 اسة؛ صُّمم برنامج  ولتحقيق أغراض الدر  . التحصيل لوحدة الدولة األموية في مادة التاريخ      
، والجزء الثاني   )تعليم قدرات التفكير االبتكاري   (الجزء األول   : تعليمي مكون من جزءين   

، كما قامت الخضراء بإعداد اختبار لقياس تحصيل الطالبات         )تعليم مهارات التفكير الناقد   (
إلـى   قـسمت الدراسـة   طالبـة ُ  ) 70(وتكونت عينة البحث من     . في وحدة الدولة األموية   

المجموعة التجريبية التي دربت على مهارات التفكير االبتكاري، ومهـارات          : مجموعتين
وقد توصلت الدراسـة    . التفكير الناقد والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية       

  :إلى النتائج اآلتية
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 قـدرات (لم تظهر فروق دالة إحصائياً في نجاعة الجزء األول من البرنامج المقتـرح               -1
المدمجة في وحدة الدولة األموية في مـادة التـاريخ للـصف الثـاني              ) التفكير االبتكاري 

المتوسط في تنمية قدرات التفكير االبتكاري، ومهارات التفكير الناقد والتحصيل الدراسـي     
  .للمجموعة التجريبية األولى

هـارات  م(ظهرت فروق دالة إحصائياً في نجاعة الجزء الثاني من البرنامج المقترح             -2
المدمجة في وحدة الدولة األموية في مادة التاريخ للصف الثاني المتوسط           ) لتفكير الناقد ا

في تنمية التفكير االبتكاري؛ وكان له أثر إيجابي في تحسين التحصيل لوحـدة الدولـة               
 .األموية للمجموعة التجريبية الثانية

يخ للـصف العاشـر      دراسة هدفت إلى تطوير منهاج التـار       )2004(الخصاونة  وأجرت  
األساسي في ضوء مبادئ التعليم األساسي واختبار فاعليته في تحصيل الطلبـة وتنميـة              
التفكير الناقد لديهم، وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي، حيث قسموا           
إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة في إعداد قائمة بمبادئ الـتعلم             

  : وتوصلت الدراسة إلى ما يأتي . سي وتطوير وحدة تعليمية وإعداد اختبار تحصيلياألسا

  .وجود أثر إيجابي للوحدة الدراسية المطورة في تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم الناقد-1
وجود فروق ذات داللة إحصائية على االختبار التحصيلي  البعدي لصالح المجموعة -2

  .التجريبية
) التذكر والتفكير(لة إحصائياً على مستوى االختبار التحصيلي البعدي وجود فروق دا-3

  .لصالح المجموعة التجريبية
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم الناقد تعزى إلى -4

 .التفاعل بين الطريقة والجنس لصالح الطالبات

 أثر استخدام إستراتيجية التدريس فوق     بدراسة هدفت إلى استقصاء      )2003( الزيادات   وقام
المعرفية والنموذج االستقصائي في التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع            

طالباً وطالبة  ) 316(األساسي في مبحث الجغرافية في األردن، وتكونت عينة الدراسة من           
 )30(تعدد مكوناً من    شعب وقد استخدام اختبار التحصيل من نوع االختيار من م         ) 8(في  

  :فقرة، وتوصلت الدراسة إلى) 58(سؤاالً، واختبار للتفكير الناقد مكون من 
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في تحصيل طلبة   ) 0.05 = �(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          -1
الصف التاسع األساسي في مبحث الجغرافية تعزى إلى الطريقة لصالح طريقة التـدريس             

    .فوق المعرفية
في تنميـة التفكيـر     ) 0.05 = �(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        عدم   -2

الناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث الجغرافيـة، تعـزى إلـى الطريقـة                
 .والجنس، والتفاعل بينهما على اختبار التفكير الناقد الكلي، واالختبارات الفرعية

بة الصف التسع األساسي فـي مبحـث        وجود عالقة ارتباطيه ضعيفة بين تحصيل طل       -3
 .الجغرافية ومدى اكتسابهم لمهارات التفكير الناقد

  
الكشف عن أثر استخدام أسلوب حل المشكالت فـي         "وعنوانها  ) 2001(خليفة  أما دراسة   

فاسـتخدم  "تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف الثامن األساسي في مادة العلوم             
 جليسر للتفكير الناقد ، وبنى أيضا اختبار تحصيل         –تبار واطسون   الباحث  في دراستها اخ    

  وقد . في مادة العلوم لقياس أثر استخدام أسلوب حل المشكالت في زيادة تحصيل الطالب 
) 70(استخدم الباحث هاتين األداتين في جمع البيانات من أفراد العينة التي تكونـت مـن                

ن مدرستين أساسيتين في منطقة الخليل تتبعـان        طالبا من طالب الصف الثامن األساسي م      
  :إداريا وكالة الغوث الدولية، وقد بينت نتائج الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات مستويات مهارات التفكير الناقد لدى              -1
 الطريقـة  –أسلوب حل مـشكالت   (أفراد عينة الدراسة تعزى إلى طريقة التدريس المتبعة       

  ).التقليدية 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات مستويات مهارات التفكير الناقد لدى              -2
 الطريقـة   –أسلوب حل مشكالت    (أفراد عينة الدراسة تعزى إلى طريقة التدريس المتبعة         

  ).التقليدية

 التي هدفت إلى معرفة أثر التدريب على الجـزء األول    )2001(ست ابوها   جاءت دراسة   
  لتعليم التفكير في تنمية التفكير "  كورت"من برنامج ) التنظيم ( الجزء الثاني ، و)التوسع (

وطبقت الدراسة على صفين دراسـيين مـن        .الناقد لدى طالبات الصف السادس األساسي       
  طالبات الصف السادس األساسي في مدرسة رقية بنت الرسول األساسية ، حيث بلغ عدد 

  وطبق اختبار للتفكير الناقد طوره الدردور . طالبة ) 68(الطالبات في الصفيين الدراسيين 
  " على البيئة األردنية قبل تطبيق البرنامج وبعده طبق جزءان  فقط من برنامج ) 2001(
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  :كورت وأظهرت نتائج الدراسة 
في تنمية التفكير    ) a=0.01(أن هنالك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          -1

عة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية مما يـشير  الناقد بين مجمو 
" من برنامج   ) التنظيم  ( والثاني  ) التوسع  ( األول  :إلى وجود أثر للتدريب على الجزأين       

  .في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف السادس األساسي " كورت 
  

التفكيـر الناقـد وعالقتهـا بحـل     مهارات " تحت عنوان : )2000( سـرحان  أما دراسة 
 199فقد تكونت عينة الدراسة مـن       ".المشكالت لدى عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية        

 ،2000-1999 جامعات فلسطينية قبل نهاية الفصل الدراسـي األول          5طالبا وطالبة من    
عـدة  وقد اسـتخدم الباحـث      .وضمت طلبة السنة األولى ، والثانية ، والثالثة ، والرابعة           

استبانه البيانات الشخصية ومقياس لحـل المـشكالت،        : أدوات لتحقيق هدف الدراسة هي    
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ، استخدم الباحـث تحليـل          . واختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد     

  :التباين األحادي ، واختبار شيفيه ، ومعامل ارتباط بيرسون ،وقد بينت نتائج الدراسة
  .القة دالة إحصائيا بين مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت  عدم وجود ع-1
ولم .  وعدم وجود عالقة دالة إحصائية بين مهارات التفكير الفرعية وحل المشكالت             -2

  يكن للجنس أثر في مهارات التفكير الناقد الكلية والفرعية ، وكذلك لم يكن له أثر في حل 
   .المشكالت

ينة في مستوى مهارات التفكير الناقد ، حيث تـوزع أفـراد            وجود فروق بين أفراد الع    -3
  .  منخفض ، ومتوسط ، ومرتفع :مستوياتالعينة على ثالثة 

  .وجود فروق دالة إحصائيا بين متغير الدراسة والمهارات الكلية للتفكير الناقد -4
  . وجود فروق دالة إحصائيا بين متغير الجامعة وحل المشكالت-5

بدراسة كان الهدف منها تعرف مدى نجاعة أسلوب تدريس التاريخ          ) 2000(الحوسني  قام  
أسلوب القصة التاريخية في تنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل لدى طلبـة المرحلـة              

طالباً من طلبة الصف الثاني اإلعـدادي       ) 120(اإلعدادية، وقد تكونت عينة الدراسة من       
لعامة للتربية والتعليم بالمنطقة الداخلية في عمـان،        مدارس التعليم العام التابعة للمديرية ا     

وقد قام الحوسـني بتـدريس      . موزعين على أربع شعب دراسية في مدرستين إعداديتين       
طالبـاً تمثـل    ) 30(العينة بأسلوب القصة التاريخية في شعبتين تكونت كل شـعبة مـن             

وقـد أعـد    . العشوائيةالمجموعة التجريبية، أما المجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة         
أحدهما للتحصيل، واآلخر للتفكير الناقد ممثالً باختبار مكفرالند لقياس         : الحوسني اختبارين 
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مهارة الكلمات المترابطة، وقام أيضاً بإعداد المادة التي تمثلت بإعـادة صـياغة وحـدة               
لى طالب  من كتاب التاريخ المقرر ع    ) تكوين الدول اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين      (

  :وتوصلت الدراسة . الصف الثاني اإلعدادي بما يتفق وأسلوب القصة

  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست بأسلوب -1

  .القصة التاريخية في اختبار مهارة الكلمات المترابطة واختبار التحصيل

 
هارات التفكير الناقد لدى طلبـة كليـة        مستوى م " بدراسة بعنوان  :)1998(عفانة  وقامت  

 طالبا وطالبـة مـن      271اشتملت عينة الدراسة على     ". التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة     
 والختبار فروض الدراسة فقد استخدم الباحث النـسب         .بغزةطلبة كلية التربية واإلسالمية     

وقـد  .  األحـادي    المئوية ، ومعامل االرتباط بيرسون ، واختبارات ، وتحليـل التبـاين           
  :أوضحت نتائج الدراسة ما يأتي  

أن مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية التربية في الجامعة اإلسـالمية بغـزة                -1
  . على األقل0.85 وهو يعد أدنى من مستوى التمكن الذي يساوي 0.61وصل إلى 

 .الجنسإلى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير الناقد تعزى  -2

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهاراتالتفكير الناقد لدى طلبة كلية التربيـة فـي                -3
الجامعة اإلسالمية بغزة تعزى إلى المستوى األكاديمي وذلك لصالح طلبة الدراسات العليا            

 .بكلية التربية في الجامعة 

لبة كلية التربية فـي     توجد فروق ذات داللة إحصائية في مهارات التفكير الناقد لدى ط           -4
وذلك لـصالح طلبـة     )  علمي ، أدبي  (الجامعة اإلسالمية بغزة تعزى إلى نوع التخصص        

 .الدراسات ذوي التخصص العلمي

 في الواليات المتحدة األمريكية دراسة هـدفت  (Lumpkin, 1992)وقد أجرى ليومبكن 
ناقـد والتحـصيل   إلى الكشف عن اثر منحى تدريسي موجه في تنمية مهارات التفكيـر ال     

واالحتفاظ بمحتوى الدراسات االجتماعية لدى طلبة الصفين الخامس والـسادس، بحيـث            
طالبـاً مـن الـصف      ) 45(طالباً من الصف الخامس، و      ) 35(تكونت عينة الدراسة من     

األولـى  : السادس في المدارس االبتدائية في والية الباما، وقسمت العينة إلى مجمـوعتين           
بالتركيز على مهارات التفكير الناقد لمدة خمسة أسابيع، والثانية ضابطة          تجريبية،ُ درست   
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 لقياس التفكير الناقد    (Cornell)درست بالطريقة المعتادة، وبعد ذلك طبق اختبار كورنل         
على المجموعتين، وقد كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي                

الـسادس والـصف الخـامس وفـي تحـصيلهم          مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف       
  .واحتفاظهم بمحتوى الدراسات االجتماعية

  

  :تعقيب على الدراسات السابقة 

ـ  التي تساهم بعد مراجعة الدراسات السابقة التي هدفت إلى تقصي أثر التعلم التعاوني             ي  ف
  لهم يعيشون خلق هياكل التفكير الناقد ، وربط المواقف التعليمية بحياة الطلبة الواقعية وجع

  : في  التعلم التعاوني يكمنإلستراتيجيةاألثر الفعال  الخبرة التعليمية ، وكما يتضح أن
، ودراسـة القحطـاني     ) 2005(زيادة في التحصيل كما ورد في دراسـة الخـضراء            •
، ودراسة الخـصاونة    )2003(، ودراسة الزيادات    )2000(، ودراسة الحوسني    ) 2000(
 ).2007(، ودراسة شنطاوي)2004(

،وخنـدقجي  )1998(أوردت الباحثة عدة دراسات تناولت التعلم التعـاوني منهاالنجـار          •
 .) 1995(،وفريد)1998(،وعلي)2001(، وفوده)1999(

أوردت الباحثة عدة دراسات تناولت التعلم التعاوني في الدراسات االجتماعية القحطاني            •
)2000(، Pratt Moesner)  1990(، أجرى ليومبكن(Lumpkin, 1992.( 

: أوردت الباحثة عدة دراسات ساهمت في تنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل منها              •
 ).2000(، وسرحان)2006(،والحسن )2000(وخليفة) 2005(دراسة بخش 

أوردت الباحثة عدة دراسات ساهمت في تنمية مهارات التفكير الناقد منها دراسة الفي              •
في ) 1998(، ودراسة عفانة   )2006(سة إبراهيم   ،ودرا) 2009(،ودراسة نصار   ) 2003(

 .جميع مهارات التفكير الناقد ما عدا مهارة االستنباط

الدراسات التي تدور حول اعتقادات المعلمين حـول الـتعلم التعـاوني هـي دراسـة                 •
Stevens &Slavin 1995)( ودراسة ،)Laurence،1998.(  

شطة التفكير الناقـد، وهـي دراسـة        الدراسات التي تدور حول اعتقادات المعلمين فيأن       •
Warburton &Tarff . 2005) ( ودراسة ،)Mire&etal 2007.(  
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  الفصل الثالث 

  إجراءات الدراسة 

  
أثر التعلم التعاوني في تنمية     تناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي تمت فيها دراسة          
لحم وعلى تحـصيلهم فـي      مهارة التفكير الناقد لدى طلبة الصف السابع في محافظة بيت           

وذلك بتحديد مجتمع الدراسة وعينتها ،وخطـوات إعـداد أدوات الدراسـة            .اللغة العربية 
وتطبيقها وإعداد المادة التعليمية حسب طريقة التدريس وهي استخدام الـتعلم التعـاوني ،              

  .والتصميم المستخدم في الدراسة، والمعالجة اإلحصائية 
  

  :الدراسةمنهج  1.3

الباحثة المنهج التجريبي في هذه الدراسة من خـالل تطبيـق أدواتهـا علـى               استخدمت  
 اعتمدت هذه الدراسة المنهج التجريبي لمناسبته لطبيعـة         ).تجريبية، وضابطة (مجموعتين
  .الدراسة 

  :الدراسةمجتمع  2.3

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف السابع األساسي في المدارس الحكوميـة التابعـة              
  والبالغ عددهم 2011/2012 محافظة بيت لحم للعام الدراسي،لتربية والتعليملمديرية ا

  .طالب وطالبة) 3200(
  

  :عينة الدراسة3.3

  

طالبا وطالبة، موزعين في ست شعب من شعب الـصف   ) 116( عينة قصديه بلغ عددها     
) 3(عينتا عشوائيا من بـين       السابع األساسي ، شعبتان في مدرسة التآخي للبنين الحكومية        

شعب، وشعبتان في مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية الحكومية عينتا عشوائيا مـن بـين             
  :اآلتيةوقد اختيرت المدرستان بطريقة قصديه لألسباب . شعب) 3(
تعاون إدارتي المدرستين وموافقة المعلمين واستعدادهم للتطبيـق باسـتخدام الـتعلم             -

 . التعاوني

 .درسهما المعلم والمعلمة أنفسهماوجود شعبتين فأكثر في كل مدرسة ي -
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  .محافظة بيت لحم على تطبيق الدراسة /موافقة مديرية التربية والتعليم  -
  :وكان توزيع عينة الدراسة كاآلتي  

  

  

  :توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المعالجة والجنس )1.3(الجدول 
  

  نوع المعالجة 

  )الجنس   (

استخدام التعلم  تجريبية

  التعاوني 

ابطة الطريقة ض

  التقليدية 

النسبة   المجموع 

  المئوية

 49.1 57 28 29  ذكور 

 50.9 59 29 30  إناث 

 100.0 116 57  59  المجموع 

 

  :أدوات الدراسة

  :استخدمت الباحثة أداتين  في الدراسة هما

  

  :اختبار تحصيل.1

  :)العربية اللغة (أعدت الباحثة اختبار تحصيل لوحدة 
  :ة اإلجراءات اآلتية في إعداد هذا االختباروقد اتبعت الباحث

  .للصف السابع األساسي"لغتنا الجميلة "  المحتوى لوحدة اللغة العربية من كتاب تحليل-
 الوزن النسبي لكـل مـن       ، يراعي )1( إعداد جدول مواصفات للوحدة الدراسية الملحق      -

  .المحتوى ومستويات األهداف
حيث اعتمد تصنيف بلوم لمـستويات األسـئلة، وقـد           :األولية إعداد االختبار بصورته     -

  .فقرة) 25(اشتمل على أسئلة موضوعية، بفقرات عددها 
  

  :صدق االختبار وثباته  

 ومـن   المحكمين، بصورته األولية على مجموعة من       االختبار، عرض للتحقق من صدق    
للغـة  ذوي الخبرة واالختصاص من أساتذة جامعات ومشرفين تربويين ومعلمين لمـادة ا           

فقـرة مـن    ) 25(العربية، وبعد األخذ برأي المحكمين عدلت الفقرات حتى وصلت إلـى            
اختيار من متعدد، وتأكدت الباحثة من ثبات االختبار بالتطبيق وإعادة التطبيق  حيث طبق              

من طلبة السابع األساسي من خارج عينة الدراسة بلغ عـدد طالبهـا              االختبار على شعبة  
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طالبة، وأعيد التطبيق بعد أسبوعين من التطبيق األول، بحيث بلـغ           ) 20(و "طالبا ) 25(
وهذا يدل على ثبات االختبار، واستخْرج معامل       0.83معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين    

وهـذا يـدل علـى ثبـات        .0.53ومعامل التمييز تراوح    0.67الصعوبة وتراوح ما بين     
  .االختبار

  
  : اختبار كاليفورنيا 2
)California Critical Thinking Skills Test CCTST (2000  

قامت الباحثة ببناء اختبار كاليفورنيا اعتمادا على الدراسات المتعلقة بهذا االختبار، وقـد             
  ).2000(استعانت بمقياس كاليفورنيا الذي قام خليفة بترجمته وإعداده للبيئة الفلسطينية 

  فقرات، ومهارة ) 10(الفتراضات ولها مهارة التنبؤ با: وتكون االختبار من خمس مهارات
، )10 ( ومهارة االستنباط ولها   ،فقرات)10(فقرات، ومهارة التقييم ولها   ) 10( التفسير ولها 

  .  فقرة) 46(ومجموع فقرات االختبار  فقرات،) 6( االستنتاج لها ومهارة
  

  :صدق اختبار كاليفورنيا وثباته
 الفلسطينية عِرض االختبار على لجنة مـن        مالءمته للبيئة  و وللتحقق من صدق االختبار   

المحكمين من ذوي االختصاص في الجامعات الفلسطينية، وقدُ أخَـذ بمالحظـاتهم حـول     
  وبـذلك بقـي      ،السالمة اللغوية لصياغة فقرات االختبار، ولم يحََذْف أو يضف أي فقرة          

  .فقرة) 46(االختبار مكونا من 
  إذ ) Test-re-Test(باستخدام االختبار وإعادة االختبار وتحققت الباحثة من ثبات االختبار 

  طالبة، ) 20(طالبا و) 25( طبق على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تتكون من 
 وحسَبتْ معامالت االرتبـاط بـين نتـائج         أسبوعين،وأعيد تطبيقه على العينة نفسها بعد       

 وهـذا   0.87م معامالت االرتباط للمهارات     التطبيقين لمهارات التفكير الناقد فتراوحت قي     
 .يدل على ثبات االختبار

  
   :تصحيح االختبار التحصيلي واختبار كاليفورنيا

  فقرة من نوع االختيار من متعدد وكل فقرة لها أربعة ) 25(لتحصيلي من ايتكون االختبار 
  وحت الدرجة بدائل بواقع درجتين لكل إجابة صحيحة، ودرجة صفر لإلجابة الخاطئة ،فترا

  ).50-صفر(الكلية لالختبار من 
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فقرة من نوع االختيار من متعدد، وكـل        ) 46(ما تصحيح اختبار كاليفورنيا فيتكون من       ٲ
فقرة لها أربعة بدائل وبعض الفقرات لها خمسة بدائل بواقع درجة لكل إجابـة صـحيحة                

  الختبار منودرجة صفر لإلجابة الخاطئة خاطئة، وبذلك تراوحت الدرجة الكلية ل
  ).46 -صفر (

  : متغيرات الدراسة5.3

  .)تعاونية، وتقليدية( : طريقة التدريس وهي بمستويين: المتغير المستقل

  .والتحصيل الدراسي /مهارات التفكير الناقد: المتغير التابع

  :الدراسةتكافؤ مجموعات 
 تكـافؤ   عـشوائيا تأكـد مـن     )التجريبية والضابطة (بعد أن اختيرت مجموعات الدراسة      

مجموعات  الدراسة فيما يتعلق بمهارات التفكير الناقد، وطبقا اختبار مهـارات التفكيـر              
على مجموعات الدراسة ،وتأكد من تكـافؤ مجموعـات بتطبيـق اختبـار             )القبلي  (الناقد  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية والضابطة، ونتائج        )ت(
  .الختبار القبلي للمحاور والدرجة الكلية مهارات التفكير الناقداختبار ت في ا

  
  . مهارات التفكير الناقد القبليفيألداء الطلبة ) ت(نتائج اختبار ) 2.3(الجدول

المتوســط   المجموعة  
  لحسابي

االنحراف 
  المعياري

ــات   قيمة ت درج
  الحرية

ــستوى  م
  الداللة

ــؤ  1.17 5.47  الضابطة التنبــ
 1.31 5.59  التجريبية باالفتراضات

0.38  114  0.37  

  التفسير 0.98 5.24  الضابطة
 0.95 5.10  التجريبية

0.59  114  0.35  

  التقييم 1.22 5.79  الضابطة
 1.23 6.16  التجريبية

0.96  114  0.11  

  االستنباط 1.34 5.22  الضابطة
 1.11 5.59  التجريبية

0.02  114  0.09  

  االستنتاج 0.87 1.64  الضابطة
 0.66 1.33  التجريبية

0.01  114  0.07  
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 p وقيمـة    0.38لمهارة التنبؤ باالفتراضات وتساوي       ) ت(نالحظ من الجدول  وأن قيمة       
  وهي  0.35 تساويp وقيمة 0.59لمهارة التفسيروتساوي) ت(، وأن قيمة  0.37وتساوي 

وقيمـة   0.96ييمتـساوي لمهارةالتق) ت( وأن قيمة     ، )α  =0.05(ليست دالة عند مستوى     
،وأن 0.09تـساوي  pوقيمة   0.02لمهارة االستنباط تساوي  ) ت(وأن قيمة    ،0.11تساوي    

وجود وهذا يدل على عدم     .0.07تساوي pوقيمة   0.01لمهارة االستنتاج تساوي  ) ت(قيمة  
المجموعـة  (فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمـات مجمـوعتي الدراسـة             

  .وهذه يؤكد تكافؤ مجموعات الدراسة قبل البدء بالمعالجة التجريبية  )لتجريبية والضابطة 
 

  .ألداء الطلبة في اختبار التحصيل القبلي) ت(نتائج اختبار ) 3.3(الجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية والـضابطة ونتـائج          
  .لمحاور والدرجة الكلية الختبار التحصيلل)  القبلي(في االختبار التحصيلي ) ت(اختبار 

  
المتوســط    المجموعة  

  لحسابي

ــراف  االنح

  المعياري

درجـــات   قيمة ت

  الحرية

ــستوى  مـ

  الداللة

  التحصيل 2.74 18.31  الضابطة

 2.67 18.10  التجريبية

0.98  114  0.14  

ا وهـذ ،0.14 تساوي p وقيمة   0.98للتحصيل وتساوي   ) ت(نالحظ من الجدول  أن قيمة       
وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات عالمـات مجمـوعتي             يدل على عدم    

،وهذه يؤكد  تكافؤ مجموعات الدراسة قبل البدء        )المجموعة التجريبية والضابطة    (الدراسة  
  .بالمعالجة التجريبية 

   :  إجراءات الدراسة6.3

  :تمثلت إجراءات الدراسة بالخطوات اآلتية 
 كتاب المقرر للـصف الـسابع   من) وحدة اللغة العربية ( التعليمية    تحليل محتوى المادة   -

  .األساسي
   واختبارالتحصيل، وهي اختبار الدراسة، إعداد األدوات التي استخدمت في هذه -

  . والتحقق من صدق كل منهما وثباته وفق ما ذكر سابقا الناقد، مهارات التفكير 
  . إعداد أنشطة للتدريس بالتعلم التعاوني -
  من قسم الدراسات العليا  في جامعة القدس ) تسهيل مهمة (  الحصول على كتاب -

 )10الملحق  (.موجه إلى مديرية التربية والتعليم محافظة بيت لحم 
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   تطبيق اختبار التحصيل واختبار مهارات التفكير الناقد بعد التحقق من صدقها -
  

تها ، وإعادة التطبيـق بعـد ثالثـة         على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عين       
  أسابيع لحساب معامل ارتباط بيرسون والتحقق من الثبات

  عشوائيا من شعب المدارس) الضابطة والتجريبية (  اختيار شعب المجموعتين -
  .المقصودة بالدراسة

  . درست بطريقة التعلم التعاوني :التجريبيةالمجموعة * 
  .قة التقليدية درست بالطري: المجموعة  الضابطة * 
وتركـز  )لقـاءات 3(على تطبيق الدراسة بسلسلة من اللقاءات معهمـا          ة/ تدريب المعلم  -

التدريب على ما ورد من األنشطة التي جرى تنظيمها لتالئم الـتعلم التعـاوني، جـرى                
  .ة حول الخطة التي رسمتها الباحثة لتنفيذ الدراسة/التشاور مع المعلم

ختبار مهارات التفكير الناقـد علـى شـعب المجمـوعتين             تطبيق اختبار التحصيل وا    -
  .قبل البدء بتطبيق المعالجة التجريبية ) الضابطة والتجريبية (
بدايـة  ) الـضابطة والتجريبيـة     (  تطبيق الدراسة على عينة الدراسة في المجموعتين         -

 17/9/2011  أسابيع من تـاريخ   ) 3(، ولمدة   2011/2012الفصل األول للعام الدراسي     
  .2011/ 6/10حتى تاريخ 

 تطبيق اختبار التحصيل واختبار التفكير الناقـد  البعـدي علـى طلبـة المجمـوعتين                 -
  .بعد انتهاء الدراسة التجريبية ) الضابطة والتجريبية (
  . جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا الستخراج النتائج وتفسيرها-
  

  :يم الدراسة تصميم3

 في هذه الدراسة حيـث اختيـرت العينـة قـصديا وعينـت              اتبع التصميم شبه التجريبي   
  :المجموعات إلى تجريبية وضابطة عشوائيا 

   قياس بعدي – معالجة – قياس قبلي :التجريبيةالمجموعة -1

O1               x              O2  

   قياس بعدي -ال معالجة – قياس قبلي :الضابطةالمجموعة -2

O1                                O2  
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  :وتوضيحا لهذا التصميم شبه التجريبي ، تم بالخطوات اآلتية 

إجراء القياس القبلي إلفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التفكير الناقد            •
 .واختبار التحصيل في اللغة العربية 

 .أسابيع ) 3( تطبيق المعالجة على أفراد المجموعة التجريبية فقط ولمدة  •

أسـابيع علـى المجمـوعتين      ) 3(بعـد   ) تفكير ناقد، وتحصيل    ( ء القياس البعدي  إجرا •
  .التجريبية والضابطة 

  : المعالجة اإلحصائية8.3

  :استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية اآلتية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها جمعت البيانات ورصدت وأدخلـت             * 
  ):SPSS( نامج الرزم اإلحصائية بر في الحاسب اآللي واستخدم

( حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجمـوعتي الدراسـة            *
  .على اختبار التفكير الناقد واختبار التحصيل) التجريبية والضابطة 

لموازنـة متوسـطات أداء     ) ANCOVA(استخدام التحليل التغاير الثنائي المصاحب      * 
  . التفكير الناقد واختبار التحصيل ولفحص الفرضيات الطلبة في اختبار

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين     لحساب  ) ت(استخدام اختبار   * 
 التجريبية والضابطة قبل المعالجة التجريبية 
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  الفصل الرابع 
________________________________________________________  

  الدراسة نتائج 

  

تناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة ، وبعـد تطبيـق إجـراءات                
الدراسة وجمع بياناتها، استخدمت الباحثة التحليالت التجريبية المطلوبـة ، وفيمـا يـأتي              
عرض للنتائج بناء على مدى ارتباطها بأسئلة الدراسة  وفرضياتها الواردة فـي الفـصل               

  .األول 
  

  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول 1:4
هل توجد فروق بين متوسطات  مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف السابع في اللغة               

طريقة التدريس والجنس    الجنس ،أو التفاعل بين    العربية تعزى إلى طريقة التدريس ،أو     

  معا؟

  

  :اآلتيةانبثق عن هذا السؤال الفرضية 

  

بين متوسطات تنمية مهـارات التفكيـر       ) α =0.05(ات داللة إحصائية    ال توجد فروق ذ   

, تعاونيـة (الناقد لدى طلبة الصف السابع في اللغة العربية، تعزى إلى طريقة التدريس             

  .التفاعل بين طريقة التدريس والجنس الجنس،أو ، أو)تقليدية

  

يـة التفكيـر الناقـد      ولإلجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية للمهارات ولتنم       
  .حسب طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهـارات التفكيـر الناقـد         ) :1:4(الجدول  

 حسب المجموعة 
ــط  المجموعة المهارة  المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 مهارة التنبؤ باالفتراضات 1.41 6.09 الضابطة

يبيةالتجر  6.93 1.08 

 التفسير 1.09 6.02 الضابطة

 1.29 6.47 التجريبية

 التقييم 1.48 6.91 الضابطة

 1.26 7.29 التجريبية

 االستنباط 1.27 6.42 الضابطة

 1.23 6.66 التجريبية

 االستنتاج 1.06 2.19 الضابطة

 1.18 2.69 التجريبية

  
مهارات المجموعة التجريبية كافة كانت أعلى       نالحظ من الجدول أن المتوسطات الحسابية ل      

  .منها لدى المجموعة الضابطة ،وهذا  يدل على أن هناك أثرا  لطريقة التدريس
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهـارات التفكيـر الناقـد         ): 2:4(الجدول  

 .حسب الجنس
ــط  الجنس المهارة  المتوسـ

 الحسابي

االنحــراف 

 المعياري

 رة التنبؤ باالفتراضاتمها 1.46 6.56 ذكر

 1.16 6.47 أنثى

 التفسير 1.13 6.35 ذكر

 1.30 6.15 أنثى

 التقييم 1.49 6.91 ذكر

 1.25 7.29 أنثى

 االستنباط 1.32 6.77 ذكر

 1.14 6.32 أنثى

 االستنتاج 1.11 2.37 ذكر

 1.18 2.53 أنثى
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لمهارة التفكير الناقد للذكور أفضل منها لـدى        نالحظ من الجدول أن المتوسطات الحسابية       
اإلناث حيث ظهر ذلك في كل من مهارة التنبؤ باالفتراضات والتفسير و االستنباط بينمـا               

  .كانت مهارات التقييم واالستنتاج أفضل لدى اإلناث
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهـارات التفكيـر الناقـد          ) :3.4(الجدول  

  .تفاعل بين المجموعة  و الجنسحسب ال

  
االنحـــــراف  الوسط الحسابي المجموعة الجنس المهارة

 المعياري

 ذكر 1.62 6.11 الضابطة

 1.16 7.00 التجريبية

 1.19 6.07 الضابطة

ــؤ   ــارة التنب مه

  باالفتراضات
 أنثى 

 1.01 6.87 التجريبية

 ذكر  1.11  6.25 الضابطة

  1.15  6.45 التجريبية

  1.05  5.79 الضابطة

 التفسير

 أنثى

  1.43  6.50 التجريبية

 ذكر 1.68 6.64 الضابطة

 1.26 7.17 التجريبية

 1.23 7.17 الضابطة

  التقييم
 

 أنثى

 1.28 7.40 التجريبية

 ذكر 1.45 6.57 الضابطة

 1.18 6.97 التجريبية

 1.07 6.28 الضابطة

 االستنباط

 أنثى

 1.22 6.37 التجريبية

 ذكر 1.17 2.46 الضابطة

 1.07 2.28 التجريبية

 0.88 1.93 الضابطة

  االستنتاج
 

 أنثى

 1.16 3.10 التجريبية

  
نالحظ من الجدول أن المتوسطات الحسابية لمهارة التفكير الناقد للمجموعات التجريبيـة             

  .كانت أفضل منها لدى المجموعات الضابطة للذكور ولإلناث 
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مهـارة التنبـؤ    ()ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التبـاين الثنـائي        ) 4.4:(ل  الجدو

  .)باالفتراضات 

  
مجمــــوع   المصدر  المهارة

  المربعات

درجـــات 

  الحرية

معــــدل 

  المربعات

ــة ف  قيمـ

  المحسوبة

ــستوى  مـ

الداللــــة 

  اإلحصائية

 0.715 134. 213. 1 213.  الجنس

طريقة 

  التدريس

20.708 1 20.708 13.029 0.000 

 0.839 041. 066. 1 066.  التفاعل

   1.589 112 178.007  الخطأ

مهارة التنبـؤ   

  باالفتراضات

    115 198.966  المجموع

  

  

تـساوي  p،وقيمـة ) 13.029(لطريقة التدريس تساوي    ) ف(نالحظ من الجدول أن قيمة      
،وهذا يدل علـى وجـود      ) α =0,05( وهي دالة إحصائية عند مستوى الداللة        ،)0.00(

التجريبيـة  (  بين متوسطات عالمـات مجمـوعتي الدراسـة          فروق ذات داللة إحصائية   
للجنس تساوي  ) ف(تعزى إلى طريقة التدريس ، ونالحظ من الجدول أن قيمة           ) والضابطة

= α( وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللـة  ) 0.715(تساوي p وقيمة ) 0.134(
) 0.041( تـساوي    )ف(التدريس والجنس، فقيمـة     ،أما بالنسبة للتفاعل بين طريقة      )0,05

= α( ، وهي  غير دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى الداللـة             )0.839( تساوي   p،وقيمة  
  .وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية،)0,05
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  )مهارة التفسير  ( )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي ) :5.4(الجدول 
  

ــوع م  المصدر  المهارة جمـ

 المربعات

ــات  درجـ

 الحرية

معــــدل 

 المربعات

ــة ف  قيمـ

 المحسوبة

ــستوى  مـ

الداللــــة 

 اإلحصائية

 0.364 829. 1.189 1 1.189 الجنس

طريقـــة 

 التدريس

5.937 1 5.937 4.138 0.044 

 0.255 1.307 1.874 1 1.874 التفاعل

     1.435 112 160.681 الخطأ

 التفسير

       115 169.750 المجموع

  

 تـساوي   p، وقيمة )4.138(لطريقة التدريس تساوي ) ف(نالحظ من الجدول  أن قيمة 
،وهذا يـدل علـى   ) α =0,05( ، وهي  غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة        )0.044(

(  بين متوسطات عالمـات مجمـوعتي الدراسـة          عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية     
) ف(لتدريس ، ونالحظ من الجـدول أن قيمـة          تعزى إلى طريقة ا   ) التجريبية والضابطة 

، وهي غير دالـة إحـصائيا عنـد    ) 0.364(تساوي p ،وقيمة ) 0.829(للجنس تساوي 
 )ف(فقيمة   والجنس ،أما بالنسبة للتفاعل بين طريقة التدريس     )α =0,05( مستوى الداللة   

ى الداللة  مستو،وهي  غير دالة إحصائيا عند       ) 0.255( تساوي   p، وقيمة   )1.307(تساوي  

 )α =0,05(وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية.  
  

  ).مهارة التقييم  ( )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي ) :6.4(الجدول 
  

ــوع   المصدر  المهارة مجمـ

 المربعات

ــات  درجـ

 الحرية

معــــدل 

 المربعات

ــة ف  قيمـ

 المحسوبة

ــستوى  مـ

الداللــــة 

 اإلحصائية

 0.139 2.216 4.154 1 4.154 سالجن

طريقـــة 

 التدريس

4.154 1 4.154 2.216 0.139 

 0.554 353. 661. 1 661. التفاعل

     1.874 112 209.904 الخطأ

 التقييم

       115 218.759 المجموع
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 تـساوي   p، وقيمة )2.216(لطريقة التدريس تساوي ) ف(نالحظ من الجدول  أن قيمة 
،وهذا يـدل علـى   ) α =0,05( لة إحصائية عند مستوى الداللة    ، وهي  غير دا    )0.139(

(  بين متوسطات عالمـات مجمـوعتي الدراسـة          عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية      
) ف(تعزى إلى طريقة التدريس ، ونالحظ من الجـدول أن قيمـة             ) التجريبية والضابطة 

صائيا عند مستوى وهي غير دالة إح) 0.139(تساوي p ،وقيمة ) 2.216(للجنس تساوي 
 تـساوي   )ف(،أما بالنسبة للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس فقيمة         )α =0,05( الداللة  

= α( ، وهي  غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة        )0.554( تساوي   p،وقيمة  ) 0.353(
  .وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية)0,05

  
  )مهارة االستنباط  ( )ANCOVA(ل التباين الثنائي نتائج اختبار تحلي) :7.4(الجدول 

  

ــوع   المصدر  المهارة مجمـ

 المربعات

درجـــات 

 الحرية

معــــدل 

 المربعات

ــة ف  قيمـ

 المحسوبة

ــستوى  مـ

الداللــــة 

 اإلحصائية

 0.054 3.806 5.796 1 5.796 الجنس

طريقـــة 

 التدريس

1.704 1 1.704 1.119 0.293 

 0.510 438. 666. 1 666. التفاعل

     1.523 112 170.582 الخطأ

 االستنباط

       115 178.784 المجموع

  

 تـساوي   p،وقيمـة  )1.119(لطريقة التدريس تساوي ) ف(نالحظ من الجدول أن قيمة 
،وهذا يـدل علـى   ) α =0,05( ،وهي  غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة        ) 0.293(

( ت عالمـات مجمـوعتي الدراسـة         بين متوسطا  عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية      
) ف(تعزى إلى طريقة التدريس ، ونالحظ من الجـدول أن قيمـة             ) التجريبية والضابطة 

،وهي غير دالة إحصائيا عند مـستوى  )0.054(تساوي p ،وقيمة )3.806(للجنس تساوي 
 تـساوي   )ف(،أما بالنسبة للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس فقيمة         )α =0,05( الداللة  

= α( ،وهي  غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللـة        ) 0.510( تساوي   pوقيمة  ) 0.438(
  .وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية) 0,05
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  )مهارة االستنتاج ( )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي ) 8.4(الجدول 
  

ــوع   المصدر  المهارة مجمـ

 المربعات

درجـــات 

 الحرية

معــــدل 

ربعاتالم  

ــة ف  قيمـ

 المحسوبة

ــستوى  مـ

الداللــــة 

 اإلحصائية

 468. 531. 613. 1 613. الجنس

طريقـــة 

 التدريس

6.966 1 6.966 6.033 .016 

 001. 11.562 13.350 1 13.350 التفاعل

     1.155 112 129.319 الخطأ

 االستنتاج

       115 150.690 المجموع

  

 تـساوي   p،وقيمة ) 6.033(يقة التدريس تساوي لطر) ف(نالحظ من الجدول  أن قيمة 
،وهذا يـدل علـى   ) α =0,05( ،وهي  غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة        ) 0.016(

(  بين متوسطات عالمـات مجمـوعتي الدراسـة          عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية      
) ف(تعزى إلى طريقة التدريس ، ونالحظ من الجـدول أن قيمـة             ) التجريبية والضابطة 

،وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى )0.468(تساوي p ،وقيمة ) 0.531(للجنس تساوي 
 تـساوي   )ف(،أما بالنسبة للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس فقيمة         )α =0,05( الداللة  

= α( وهي  دالة إحصائيا عند مـستوى الداللـة        ) 0.001( تساوي   p،وقيمة  ) 11.562(
  .وق ذات داللة  إحصائيةوهذا يدل على وجود فر) 0,05

  
  :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني 2:4

 إلى هل توجد فروق في درجة التحصيل لدى طلبة الصف السابع في اللغة العربية تعزى             

   أو التفاعل بين طريقة التدريس والجنس معا؟الجنس، والتدريس، أطريقة 

  :اآلتيةانبثق عن هذا السؤال الفرضية 

بين متوسطات تحصيل طلبـة الـصف       ) α = 0.05(د فروق ذات داللة إحصائية      ال توج 

 أو) تعاونيـة والتقليديـة   (السابع األساسي في اللغة العربية،تعزى إلى طريقة التدريس       

   ؟التفاعل بين طريقة التدريس والجنس الجنس أو

 لإلجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية للتحصيل حـسب طريقـة التـدريس            
  .والجنس والتفاعل بينهما
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحصيل البعدي) :9.4(جدول 

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 

 3.05 20.66 116 التحصيل

  

أي للمجمـوعتين   ( لجميـع الطلبـة      20,66نالحظ من الجدول أن متوسط التحصيل بلغ        
  .) الضابطة والتجريبية

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحصيل حـسب لعالمـات         ): 10.4(جدول  

  .طلبة مجموعتي االختبار البعدي

  
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة 

 التحصيل 3.41 19.32 57 الضابطة

 1.92 21.97 59 التجريبية

  

موعة التجريبية أعلى منها لدىالمجموعة     نالحظ من الجدول أن المتوسطات الحسابية للمج      
  .الضابطة، أي أن الطريقة التعاونية في التدريس قد زادت من مستوى تحصيل الطلبة

  
  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحصيل حسب الجنس): 11.4(جدول 

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس 

 التحصيل 3.12 20.49 57 ذكر

 3.00 20.83 59 أنثى

  

، وهي أعلـى مـن      )20.83(نالحظ من الجدول أن المتوسطات الحسابية لإلناث تساوي         
  ).20.49(المتوسطات في التحصيل لدى الذكور إذ تساوي 

  
  
  
  



 44

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحصيل حسب التفاعـل        ): 12.4(جدول  ال

 .بين طريقة التدريس و الجنس
  

ــط  العدد المجموعة الجنس المهارة الوســـ

 الحسابي

ــراف  االنحــ

 المعياري

 ذكر 3.82 19.61 28 الضابطة

 1.95 21.34 29 التجريبية

 2.99 19.03 29 الضابطة

  التحصيل 
 

 أنثى

 1.72 22.57 30 التجريبية

  

أفضل نالحظ من الجدول أن المتوسطات الحسابية للتحصيل للمجموعات التجريبية كانت           
  .منها لدى المجموعات الضابطة للذكور ولإلناث 

  
لفحـص داللـة    ) ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التبـاين الثنـائي        ) :13.4(الجدول  

 متوسطات التحصيل لدى طلبة الصف السابع في اللغة العربية تعـزى إلـى            الفروق في   

  ريس والجنسوالجنس والتفاعل بين طريقة التد) تقليدية،تعاونية (طريقة التدريس 

  
مجمـــوع  المصدر 

 المربعات

درجـــات 

 الحرية

معــــدل 

 المربعات

ــة ف  قيمـ

 المحسوبة

ــستوى  مـ

الداللــــة 

 اإلحصائية

 0.52 0.41 3.05 1 3.054 الجنس

طريقـــة 

 التدريس

201.224 1 201.22 26.91 0.00 

 0.08 3.12 23.33 1 23.333 التفاعل

     7.48 112 837.562 الخطأ

 التحصيل

       115 1067.888 عالمجمو

  
  

 تـساوي  p،وأن قيمـة )26.91(لطريقة التدريس تساوي ) ف(نالحظ من الجدول أن قيمة  
بـين  ) α =0,05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة             إنه،)0.00(

متوسطات التحصيل لدى طلبة الصف السابع في اللغة العربية تعزى  إلى طريقة التدريس              
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) 0.41(للجنس  تـساوي     ) ف( وأن قيمة    ولصالح المجموعة التجريبية    )قليديةت,تعاونية  (
  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال )  0.52( تساوي p ،وأن قيمة  

 )α =0,05 (       بين متوسطات التحصيل ، وأن قيمة)للتفاعل بـين طريقـة التـدريس     ) ف
  و ال توجـد فـروق ذات داللـة    ) 0.08(تساوي  p،وأن قيمة ) 3.12(والجنس تساوي 

بين متوسـطات التحـصيل ، أي أن طريقـة          ) α =0,05( إحصائية عند مستوى داللة     
  .التدريس التعاونية كانت أفضل، وحققت نتائج مع جميع الطلبة بغض النظر عن الجنس

  :عرض نتائج الدراسة 

 .تدني مستويات مهارات التفكير الناقد وخاصة مهارة االستنتاج  •

جود فروق بين متوسطات  مهارات التفكير الناقد  بحيث أن الـذكور أفـضل مـن                 و •
اإلناث في مهارات التنبؤ باالفتراضات والتفسير واالستنباط، بينما تفوقت اإلنـاث علـى             

 .الذكور في مهارتي التقييم واالستنتاج 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة ،               •
 .ولصالح المجموعة التجريبية التي درست التعلم التعاوني

 وجود فروق ذات داللة إحصائيةبين متوسطات مهارات التفكير الناقد تعـزى إلـى               •
 .طريقة التدريس

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مهارات التفكير الناقد تعزى إلى          وجود   عدم •
 .الجنس 

ين متوسطات مهارات التفكير الناقد تعزى إلى       عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب       •
 .التفاعل بين طريقة التدريس و الجنس 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التحصيل بين أفـراد المجمـوعتين              •
 .التجريبية والضابطة،ولصالح المجموعة التجريبية التي درست التعلم التعاوني

 ات التحصيل تعزى الى طريقة التدريس وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط •

عدم فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات مهارات التفكير الناقـد تعـزى  إلـى                 •
 .الجنس

عدم فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التحصيل  تعزى  الى التفاعـل بـين                 •
  .طريقة التدريس والجنس
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  الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصيات 

 نتائج الدراسة والتوصيات المعتمدة عليها ، والتي هـدفت إلـى            الفصل مناقشة تناول هذا   
أثر التعلم التعاوني في تنمية مهارة التفكير الناقد لدى طلبة الصف الـسابع فـي               استقصاء  

  .محافظة بيت لحم وعلى تحصيلهم في اللغة العربية 

   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.5

تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الـسابع فـي اللغـة             هل توجد فروق في     

الجنس،أوالتفاعل بين طريقة التـدريس والجـنس       أوالعربية تعزى إلى طريقة التدريس،    

  معا؟

  

أظهرت نتائج تحليل درجات مهارات التفكير الناقد ، وجود فروق دالـة إحـصائية بـين                
ة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية      متوسطات مهارات التفكير الناقد تعزى إلى طريق      

وفي ضوء هذه النتيجة يمكن القول أن استخدام التعلم التعاوني في تدريس اللغة العربيـة               
عملية التعليمية ؛ وأكثـر     لحسن من مهارات الطلبة بشكل ايجابي مما جعل الطلبة محورا ل          

  .حيوية وتفاعال داخل الغرفة الصفية
على وجود فروق   )2006(، وإبراهيم   ) 1998(ائج دراسة ،علي    اتفقت هذه الدراسة مع نت    

دالة إحصائيا تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بالتعلم            
على ) 2000(، وخليفة   )2007(وشطناوي  ) 2004(بينما اختلفت مع الخصاونة     .التعاوني  

  .لتدريس أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى إلى  طريقة ا
أظهرت نتائج تحليل درجات مهارات التفكير الناقد ، عدم وجود فروق دالة إحصائية بين              

اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة      و.متوسطات مهارات التفكير الناقد تعزى إلى الجنس        
،وتعارضـت مـع سـرحان      ) 2005(،وبخـش   )2003(والزيادات          ) 1990(النجار  

علىوجود فروق دالـة    )1998(،وعفانة  )2000(و خليفة   ) 2001(وست أبوها   )  2000(
  . في المجموعة التجريبية األثاثإحصائية ولصالح 

 
بـين   إحصائية   ، عدم وجود فروق دالة    أظهرت نتائج تحليل درجات مهارات التفكير الناقد      

اتفقـت هـذه    . التفاعل بين الطريقة والجنس       الى ىالناقد تعز  مهارات التفكير    تمتوسطا
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في ،)2006(وإبراهيم) 2000(،وخليفة  ) 2003(، والزيادات   ) 1999(سة مع  فوده     الدرا
تعارضت مع  ،وأنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا تعزى إلى التفاعل بين الطريقة والجنس             

في أنه يوجد فروق دالة إحصائيا تعزى  إلى التفاعـل بـين             ) 2004(دراسة  الخصاونة    
  .الطريقة والجنس 

  
 التعلم التعاوني في إثارة انتباه الطلبة وزيادة دافعتيهم للتفكير ،وتنمية         مإسهاإلى  ويعود ذلك   

قدراتهم على المشاركة النشطة واستقالل الحقائق واآلراء بغض النظر عن الجنس ، ممـا              
يجعل الطلبة أكثر مرونة وحيوية واألفكار داخل غرفة الصف، بحيث تعتبر اسـتراتيجيه             

إنهـا تعمـل    . االستراتيجيات نجاعة بين الطلبة وأكثرها تشويقا       التعلم التعاوني من أكثر     
على تحسين أداء الطلبة في العمليات العقلية؛ كالتقييم والتنبـؤ باالفتراضـات، كمـا أن               

 يعطي الطلبة الفرصة الكبيرة في تطوير قدراتهم على التفكير؛          اإلستراتيجيةااللتزام بهذه   
ى المهارات الفرعية فقد أشارت النتائج إلى أنه توجد         وخاصة التفكير الناقد، أما على مستو     

فروق دالة إحصائيا بين متوسطات عالمات المجموعة التجريبية التي درسـت بطريقـة             
التعلم التعاوني والمجموعة التي درست بطريقة الضابطة في مهارات التنبؤ باالفتراضات           

ــصائية الختب    ــة اإلح ــة الدالل ــتنتاج؛ ألن قيم ــسير واالس ــت  والتف ــا بلغ اراتهم
على التوالي وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية، ألن قيم         ) 0.16،0.044،0،001(

المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية كانت أعلى من المجموعة الضابطة، وهذا يعني           
  . رفض الفرضيات فيما يتعلق بهذه المهارات

   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.5

 توجد فروق في درجة التحصيل لدى طلبة الصف السابع في اللغة العربيـة تعـزى                 هل

   التفاعل بين طريقة التدريس والجنس معا؟أوالجنس،  أوإلى طريقة التدريس ،

 وجود فـروق دالـة إحـصائية بـين          التحصيل،أظهرت نتائج تحليل درجات متوسطات      
 وفي ضوء   .التجريبيةلمجموعة   إلى طريقة التدريس ولصالح ا     التحصيل تعزى متوسطات  

 إن استخدام التعلم التعاوني في تدريس اللغة العربية حـسن مـن            :هذه النتيجة يمكن القول   
تحصيل الطلبة موازنة  بالطريقة التقليدية بغض النظر عن الجنس ، مما أدى الـى رفـع                 

موعـة  مستوى تحصيل الطلبة الذين درسوا بها، وذلك باستغالل قدرات الطلبة فـي المج            
الواحدة ، بحيث يستفيد الطلبة من بعضهم بعضا ويتعاونون في إجراء التجارب والتوصل             
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إلى النتائج ويتنافسون فيما بينهم فيؤدي ذلك إلى تعزيز ثقة الطالب بنفسه  ويستفيد الطالب               
  .من غيره من الطلبة ويرتفع مستوى تحصيل  المجموعة

،وفـوده  )1998(والنجـار   ) 1992(خندقجياتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من         
فيوجود فروق دالة إحصائيا ولصالح المجموعة التجريبيـة وتعارضـت هـذه            ) 2001(

  .في أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا)1995(الدراسة مع فريد 

أظهرت نتائج تحليل درجات متوسطات التحصيل ، عدم  وجود فروق دالة إحصائية بين              
) 1992(خنـدقجي إلى الجنسواتفقت هذه الدراسة مع كل من        متوسطات التحصيل  تعزى     

في أنه ال يوجد فروق بين اإلناث والذكور في المجموعة          ) 2001(،وفوده) 1998(والنجار
  ).1998(التجريبية وتعارضت مع علي 

أظهرت نتائج تحليل درجات متوسطات التحصيل ، عدم  وجود فروق دالة إحصائية بين              
  .  إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس متوسطات التحصيل  تعزى

) 2001(وفـوده   ) 1998(والنجـار   ) 1992(خنـدقجي اتفقت هذه الدراسة مع كل مـن        
  ).1998(وتعارضت مع علي 

وهذا يعني أن أسلوب التعلم التعاوني كان ذا أثر في زيـادة تحـصيل الطلبـة موازنـة                  
وذلـك   لطلبة الذين درسـوا بهـا،     بالطريقة التقليدية، مما أدى إلى رفع مستوى تحصيل ا        

باستغالل قدرات المجموعة الواحدة ، بحيث يستفيد الطلبة من بعضهم بعضا ويتعـاونون             
في إجراء التجارب والتوصل إلى النتائج ويتنافسون فيما بينهم فيؤدي إلـى تعزيـز ثقـة                

ـ             ة، الطالب بنفسه، ويستفيد الطالب من غيره من الطلبة ويرتفع مستوى تحصيل المجموع
فيقبل أفراد المجموعة الواحدة بدافعية عالية الستغالل قدراتهم، على عكـس المجموعـة             

  .   التقليدية التي يعمل فيها كل طالب وحده بدون التعاون مع زمالئه 
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   :توصيات الدراسة

 فـي    ةالتعاوني بقو ضرورة استخدام استراتيجيات  تعليمية حديثة كإستراتيجية التعلم          •

 .اد التعليمية المتعددة في مختلف المراحل الدراسية تدريس المو

تدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات حديثة إثناء عملية التعليم كإسـتراتيجية            •

  .ن معرفة المعلم باإلستراتيجية يسهل عليه التعليم بها ألالتعلم التعاوني  ، وذلك 

  .وني إجراء المزيد من الدراسات التي تتحدث عن التعلم التعا •

  .إجراء المزيد من الدراسات التي تتحدث عن التفكير الناقد •
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  لمراجع العربية  ا

  .عالم الكتب ، القاهرة .التفكير من منظور تربوي : )2005 (.مجدي إبراهيم،

مكتبة االنجلـو   استراتيجيات التعليم وأساليب التعلم ،      : )2004. (مجدي عزيز  ،   ابراهيم
  .ية مصر العربيةالمصرية ، جمهور

 استخدام الموديالت التعليمية في الرياضيات وأثره في تحصيل         ) :2006(.ميالد إبراهيم،

جامعـة  . طلبة الصف التاسع األساسي في محافظة بيت لحم وتنمية التفكير الناقد لديهم       
  )رسالة ماجستير غير منشورة ( .فلسطين القدس، القدس،

   . عمان، األردنالمسيرة،دار . تعليم التفكير: )2007.(ومحمد أبو جادو، صالح ونوفل،

أصـول  ): 2009.(أبو رياش ، حسين وشـريف ، سـالم والـصافي ، عبـد الحكـيم                 

   . دار الثقافة ، عمان ، األردن. استراتيجيات التعلم والتعليم 

مكتبـة األيمـان    . الشامل في التعليم والـتعلم والتـدريس      . )2007(أبو النصر، حمزة    

  .، جمهورية مصر العربية المنصورة 

دار الفكر العربي ،    تاريخ العلوم وفلسفة التربية العلمية،      ،)2003(البغدادي، محمد رضا    
  .القاهرة 

تطور القدرة على التفكير الناقد وعالقته ذلك       ).1998(والوهر ، محمود    .الحموري ،هند   

-112،  ) 25(1،) العلوم التربوية   (دراسات  .بالمستوى العمري والجنس وفرع الدراسة      
133.  

فاعلية استخدام القصة في تدريس التاريخ بالمرحلة       ). 2000. (الحوسني، زايد بن علي   

رسـالة  (جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان      اإلعدادية لتنمية التفكير الناقد والتحصيل،    
  ).ماجستير غير منشورة

دراسة تجريبيـة،دار   اقد،  تنمية التفكير أالبتكاري والن   ). 2005. (الخضراء، فاديه عادل  
  .عمان، األردن: ديبونو
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أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكيـر الناقـد فـي            ). 2004. (الربضي، مريم 

اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية في األردن لتلـك المهـارات             

 دكتـوراه غيـر     رسـالة ( جامعة عمان العربية، عمان، األردن ،      .ودرجة ممارستهم لها  
  ).منشورة

اثر استخدام إستراتيجية التدريس فوق المعرفية والنمـوذج        ). 2003. (الزيادات، ماهر 

االستقصائي في التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسـع فـي مبحـث               

  ).رسالة دكتوراه غير منشورة(جامعة اليرموك، إربد، األردن ،الجغرافية، 

العالقة بين مدى اكتساب معلمي الدراسات االجتماعيـة فـي          ). 1995(الزيادات، ماهر   

المرحلة الثانوية في األردن لمهارات التفكير الناقد ومدى اكتـساب طلبـتهم لهـا فـي                

  )رسالة ماجستير غير منشورة(المرحلة األساسية، جامعة اليرموك ، األردن ، عمان ،

  .  المدرسي، دار وائل، عمان، االردنتعليم التفكير في المنهج): 2005.(السرور، نادية

مستوى مهارات التفكير الناقد وعالقتـه بمركـز الـضبط          ) . 1999.(العطاري، سناء   

جامعة القدس ، القـدس ،      . وبعض المتغيرات األخرى لدى طلبة الجامعات الفلسطينية        

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (فلسطين 

لم التعـاوني فـي تحـصيل الطـالب وتنميـة           فاعلية التع ) : 2000 .(القحطاني ، سالم  

مجلة كلية التربيـة ، جامعـة       اتجاهاتهم في الدراسات االجتماعية بالمرحلة األساسية ،        
   .95-94) 17(اإلمارات ، العدد 

اثر استخدام التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف الثـامن          ) . 1998(.يوسفالنجار،  

رسـالة ماجـستير    ( جامعة بيرزيت ، فلسطين ،    ،األساسي في العلوم واتجاهاتهم نحوها      
  ).غير منشورة

 فعالية التعلم الذاتي السمعي في تنمية التفكير الناقد والتحـصيل           ):2005.(بخش، هالة   

في مادة األحياء لدى طالبات الصف الثالث بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية            

   .186-164، ص) 109(مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ، 

دار : بيـروت ،  )بوالند كما توئيل، متـرجم    ( سيكولوجية الذكاء    ).2002. (بياجيه، جان 
 .الكتاب
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علـم الـنفس التربـوي،      ). 2001. (بيلي، محمد والصمدي، عبد القادر الصمدي، أحمد      

  .مكتبة الفالح:الكويت

ـ        ). 2004. (خصاونة، ريما  ي ضـوء   تطوير منهاج التاريخ للصف العاشر األساسـي ف

مبادئ التعليم األساسي واختبار فاعلية وحدة تعليمية مطورة في تحصيل الطلبة وتنمية            

  ).رسالة دكتوراه غير منشورة(جامعة اليرموك، إربد، األردن،التفكير الناقد لديهم، 

اثر استخدام أسلوب حلى المشكالت في تنمية مهارات التفكيـر          ): 2001 (.خليفة، أيمن 

جامعـة القـدس ، القـدس ،        لصف الثامن األساسي في مادة العلوم ،      الناقد لدى طالب ا   
  )رسالة ماجستير غير منشورة .( فلسطين 

 اثر التعلم التعاوني في تحصيل طـالب الـصف العاشـر            ) :1992. (خندقجي ، نواف    

رسالة ماجستير غير   ( ،، جامعة اليرموك ، اربد ، األردن        األساسي في مادة الرياضيات     
  )منشورة

استراتيجيات التدريس رؤية معاصـرة لطـرق التعلـيم         ) . 2003(ن، حسن حسين    زيتو

  ،القاهرة ،جمهورية مصر العربيةوالتعلم ،علم الكتب 

اثر التدرب على مجال التوسع والتنظيم من برنامج كـورت           : )2001.(ست أبوها، مها    

ك ، عمـان ،  جامعة اليرمـو . لتعليم مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف السادس       
  ).رسالة ماجستير غير منشورة ( األردن 

مهارات التفكير الناقد وعالقتها بحل المشكالت لدى عينة مـن          ) 2000. (سرحان،محمد

رسـالة ماجـستير غيـر      ( ،جامعة القدس ، القدس ،فلـسطين     طلبة الجامعات الفلسطينية  
  )منشورة

المرحلة الثانويـة فـي     درجة امتالك معلمي الجغرافية في      ). 2007. (شطناوي، فاضل 

األردن لمفاهيم االستشعار عن بعد ومهاراته ودرجة ممارستهم لها وتطـوير برنـامج             

 جامعة عمـان    تدريبي وفق ذلك وقياس أثره في تحصيل طلبتهم وتنمية تفكيرهم الناقد،            
  ).رسالة دكتوراه غير منشورة(العربية، عمان، األردن 

 20-18المؤتمر التربوي السنوي الثامن ،      وني ،   التعلم التعا ) :1992. (صيداوي ، احمد  
  .، وزارة التربية والتعليم ، دولة البحرين) 1992(مايو ، 
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،تعلـيم القـراءة واالدب     ) 2006 (طعيمة،رشدي احمد ،والشعبي ، محمد عـالء الـدين        

  .دار الفكر العربي ، القاهرة ،مصراستراتيجيات مختلفة لجمهور متنوع ، 

جامعـة أم   . كتيب اختيار التفكير الناقد   ) :1982( سليمان ، ممدوح     .عبد السالم، فروق    
  .القرى،و مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية

التفكير الناقـد و التعلـيم المدرسـي و          : )م1999(عصفور، وصفي و محمد طرخان      

  .مجلة المعلم، القاهرة ،مصر العربيةالصفي  

  تطبيقاتها العمليـة    – مبادئها   –مادتها  : لحديثة  التربية ا ) : 1969.(عبد العزيز، صالح    
  .دار المعارف: الطبعة السابعة، الجزء الثالث ، مصر 

مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية التربية بالجامعة         ) : 1998.(عفانة، عزو   

  .96-38) 1(1مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية ، اإلسالمية بغزة ، 

اثر التعلم التعاوني في تحسين تحـصيل طلبـة         ) : 1998.(فيظة ارسالن رشيد    علي، ح 

، جامعة اليرموك ، اربد ، عمان الصف الثالث األساسي في اللغة العربية ،كلية التربيـة        
  )  .رسالة ماجستير غير منشورة(

دار المـسيرة   طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين ،      ) . 2005(فرج، عبد اللطيف    
  .شر والتوزيع، عمان ، األردن للن

 اثر التعلم التعاوني على تحصيل الطلبة في الرضيات واتجاهاتهم          ):1995(،  محمدفريد،  

  )234-233(11 العدد ،اإلمارات جامعة التربية،مجلة كلية  نحوها،

 التعلم التعاوني وأثره على التحصيل واالتجاه نحو الحاسب         ):2001( . الفت محمد  فوده،

) 1(مجلة جامعة الملـك سـعود م         سعود، طالبات كلية التربية بجامعة الملك       اآللي عند 
  101-116، ) 2(العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية 

بناء إستراتيجية تعليمية مستندة إلى نظرية معالجـة المعلومـات          ): 2003.(الفي،احمد

جامعة . صف العاشر واستقصاء فاعليتها في مهارات التفكير الناقد لدى عينة من طلبة ال          
  )رسالة دكتوراه غير منشورة .( عمان،عمان، األردن
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اثر استخدام اإللغاز في تنمية التفكير الناقد فـي الرياضـيات           ): 2009 (. أيهاب نصار،

، جامعـة اإلسـالمية ، غـزة ،         والميل نحوها لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بغزة         
  )رسالة ماجستير غير منشورة( فلسطين 

دار طرق التـدريس العامـة ،       ) . 2002 ( توفيق، احمد، والحيلة ،محمد محمود     ،رعيم
  المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ، األردن 

، دار الرئاسة العامة    التعلم التعاوني تطبيقاته في اللغة العربية       ). 1995 (يعقوب ، حسين  
  ردن لوكالة الغوث الدولية ، دار التربية والتعليم ، عمان ، األ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 55

  المراجع  األجنبية

AI-Hasan ,S.(2006) : The effect of a proposed conference – based    
           program me on developing writing and critical thinking    
          skills of upper basic stage EFL student in Jordan . ph  
         Dissertation , Amman Arab University, Amman , Jordan  

Beyer، B. K.  (1985).What research suggests about teaching 
thinking skills. In Costa, Arthur L, (Editor). Developing mind: 
A resource book for teaching. Alexandria, Virginia:A S CD. 

 Fisher, Charles.(1990). Effects of A development Drama-In query 
Process on Creative and Critical Thinking in Early 
Adolescents. Dissertation abstract international, 50(11), 3389-
A. 

 Gunn, E. (1993).Assessing Critical Thinking: Development of A 
constructed Response Test. Dissertation abstract international, 
54(4), 2267-A. 

 Lumpkin, C. (1992). Effect of teaching critical thinking ability 
achievement and retention of social studies content by fifth and 
sixth graders. Journal of research in Education. 51(1) 36-94. 
 
R (1998) . Cooperative Learning: Prevalence's    
      Conceptualizations, Lauren and the relation between research    
     and practice .American Educational Research journal.35 .3.419- 
     404 
 
 Maccormack, S. (2001). Thematic Geography and student success   
           Comparative study geography (0366), Dissertation Abstract   
            International, (0554) MAL. (40/01), 64-73. 

 McFarland, A. M. (1985). Critical thinking elementary school 
social studies Social Education, 49 (3), 277-280.. 

Mastery Leadership. and Student Teams American Educational 
Research journal.21.1984(725-736) 

Miri , B, David, B , Uri, Z (2007) : purposely Teaching for the   
       promotion of Higher – order Thinking Skills : ACase of  
       Critical thinking Research in Science ,37,353-369 
 



 56

Okebukola, P. (1992). A concept mapping with cooperative    
             learning flavor. American Biology Teacher, (4), 218 – 221. 
 

 Pratt's .Moesner. C.A. (1990) Cooperative Study of Traditional 
and Cooperative Learning on Stude Achievement 
ResearchReport143. Indiana. 

Slavin .R. Synthesis of Research on Cooperative Learning. 
Educational Leadership 47. 1990.(71-82) . Slavin .R: kartweit .N. 

 Udall, A. J, & Daniels, J. E. (1991). Creating the Thoughtful Class 
Room: Strategies to Promote Student Thinking.  Tucson Az 
Zephyr Press. 

Warburton  ,E. and Torff , B.(2005): The effect of perceived learner 
advantages on teacher beliefs about Critical thinking activities 
.Journal  OF Teacher Education , 56(1) , pp24-33.. 

 Wright, I. (1995). Making Critical Thinking Possible: Options for 
Teachers. Social Education, 59 (3), 139-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

 )1(الملحق 
 

  جدول مواصفات اختبار التحصيل في اللغة العربية                            

  

                                           مستويات المعرفة 

   المحتوى
 تذكر

   
   فهم 

 
  تطبيق 

 
 المستويات 

ا تحليـل   العلي

  تركيب تقويم 

 
ــوع   مجم

الفقرات    

  
     الوزن النسبي 

 
 
 
  

ــدرس األول : ال

 اللغوية  المعاجم

1  4    2     2             9  36% 
 
 
  

: الثـاني  الدرس

  اللغة العربية 

4   2   1         
        

2         7  %28 
 
 
  

 :الدرس الثالث

ــل  ــواع الفع أن

  الصحيح 

3   1            4  16% 
 
 
  

 :الدرس الرابع

دة يالمز الحروف

  في الكتابة 

2  1  1  1     5  20% 
 
 
  

 مجموع الفقرات

   

10  7  4      5  25  100%  
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 )2(الملحق 
 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم  
 تحكيم فقرات اختبار التحصيل في اللغة العربية

  

  التاريخ            ة                            /المحترم  ..............................ة/حضرة السيد 

أثر التعلم التعاوني في تنمية مهارة التفكير الناقـد          " سيقوم الباحث باستقصاء  /2011/9

وذلك ،  "لدى طلبة الصف السابع في محافظة بيت لحم وعلى تحصيلهم في اللغة العربية              
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس            

ذا ومن أجل اختيار أثر طريقة التعلم التعاوني في تحصيل الطلبة  فقد أعد الباحث هـذا                 ل
ونظرا لما عهدناه فيكم من خبرة علمية وعملية ، يرجى من حضرتكم التكـرم              . االختبار  

        بتحكيم  هذا االختبار وإبداء الرأي في فقراته ، وإضافة وحذف ما ترونه مناسبا 

  

  

                         مع الشكر والتقدير               
            

                                       

                       

  :الباحثة 

               يسرى                                                                  

 بسام سكا كية
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  عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس
  

ر التعلم التعاوني في تنمية مهارة التفكير الناقد لدى طلبة الصف السابع في محافظة اث

  بيت لحم وعلى تحصيلهم في اللغة العربية

  

  

  -:ة/ة المحترم /حضرة الطالب

 أثر التعلم التعاوني في تنمية مهارة التفكير الناقد لدى طلبة  " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان

وذلك كمتطلـب  ، " بيت لحم وعلى تحصيلهم في اللغة العربية         الصف السابع في محافظة   
  .للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس 

يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلجابة عن جميـع فقـرات               
ـ               ة وسـوف   االختبار ، علما بان جميع  إجاباتك ستكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحث

  .تستعمل لغايات البحث العلمي فقط 
  

                                               وشكرا لكم لحسن تعاونكم 
  

                                                                                 
                       

  يسرى سكا كية : الباحثة 
   :معلومات أولية

  
  أنثى ذكر               :                         الجنس 

  
   مخيم  قرية                مدينة              :                مكان السكن 
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 50: ( يـأتي  ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما    /ضع  . السؤال األول   

  )عالمة 
  
  :أول من وضع معجما  في اللغة العربية -1
  
   المبرد  - الزمخشري       د- ابن منظور      ج-هيدي     پا الخليل بن احمد الفر-أ
  
 ":بشاعر النيل "  من هو الشاعر الذي لقب -2

  
  محمد حافظ إبراهيم- محمد رشيدي    د-محمود درويش    ج- محمد مرسي      پ-أ

  
 ":َ مكَتسب " ما جذر الكلمة الثالثية -3

  
 يكتَسب -مكتسب          د- اكتساب          ج-               پكَسب  َ -أ

  
  : تكرر فيه حرفان هما الزاي ولالم  يسمى فعال صحيحا" َ زلَََزل " الفعل -4
  
   غير صحيح كل ما ذكر.  مضعف              د- سالم         ج- مهموز        پ-أ

 
 : الفعل الخالي من الهمزة والتضعيف يسمى -5

  
  فعل مضعف  -فعل مهموز                د- فعل سالم         ج- فعل مؤنث     پ-أ

  
 "  : أساتي "  ما جمع كلمة -6

     
   أسى- األسوة                  د- اإلساءة         ج-اآلسي            پ- أ

  

  ": الصحاح " صاحب كتاب -7
  ابن منظور - القالي          د-الجوهري       ج-  المبرد                    پ-أ
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  .: للكشف عن معاني الكلمات في معجم األلفاظ البد-8
  
 رد األفعـال    -رد الجمع إلـى المفـرد    ج         -تجريد الكلمة من أحرف الزيادة    پ        -  أ

  ل ما ذكر صحيح  ك-المضارعة واألمر إلى الفعل الماضي     د
  
  : األلف التي تأتي في نهاية األفعال المسندة إلى ضمير واو الجماعة-9
  ج صحيحة +  پ-األلف االثنتين       د-األلف الفارقة     ج- األلف االثنين      پ-أ
  

  .:يسمى فعال صحيحا" سَأَل" الفعل الصحيح 10
 ل ما ذكر غير صحيح  ك- سالم           د– مهموز    ج - مضعف        پ-أ

  
  : الكلمات التي تزداد فيها الواو هي-11
  
  پ صحيحة +  أ-هؤالء        د– أولئك           ج - أولو             پ- أ
  

 : اتبع صاحب كتاب المعجم الوسيط الترتيب الهجائي حسب-12

  
   أصول الحروف   - أوائل أصول الكلمات     ج- مخارج األصوات     پ-أ
 ظام القافية  ن- د

  
  " : تزداد األلف في أخر االسم المنصوب شريطة أال يكون منتهيا -13
  پ    +  أ- بهمزة مثبتة فوق األلف    ج- بتاء التأنيث المربوطة    پ-أ
  كل ما ذكر غير صحيح  -د

  
 محـرر   –في المثال التالي كان عمرو بـن العـاص          " عمرو" تثبت الواو في كلمة      -14

  :  العرب فلسطين من دهاه
  
   تثبت في حالة النصب - تثبت الواو في حالتي الرفع والجر        ب-أ
   تثبت في حالتي النصب والجر- تثبت في حالة الجر                       د-ج
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   ":األفعال الصحيحة أنواع  -15
  
   كل ما ذكر غير صحيح-  سالم فقط   د- مهموز ومضعف وسالم   ج- مهموز    ب-أ

 
  :      المعاجم اللغوية لها أهمية كبيرة بحيث أنها -16
 جعلها غير قادرة على     - تحفظها من الضياع       ج          - تساعد على سالمة اللغة     ب         -أ

  ب صحيحة + أ-مواكبة العلوم والفنون        د
  

  ":نظم الشاعر القصيدة " في الجملة التالية " ´ نَظم"  ما إعراب كلمة -17
  مفعول به-  د    فعل أمر - فعل مضارع     ج-     ب فعل ماضٍٍ  -أ

  
  : مصحوبة بشرح معانيها واشتقاقهااللغة، هو الذي يظم كل كلمة في -18
   كل ما ذكر غير صحيح- معجم العين   د- معجم الوسيط   ج- معجم الشامل     ب-أ
  

  ": أساتي ومنكم وان عز الدواء" في قوال الشاعر " أساتي    " ما معنى كلمة -19
   الفقر - البخل               د- الكرم         ج- الطيب        ب-أ
  

  : المعاجم اللغوية أنواع متعددة منها-20
  ب صحيحة+ أ- معجم الوسيط    د- معجم الموضوعات   ج- معجم األلفاظ      ب-أ
  

  : تزداد األلف بعد واو الجماعة في األفعال  -21
   المنصوبة فقط   -مضارعة والمنصوبة والمجزومة    ج ال- الماضية      ب-أ
 ب+  أ-د

  
  :يعود " رجعت لنفسي "  الضمير في قول الشاعر -22
   الوطن       - األمة العربية          د- الشاعر        ج- اللغة العربية      ب-أ
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جدها تحـت   من معجم لسان العرب نردها إلى جذرها فن       "كَاتََبَ" لكي نستخرج كلمة     -23
  :باب 

 كـل مـا   - التاء فصل الكاف   د  - الباء فصل الكاف   ج      - الكاف فصل التاء      ب         -أ
  ذكر غير صحيح 

  
  ":وسعت "  ما ضد الكلمة -24
   أفسحت- رحبت                      د– ضاقت              ج -فتحت         ب -أ
   

  : وسيط البد من إرجاعها إلى من المعجم ال" همزة "  لكي يتم استخراج كلمة -25
 مـا ذكـر    كل-الخماسي د جذرها - جذرها الرباعي      ج- جذرها الثالثي      ب    -أ

  غير صحيح
  

  انتهى االختبار
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  )3(ملحق
  مفتاح تصحيح اختبار التحصيل في اللغة العربية

  عالمة) 50(الدرجة الكلية 

  د  ج  ب  أ  رقم العبارة
1  ×        
2        ×  
3  ×        
4      ×    
5    ×      
6  ×        
7    ×      
8        ×  
9    ×      

10    ×      
11        ×  
12  ×        
13      ×    
14  ×        
15    ×      
16        ×  
17  ×        
18  ×        
19  ×        
20        ×  
21    ×      
22  ×        
23    ×      
24    ×      
25  ×        



 65

  )4(الملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم  

 تفكير الناقد تحكيم فقرات اختبار مهارات ال

  

ــسيد  ــضرة الــــ ــرم ..............................ة/حــــ ة                       /المحتــــ

  /2011/9 التاريخ
 

أثر التعلم التعاوني في تنمية مهارة التفكير الناقد لدى طلبـة            " سيقوم الباحث باستقصاء  

وذلك اسـتكماال  ، "ة الصف السابع في محافظة بيت لحم وعلى تحصيلهم في اللغة العربي        
 .لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس 

لذا ومن أجل أختيار أثر طريقة التعلم التعاوني في تحصيل الطلبة  فقد أعد الباحث هـذا                 
 . االختبار 

  هذا ونظرا لما عهدناه فيكم من خبرة علمية وعملية ، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم 

  االختبار وإبداء الرأي في فقراته ، وإضافة وحذف ما ترونه مناسبا 
  

         

                                       مع الشكر والتقدير 
            

                                       

  

                       

  :الباحثة 

                                                                                يسرى 

 بسام سكا كية
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  عمادة الدراسات العليا

  
  جامعة القدس

أثر التعلم التعاوني في تنمية مهارة التفكير الناقد لدى طلبة الصف السابع في محافظـة               

  بيت لحم وعلى تحصيلهم في اللغة العربية

  

  -:ة/ة المحترم /حضرة الطالب

اثر التعلم التعاوني في تنمية مهارة التفكير الناقد لدى طلبة           " عنوانتقوم الباحثة بدراسة ب   

 وذلك كمتطلب ، "الصف السابع في محافظة بيت لحم وعلى تحصيلهم في اللغة العربية 

  .للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس 
جابة عن جميـع فقـرات      يرجى من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإل         

االختبار ، علما بان جميع  إجاباتك ستكون سرية ال يطلع عليها سوى الباحثـة وسـوف                 
  .تستعمل لغايات البحث العلمي فقط 

  
                                               وشكرا لكم لحسن تعاونكم 

  
  يسرى سكا كية: الباحثة 

  
   :معلومات أولية

  أنثى ذكر                              :         الجنس 
   مخيم  قرية                  مدينة             :                   مكان السكن 
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  مهارة  التنبؤ باالفتراضات: أوال
  

يتكون هذا االختبار من عشر فقرات ، تتألف كل فقرة من عبارة تتضمن معلومة أو                •
رة عدد من االفتراضات وعليك أن تقرر أذا كان كل افتـراض            حقيقة ، ويلي كل عبا    

 يمكن األخذ به اعتمادا على العبارة أم ال 
 
وإذا اعتقدت أن االفتراض يتماشى مع ما جاء في العبارة أمال الفراغ الذي أمام رقم                •

 وارد تحت كلمة ) في ورقة اإلجابة ( االفتراض 
 
ا جاء في العبارة أمال الفراغ الذي أمـام         وإذا اعتقدت أن االفتراض ال يتماشى مع م        •

 وفيما يلي مثـال يوضـح       غير وارد تحت كلمة   ) في ورقة اإلجابة    ( رقم االفتراض   
 -:كيف تمال المربعات في ورقة اإلجابة 

 

  

  

نحن في حاجة إلى اقتصاد في الوقت للوصول إلى هناك ، وبناء على ذلك من               " العبارة    : مثال  
   ".األفضل أن نذهب بالطائرة

  
من المفترض  .( األخرىالذهاب بالطائرة سيستغرق وقتا اقل من الذهاب بوسائل المواصالت          -1

في هذه العبارة أن سرعة الطائرة الزائدة بالنسبة لوسائل المواصالت األخرى ستمكن المجموعة             
   ). من الوصول إلى الجهة التي يقصدها في وقت اقل ، لذلك فهذا االحتمال وارد 

هذا االفتراض وارد بالضرورة في العبارة ،       (لسفر بالطائرة إلى الجهة التي نقصدها       يمكن ا -2 
 ).فطالما يمكن توفير بالطائرة فانه ينبغي أن يكون في اإلمكان الذهاب بها إلى الجهة المقصودة 

هذا االفتراض غير وارد في العبـارة ، الن         .( السفر بالطائرة أكثر راحة من السفر بالقطار      -3
  )ارة تتناول اقتصاد في الوقت ، وال تذكر شيئا عن الراحة ، أو عن طبيعة المعينة للسفر العب
  

ــم  رقــ
  العبارة

1  2  3  

    ×  ×   وارد
   ×      غير وارد
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مع أن التلفزيون من أفضل الوسائل التعليمية إال انـه ال يـصلح لكـل مجـاالت       :"العبارة

 "التعليم

  

  افتراضات مقترحة

  كل مجاالت التعليم يصلح التلفزيون ل -1
   توجد وسائل تعليمية أخرى غير التلفزيون -2
    الوسائل التعليمية األخرى أفضل من التلفزيون-3

  

 " بعض السلوك اإلنساني حيواني" العبارة 

   

  افتراضات مقترحة

   يشترك اإلنسان والحيوان في بعض مظاهر السلوك -4
   السلوك الحيواني يتسم بالعدوانية -5

  اإلنساني يتسم بالمرونةالسلوك  -6

  

  

, يقصد بالتعاون أن يعمل جماعة من الناس من اجل تحقيق هـدف مـشترك               " العبارة     

أو للدفاع عـن    , على سبيل المثال يتعاون الناس من احل الحصول على كسب مشترك            

 أنفسهم أو لمساعدة اآلخرين

  

  افتراضات مقترحة

   التعاون ليس مسألة سهلة موجودة بين الناس-7
   التعاون من أجل تحقيق أهداف هدامة مما نهى عنه الدين هو تعلم سلبي-8
 عندما تتالقى آراء الجماعة من الناس في هدف مشترك نقرر أنهم على قدر كاف من                -9

  التعاون فيما بينهم

  

 "أن عالقة الطفل بأبويه هي األساس الذي يبني عالقاته مع اآلخرين فيما بعد "العبارة 

  

  مقترحةافتراضات 

   يلعب الوالدان دورا هاما في حياة الطفل االجتماعية المستقبلية-10 
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 الطفل له شخصيته المستقلة ويبني عالقاته مع اآلخرين بنفسه-11 

  هنالك تأثير من قبل الوالدان في حياة الطفل االجتماعية -12 
  

  

 " عقلي بعض الناس ممن يتعرضون للمرض النفسي قد يتعرضون للمرض ال: "العبارة

  

 افتراضات مقترحة

   يصاب اإلنسان فقط بالمرض النفسي -13
   هنالك عالقة بين المرض النفسي والمرض العقلي-14
  كل المرضى العقليين كانوا مرضى نفسيين -15

  
  "إذا أنشانا نظما تعليمية حديثة ، فإننا نضمن المحافظة على التقدم التكنولوجي" العبارة 

  

 افتراضات مقترحة
  

   ننعم أالن بالتقدم التكنولوجي -16
   ما لم نعمل على إنشاء نظم تعليمية حديثة ، فإننا نتعرض إلى تأخر تكنولوجيا -17
 إذا كانت لدينا نظم تعليمية حديثة ، فان هذا سوف يضمن لنا المحافظة على التقـدم                 -18

   التكنولوجي
 
  

أكثر من األدوية التي يقررهـا      بعض الوصفات الطبيعية تفيد في عالج اإلنسان         " العبارة

  الطبيب 

  

 افتراضات مقترحة
  

   الواصفات الطبيعية تضر بصحة اإلنسان - 19
   األطباء ال يعرفون الوصفات الطبيعية -20
 هناك بعض الوسائل األخرى تفيد في عالج اإلنسان غير األدويـة التـي يقررهـا                -21

  الطبيب 
  



 70

  

   ".أسامة لن يدعوه سامي لحفلته: " العبارة 

  

 افتراضات مقترحة
  

   أسامة تخرج هذا العام من الجامعة -22
  . أسامة ال يحب سامي أالن -23
   لم يقم حفلته بعد-24

  

  

إبراهيم حسن الحظ ، الن عمله قريب من منزله ولهذا فليس لديه مشاكل فـي                " العبارة

  "المواصالت

  

 افتراضات مقترحة

  

   ليس عند العاملين مشاكل مواصالت -25
   إذا مارسنا النظام فلن يكون هناك مشاكل مواصالت -26
    يكون العاملون سيئي الحظ إذا كان العمل في منطقة بعيدة عن المنزل-27

 
  

  "اإلنسان العاقل هو من يقود سيارته بسرعة مناسبة " العبارة 

  

 افتراضات مقترحة

  

   البد لإلنسان أن يكون عاقال حتى يقود سيارته بسرعة مناسبة -28
   ليس لدى اإلنسان األحمق من اإلدراك ما يكفي لجعله يقود سيارته بسرعة مناسبة -29
   ساعة فهو إنسان عاقل/كم 60 من يقود سيارته بسرعة -30
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   مهارة التفسير:                                   ثانيا 

   -:تعليمات 
رة تتضمن معلومة أو    يتكون هذا االختبار من عشر فقرات ، تتألف كل فقرة من عبا            •

حقيقة ، ويلي كل عبارة عدد من االفتراضات وعليك أن تقرر أذا كان كل افتـراض                
  .يمكن األخذ به اعتمادا على العبارة أم ال 

افترض لتحقيق الهدف من هذا االختبار أن كل شـيء وارد فـي العبـارة صـادقة                 •
ب على المعلومـات    والمشكلة هي أن تحكم على ما إذا كانت كل نتيجة مقترحة تترت           

 الواردة في العبارة منطقيا وبغير شك كبير أم ال

إذا كنت تعتقد أن النتيجة المقترحة على العبارة بدرجة معقولة مـن اليقـين فـأمال                 •
 المربع الذي أمامها تحت 

 وإذا كنت تعتقد أن النتيجة المقترحة ال ترتب على العبارة بدرجة            النتيجة مترتبة      كلمة  
  النتيجة غير مترتبة اليقين فأمال المربع الذي أمامها تحت كلمة معقولة من

  

 
 
  

  
 

  

عندما بدأت انجلترا في تقديم الخدمات الطبية للجمهور بالمجان ، دهشت الحكومـة الن              " : مثال
عددا كبيرا من الناس ، أكثر مما كانت تتوقع ، تقدموا طالبين عمل نظارات طبية وعـالج ال                  

  سنانهم 
  ين أهملوا من قبل أعينهم وأسنانهم هذا النوع من العالج اختار الناس الذ -1
 أن الناس الذين ال يحتاجون حقيقة هذه الخدمات ، بحثوا عنها ألنها مجانية  -2

 كان الناس في بريطانيا من قبل مهملين في العناية بأعينهم وأسنانهم  -3

 فرح الجمهور البريطاني بالبرنامج الحكومي الصحي  -4

  
  

  4    3        2     1  رقم العبارة 

    ×  ×  ×  النتيجة مترتبة 

   ×        النتيجة غير مترتبة
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 م حـوالي    1980جاء في تقرير للتعداد في دولة ما انه قد سجلت خالل عـام              :"العبارة

  "  حالة طالق 312،000 حالة زواج ، 1،274،000

  

  افتراضات مقترحة

  

   الحصول على الطالق مسالة سهلة في هذه الدولة -31
 إذا كانت النسبة السابقة ال زالت صحيحة ، فان الذين يتزوجـون يبلغـون حـوالي                 -32

  أربعة أمثال الذين يحصلون على الطالق كل سنة  
   نسبة الطالق في هذه الدولة مرتفعة جدا -33
  

في نهاية العام الدراسي ، اجري اختبار في مادة اللغة العربية فحـصل التلميـذ               :"العبارة  

 درجة وقد درس محمد ورائد في       25 درجة بينما حصل التلميذ رائد على        30محمد على   

  "مدرستين مختلفتين 

  افتراضات مقترحة

   محتمل أن يكون مدرس محمد أفضل من مدرس رائد-34
   كان محمد أذكى من رائد ولهذا فقد حصل على اكبر درجة-35
  ة التي استخدمها مدرس رائد استخدمها مدرس محمد أفضل من الطريق كانت الطريقة التي-36

  

يهتم المسؤولون عن التعليم في مدارسنا بتدريس اللغة االنجليزيـة و ذلـك             " العبارة      

  "ألنها الوسيلة الوحيدة لدراسة ثقافة الشعوب التي نتعلم لغتها 

  

  افتراضات مقترحة

 األخـرى    يجب أال نوجه عناية خاصة لدراسة اللغة االنجليزية دون اللغات األجنبية           -37
  بل ندرسها جميعا على قدم المساواة

   ال يمنك أن نستغني عن دراسة اللغة االنجليزية    -38
يجب أن يتعلم األجانب اللغة العربية في دراستهم مقابل أن نـتعلم االنجليزيـة فـي     -39

   مدارسنا
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لـى  أن عدد كبيرا من الطالب الناجحين في الثانويـة العامـة ال يحـصلون ع              :" العبارة

وفي هـذا   . مجموع الذي تقبله الجامعات ، ويتجهون إلى إعادة االمتحان عاما بعد آخر             

  "ضياع لكثير من الطاقات البشرية كان يمكن استغاللها بصورة أفضل  

  

  افتراضات مقترحة

   أغلبية الطلبة الناجحين في الثانوية العامة ال يدخلون الجامعات  -40
ن الثانوية العامة مرتين وثالث مرات قبل أن يحـصلوا           بعض الطلبة يعيدون امتحا    – 41

  على مجموع الذي تقبله الجامعات  
 السماح للطالب بدخول امتحان الشهادة الثانوية أكثر من مرة أمر يحتاج إلى إعـادة               -42

    النظر

  
 

أدت الحضارة الغربية الحديثة إلى اكتساب بعض شبابنا لتقاليد وعادات الغرب           : العبارة    

  "ي الوقت الذي يتمسك فيه اآلباء بتقاليدنا وأخالقناف. 
  نتائج مقترحة

   عاداتنا أفضل من عادات الغربيين-43 

 اإلباء مخطئون تماما ألنهم ال يسايرون الحضارة الغربية الحديثة -44 

 ولنا عاداتنا وتقاليدنا, للغرب عاداته وتقاليده  -45 
 
  

 بدراسة مقارنة بين الحوادث التي ارتكبها كل        قامت إحدى الصحف الفلسطينية   :" العبارة  

م بمدينة غزة ، وقد تبين ان سـائقي         1980من سائقي السيارات وسائقي الباصات عام       

   حادثة فقط164 حادثة بينما ارتكب سائقي الباصات 342السيارات قد ارتكبوا 

  

 افتراضات مقترحة

  
تكبها سائقو الباصات في مدينـة  أن سائقي السيارات قد ارتكبوا حوادث أكثر مما ار - 46
 غزة

 عدد سائقي السيارات اكبر من عدد سائقي الباصات في مدينة غزة -47 

 سائقو الباصات أكثر التزاما بقواعد القيادة من سائقي السيارات في مدينة غزة  -48 
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م أن  اإلسرائيليين جبناء وهـذا وحـده         1973أوضحت معركة حرب أكتوبر     :" العبارة  

  ا الفوز في أي معركة قادمة يضمن لن

  األسلحة اإلسرائيلية ال يمكن أن تصل إلى مستوى كفاءة األسلحة العربية  -  49 
يجب أن نعمل باستمرار على تدريب جنودنا وتطوير أسلحتنا انتظـارا لمعركـة    - 50 

 قادمة 

مت فـي  لم تتقدم البشرية بالقدر الكافي في وسائل المحافظة على السالم كما تقـد  - 51 
  وسائل الحروب

  

  

أظهرت اختبارات الذكاء أن أطفال مدرسة النصر يتفوقون على أطفال مدرسـة         " العبارة  

  "العروبة ولكنهم لم يحصلوا على درجات مرتفعة كأطفال مدرسة الظافر

  

  افتراضات مقترحة

 أطفال مدرسة الظافر كمجموعة حصلوا على درجات أعلى ألنهـم ولـدوا بـذكاء               -52
  ثر من أطفال مدرستي النصر والعروبة فطري لك

 أن اسر أطفال مدرسة الظافر هي في المتوسط من ذكاء من اسر أطفال مدرسـتي                -53
  النصر والعروبة 

 يحصل أطفال مدرسة الظافر على تعليم أفضل من أطفال مدرستي النصر والعروبة             -54
 وهذا يؤثر بدوره في أداء االختبارات

 
 

لدراسات أن األطفال اإلناث يتفوقون على األطفال الـذكور فـي           بنيت إحدى ا  : " العبارة

  "الطالقة اللغوية بينما يتفوق الذكور على اإلناث في القدرة الحسابية 

  افتراضات مقترحة

   كل اإلناث أفضل من الذكور في القواعد اللغة -55
   كل الذكور اقل طالقة من اإلناث -56
 ل من طالقته اللغوية وقدرته الحسابية أن هنالك عالقة بين جنس الطفل وك-57

 
بين علماء االجتماع الحضري أن وسط المدينة عادة ما يكون مزدحما بالسكان            " العبارة  

والمتاجر ويقل االزدحام كلما ابتعدنا عن منطقة الوسط ، إال أن المناطق المتاخمة للمدن              
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تمـون إلـى الطبقـات      عادة ما تكون مزدحمة بأولئك الوافدين إليها من القرى ممن ين          

  االجتماعية الدنيا 

  

  افتراضات مقترحة

   كل أهل القرى من طبقات اجتماعية دنيا-58
   كل أهل المدن من طبقات اجتماعية عليا -59
  بعض من يأتوا إلى المناطق المتاخمة للمدن هم من الطبقات االجتماعية الدنيا  -60
  
 

  مهارة تقييم المناقشات:ثالثا 
  تعليمات 

كل تمرين في هذا االختبار بسؤال ويأتي بعد كل سؤال عدة إجابات والمطلـوب              يبدأ   •
  منك هو أن تحكم على كل إجابة هل هي قوية أم ضعيفة 

فإذا كنت ترى أن اإلجابة قوية أمال الفراغ الذي أمام رقمها في ورقة اإلجابة تحـت                 •
 ضعيفةة أم إذا كنت ترى أن اإلجابة ضعيفة أمال الفراغ تحت كلمقوية كلمة 

 
 

  هل يمكن أن تعمل المرأة في مهنة الطب إذا كانت مؤهلة لذلك؟" لسؤال ا

  هل يجب على جميع الشباب أن يلتحقوا بالجامعة ؟: السؤال 
هـذا  .( والهتافـات   الن الجامعة تتيح لهم فرصة تعلم األناشيد الجامعية         : نعم   -1

  )سبب سخيف ال يستوجب قضاء عدة سنوات من حياة الفرد في الجامعة 
يق أي كسب   الن نسبة كبيرة من الشباب ليس لديهم قدرة أو ميل يكفي لتحق           : ال   -2

إذا كان هذا صادقا كما تتطلب منا التعليمات أن نفترض ، فإنهـا             .( من التدريب 
 ). حجة لها وزن كبير ضد التحاق الشباب بالجامعة 

هذا الجدل  .( الن االستذكار المستمر والزائد عن الحد يؤذي شخصية الفرد        : ال -3
، ال يتصل مباشـرة     على الرغم من أهميته العامة الكبيرة إذا قبل واعتبر صادقا           

 )بالسؤال الن االنتظام في الدراسة الجامعية ال يتطلب بالضرورة استذكارا زائدا

  3    2    1  رقم العبارة 
    ×    قوية 
   ×    ×  ضعيفة
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  المرأة تعمل أالن في كافة الميادين :  نعم -61
  الن المرأة قد تخجل من مواجهة العمليات الجراحية الخاصة بالرجال :  ال -62
  الن مسؤولية األم األولى هي تربية أطفالها :  ال -63
  

  هل من الواجب أن يذاكر التالميذ دروسهم وفق جدول منظم موحد  ؟"السؤال

  

ئمـا أن يحققـوا     حتى ينبغي على التالميذ أن يتعلموا أنهـم ال يـستطيعون دا           :  نعم   -64
  رغباتهم في االستذكار بطريقتهم الخاصة 

  حتى يتعود التالميذ على الدقة والنظام :  نعم -65
 فهناك فروق فردية بين التالميذ وعلى ذلك يجب أن يذاكر التالميذ دروسـهم وفـق                -66

  ميولهم واتجاهاتهم الخاصة 
  

  هل التلفزيون أداة تثقيفية أفضل من المسرح؟: السؤال 

  

  الن الممثلون يظهرون على المسرح: ال-67 
  فالتلفاز يمكن أن ينقل إلى المشاهد ماال يستطيعه المسرح:  نعم-68
  التلفاز سهل التناول أكثر من المسرح:  نعم - 69
  

  هل يجب أن ننشئ جمعيات خيرية لجمع بعض أموال األغنياء لصالح الفقراء ؟: السؤال

  وال لن يعيش الفقراء ألنه بدون هذه األم:  نعم -70    
 أن الفقراء ينقصهم الكثير من الكماليات وأدوات الترفيه :    نعم -71    

  أن دخل كل فرد أنما يحصل عليه بمجهوداته الخاصة :  ال - 72    
  

  هل من الضروري التوسع في تعليم الفتاة ؟: السؤال 

  

  خصية المستقلة الن التعليم ينمي عند الفتاة حب المناقشة والش:  ال -73 
 فالفتاة تعرف أمورها الدينية والمعيشية عن طريق التعليم :  نعم -74    

 الن الفتاة في نهاية المطاف ستكون ربة بيت : ال -75 
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هل ينبغي أن نسمح لألبناء بمناقشة آبائهم في بعض شؤونهم الخاصـة دون             : السؤال  

  حرج؟

  

  فاحترام اآلباء فوق كل اعتبار : ال -76
  فاألبناء تتبلور شخصياتهم عن طريق هذه المناقشات :نعم -77
  الن األبناء إذا أعطوا حرية كاملة فأنها تؤثر على شخصياتهم تأثيرا سلبيا : ال -78

  

  هل كان التعليم في الماضي افصل من التعليم اآلن  ؟: السؤال 

  م الن البرامج الدراسية وطرق التدريس تحسنت كثيرا هذه األيا: ال -79
  الن مواد الدراسة كانت أصعب منها عن اآلن  : نعم -80
 فالتالميذ كانوا أكثر طاعة لمدرسيهم عن اآلن   :  نعم -81

  
  

  هل من الضروري تطوير صناعاتنا اليدوية إلى صناعة إلية ؟: السؤال 

  حتى نلحق بركب الحضارة :    نعم -82
 ا صنعت بطريقة إلية فبعض الصناعات اليدوية تفقد قيمتها إذ:   ال -83

 حتى نوفر الكثير من الوقت والجهد :  نعم -84
  

 هل يجب أن يطور التعليم الثانوي بحيث ال يكون الهدف الوحيـد هوااللتحـاق               :السؤال

 بالجامعة ؟

  فبدون التعليم الجامعي ال ترتقي األمم:   ال-85
وزيادة اإلنتاج ومن ثم    حتى يمكن تخريج الفنيين الالزمين لتطوير الصناعات        :   نعم    -86

 االزدهار والتقدم 

  فال بد لكل فرد في المجتمع أن ينال فرصته في التعليم الجامعي:  ال- 87
  

 هل مهمة المدرسة الوحيدة هي تعليم التالميذ المواد الدراسية ؟:السؤال 

  ألنه بدون المواد الدراسية لن تنشا المدارس : نعم   -88
  للمدرسة غير تعليم المواد الدراسية فهناك مهام أخرى :  ال -89
الن المعيار الرئيسي اللتحاق التلميذ بالجامعة هو مقدار ما حصل عليه مـن             :  نعم   -90

  مجموع المواد الدراسية
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  مهارة االستنباط: رابعا 
  

  -:تعليمات 

يتكون كل تمرين في هذا االختبار من عبارتين يأتي بعدهما عـدة نتـائج               •
ين صحيحتين تماما حتى لو كانت أحداهما أو كانتـا          مقترحة اعتبر العبارت  

معا ضد رأيك ، ثم اقرأ النتيجة األولى فإذا وجدت أنها مشتقة تماما مـن               
" العبارتين أمال المربع الذي إمام رقم النتيجة في ورقة اإلجابة تحت كلمة             

 " صحيحة 

  
 رقـم   إما إذا وجدت أنها غير مشتقة من العبارتين أمال المربع الذي إمام            •

   النتيجة في ورقة اإلجابة تحت كلمة غير صحيحة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "بعض أيام اإلجازات ممطرة ، جميع األيام الممطرة مزعجة " مثال
هذه النتيجة ال تترتب على المتقدمين ، ألنك ال تـستطيع           . (ال تكون األيام الصافية مزعجة     -1

  قد يكون بعضها كذلكأن تعرف من هاتين العبارتين ما إذا كانت األيام الصافية مزعجة ، 
هذه النتيجة تترتب بالضرورة على العبارتين ، النه وفقـا          .( بعض أيام اإلجازات مزعجة      -2

 ).لهما فان ايام اإلجازات الممطرة ينبغي أن تكون مزعجة 

حتـى علـى    . هذه النتيجة ال تترتب على العبارتين       (بعض أيام اإلجازات ليست مزعجة       -3
  )م اإلجازات ممتعة جدا الرغم من انك تعرف أن بعض أيا

  3     2   1    رقم العبارة 

    ×    صحيحة 

   ×    ×  غير صحيحة 
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الطلبة المجتهدون في مادة الفيزياء مثابرون ، حمدي طالب مجتهد فـي            ":العبارة  

  "الفيزياء

   
  حمدي طالب مثابر -91
 المجتهدون في الفيزياء أكثر تحصيال في المدرسة -92

  الرياضيات مجتهدون في الفيزياء المجتهدون في-93

  
  كل الفنانين موهوبون ، بعض الفنانين غير فخورين بأنفسهم " العبارة 

   كل الموهوبون فنانون-  94

  ليس بين الفخورين بأنفسهم من هو موهوب-95

  بعض الموهوبين فنانون-96

  

عض تالميذ المدرسة   كل تالميذ المدرسة الثانوية يدرسون اللغة االنجليزية ، ب        :" العبارة  

  "الثانوية يدرسون اللغة األلمانية 

  
  كل الذين يدرسون اللغة االنجليزية تالميذ المدرسة الثانوية -97
 بعض الذين يدرسون اللغة االنجليزية يدرسون اللغة األلمانية -98

 كل الذين يدرسون اللغة األلمانية ال يدرسون اللغة االنجليزية -99

  
ين يميلون إلى المرح يحبون مشاهدة التلفزيـون ، بعـض النـاس ال              كل الذ :" العبارة  

  "يحبون مشاهدة التلفزيون 

  

  الذين ال يميلون إلى المرح ال يحبون مشاهدة التلفزيون -100
  الذين يحبون مشاهدة التلفزيون يميلون إلى المرح -101

   ليس بين الذين يميلون إلى المرح من ال يحب مشاهدة التلفزيون-102

  

  "كل الوزراء مخلصون في العمل ، بعض الوزراء من أساتذة الجامعات :" العبارة 

  
  كل أساتذة الجامعات من المخلصين في العمل -103
 بعض المخلصين في العمل من أساتذة الجامعات -104
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 كل الوزراء هم أصال أساتذة جامعات -105

  
اال إلى معاملة اآلخرين بالمثـل ،       إذا عومل الطفل معاملة حسنة فانه ينشا مي       :" العبارة  

  "كثير من الناس عوملوا معاملة حسنة في طفولتهم 

  

إذا كان الشخص يميل إلى معاملة اآلخرين معاملة حسنة فال بـد انـه عومـل                -106
  معاملة حسنة في طفولته 

  كثير من الناس يميلون إلى معاملة اآلخرين معاملة حسنة-107
 ئة فانه يعامل اآلخرين بالمثل إذا عومل الطفل معاملة سي-108

  
كل تالميذ المدرسة الثانوية الشاملة نجحوا في دراستهم ، طارق لم ينجح في             :" العبارة  

  " دراسته

  
   طارق درس في مدرسة ثانوية غير شاملة -109
  نتيجة المدرسة الثانوية الشاملة أفضل من نتيجة مدرسة طارق -110

 ية الشاملة  طارق درس في المدرسة الثانو-111
  

  "كل خريجي كليات الطب أذكياء جدا ، إبراهيم خريج كلية الطب :" العبارة 

  

    إبراهيم متوسط الذكاء -112      
 بعض خريجي الطب متوسطو الذكاء   -113

   إبراهيم ذكي جدا114 -    

  

  "كل العرب كرماء ، بعض العرب مخلصون في العمل :" العبارة  

   من هو عربي ليس بين البخالء-115
 كل المخلصين في العمل كرماء -116

   بعض المخلصين في العمل كرماء-117
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  "شكل غير مستدير ) س(جميع الدوائر أشكال مستديرة ، :" العبارة 

  

  بيضاوي ) س(الشكل -118
 متوازي أضالع آو معين ) س(الشكل -119

 ليس بدائرة) س(الشكل -120
  

  

  مهارة االستنتاج:  خامسا
  -:يمات تعل
يبدأ كل تمرين في هذا االختبار بفقرة تشتمل على بعض الوقائع عليك أن تعتبرهـا                •

  صحيحة ، وبعد كل فقرة ستجد عددا من االستنتاجات 
وستجد في ورقـة    . اختبر كل استنتاج على حدة وقدر درجته من الصحة أو الخطأ             •

 :ات الخمس التالية اإلجابة إمام رقم كل استنتاج خمسة مربعات يوجد أعالها الكلم

  صادق تماما ، محتمل صدقه ، بيانات ناقصة ، محتمل خطؤه ، خاطئ تماما 
  

اقرأ كل استنتاج وحدد درجته من الصحة والخطأ في ضوء الكلمات الخمس السابقة              •
 .....وهكذا . ، فإذا اعتقدت انه صادق تماما أمال المربع تحت كلمة صادق تماما 

  
 من الصف الثالث إعدادي اجتماعا اختياريا في نهاية األسـبوع فـي             حضر ألف تلميذ  : " مثال  

إحدى المدن ، واختار التالميذ في هذا االجتماع موضوعات بين األجناس ، ووسـائل تحقيـق                
سالم عالمي دائم ليناقشوها ، ألنهم شعروا بأنها من أكثر الموضوعات أهميـة فـي الوقـت                 

  الحاضر 
جتماع لديهم اهتمام اشد بالنواحي اإلنسانية أو المـشكالت         هؤالء التالميذ الذين حضروا اال     -1

  االجتماعية عن معظم طالب الصف الثالث اإلعدادي
  سنة18-17يتراوح سن هؤالء التالميذ ما بين  -2

 جاء هؤالء الطلبة من إنحاء العالم  -3

 ناقش التالميذ مشكالت تتصل بالعالقات بين العمال فقط  -4

إلعدادي أن مناقشة العالقات العنصرية ومسائل تحقيـق        شعر بعض تالميذ الصف الثالث ا      -5
 السالم العالمي أمر مهم 
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  5  4  3  2  1  رقم العبارة
  ×          صادق تماما

          ×  محتمل صدقه

      ×      بيانات ناقصة

            محتمل خطؤه

      ×    ×    خاطئ تماما

  

وكانت النتيجة  . ليأقيمت مسابقة بين مجموعة من الطالب الختيار الطالب المثا        :" العبارة

بينما حصل الطالب اآلخرون على عدد اقل نسبيا مـن          . أن نال حسام أغلبية األصوات      

   "األصوات

  

  الطالب اآلخرون غير صالحين للقيادة الطالبية -121
 حسام هو أحسن الطالب من الناحية العلمية -122

 حسام هو أكثر الطالب إخالصا لزمالئه -123

 فراد أسرته ويبادلونه هذا الحب  حسام يحب جميع إ-124

 الطالب اآلخرون متفوقون علميا وغير متفوقين اجتماعيا -125
 
  

طبق اختبار في االبتكار على تالميذ احد الفصول بمدرسـة ثانويـة ، وكـان               :" العبارة  

الفصل في هذا االختبار فوق المتوسط ، كما أظهرت نتيجة االختبار أن تالميذ الحاصلين              

  " عالية فيه وهم أوائل الفصل في المادة الدراسيةعلى درجات 

  

  هنالك عالقة وثيقة بين درجة االبتكار والتفوق في المدرسة-126
   ال يتمكن من االلتحاق بالمدرسة الثانوية سوى التلميذ المبتكر -127      

 يجة  لو طبق هذا االختبار على تالميذ مدرسة ابتدائية لحصلنا على نفس النت-128       

  التالميذ المبتكرون أذكياء جدا -129

 ال يتمنكن من االلتحاق بالمدرسة الثانوية سوى التلميذ المتفـوق فـي المـواد               -130
 الدراسية 
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أبحاث يقـوم بهـا     . تسير أبحاث الفضاء في معظم دول العالم في اتجاهين          :" العبارة   

بحاث تقوم بهـا الهيئـات      الباحث العسكري ويفرض عليها ستار كثيف من السرية ، وأ         

  "العلمية لجمع المعلومات عن الفضاء يمكن أن تفيد البحث العلمي واإلغراض السلمية 

  

  هذا االزدواج في األبحاث العلمية ال ضرورة له -131
 أبحاث الجانب العسكري تختلف عن أبحاث الهيئات العلمية -132

ة بينما ال تـستطيع األخيـرة       يستفيد الجانب العسكري من أبحاث الهيئات العلمي      -133
 ذلك 

 التعاون بين الجانب العسكري والهيئات العلمية يساعد على تقدم أبحاث الفضاء -134

 أبحاث الجانب العسكري تسير في اتجاه الدمار بينما تسير أبحـاث الهيئـات              -135
 العلمية في اتجاه الخير 

  

ل الحلوى قبل النـوم ألننـا بـذلك         ينصح أطباء األسنان األطفال باإلقالل من أك      :" العبارة

  "نحميهم من تسوس األسنان 

  

  اإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم له أيضا مضاره-136
 اإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم عالج كاف لمرض تسوس األسنان -137

يكفي جدا لوقاية األطفال من مرض تسوس األسنان أن يمنع األطفال من أكـل              -138
 الحلوى 

ت هناك أية مسببات أخرى لمرض تسوس األسنان سوى اإلكثار من أكـل             ليس-139
 الحلوى قبل النوم 

   توجد نسبة كبيرة من األطفال مصابين بمرض تسوس األسنان-140
 

الزالت جموع كثيرة من أهل الريف على الرغم من أن المشروعات العديـدة             :" العبارة  

ص العمل في الصناعات الجديدة وترتب      التي أدخلت عليه تتجه إلى المدن جريا وراء فر        

  "على ذلك أن زادت مشكالت المدينة في قطاع المواصالت وغيرها

  

   فرص العمل في المدن أكثر من الريف-141
  ال يأتي إلى المدينة إال العاطل عن العمل  -142
   زيادة المشروعات العمالية في الريف يساعد على حل مشكلة المواصالت   -143
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   العامل في المدينة على اجر اكبر من الذي يحصل عليه في الريف يحصل-144
   نسبة الزيادة في المشروعات العمالية في المدن اكبر منها في الريف-145

 
  

واجب العلماء أن يرفعوا الشعب إلى علمهم  وال يهبطوا بعلمهم إلى الـشعب              : " العبارة  

  لسببين 

  ا أن مستوى الشعب يجب أن يرفع دائم: األول 

 أن العلم يجب أن يحتفظ بحقائقه وال يهبط بمستواه: الثاني 

  
   ما ينطبق على العلم ينطبق على األدب والفن-146
   الهبوط بالعلم يؤدي إلى الهبوط بمستوى الشعب نفسه-147
   احتفاظ العلم بحقائقه أهم من فهم الشعب له-148
  أحد أهداف العلم الرئيسي هي رفع مستوى الشعب-149
  ارتفاع مستوى الشعب ينتج من ارتفاع مستوى العلم -150
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 )5(ملحق
  

   جليسر–مفتاح التصحيح اختبار واطسون 

  

  )مهارة التنبؤ باالفتراضات (

)1 (                          )                           2(  

  

   

  

)             3)                                                          (4(  

  

  

  

  

)  5                                  ()                           6(  

  

                                   

  

  

  

  

   

  غير وارد   وارد   رقم العبارة
1    ×  
2  ×    
3    ×  

  غير وارد   ارد و  رقم العبارة
4  ×    
5    ×  
6   ×  

  غير وارد   وارد   رقم العبارة
7    ×  
8    ×  
9    ×  

  غير وارد   وارد   رقم العبارة
10  ×    
11    ×  
12   ×  

  غير وارد   وارد   رقم العبارة
13    ×  
14    ×  
15   ×  

  غير وارد   وارد   رقم العبارة
16  ×    
17  ×    
18  ×   
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)7)                                                                         (8(  

          

  

  

  

  

  

)9                                                              (10(  
  
 
 
 
 
  

 
  

  

   )مهارة التفسير(

  

)11)                                                      (12(  

  

   

  

  

  

  

  

  غير وارد   وارد   العبارةرقم 
19    ×  
20    ×  
21  ×   

  غير وارد   وارد   رقم العبارة
22    ×  
23    ×  
24  ×   

  غير وارد   وارد   رقم العبارة
25    ×  
26    ×  
27  ×   

  د غير وار  وارد   رقم العبارة
28  ×    
29  ×    
30   ×  

ــة   رقم العبارة النتيجــ

  مترتبة  

 النتيجة غير 

  مترتبة  
31    ×  
32  ×    
33    ×  

النتيجة   رقم العبارة

 مترتبة  

ــة  النتيجـــ

  غيرمترتبة  
34  ×    
35    ×  
36   ×  
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)             13)                                                          (14(  

  

  

  

)              15  ()                                                           16(  

  

                                   

  

  

  

  

                                                                       

)  17)                                                                   (18(  

          

  

  

  

  

  

                                                                         

  

  

  

ــة   رقم العبارة النتيجــ

  مترتبة  

 النتيجة غير 

  مترتبة  
37    ×  
38  ×    
39    ×  

النتيجة   رقم العبارة

 مترتبة  

ــة  النتيجـــ

  غيرمترتبة  
40    ×  
41  ×    
42  ×   

النتيجة   رقم العبارة

 مترتبة  

ــة  النتيجـــ

  غيرمترتبة  
43    ×  
44    ×  
45  ×   

النتيجة   رقم العبارة

 مترتبة  

ــة  النتيجـــ

  غيرمترتبة  
46  ×    
47    ×  
48   × 

النتيجة   رقم العبارة

 مترتبة  

ــة  النتيجـــ

  غيرمترتبة  
49    ×  
50  ×    
51   ×  

النتيجة   رقم العبارة

 مترتبة  

ــة  النتيجـــ

  رمترتبة  غي
52    ×  
53    ×  
54  ×   
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)19(  

)             20(  
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  )مهارة تقييم المناقشات (

  

  

)21)                                                       (22 (  

  

   

  

  

  

  

)             23)                                                          (24(  

  

  

  

النتيجة   رقم العبارة

 مترتبة  

ــة  النتيجـــ

  غيرمترتبة  
55    ×  
56    ×  
57  ×   

النتيجة   رقم العبارة

 مترتبة  

ــة  النتيجـــ

  غيرمترتبة  
58    ×  
59    ×  
60  ×   

  ضعيفة     قوية    رقم العبارة
61  ×    
62    ×  
63    ×  

  ضعيفة     قوية    رقم العبارة
64    ×  
65  ×    
66  ×   

  ضعيفة     قوية    رقم العبارة
67    ×  
68  ×    
69    ×  

  ضعيفة     قوية    رقم العبارة
70  ×    
71    ×  
72   ×  
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)              25)                                                             (26(  

  

                                   

  

  

  

  

)                                                                       28                                    (

)27(  

          

  

  

  

  

  

)          29)                                                             (30(  
                            

  

  

  
  

  

  

  

  
                                      

  
  
  
  

  ضعيفة     وية  ق  رقم العبارة
73    ×  
74  ×    
75   ×  

  ضعيفة     قوية    رقم العبارة
76    ×  
77  ×    
78   × 

  ضعيفة     قوية    رقم العبارة
79  ×    
80    ×  
81   ×  

  ضعيفة     قوية    رقم العبارة
82  ×    
83  ×    
84  ×   

  ضعيفة     قوية    رقم العبارة
85    ×  
86  ×    
87  ×   

  ضعيفة     قوية    رقم العبارة
88    ×  
89  ×    
90   ×  
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  )مهارة االستنباط (

)31                                                    ()   32 (  

  

   

  

  

  

)             33)                                                          (34(  

  

  

  

  

)35()                                                             36(  

  

                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  غير صحيحة  صحيحة  رقم العبارة
91  ×    
92    ×  
93    ×  

  غير صحيحة  صحيحة  رقم العبارة
94    ×  
95    ×  
96  ×   

  غير صحيحة  صحيحة  رقم العبارة
97    ×  
98  ×    
99    ×  

  غير صحيحة  صحيحة  رقم العبارة
100  ×    
101  ×    
102  ×   

  غير صحيحة  صحيحة  رقم العبارة
103    ×  
104  ×    
105   ×  

  غير صحيحة  صحيحة  رقم العبارة
106    ×  
107  ×    
108   × 
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                                                                   38)                                        (

)37(  

          

  

  

  

  

  

)          39                    ()                                         40(  
                            

  

  

  
  

  

  

 )مهارة االستنتاج (

  

  

  

  غير صحيحة  صحيحة  رقم العبارة
109  ×    
110  ×    
111   ×  

  غير صحيحة  صحيحة  رقم العبارة
112  ×    
113    ×  
114   ×  

  غير صحيحة  صحيحة  رقم العبارة
115  ×    
116    ×  
117  ×   

  غير صحيحة  صحيحة  رقم العبارة
118    ×  
119    ×  
120  ×   

ــم  رق

العبارة 

121 122  123  124  125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137  

صادق 

  تماما 

          ×                        

محتمل 

  صدقه

    ×            ×        ×    ×    ×  

بيانات 

  ناقصة

  ×    ×        ×        ×    ×    ×    

محتمل 

  خطؤه
×            ×                      

خاطئ 

  تماما

        ×          ×  ×              
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ــم  رق

العبارة 

138 139  140 141 142 143 144 145  146 147 148 149 150 

صادق 

  تماما 

      ×    ×  ×      ×  ×    ×  

محتمل 

  صدقه

              ×  ×          

بيانات 

  ناقصة

    ×    ×              ×    

محتمل 

  خطؤه
×                          

خاطئ 

  تماما

  ×                        
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  )6(الملحق 

  
  الرقم

  

  معامل التمييز  معامل الصعوبة

1  29.3  0.22  
2  32.6  0.18  
3  34.4  0.20  
4  68.1  0.25  
5  36.2  0.20  
6  67.8  0.18  
7  28.4  0.21  
8  37.9  0.20  
9  36.2  0.22  

10  34.4  0.24  
11  43.1  0.18  
12  32.7  0.53  
13  30.1  0.19  
14  66.3  0.18  
15  38.0  0.23  
16  48.2  0.20  
17  43.1  0.22  
18  46.5  0.19  
19  29.3  0.18  
20  40.5  0.21  
21  53.4  0.20  
22  53.4  0.19  
23  53.4  0.45  
24  28.4  0.26  
25  67.2  0.25  
  

   %100×عدد  الطالب الذين أجابوا إجابة خاطئة عن الفقرات =  معامل الصعوبة 

                                                  

  

  عدد الطالب الذين حالوا اإلجابة 

  

 عدد اإلجابات في المجموعـة الـدنيا        –العليا  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة      =  معامل التمييز   

×100   

  عدد الطالب الذين حالوا اإلجابة في إحدى المجموعتين 
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   التعلم التعاوني–مذكرة تحضير يومية                    طريقة التدريس )              7(الملحق 

  
                                     

  2011-9-21إلى  2011-9-17السبت :         اليوم والتاريخالجميلة  لغتنا: الموضوع 

                                                  
  3: السابع األساسي        عدد الحصص : المعاجم اللغوية     الصف : الدرس 

  

األهداف 

 السلوكية 

ــتراتيجيات   االســـ

ــة  ــة / التعليمي التعليم

  "األساليب واألنشطة"

ــا ئل  الوس

ال/التعليمية

  تعليمة

المشاركو  الزمن

ــي  ن فـ

  التنفيذ

ــة   التقويم  التغذيـ

  الراجعة 

دور   دور المعلم

  المتعلم 

  

  

أن -1

يقـــرا 

ــدرس  ال

قـــراءة 

ــة  جهري

  صحيحة 

  

 أن   -2

يعـــرف 

ــم  المعج

  الشامل 

  

أن -3

يستخرج 

ــواع  أنـ

  المعاجم 

 أن   -4

ــرف  يتع

ــى  علـ

الكلمــات 

  الجديدة 

أن -5

1- 

توضـــيح 

ــوم  مفهـ

الــــتعلم 

  التعاوني 

 تقسيم  -2

الطلبة إلى  

 مجموعات 

  

 توزيع  -3

األدوار بين  

  الطلبة 

  

 توزيع  -4

المـــادة 

ــة  التعليمي

ــى  علــ

ــات  بطاقـ

  للطلبة 

  

 توزيع  -5

أوراق 

  االستماع 

  

  

  

ــسيم  تقـ

  الطلبة 

  

  

  

معرفـــة 

  األدوار

  

  

   

ــراءة  قـ

ــادة  المـ

  التعليمية 

  

  

  

  

  المناقشة 

ــون   الكرت

  المقوى 
 
  

  البطاقات 
 
  

  أقالم مجك
 
  

أوراق 

  عمل 
 
  

  السبورة 

  
 
  

  الطباشير

  

  

  

3 
  حصص

  ة /  معلم

اللغــــة 

  العربية 

  

ــم  ة /معل

ــيم  التعلـ

  المساند

   التكويني 

  

أكلــف الطليــة  

  باستخراج 

اسم مؤلف المعاجم 

  :التالية 

  
ــسان  -1 لـ

  العرب 

  

  
  العين  -2

  

  
  المبرد -3

  

  

  

  

   الختامي       

  

  

 أكلف الطلبـة    -1

بتوظيف الكلمـات   

التالية فـي جمـل     

متابعة حل  

ــة  الطلبـ

  للتدريبات 
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ــف  يوظ

الكلمــات 

ــدة  الجدي

في جمل  

  مفيدة 

العمل حول  

المعـــاجم 

  اللغوية 

  

 تقسيم  -6

الطلبة إلى  

مجموعات 

لحل أوراق  

  العمل 

7- 

مناقـــشة 

الطلبة في  

حل أوراق  

  العمل

  

  

ل أوراق  ح

  العمل 

  

  

ــشة  مناق

ــات  إجاب

  الطلبة 

  مفيدة 

  تجريد ،  جذر 

  

  

أكلـف الطلبــة  -2

بـــذكر أنـــواع 

المعاجم الـواردة   

  في الدرس 
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   ذكرة تحضير يومية

  الجميلة        لغتنا: الموضوع 

   التعلم التعاوني–طريقة التدريس 
  2011-9-27 إلى 2011-9-22الخميس: اليوم والتاريخ

  

              عدد               السابع األساسي           : الصف  "                    اللغة العربية   " القصيدة  : الدرس  

  3: الحصص 

  

األهداف 

السلوكية 

 االستراتيجيات التعليمية  

ــة  /  ــاليب "التعليم األس

  "واألنشطة

 الوســــائل 

التعل/التعليمية

  يمة

المشاركو  الزمن

ــي  ن فـ

  التنفيذ

ــة   التقويم  التغذي

  الراجعة 

دور   دور المعلم

  المتعلم 

  

  

آن -1

ــرا  يقـ

القصيدة 

قــراءة 

  صحيحة 

  

أن -2

ــرف  يتع

على قائل  

  النص

  

 أن   -3

ــر ف يتع

ــى  علـ

الكلمــات 

 الجديدة  

  

أن -4

يستخرج 

ــار  األفك

 توضيح  -1

مفهــــوم 

ــتع لم الــ

  التعاوني 

  

 تقــسيم -2

الطلبة إلـى   

  مجموعات 

  

 توزيــع -3

األدوار بين  

  الطلبة 

  

 توزيــع -4

ــادة  المــ

التعليميــة 

على بطاقات  

  للطلبة 

  

5-

  االستماع 

  

  

  

ــسيم  تقـ

  الطلبة 

  

  

  

ــ ة معرفـ

  األدوار

  

  

   

ــراءة  قـ

ــادة  المـ

  التعليمية 

  

  

  

 الكرتــــون 

  المقوى 
 
 
  

  البطاقات 
 
 
 
  

  أقالم مجك
 
 
  

  أوراق عمل 
 
 
 
 
  

  السبورة 
 
 
  

  

  الطباشير

3 
ــص ح

  ص

  ة /  معلم

اللغــــة 

  العربية 

  

ــم  ة /معل

ــيم  التعلـ

  المساند

  التكويني 

  

ــف  أكلـ

الطليـــة 

باستخراج 

ــاني  المع

ــدة  الجدي

من النص 

2- 

ــف  توظي

ــل  الجمـ

ــدة  الجدي

في جمـل   

  مفيدة

  

  

  

  

  

  

  الختامي 

  

ــة  متابع

حــــل 

ــة  الطلب

للتدريبا

  ت 
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الرئيسة  

  

 أن   -5

ــشرح  ي

ــصور  ال

  الفنية 

  

أن -6

ــف  يوظ

الكلمــات 

الجديــدة 

في جمل  

  مفيدة

  

توزيع 

أوراق 

  العمل

  

 تقــسيم -6

الطلبة إلـى   

مجموعــات 

لحل أوراق  

  العمل 

  

 مناقشة  -7

الطلبة فـي   

حــل أوراق 

  العمل

  

  المناقشة 

  

  

  

  

حل أوراق  

  العمل  

  

  

ــشة  مناق

إجابــات 

  الطلبة 

  

  

  

ــف  أكلـ

  الطلبة 

بـــشرح 

ــصيدة  الق

واستخرا

ج الصور  

ــة  الفنيـ

  منها 
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   مذكرة تحضير يومية
  الجميلة      لغتنا: الموضوع 

    التعلم التعاوني–                                          طريقة التدريس 
  1/10/2011إلى 2011/  28/9االثنين :اليوم والتاريخ

  

السابع األساسـي                         عـدد   :                 الصف           أنواع الفعل الصحيح  : الدرس  

  3: الحصص 

  

ــداف  األه

  السلوكية 

/  االستراتيجيات التعليميـة    

ــة   ــاليب "التعليمـ األسـ

  "واألنشطة

 الوسائل 

/التعليمية

  التعليمة

المشاركون   الزمن

  في التنفيذ

ــة   تقويم ال التغذي

  الراجعة 

دور   المعلمدور 

  المتعلم 

  

  

آن يقرا  -1

ــصيدة  الق

قـــراءة 

  صامتة 

  

 أن    -2

ــرف  يتعـ

على قائـل   

  النص

 أن    -3

ــرف  يتعـ

ــى  علــ

الكلمــات 

  الجديدة  

 أن    -4

ــستخرج  ي

ــار  األفكـ

  الرئيسة  

 أن    -5

ــشرح  يـ

ــصور  الـ

ــيح -1  توضـ

مفهــوم الــتعلم 

  التعاوني 

  

ــسيم -2  تقــ

ــى   ــة إل الطلب

  مجموعات 

  

ــع -3  توزيــ

األدوار بـــين 

  الطلبة 

  

ــع -4  توزيــ

ية المادة التعليم 

ــات  ــى بطاق عل

  للطلبة 

  

ــع -5  توزيــ

ــل  أوراق العمـ

حول أنواع الفعل   

  الصحيح

االستماع 

  

  

  

ــسيم  تق

  الطلبة 

  

  

  

ــة  معرف

  األدوار

  

  

   

ــراءة  ق

ــادة  الم

التعليمية 

  

  

  

  

  الكرتون 

  المقوى 

  

  البطاقات 

  

ــالم   أقـ

  مجك

  

 أوراق 

  عمل 

  

  السبورة 

  

  

  الطباشير

  

  

  

3 
 حصص

  ة /  معلم

ــة  اللغــ

  العربية 

  

ة /معلــم 

ــيم  التعلـ

  المساند

 التكويني 

  

 أكلف  -1

الطليـــة 

باستخراج 

ــواع  أنـ

ــل  الفعـ

  الصحيح 

  

أكلف -2

الطلبـــة 

باستخراج 

ــار  األفك

الرئيسية 

لصور وا

الفنية من  

  النص 

  

  

  

  الختامي 

  

أكلف -1

ــة  متابع

حــــل 

ــة  الطلب

للتدريبات 
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  الفنية

  

 أن    -6

ــف  يوظـ

الكلمــات 

الجديدة في  

  جمل مفيدة

  

 ان    -7

يبين القيم  

واالتجاهات 

  في النص

   

  

ــسيم -6  تقــ

ــى   ــة إل الطلب

مجموعات لحل  

  أوراق العمل 

  

  

  

  

ــشة -7 مناقــ

الطلبة في حـل    

  أوراق العمل 

المناقشة 

  

  

حــــل 

أوراق 

    العمل

  

مناقشة 

ــات  إجاب

  الطلبة 

  الطلبة 

باستخراج 

معـــاني 

ــات  الكلم

  : التالية 

  

  ممات

   

رجعــت 

  لنفسي
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   مذكرة تحضير يومية
  الجميلة         لغتنا: الموضوع 

                          

   التعلم التعاوني–طريقة التدريس 
  6/10/2011إلى 2011 / 3/10االثنين :اليوم والتاريخ

  

  3:      عدد الحصص السابع األساسي     :      الصف الحروف المزيدة في الكتابة: الدرس 

  

  

األهـداف  

 السلوكية 

/  االستراتيجيات التعليمية   

ــة   ــاليب "التعليمـ األسـ

  "واألنشطة

ــائل   الوس

ال/التعليمية

  تعليمة

المشاركون   الزمن

  في التنفيذ

ــة   التقويم  التغذي

  الراجعة 

دور   دور المعلم

  المتعلم 

  

  

آن -1

يقــــرا 

ــدرس  ال

قـــراءة 

  صامتة 

  

إن -2

يبـــين 

ــى  معنـ

ــف  اإللـ

  الفارقة 

  

 ان   -3

يستخرج 

ــف اإل لـ

ــة  الفارق

من النص 

  

-   

  

 توضـــيح -1

مفهوم الـتعلم   

  التعاوني 

  

 تقـــسيم -2

ــى  ــة إل الطلب

  اتمجموع

   

 توزيـــع -3

ــين  األدوار بـ

  الطلبة 

  

 توزيـــع -4

المادة التعليمية  

على بطاقـات   

  للطلبة 

  

 توزيـــع -5

ــل  أوراق العم

ــف  ــول اإلل ح

االستماع 

  

  

  

ــسيم  تق

  الطلبة 

  

  

  

ــة  معرف

  األدوار

  

  

   

ــرا ءة ق

ــادة  الم

التعليمية 

  

  

  

ــون   الكرت

  المقوى 
 
  

  البطاقات 
 
  

  أقالم مجك
 
  

أوراق 

  عمل 
 
  

  السبورة 
 
  

  

  الطباشير

  

  

  

3 
 حصص

  ة /  معلم

ــة  اللغــ

  العربية 

  

ة /معلــم 

ــيم  التعلـ

  اندالمس

 التكويني 

  

ــف  أكلـ

الطليـــة 

باستخراج 

ــف  اإللـ

ــة  الفارق

  في النص

  

استخراج 

الحروف 

  المزيدة 

  
 
 
  

  

  الختامي 

  

ــف  أكلـ

  الطلبة 

ــاء  بإعط

مجموعة 

ــة  متابع

حــــل 

ــة  الطلب

للتدريبات 
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 أن   -4

ــرف  يتع

علـــى 

ــات  الكلم

  الجديدة 

أن -5

ــف  يوظ

ــات  الكلم

ــدة  الجدي

في جمل  

  مفيدة 

  الفارقة 

  

 تقـــسيم -6

ــى  ــة إل الطلب

مجموعات لحل  

  أوراق العمل 

  

  

ــشة -7 مناقـ

الطلبة في حـل    

  أوراق العمل 

  

المناقشة 

  

  

حــــل 

أوراق 

  العمل  

  

مناقشة 

ــات  إجاب

  الطلبة 

من الجمل  

الستخراج 

ــف  األلـ

  الفارقة 
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  )المعاجم العربية :( الدرس األول

  
  )1(                                                ورقة عمل 

  

  :لصف ا:                                                                    االسم 

  

  :الفصل:                                                        اسم المجموعة

  

  :التاريخ:                                                                  الشعبة

  

  :المدرسة

  

  

  

  عالمات ) 6: (السؤال األول

  

  ي المعجم الشامل /عرف -1

  

    ما أهمية المعجم اللغوي-2

  

  

  عالمات  ) 6: (السؤال الثاني 

  

  المعاجم اللغوية ثالث طرق في ترتيبها بين هذه الطرق -1

  

  

  عالمات ) 3:(السؤال الثالث

  ما اسم مؤلف المعاجم التالية 

  

  لسان العرب 

  الصحاح 

  

  القاموس المحيط

  انتهت األسئلة
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  )اللغة العربية  : ( ني الدرس الثا                                                

  

  )2(                                                             ورقة عمل 

  

  

  :الصف :                                                                    االسم 

  

  :صل الف:                                                        اسم المجموعة 

  

  :التاريخ :                                                                  الشعبة 

  

  :المدرسة 

  
 
  

  عالمات ) 7:  (السؤال األول 

  

  

  ي ثالث أبيات مما تحفظ /واكتب"   بشاعر النيل " من هو الشاعر الذي لقب 1

  

  

  عالمات ) 4: ( السؤال الثاني 

  

  حدد البيت الذي يمثل هذا المعنى ,  اللغة العربية على مجارة العصر دافع الشاعر عن قدرة

  

  

  عالمات ) 4:  (السؤال الثالث 

  

   ما معنى الكلمات التالية -أ

  :المنعة 

  احتسبت حياتي 

  

  

  انتهت األسئلة
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  )أنواع الفعل الصحيح : ( الدرس الثالث                                                 

  

  )3(                                                        ورقة عمل      

  

  

  :الصف :                                                                    االسم 

  

  :الفصل :                                                        اسم المجموعة

  

  :                                                 التاريخ :                 الشعبة

  

  :المدرسة 

  

  

  

  عالمات ) 7:  (السؤال األول 

  

  

 ي الفعل الصحيح / عرف  -1

  

  

   ما هي أنواع الفعل الصحيح -2    

  

  

  عالمات ) 3: ( السؤال الثاني 

  

  .واستخدمها في جمل من مفيدة , اذكر ثالث أفعال صحيحة من كل نوع 
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  )الحروف المزيدة في الكتابة  : (  الدرس الرابع                                           

  

  )4(                                                             ورقة عمل 

  

  

  :الصف :                                                                    االسم 

  

  :الفصل :                                                        سم المجموعة ا

  

  :التاريخ :                                                                  الشعبة 

  

  :المدرسة 

  
 
  

  عالمات ) 5:  (السؤال األول

  

  دي الحرف المزيد في الكتابة وبين نوع الحرف المزي/عين 

  

  

  واطلعوا على أقسامه   , زار الطلبة المتحف 

  

  

  عالمات ) 6: ( السؤال الثاني

  

في المثال متى تثبت الواو  ) عمرو  ( كلمة  ,  من دهاه العرب     – محرر فلسطين    –كان عمرو بن العاص     

  ومتى تحذف 

  

  

  عالمات ) 4:  (السؤال الثالث 

  

  ما هي الكلمات التي تزداد فيها الواو    
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  )1(جابة النموذجية ورقة عمل اإل

  

  

  عالمات ) 6: (األولالسؤال 
  
  ي المعجم الشامل /عرف -1
  

هو الذي يضم كل كلمة في اللغة ، مصحوبة بشرح معانيها ،واشتقاقها وطريقـة نطقهـا                
  وشواهد تبين مواضع استعمالها

  
  
  ما أهمية المعجم اللغوي  -2
  

 المحافظة على سالمة اللغة  -1

 صونها من الخطأ  -2

 حفظها من الضياع  -3

  جعلها قادرة على مواكبة العلوم والفنون  -4
  

  

  عالمات  ) 6: (السؤال الثاني 
  

  المعاجم اللغوية ثالث طرق في ترتيبها بين هذه الطرق -1

  
 ترتيب مواد المعاجم اللغوية  -1

 الترتيب الهجائي حسب أوائل أصول الكلمات  -2

  اتبع النظام في جل المعاجم الحديثة -3
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  عالمات ) 3:(الثالثالسؤال 
  

  ما اسم مؤلف المعاجم التالية 
  

  ابن منظور: لسان العرب 
  

  الجوهري: الصحاح 
  
  

  انتهت األسئلة
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  )2(اإلجابة النموذجية     ورقة عمل 
  

  عالمات ) 7:  (السؤال األول 
  
  ي ثالث أبيات مما تحفظ /واكتب"   بشاعر النيل " من هو الشاعر الذي لقب 1
  

  براهيممحمد حافظ إ
  
  رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي                   وناديت قومي فاحتسبت حياتي -1
  
   رموني بعقم في الشباب وليتني               عقمت فلم اجزع لقول عدائي-2
  
  وسعت كتاب اهللا لفظا وغاية                   وما ضقت عن أي به وعظات -3
  

  عالمات ) 4: ( السؤال الثاني 
  

حدد البيت الـذي يمثـل هـذا        ,  الشاعر عن قدرة اللغة العربية على مجارة العصر          دافع
  المعنى 

  
  فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة  وتنسيق أسماء المخترعات 

  
  عالمات ) 4:  (السؤال الثالث 

  
   ما معنى الكلمات التالية -أ

  القوة :  المنعة 
  عددنها عند اهللا : احتسبت حياتي 

  

  

  انتهت األسئلة
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  )3(اإلجابة النموذجية  ورقة عمل 

  
  عالمات ) 7:  (السؤال األول 

  
 ي الفعل الصحيح / عرف  -2

  
   هو الفعل الذي يخلو أحرفه األصلية من حروف العلة 

  
   ما هي أنواع الفعل الصحيح -2       

  
 مهموز -1

 مضعف  -2

  سالم  -3
  

  عالمات ) 3: ( السؤال الثاني 
  

  .واستخدمها في جمل من مفيدة , اذكر ثالث أفعال صحيحة من كل نوع 
   اخذ الطالب درسا خصوصيا -1مهموز 

  سال الطالب المعلمة سؤاال مهما-2           
  بدا فصل الشتاء مبكرا-3          

  
   شرب األستاذ أمين القهوة -1السالم 

            
  هب الريح من جهة الشرق -1المضعف 

  دندن الطفل على أوتار العود  -3
  
  

  ئلةانتهت األس
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  )4(اإلجابة النموذجية  ورقة عمل 

  
  

  عالمات ) 5:  (السؤال األول
  

  ي الحرف المزيد في الكتابة وبين نوع الحرف المزيد/عين 
  

   على أقسامه   واطلعوا, زار الطلبة المتحف 
  واو الجماعة –اطلعوا 

  
  

  عالمات ) 6: ( السؤال الثاني
  

في المثـال   ) عمرو  ( كلمة  , ه العرب    من دها  – محرر فلسطين    –كان عمرو بن العاص     
  متى تثبت الواو ومتى تحذف 

  
تثبت الواو في كلمة عمرو في حالتي الرفع والجر وتحذف في حالة النصب وتضاف بدال               

  الف التنوين النصب 
  

  عالمات ) 4:  (السؤال الثالث 
  

  ما هي الكلمات التي تزداد فيها الواو    
  

  أوالت –أولو – أولئك – اطلعوا –عمرو 
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  )8(الملحق 

  

  أعداد دليل المعلم لتدريس التعلم التعاوني 
  

) اللغة العربية   ( ة لتوضيح كيفية تدريس  الوحدة الثانية        /قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم      
  للصف السابع باستخدام التعلم التعاوني ) الجزء األول (المقررة في كتاب لغتنا الجميلة 

  

هو عبارة عن دمج تدريس مهارات التفكير الناقد عبر المناهج الدراسية             :التعلم التعاوني 
جميعها ويكون ذلك من خالل تصميم األنشطة في المادة الدراسية بطريقة تؤدي إلى تنمية              

   التفكير الناقد
  

هو إستراتيجية تدريس تتضمن وجود مجموعة صغيرة مـن          إستراتيجية التعلم التعاوني  
اً بهدف تطوير   الخبرة التعليمية لكل عضو فيها إلى أقـصى حـد               الطالب يعملون سوي  

وهو إحدى استراتيجيات التعلم القائم على العمل في مجموعات من اجـل تحقيـق              .ممكن
هدف محدد بحيث يصبح كل فرد مسؤوال عن نجاح أو فشل المجموعة لذا يسعى كل فرد                

دف المشترك ليس على مستوى     على التعاون مع باقي أفراد المجموعة من اجل تحقيق اله         
يقوم التعلم التعاوني على تقسيم الطلبة إلـى        . الجماعة فقط بل على المستوى الفردي أيضا      

مجموعات صغيرة  تعمل معاً من  أجل تحقيق هدف أو أهداف  التعلم الـصفي ويعتمـد                  
 التعلم التعاوني على إيجاد هيكلية تنظيمية لعمل مجموعة من الطلبة بحيث يـشترك كـل              

  أعضاء المجموعة في التعلم وفق ادوار واضحة ومحددة ، 
  مع التأكيد على أن كل عضو من المجموعة يتعلم المادة التعليمية

  
  إجراءات تنفيذ اإلستراتيجية 

  :   دور المعلم 1.3

  

  اإلجراءات اإلدارية   •

 إلى مجموعات غير متجانـسة ،     2011- 2012قسم طلبة المجموعة التجريبية للفصل     -1
بحيث تتضمن كـل مجموعـة مـن    ) ذكور وإناث (  من الطلبة    4-3تكون كل مجموعة    ت

  )منخفضة ، متوسط ،مرتفعة ( مستويات  التحصيل مختلفة 
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 وبقي هذا الترتيب حتى نهاية الدراسة,  وزعت المجموعات المتنوعة التحصيل -2

 ،وقد حفز   )للطالبات أو الطالب    (  عين قائد المجموعة وغير بشكل دوري سواء كان        -3
وكان عمل القائد وضع خطـوات العمـل فـي          , الطلبة على المشاركة ضمن المجموعة      

 المجموعة ومشاركة بقية المجموعة 

فقـي  , وكان الدرس ينضم عمال جزئيا      , كان عمل المعلم داخل الصف يشرح الدرس         -4
  الحلول لهاالعمل الجزئي يقوم الطلبة بأخذ التعليمات وكيفية العمل عليها وكيفية إيجاد

  ويقدم التعزيز أذا تطلب منه ذلك,يراقب خالل عمل المجموعات كان المعلم -5

   يقولوا ما  لديهم من خالل المناقشة ,مجموعةبعد االنتهاء يقوم المعلم بطلب من كل -6 

فدرست بالطريقة نفسها ونفس الشرح الذي تطبـق علـى المجموعـة           :المجموعة التقليدية 
 ولكن يقوم كل طالب العمل لوحده بدون تقديم معلومـات أو            نفسها،مات  التعاونية والمعلو 

  وفي النهاية يعزز كل طالب عمله لوحده, تعزيز 

   التمهيد للدرس  2.3    

  

  ةشرح المهمة األكاديمي 
لتعاوني، وعليه توضيح األهداف في بداية الدرس       يتمثل دور المعلم باإلعداد للدرس ا     

. وشرح المهمة األكاديمية للطالب لكي يتعرفوا على العمل المطلـوب مـنهم أدائـه             
ويـشرح المعلـم    . ويعرف المعلم المفاهيم األساسية ويربطها مع خبـراتهم الـسابقة         

موكلـة  إجراءات الدرس ويضرب األمثلة ويطرح األسئلة للتأكد من فهمهم للمهمـة ال           
  . إليهم 

  
  بناء االعتماد المتبادل االيجابي 

. االعتماد المتبادل االيجابي من أهم أسس التعلم التعاوني فبدونه ال يوجد تعلم تعاوني            
ي وليس فـردي،    وعلى المعلم شرح وتوضيح أن على الطالب أن يفكروا بشكل تعاون          

فيشرح لهم مهماتهم الـثالث لـضمان       . ويشعرهم بأنهم يحتاجون إلى بعضهم البعض     
مسؤولية كل فرد لتعلم المادة المسندة إليه، ومسؤولية        : االعتماد المتبادل اإليجابي وهي   

التأكد من أن جميع أعضاء المجموعة تعلموا ما أسند إليهم من مهام، ومسؤولية التأكد              
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واالعتماد المتبادل اإليجابي يكون عـن      . ع طالب الصف لمهامهم بنجاح    من تعلم جمي  
طريق تحقيق الهدف المشترك، و الحصول على المكافـأة المـشتركة، والمـشاركة             

  . باستخدام المصادر واألدوات، وتشجيع أفراد المجموعة بعضهم البعض 
  

  بناء المسؤولية الفردية 

يجب أن يشعر كل فرد من أفراد المجموعة بمسؤوليته الفردية لتعلم المهام والمهارات             
كما أن عليه مساعدة أعـضاء المجموعـة اآلخـرين          . األكاديمية المسندة للمجموعة  

 طريـق   ويتم التأكد من قيام األفراد بمسؤولياتهم عن      . والتعاون والتفاعل معهم إيجابياً   
اختيار أعضاء المجموعة عشوائيا ليشرحوا اإلجابات، وإعطاء اختبـارات تدريبيـة           
فردية، والطلب من األفراد بأن يحرروا األعمال الكتابية لبعضهم البعض، وأن يعلموا            

   . بقية إفراد المجموعة ما تعلموه، واستخدام ما تعلموه في مواقف مختلفة

  

  

  بناء التعاون بين المجموعات 

. من مهام المعلم أيضاً، تعميم النتائج اإليجابية للتعلم التعاوني على الـصف بأكملـه             
وعلى المعلم بناء التعاون بين المجموعات في الصف الواحد عن طريق وضع أهداف             

طاء عالمات إضافية إذا حقـق الـصف        للصف بأكمله إضافة لألهداف الفردية  وإع      
كذلك عندما تنتهي مجموعة ما من عملها يطلب        . بأكمله محكاً للتفوق تم وضعه مسبقاً     

المعلم من المجموعة البحث عن مجموعة أخرى أنجزت عملهـا ومقارنـة نتائجهـا              
ومن الممكـن أيـضاً الطلـب مـن         . وإجاباتها بما توصلت إليه المجموعة األخرى     

ي أنهت مهمتها ،البحث عن مجموعة لم تنه عملهـا بعـد ومـساعدتها              المجموعة الت 
   . إلنجاز مهامها 

  

  

 التفقد والتدخل 3.3
  

 هترتيب التفاعل وجهاً لوج 

  
على المعلم أن يتأكد من أنماط التفاعل والتبادل اللفظي وجهاً لوجه بين الطالب مـن               

  .خالل وجود التلخيص الشفوي، وتبادل الشرح والتوضيح 
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  تفقد سلوك الطالب 

تجوال بين الطالب أثناء انـشغالهم بـأداء        يتفقد المعلم عمل المجموعات من خالل ال      
مهامهم ومالحظة سلوكهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض وفيما إذا كانوا قد فهموا مـا              

ويقوم المعلم على ضـوء     . أوكل لهم من مهام، وكيفية استخدامهم للمصادر واألدوات       
  ألكاديمية ذلك بإعطاء تغذية راجعة وتشجيع االستخدام الجيد للمهارات وإتقان المهام ا

  
  تقديم المساعدة ألداء المهمة 

على ضوء ما يالحظه المعلم أثناء تفقده ألداء الطالب وعند إحساسه بوجود مـشكلة              
لتعلـيم أو  لديهم في أداء المهمة الموكلة إليهم يقدم المعلم توضيحاً للمشكلة وقد يعيـد ا  

  .يتوسع فيما يحتاج الطالب لمعرفته 
  
  

 التقييم والمعالجة 4.3

  

 تقييم تعلم الطالب  
  

أداء الطالب وتفاعلهم في المجوعة على أساس       يعطي المعلم اختبارات للطالب، ويقيم      
كما يمكن للمعلم الطلب من الطالب أن يقدموا عرضـاً لمـا            . التقييم المحكي المرجع  

وللمعلم أن يستخدم أساليب تقييم مختلفة، كما يـستطيع أن          . تعلموه من مهارات ومهام   
عـالج  يشرك الطالب في تقييم مستوى تعلم بعضهم بعضا ومن ثم تقديم تـصحيح و             

  . فوري لضمان تعلم جميع أفراد المجموعة إلى أقصى حد ممكن 
  

 معالجة عمل المجموعة 
  

. يحتاج الطالب إلى تحليل تقدم أداء مجموعتهم و مدى استخدامهم للمهارات التعاونية           
فراداً أو مجموعات صغيرة أو الـصف بأكملـه علـى           وعلى المعلم تشجيع الطالب أ    

كمـا  . معالجة عمل المجموعة وتعزيز المفيد من اإلجراءات والتخطيط لعمل أفـضل          
  .على المعلم تقديم تغذية راجعة وتلخيص األشياء الجيدة التي قامت المجموعة بأدائها 
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  تقديم غلقاً للنشاط 
يقوم المعلم بتشجيع الطالب على تبادل اإلجابات واألوراق وتلخيص النقاط الرئيـسية            

وفـي  . كما يشجع الطالب على طرح األسئلة على المعلـم        . في الدرس لتعزيز التعلم   
نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرين على تلخيص ما تعلموه ومعرفة المواقف             

  : دور المعلم وخالصة.  ة المستقبلية التي يستخدمون فيها ما تعلموه التعليم
  . يعمل باستمرار على جعل العمل مهارات حياتية قيمة للطلبة -1      
  . يؤكد على الوقت المخصص لإلنجاز -2
  . يقدم إجراءات إتمام التعيين -3
  . يقدم المديح والدعم للطلبة -4

  .ان ذلك ضروريايتدخل في عمل المجموعات إذا ك -1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 116

  أوراق العمل ) 9(ملحق 
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 118



 119



 120

  تسهيل المهمة ):10(ملحق 
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  أسماء المحكمين) 11(محلق 

  

ــار   مكان العمل  التخصص  المشرف  الرقم اختبـ

ــر  التفكيـ

  الناقد

ــار  اختب

التحصيل 

ماجستير أساليب لغـة     أ ختام شحادة    1
  عربية 

  √  √  بيت لحم/مشرف تربوي 

جامعـة القـدس    /محاضر    ماجستير تربية   أ بسام جبر  2
  بيت ساحور/المفتوحة 

√  √  

د احمد فهيم   .أ  3
  جبر

دكتوراه طرق التدريس   
  والتدريب العامة

  √  √  جامعة القدس/محاضر

ــراهيم .د   ابـ
  عرمان

دكتوراه طرق التدريس   
  والتدريب العامة

  √    جامعة القدس/محاضر

ــصم .د  5 معتـ
  مصلح 

جامعـة القـدس    /محاضر    تربية ابتدائيةدكتوراه 
  بيت ساحور/المفتوحة 

√    

محمد   . أ  6
  حماد

جامعـة القـدس    /محاضر    ماجستير تربية
  بيت ساحور/المفتوحة 

√    

ــضال .أ  7 نــ
  الدرعاوي

ماجستير أساليب لغـة    
  عربية

جامعـة القـدس    /محاضر
  بيت ساحور/المفتوحة 

  √  
  
  

بكالوريوس لغة عربية    مها الحوراني   8
  ا وآدابه

بنات بيت سـاحور    /معلمة  
  للبنات 

    
√  

بكالوريوس لغة عربية   خالد جواريش   9
  وآدابها 

  √    ذكور بيت ساحور /معلم 
  

بكالوريوس لغة عربية     منى عبد  10
  وآدابها

      بنات العبيدية /معلمة 
√  
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  فهرس الجداول 

 الصفحة  اسم الجدول  الرقم
  30   الدراسة بحسب المعالجة والجنستوزيع أفراد عينة    1.3

  32  ألداء الطلبة على مهارات التفكير الناقد القبلي) ت( نتائج اختبار   2.3
  33  ألداء الطلبة في اختبار التحصيل القبلي) ت( نتائج اختبار   3.3
  37   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التفكير الناقد  1.4
ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التفكير الناقـد حـسب           المتوسطا  2.4

  الجنس
37 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التفكير الناقـد حـسب            3.4
   الجنسالمجموعة والتفاعل بين 

38  

  39 )مهارة التنبؤ باالفتراضات ( )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي  4.4
  40   )مهارة التفسير  ( )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي   5.4
  40  )مهارة التقييم  ( )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي   6.4
  41    )مهارة االستنباط  ( )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي   7.4
  42   )مهارة االستنتاج ( )ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي   8.4
  43   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحصيل البعدي  9.4

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحصيل حسب لعالمات طلبـة          10.4
  مجموعتي االختبار البعدي

43  

  43   نس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحصيل حسب الج 11.4
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحصيل حسب التفاعـل بـين           12.4

  طريقة التدريس و الجنس
44  

 
13.4 

لفحص داللة الفروق فـي     ) ANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي       
 متوسطات التحصيل لدى طلبة الصف السابع في اللغة العربية تعـزى إلـى             

 والجنس والتفاعل بـين طريقـة التـدريس         )عاونية، تقليدية ت(طريقة التدريس   
   والجنس

44  
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    المالحقفهرس

  

  الصفحة  اسم الملحق   الملحقرقم

  56  جدول مواصفات اختبار التحصيل   ) 1(الملحق 
  57  اختبار التحصيل   )2(الملحق 
  61  مفتاح تصحيح اختبار التحصيل في اللغة العربية  ) 3(الملحق

  74-63  اختبار مهارات التفكير الناقد  )4(الملحق 
  82-78  مفتاح تصحيح اختبار مهارات التفكير الناقد  ) 5(الملحق
  83  معامل الصعوبة والتمييز   ) 6(الملحق
  87-84  مذكرة تحضير في التعلم التعاوني   )7(الملحق
  88  دليل المعلم   ) 8(الملحق
  96-89  أوراق عمل في التعلم التعاوني  ) 9(الملحق
  97  تسهيل مهمة   )10(الملحق

  
    أسماء المحكمين  )11(الملحق 
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  فهرس المحتويات

  

  الصفحة  الموضوع

  أ  إقرار
  ب  الشكر والتقدير

  ج  الملخص بالعربية
  د  الملخص باالنجليزية 

  مشكلة الدراسة وخلفيتها: الفصل األول

  1  مقدمة الدراسة 
  3  مشكلة الدراسة
  4  أسئلة الدراسة

  4  ات الدراسةفرضي
  4  أهمية الدراسة
  5  أهداف الدراسة

  5  محددات الدراسة 
  6  مصطلحات الدراسة  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني 

  7  التعلم التعاوني 
  8  العناصر األساسية للتعلم التعاوني

  9  أنواع التعلم التعاوني 
  10  دور الطالب في التعلم التعاوني

  10   المعلم في التعلم التعاونيدور
  11  فوائد التعلم التعاوني

  11  معوقات التعلم التعاوني
  12   التفكير الناقد 2:2

  12  تعريف التفكير الناقد 
  13  أهمية التفكير الناقد

  13  خصائص التفكير الناقد
  14  مهارات التفكير الناقد
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  15  استراتيجيات التفكير الناقد 
  16  تفكير وصور التفكير األخرى العالقة بين ال

   الدراسات السابقة 4:2
   التعلم التعاوني 1:2       
   التفكير الناقد 2:2      

17-27  

  27   تعقيب على الدراسات السابقة 5:2
  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث 

  29   منهج الدراسة 
  29  مجتمع الدراسة 
  29  عينة الدراسة 

  30  أدوات الدراسة 
  32  متغيرات الدراسة 

  32  تكافؤ المجموعات

  34  إجراءات الدراسة 
  34  تصميم الدراسة 

  35  المعالجة اإلحصائية 
   نتائج الدراسة:الرابعالفصل 

  42-36  النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
  45-42  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  45  عرض نتائج الدراسة 
  اقشة نتائج الدراسةمن: الفصل الخامس 

  47-46  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  49-48  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

  49  توصيات الدراسة 

  53  المصادر والمراجع

  54  المالحق
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