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 هداءاإل

 
 :أٌدم ثهرة ٌذا الجٍد الهتكالع

ىْ اسهان كعزان كحٓاةن إلِ   ركحؾ الطاٌرة ٓا هف أٚك
 التْ كـ تهىت أف تراىْ كأخكتْ 

 كالدم...........   .ىجكهان ٚهعة فْ السهال
 

 الدرب  الشهعة التْ احترقت لتىٓر لىاإلِ 
 كالقمب الحىكف الذم أحاطىْ بالحب كالرعآة  

 أمي...........      .كالدعكات لْ بالتكفٓؽ عمِ هدل حٓاتْ
 

 ....... كهمؾ قمبْ.رفٓؽ دربْإلِ 
 صاحب الفلؿ اٖكؿ كاٖخٓر.... كهف فرش لْ   

 الفتاح زكجي عبد............               الدرب كركدان لهتابعة هسٓرتْ التعمٓهٓة
 

رات حٓاتْإلِ   أبنائي...                                          .... كأهؿ الهستقبؿ.ٌز
 أٌؿ زكجْ اٖعزالك  خكتْ اٖحبالا  أٌمِ ك إلِ 
 

لػػِ البػػاحثٓف عػػف الهعرفػػة كالعػػاهمٓف فػػْ هحػػراب العمػػـ اتذتْ الكػػراـسػػإلػػِ أ لػػِ زهٛئػػْ كزهٓٛتػػْ، كا  ، كا 
 .ف لْ لمكصكؿ إلِ ٌذا ا٘ىجازإلِ كؿ هد ٓد العك  ،كالتعمٓـ

 
 إلٓكـ جهٓعا أٌدم ٌذي الدراسة

 
 النافع وميسمكف تحسيف سالم





 ب  
 

 شكر كعرفاف
 

حهد آىال المٓؿ كأطراؼ الىٍار أكؿ هف ٓشكر ىعهػً التػْ  عمِ ،كالباطفاٖكؿ كأخر كالظاٌر ، العمْ القٍار اهلل، ٓك
بػف عبػد اهلل عمٓػً أزكػِ الصػمكات كأطٍػر إذ أرسؿ فٓىػا عبػدي كرسػكلً هحهػد  ٌك الذم أىعـ عمٓىا .ٚ تعد ٚك تحصِ

ألٍهىػا ٓىها كجدهلل الحهد كالشػكر كمػً أف كفقىػا ك ، كحثىا عمِ طمب العمـ ألـ ىعمـ، فعمهىا هاأرسمً بقرآف هبٓف التسمٓـ،
 .تْ كاجٍتىا ٘ىجاز ٌذي الدراسةالالصبر عمِ الهشاؽ 

لِ هف أسهٓت ٓػا ىخمػةن  ،هعْ خطكة بخطكة هف بدآة ٌذي الهرحمة حتِ تهاهٍا بإذف اهلل ىتٓا هف ك ،أبْ الحاىْ ؾكا 
إلػِ بػر اٖهػاف  بٓػدم تلػْ كالشػهعة التػْ تىٓػر دركب الحػائٓرف، ٓػا هػف أخػذ ىػتٓػا هػف ك شاهخة تعطْ بٛ حدكد،
صػاحب التهّٓػز كاٖفكػار الىّٓػرة، أزكػِ  سرحافعبد العزيز الدكتكر المشرؼ غساف قصكر، هتجاكزان أهكاج العجز كال

خػٛص، تعجػز الحػركؼ أف تكتػب هػا ٓحهػؿ قمبػْ هػف  ؾجهمٍا كأىداٌا كأطٓبٍا، أرسمٍا لالتحّٓات كأ بكّؿ كّد كحّب كا 
عجػاب. تقػـك اٖكطػاف عمػِ كاٌػؿ ثٛثػة: فػٛح ٓغذٓػً،  تقدٓر كاحتراـ، كأف تصؼ ها اختمج بهؿل فػؤادم هػف ثىػال كا 

ىػْ أعتبػر أف هػف ك  جىدم ٓحهًٓ، كهعمـ ٓربًٓ، كاىْ ٖحهد اهلل أىػْ قػد حظٓػت بمقائػؾ كالتتمهػذ عمػِ ٓػدؾ الخّٓػري،  كا 
أكػكف قػد حظٓػت بالقمٓػؿ  ّْ عمػلأجهؿ ها ساقتً لْ اٖقدار أىْ حظٓت بشرؼ لقائؾ ٖىٍػؿ هػف كىػز هعرفتػؾ كعمهػؾ 

ّْ قػدر جٍػكدؾ الهلػىٓة، فهىػأ لػذا هىً، ٖفخػر بػً طػكاؿ عهػرم، التقػدٓر، فجػزاؾ  ت أٌػؿ لمشػكر كالتقػدٓر، فكجػب عمػ
 .عىا أفلؿ هاجزل العاهمٓف الهخمصٓف كبارؾ اهلل لؾ كأسعدؾ أٓىها حطت بؾ الرحاؿ

ػػؿ الشػػكر كعظػػٓـ اٚهتىػػاف إلػػِ جػػاكهػػا ك  خاصػػة ك  بجهٓػػع هىتسػػبٍٓا هعتْ جاهعػػة العاصػػهة جاهعػػة القػػدسأتقػػدـ بجٓز
شكران لكـ عمِ هػا قػدهتهكي ٓة عمِ جٍكدٌـ الهشككرة فك التربالعمـك كمٓة لتدٓرسٓة كالطاقـ ا٘دارم فْ أعلال الٍٓئة ا

فجػزاكـ اهلل  ة كأحاسٓس ىابعة هف قمكبكـ كأداـ اهلل عزكـ كعطػائكـهشكر هصمحة طمبة الهاجستٓر هف ىصح ك لخدهة ك 
 .خٓر الجزال كبارؾ اهلل فٓكـ كىفع بكـ

ا الدراسةكها أتقدـ بالشكر كالعر   .فمٍها هىْ جٓزؿ الشكر كاٚحتراـ ،فاف لعلكم لجىة الهىاقشة المذاف أثٓر
عمػػِ تػػذلٓؿ  كالشػػكر كػػؿ الشػػكر لهػػف دعهىػػْ كسػػاىدىْ لمكصػػكؿ إلػػِ ٌػػذي الهرحمػػة كأعػػاىىْ بعػػد اهلل سػػبحاىً كتعػػالِ

ػػكسػػاىد كشػػجع، شػػكران لزكجػػْ الحبٓػػب الػػذم بػػذؿ كقػػدـ، الصػػعاب كتخطػػْ العقبػػات ؽ لمكصػػكؿ إلػػِ ، سػػٍؿ لػػْ الطٓر
، شػػكران لبىػػاتْ كابىػػْ الػػذٓف تحهمػػكا هعػػْ الصػػعاب كسػػاعدكىْ كدعهىػػْ لهكاكبػػة هسػػٓرتْ التعمٓهٓػػةهبتغػػام كشػػجعىْ 

 .حفظكـ اهلل ككفقكـ إلِ كؿ الخٓر لمكصكؿ لٍذي الهرحمة
 .تىاف لكؿ هف ساعدىْ كأعاىىْ عمِ إىجاز ٌذي الدراسةكها أتقدـ بعظٓـ الشكر ككافر اٚه

 ا أف الحهد هلل رب العالهٓفآخر دعكاىك 
 
 الباحثة 

 النافع وميسمكف تحسيف سالم



 ج  
 

 الممخص
 

عمػِ التفكٓػػر  تٍـقػػدر لمهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػة ك طمبػة الصػػؼ العاشػر فٍػػـ العٛقػػة بػٓف  تحدٓػدٌػدفت ٌػذي الدراسػػة 
 235( طالبػػان كطالبػػػة )522تككىػػت عٓىػػة الدراسػػة هػػف )ك  .حػػؿ الهشػػكٛت فػػْ هػػادة الكٓهٓػػالك اٚسػػتدٚلْ 

ـ بطٓرقة عشكائٓة عىقكدٓػة هػف طمبػة الصػؼ العاشػر هػف الهػدارس التابعػة  287 طالبان ك طالبة( تـ اختٓاٌر
  .لهدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس

 
ػػْ مقٓػػاس لثػػٛث اختبػػارات  أعػػدتك كهػػا  ،(اٚرتبػػاطْاٖسػػمكب ) اسػػتخدهت الباحثػػة الهػػىٍج الكصػػفْ كقػػد ٌك

اسػػػػػتخدهت . ك (ٛتالتفكٓػػػػػر اٚسػػػػػتدٚلْ كحػػػػػؿ الهشػػػػػكئٓػػػػػة ك فٍػػػػػـ الطمبػػػػػة لمهفػػػػػآٌـ الكٓهٓااختبػػػػػار لقٓػػػػػاس )
ػة الهتكسػطات الحسػػابٓة، كهعاهػؿ ارتبػػاط بٓرسػػكف، كهعادلػػة ، اختبػػار )ت( تهكاسػػتخد ،كاٚىحرافػػات الهعٓآر
 .الثبات كركىباخ ألفا

 
بىسػػػػبة  بشػػػػكؿ همحػػػػكظ طمبػػػػةالفٍػػػػـ الهفػػػػآٌـ الكٓهٓائٓػػػػة لػػػػدل القػػػػدرة عمػػػػِ اىخفػػػػاض أظٍػػػػرت الىتػػػػائج كقػػػػد 

كلصػػالح الهجػػاؿ اٚسػػتقرائْ أكثػػر هىٍػػا فػػْ  %(58.8) التفكٓػػر جػػالت بىسػػبةالقػػدرة عمػػِ أف ، ك %(30.1)
كقػػد تفاكتػػت الهتكسػػطات  .%(59.9)حػػؿ الهشػػكٛت جػػالت بىسػػبة القػػدرة عمػػِ أف ك  الهجػػاؿ اٚسػػتىباطْ،

ٓـ فٍػػػـ الهفػػػاٌهسػػػتكل القػػػدرة عمػػػِ فػػػْ  دالػػػة احصػػػائٓان  فػػػركؽ تجػػػدقػػػد ك ك  .الحسػػػابٓة فػػػْ كػػػؿ هجػػػاؿ هىٍػػػا
طمبػة الحػؿ الهشػكٛت لػدل هسػتكل القػدرة عمػِ فػْ ك التفكٓر اٚسػتدٚلْ هستكل القدرة عمِ فْ ك الكٓهٓائٓة 

بٓف القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ  اإحصائٓدالة قة طردٓة تكجد عٛك كها . لصالح ا٘ىاثك تعزل لهتغٓر الجىس، 
ـ الهفػػػآٌـ الكٓهٓائٓػػػة كالقػػػدرة عمػػػِ حػػػؿ بػػػٓف القػػػدرة عمػػػِ فٍػػػ. ك الكٓهٓائٓػػػة كالقػػػدرة عمػػػِ التفكٓػػػر اٚسػػػتدٚلْ

   .الهشكٛت
 
 ةفػػػز هٍػػػارات التفكٓػػػر بصػػػفة عاهػػػٓحعتهػػػاد هحتػػػكم دراسػػػْ اأكصػػػت الباحثػػػة ب الدراسػػػة، جىتػػػائ فػػػْ لػػػكلك 

كربػػط ذلػػؾ بفٍػػـ الهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة فػػْ هػػادة  ةحػػؿ الهشػػكٛت بصػػفة خاصػػك كهٍػػارات التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ 
 .الكٓهٓال
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Abstract 
 

The objective of this study was to determine the relationship among the 10
th

 graders' 

understanding of chemical concepts and their reasoning thinking and solving  

problemsabilities in chemistry. The study sample consisted of (522) students (235 male and 

287 female) were selected by a random cluster of schools of the Directorate of Education of 

the suburbs of Jerusalem. 

 

The researcher used the descriptive approach, and the research prepared three tests to measure 

the students' understanding of chemical concepts and  their  reasoning  thinking  and  problem 

solving. Using the arithmetic means, standard deviations, (t) test, Pearson  correlation and 

Cronbach's alpha coefficients. 

 

The results showed reduced ability to understand chemical concepts among students 

significantly, and the ability to think good and acceptable ratio came to favor inductive field 

than in deductive domain, the ability to solve problems was average and acceptable. 

Arithmetic averages varied in each area.There were statistically significant differences at the 

level of the ability to understand chemical concepts and reasoning ability, and the ability to 

solve problems for students due to the variable of sex and for the female. Also, there is a 

statistically significant positive relationship between the ability to understand chemical 

concepts and reasoning thinking. And the ability to understand chemical concepts and ability 

to solve problems. 

 

In light of the study results, the researcher recommended adopting textbook content stimulates 

the thinking skills in general and reasoning thinking skills, problem solving and in particular 

and in the understanding of chemical concepts the subjectofchemistry. 
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 الفصؿ األكؿ
 راسة كمشكمتياخمفية الد  

 
 مة مقد   .1.1
 

كتههػػؿ  ،كالىظػػر فػػْ الظػػكاٌر الككىٓػػة الهختمفػػة حػػث اهلل سػػبحاىً كتعػػالِ ا٘ىسػػاف عمػػِ التفكٓػػر فػػْ الكػػكف،
تحصٓؿ العمـ كهعرفة سىف اهلل كقكاىٓىً فْ جهٓػع هٓػادٓف العمػـك  كها حثً عمِ .بدٓع صىعً كهحكـ ىظاهً

ىا دعكة إل  .ِ الهٛحظة كالتفكٓر كالبحػث كالتحصػٓؿ العمهػْ فػْ جهٓػع هىػاحْ الحٓػاة الهختمفػةالهختمفة، ٌك
َْ َكَأْىٍَػارنا َكِهػْف ُكػؿ  ﴿:كتعػالِ فػْ هحكػـ التىٓزػؿ سػبحاىًحٓث ٓقكؿ  َْرَض َكَجَعػَؿ ِفٍَٓػا َرَكاِسػ ْٖ ٌُػَك الذػِذم َهػدذ ا َك

ٍَا َزْكَجِْٓف اْثَىِْٓف ُْٓغِشْ المذ  َٓاٍت ِلَقْكـٍ ََٓتَفكذُركفَ الثذَهَراِت َجَعَؿ ِفٓ َٔ ٍَاَر ِإفذ ِفْ َذِلَؾ  َؿ الىذ  (.249 )الرعد: ﴾ْٓ
 

تفكػػر فٓهػػا حكلػػً، فبػػً  ،هخمكقاتػػً بالعقػػؿكقػػد هٓػػز اهلل ا٘ىسػػاف عػػف سػػائر  تههػػؿ ٓك التفكٓر ٓتطػػكر بػػٓتػػدبر ٓك
جٓػػػة، ففػػػْ عصػػػر كٓرتقػػػْ هكاكبػػػان لتطػػػكرات العصػػػر السػػػٓرعة فػػػْ شػػػتِ الهجػػػاٚت  العمهٓػػػة هىٍػػػا كالتكىكلك 

ٚ م اىجاز لػً أ بقْ عمِ الٍاهش دكف اىفجارات الثكرة الهعمكهاتٓة ٓجب أف ٓمحؽ ا٘ىساف بركب التطكر كا 
 ٓذكر. 

 

الهعرفػػة ٌػػْ أحػػد الحمػػكؿ التػػْ قػػد  شػػكاؿأ ( أف عمهالالتربٓػػة أكػػدكا عمػػِ أف2006) كقػػد أشػػارت البمبٓسػػْ
الهعرفػة  شػكاؿات، كهػا ٓػركا كػذلؾ أف التهكٓػد عمػِ أتككف فعالة لهكاجٍة تحدٓات العصر كالبعد عف الجزئٓ

ٌذي الهعرفة، كالتْ فْ لػكئٍا ٓهكػف فٍػـ العدٓػد هػف الحقػائؽ ٌك تهكٓد عمِ الهفآٌـ كالهبادئ التْ تشكؿ 
 الجزئٓة لهجاؿ هعٓف.
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كهف ٌىا ، ف الهفآٌـ العمهٓة هف أٌـ ىكاتج العمـ التْ بكاسطتٍا ٓتـ تىظٓـ الهعرفة العمهٓة فْ ذات الهعىِإ

ىستدؿ عمِ لركرة تعمـ الهفآٌـ العمهٓة لها لٍا هػف أٌهٓػة كبٓػرة كتكجٓػً طػرؽ تعمهٍػا باٚتجػاي الصػحٓح، 
ػػكف، كهصػػههكا الهىػػاٌج ىصػػب أعٓػػىٍـ ان رئٓسػػ طمبػػة لمهفػػآٌـ العمهٓػػة ٌػػدفان كأصػػبح اكتسػػاب ال  كلػػعً التربٓك

ذا ها أشارت إلًٓ بعض الدراسات هثؿ صػابٓرىْ دراسػة ك ( 2014اسة عثهاف )( كدر 2016أحهد ) دراسة ٌك
 .(1994كالخطٓب )



كهػػػا تعػػػد أسػػػالٓب التفكٓػػػػػر هجهكعػػػة هػػػف الطرائػػػؽ كاٚسػػػتراتٓجٓات التػػػْ ٓسػػػتعهمٍا الفػػػرد فػػػْ التعاهػػػؿ هػػػع 
هكػػف القػػكؿ أف أسػػمكب  .(1989 الهعمكهػػات الهتاحػػة حٓػػاؿ هػػا ٓكاجٍكىػػً هػػف هشػػكٛت كهكاقػػؼ )قاسػػـ، ٓك

خػػٛؿ هراحػػؿ الىهػػك الهختمفػػة، كأف ٌىالػػؾ عٛقػػة كالػػحة بػػٓف أسػػمكب تفكٓػػر  الفػػرد فػػْ التفكٓػػر ٓػػتـ اكتسػػابً
 هراد،)الفرد كبٓف سمككً كطٓرقة تعاهمً هع الهعرفة كالهعمكهات كتكظٓفٍا فْ حؿ ها ٓكاجًٍ هف هشكٛت 

1998.) 
 

لطمبػػػػة كتتجاٌػػػؿ الكثٓػػػػر هػػػػف اٖىظهػػػػة  التعمٓهٓػػػػة دكر أسػػػػالٓب التفكٓػػػػر بشػػػػكؿ كبٓػػػػر إذ أىٍػػػػا تٍػػػػتـ بتمقػػػػٓف ا
ـ بالكٓفٓػة التػْ تػتـ هػػف خٛلٍػا عهمٓػة الػتعمـ إذ أف فشػؿ الكثٓػر هػػف الطمبػة ٚ  الهعمكهات هػف دكف تبصػٌٓر

أسالٓب تفكٓػر  ٓعػكد إلِ لعؼ قدراتٍـ الذٌىٓػة أك إلِ اىخفاض فْ هستكل ذكائٍـ بؿ ٓرجع الِ اكتسابٍـ
 (.2006 ،غٓر هٛئهة )الطٓب

 
ف هف  هػا قػد ه ٌتهػاـ بهسػالٓب التفكٓػر كتىكعٍػا،ٌك قمة اٚ طهخ أسالٓب تفكٓر أسباب اكتساب الطمبة ٌـأكا 

 ٓػتـ قبكلٍػا هػف جٍػتٍـ حٓػثبػاٖقكاؿ الهتداكلػة  فقػد بككىػكا أكثػر تػهثران الِ ىتائج غآة فْ السػكل  الطمبة ٓقكد
 .لٍركب هف هكاجٍة الهشكٛتاهها ٓؤدم إلِ  أك دراسة بٍا دكف ىقد أك تدقٓؽ

 
كدراسػة أبػك  (2001) كدراسة خٓرشػة (6199) السركرهف الدراسات العربٓة هثؿ دراسة كقد أشارت الكثٓر 

إلِ أف الهؤسسة التعمٓهٓة تجاٌمت اٌٚتهاـ بالعهمٓات العقمٓة ككجٍت جؿ اٌتهاهٍا لمحفػظ  (2011خهرة )
ٛن فْ جعؿ الطمبة أكثر قدرة ع كالتمقٓف كاجتٓاز اٚختبارات اٖهر الذم لـ ٓعد أسمكبان  مِ فٍـ كاسػتٓعاب فاع

طفٓػػة ٓىقصػػً الهػػادة العمهٓػػة كتطبٓقاتٍػػا فػػْ هجػػٛت الحٓػػاة الهختمفػػة هػػا أدل إلػػِ ظٍػػكر جٓػػؿ ذم ىزعػػة عا
 .التفكٓر الهىطقْ
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، فػٛ بػد لػً تطػكر همحػكظ لمعصػري هػف ىشٍدلههارسة هٍارات التفكٓر لها حاجة هاسة  ٌذا تكجد فْ كقتىاك 
خػذت التربٓػة أشكٛت لهكاجٍة تطكرات الحٓاة الهتٛحقة، لذا فقػد عمِ التكاصؿ كحؿ اله هف أف ٓككف قادران 

عمػِ هٍػارات التفكٓػر كحػؿ الهشػكٛت، كٓقػع العػبل الحدٓثة ذلؾ بالحسباف، فقد اٌتهػت بتػدٓرب الهتعمهػٓف 
اٖكبر عمِ كاٌؿ الهدرسة فْ تعمٓـ الطٛب لهٍارات التفكٓر، لذا فإف الهدرسة العصٓرة تعتبر القدرة عمِ 

 ٓػػػر هػػػف أٌػػػدافٍا الرئٓسػػػة، فٍػػػْ تسػػػعِ دائهػػػان ىحػػػك طالػػػب قػػػادر عمػػػِ التفكٓػػػر كالتطػػػكر ىحػػػك اٖفلػػػؿالتفك
(Costa & Kellick, 2000.) 
 
ر التفكٓػػر كهٍاراتػػً لػػدل الطمبػػةدكر كبٓػػر كهٍػػػـ فػػػْ تىهٓػػة كتطػػلمهىػػاٌج الدراسػػٓة ك  قٍػػػا ٓك ، إذ ٓػػتـ عػػف طٓر

كتطبٓؽ ٌذي الهٍارات التفكٓٓرة داخؿ كخارج الهؤسسات  ،التفكٓرتعمػٓـ الطػٛب عمػِ التىظػٓـ كالتسمسؿ فْ 
ػػػة، فهػػػف الكاجػػب أف ٓػػتعمـ  كٓتػػدربكا عمػػِ آلٓػػة التفكٓػػر الطمبػػة فػػْ جهٓػػع هػػراحمٍـ التعمٓهٓػػة التعمٓهٓػػة كالتربٓك

أثىػػال التحػػاقٍـ بالهػػدارس حتػِ ٓتسػىِ لٍػـ إتقػاف ٌػذا الػىهط هػف خػٛؿ الهىٍػاج الدراسػْ اٚٓجابْ كهٍاراتً 
ٓػػؤدل إلػػِ تىهٓػػة الثقافػػة العمهٓػػة لػػدل الطمبػػة، كتىهٓػػة اتجاٌػػات البحػػث  لتفكٓػػر الفعػػاؿ كالهػػىظـ الػػذمهػػف ا

 (.2006كالتقصْ كاستخداـ التفكٓر العمهْ ٚتخاذ القرارات )بركات، 
 

كقد أكدت العدٓد هف الدراسات عمِ لركرة اٌٚتهاـ باستخداـ طرؽ تدٓرس تعهؿ عمِ تىهٓػة التفكٓػر لػدل 
درة عمػػِ التفكٓػػر الحدٓثػػة التػػْ تعهػػؿ عمػػِ تىهٓػػة القػػكلػػركرة تػػدٓرب الهعمهػػٓف عمػػِ طػػرؽ التػػدٓرس الطمبػػة، 

ٚن هػػف التركٓػػز عمػػِ الحفػػظ كالتمقػػٓف،  كلقػػد كػػاف التركٓػػز فػػْ الهالػػْ عمػػِ الهعمػػـ كتحسػػٓف ىػػكاتج الػػتعمـ  بػػد
اتػػً، كأىهاطػػً الهفلػػمة، هركػػزا لمعهمٓػػة التعمٓهٓػػة، لكػػف التكجٍػػات الحدٓثػػة تػػدعك لمتركٓػػز عمػػِ الهػػتعمـ كحاج

اٖصػػكات الهىادٓػػة بلػػركرة هراعػػاة الفػػركؽ الفردٓػػة عىػػد التخطػػٓط لمعهمٓػػة التعمٓهٓػػة  تعػػالِتقػػد كاتجاٌاتػػً، ك 
ا  فقػػد أكػػدت العدٓػػد هػػف الدراسػػات عمػػِ أٌهٓػػة هراعػػاة أىهػػاط الػػتعمـ الهفلػػمة لػػدل الطالػػب ،بكافػػة عىاصػػٌر

 .)2012)العٓمة، 
 

غآة فْ اٌٖهٓة ككىٍا تجهع بٓف شّقْ العمـ التْ ٌْ هف أسالٓب التفكٓر  كها تعتبر هٍارة حؿ الهشكٛت
قػة، كسػٓمة لمتّفكٓػر العمهػْ، كىتٓجػة لػً فػْ  قتً فػْ إطػار كاحػد، فالهعرفػة العمهّٓػة فػْ ٌػذي الّطٓر بهادتً كطٓر

ة كهعالجتٍػا الكقت ىفسً، كها أىٍا تعّمـ التٛهٓذ كٓفّٓة اكتشاؼ اٖخطػال، كالكقػكؼ عمػِ الهشػكٛت الحقٓقٓػ
قػة لمطالػب  بهسمكب عمهػْ سػمٓـ، كهػا تعػّكدٌـ عمػِ اسػتخداـ خطػكات التفكٓػر العمهػْ كهػا كتػكّفر ٌػذي الّطٓر

 .فرصة حقٓقٓة لبىال تعّمهً الخاص بً
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 ،ٓزداد اٌٚتهاـ بالقدرات التعمٓهٓة كتىهٓة التفكٓر لدل الطمبة فْ هعظـ دكؿ العالـ فػْ كػؿ هرحمػة تعمٓهٓػةك 

 تعتبػػر كىظػػران ٌٖهٓػػة هرحمػػة الصػػؼ العاشػػر عػػٛكةن عمػػِ أىٍػػا ،ر أساسػػان لمهراحػػؿ التػػْ تمٍٓػػاحٓػػث أىٍػػا تعتبػػ
فػػْ ٌػػذي  كالىهػػك العقمػػْ كاٚجتهػػاعْ لػػدل الطمبػػة التفػػتح الفكػػرمفٍػػْ أٓلػػا هرحمػػة فاتحػػةن لهرحمػػة الثاىكٓػػة 

هىاٌجىػا الدراسػٓة لمبحػث فػْ كاقػع   ارتهت الباحثػة أف تكػكف دراسػتٍا عمػِ الصػؼ العاشػر ،الهرحمة العهٓرة
كهػػدل إسػػٍاهٍا الفعمػػْ فػػْ تىهٓػػة التفكٓػػر بهىكاعٍػػا الهختمفػػة، كهػػدل اىتٍػػاج الهعمهػػٓف ٚسػػتراتٓجٓات كطػػرؽ 

 حدٓثة تعهؿ عمِ ىهك التفكٓر لدل الهتعمهٓف لتحقٓؽ اٌٖداؼ اٖساسٓة لمتربٓة.
 

لعهمٓػػة التعمٓهٓػة خاصػػة فػػْ التفكٓػػر كفٍػػـ الهفػآٌـ تعتبػػر حجػػر اٖسػاس فػػْ ا هٍػارات تػػرل الباحثػػة أفكهػا 
ري،  ،هػػادة الكٓهٓػػال قػػد  كهػػا اعتبػػرت أىػػًحٓػػث تعهػػؿ عمػػِ سػػعة ادراؾ الفػػرد كتحسػػٓف فٍهػػً لمهفػػآٌـ كتطػػٓك

تساعدي عمِ استٓعاب جهٓػع العٛقػات هػف حكلػً كاتخػاذ القػرارات الهىاسػبة حكلٍػا بالشػكؿ الصػحٓح، كىظػران 
ف هػف أىػكاع التفكٓػر كذلػؾ لهعرفػة هػدل تهكػف الطمبػة هىٍػا، ٘ٓهاف الباحثة بهٌهٓة التفكٓػر فقػد اختػارت اثىػا

 (.تحؿ الهشكٛ –التفكٓر اٚستدٚلْ )ٌْ  كتحدٓد هدل عٛقتٍا بفٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة، كأىكاع التفكٓر
 

ٚن خصػػبان لتىهٓػػػة  كٓعتبػػر هىٍػػاج العمػػػكـ بهػػا فٓػػػً الكٓهٓػػال كهػػا ٓتلػػػهىً هػػف خبػػػرات كهفػػآٌـ كهٍػػارات هجػػػا
ل الطمبة حٓث تقـك فمسفة تدٓرس الكٓهٓال عمػِ اٌٚتهػاـ باٖسػمكب العمهػْ فػْ التفكٓػر كبقػدرات التفكٓر لد

مٍـ لهكاجٍة هشكٛت البٓئة الهحٓطة بٍـ  .الطمبة العقمٓة كالتْ ٓفترض بهف تٌؤ
 

 مشكمة الدراسة 2.1
 

دراسػة حػج عهػر  مٓػة هثػؿكاٚقمٓهٓػة كالعربٓػة كالهحبرزت هشكمة الدراسة هف خٛؿ ىتائج الدراسات العالهٓػة 
( حٓث أظٍػرت ىتػائج ٌػذي الدراسػات اىخفالػان 2006( كدراسة الهىاف )2004(، كدراسة عمٓهات )2014)

فْ هستكل فٍـ الهفآٌـ لدل الطمبة، أهػا بشػهف هٍػارة التفكٓػر اٚسػتدٚلْ فقػد أكجػدت ىتػائج الدراسػات هثػؿ 
اجابػات ات دٚلػة احصػائٓة فػْ هتكسػطات ( كجكد فػركؽ ذ2014( كدراسة عكاض )2016دراسة العىزم )

هثػػؿ دراسػػة  الطمبػػة فػػْ هٍػػارة التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ تعػػزل لمجػػىس، كهػػا أكجػػدت بعػػض ىتػػائج الدراسػػات أٓلػػان 
ػككاردٓكهٌػكىج كدراسػة ( 2010اىعػٓـ ) فػْ هٍػارة حػؿ  (Hong, Mcgee, Howard, 2000) سػجْ ٌك

 ة تعزل لمجىس.جابات الطمبكجكد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ هتكسطات ا الهشكٛت
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هحصػمة كك ،كهراجعتٍا لمعدٓد هف الدراسات ذات العٛقة ،هف خبرة الباحثة كهعمهة لمكٓهٓال كالعمكـ العاهةك 
، كهػف ة تفكٓػر الطمبػةفػْ تىهٓػ ٍالتدٓرسػدراسٓة كها اىتٍج هف أسالٓب كاستراتٓجٓات لهىاٌج التىفٓذ احقٓقٓة ل
أف ٌىػاؾ الباحثػة ٚحظػت  لػذلؾ. الهٍػارات الٛزهػةة كهػا اكتسػبكي هػف فْ خبػرات هتعػددالطمبة  هركرخٛؿ 

 حاجة هاسة لدراسة فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة كربطٍا بقدرة الطمبة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت. 
 

 أىداؼ الدراسة 3.1
 

التفكٓػػر عمػِ  تٍـر قػػدلمهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػة ك طمبػة الصػػؼ العاشػر فٍػػـ العٛقػػة بػٓف  تحدٓػدٌػدفت ٌػذي الدراسػػة 
 .هشكٛت فْ هادة الكٓهٓالحؿ الك اٚستدٚلْ 

 
 أسئمة الدراسة  4.1
 

 :ٓةتأ ةاٖسئمأجابت ٌذي الدراسة عف 
فْ  فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدسها هستكل  (1

ؿ ٓختمؼ  ؟الجىسباختٛؼ  فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓةهستكل  هادة الكٓهٓال؟ ٌك
لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ  القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْها هستكل  (2

ؿ ٓختمؼ القدس  ؟الجىسباختٛؼ  القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْهستكل  فْ هادة الكٓهٓال؟ ٌك
 ْ القدسلدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاح القدرة عمِ حؿ الهشكٛتها هستكل  (3

ؿ ٓختمؼ  ؟الجىسباختٛؼ  القدرة عمِ حؿ الهشكٛتهستكل  فْ هادة الكٓهٓال؟ ٌك
لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة  هستكلعٛقة بٓف الها  (4

 فْ هادة الكٓهٓال؟ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛتعمِ  كالقدرة القدس
 

 فرضيات الدراسة  5.1
 

 هف صحتٍا: لفرلٓات التالٓة كعهمت عمِ التحقؽصاغت الباحثة ا أسئمة الدراسةلٙجابة عف 
( بػػػٓف الهتكسػػػطات الحسػػػابٓة α  =0.05ٚ تكجػػػد فػػػركؽ ذات دٚلػػػة إحصػػػائٓة عىػػػد هسػػػتكل الدٚلػػػة ) (1

ػػة تربٓػػة لػػكاحْ القػػدسدرجات لػػ فٍػػـ الهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة  فػػْ اختبػػار طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػْ هدٓٓر
 ؟الجىس ل لهتغٓرتعز 
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( بػػػٓف الهتكسػػػطات الحسػػػابٓة α  =0.05ٚ تكجػػػد فػػػركؽ ذات دٚلػػػة إحصػػػائٓة عىػػػد هسػػػتكل الدٚلػػػة ) (2
ػة تربٓػة لػكاحْ القػدسدرجات ل تعػزل التفكٓػر اٚسػتدٚلْ  فػْ اختبػار طمبة الصؼ العاشػر فػْ هدٓٓر

 ؟الجىس لهتغٓر
( بػػػٓف الهتكسػػػطات الحسػػػابٓة α  =0.05ٚ تكجػػػد فػػػركؽ ذات دٚلػػػة إحصػػػائٓة عىػػػد هسػػػتكل الدٚلػػػة ) (3

ػػة تربٓػػػة لػػكاحْ القػػدسدرجات لػػ تعػػػزل حػػػؿ الهشػػكٛت  فػػػْ اختبػػار طمبػػة الصػػػؼ العاشػػر فػػػْ هدٓٓر
 ؟الجىس لهتغٓر

فٍػػػـ الهفػػػآٌـ  هسػػػتكلبػػػٓف ( α  =0.05) إحصػػػائٓة عىػػػد هسػػػتكل الدٚلػػػة ةتكجػػػد عٛقػػػة ذات دٚلػػػٚ  (4
ػة تربٓػة ت حؿ الهشكٛك الكٓهٓائٓة كالقدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ  لدل طمبة الصؼ العاشر فػْ هدٓٓر

 .لكاحْ القدس
 

 :أىمية الدراسة  6.1
 

_ حػؿ  _ التفكٓػر اٚسػتدٚلْ )فٍػـ الهفػآٌـهٍػارات تفكٓػر  تىاكلػتتكتسب ٌػذي الدراسػة أٌهٓتٍػا هػف ككىٍػا 
تسػػاٌـ ٌػػذي كربهػػا  ،حٓػػث تعتبػػر أهػػرا همحػػان لتهٌٓػػؿ الطمبػػة لمحٓػػاة الهسػػتقبمٓة ،غآػػة فػػْ اٌٖهٓػػة الهشػػكٛت(

تلػػٓفً قػػد كتكهػػف أٌهٓػػة ٌػػذي الدراسػػة بهػػا  الدراسػػة فػػْ اسػػتخداـ أدكات الدراسػػة فػػْ هكاقػػؼ تعمٓهٓػػة ههاثمػػة.
ػػػا كعهمٓػػان كبحثٓػػػان إلػػِ الىظػػػا ِ تحفٓػػػز هحتػػكم دراسػػػْ ٓركػػز عمػػػب بالعهػػؿ عمػػػِ إثػػرال الهىٍػػػاج ـ التربػػكم ىظٓر

كربػط ذلػؾ بفٍػـ  ة،الهشػكٛت بصػفة خاصػحؿ ك كهٍارات التفكٓر اٚستدٚلْ  ة،هٍارات التفكٓر بصفة عاه
 .الهفآٌـ الكٓهٓائٓة فْ هادة الكٓهٓال

 
بٓػػػةلإعػػػداد الهعمهػػػٓف هختصػػػٓف فػػػْ بػػػراهج قػػػد تمفػػػت ىظػػػر الك  لتىهٓػػػة هٍػػػارات التفكٓػػػر  ،عقػػػد الػػػدكرات التدٓر

ـ غػدت هػف أٌػهٍػارات التفكٓػر اٚسػتدٚلْ كحػؿ الهشػكٛت، التػْ الهختمفة، كتككٓف اتجاٌات إٓجابٓة ىحػك 
 .كالهعمكهاتأىكاع التفكٓر الٛزهة لهكاجٍة هتطمبات عصر التكىكلكجٓا 

 
 الهٓػداف التربػكم كحػافزان  فػْلافةن هتكالعة هؿ الباحثة أف تككف ٌذي الدراسة إتهفأها عمِ الصعٓد البحثْ، 

ة تفػػتح ٌػػذي الدراسػػة الهجػػاؿ لدراسػػات كبحػػكث هػػف حٓػػث طبٓعػػفقػػد  .لدراسػػات أخػػرل ههاثمػػة لهراحػػؿ هختمفػػة
 ، كاٚستفادة هف أدكات الدراسة كاجرالاتٍا.اكىتائجٍ اكهتغٓراتٍ الدراسة هكلكع
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 :حدكد الدراسة 7.1
 

 اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ:
التفكٓػػػر سػػػتكل قػػػدرة طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػر عمػػػِ فٍػػػـ الهفػػػآٌـ الكٓهٓائٓػػػة ك قٓػػػاس ه :الحػػػدكد المكضػػػكعية

 .ائٓة فْ هادة الكٓهٓالاٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت فْ كحدة الحسابات الكٓهٓ
ػػػة  ابعػػػة لػػػكزارة التربٓػػػة كالتعمػػػٓـ فػػػْعمِ عٓىػػػة  هػػػف الهػػػدارس التاقتصػػػرت الدراسػػػة :الحػػػدكد المكانيػػػة هدٓٓر

 .( هدرسة41البالغ عددٌا )ك لكاحْ القدس التْ تلـ الصؼ العاشر، 
لػػكزارة التربٓػػة  عٓىػػة هػف طمبػػة الصػػؼ العاشػػر الهىتظهػٓف فػػْ الدراسػػة فػػْ الهػدارس التابعػػةالحػػدكد البشػػرية:

 .2017/ 2016الهىتظهٓف فْ العاـ الدراسْ  كالتعمٓـ العالْ فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس
 .الدراسْ الثاىْتـ تطبٓؽ الدراسة خٛؿ الفصؿ  :الحدكد الز مانية

 
 :مصطمحات الدراسة  8.1
 

 المفيـك العممي:
 لمدٚلػػةك كمهػػة أك جهمػػة ٓسػػتخدـ ( بهىػػً صتصػػكر عقمػػْ هجػػرد فػْ شػػكؿ رهػػز أ92: 2014) هصػػطفِعرفػً 

تككف الهفٍـك ىتٓجة ربط الحقائؽ العمهٓة ببعلٍا  ٓجػاد كا  عمِ شْل أك هكلكع أك ظاٌرة عمهٓة هعٓىة، ٓك
 ص.قات القائهة بٓىٍاٛالع


 :فيـ المفاىيـ الكيميائية
التىبػػػؤ بظػػػكاٌر قػػدرة الطالػػػب عمػػِ فٍػػػـ الهفػػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة كاسػػػتٓعابٍا كتطبٓقٍػػا فػػػْ الكصػػػؼ، كالتفسػػٓر، ك 

: ٓقصػػد بٍػػا فػػْ ٌػػذي الدراسػػة هقػػدار الدرجػػة التػػْ إجرائٓػػان أهػػا  .طبٓعٓػػة، كتطبٓقٍػػا فػػْ هكاقػػؼ حٓاتٓػػة جدٓػػدة
الباحثػػة كالهتلػػهف عىاصػػر كحػػدة أعدتػػً سٓحصػػؿ عمٍٓػػا الطمبػػة فػػْ اختبػػار فٍػػـ الهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة الػػذم 

 .الحسابات الكٓهٓائٓة هف كتاب الكٓهٓال لمصؼ العاشر
 
 :Ability درةالق
. ئف الحْ عمِ أف ٓقـك بعهػؿ هعػٓفصالقكة الفعمٓة لدل الكاصبهىٍا  (269: 1981) ٍا العبٓدم كالجبكرمعرف

قصػػد بالقػػدرة إجرائٓػػا طمبػػة لهٍػػارات التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ كحػػؿ الهشػػكٛت فػػْ هػػادة لػػدل ال:ن هػػدل الػػتهكف ٓك
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بػهدكات  حٓػث ٓػتـ قٓاسػٍا لهكاقؼ العهمٓة الهختمفػة،ص، كتكظٓفٍا فْ احدة صالحسابات الكٓهٓائٓةفْ ك الكٓهٓال 
 .هف قبؿ الباحثة ااٚختبار التْ تـ اعدادٌ

 
 :Reasoning Thinkingالتفكير االستداللي 

( بهىً صعهمٓة عقمٓة هىطقٓة تتلهف هجهكعة هف الهٍارات الفرعٓة التْ تبدك فْ 5: 2001عرفً العتٓبْ )
، حٓث ٓسٓر فًٓ الفرد زل هف الكؿ،كاستىباط الجالقاعدة هف جزئٓاتٍآز باستقرال كؿ ىشاط عقمْ هعرفْ ٓته

 ".هف حقائؽ هعركفً اك قلآا هسمـ بصحتٍا الِ هعرفة الهجٍكؿ ذٌىٓا
 

قػة هىظهػة  عقمٓةعهمٓة ( بهىً ص287: 2002كقد عرفً جركاف ) تتلهف كلع الحقػائؽ أك الهعمكهػات بطٓر
 مةص.بحٓث تؤدم الِ استىتاج أك قرار أك حؿ لهشك

 
الػذم ٓهارسػً الطمبػة هػف أىهػاط التفكٓػر  ان ىهطػٓعتبر التفكٓػر اٚسػتدٚلْ التفكٓر اٚستدٚلْ إجرائٓان: تعٓرؼ 
ػػػد هسػػػتىدا إ ػػػب كالتجٓر عمػػػِ ا٘سترشػػػاد  سػػػاعد الطمبػػػةٓ كفٍػػػ ،عىػػػد هكاجٍػػػة هشػػػكمة كهحاكلػػػة حمٍػػػالػػػِ التجٓر
هػػف الىتػػائج الهجٍكلػػة كهػػة ٚٓجػػاد هػػف خػػٛؿ تقػػدٓـ الهعم، ة الكصػػكؿ الػػِ الصػػكاب كتجىػػب الخطػػهكهحاكلػػ

قاعدة عاهة هف جٓزئات خاصة  ستىباطاحاٚت عاهة عىد تعرلً لفقرات اٖسئمة فْ هجاؿ اٚستىباط، أك 
 كٓقاس هف خٛؿ الدرجة التْ ٓحصؿ عمٍٓا الطالب. ،فْ أداة الدراسة الخاصة بالتفكٓر اٚستدٚلْ

 
 

 : Problem Solvingحؿ المشكالت 
 اصطٛحان: حّؿ الهشكمة 

( حػؿ الهشػكٛت بهىٍػا صعهمٓػة هعرفٓػة ٓحػاكؿ Cassidy & Long, 1996: 265عػّرؼ كٓسػدم كلكىػغ )
اٖفػػراد هػػف خٛلٍػػا اكتشػػاؼ اسػػتراتٓجٓات كطػػرؽ فعالػػة لمتعاهػػؿ هػػع الهشػػكٛت الٓكهٓػػة التػػْ ٓكاجٍكىٍػػا فػػْ 

 حٓاتٍـص.
 

ػػؼ العػػدؿ ػػْ ىػػكع هػػف بهىٍػػا صقػػدرة الفػػرد عمػػِ اشػػتقاؽ ىتػػائ (1995) كبحسػػب تعٓر ج هػػف هقػػدهات هعطػػاة، ٌك
اٖدال ٓتقدـ فًٓ الفرد هف الحقائؽ الهعركفة لمكصكؿ إلػِ الحقػائؽ الهجٍكلػة التػْ ٓػكد اكتشػافٍا، كذلػؾ عػف 

دراؾ اٖسباب كالعكاهؿ الهتداخمة فْ الهشكٛت التْ ٓقكـ بحمٍاص.  طٓرؽ فٍـ كا 
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التػْ تػكاجٍٍـ  ٓقػاتسٓتغمب فٍٓا الطمبة عمِ الهعْ الطٓرقة التبهىٍا  :هشكٛت إجرائٓان حؿ الالباحثة تعرؼ 

ػػؽ إدراؾ العٛقػػات كالهسػػببات فػػْ تمػػؾ الهكاقػػؼ كالتكصػػؿ إلػػِ حمػػكؿ ههكىػػة  فػػْ الهكقػػؼ التعمٓهػػْ عػػف طٓر
 لٍا.
 

هقدار الدرجة التْ سٓحصؿ عمٍٓا الطمبة :ٌك إجرائٓان  الباحثة فبحسب تعٓرؼ القدرة عمِ حؿ الهشكٛتكأها 
ْ )تحدٓد الهشػكمة، فْ هقٓاس حؿ الهشكٛ ت الذم ستعدي الباحثة كالهتلهف لقدرات حؿ الهشكٛت أٚ ٌك

ٓلاح خطة الحؿ، كاٚستىتاج، كالتحقؽ، كالتقكٓـ(.  كتهثٓؿ الهشكمة، كاختٓار خطة الحؿ، كا 
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 الفصؿ الثاني 
 األطار النظرم كالدراسات السابقة

 
 لدراسات السابقة التْ لٍا صمة بهكلكع الدراسة.تىاكلت الباحثة فْ ٌذا الفصؿ ا٘طار الىظرم كا

 
 اإلطار النظرم   1.2

 
 :اشتهؿ ا٘طار الىظرم الهحاكر أتٓة

 فٍـ الهفآٌـ  :الهحكر اٖكؿ 
 ْػػػة بٓاجٓػػػً كالتفكٓػػػر اٚسػػػتدٚلْ  :التفكٓػػػر اٚسػػػتدٚلْ :الهحػػػكر الثػػػاى شػػػهؿ ىظٓر التفكٓػػػر هٍػػػارات  –ٓك

 اٚستدٚلْ 
 شهؿ :كٛتحؿ الهش :الهحكر الثالث  –اسػتراتٓجٓات حػؿ الهشػكٛت  –القػدرة عمػِ حػؿ الهشػكٛت  :ٓك

 .لحؿ الهشكٛت Hayesىهكذج 
 

 :فيـ المفاىيـ :المحكر األكؿ1.1.2  
 

تعتبر الهفآٌـ هف أٌـ هثٓرات التفكٓر، كهف أٌـ أدكاتً، كهػا كتعػد كسػٓمة اتصػاؿ لػركٓرة بػٓف اٖفػراد لهػا 
ا، كهػا تعتبػر لٍا هف أثر فْ تىظٓـ الخبرات اٚ ا كربط ٌذي الخبرات بهصػادٌر ىساىٓة كتذكر الهعرفة كتطكٌر

هػػف خػػٛؿ هػػا ٓػػتـ تقدٓهػػً هػػف عهمٓػػة فٍػػـ الهفٍػػكـ لمطالػػب جػػزلان رئٓسػػٓان هػػف عهمٓػػة التعمػػٓـ داخػػؿ الصػػؼ، 
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هفآٌـ هختمفة كهتىكعة خٛؿ الحصة الدراسٓة الكاحدة، كقد ٓتـ ٓستخدـ الهعمـ طرقان هختمفة فْ فْ آصاؿ 
ػْ قػة الهتبعػة فػْ الهقػرر ٌك قػة  الهفٍكـ الهطمكب لذٌف الطالب لكىٍا غالبان ها تكػكف بػىفس الطٓر ىفػس الطٓر

 (.1987الهتبعة بشكؿ شائع بٓف الهعمهٓف )خصاكىً، 
 

ٓػتـ بكاسػطتٍا تىظػٓـ الهعرفػة العمهٓػة فػْ صػكرة ذات  حٓثتعتبر الهفآٌـ العمهٓة هف أٌـ ىكاتج العمـ كها ك 
عىاصػر هىظهػة كهكجٍػة ٖم هعمكهػات أك هعرفػة عمهٓػة ٓػتـ  هكاف اعتبار الهفآٌـ العمهٓةفإىً باٚ ،هعىِ

ٓكمػًلمطمبػة تقػدٓهٍا الحقػائؽ الثابتػة أف  كهػا كتعتبػر ،. كتحتػؿ الهفػآٌـ العمهٓػة هكاىػان بػارزان فػْ سػمـ العمػـ ٌك
دة ، فالطفؿ الصغٓر فْ هحاكلتً فٍـ العػالـ ه ف الهفٍكـ ٓبدأ هىذ الٚك ػف حكلً كاستكشاؼ هػا ٓحػٓط بػً تكٓك

ىػػا كهػف ٌ ،هػف هثٓػرات ٓتطمػع إلػػِ اهػتٛؾ ىظػاـ هػػػف اٚسػػتجابات الهكحػػدة لمتعاهػؿ هػػع البٓئػة الهحٓطػة بػػً
ِ خصائصٍا كطٓرقة تككٓىٍا ٌدفان تربكٓػان ٌاهان فْ جهٓع هستكٓات دراسة الهفآٌـ كالتعرؼ عمكاىت أٌهٓة 

 (.2008)اٖسهر،  التعمٓـ
 
إف فػػ .طبٓعػػة سػػٓككلكجٓة خاصػػة بػػً تشػػٓر إلػػِ أىػػً عهمٓػػة ىشػػطة تتلػػهف الكظػػائؼ العقمٓػػة العمٓػػاف لمفٍػػـ كأ

ثـ إىً ٓىهك لدل الطمبة ك ٓزداد بدآة هف الهرحمة اٚبتدائٓة  ،عهمٓة أشبً ها تككف بحؿ هشكمة هاٌك الفٍـ 
سػائدان  لتفكٓػر تصػبح هظٍػران اهٍػارات ٍـ عمِ استخداـ الرهكز العمهٓة ك ذلؾ ٖف قدرتالهراحؿ الهتقدهة ك إلِ 

ـ العقمْ ك استخداـ المغة ٓسٓطر عمِ هفآٌهٍـ  .لىهٌك
 

تػػػكفٓـ لػػػركرة كأٌهٓػػػة كبػػػرل كهػػػا ذكػػػر كاف لمهفػػػاٌ ف عػػػف  (80: 1993) ٓز عتبػػػر تكػػػٓك أٌهٓػػػة الهفػػػآٌـ صٓك
ة كهػػا الهفػػآٌـ العمهٓػػة كتىهٓتٍػػا لػػدل الطمبػػة، أحػػد أٌػػداؼ تػػدٓرس العمػػـك فػػْ جهٓػػع هراحػػؿ التعمػػٓـ الهختمفػػػ

تعتبر هف أساسٓات العمـ كالهعرفة العمهٓة التْ تفٓد فْ فٍـ ٌٓكمً العاـ كفػْ اىتقاؿ أثر التعمـ. كلٍذا، فػإف 
تككٓف الهفآٌـ العمهٓة أك تٍذٓبٍا لػدل الطمبػة، عمػػِ اخػتٛؼ هسػتكٓاتٍـ التعمٓهٓػة، ٓتطمػب أسػمكبان تدٓرسػٓان 

 .كبقالٌا كاٚحتفاظ بٍاصهىاسبان ٓتلهف سٛهة تكػكٓف الهفآٌـ العمهٓة 
 

ف ت هعالجػة الهشػكٛت التعمٓهٓػة كالكقآػة أجكد أىهاط التعمػٓـ فػْ سػبٓؿ عمٓـ الفٍـ ٓتطمب استخداـ أفلؿ ك كا 
بٍا ك تصحٓحٍا بالههارسػات التدٓرسػٓة الفعالػة  هىٍا لمحػد هػف أثػار السػمبٓة التػْ ٓهكػف أف كذلػؾ أك تصٓك

ا. .معمكـل الطمبة تترتب عف الفشؿ فْ تعمـ  كاهتداد ٌذا الفشؿ إلِ هجاٚت أخرل كالكٓهٓال كغٌٓر
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تطمػػب فٍػػـ الهفػػآٌـ العمهٓػػة كالكٓهٓائػػة عهػػؿ العمػػـ ) ( كحتػػِ ٓػػتهكف الطمبػػة هػػف Doing Scienceكهػػا ٓك
عهؿ العمـ ك إجػرال اٖىشػطة كالتجػارب العمهٓػة الهتعمقػة بػً فٍػك بحاجػة إلػِ قػدرات عقمٓػة تهكىػً هػف القٓػاـ 

ف هػف ٓهتمػؾ قػدرات عقمٓػة أقػؿ هػف غٓػري فإىػً سػٓكاجً صػعكبات كثٓػرة فػْ تىفٓػذ اٖىشػطة بههارسة ذلػؾ، كأ
 (. 2010العمهٓة الهطمكبة كاستقصال العمـ )ٓزتكف، 

 
لسػػبب بسػػٓط ٌػػك كجػػكد  كبٓػػران  فػػْ فٍهٍػػـ لمهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة تفاكتػػان ٓتفػػاكتكف اٖفػػراد ٚك ٓهكػػف اٚىكػػار بػػهف 

ٚ هادة التعمٓهٓػة ك داخؿ الفرد ىفسً تظٍر حسب ال بؿ إف ٌىاؾ فركقان  عاهة،فركؽ فردٓة بٓىٍـ فْ القدرات ال
 لكف ٌىاؾ قاسـ هشترؾ بٓف اٖفراد فْ هستكل الفٍـ الىظرم كالعهمْ. ا أف الفٍـ ٚ ٓحدث ىٍائٓان ك ٓعىْ ٌذ

 
 هػا فػْك لطمبة فػْ تحصػٓؿ الهفػآٌـ العمهٓػةف بعض الدراسات تشٓر إلِ أف ٌىاؾ اىخفالان فْ هستكل اأك 

(، كقد أشارت ىتػائج 2000تاج الدٓف )ك كدراسة صبرم ، (2000كدراسة شبر ) ق(1426دراسة كسىاكم )
تػػػكف ) أشػػػاراٖبحػػػاث كهػػػا بعػػػض  ( إلػػػِ كجػػػكد بعػػػض الصػػػعكبات التػػػْ تكاجػػػً الطمبػػػة عىػػػد تعمػػػـ 1993ٓز

ػػذي الصػػعكبات ٓػػىجـ هعظ ْ فٍػػك لػػٓس لػػً ، كبالتػػالهٍػػا عكاهػػؿ خارجٓػػة بالىسػػبة لمطالػػبالهفػػآٌـ العمهٓػػة، ٌك
حٓث تؤثر طرؽ كأسالٓب التدٓرس التقمٓدٓة السػائدة سمطاف عمٍٓا، كهف بٓف ٌذي الصعكبات طرؽ التدٓرس 

ف الهفآٌـ العمهٓة كاستٓعابٍا لػدل الطمبة. ا، فْ تكٓك  هثؿ ا٘لقػال كالهحالرة، كالشرح، كالعرض كغٌٓر
 

سػتكعب الفكػرة العمهٓػة بالدرجػة أكلٍ كقد ىستدؿ عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة بهعٓآرف: ها أف الهتعمـ ٓفٍـ ٓك
التْ ٓتهثمٍا فْ بىائً الهفآٌهْ بالشكؿ الصحٓح، كالثاىْ ٌك أف الهتعمـ ٓفٍػـ الفكػرة العمهٓػة بالدرجػة التػْ 
ٓكظفٍػػا فػػْ السػػٓاؽ اٚجتهػػاعْ الهىاسػػب لٍػػا، كهػػا فػػْ كصػػؼ كتفسػػٓر الظػػكاٌر كالهٛحظػػات كاٚجػػرالات 

ػا فػْ فٍػـ الهػتعمـ لمهػادة العمهٓػة، العهمٓة، كها كتك هف أٌهٓة القدرة لدل الهتعمـ عمِ فٍػـ الهفػآٌـ إلػِ دكٌر
راؾ عتبر أداة الطالب فْ ا٘دٓك ، فٍرتقْ لٗفلؿسٓ الطالب فإذا تهكف الطالب هف فٍهً لمهفٍكـ فإف أدال

عتبػر ف الطالب هف تىظٓـ أم هعرفهكّ ٓف فٍـ الهفآٌـ كاكالتفسٓر كالتىبؤ كالتفكٓر،  ة عمهٓة تقػدـ لػً، كهػا ٓك
ػػا فػػْ اىتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ  فٍػـ الهفػػآٌـ الركٓػػزة اٖساسػػٓة لتسػػٍٓؿ الٍٓكػؿ العػػاـ لمهعرفػػة العمهٓػػة، كهػػا كلٍػا أثٌر

 (.2014)طىكس، 
 

 فيـ المفاىيـ أىمية 
ٓهة ٓقػة سػمإف لفٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة أٌهٓة كبرل، كها أف هسػاعدة الطمبػة عمػِ تعمػـ الهفػآٌـ العمهٓػة بطر 

ٓػػتـ  كقػػد رأل جاىٓٓػػً أف تعمػػـ الهفٍػػكـر. س عهمٓػػة التفكٓػػفعالػػة ٌػػك غآػػة أساسػػٓة هػػف غآػػات الػػتعمـ كأسػػاك 
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هقػػدرة عمػػِ  لكػػؿ هػػتعمـٓشػػتهؿ عمػػِ أىهػػاط هختمفػػة هػػف الػػػتعمـ، كأف باىتظػػاـ عمػػِ شػػكؿ سػػمـ ٌرهػػْ، بحٓػػث 
كهػا أف الهفػآٌـ تمعػب دكران بػارزان فػْ ْ. إتقػاف السػابؽ لػً فػْ السػمـ الٍرهػ ٓتطمػب هىػً ، بحٓثتعمـ الهفٍكـ

ػادة الدافعٓػة لمػتعمـ كالهشػاركة الفعالػة لمطالػبإبراز أٌهٓػة الهػادة العمهٓػة  ، ههػا ٓكػكف لػػً اٖثػر اٖكبػر فػْ ٓز
كها عهؿ بركىر عمِ تمخٓص ٌٖهٓة تعمـ الهفآٌـ كفٍهٍا بصكرتٍا  .هف قبؿ الهتعمـ فْ العهمٓػة التعمٓهٓػة

 :(2008)اٖسهر،  ٓةتأبالىقاط  الصحٓحة
 تساعد فْ التقمٓؿ هف تعقد البٓئة كتسٍٓؿ التعرؼ عمِ اٖشٓال الهكجكدة فٍٓا (1
 تسٍؿ الهفآٌـ عمِ الطٛب التعرؼ عمِ اٖشٓال الهكجكدة فٍٓا (2
 .ٓقمؿ هف الحاجة إلِ إعادة التعمـ عىد هكاجٍة هكاقؼ جدٓدة (3
 ة هف الىشاطتساعد عمِ التكجًٓ كالتىبؤ كالتخطٓط ٖىكاع هختمف (4
 تسهح بالتىظٓـ كالربط بٓف هجهكعات اٖشٓال كاٖحداث (5
 تعمـ الهفآٌـ ٓساعد الهتعمـ عمِ التفسٓر كالتطبٓؽ (6
تمعػػػب الهفػػػآٌـ دكران ٌاهػػػان فػػػْ تحدٓػػػد اٌٖػػػداؼ التعمٓهٓػػػة ، كاختٓػػػػار كتىظػػػػٓـ الهحتػػػػكل ، كالكسػػػائؿ  (7

 التعمٓهٓة، ككسائؿ تقكٓهٍا
 ة.مهكاقؼ التعمٓهٓة اٖخرل الجدٓدلتسٍـ فْ اىتقاؿ أثر التعمـ  (8

 
 :التفكير االستداللي :المحكر الثاني  2.1.2

 
عمِ اعتبػار أف التفكٓػر ٌػك عهمٓػة بٓف التفكٓر كهٍارات التفكٓر،  ( فإف ٌىاؾ فرقان 2002) جركاف كبحسب
ف  ،كمٓػػة أفكػػار ٓقػػـك الشػػخص هػػف خٛلٍػػا بهعالجػػة عقمٓػػة لمهػػدخٛت الحسػػٓة، كالهعمكهػػات الهترجهػػة لتكػػٓك

فٍػْ عهمٓػة  أك الحكػـ عمٍٓػا، إذان  لػدٓىا جدٓدة أك استبداؿ ها ٌك هكجكد أك اٚسػتدٚؿ هػف خػٛؿ الهعطٓػات
 تغٓر هفٍكهة تهاهان، كتتلهف ا٘دراؾ كالخبرة السابقة كالهعالجة الكاعٓة كاٚحتلاف كالحدس، كها كاعتبر 

سػػتخدهٍا عػػف قصػػػد فػػْ هعالجػػػة هٍػػارات التفكٓػػر بهىٍػػػا تمػػؾ العهمٓػػات الهحػػػددة التػػْ ٓهارسػػٍا ا لشػػػخص ٓك
تحدٓػػػد الهشػػػكمة كآجػػػاد الفرلػػػٓات الغٓػػػر هػػػذككرة فػػػْ الػػػىص، أك قػػػكة الػػػدلٓؿ أك  الهعمكهػػػات لدٓػػػً، كهٍػػػارة

 اٚدعال، كهف ٌىا ىستطٓع التهٓٓز بٓف التفكٓر كهٍارات التفكٓر.
 
هٍارات الفرعٓة التْ تبدك ( بهىً صعهمٓة عقمٓة هىطقٓة تتلهف هجهكعة هف ال5: 2001عرفً العتٓبْ )قد ك 

كاستىباط الجزل هف الكؿ، حٓث ٓسػٓر فٓػً  فْ كؿ ىشاط عقمْ هعرفْ ٓتهٓز باستقرال القاعدة هف جزئٓاتٍا،
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هٍػارة التفكٓػر  تكاعتبػر  كهػا انص،ـ بصحتٍا الِ هعرفة الهجٍػكؿ ذٌىٓػك قلآا هسمأ ةالفرد هف حقائؽ هعركف
عتبػر زهة لمتفكٓر السمٓـ لدل الطمبة، اٚستدٚلْ هف هٍارات التفكٓر العمٓا الٛ التفكٓػر اٚسػتدٚلْ عهمٓػة ٓك

عقمٓة ٓحاكؿ فٍٓا الفرد اٚستفادة هف الهعمكهات كالبٓاىات الهتاحة فْ الكشػؼ عػف ىتػائج جدٓػدة كذلػؾ عػف 
دراؾ العٛقػات بػٓف الىتػائج لٓصػؿ إلػِ إة ثػـ ٓقػكـ بػتػكربػط كػؿ سػبب بىتٓج ةطٓرؽ السٓر بخطكات استىتاجٓ

لكػف عٛقة تهاثػؿ بػٓف التفكٓػر اٚسػتدٚلْ كالقػدرة عمػِ حػؿ الهشػكٛت، كها أف ٌىاؾ  .ة جدٓدة هعٓىةعٛق
عٛقػػة تػػرادؼ كلكىٍػػا عٛقػػة الجػػزل بالكػػؿ فالقػػدرة عمػػِ حػػؿ الهشػػكٛت تتطمػػب ٚ ىسػػتطٓع الجػػـز عمػػِ أىٍػػا 

الكصػكؿ إلٓػً الػذم ٓتطمػب أىهاط هف التفكٓر تختمؼ باختٛؼ ىكعٓة الهشكمة كبالتالْ ىكعٓة الٍدؼ الهراد 
التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ أحػػد اٖسػػالٓب ىسػػتطٓع اعتبػػار كلٍػػذا  ىهػػط هعػػٓف هػػف التفكٓػػر دكف غٓػػري لحػػؿ الهشػػكمة،

 .هة لحؿ الهشكٛتٍهال
 

هستكٓات التفكٓر بهف  ،عمهال الىفسك أحد عمهال ا٘بستهكلكجٓا التطكٓرة ك بٓاجًٓصجاف ص كبحسب كجٍة ىظر
باهتٛؾ هفآٌـ أك تراكٓب عقمٓة ٌْ براهج ، بحٓث تتهٓز كؿ هرحمة هراحؿ هحددةعبر تىهك لدل اٚىساف 

ػادة خبػرات الفػرد تصػبح الهسػتكٓات أك التراكٓػب ، أك استراتٓجٓات ٓستخدهٍا الفرد فػْ تعاهمػػً هػع البٓئػة كبٓز
ػػة غٓػػر قػػادرة عمػػػِ تفػػػسٓر خبراتػػً الجدٓػػدة ػػة جدٓػػدة ل الفػػردلػػذا تتكػػكف لػػد ،الفكٓر تسػػتكعب ٌػػذي  تراكٓػػب فكٓر

ػة هتكاهمػػة  "أم أف ٌػذي التراكٓب الفكٓرة تتكسط بٓف الفرد كبٓئتػً كلقػد كلػع صبٓاجٓػً ،الخبرات الجدٓدة ىظٓر
 (.1997أغا كعبد الهىعـ، حػكؿ الىهك الهعرفْ لدل اٖطفاؿ )

 
هػػف  سػػتدٚلْالتفكٓػػر اٚسػتدٚلْ أحػػد أٌػـ هٍػػارات التفكٓػػر حٓػث ٓعتبػػر التفكٓػر اٚ هػف ٌىػػا ىسػتطٓع اعتبػػار

اٌٖػػداؼ اٖساسػػٓة فػػْ تػػدٓرس العمػػـك كخاصػػة الكٓهٓػػال، فػػإذا تهكػػف الطمبػػة هػػف هٍػػارة التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ 
ساعدٌـ ذلؾ فْ التكصؿ إلِ هككىات العمـ )الحقائؽ، الهفآٌـ، الىظٓرات، القكاىٓف كالتعهٓهػات( فٍػْ تعػد 

 .كاتخاذ القرارات فْ جكاىب الحٓاة الهختمفةْ تساعد فْ حؿ الهشكٛت تهف الهٍارات العقمٓة العهمٓة ال
 

 مراحؿ التفكير االستداللي:
ا، ٓقػػكـ الطالػػب بالعهػػؿ  بدآػػةن ٓستشػػعر الطالػػب بكجػػكد الهشػػكمة، فٓبػػدأ عىػػدٌا بتحمٓػػؿ الهشػػكمة إلػػِ عىاصػػٌر
عمػػِ إعطػػال كتقػػدٓر قٓهػػة لكػػؿ عىصػػر، كهػػف ثػػـ ٓبػػدأ بجهػػع البٓاىػػات كالهعمكهػػات التػػْ تفٓػػد فػػْ هكلػػكع 

، كبعػػد ذلػػؾ ٓقػػكـ الطالػػب بكلػػع فػػركض هىاسػػبة كاقتػػراح بشػػهىٍا كمة كتسػػاعد عمػػِ حمٍػػا كاتخػػاذ القػػرارالهشػػ
بعػػض الحمػػكؿ الهتكقػػع أف تعهػػؿ عمػػِ ا٘فػػادة فػػْ حػػؿ الهشػػكمة، ٓبػػدأ الطالػػب بهىاقشػػة الفػػركض الهطركحػػة 
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مهكلػػػكع ٓجػػػب كالعهػػػؿ عمػػػِ غربمتٍػػػا كاختٓػػػار اٖىسػػػب هىٍػػػا، كفػػػْ الىٍآػػػة كبعػػػد اختٓػػػار الحػػػؿ الهىاسػػػب ل
ػػػؽ هتابعػػػة جهػػػع البٓاىػػػات كالتىبػػػؤ بٍػػػا ، )عبٓػػػد كعفاىػػػة التحقػػػؽ هػػػف صػػػحة الحػػػؿ الهطػػػركح كذلػػػؾ عػػػف طٓر

2003.) 
 
فك  دكرة فعػػاؿ فػػػْ هتابعػػة هىطقٓػػػة الحجػػج ا٘سػػػتقرائٓة كا٘سػػتىباطٓة التػػػْ تصػػدر هػػػف  متفكٓػػر ا٘سػػػتدٚلْل ا 

ف ٓتطػػكر ىتٓجػػة إلػػِ أشػػكاؿ هػػف الهحاجػػة لػػذا ٓهكػػف لمتفكٓػػر ا٘سػػتدٚلْ أ التعمٓهػػْ،الطػػرفٓف فػػْ الهكقػػؼ 
أك اٚقتصادٓة أك الهىاظرات العمهٓة حٓػث  أك ا٘جتهاعٓةتعمٓهٓة كخصكصا عىدها ٓتعمؽ اٖهر بالقلآا ال

ىتػػػػاج حجػػػػج جدٓػػػػدة ٘قىػػػػاع الطػػػػرؼ أخػػػػر بهكقفػػػػة  ٓسػػػػعِ الفػػػػرد إلػػػػِ هتابعػػػػة هىطقٓػػػػة الحجػػػػج الهلػػػػادة كا 
(4891Lawson & Beraler, ) . 
 

 :فكير االستدالليالت ميارات
ٓف فػْ تحدٓػد هٍػارات التفكٓػر اٚسػتدٚلْ، بػ هف اٚسػتدٚؿ ٓتكػكف هف الهتفؽ عمٓة هػف قبػؿ البػاحثٓف التربػٓك

 ،(التكصػػؿ إلػػِ القاعػػدة العاهػػة هػػف الجزئٓػػات أك الحػػاٚت الخاصػػةكبإهكاىىػػا القػػكؿ عىػػً أىػػً ) هػػف اٚسػػتقرال
ىظر  ا عمِ الجزئٓات كالحاٚت الخاصة(، كبحسب كجٍةٌك اٚىتقاؿ هف القاعدة كتطبٓقٍ)كبهف اٚستىباط 

حٓػػث ٍاراتػػً إلػػِ اٚسػػتقرال كاٚسػػتىباط، فػػإف اٚسػػتدٚؿ ٓىقسػػـ هػػف حٓػػث ه بعػػض الفٛسػػفة كعمهػػال الهىطػػؽ
ىتٍػػػْ بالقػػػاىكف العػػػاـ الػػػذم ٓكشػػػؼ عػػػف العٛقػػػات الهختمفػػػة بٓىٍػػػا، بٓىهػػػا  ٓسػػػٓر اٚسػػػتقرال هػػػف الجزئٓػػػات ٓك

سػػػٓر هػػػف الهسػػػمهات اٚسػػػتىباط فٓعتهػػػد عمػػػِ تط بٓػػػؽ قكاعػػػد اٚسػػػتدٚؿ عمػػػِ الىهػػػكذج الشػػػكمْ لمهشػػػكمة ٓك
 ,Hunt).1989) كالفركض بخطكات هىطقٓة حتِ ٓصؿ إلِ الجزئٓات

 
 (:2009)العتٓبْ،  عٓرؼ كؿ هٍارة هف ٌذي الهٍاراتتأف ىعرض بشكؿ هختصر  ىآهكىك 
 

 :Deductive Thinkingالقدرة عمى التفكير االستنباطي  -1
ْ الق ػتـ ذلػؾ هػف سػابقة  هعطػاة درة عمِ التكصؿ إلػِ ىتٓجػة هختمفػة أك لػهىٓة هػف هعمكهػاتٌك ٓك
ػػػػؽ اٚىتقػػػػاؿالحقػػػػائؽ الهتػػػػكفرة  كهعالجػػػػة الهعمكهػػػػات  خػػػػٛؿ هػػػػف الكػػػػؿ إلػػػػِ الجػػػػزل كهػػػػف  عػػػػف طٓر

اٚسػػتىباط عهمٓػػة  فإىىػػا ىعتبػػرالعهكهٓػػات إلػػِ الخصكصػػٓات كهػػف القكاعػػد إلػػِ التطبٓقػػات، كلػػذلؾ 
تستٍدؼ التكصؿ ٚستىتاج ها أك هعرفة جدٓدة باٚعتهاد عمػِ فػركض أك بحٓث استدٚؿ هىطقْ، 

حٓػػث مغػػكم الرهػػزم أك التركٓػػب الشػػكؿ  سػػتىباطٓهخػػذ اٚك  .هقػػدهات هكلػػكعٓة كهعمكهػػات هتػػكافرة
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ػػؽ لمكصػػكؿ إلػػِ اسػػتىتاج  كهػػف خػػٛؿ ٌػػذا الفػػرض ٓػػتـ تهٍٓػػدٓلػػـ الجػػزل اٖكؿ هىػػً فرلػػان  الطٓر
 .هحتكـ

 
كهػػػف ثػػػـ  الفمػػػزات هكصػػػمة لمتٓػػػار الكٍربػػػائْ جهٓػػػعلمطالػػػب أف  ٓػػػذكر الهعمػػػـ أفكهثػػػاؿ عمػػػِ ذلػػػؾ: 

( )الحدٓػد هػف الفمػزات ذلػؾ بػهف فٓسػتدؿ الطالػب هػف الحدٓد هكصؿ لمتٓػار الكٍربػائْتكلح لً بهف 
 هف الهعمكهات الهعطاة لدًٓ. قد استىبط الطالب ا٘جابة الصحٓحةكهف ٌىا ف

 
 :Inductive Thinkingالقدرة عمى التفكير االستقرائي  -2

الكصػكؿ إلػِ ىتٓجػة جدٓػدة  كذلػؾ بٍػدؼ، لهفٍػـك كاحػد عدة أهثمػة عطال كتقدٓـكتعىْ القدرة عمِ ا
عهمٓػػة اسػػتدٚؿ  فإىىػػا ىعتبػػر التفكٓػػر اٚسػػتقرائْ اسػػتىادان عمػػِ ذلػػؾتحقػػؽ هػػف ىتٓجػػة سػػابقة، ك الأك 

أك  لػػدٓىا ة الهتػػكافرةتتجػػاكز حػػدكد اٖدلػػقػػد عقمػػْ، تسػػتٍدؼ التكصػػؿ إلػػِ اسػػتىتاجات أك تعهٓهػػات 
اٚسػتىتاجات صػحٓحة إذا كاىػت  ، كعمٓػً فإىػً قػد ىعتبػرهسبقةالهشاٌدات الهعمكهات التْ تقدهٍا ال
هكجػً بهىػً تفكٓػر التفكٓػر اٚسػتقرائْ أف هػف طبٓعػة هكلكعة صحٓحة، ك الفركض الهعمكهات أك ال

دٓػدة، أك إٓجػاد حمػكؿ جدٓػدة كها أىً كسٓمة هٍهة لحؿ الهشكٛت الج ،ٚستكشاؼ القكاعد كالقكاىٓف
ر فركض جدٓدة  .لهشكٛت قدٓهة، أك تطٓك

 
كهف تػذكر لمطالػب أف الػدجاج ٓتكػاثر بػالبٓض، كأف الحهػاـ ٓتكػاثر بػالبٓض، كأف  كهثاؿ عمِ ذلؾ:

الىعاـ أٓلان ٓتكاثر بالبٓض، فٓستدؿ الطالب هف خٛؿ ذلؾ بهف الطٓػكر تتكػاثر بػالبٓض. فالطالػب 
 هف الهعطٓات، فقد أكجد القاعدة هف الجزئٓات. بذلؾ استقرل ا٘جابة

 
 مميزات التفكير االستداللي 

 
ادة عهػؽ الهعمكهػات  لػدم الهػتعمـ. كهػا ٓسػاعد  تهتاز هٍارة التفكٓر اٚستدٚلْ بهىٍا تعهؿ عمِ ٓز
التفكٓر اٚستدٚلْ عمِ الكصكؿ إلػِ القكاعػد العاهػة كالهعػآٓر كالهحكػات الصػحٓحة لٗهػكر، كهػا 

ا، كهػا أف ههػا ٓهتػاز كتساٌ ـ فْ تىهٓة هٍارة البحث  العمهْ كالتىقٓب عف الهعمكهات هف هصػادٌر
هػتعمـ لػـ ٓتمقػِ الهعمكهػً كهػا ٌػْ بػؿ ٌػك أىً ٓلعؼ عاهؿ الىسٓاف، ٖف ال بً التفكٓر اٚستدٚلْ
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ٍػػا ، كاف هػػف ههٓػػزات هٍػػارة التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ اىهػػف الهعطٓػػات باسػػتقرائٍا أك اسػػتىباطٍا قػػاـ  هػػف
 تساٌـ تىهٓة التعمـ ذك الهعىِ.

 
 :حؿ المشكالت :المحكر الثالث  3.1.2

 
إف حػؿ إلػِ  (Atkinson, Atkinson, Smith. & Bem, 1996) ، اتكىسػكف، سػهٓث كبػٓـٓشػٓر أتكىسػكف

الهشكمة ٌك الحالة التْ ىكافح كىسعِ هف خٛلٍا لمكصكؿ إلِ ٌدؼ ٚ ىهتمكً، كالتػْ بهكجبٍػا ٓػتـ تجزئػة 
ػة إلػِ هجهكعػة أصػغر هػف الٍدؼ ا ػة كهػف ثػـ تجزئػة اٌٖػداؼ الثاىٓك لعاـ إلِ هجهكعة هف اٌٖداؼ الثاىٓك

 .اٌٖداؼ الفرعٓة التْ تهكىىا لمكصكؿ إلِ الهستكل الذم ىحتاجً كالٍادؼ إلِ حؿ الهشكمة
 

ٓرف ، كهػػا ٓعػػكد اٌٚتهػػاـ بػػػهسمكب حػػؿ الهشػػكٛت فػػِ هجػػاؿ عمػػػـ الػػىفس إلػػِ العقػػد الثػػاىِ هػػف القػػرف العشػػ
مرص  تجاربً الهبكرة عمِعىدها بدأ ص ثكرىدٓؾ ص  بإجرال تجاربػً عمػِ الشػهباىزل، ككػاف القطط، ثـ أعقبً صكٌك

ػػؽ الهحاكلػػة كالخطػػه، كلػػـ  اٚتجػػاي السػػائد آىػػذاؾ ٓىظػػر إلػػِ حػػؿ الهشػػكٛت عمػػِ أىػػً عهمٓػػة تعمػػـ عػػف طٓر
اطً بعهمٓػة الػتعمـ كالتعمػٓـ فػِ الهجػاٚت بٓف الباحثٓف، ىظران ٚرتبؼ اٌٚتهػاـ بهكلكع حؿ الهشكٛت ٓتكق
كتطػػػكرت أسػػػالٓب حػػػؿ الهشػػػكٛت بػػػدلان هػػػف أسػػػمكب الهحاكلػػػػة كالخطػػػه هػػػركران بهسػػػالٓب  لدراسػػػٓة الهختمفػػػة،ا

تبػػػاع القػػػكاىٓف كهعالجػػػػة الهعمكهػػػػات، كاسػػػتراتٓجٓات حػػػؿ الهشػػػكٛت العاهػػػػة كالخاصػػػػة كاىتٍػػػالن  اٚكتشػػػاؼ كا 
  .(2002بهسمكب العصؼ الذٌىِ )جركاف، 

 
صىؼ  :كٛت إلِ( الهش2007) ك كىكفؿأبك جاد ٓك

صكؿ إلِ حمكؿ ههلكفة كشائعة فٍٓا الهعمكهات الهتاحة كافٓة لمك تككف بحٓث هشكٛت هحكهة البىال  .1
الهعمكهات صكرة كالحة لمكلع الحالْ كها ٌك هههكؿ فْ الكصكؿ إلًٓ، ( حٓث تهثؿ ٌذي عادٓة)

ذي الهشكٛت تتهٓز بهف لٍا طرقان   كالحة لمحؿ . ٌك
الطمبػة  ٚك تػزكد ،هشكٛت لعٓفة البىال تككف الهعمكهات الهتاحة فٍٓا غٓر كافٓة لمكصكؿ إلِ الحؿ .2

تطمػب  ،فْ الهشكمة الهطركحةذا ٚ ٓشٓر إلِ كجكد شْل ىاقص ٌكبالتكجًٓ الكافْ لحؿ الهشكمة،  ٓك
تكػكف  كغالبػان  ،تػان كجٍػدان أكبػرالكصكؿ لحمكؿ لٍذي الهشكٛت تفكٓران عمػِ ىحػك إبػداعْ كهػا تتطمػب كق

 حمكؿ ٌذي الهشكٛت غٓر هتكقعة. 
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 أسس كمبادئ استراتيجية حؿ المشكمة:
 هبادئ هف أٌهٍا:سس ك لحؿ الهشكٛت أ

 بالشكؿ الصحٓح. العهؿ عمِ تحدٓد الهشكمة -1
 جهع البٓاىات الهتعمقة بالهشكمة. -2
 .راح بعض الحمكؿ الهىاسبة كالهؤقتةاقت -3
 ؿ الهطركحة.الهفالمة بٓف الحمك  -4
 تقٓٓـ الحؿ بالشكؿ الهىاسب. -5

 
 استراتيجيات حؿ المشكالت:

 
 :هىٍاك  ،حؿ الهشكٛت اٖكثر استخداهان لستراتٓجٓات اٚهف  اٌىاؾ عدد( أف 2009ذكر العتٓبْ )

 .ٓكثر تعرلٍا لٙغفاؿ لكففعالة فْ حؿ الهشكٛت  كتعتبر ٌذي اٚستراتٓجٓة دراسة أهثمة هحمكلة، .1
ػػذي اٚسػػتراتٓجٓة فعالػػة جػػدان العهػػؿ عمػػِ تبسػػ .2 ػػؽ حػػؿ هسػػائؿ هشػػابٍة لهػػا ٌػػك  ٓط الهشػػكمة ٌك عػػف طٓر

 هطمكب.
حؿ هشكمة ههاثمة إذا كجدت صعكبة فْ حػؿ هشػكمة حالٓػة ٖف هعرفتػؾ بهػادة الهكلػكع ىاقصػة، قػد  .3

 .ٓككف هف الهفٓد أف تفكر فْ هشكمة هشابٍة عف هكلكع تعرفً بدرجة أكبر
 .ة لمتىاكؿ كالهعالجةتقسٓـ الهشكمة إلِ أجزال قابم .4
ػػذي اٚسػػتراتٓجٓة جٓػػدة تسػػتخدـ حػػٓف ٓكػػكف الٍػػدؼ كالػػحان غٓػػر أف ىقطػػة البػػدل  .5 البػػدل هػػف الخمػػؼ ٌك

 لٓست كذلؾ.
 

 لحؿ المشكالت: Hayesنمكذج ىايز 
 

، Hayesكعػرؼ ٌػذا الىهػكذج باسػـ ىهػكذج ٌػآز  ،ىهطان تسمسػمٓان فػْ حػؿ الهشػكٛت Hayesاقترح ٌآز 
ػػك اٚسػػمكب الػػذم، ة ٓجػػب إتباعٍػػا عىػػد تعمػػٓـ أسػػمكب حػػؿ الهشػػكٛتكٓتلػػهف خطػػكات أساسػػٓ اىتٍجتػػً  ٌك

؛ 2007، أبػػػك جػػػادك كىكفػػػؿ؛ (Hayes, 1981 فػػػْ ٌػػػذي الدراسػػػة الباحثػػػة فػػػْ اختبػػػار حػػػؿ الهشػػػكٛت
 :(2007، كقطاهْ
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هف خػٛؿ التعػرؼ عمػِ أبعػاد الهشػكمة فػْ البٓاىػات الهعطػاة، كتحدٓػد عىاصػر الٍػدؼ تحدٓد الهشكمة  -1
 كد.الهىش

 .ةالهصطمحات كتحدٓد العىاصر الرئٓستعٓرؼ ب عف طٓرؽ تبسٓطٍاا تهثٓؿ الهشكمة أك آلاحٍ -2
 .حؿ الهشكمة خطة اختٓار -3
 .عهمٓة الحؿ، تعدٓؿ اٖسالٓب حسب الحاجةاٖكلٓة لهف خٛؿ هراقبة إٓلاح خطة الحؿ  -4
 .إظٍار الىتائج كصٓاغتٍا هف خٛؿاٚستىتاج  -5
ـ -6  .التحقؽ كالتقٓك

 
ىاؾ عدة ػا، الهحاكلػة كالخطػهكهىٍػا:  حػؿ الهشػكمة خطػة ختٓارطرؽ ٚ ٌك تقسػٓـ ، ك كلػع فرلػٓات كاختباٌر

العهػؿ ، ك العهؿ عمِ التخمْ عف الحمكؿ الهتخٓمة إلِ ىقطة البدآة، ك الهشكمة إلِ هشكٛت فرعٓة أك ثاىكٓة
 .بقٓاس الهشكمة الحالٓة إلِ هشكٛت سابقة هعركفة

 
 مزايا استراتيجية حؿ المشكالت:

 
ػػا 2012ٓشػػٓر ىبٍػػاف ) ( إلػػِ أف ٌىػػاؾ بعػػض الهزآػػا التػػْ تتهتػػع بٍػػا اسػػتراتٓجٓة حػػؿ الهشػػكٛت عػػف غٌٓر

ػد هػف فرصػة اكتسػابً لػبعض الهٍػارات  حٓث أىٍا تساعد الهتعمـ عمِ اتقاف التفكٓر الهىطقْ السػمٓـ ههػا ٓٓز
ة التعمٓهٓة هها ٓثٓػر فٓػً ركح الهرغكب، كها أىٍا تتهحكر حكؿ الهتعمـ فتجعؿ هىً هحكر الفعالٓة فْ العهمٓ

التفكٓر كتزرع داخمً عاهؿ الثقة لدل الطمب بحٓث ٓصبح قادرا عمِ اتخاذ القرارات، كها تعهؿ عمػِ تىهٓػة 
ركح التعاكف لدل الطمبة كاٚحساس بالهسؤكلٓة اٚجتهاعٓة،  هها ٓعهؿ عمِ تىهٓة الركح الٓرالٓة كالحس 

كهػػا أىٍػػا بػػؿ اٚىتقػػادات كاٚقتراحػػات كالػػرأم أخػػر برحابػػة صػػدر،  الىقػػدم لػػدل الطمبػػة فٓصػػبح باهكػػاىٍـ تق
 ةتعهؿ عمِ إعداد عقؿ الطالب كتدربً عمِ كٓفٓة هكاجٍة الهشكٛت التْ تكاجًٍ فْ الحٓاة الٓكهٓة بطٓرق

 فاعمة كآجابٓة. 
 

ػػػادة قػػػدرة الطمبػػػة عمػػػِ فٍػػػـاسػػػتراتٓجٓة حػػػؿ الهشػػػكٛت أف لػػػذا باٚهكاىىػػػا القػػػكؿ  الهعمكهػػػات  تعهػػػؿ عمػػػِ ٓز
ػػادة قػػدرة الطمبػػة عمػػِ تطبٓػػؽ الهعمكهػػات كتكظٓفٍػػا فػػْ الهكاقػػؼ  مػػة، ههػػا ٓعهػػؿ عمػػِ ٓز ا لفتػػرة طٓك كتػػذكٌر
الحٓاتٓة، ككها تعهؿ عمِ اثارة الدافعٓة لمتعمـ لػدل الطمبػة، كتعهػؿ عمػِ تعػدٓؿ البىٓػة الهعرفٓػة لػدل الطمبػة 
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هػف ٌىػا ٓهكىىػا الجػـز ،اٚسػتطٛع لػدل الطمبػةكتعدٓؿ سمككً، كتػؤدم إلػِ تىهٓػة اٚتجاٌػات العمهٓػة كحػب 
 .تساعد فْ صىع كصقؿ شخصٓة لمطالبعمِ أف استرتٓجٓة حؿ الهشكٛت 

 
 عيكب استراتيجية حؿ المشكالت:

 
ٚهتٛؾ الطمبة  الهاسة طٓرقة حؿ الهشكٛت الحاجة أف هف عٓكبك عٓكبٍا، ك ككها لكؿ استراتٓجٓة هزآاٌا 
ا ٓتطمػػب اٖهػػػر تػػكفٓر العدٓػػد هػػف هصػػادر الػػػتعمـ التػػْ قػػد تخػػدـ كتػػدعـ عهمٓػػػة لمقػػدرات العقمٓػػة العمٓػػا، كهػػ

التفكٓر كحؿ الهشكٛت بالشكؿ اٖفلؿ، كها أف استراتٓجٓة حؿ الهشكٛت ٌْ بحاجة لهٓزد هف اٌٚتهػاـ 
 (.2016)أحهد،  هف قبؿ الهعمهٓف هف خٛؿ التحلٓر لٍا كطرؽ التعاهؿ هع خطكاتٍا عىد التىفٓذ
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 :دراسات السابقةال  2.2
 

جىبٓػة تـ عرض بعػض الدراسػات السػابقة العربٓػة كاٖ ،هف خٛؿ هراجعة اٖدب التربكم فْ هكلكع البحث
 :هف اٖحدث إلِ اٖقدـ التالٓةالتْ تىاكلت الهحاكر 

  دراسات هتعمقة بفٍـ الهفآٌـ 
  ْدراسات هتعمقة بالتفكٓر اٚستدٚل 
  دراسات هتعمقة بحؿ الهشكٛت 

 
 :دراسات متعمقة بفيـ المفاىيـ1.2.2

 
 :الدراسات العربية كاألجنبية 1.1.2.2

 
 (: 2016) كعميمات دراسة العمكر

ٌدفت ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمِ أثر تكظٓؼ برىاهج غرفة جكجؿ صفٓة عمِ اكتساب الهفػآٌـ العمهٓػة فػْ 
بػػْ، إذ كحػدة الػػدـ لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػْ الىقػب الفمسػػطٓىْ، كلقػػد تبىػػِ البحػػث ا لتصػػهٓـ الشػػبً تجٓر

بٓػػة باسػػتخداـ برىػػاهج غرفػػة  (133تككىػػت عٓىػػة الدراسػػة هػػف ) طالبػػان كطالبػػة، درسػػت فٍٓػػا الهجهكعػػة التجٓر
جكجؿ الصفٓة، بٓىها درست الهجهكعة اللابطة بالطٓرقة اٚعتٓادٓة، كقد أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ دالة 

بٓػة ههػا ٓػدؿ إحصائٓان فْ اختبار اكتسػاب الهفػآٌـ العمهٓػة ت قػة التػدٓرس لصػالح الهجهكعػة التجٓر عػزل لطٓر
 أثر لتكظٓؼ برىاهج غرفة جكجؿ الصفٓة عمِ اكتساب الهفآٌـ العمهٓة. عمِ كجكد

 
 (:2016) حجاجكالبعمي ك دراسة صبرم 

ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػِ التحقػػؽ هػػف فاعمٓػػة اسػػتخداـ الخػػرائط الذٌىٓػػة فػػْ اكتسػػاب الهفػػآٌـ العمهٓػػة لػػدل 
، تككىػت عٓىػة الدراسػة هػف بالهىكفٓة/هصػر أجٍكر الرهػؿ ا٘عدادٓػةبهدرسة  ٓذ الصؼ اٖكؿ ا٘عدادمتٛه
قػة الخػرائط ( تمهٓذة 81) بٓة، كقد درسػت الكحػدتٓف الهختػارتٓف بطٓر تـ تقسٓهٍا إلِ هجهكعتٓف أحدٌها تجٓر

قػػػة اٚعتٓادٓػػػة، كقػػػد تػػػـ  اعػػػداد اختبػػػار اكتسػػػاب الذٌىٓػػػة، كاٖخػػػرل اللػػػابطة درسػػػت ىفػػػس الكحػػػدتٓف بالطٓر
العمهٓة، كقد تـ تطبٓقً بشكؿ قبمْ كبعدم عمِ عٓىػة الدراسػة، كقػد اظٍػرت الدراسػة الىتػائج التالٓػة  الهفآٌـ
بٓػة ك كجكد فر  ؽ ذات دٚلة احصائٓة بٓف هتكسطْ درجات التٛهٓذ كالهجهكعػة اللػابطة كالهجهكعػة التجٓر
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مهٍػػػاـ الهككىػػػة لػػػً فػػػْ التطبٓػػػؽ البعػػػدم لصػػػالح تٛهٓػػػذ فػػػْ اختبػػػار اكتسػػػاب الهفػػػآٌـ العمهٓػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ ل
بٓة.  الهجهكعة التجٓر

 
 (: 2014)عثماف دراسة 
ػػة لمهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة اٖساسػػٓة لهقػػرر الصػػؼ  ٌػػذي الدراسػػة تٌػػدف الػػِ هعرفػػة تعمػػـ طػػٛب الهرحمػػة الثاىٓك

كطالبات الصؼ الثالث  ، كتككف هجتهع البحث هف طٛبدـ الباحث الهىٍج التجٓربْاستخ، الثالث الثاىكم
ٓة الخرطكـ كبمغ عدد العٓى كقسػهت عٓىػة البحػث إلػِ ، طالب كطالبػة (100) القصدٓةة الثاىكل العمهْ بٚك

بٓػػػػة كعػػػػددٌا  هجهػػػػكعتٓف، ػػػػؽ تعمػػػػـ الهفٍػػػػـك الكٓهٓػػػػائْ  50هجهكعػػػػة تجٓر طالػػػػب كطالبػػػػة درسػػػػت عػػػػف طٓر
قػػة ا٘لقػػػالطالػػػب كطالبػػة در  50لػػػابطة كعػػددٌا  كهجهكعػػة تهثمػػت أداة البحػػػث فػػْ اٖختبػػػار ك ، سػػػت بطٓر

كاسػػػتخدـ ، البعػػػدل لػػػتعمـ الهفػػػآٌـ الكٓهٓائٓػػػة اٖساسػػػٓة لهقػػػرر الصػػػؼ الثالػػػث الثػػػاىكم التحصػػػٓمْ الهعرفػػػِ
كالكسط الحسػابْ كا٘ىحػراؼ الهعٓػارم كاختبػار )ت(  كركهباخ الفااحث بعض اٖسالٓب ا٘حصائٓة هثؿ الب

تكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة فػػْ  كقػػد أظٍػػرت الىتػػائج أىػػً: ،ةائٓٓػػة كهػػف ثػػـ تهػػت الهعالجػػة ا٘حصػػالىسػػبة الهئك 
بٓػػة كاله جهكعػػة اكتسػػاب طػػٛب الصػػؼ الثالػػث الثػػاىكم لمهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة اٖساسػػٓة بػػٓف الهجهكعػػة التجٓر

تكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة احصػػائٓة فػػْ تعمػػـ الطػػٛب لمهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة  ٚ، ك اللػػابطة عىػػد هسػػتكل الدٚلػػة
ٚتكجػػػد فػػركؽ ذات دٚلػػػة احصػػػائٓة فػػْ تعمػػػـ الطػػػٛب س،ث الثػػػاىْ ٓعػػػزل لهتغٓػػر الجىالثالػػ بهقػػرر الصػػػؼ

بٓة بىالمهفآٌـ الكٓهٓائٓة بٓف الهجهكعة التجٓرب  ت.ٓة بىٓف كالهجهكعة التجٓر
 

 ـ(: 2014العتيبي )حج عمر ك دراسة 
مػػـك لمصػػؼ الثالػػث تػػاب العٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػِ قٓػػاس هسػػتكل الفٍػػـ القرائػػْ لمهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة فػػْ ك

كلتحقٓػػؽ ٌػدؼ  الدراسػة اسػتخدـ الهػىٍج الكصػػفْ، كتػـ اختٓػار عٓىػة الدراسػػة  .فػْ هدٓىػة الٓرػاض الهتكسػط
قػػة العشػػكائٓة الطبقٓػػة، حٓػػث بمغػػت العٓىػػة ) ( طالبػػة، كتػػـ إعػػداد اختبػػار لمفٍػػـ القرائػػْ لمهفػػآٌـ 253بالطٓر

ػػػت هقابمػػػ ( 15هػػػف العٓىػػػة )( %6ة شخصػػػٓة فردٓػػػة هػػػع )الكٓهٓائٓػػػة الهتلػػػهىة فػػػْ كتػػػاب العمػػػكـ، كهػػػا أجٓر
أظٍرت ىتائج الدراسة اىخفاض هستكل الفٍـ القرائْ لمهفآٌـ الكٓهٓائٓة فْ كتاب العمـك لمصؼ قد طالبة. ك 

الثالث الهتكسط، حٓث جال أعمػِ هتكسػط حسػابْ لهسػتكل الفٍػـ الهباشػر أدىاٌػا لهسػتكل الفٍػـ الىاقػد، كهػا 
لهفػػآٌـ كفٍهٍػػػا، إذا تػػـ عرلػػٍا بػػػهكثر هػػف صػػكرة هقارىػػػة بػػالهفٍـك الػػػذم أكلػػحت الىتػػائج سػػػٍكلة قػػرالة ا

 .ٓعرض فْ صكرة كاحدة كىص هقركل، أك صكرة أك رسـ تكلٓحْ
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 (:2014قاسـ )دراسة 
ٌػدفت ٌػذي الدراسػة إلػِ هعرفػة أثػر اسػتخداـ اسػػرتاتٓجٓة البٓػت الػدائرم فػْ عػالج التصػكرات البدٓمػة لػػبعض 

اسػػػتخدهت الباحثػػػة ك . الثقافػػػة العمهٓػػػة لػػػدل طالبػػػات الصػػػؼ الحػػػادم عشػػػر بغػػػزةالهفػػػآٌـ العمهٓػػػة فػػػْ هػػػادة 
بػْ كلبمػكغ أٌػداؼ الدراسػة، كا جابػة عػف أسػئمتٍا، كالتحقػؽ هػف فركلػٍا، قاهػت الباحثػة ٘الهىٍج شػبً التجٓر

عٓة هككىة هف ٛبإعداد اختبار تشخٓص التصكرات البدٓمة كقد تـ التهكد هف صدقً كثباتً عمِ عٓىة استط
تػـ تطبٓػؽ اختبػار تشػخٓص التصػكرات البدٓمػة القبمػْ قبػؿ البػدل بالدراسػة . طالبة خػارج عٓىػة الدراسػة( 44)

بٓػػػة كاللػػػابطة، كبعػػػد ا سػػػتراتٓجٓة تػػػـ تطبٓػػػؽ ٚىتٍػػػال هػػػف تطبٓػػػؽ اٚلمتهكػػػد هػػػف تكػػػافؤ الهجهػػػكعتٓف التجٓر
بٓة كاللابطة، كقد تـ جهع البٓاىاتٚا كتحمٓمٍا باستخداـ الهعالجات  ختبار البعدم عمِ الهجهكعتٓف التجٓر
لػة إحصػائٓة عىػد هسػتكل ٚفػركؽ ذات د كقد أظٍرت الىتػائج كجػكد .SPSSج حصائٓة عف طٓرؽ برىاه٘ا

بٓػػة فػػْ اختبػػار ( α≤0.5) ةالدٚلػػ بػػٓف هتكسػػطْ درجػػات الطالبػػات فػػْ الهجهػػكعتٓف اللػػابطة كالتجٓر
بػػػٓف  (α≤0.5) لػػػةٚعىػػػد هسػػػتكل د لػػػة إحصػػػائٓةٚتكجػػػد فػػػركؽ ذات د كهػػػا مػػػة.رات البدٓتشػػػخٓص التصػػػك 
بٓة فْ اختبار تشخٓص التصكرات البدٓمة القبمْ كالبعدم هتكسطْ درجات  .الطالبات فْ الهجهكعة التجٓر

 
 (: 2013دراسة نيابة )

ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػِ هعرفػػة أثػػر إسػػتراتٓجٓة التسػػاؤؿ الػػذاتْ فػػْ تىهٓػػة هٍػػارات الفٍػػـ القرائػػْ لػػدل طمبػػة 
بػْ، حٓػث طُػػبؽ البحػث عمػِ عٓىػة بمػغ حجهٍػا الصؼ الثاىْ الهت كسط. كقد استعهؿ الباحث الهىٍج التجٓر

بٓػة هككىػة هػف 60) ( طالبنا هف الصؼ الثاىْ الهتكسط فْ هحافظة بابؿ. تـ تكٓزعٍـ عمِ هجهكعتٓف تجٓر
ٓقػػة ( طالبنػػا درسػػت بالطر 30( طالبنػػا درسػػت كفقنػػا ٘سػػتراتٓجٓة التسػػاؤؿ الػػذاتْ، كلػػابطة هككىػػة هػػف )30)

لهىاسػبة لمطػٛب، كاختبػار اٚعتٓادٓة. حٓث تهثمت أدكات الدراسة كهكادٌا فْ قائهػة هٍػارات الفٍػـ القرائػْ ا
، كقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث عػػػددنا هػػػف اٖسػػػالٓب كالهعالجػػػات ا٘حصػػػائٓة كهىٍػػػا: )الهتكسػػػط الحسػػػػػػػابْ، لقٓاسػػػٍا

 ختبار التائْ( كقد أظٍػرت الىتػائج  كجػكد، كهعاهؿ السٍكلة كالصعكبة، كا2ٚكاٚىحراؼ الهعٓارم، هربع كا
ككفقنا لتمػؾ الىتػائج ٓهكػف القػكؿ اف  جٓع هٍارات الفٍـ،فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة فْ التحصٓؿ البعدم فْ 

 إستراتٓجٓة التساؤؿ الذاتْ أثرت فْ تىهٓة هٍارات الفٍـ لدل الطمبة هقارىة بالطٓرقة التقمٓدٓة.
 

 (: 2012دراسة حراحشو )
ي الدراسػػػة إلػػػِ استقصػػػال أثػػػر اسػػػتراتٓجٓة الههاثمػػػة فػػػْ اكتسػػػاب الهفػػػآٌـ العمهٓػػػػة كهسػػػتكل أدال ٌػػػدفت ٌػػػذ

عهمٓات العمـ اٖساسٓة لدل تٛهٓذ الصؼ الخاهس اٖساسْ فْ قػصبة الهفرؽ. كلتحقٓؽ ٌدؼ الدراسة تـ 



  24 
 

تـ اختٓار عٓىة الدراسة  استخداـ اختبار ٚكتساب الهفآٌـ العمهٓة كاختبار لهستكل أدال عهمٓات العمـ. كقد
طالبة هف طالبػات الصػؼ الخػاهس اٖساسػْ فػْ هدرسػػة  64بالطٓرقة القصدٓة حٓػث بمػغ عدد أفراد العٓىة 

طالبػة  (32بمعهػا اٖساسٓة الهختمطة فْ هدٓٓرة تربٓة الهفرؽ، قسهت إلػِ هجهػكعتٓف تككىػت اٖكلػِ هػف )
بعػد ك ، طالبة أٓلان درست بالطٓرقة اٚعتٓادٓة 32لثاىٓة هف درسكا باسػتخداـ استراتٓجٓة الههاثمة، كتككىت ا

أظٍػرت ىتػائج الدراسػة كجػكد فػرؽ داؿ قػد ك (ANCOVA)  الهصاحب اٖحادالتحمٓؿ  جهع البٓاىات كاسػتخدـ
إحػػػصائٓان بػػٓف هتكسػػطْ عٛهػػات الطالبػػات فػػْ هجهػػكعتْ الدراسػػة عمػػِ اختبػػار اكتسػػاب الهفػػػآٌـ العمهٓػػة 

بٓة .لصالح الطالبات ال  مكاتْ درسف بالطٓرقة التجٓر
 

 :(2006المناف )دراسة 
ػة بالسػكداف،  ـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓػة فػْ هقػررات هػادة الكٓهٓػال بالهرحمػة الثاىٓك ٌدفت الدراسة إلِ تحمٓؿ كتقٓك
كاسػػػتخدـ الباحػػػث الهػػػىٍج الكصػػػفْ التحمٓمػػػْ اٚسػػػتباىة كأداتػػػٓف لتحمٓػػػؿ الهحتػػػكل، كتلػػػهىت عٓىػػػة الدراسػػػة 

ػػة ( هع150) ػػة، كهػػا اشػػتهمت عٓىػػة البحػػث هقػػررات الكٓهٓػػال بالهرحمػػة الثاىٓك مهػػا كهعمهػػة هػػف الهرحمػػة الثاىٓك
ػػػػة البسػػػػٓطة  بالسػػػػكداف. كقػػػػد تػػػػـ تحمٓػػػػؿ الىتػػػػائج كهىاقشػػػػتٍا باسػػػػتخداـ التكػػػػرار كالهتكسػػػػطات كالىسػػػػب الهئٓك

ػػة. كقػػد خمصػػت ىتػػائج الدراسػػة إلػػِ أف هحتػػكل الهقػػررات  كهعػػاهٛت اٚرتبػػاط كاٚتفػػاؽ كاٚىحرافػػات الهعٓآر
بػػْ فػػْ الهقػػررات لػػعٓؼ ٚ ٓفػػْ باكتسػػاب  ٓركػػز بىسػػبة أعمػػِ عمػػِ الحقػػائؽ الكٓهٓائٓػػة، كاف العهػػؽ التجٓر
الهتعمـ الهٍارات العهمٓة كالعقمٓػة حٓػث أف الهحتػكل ٚ ٓشػهؿ كػؿ الهفػآٌـ الكٓهٓائٓػة الرئٓسػة لعمػـ الكٓهٓػال 

ائٓة كالهكلكعات الهلػهىة فػْ هحتػكل الهقػررات ٚ ٓىاسػب الهطمكبة فْ ٌذي الهرحمة، كاف الهفآٌـ الكٓهٓ
التطكرات كاٚتجاٌات الحدٓثة فْ تدٓرس العمكـ )الكٓهٓال(، كاف هحتكل الهقررات ٓحقؽ اٌٖػداؼ التعمٓهٓػة 

 .التْ كلعت هف أجمً
 

 (:2004)عميمات دراسة 

مـك الهرحمػة اٖساسػٓة فػْ هىٍاج ع إلِ تحدٓد الهفآٌـ الكٓهٓائٓة اٖساسٓة كالصعبة فْ دراسةٌدفت ٌذي ال
تككف هجتهع البحث هف طمبة الصؼ الثاهف اٖساسْ فْ هحافظة الهفرؽ هع ىٍآة العاـ الدراسْ  اٖردف،
قػػة عشػػكائٓة، كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث 300، كتهلفػت العٓىػػة هػػف )2003/ 2002 ( طالبػػان كطالبػػة اختٓػرت بطٓر

( فقرة لتحدٓػد الهفػآٌـ الكٓهٓائٓػة الصػعبة، كالػذم بىػِ 40ف هف )اختبار الهفآٌـ الكٓهٓائٓة اٖساسٓة الهكك 
عمػػػِ أسػػػاس تحمٓػػػؿ هحتػػػكل هىٍػػػاج العمػػػـك لمهرحمػػػة اٖساسػػػٓة الػػػذم قػػػاـ بػػػً الباحػػػث هػػػع هحممػػػٓف ٓعهػػػٛف 
كهشرفٓف لمعمكـ لمهرحمة اٖساسٓة، كقد تـ حساب هعاهؿ اٚتفاؽ عمِ تحدٓد الهفآٌـ الكٓهٓائٓة اٖساسػٓة، 
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( هفٍكهػػان كٓهٓائٓػػان أساسػػٓان لػػتعمـ هػػادة 40) كجػػكدالىتػػائج  كقػػد أظٍػػرتهكػػد هػػف صػػدؽ اٚختبػػار، كهػػا تػػـ الت
 ( هفٍكهان كٓهٓائٓان أساسٓان تعّد صعبة.11تبٓف أف ٌىاؾ )كها الكٓهٓال فْ هىٍاج عمـك الهرحمة اٖساسٓة. 

 
 (:2003دراسة السميـ )

بىائٓػػػة كىهاذجٍػػػا التدٓرسػػػٓة فػػػْ تىهٓػػػة ههارسػػػات ٌػػػدؼ البحػػػث إلػػػِ دراسػػػة فاعمٓػػػة ىهػػػكذج هقتػػػرح لتعمػػػٓـ ال
التػدٓرس البىػػائْ لػػدل هعمهػػات العمػـك كأثػػر تمػػؾ الههارسػػات التدٓرسػػٓة فػْ تعػػدٓؿ التصػػكرات البدٓمػػة لهفػػآٌـ 

جهٓػػع هعمهػػات العمػػـك  فالتغٓػػرات الكٓهٓائٓػػة لػػدل طالبػػات الصػػؼ اٖكؿ الهتكسػػط. تككىػػت عٓىػػة الدراسػػة هػػ
( هعمهة، كهػا تككىػت هػف 12كبمغ عددٌف )ات ىكمٓة التربٓة لمبـ العاـ فْ التربٓة بالهمتحقات ببرىاهج الدبمك 

قػة عشػكائٓة كبمػغ عػدد  طالبات الصؼ اٖكؿ الهتكسط فْ هدرستٓف هف هدارس هدٓىة الٓراض اختٓرتػا بطٓر
( بػػٓف 0.01كجػػكد فػػركؽ ذات دٚلػػة احصػػائٓة عىػػد هسػػتكل )ىتػػائج  أظٍػػرتكقػػد ( طالبػػة. 240الطالبػػات )

كسطْ درجات الهعمهات قبمٓان  كبعدٓان فْ بطاقػة هٛحظػة الههارسػات التدٓرسػٓة البىائٓػة لصػالح التطبٓػؽ هت
. لتدٓرسػػٓةة الىهػػكذج الهقتػػرح فػػْ تىهٓػػة الههارسػػات افاعمٓػػ البعػػدم. اٚىخفػػاض  البىائٓػػة لػػدل هعمهػػات العمػػـك

بٓة كاللابطة  لهفآٌـ التغٓرات الكٓهٓائٓة فْ الشدٓد فْ هستكل صحة تصكرات طالبات الهجهكعتٓف التجٓر
التطبٓػػؽ القبمػػْ ٚختبػػار التصػػكرات البدٓمػػة، ههػػا ٓػػدؿ عمػػِ أف هعظػػـ الطالبػػات لدٓػػً تصػػكرات بدٓمػػة حػػكؿ 
الهفآٌـ الكاردة فْ اٚختبار فاعمٓة الههارسات التدٓرسٓة البىائٓة فْ تعدٓؿ التصػكرات البدٓمػة حػكؿ هفػآٌـ 

 .ئٓة لدل طالبات الصؼ اٖكؿ الهتكسطالتغٓرات الكٓهٓائٓة كالحٓككٓهٓا
 

 (:2002دراسة الفالح )
ٌدفت ٌذي الدراسةإلِ الكشؼ عف تطػكر هسػتكل هعرفػة الهفػآٌـ اٖساسػٓة فػْ الكٓهٓػال كفٍػـ طبٓعػة العمػـ 
لدل هعمهْ هجاؿ العمكـ الهمتحقٓف ببرىاهج تهٌٓؿ الهعمهٓف فْ جاهعة الٓرهػكؾ، تككىػت عٓىػة الدراسػة هػف 

كهعمهة هف هعمهْ العمـك الذٓف قد تجاكزكا جهٓع هساقات الكٓهٓال، اسػتخدهت الدراسػة أداتػاف  ( هعمهان 43)
، كاختبػػػار طبٓعػػػة العمػػػـ، كبعػػػد جهػػػع البٓاىػػػات كهعالجتٍػػػا احصػػػائٓان اختبػػػار الهفػػػآٌـ اٖساسػػػٓة فػػػْ الكٓهٓػػػال

ر الهفآٌـ الكٓهٓائٓة قد كصؿ أظٍرت الىتائج التالٓة أف هستكل هعرفة أفراد السىة اٖكلِ كالثالثة عمِ اختبا
إلِ الهستكل الهقبكؿ تربكٓان، ك أف ٌىاؾ تطػكر فػْ اٖدال لػدل طمبػة السػىة الثالثػة بحسػب اختبػار الهفػآٌـ 
ػة بػٓف تطػكر هسػتكل هعرفػة الهفػآٌـ اٖساسػٓة فػْ الكٓهٓػال كهسػتكل  الكٓهٓائٓة، ككجكد عٛقة ارتباطٓػة قٓك

. فٍهٍـ لطبٓعة العمـ لدل هعمهْ هجاؿ  العمـك
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 :دراسات متعمقة بالتفكير االستداللي  2.2.2
 

 :الدراسات العربية كاألجنبية 1.2.2.2
 

 (:2016العنزم )دراسة 
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ الكشؼ عف فاعمٓة استخداـ ىهكذج ككدز فْ تدٓرس العمكهعمِ تىهٓة عادات العقػؿ 

، كقد استخدـ الباحث الهىٍج دٓىة عرعر/السعكدٓةبه كالتفكٓر اٚستدٚلْ لدل طمبة الصؼ الثالث الهتكسط
 داتػا الدراسػة فػْ اختبػار التفكٓػر اٚسػتدٚلْ كهقٓػاس عػادات العقؿ،كقػد طبقتػا قبمٓػان أشبً التجٓربْ، كتهثمت 

( طالبػػػان، كبعػػػد جهػػػع البٓاىػػػات كتحمٓمٍااحصػػػائٓان، ظٍػػػرت الىتػػػائج 58كبعػػػدٓان عمػػػِ عٓىػػػة عشػػػكائٓة قكاهٍػػػا )
بٓػػػة فػػػْ  ةذات دٚلػػػؽ التالٓػػػة: تكجػػػد فػػػرك  احصػػػائٓة بػػػٓف هتكسػػػطْ درجػػػات الهجهػػػكعتٓف اللػػػابطة كالتجٓر

بٓػػة، فػػْ حػػٓف لػػـ  اٚسػػتدٚلْ لهٍػػارة اٚسػػتىباطالتطبٓػػؽ البعػػدم ٚختبػػار التفكٓػػر  لصػػالح الهجهكعػػة التجٓر
 تظٍر فركؽ بٓف الهجهكعتٓف فْ اٚختبار ىفسً عىد هٍارة اٚستقرال.

 
 :(2015) ةطقاطقدراسة 
ذي الدراسة إلِ هعرفة درجة التفكٓر اٚستدٚلْ لدل طمبة الصؼ الرابع اٖساسْ فْ هحافظة بٓت ٌدفت ٌ

لحػػـ كعٛقتٍػػا بالػػذكال الطبٓعػػْ لػػدٍٓـ، فػػْ لػػكل هتغٓػػرات الجػػىس كهكػػاف السػػكف كلتحقٓػػؽ ٌػػذا الغػػرض تػػـ 
هػػا اختبػػار لمتفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ تكػػكف هػػف ) الطبٓعػػْ تككىػػت هػػف ( فقػػرة، كاسػػتباىً الػػذكال 20بىػػال أداتػػٓف ٌك

( فقػػػرة. كطبقػػػت اٖداتػػػٓف عمػػػِ عٓىػػػة طبقٓػػػة عىقكدٓػػػة هػػػف طمبػػػة الصػػػؼ الرابػػػع اٖساسػػػْ فػػػْ الفصػػػؿ 25)
( طالػػب كطالبػػة، كقػػد أظٍػػرت 250حٓػػث تككىػػت عٓىػػت الدراسػػة هػػف ) (ـ2015الدراسػػْ الثػػاىْ هػػف عػػاـ )

فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائٓة  %( كاف ٌىػاؾ67.35الىتائج أف هسػتكل التفكٓػر اٚسػتدٚلْ لػدل الطمبػة بمػغ )
فػػػْ هتكسػػػطات إجابػػػات الطمبػػػة التفكٓػػػر اٚسػػػتدٚلْ تبعػػػان لهتغٓػػػر الجػػػىس كذلػػػؾ لصػػػالح ا٘ىػػػاث، كلػػػـ تجػػػد 

( هػف 2.67الدراسة فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة تعػزل لهتغٓػر السػكف. كبمػغ هتكسػط الػذكال الطبٓعػْ لػدٍٓـ )
ات دٚلػػة إحصػػائٓة فػػػْ هتكسػػطات هسػػػتكل ( درجػػات، كلػػـ تجػػػد الدراسػػة فػػػركؽ ذ3هقٓػػاس حػػدي اٖقصػػػِ )

الػػذكال الطبٓعػػْ تعػػزل لهتغٓػػر الجػػىس كالسػػكف. كبٓىػػت الدراسػػة أف ٌىػػاؾ عٛقػػة آجابٓػػة دالػػة إحصػػائٓان بػػٓف 
هستكل التفكٓر اٚستدٚلْ كالػذكال الطبٓعػْ، حٓػث اىػً كمهػا زاد هسػتكل الػذكال الطبٓعػْ زاد هقػدار التفكٓػر 

 .اٚستدٚلْ
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 : (2014دراسة عكاض)
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة فاعمٓة ىهكذج بػآبْ البىػائْ فػْ تعػدٓؿ التصػكرات البدٓمػة عػف بعػض هفػآٌـ 

كتىهٓػة هٍػارات التفكٓػر اٚسػتدٚلْ ببعدٓػة اٚسػتقرائْ الثقافػة اٚسػٛهٓة لػدل طػٛب الصػؼ الثػاىْ الثػاىكم 
( طالبػػان، هػػف 49اسػػة تككىػػت هػػف )التجربػػة عمػػِ عٓىػػة عشػػكائٓة هػػف هجتهػػع الدر  تطبٓػػؽ كاٚسػػتىباطْ، كتػػـ

، كلتحقٓػػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة بهحافظػػة عسٓر/السػػعكدٓة لهػػعأ طػػٛب الصػػؼ الثػػاىْ الثػػاىكم بهحافظػػة رجػػاؿ
فػركؽ  تهإعداد اختبار لتشخٓص التصكرات البدٓمة، كهقٓاسان لمتفكٓر اٚستدٚلْ، كقػد أظٍػرت الىتػائج كجػكد

بٓػػة كاللػػابطة فػػْ التطبٓػػؽ البعػػدم ذات دٚلػػة إحصػػائٓة بػػٓف هتكسػػطْ درجػػات طػػٛب ال هجهػػكعتٓف التجٓر
 لهقٓاس هٍارات التفكٓر اٚستدٚلْ بهبعادي )اٚستقرائْ كاٚستىباطْ كالكمْ(.

 
 (: 2014اسماعيؿ )دراسة 

ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػِ التعػػرؼ عمػػِ أثػػر اسػػتخداـ ىهػػكذج الػػتعمـ التكلٓػػدم فػػْ تصػػحٓح التصػػكرات البدٓمػػة 
كقػد  ،فػْ الٓرػاض فٓة كتىهٓة التفكٓر اٚستدٚلْ لدل تٛهٓذ الصػؼ اٖكؿ ا٘عػدادمالهفآٌـ الجغرا لبعض

كجكد فرؽ ىتائج القاهت الباحثة باعداد اختبار لمهفآٌـ الجغرافٓة، كاختبار لمتفكٓر اٚستدٚلْ، كقد أظٍرت 
بٓػػػة كاللػػػا بطة فػػػْ اختبػػػار داؿ إحصػػػائٓان بػػػٓف هتكسػػػطْ درجػػػات تٛهٓػػػذ القبمٓػػػة كالبعدٓػػػة الهجهكعػػػة التجٓر

التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ ههػػا ٓػػدؿ عمػػِ فاعمٓػػة ىهػػكذج الػػتعمـ التكلٓػػدم فػػْ تصػػحٓح التصػػكرات البدٓمػػة لػػبعض 
 .الهفآٌـ الجغرافٓة كتىهٓة التفكٓر اٚستدٚلْ لدل تٛهٓذ الصؼ اٖكؿ ا٘عدادم

 
 :(2005السيد )دراسة 

ػة  ٓرجمػكث التكسػعٓة لتػدٓرس الٍىدسػة فػْ تىهٓػة ٌدفت ٌذي الدراسة إلػِ التعػرؼ عمػِ فاعمٓػة اسػتخداـ ىظٓر
ػػة هصػػر العربٓػػة، اسػػتخدهت  التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ كبقػػال أثػػر الػػتعمـ لػػدل تٛهٓػػذ الهرحمػػة ا٘عدادٓػػة بجهٍكٓر
ػػة التكسػػعٓة فػػْ تػػدٓرس الٍىدسػػة فػػْ  بػػْ، كقػػد أظٍػػرت الىتػػائج فاعمٓػػة اسػػتخداـ الىظٓر الباحثػػة الهػػىٍج التجٓر

ارتفػػػػاع هسػػػػتكل التحصػػػػٓؿ كذلػػػػؾ عىػػػػد هسػػػػتكٓات التػػػػذكر، كالفٍػػػػـ، كالتطبٓػػػػؽ، تىهٓػػػػة التفكٓػػػػر اٚسػػػػتدٚلْ ك 
بٓة(  .كالتحصٓؿ ككؿ لتٛهٓذ الصؼ الثاىْ ا٘عدادم )الهجهكعة التجٓر

 
 :(2001العتيبي )دراسة 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة فعالٓة برىاهج هقترح لتىهٓة هٍارات التفكٓر اٚستدٚلْ لدل عٓىة هػف طػٛب 
ػػاض، تككىػػت عٓىػػة الدراسػة هػػف )الهرحمػة  ػػة بهدٓىػػة الٓر ( هػػف طػػٛب الصػػؼ اٖكؿ الثػػاىكم قسػػهكا 24الثاىٓك
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بٓػػػػة كلػػػػابطة بعػػػػد أف تػػػػـ لػػػػبط هتغٓػػػػرات الػػػػذكال )العهػػػػر(، الهسػػػػتكل اٚقتصػػػػادم  إلػػػػِ هجهػػػػكعتٓف تجٓر
ت الىتػائج كاٚجتهاعْ كقاـ الباحث بتطبٓؽ البرىاهج با٘لافة ٚختبار هٍػارات التفكٓػر اٚسػتدٚلْ، كأظٍػر 

بٓة.كجكد فركؽ دالة إحصائٓة فْ هٍارات التفكٓر اٚست  دٚلْ لصالح الهجهكعة التجٓر
 

 :(Sullivan,1995سكليفاف )دراسة 
ٓػات قد ك ك  جد هف خٛؿ استخداهً ٘ستراتٓجٓة اٚسػتدٚؿ الفّعػاؿ هػع الطمبػة ذكم صػعكبات الػتعمـ، فػْ الٚك

بٓة المػذٓف تفك فقد أظٍرت الىتائج الهتحدة اٖهٓركٓة،  بان عمػِ هٍػارة  قػاهكا بتمقػْؽ أفراد الهجهكعة التجٓر تػدٓر
التفكٓر اٚستدٚلْ، عمِ أفراد الهجهكعة اللابطة المذٓف استهركا فْ برىاهجٍـ اٚعتٓادم فػْ اٖدال عمػِ 

الفػكرم كاٖسػبكعْ ٖدال الطمبػة الهشػاركٓف  ٓفتقٓٓهػككاف ذلؾ هف خػٛؿ عهػؿ اختبار صىع اٚستدٚٚت، 
ل الطمبػػة لػػبعض هٍػػارات التفكٓػػر هثػػؿ: التحمٓػػؿ كالقػػدرة عمػػِ إعطػػال  الػػذم اظٍػػرْ البرىػػاهج فػػ اكتسػػاب ٌػػٚؤ

 هعمكهات هدعهة بالبرآٌف كالتكلٓحات.
 

 :(1994مقمد )دراسة 
ػػة بٓاجٓػػً فػػْ اكتسػػاب الهفػػآٌـ  ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػِ تعػػرؼ أثػػر برىػػاهج هقتػػرح فػػْ لػػكل هبػػادئ ىظٓر

ػة العمهٓة كتىهٓة بعض أ ىهاط التفكٓػر اٚسػتدٚلْ لػدل تٛهٓػذ الصػؼ الثالػث ا٘عػدادم فػْ العمػكـ بجهٍكٓر
كقاهػت برىاهجػا هقترحػان لػذلؾ،  باعداد قاهت استخدهت الباحثة عدة أدكات لمدراسة حٓث هصر العربٓة، كقد

ىتٓجػػة  أظٍػػرتكقػػد اسػػتخدهت هقٓاسػػان لمتفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ، كهػػا اختبػػاران لمهفػػآٌـ العمهٓػػة عػػداد إعمػػِ أٓلػػان 
بٓة عمػِ الهجهكعػة اللػابطة فػْ التحصػٓؿ، ك  اكتسػاب ظٍػرت الدراسػة أكهػا الدراسة تفكؽ الهجهكعة التجٓر

 .ْ لدل الطٛبعمهٓة، كتىهٓة التفكٓر اٚستدٚلالهفآٌـ ال
 

 :(1992عبد النبي )دراسة 
كاؿ التكلػٓحٓة بهسػمكب ٌدفت ٌػذي الدراسػة إلػِ التعػرؼ عمػِ فاعمٓػة دلٓػؿ هقتػرح ٚسػتخداـ الخػرائط كاٖشػ

ػػة  اٚكتشػػاؼ الهكجػػً فػػْ تىهٓػػة التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ كالتحصػػٓؿ لػػدل تٛهٓػػذ الصػػؼ اٖكؿ الثػػاىكم بجهٍكٓر
بىػػال دلٓػػؿ إرشػػادم هقتػػرح، كاختبػػار اسػػتخدـ الباحػػث عػػدة أدكات لمدراسػػة فقػػد عهمعمػػِ  كقػػدهصػػر العربٓػػة، 

حٓػػث شػػهؿ اٚختبػػار لتفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ، ٍػػارة اه، كاختبػػار لطمبػػة الصػػؼ اٖكؿ الثػػاىكم لمتحصػػٓؿ الدراسػػْ
كقػػد أظٍػػرت كهػػا عهػػؿ تقسػػٓـ الطمبػػة عمػػِ هجهػػكعتٓف لػػابطة، ، (اٚسػػتدٚؿ الشػػكمْ كاٚسػػتدٚؿ الرهػػزم)

بٓػػة فػػْ اختبػػار اٚسػػتدٚؿ الشػػكمْ ككػػؿ ىتػػائج الدراسػػة  فػػْ بعدٓػػً )اٚسػػتقرال كذلػػؾ تفػػكؽ الهجهكعػػة التجٓر
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بٓة كاللابطة فْ اختبار اٚستدٚؿ الرهزم ككؿ كاٚستىباط(، فْ حٓف لـ تكجد فرك  ؽ بٓف هجهكعتْ التجٓر
 فْ بعدًٓ )اٚستقرال كاٚستىباط(.كذلؾ 

 
 دراسات متعمقة بحؿ المشكالت  3.2.2

 
 :الدراسات العربية كاألجنبية  1.3.2

 
 :(2014أبك زايد )

كهٍػارات حػؿ الهشػكٛت لػدل عٓىػة ٌدفت الدراسة التعرؼ إلِ تقصػْ العٛقػة بػٓف الكفػالة الذاتٓػة الهدركػة 
-ـ 2014)هف جاهعة القدس، كطبقت ٌػذي الدراسػة عمػِ طمبػة جاهعػة القػدس فػْ الفصػؿ الدراسػْ الثػاىْ 

قػػػة العٓىػػػة 700ـ(، كتككىػػػت عٓىػػػة الدراسػػػة الفعمٓػػػة هػػػف ) 2013 ( هػػػف طمبػػػة جاهعػػػة القػػػدس، اختٓػػػركا بطٓر
ْ اٚرتبػاطْ فػْ ٌػذي الدراسػة، كاسػتخدهت الباحثػة الطبقٓة العشكائٓة، كقد استخدهت الباحثة الهىٍج الكصػف

ها هقٓاس الكفالة الذاتٓػة الهدركػة، كهقٓػاس هٍػارات حػؿ الهشػكٛت كقػد بٓىػت  .هقٓاسٓف فْ ٌذي الدراسة ٌك
طمبػػة قػػد جػػالت بدرجػػة عالٓػػة، كاف درجػػة اهػػتٛؾ الطمبػػة لهٍػػارات الالىتػػائج أف الكفػػالة الذاتٓػػة الهدركػػة لػػدل 

درجة عالٓة، كها اتلح أف ٌىاؾ عٛقة طردٓػة هكجبػة بػٓف الكفػالة الذاتٓػة الهدركػة حؿ الهشكٛت جالت ب
كهٍارات حؿ الهشكٛت، ام اىً كمها زادت الكفالة الذاتٓة لدل طمبة الجاهعة كمهػا كاىػت لػدٍٓـ قػدرة أعمػِ 

دركػػة فػػْ حػػؿ الهشػػكٛت، كأظٍػػرت الىتػػائج أٓلػػان عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػً إحصػػائٓان فػػْ كػػؿ كفػػالة ذاتٓػػة ه
كهٍارات حؿ الهشكٛت تعزل لهتغٓرات الجىس كالهستكل الدراسْ، بٓىها كاىت الفػركؽ الدالػة إحصػائٓان فػْ 
ػػػة العاهػػػة  الكفػػػالة الذاتٓػػػة الهدركػػػة تعػػػزل لهتغٓػػػرات الكمٓػػػة لصػػػالح طمبػػػة الكمٓػػػات ا٘ىسػػػاىٓة كفػػػْ ىػػػكع الثاىٓك

ؿ الهشكٛت تعزل لهتغٓر الكمٓة لصػالح لصالح الفرع العمهْ. كبٓىت أٓلان كجكد فركؽ دالة فْ هٍارات ح
ة العاهة لصالح طمبة الفرع العمهْ.   طمبة الكمٓات ا٘ىساىٓة، ككذلؾ باختٛؼ ىكع الثاىٓك

 
 (:2010أنعيـ )دراسة 

قتػْ حػؿ الهشػكٛت كالعصػؼ الػػذٌىْ فػػْ تحصػٓؿ  ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ استقصػال أثػر التكاهػؿ بػٓف طٓر
تكػػكف هجتهػػع الدراسػػة هػػف جهٓػػع طمبػػة الصػػؼ ، ة كالقػػدرة الهكاىٓػػة لػػدٍٓـطمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػْ الٍىدسػػ

ػػة شػػهاؿ الخمٓػػؿ لمعػػاـ  ػػة التربٓػػة كالتعمػػٓـ فػػْ هدٓٓر العاشػػر اٖساسػػْ فػػْ الهػػػدارس الحككهٓػػػة التابعػػػة لهدٓٓر
( طالبػػػػة، بمػػػػغ عػػػػدد عٓىػػػػة الدراسػػػػة 1681ك) طالبػػػػان  (1590) كالبػػػػػالغ عػػػػػددٌـ (2009-2008)الدراسػػػػْ 

هػػػف هجتهػػػع الدراسػػػة، هػػػكزعٓف عمػػػِ أربعػػػة شػػػعب، شػػػعبة  (4.6%)لبػػػػان كطالبػػػػة، أم هػػػػا ىسػػػػبتً ( طا151)
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بٓة اختٓرت عشكائٓان فْ كٍؿ هف الهدرستٓف الخالعتٓف لمتجربة استخدـ الباحث اختباران .لابطة كأخرل تجٓر
لهكاىٓػػػة، كلتحقٓػػػؽ تحصػػػٓمٓان هػػػف إعػػػدادي فػػػْ هػػػادة الٍىدسػػػة الفراغٓػػػة كاسػػػتخدـ اختبػػػار كتمػػػْ لقٓػػػاس القػػػدرة ا

ػػػة كاسػػػتخدـ تحمٓػػػؿ التبػػػآف الثىػػػائْ  أغػػػراض الدراسػػػة اسػػػتخرجت الهتكسػػػطات الحسػػػابٓة كاٚىحرافػػػات الهعٓآر
كأظٍػػػػرت ىتػػػػائج الدراسػػػػة كجػػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػائٓان بػػػػٓف أفػػػػراد الهجهػػػػكعتٓف  (ANCOVA). الهصػػػػاحب

بٓػػػػة كاللػػػػابطة فػػػػْ التحصػػػػٓؿ فػػػػْ هػػػػادة الٍىدسػػػػة الفراغٓػػػػة تعػػػػزل له قػػػػة التػػػػدٓرس لصػػػػالح التجٓر تغٓػػػػر طٓر
بٓػػػة، كلهتغٓػػر الجػػىس لصػػالح ا٘ىػػاث. كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ دٚلػػة إحصػػائٓان فػػْ التحصػػٓؿ  الهجهكعػػػة التجٓر

 .كالقدرة الهكاىٓػة تعزل لمتفاعؿ بٓف هتغٓرم طٓرقة التدٓرس كالجىس
 

 :(2004شكاشره )دراسة 
القػدرة عمػِ حػؿ الهشػكٛت كالهتغٓػرات دافعٓػة ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ الكشؼ عف العٛقات اٚرتباطٓة بٓف 

ة بػ( طالبػان كطال738اٚىجاز كالسعة العقمٓة كالتفكٓر الىاقد كالسرعة الهعرفٓة، كقد تهلفت عٓىة الدراسة هػف )
ـ بالهعآىة العشكائٓة العىقكدٓة كاستخدـ الباحث فْ  هف طمبة الصفٓف التاسع كالعاشر اٖساسٓٓف تـ اختٓاٌر

هػػػػاكم كاختبػػػػار السػػػػعة العقمٓػػػػة لجػػػػاف  دراسػػػػة اختبػػػػار كاطسػػػػكف لمتفكٓػػػػر الىاقػػػػد كاختبػػػػار دافعٓػػػػة اٚىجػػػػاز لمٓر
باسػػكالٓكىْ كاختبػػارم السػػرعة الهعرفٓػػة كالقػػدرة عمػػِ حػػؿ الهشػػكٛت المػػذٓف أعػػدٌها الباحػػث، كقػػد أظٍػػرت 

حػػػت بػػػٓف الىتػػػائج أف قػػػٓـ هعػػػاهٛت بٓرسػػػكف بػػػٓف الهتغٓػػػرات الخهسػػػة التػػػْ تلػػػهىٍا الىهػػػكذج السػػػببْ تراك 
 .كاىت جهٓعٍا دالة إحصائٓان قد ك  (0.78)( ك 0.65)
 

 :((Bright, 2002 برايتدراسة 
ػػادة قػػدرة الطمبػػة ذكم  ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػِ هعرفػػة أثػػر برىػػاهج تػػدٓرس اسػػتراتٓجٓات حػػؿ الهشػػكمة فػػْ ٓز

ة ذكم شػػهمت العٓىػػة هجهكعػػة هػػف الطمبػػحٓػػث صػػعكبات الػػتعمـ العهمٓػػة عمػػِ حػػؿ الهشػػكٛت اٚجتهاعٓػػة، 
بٓػػػة، صػػػعكبات الػػػتعمـ ،  الهجهكعػػػة  حٓػػػث تػػػـ تػػػدٓربكقػػػد تػػػـ تقسػػػٓـ الطمبػػػة إلػػػِ هجهػػػكعتٓف لػػػابطة كتجٓر

بٓػػة ( لهسػػاعدتٍـ عمػػِ اسػػتخداـ إجػػرالات حػػؿ الهشػػكمة THINKعمػػِ إسػػتراتٓجٓة تعػػرؼ باسػػـ )فّكػػر  التجٓر
ٚختبآرف  الطمبةع خلكهف ثـ  كها خلعت الهجهكع اللابطة لمتعمـ بالطٓرقة اٚعتٓادٓة، بشكؿ ىظاهْ،

. كلهعرفػػػة الفػػػركؽ عمػػػِ اٖدال بػػػٓف تػػػدٓرس اسػػػتراتٓجٓات حػػػؿ الهشػػػكمةقبمػػػْ كبعػػػدم لهعرفػػػة أثػػػر برىػػػاهج 
بٓػػة كاللػػابطة  حػػؿ الهشػػكٛت، كقػػد أظٍػػرت الىتػػائج أف اسػػتخداـ  هقٓػػاس تػػـ عهػػؿهجهػػكعتْ الدراسػػة التجٓر

ٌىػاؾ فػرؽ  كهػا اظٍػرت الىتػائج أفعٓػة، إستراتٓجٓة فّكر قد زادت هػف قػدرة الهشػاركٓف فػْ حػؿ هشػكٛت كاق
ذك دٚلػػػة إحصػػػائٓة فػػػْ اٖدال عمػػػِ اختبػػػار حػػػؿ الهشػػػكٛت بػػػٓف هجهػػػكعتْ الدراسػػػة كلصػػػالح الهجهكعػػػة 
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بٓػػة. كلتعمػػٓـ أثػػر البرىػػاهج تػػـ إجػػرال قٓػػاس آخػػر عمػػِ هشػػكٛت هتىكعػػة بعػػد ) ( أسػػبكع هػػف ىٍآػػة 12التجٓر
 اٖثر اٚٓجابْ لٍذا البرىاهج. التجربة اٖكلِ، فهظٍرت الىتائج استهرار كجكد

 
 :(,De soete, Roeyers,  DeClercq 2003رز كديكميرؾ )ركيك  ديسكتيدراسة 

ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػِ تحسػػٓف حػػؿ الهشػػكٛت هػػف خػػٛؿ برىػػاهج تػػدٓربْ ٓحتػػكم اسػػتراتٓجٓات هتىكعػػة هػػا 
ٓػػات الهتحػػدة اٖهٓرك-الهعرفػػة -)كرال الهعرفػػة هػػف  الدراسػػة تككىػػت عٓىػػة، حٓػػث ٓػػةتىهٓػػة الدافعٓػػة( فػػْ الٚك

عػدة  طبػؽ عمػٍٓـكقػد ( طالبػة، 114( طالبػا، )123كطالبة بالصػؼ الثالػث اٚبتػدائْ هػىٍـ ) ( طالبان 237)
، كبعػػد اٚىتٍػػال هػػف اختبػػار لمػػذكال المفظػػْ الجهعػػْ، كقائهػػة حػػؿ الهشػػكٛت الحسػػابٓة قبمٓػػان  هقػػآٓس هىٍػػا
فػركؽ ذات  ، كقػد أظٍػرت الىتػائج كجػكدعمػِ عٓىػة الدراسػةات برىػاهج الهقتػرح تػـ تطبٓػؽ اٖدك الالتدٓرس كفق

 كهػػا اظٍػػرت الىتػػائج فػػْ قائهػػة حػػؿ الهشػػكٛت الحسػػابٓة، أدال الطمبػػةلهسػػتكل الػػذكال عمػػِ  دٚلةاحصػػائٓة
 .البعدم كذلؾ لصالح القٓاس البعدمكجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف هقٓاسٓف القبمْ ك 

 
 :(Chang, 2002)شانج دراسة 
ت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر استخداـ التدٓرس هف خٛؿ برهجٓػة الحاسػكب ألػْ القائهػة عمػِ ٌدف

قػػة حػػؿ الهشػػػكٛت فػػْ تحسػػػٓف ىػػكاتج الػػػتعمـ فػػْ هجػػاؿ تػػػدٓرس العمػػـك فػػػْ تػػآكاف، حٓػػػث قػػاـ الباحػػػث  طٓر
قػػة التػػدٓرس باسػػتخداـ الحاسػػب  قػػة حػػؿ الهشػػكٛت ك بهقارىػػة طٓر الهحالػػرة  قػػةباسػػتخداـ طٓرالهرتبطػػة بطٓر

بٓػػػة كعػػػددٌا كقػػػد تػػػـ كالهىاقشػػػة هػػػع اسػػػتخداـ اٚىترىػػػت،  تقسػػػٓـ عٓىػػػة الدراسػػػة عمػػػِ هجهػػػكعتٓف اٖكلػػػِ تجٓر
كقػػد طبػػؽ الباحػػث اسػػتراتٓجٓة  ( طالبػػا كطالبػػة ،138( طالبػػا كطالبػػة ، كالثاىٓػػة لػػابطة تهلفػػت هػػف )156)

بٓػػػة، كهػػػا  حػػػؿ الهشػػػكٛت هػػػف خػػػٛؿ الحاسػػػب قػػػة الهحالػػػرة كاٚىترىػػػت طبػػػؽ طعمػػػِ الهجهكعػػػة التجٓر ٓر
ختبػػػار اٚقػػػاـ الباحػػػث بعهػػػؿ عػػػدة هقػػػآٓس لػػػذلؾ الٍػػػدؼ هىٍػػػا كهػػػا  عمػػػِ الهجهكعػػػة اللػػػابطة، كالهىاقشػػػة

، كقػػد أظٍػػػرت الىتػػائج اسػػػتخداـ اس اٚتجاٌػػات ىحػػػك هػػادة عمػػػـ اٖرضهقٓػػػ، التحصػػٓمْ لهػػػادة عمػػـ اٖرض
ت كالحاسب قد حصمكا عمِ درجات أعمػِ تحمٓؿ التبآف بهف الطمبة الذٓف درسكا حسب طٓرقة حؿ الهشكٛ

بالىسبة لٛختبار التحصٓمْ، كلهقٓاس اٚتجاٌات، كبدٚلة إحصائٓة هقارىة بزهٛئٍـ الذٓف تعمهكا هادة عمـ 
 اٖرض بطٓرقة الهحالرة كالهىاقشة كاٚىترىت.

 
 :(Hong, Mcgee, Howard, 2000)كارد سجي كىك ىكنج كميدراسة 

لكشػػػؼ عػػػف أثػػػر اسػػػتخداـ برهجٓػػػة ذات كسػػػائط هتعػػػددة عمػػػِ تحصػػػٓؿ التٛهٓػػػذ ٌػػػدفت ٌػػػذي الدراسػػػة إلػػػِ ا
لمهفػػآٌـ اٖساسػػٓة لعمػػـ الفمػػؾ كهػػدل قػػدرتٍا عمػػِ إكسػػابٍـ هٍػػارات حػػؿ الهشػػكٛت، إلػػافةن إلػػِ الهٍػػارات 
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الصػػؼ التاسػػع درسػػػكا فػػْ فصػػؿ عمهػػػْ  هػػػف طػػٛب ( طالبػػان 238البسػػٓطة. كتككىػػت عٓىػػت الدراسػػػة هػػف )
ـ ٓصػهكقػد عهػؿ الباحػث عمػِ تهػف الهٍتهػٓف بعمػـ الفمػؾ،  كهػا ٓعتبػر الطػٛبٓدكستف، بالقرب هف هدٓىة ه

قبمٓػػان كبعػدٓان، كقػػد أظٍػػرت الىتػائج كجػػكد فػػرؽ داؿ إحصػائٓا بػػٓف هتكسػػطْ  عمػػِ عٓىػة الدراسػػة اختبػار طبػػؽ
بٓػ بٓة كدرجات طمبة الهجهكعة اللابطة لصالح الهجهكعػة التجٓر ة، درجات تحصٓؿ طمبة الهجهكعة التجٓر

ػػة الفمكٓػػة(  أظٍػػرت الىتػػائجكهػػا  أداة فعالػػة فػػْ هسػػاعدة الطمبػػة عمػػِ اكتسػػاب هٍػػارات ٌػػْ أف برهجٓػػة )القٓر
خاصػػة فػػػْ حػػػؿ الهشػػكٛت، حٓػػػث أصػػػبح لػػدٍٓـ القػػػدرة عمػػػِ تطبٓػػؽ أسػػػمكب حػػػؿ الهشػػكٛت عمػػػِ بٓئػػػات 

 كهكاقؼ جدٓدة هتشابٍة.
 

 :(Goldberg, 1999بيرغ )دراسة 
ة الطمبة عمِ حؿ الهشكٛت هف خٛؿ هٍػارات التفكٓػر فػكؽ الهعرفٓػة، كفػْ ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هساعد

ٓػػات الهتحػػدة اٖهٓركٓػػة، كقػػد قػػاـ الباحػػث بتقسػػٓـ الطمبػػة إلػػِ  هكلػػكعات هختمفػػة فػػْ الٓرالػػٓات فػػْ الٚك
بٓػػػػة، حٓػػػػث عهػػػػؿ عمػػػػِ تػػػػدٓرب بٓػػػػة عمػػػػِ ىكعػػػػاف هػػػػف ال هجهػػػػكعتٓف لػػػػابطة كتجٓر طمبػػػػة الهجهكعػػػػة التجٓر

ـ ٓث حاٚستراتٓجٓات،  تركز اٖكلِ عمِ تىهٓة قدرة الطمبة عمِ الػكعْ الػذاتْ، خاصػة فٓهػا ٓتعمػؽ بتفكٓػٌر
فْ أثىال حؿ الهسائؿ بٓىها ركز الىكع الثاىْ عمِ تػدٓرب الطمبػة عمػِ التخطػٓط كالهراقبػة كالتقٓػٓـ فػْ أثىػال 

كأظٍرت الىتائج كجكد  كها تـ التعاهؿ هع الهجهكعة اللابطة بالطٓرقة اٚعتٓادٓة، حؿ الهسائؿ الٓرالٓة،
ارتبػػاط قػػكم بػػٓف اسػػتخداـ هٍػػارات التفكٓػػر فػػكؽ الهعرفػػْ كتطػػكر الفٍػػـ، كقػػدرة الطمبػػة عمػػِ حػػؿ الهشػػكٛت 

 الٓرالٓة.
 

 :((Newman, 1998نيكماف دراسة 
ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػِ هعرفػػة تػػهثٓر أٌػػداؼ ا٘ىجػػاز عمػػِ قػػدرة اٖطفػػاؿ عمػػِ حػػؿ الهشػػكٛت، كتككىػػت 

ٓػػات الهتحػػدة اٖهٓركٓػػة( 78العٓىػػة هػػف )  ، كبىػػالن عمػػػِطالبػػان كطالبػػة فػػْ الصػػؼ الرابػػع اٚبتػػدائْ فػػْ الٚك
ػػػـ هػػػف ( طالبػػػا كطالبػػػة 25اختبػػػار لمتحصػػػٓؿ تػػػـ تقسػػػٓهٍـ إلػػػِ ثػػػٛث هجهكعػػػات اٖكلػػػِ ) فػػػْدرجػػػاتٍـ  ٌك

هػػف ( طالبػػا كطالبػػة 25هتكسػػطْ التحصػػٓؿ، كالثالثػػة )هػػف ( طالبػػا كطالبػػة 28هرتفعػػْ التحصػػٓؿ، كالثاىٓػػة )
طبػػؽ عمػػٍٓـ قائهػػة الهشػػكٛت  ، كقػػد قػػاـ الباحػػث بعهػػؿ عػػدة هقػآٓس لػػذلؾ الٍػػدؼ، فقػػدهىخفلػْ التحصػػٓؿ

تػهثٓر بفركؽ ذات دٚلػة احصػائٓة ك استبٓاف أٌداؼ ا٘ىجاز، كقد أظٍرت الىتائج كجكد كها طبؽ الحسابٓة، 
عمػِ قػدرة اٖفػراد فػْ حػؿ  (اٚجتهاعٓػة –اٖدال  –هكجب لكؿ هف ىكع الهجهكعة كأٌػداؼ ا٘ىجػاز )الػتعمـ 

 الهشكٛت.
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 :(1997) ةطو كعكددراسة 

ػة هصػر العربٓػة  ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ بٓػاف هسػتكٓات اكتسػاب تٛهٓػذ الصػؼ الخػاهس اٚبتػدائْ بجهٍكٓر
لبعض الهفآٌـ كالهبادئ فْ لكل ىهكذج جاىًٓ كعٛقة ذلػؾ بقػدرتٍـ عمػِ حػؿ الهشػكٛت كتككىػت العٓىػة 

بٓػة طالبػة، تػـ تقسػػٓهٍـ إلػِ هجهػكعتٓف ( طالبػان ك 68هػف ) طبػػؽ عمػٍٓـ اختبػار تحصػٓمْ فػػْ لػابطة كتجٓر
بٓػة عػف  ، كقد أظٍرت الىتائج ارتفاع هستكل تعمـ طمبػة الهجهكعػة التجٓر فػْ الهجهكعػة  زهٛئٍػـهادة العمـك

 حؿ الهشكٛت(. –الهبدأ  –الفٍـ )فْ هستكٓات التعمـ الثٛث  ،اللابطة
 

 (:1993عثماف )دراسة 
ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة إلػػِ التعػػرؼ عمػػِ فاعمٓػػة اسػػتخداـ أسػػمكب حػػؿ الهشػػكٛت فػػْ تحقٓػػؽ هسػػتكٓات عمٓػػا 

( طالبان فْ الصػؼ اٖكؿ ا٘عػدادم، 60هف )الدراسة تككىت عٓىة  ،لٌٗداؼ الهعرفٓة فْ تدٓرس الجغرافٓا
بػػار القػػدرة عمػػِ حػػؿ اختبػػار الػػذكال الهصػكر، كاخت كقػد طبقػػت عمػػٍٓـ الباحثػػة أدكات الدراسػة، حٓػػث شػػهمتك 

الهشػػكٛت، كاختبػػار تحصػػٓمْ. كقػػد أظٍػػرت الىتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائٓة بػػٓف هتكسػػطْ 
بٓػػة كاللػػابطة، عػػدـ كجػػكد تػػهثٓر لمتفاعػػؿ بػػٓف هسػػتكل الػػذكال  درجػػات التحصػػٓؿ لكػػؿ هػػف الهجهكعػػة التجٓر

 كطٓرقة التدٓرس لحؿ الهشكٛت عمِ هستكل التحصٓؿ.
 

 راسات السابقة:تعقيب عمى الد 3.2
 

 :ْهتسابقة كالبحكث تبٓف لمباحثة ها ٓبعد استعراض الدراسات ال
حػؿ الهشػكٛت(  –التفكٓػر اٚسػتدٚلْ  –فٍػـ الهفػآٌـ )اٌٚتهاـ الكاسػع بػهىكاع التفكٓػر الػكاردة فػْ الدراسػة 

قمٓهػْ كعػالهْ هػف خػٛؿ الدراسػات السػابقة التػْ تىاكلتٍػا، ههػا ٓعطػْ ٌػذ ا الهكلػكع عمِ هستكل هحمػْ كا 
رفػع عمػِ هحط بحػث كدراسػة، فقػد ركػزت بعػض الدراسػات  أٓلان  هها جعمًك أٌهٓة كحٓكٓة عمِ حد سكال، 

اىخفالػان همهكسػان  ىتائجٍا اٚحصائٓة حٓث أظٍرتهستكل الفٍـ القرائْ لمهفآٌـ الكٓهٓائٓة فْ كتب العمـك 
ك تحمٓػؿ كتقػكٓـ الهفػآٌـ الكٓهٓائٓػة أ (2014) كهػا فػْ دراسػة حػج عهػر كالعتٓبػْ فْ هسػتكل فٍػـ الهفػآٌـ

ـ(، ههػا أظٍػر اىخفػاض فػْ هسػتكل الفٍػـ القرائػْ 2006فْ هقررات هادة الكٓهٓال كهػا فػْ دراسػة الهىػاف )
بػْ فػػْ الهقػػررات  )الىاقػد( لمهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػة هقارىػػة بهسػػتكل الفٍػـ الهباشػػر، كهػػا بػٓف لػػعؼ العهػػؽ التجٓر

( عمِ تفاكت 2004كها دلت دراسة عمٓهات ) ا عمِ الحقائؽ العمهٓة،كذلؾ ٚحتكائٍا عمِ ىسبة عالٓة جد
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فْ هحتكل الهقررات لمهفآٌـ الكٓهٓائٓة هف حٓث الصعكبة كالسٍكلة كلعفٍا كقمػة احتكائٍػا عمػِ الهفػآٌـ 
بكجػػكد فػػركؽ دالػػة احصػػائٓان فػػْ  بعلػػٍا (، كهػػا اتفػػؽ2006دراسػػة الهىػػاف ) الكٓهٓائٓػػة الهىاسػػبة كهػػا فػػْ

( كدراسة صػبرم 2016دٚلة تعزل لمجىس كذلؾ لصالح ا٘ىاث كها فْ دراسة العهكر كعمٓهات )هستكل ال
(، عمِ عكس الىتائج الكاردة فْ 2012( كدراسة حرحشة )2013( كدراسة ىٍابة )2016)حجاج كالبعمْ ك 

تعػزل ( حٓػث بٓىػت الىتػائج عػدـ كجػكد فػركؽ ذات دٚلػة احصػائٓة فػْ تعمػـ الهفػآٌـ 2014دراسة عثهاف )
( بهسػػػتكل فٍػػػـ الهفػػػآٌـ ككصػػػفتً 2002لمجػػىس، رغػػػـ ذلػػػؾ أشػػػادت بعػػػض الدراسػػػات هثػػؿ دراسػػػة الفػػػٛح )

 بالهقبكؿ تربكٓان هع كجكد تطكر فْ اٖدال.
 

فػْ قػدرات التفكٓػر عمػِ بىػال  بػراهج لتىهٓػة التفكٓػػر   تكهػا أىػً قػد تركػز اٌتهػاـ هعظػـ الدراسػات التػْ بحثػ
ـ( كدراسػػة 1994دراسػػة هقمػػد )كهػػا فػػْ كٓػػر اٚسػػتدٚلْ أك حػػؿ الهشػػكٛت، سػػكال فػػْ فٍػػـ الهفػػآٌـ أك التف

 كها بٓىت بعض الدراسات ارتفاع هستكل التفكٓر، )ـ2001، كدراسة العتٓبْ )Sullivan(1995)سكلٓفاف 
كها كأظٍرت بعلٍا فركقان ذات دٚلة احصائٓة  ،(2015) اٚستدٚلْ لىسبة هقبكلة كها فْ دراسة طقاطقة

بٓة كتعػزل أحٓاىػان لمجػىس كلصػالح ا٘ىػاث كهػا فػْ ات التفكٓر اٚستدٚلْ لصالح ٚختبار  الهجهكعات التجٓر
(، كدراسػػػػػػة العتٓبػػػػػػْ 2014(، كدراسػػػػػػة اسػػػػػػهاعٓؿ )2014(، كدراسػػػػػػة عػػػػػػكاض ) 2016دراسػػػػػػة العىػػػػػػزم )

ت تػتفاك حٓػث الدراسػة  عمػِ ٌػدؼ فرت لٍاراسات التْ تك كاستدلت الباحثة عمِ ذلؾ فْ عدد الد، (2001)
دراسػػػة شكاشػػػري  كهػػػا فػػػْ العٛقػػػة بػػػٓف حػػػؿ الهشػػػكٛت كعػػػدة هتغٓػػػرات بحػػػث فػػػْ فهىٍػػػا هػػػا ٌػػػذي الدراسػػػات 

ـ(، كبػػٓف أف ٓكػػكف التعػػرؼ عمػػِ أثػػر بػػراهج تعمٓهٓػػة أك حاسػػكبٓة عمػػِ القػػدرة عمػػِ حػػؿ الهشػػكٛت 2004)
فػْ  اعػان الػذم أظٍػر ارتف (Chang, 2002) (، كدراسػة شػاىجGoldberg,1999هثػؿ دراسػة جكلػد بٓػرغ )

قػػػػػػػة حػػػػػػػؿ الهشػػػػػػػكٛت دراسػػػػػػػة جكلػػػػػػػد بٓػػػػػػػرغ  ،(Bright,2002) ، كدراسػػػػػػػة برآػػػػػػػتهسػػػػػػػتكل التحصػػػػػػػٓؿ بطٓر
(Goldberg,1999) م بػػٓف هٍػػارات التفكٓػػر كالقػػدرة عمػػِ حػػؿ الهشػػكٛتك الػػذم أكػػد عمػػِ اٚرتبػػاط القػػ، 

٘ىػاث، كبعلٍا ها أظٍرت ىتائجً كجكد فركؽ ذات دٚلػة احصػائٓة تعػزل لهتغٓػر الجػىس ككاىػت لصػالح ا
ػػككارد ٌػػػكىج دراسػػة كهػػا فػػْ  تْ كدراسػػة دٓسػػػك  ، (Hong, Mcgee, Howard, 2000)كهٓسػػجْ ٌك
ػارز  (، كدراسػة 2010كدراسػة اىعػٓـ )،  ,De soete, Roeyers, DeClercq )2003كدٓكمٓػرؾ )كرٓك
كل الػتعمـ باسػتخداـ حػؿ الهشػكٛت هثػؿ دراسػة (، كقد أظٍػرت بعػض الدراسػات ارتفػاع هسػت1993عثهاف )

 كهػا أف الهػىٍج الهسػتخدـ فػْ ٌػذي الدراسػات تبػآف بػٓف الهػىٍج الكصػفْ،   ((Newman, 1998ٓكهػاف ى
 (.Goldberg, 1999) جكلدبٓرغدراسة كالهىٍج التجٓربْ هثؿ  (،2004دراسة شكاشري ) كها فْ
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الحالٓػة  هف خٛؿ ها تـ تكلٓحً فْ التمخٓص السابؽ لىتٓجة استعراض الدراسات السابقة تبٓف أف الدراسػة
تتفػػؽ هػػع الدراسػػات التػػْ قاهػػت باسػػتخداـ الهػػىٍج الكصػػفْ لمتعػػرؼ عمػػِ العٛقػػة بػػٓف فٍػػـ الهفػػآٌـ كالقػػدرة 

 عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت.
 

كها أف جهٓع الدراسات السابقة التْ قاهت بقٓاس قدرات التفكٓر اقتصرت عمِ ىكع كاحد فقط هػف التفكٓػر، 
راسة أىٍا قاهت بقٓاس قدرات ثٛثة أىكاع هف أىكاع التفكٓر الهتدرجة كالهتداخمة هف فْ حٓف تهٓزت ٌذي الد

ْ فٍـ الهفآٌـ كالتفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت كها تهٓزت بهىٍػا درسػت العٛقػة بٓػىٍـ، كهػا  التفكٓر ٌك
الهشػػػكٛت( فػػػْ قاهػػػت الباحثػػػة بتصػػػهٓـ ثٛثػػػة هقػػػآٓس لمتفكٓػػػر )فٍػػػـ الهفػػػآٌـ كالتفكٓػػػر اٚسػػػتدٚلْ كحػػػؿ 

 الكٓهٓال.
 

كقد استرشدت الباحثة بالدراسات السابقة فْ تحدٓد هشكمة دراستٍا، كبىال فركلػٍا كهقآٓسػٍا، كفػْ هقارىػة 
بهىٍا هف الدراسات  ىتائج الدراسة الحالٓة هع ىتائج ٌذي الدراسات، كتعتبر ٌذي الدراسة عمِ حد عمـ الباحثة

 ربطٍا بالتفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت فْ الكٓهٓال.القمٓمة التْ تىاكلت فٍـ الهفآٌـ ك 
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 الفصؿ الثالث
 الطريقة كاإلجراءات

 
ٛن  اتبعتٍا الباحثة فْ تىفٓػذ الدراسػة، كهػف ذلػؾ تعٓرػؼ هػىٍج الدراسػة،  الذمٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ كصفان هفص

عػػػداد أداة الدراسػػػة تبػػػارات(، كالتهكػػػد هػػػف صػػػدقٍا )اٚخ ككصػػػؼ هجتهػػػع الدراسػػػة، كتحدٓػػػد عٓىػػػة الدراسػػػة، كا 
كثباتٍػػا، كبٓػػاف إجػػرالات الدراسػػة، كاٖسػػالٓب ا٘حصػػائٓة التػػْ اسػػتخدهت فػػْ هعالجػػة الىتػػائج، كفٓهػػا ٓمػػْ 

 كصؼ لٍذي ا٘جرالات.
 
 منيج الدراسة 1. 3
 

ػك الهػىٍج الػذم ٓتىػاكؿ دراسػة أحػداث كظػػكاٌر (اٚرتبػاطْ )اٖسػمكب اعتهدت الباحثة الهػىٍج الكصػفْ ، ٌك
سػػتطٓع  ،هتاحػػة لمدراسػػة كالقٓػػاس كهػػا ٌػػْك ارسػػات قائهػػة هكجػػكدة كهه اتٍػػػا ٓك دكف تػػدخؿ الباحػػث فػػْ هجٓر
حممٍالباح  ا.ث أف ٓتفاعؿ هعٍا فٓصفٍا ٓك
 
 مجتمع الدراسة 2. 3
 

جهٓع طمبة الصؼ العاشر الهمتحقٓف فْ الهدارس التابعة لهدٓٓرة تربٓة لكاحْ تهلؼ هجتهع الدراسة هف 
 ( طالبان كطالبة.1998ـ، كالبالغ عددٌـ )2017- 2016لدراسْ القدس، فْ العاـ ا
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 عينة الدراسة  3. 3
 

ػة تربٓػة لػكاحْ القػدس كهػا فٍٓػا  قاهت الباحثة باختٓار عٓىة عىقكدٓة عشكائٓة هف الهدارس التابعػة لهدٓٓر
حصػكؿ عمػِ ( طالبان كطالبػة لم522هف طمبة الصؼ العاشر لتطبٓؽ أدكات الدراسة عمٍٓـ كالبالغ عددٌـ )

قػة 287 )طالبػان( كهػا تػـ اختبػار  235تهثٓؿ دقٓػؽ ٖصػؿ الهجتهػع، حٓػث تػـ اختبػار ) طالبػة( بػىفس الطٓر
تلح ذلؾ هف خٛؿ 20بىسبة )  (.2الهمحؽ)%( هف هجهؿ الهدارس فْ الهدٓٓرة، ٓك

 
 متغيرات الدراسة:  4.  3
 

 المتغير المستقؿ:1.4.3 
 (.أىثِذكر ك )الجىس كلً هستكٓاف 

 
 المتغيرات التابعة:2.4.3 

 فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة  -
 التفكٓر اٚستدٚلْ  -
 حؿ الهشكٛت -

 كصؼ متغيرات أفراد عينة الدراسة
 

ظٍػػػر اف ىسػػػبة 1.3ٓبػػػٓف الجػػػدكؿ ) ػػػع أفػػػراد عٓىػػػة الدراسػػػة حسػػػب هتغٓػػػر الجػػػىس، ٓك % لمػػػذككر، 45( تكٓز
 % لٙىاث. 55كىسبة 

 
 هتغٓر الجىس.(: تكٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب 1.3جدكؿ )

 النسبة المئكية العدد المستكل المتغير
 45.0 235 ذكر الجنس

 55.0 287 أىثِ
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 أدكات الدراسة: 5.3
 

التفكٓػػر ك فٍػػـ الهفػػآٌـ،  ات لقٓػػاساختبػػار  بىػػاللتحقٓػػؽ الٍػػدؼ هػػف ٌػػذي الدراسػػة كلٙجابػػة عػػف أسػػئمتٍا تػػـ 
ٓف سػػػػبؽ أف درسػػػػكا كحػػػػدة صالحسػػػػابات لطمبػػػػة الصػػػػؼ العاشػػػػر الػػػػذ اختبػػػػار حػػػػؿ الهشػػػػكٛتك اٚسػػػػتدٚلْ، 

 .الكٓهٓائٓةص هف كتاب الكٓهٓال
 

 :كفٓها ٓمْ كصؼ لٍذي اٖدكات
 

 اختبار قياس فيـ المفاىيـ: 1.5.3
 

 االعداد لالختبار
قاسػػػـ  ة( كدراسػػػ2003هثػػػؿ دراسػػػة سػػػمٓـ )بػػػاٚطٛع عمػػػِ دراسػػػات تىاكلػػػت فٍػػػـ الهفػػػآٌـ  قاهػػػت الباحثػػػة

 بحسػب خبرتٍػا فػْ بىػال فقػرات اٚختبػار ل اختبػار فٍػـ الهفػآٌـ الكٓهٓائٓػةببىػا (، ثػـ قاهػت الباحثػة2014)
ها ٓتىاسب هع هادة الكٓهٓال لمصؼ العاشػر الفصػؿ كحػدة صالحسػابات الكٓهٓائٓػةص، كذلػؾ بإتبػاع الخطػكات ك 

 التالٓة: 
 

 تعميمات االختبار
ة هف فقرات اٚختبار بشكؿ جٓػد، حددت التعمٓهات الٍدؼ هف اٚختبار كدعت الباحثة الطمبة لقرالة كؿ فقر 

 كها طمبت هىٍـ ا٘جابة عمِ جهٓع فقرات اٚختبار دكف استثىال.
 

 :ختبارتحديد اليدؼ مف اال
 

( أسئمة 10تككف اٚختبار هف )ـك فْ هادة الكٓهٓال ك ٍٓدؼ اٚختبار إلِ قٓاس قدرة الطمبة عمِ فٍـ الهفٍ
هػف الهفػآٌـ الكٓهٓائٓػة فػْ الكحػدة الثاىٓػة هػف  عمهٓػان  ان هف ىكع اختٓػار هػف هتعػدد، كػؿ سػؤاؿ ٓىػاقش هفٍكهػ

  كؿ سؤاؿ ٓتككف هف شقٓف:، ك اب الكٓهٓال لمصؼ العاشركت
هػف الخٓػارات  اختٓار إحدل ا٘جابات الصحٓحة بكلع دائرة حكؿ الرهز الهىاسػب ِ الطمبةعم الشؽ اٖكؿ

 اٖربع الهكجكدة.
 ٚجابػػة الصػػحٓحة فػػْ الشػػؽ اٖكؿ بحسػػب رأما ْ ٚختٓػػاركالػػذم ٓشػػهؿ سػػبب كالتفسػػٓر العمهػػ الثػػاىْ الشػػؽ

 .الطالب
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ٚ اعتُبػػر السػػؤاؿ همغٓػػان  كهػػا كٓجٓػػب الطمبػػة ، كقػػد عمػػِ السػػؤاؿ بشػػقًٓ اٖكؿ كالثػػاىْ كعػػدـ تػػرؾ أم دائػػرة كا 
 .كعٛهة كاحدة لسبب اختٓار اٚجابة( عٛهة عمِ ٌذا اٚختبار بكاقع عٛهة كاحدة لٙجابة 20رصدت )

 
 اةصدؽ األد

 كذلؾ تـ اعتهاد الصدؽ الظاٌرم لٛختبارحٓث قاهت الباحثة بتصهٓـ اٚختبار بصكرتً اٖكلٓة، 
كالهتككىة هف بعض بعرلٍا عمِ الهشرؼ كهجهكعة هف الهحكهٓف هف ذكم اٚختصاص كالخبرة، 

 الهختصٓف فْ جاهعة القدس كهف هشرفْ العمكـ كبعض الهعمهٓف الهتهٓٓزف فْ ٌذا الهجاؿ كالبالغ
 :، كقد تـ تحكٓـ اٚختبار كفؽ الهعآٓر أتٓةعشرة هحكهٓفعددٌـ 

 .اىتهال كؿ فقرة فْ اٚختبار لهستكل الٍدؼ الذم ٓتلهىً .1
 .ارتباط الفقرة لهحتكل الهعرفة لمهادة التعمٓهٓة الهقصكدة .2
 .الكلكح فْ تحدٓد الهجاؿ الهعرفْ ٚستجابة الطمبةهف حٓث الصٓاغة كالمغة ك  كلكح الفقرات .3
إجرال ها ٓقلْ هف تعدٓٛت ٚزهة حسب آرال كهقترحات السادة أعلػال لجىػة التحكػٓـ كالكصػكؿ إلػِ  .4

 (.3 همحؽ)صكرتٍا الىٍائٓة 
 

 العينو االستطالعية
تطبٓؽ اختبار فٍـ الهفآٌـ عمِ عٓىة اسػتطٛعٓة هػف هجتهػع الدراسػة هػف طالبػات الصػؼ العاشػر فػْ تـ 

ػػة، كالبػػ طالبػػة( هػػف خػػارج عٓىػػة الدراسػػة، كهػػف خػػٛؿ العٓىػػة  24الغ عػػددٌف )هدرسػػة بىػػات أبػػك دٓػػس الثاىٓك
 اٚستطٛعٓة تـ حساب زهف اٚختبار كثبات اٚختبار.

 

 زمف االختبار
ؿ طالبة فْ ا٘جابة عمِ فقرات اٚختبار ككاف هف خٛؿ تسجٓؿ الزهف الذم استغرقتً أك تـ حساب الزهف 

( دقٓقة، كبذلؾ 24ة فْ اٚجابة عمِ فقرات اٚختبار ككاف )( دقٓقة، كالزهف الذم استغرقتً آخر طالب20)
 ( دقٓقة.22فقرات اٚختبار ٌك ) ف هتكسط الزهف الٛـز لٙجابة عفٓكك 

 

 ثبات االختبار
ختبار فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة هف خٛؿ هعاهؿ كركهباخ ألفػا، كقػد كاىػت ىتٓجػة الثبػات تـ حساب الثبات ٚ

(0.785). 
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 تصحيحوك  االختبار كصؼ
(، بحٓػػث أهػػاـ كػػؿ طالػػب أربػػع خٓػػارات، عمػػِ ف ىػػكع )اختٓػػار هػػف هتعػػددتلػػهف اٚختبػػار عشػػرة أسػػئمة هػػ

الطمبػػة اختٓػػار اٚجابػػة الصػػحٓة هىٍػػا، كقػػد رصػػدت عٛهػػة كاحػػدة عمػػِ ٌػػذا الشػػؽ هػػف السػػؤاؿ، أهػػا الشػػؽ 
اقػع عٛهػة كاحػدة أٓلػػان الثػاىْ فعمػِ الطالػب أف ٓختػار أٓلػػان هػف هتعػدد سػبب أختٓػاري لٛجابػػة السػابقة، بك 

 ( عٛهة عمِ اختبار فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة.20لٍذا الشؽ هف السؤاؿ، كتككف الباحثة قد رصدت )
 

 :اختبار قياس التفكير االستداللي2.5.3 
 

 الختباراعداد ا
 (2009) العتٓبػػػْبػػػاٚطٛع عمػػػِ دراسػػػات تىاكلػػػت هٍػػػارة التفكٓػػػر اٚسػػػتدٚلْ هثػػػؿ دراسػػػة  قاهػػػت الباحثػػػة

 ثػػـ قاهػػت الباحثػػة( 2006(، كدراسػػة سػػعادة )2007، كدراسػػة قطػػاهْ )(2007) أبكجػػادك كىكفػػؿكدراسػػة 
هػػا ٓتىاسػػب هػػع هػػادة الكٓهٓػػال ك  بحسػػب خبرتٍػػا فػػْ بىػػال فقػػرات اٚختبػػار التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْببىػػال اختبػػار 
 ٓة: تكحدة صالحسابات الكٓهٓائٓةص، كذلؾ بإتباع الخطكات أ ،لمصؼ العاشر

 
 يمات االختبارتعم

حددت التعمٓهات الٍدؼ هف اٚختبار كدعت الباحثة الطمبة لقرالة كؿ فقرة هف فقرات اٚختبار بشكؿ جٓػد، 
 جهٓع فقرات اٚختبار دكف استثىال. ىٍـ ا٘جابة عفكها طمبت ه

 
 تحديد اليدؼ مف المقياس:

ػػػذي القػػػدرات ٌػػػٍْٓػػػدؼ اٚختبػػػار إلػػػِ قٓػػػاس قػػػدرة الطمبػػػة عمػػػِ التفكٓػػػر اٚسػػػتدٚلْ فػػػْ هػػػا  دة الكٓهٓػػػال ٌك
 :(1998)الرفاعْ، 

اـ إلػػػِ ٚسػػػتدٚؿ الػػػذم ٓىتقػػػؿ هػػػف الكػػػؿ إلػػػِ الجػػػزل أك هػػػف العػػػا: Deducingالقػػػدرة عمػػػِ اٚسػػػتىباط  -1
ػػات ثػػـ ٓسػػتىبط هىٍػػا هػػا ٓىطبػػؽ عمػػِ الجػػزل  /الخػػاص. كاٚسػػتىباط ٓبػػدأ  ٓسػػتىد إلػػِ هسػػمهات أك ىظٓر

 .الهبحكث
فػػػْ الكصػػػكؿ الػػػِ الهػػػىٍج العمهػػػْ الصػػػحٓح الػػػذم ٓتبعػػػً العمهػػػال  :Inducingالقػػػدرة عمػػػِ اٚسػػػتقرال  -2

ك فْ ىظر بعض الهىاطقة الطٓرؽ الكحٓد الػِ كسػب الهعرفػة باٖشػٓال اك بعبػارة ىتائجٍـ كقكاىٓىٍـ ، ٌك
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ػػؽ الػػذم تىتٍػػػْ الٓػػً الهعرفػػػة باٚشػػٓالأ عهمٓػػة هٛحظػػػة الظػػكاٌر كتجهٓػػػع اٚسػػتقرال ٓهثػػػؿ . ك دؽ الطٓر
 .إلِ هبادلل عاهة كعٛقات كمٓة البٓاىات عىٍا لمتكصؿ

 
 صدؽ األداة

 كذلؾ تـ اعتهاد الصدؽ الظاٌرم لٛختبارحٓث اٖكلٓة،  ًقاهت الباحثة بتصهٓـ اٚختبار بصكرت
كالهتككىة هف بعض بعرلٍا عمِ الهشرؼ كهجهكعة هف الهحكهٓف هف ذكم اٚختصاص كالخبرة، 

الهعمهٓف الهتهٓٓزف فْ ٌذا الهجاؿ كالبالغ الهختصٓف فْ جاهعة القدس كهف هشرفْ العمكـ كبعض 
 :، كقد تـ تحكٓـ اٚختبار كفؽ الهعآٓر أتٓةعشرة هحكهٓفعددٌـ 

 .اىتهال كؿ فقرة فْ اٚختبار لهستكل الٍدؼ الذم ٓتلهىً -
 .ارتباط الفقرة لهحتكل الهعرفة لمهادة التعمٓهٓة الهقصكدة -
 .ْ تحدٓد الهجاؿ الهعرفْ ٚستجابة الطمبةالكلكح فهف حٓث الصٓاغة كالمغة ك  كلكح الفقرات -
إجرال ها ٓقلْ هف تعدٓٛت ٚزهة حسب آرال كهقترحات السادة أعلػال لجىػة التحكػٓـ كالكصػكؿ  -

 (.4 همحؽ)إلِ صكرتٍا الىٍائٓة 
 

 االستطالعية العينة
بػات الصػؼ عمِ عٓىة استطٛعٓة هف هجتهػع الدراسػة هػف طال التفكٓر اٚستدٚلْهٍارة تطبٓؽ اختبار تـ 

ػػة، كالبػػالغ عػػددٌف ) طالبػػة( هػػف خػػارج عٓىػػة الدراسػػة، كهػػف  24العاشػػر فػػْ هدرسػػة بىػػات أبػػك دٓػػس الثاىٓك
 خٛؿ العٓىة اٚستطٛعٓة تـ حساب زهف اٚختبار كثبات اٚختبار.

 

 زمف االختبار
ختبار ككاف هف خٛؿ تسجٓؿ الزهف الذم استغرقتً أكؿ طالبة فْ ا٘جابة عمِ فقرات اٚ ب الزهفتـ حسا

( دقٓقة، كبذلؾ 18( دقٓقة، كالزهف الذم استغرقتً آخر طالبة فْ اٚجابة عمِ فقرات اٚختبار ككاف )15)
 ( دقٓقة.17ٓككف هتكسط الزهف الٛـز لٙجابة عمِ فقرات اٚختبار ٌك )

 

 ثبات االختبار
بػاخ ألفػا، كقػد كاىػت ىتٓجػة ركىهف خٛؿ هعاهؿ كالقدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ ختبار تـ حساب الثبات ٚ

 .(0.713)الثبات 
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 كصؼ االختبار كتصحيحو
قػػة  بحٓػث ٓحتػكمرئٓسػػٓٓف هكزعػػة عمػِ سػؤالٓف ( أسػئمة فرعٓػة 9ٓتكػكف اٚختبػار هػػف ) كػػؿ هىٍهػا عمػِ طٓر

عبارة عف هقػدهات تتكصػؿ ( 5كعددٌا )هجهكعة هف اٖسئمة ٌك السؤاؿ اٖكؿ تفكٓر تختمؼ عف اٖخرل 
كتابػػة الىتٓجػػة التػػْ تتكصػػؿ إلٍٓػػا فػػْ كػػؿ سػػؤاؿ هػػف  هػػف الطمبػػةكالهطمػػكب ، ِ ىتٓجػػة هعٓىػػةهػػف خٛلٍػػا إلػػ

ٌك هجهكعػة هػف اٖسػئمة كعػددٌا  السؤاؿ الثاىْكذلؾ بعد اٚطٛع عمِ اٖهثمة الكاردة أعٛي. أها اٖسئمة 
ب فْ ٌذي الحالة إلِ القاعدة العاهة، الهطمك  الطمبة(  كؿ هىٍا عبارة عف هقدهات ٓتكصؿ هف خٛلٍا  4)

 الهطركحة.فْ كؿ سؤاؿ هف اٖسئمة الطمبة تكصؿ إلٍٓا ٌٓك كتابة القاعدة العاهة التْ 
 
 :اختبار حؿ المشكالت  .353.

 االعداد لالختبار
 (2009العتٓبػْ)تىاكلت اسػتراتٓجٓة حػؿ الهشػكٛت هثػؿ دراسػة التْ باٚطٛع عمِ دراسات  قاهت الباحثة

بحسػػب خبرتٍػػا فػػْ بىػػال فقػػرات  حػػؿ الهشػػكٛتببىػػال اختبػػار  قاهػػت الباحثػػة (، ثػػـ1993) عثهػػافكدراسػػة 
ها ٓتىاسب هػع هػادة الكٓهٓػال لمصػؼ العاشػر الفصػؿ كحػدة صالحسػابات الكٓهٓائٓػةص، كذلػؾ بإتبػاع ك  اٚختبار

 الخطكات التالٓة: 
 

 تعميمات االختبار
كؿ فقرة هف فقرات اٚختبار بشكؿ جٓػد، حددت التعمٓهات الٍدؼ هف اٚختبار كدعت الباحثة الطمبة لقرالة 
 كها طمبت هىٍـ ا٘جابة عمِ جهٓع فقرات اٚختبار دكف استثىال.

 

 :ختبارتحديد اليدؼ مف اال
كقػػد قاهػت الباحثػػة بتحدٓػػد  ،إلػِ قٓػػاس قػػدرة الطمبػة عمػػِ حػػؿ الهشػكٛت فػػْ هػادة الكٓهٓػػال اٚختبػػار ٍٓػدؼ

 ,Hayes) ٌػػآز لحػػؿ الهشػػكٛت كهػػا كردت فػػْقػػدرات هقٓػػاس حػػؿ الهشػػكٛت فػػْ لػػكل ىهػػكذج ٌػػآز 
تحدٓػػػد الهشػػػكمة هػػػف خػػػٛؿ التعػػػرؼ عمػػػِ أبعػػػاد ، بحٓػػػث ٓعهػػػؿ الطمبػػػة عمػػػِ (2007) قطػػػاهْك ( 1981

عف تهثٓػؿ الهشػكمة أك آلػاحٍا، كهػف ثػـ  الهشكمة فْ البٓاىات الهعطػاة، كتحدٓػد عىاصػر الٍػدؼ الهىشػكد
 حػؿ الهشػكمة خطػة اختٓػار، كٓقكـ الطالػب الرئٓسٓةتعٓرؼ الهصطمحات كتحدٓد العىاصر طٓرؽ تبسٓطٍا ب

عهمٓػة الحػؿ، تعػدٓؿ اٖكلٓة لإٓلاح خطة الحؿ هف خٛؿ هراقبة العهؿ عمِ  ة لمهكلكع الهطركح،بالهىاس
، كىٍآةن ٓقكـ إظٍار الىتائج كصٓاغتٍا هف خٛؿاٚستىتاج ، كبىالن عمِ ذلؾ ٓقكـ باٖسالٓب حسب الحاجة

 :اٖسئمة عمِ الىحك التالْصٓاغة جالت  كعهمٓان  .ٓـالتحقؽ كالتقك الطمبة ب
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بكاقع عٛهة لكؿ  تككف اٚختبار هف ست هجهكعات هف اٖسئمة كؿ هجهكعة تحتكم عمِ أربعة أسئمة (1
 (.24سؤاؿ، فكاىت العٛهة الىٍائٓة هف )

 ْ:تتكزع الهجهكعات كها ٓهت (2
 هف كؿ سؤاؿ ها ٌك هطمكب  تحدٓد عمِ ة الطمبةالهجهكعة اٖكلِ: تكلح قدر 

 عمِ شرح الهقصكد هف الجهمة التْ تحتٍا خط . الهجهكعة الثاىٓة: تكلح قدرة الطمبة
 عمِ تحدٓد الهعمكهات الكافٓة لحؿ الهشكٛت. ة الطمبةالهجهكعة الثالثة: تكلح قدر 
 عمِ تحدٓد الطٓرقة الصحٓحة التْ تتبع لحؿ الهشكٛت  ة الطمبةالهجهكعة الرابعة: تكلح قدر 

 ا٘جابة الصحٓحة لحؿ الهشكمة . عمِ تحدٓد ة الطمبةكعة الخاهسة: تكلح قدر الهجه
 الحؿ صحٓحان.  ٍـعمِ تحدٓد لهاذا ٓبدك ل ة الطمبةالهجهكعة السادسة: تكلح قدر 

 التهكد هف قرالة هقدهة كؿ سؤاؿ هف اٖسئمة. ِ الطمبةٓجب عمكها 
 

 صدؽ األداة
 كذلؾ تـ اعتهاد الصدؽ الظاٌرم لٛختبارحٓث كلٓة، قاهت الباحثة بتصهٓـ اٚختبار بصكرتً اٖ

كالهتككىة هف بعض بعرلٍا عمِ الهشرؼ كهجهكعة هف الهحكهٓف هف ذكم اٚختصاص كالخبرة، 
الهختصٓف فْ جاهعة القدس كهف هشرفْ العمكـ كبعض الهعمهٓف الهتهٓٓزف فْ ٌذا الهجاؿ كالبالغ 

 :كفؽ الهعآٓر أتٓة، كقد تـ تحكٓـ اٚختبار عشرة هحكهٓفعددٌـ 
 .اىتهال كؿ فقرة فْ اٚختبار لهستكل الٍدؼ الذم ٓتلهىً -
 .ارتباط الفقرة لهحتكل الهعرفة لمهادة التعمٓهٓة الهقصكدة -
 .الكلكح فْ تحدٓد الهجاؿ الهعرفْ ٚستجابة الطمبةهف حٓث الصٓاغة كالمغة ك  كلكح الفقرات -
قترحات السادة أعلػال لجىػة التحكػٓـ كالكصػكؿ إجرال ها ٓقلْ هف تعدٓٛت ٚزهة حسب آرال كه -

 (.5 همحؽ)إلِ صكرتٍا الىٍائٓة 
 

 االستطالعية العينة
تطبٓؽ اختبار فٍـ الهفآٌـ عمِ عٓىة اسػتطٛعٓة هػف هجتهػع الدراسػة هػف طالبػات الصػؼ العاشػر فػْ تـ 

ػػة، كالبػػالغ عػػددٌف ) كهػػف خػػٛؿ العٓىػػة  طالبػػة( هػػف خػػارج عٓىػػة الدراسػػة، 24هدرسػػة بىػػات أبػػك دٓػػس الثاىٓك
 اٚستطٛعٓة تـ حساب زهف اٚختبار كثبات اٚختبار.
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 زمف االختبار
هف خٛؿ تسجٓؿ الزهف الذم استغرقتً أكؿ طالبة فْ ا٘جابة عمِ فقرات اٚختبار ككاف الزهف  تـ حساب

دقٓقة، كبذلؾ ( 34( دقٓقة، كالزهف الذم استغرقتً آخر طالبة فْ اٚجابة عمِ فقرات اٚختبار ككاف )30)
 ( دقٓقة.32ٓككف هتكسط الزهف الٛـز لٙجابة عمِ فقرات اٚختبار ٌك )

 
 ثبات االختبار

بػاخ ألفػا، كقػد كاىػت ىتٓجػة الثبػات ٓـ الكٓهٓائٓة هف خٛؿ هعاهػؿ كركىختبار فٍـ الهفاٌتـ حساب الثبات ٚ
(0.869). 
 

 كصؼ االختبار كتصحيحو
ٚن 24)تلػػهف اٚختبػػار  اختٓػػار هػػف هتعػػدد (، بحٓػػث أهػػاـ كػػؿ طالػػب أربػػع خٓػػارات، عمػػِ  هػػف ىػػكع ) ( سػػؤا

اٖجابػػة الصػػحٓحة فػػْ الخٓػػارات الطمبػػة اختٓػػار اٚجابػػة الصػػحٓة هىٍػػا، كقػػد رصػػدت عٛهػػة كاحػػدة عمػػِ 
 .حؿ الهشكٛت( عٛهة عمِ اختبار 24، كتككف الباحثة قد رصدت )الهعطاة، 

 
 :اتصدؽ االختبار  4.5.3

 
 كذلؾ تـ اعتهاد الصدؽ الظاٌرم لٛختبارحٓث ٚختبارات بصكرتٍا اٖكلٓة، قاهت الباحثة بتصهٓـ ا

كالهتككىة هف بعض بعرلٍا عمِ الهشرؼ كهجهكعة هف الهحكهٓف هف ذكم اٚختصاص كالخبرة، 
الهختصٓف فْ جاهعة القدس كهف هشرفْ العمكـ كبعض الهعمهٓف الهتهٓٓزف فْ ٌذا الهجاؿ كالبالغ 

 :قد تـ تحكٓـ اٚختبار كفؽ الهعآٓر أتٓة، ك هحكهٓف عشرةعددٌـ 
 .اىتهال كؿ فقرة فْ اٚختبار لهستكل الٍدؼ الذم ٓتلهىً -
 .ارتباط الفقرة لهحتكل الهعرفة لمهادة التعمٓهٓة الهقصكدة -
كلكح الفقػرات هػف حٓػث الصػٓاغة كالمغػة كبالتػالْ الكلػكح فػْ تحدٓػد الهجػاؿ الهعرفػْ ٚسػتجابة  -

 .الطمبة
هف تعدٓٛت ٚزهة حسب آرال كهقترحات السادة أعلػال لجىػة التحكػٓـ كالكصػكؿ  إجرال ها ٓقلْ -

 (.5-3 همحؽ)إلِ صكرتٍا الىٍائٓة 
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 ختبارثبات اال  5.5.3
 

ؽ اٚختبار عمِ عٓىة استطٛعٓة هككىة هف ٓطبعف طٓرؽ تقاهت الباحثة هف التحقؽ هف ثبات اٖداة، 
 .بكدٓس الثاىكٓةأكقد كقع اٚختبار عمِ هدرسة بىات  دراسة( طالبة هف هجتهع الدراسة كخارج عٓىة ال24)

هف خٛؿ حساب ثبات كقد اختٓركا عشكائٓان، كهف خٛؿ العٓىة اٚستطٛعٓة تـ التحقؽ هف ثبات اٚختبار 
هعادلة الثبات كركىباخ الفا، ككاىت الدرجة الكمٓة لفٍـ الهفآٌـ باستخداـ  الدرجة الكمٓة لهعاهؿ الثبات

ئٓة كعٛقتً بالقدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة الكٓهٓا
ذي الىتٓجة تشٓر الِ تهتع ٌذي اٚداة بثبات ٓفْ بهغر  ،(0.893)تربٓة لكاحْ القدس  ، اض الدراسةٌك

 كالجدكؿ التالْ ٓبٓف هعاهؿ الثبات لهجاٚت اٚختبار كالدرجة الكمٓة.
 

 هعاهؿ الثبات لمهجاٚت كالدرجة الكمٓة. (:2.3جدكؿ )

 معامؿ الثبات المجاؿ
 0.785  الكيميائية فيـ المفاىيـ

 0.713 التفكير االستداللي 
 0.869 حؿ المشكالت
 0.893 الدرجة الكمية 

 
 معامؿ الصعكبة كالتمييز:

 كجالت هعاهٛت الصعكبً كالتهٓٓز عمِ الىحك التالْ:
 

 فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓةفقرات الصعكبة لهؿ ىتائج هعا(: 3.3جدكؿ )
 معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ
1 39.3 8 33.3 15 38.7 
2 11.9 9 42 16 24.1 
3 50 10 4.6 17 51.3 
4 28.2 11 26.8 18 36.4 
5 23.9 12 14.6 19 52.1 
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6 13.6 13 19.2 20 42.7 
يالكم 4 14 44.6 7  30.1 



 
 التفكٓر اٚستدٚلْفقرات الصعكبة لىتائج هعاهؿ (: 4.3جدكؿ )
 معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ
1 56.9 4 54.8 7 52.1 
2 48.9 5 63.6 8 64.2 
3 57.3 6 72.2 9 58.8 

 58.7 الكمي
 

 تحؿ الهشكٛفقرات الصعكبة لىتائج هعاهؿ (: 5.3جدكؿ )
 معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ
1 89.3 9 66.5 17 58 

2 78.7 10 41.6 18 65.1 

3 69 11 32.8 19 43.3 

4 71.8 12 65.1 20 70.7 

5 58 13 69 21 66.3 

6 53.1 14 62.3 22 53.6 

7 56.1 15 50.2 23 65.5 

8 52.7 16 39.8 24 58.6 

 95.5 الكمي
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 فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓةفقرات التهٓٓز لىتائج هعاهؿ (: 6.3جدكؿ )
 معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ
1 56.9 8 56.0 15 56.0 

2 5600 9 5699 16 5690 

3 56.5 10 56.5 17 56.0 

4 5600 11 56.9 18 56.. 

5 5600 12 56.. 19 56.. 

6 560. 13 56.0 20 56.. 

 5690 الكمي 5605 14 ..56 7

 
 التفكٓر اٚستدٚلْفقرات التهٓٓز لىتائج هعاهؿ (: 7.3جدكؿ )
 معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ
1 5690 4 56.. 7 5690 

2 569. 5 56.. 8 56.. 

3 56.0 6 56.0 9 56.5 
 56950 الكلي

 
 حؿ الهشكٛتفقرات التهٓٓز لىتائج هعاهؿ (: 8.3جدكؿ )
 معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ معامؿ الصعكبة الرقـ
1 5600 9 5605 17 56.0 

2 5600 10 56.. 18 56.9 

3 56.5 11 56.0 19 5690 

4 5600 12 56.0 20 56.. 

5 56.5 13 569. 21 56.. 

6 569. 14 5699 22 56.0 

7 5690 15 56.0 23 5695 

8 56.0 16 5600 24 5690 

 56950 الكمي
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 إجراءات الدراسة  7.  3
 

 :تـ اتباع ا٘جرالات التالٓة هف أجؿ تىفٓذ الدراسة
ػػػة لتىفٓػػػذ أدكات الدراسػػػة عمػػػِ الطمبػػػة  - الحصػػػكؿ عمػػػِ كتػػػاب تسػػػٍٓؿ هٍهػػػة هػػػف كمٓػػػة العمػػػـك التربٓك

 .(6الهعىٓٓف )همحؽ
ٓػػة تربٓػػػة لػػكاحْ القػػدس بشػػهف تسػػٍٓؿ هٍهػػة الباحثػػة فػػػْ الحصػػكؿ عمػػِ كتػػاب رسػػهْ هػػف هدٓر  -

 .(7تطبٓؽ أدكات الدراسة فْ هدارس الهدٓٓرة )همحؽ
اٚطٛع عمِ اٖدب التربكم كالدراسات السابقة العربٓة كاٖجىبٓة الهتعمقة بهكلػكع الدراسػة بٍػدؼ  -

 اٚستفادة هىً فْ تصهٓـ الهادة التعمٓهٓة كبىال أدكات الدراسة.
ْ صالحسابات الكٓهٓائٓةصاختٓار ال -  .كحدة الثاىٓة هف كتاب الكٓهٓال الجزل اٖكؿ ٌك
ػػة تربٓػػة لػػكاحْ  - قػػة عشػػكائٓة عىقكدٓػػة كذلػػؾ لهػػدارس الػػذككر كا٘ىػػاث فػػْ هدٓٓر اختٓػػار العٓىػػة بطٓر

 .القدس
اختبػػػار التفكٓػػػر اٚسػػػتدٚلْ، اختبػػػار حػػػؿ الهشػػػكٛت، اختبػػػار فٍػػػـ  :إعػػػداد أدكات الدراسػػػة كتشػػػهؿ -

 .الكٓهٓائٓة فْ هادة الكٓهٓال لمصؼ العاشرالهفآٌـ 
عػػرض أدكات الدراسػػة عمػػِ هجهكعػػة هػػف الهحكهػػٓف ذكم اٚختصػػاص الكٓهٓػػال كأسػػالٓب التػػدٓرس  -
 (.1همحؽ)
قػة عشػكائٓة عىقكدٓػة خػٛؿ الفتػرة  - تىفٓذ أدكات الدراسة عمِ الهدارس التْ كقع اٚختٓار عمٍٓػا بطٓر

 .ـ16/5/2017ـ إلِ 9/5/2017الزهىٓة هف 
 .هتابعة تطبٓؽ اٚختبار عمِ الطمبة كاٚشراؼ الشخصْ لمباحثة عمِ ذلؾ -
 .قاهت الباحثة بتصحٓح اٚختبارات كفؽ ىهاذج التصحٓح الهعدة هسبقان  -
 .جهع البٓاىات كهعالجتٍا إحصائٓان ٚستخراج الىتائج -
ا ككلع التكصٓات -  .عرض الىتائج كتفسٌٓر
 
 المعالجة اإلحصائية 8.  3
 

٘دخاؿ بٓاىاتٍا إلػِ جٍػاز  تبارات كالتهكد هف صٛحٓتٍا لمتحمٓؿ تـ تصحٓحٍا، كذلؾ تهٍٓدان بعد جهع اٚخ
الحاسػػػكب ألػػػْ ٘جػػػرال الهعالجػػػات ا٘حصػػػائٓة الهىاسػػػبة، كتحمٓػػػؿ البٓاىػػػات كفقػػػا ٖسػػػئمة الدراسػػػة بٓاىػػػات 
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ىحرافات الهعٓآرة لكؿ الدراسة، كقد تهت الهعالجة ا٘حصائٓة لمبٓاىات باستخراج الهتكسطات الحسابٓة كاٚ
(، كهعاهػػػؿ ارتبػػػاط بٓرسػػػكف، كهعادلػػػة الثبػػػات كركىبػػػاخ ألفػػػػا t-testاختبػػػار، كتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار )ت( )

(Cronbach Alpha( كذلػػؾ باسػتخداـ الػػرـز ا٘حصػػائٓة ،)SPSS( )Statistical Package For 
Social Sciences.) 
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 الفصؿ الرابع
 نتائج الدراسة

 
 مقدمة 1.4
 

ك ص فٍـ  تلهف ٌذا الفصؿ عرلا لىتائج الدراسة، التْ تكصمت إلٍٓا الباحثة عف هكلكع الدراسة ٌك
اشر فْ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة كعٛقتً بالقدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت لدل طمبة الصؼ الع

راد العٓىة عمِ أداة ص كبٓاف أثر كؿ هف الهتغٓرات هف خٛؿ استجابة أفهدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس
 .ا٘حصائٓة التْ تـ الحصكؿ عمٍٓا الدراسة، كتحمٓؿ البٓاىات

 
 كىي: النتائج المتعمقة باإلجابة عف أسئمة الدراسة 2.4
 

فْ  فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدسها هستكل  (1
ؿ ٓختمؼ  ؟باختٛؼ جىسٍـ ٌٓـ الكٓهٓائٓةفٍـ الهفاهستكل  هادة الكٓهٓال؟ ٌك

لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ  القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْها هستكل  (2
ؿ ٓختمؼ القدس  ؟باختٛؼ جىسٍـ القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْهستكل  فْ هادة الكٓهٓال؟ ٌك

 ٓرة تربٓة لكاحْ القدسلدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓ القدرة عمِ حؿ الهشكٛتها هستكل  (3
ؿ ٓختمؼ  ؟باختٛؼ جىسٍـ القدرة عمِ حؿ الهشكٛتهستكل  فْ هادة الكٓهٓال؟ ٌك
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فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ  هستكلعٛقة بٓف الها  (4
 فْ هادة الكٓهٓال؟ عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت كالقدرة القدس

 
 : )حكؿ فيـ المفاىيـ الكيميائية( ائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿالنت  1.2.4

 
فيـ المفاىيـ الكيميائية لدل طمبة الصؼ العاشر في مديرية تربية ما مستكل نص السؤاؿ األكؿ: 

 ؟باختالؼ جنسيـفيـ المفاىيـ الكيميائية مستكل في مادة الكيمياء؟ كىؿ يختمؼ  ضكاحي القدس
 

اهت الباحثة بحساب الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة ٚستجابات أفراد لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ ق
فٍػـ الهفػآٌـ الكٓهٓائٓػة لػدل طمبػة الصػؼ العاشػر القػدرة عمػِ  عٓىة الدراسة عمِ اٚختبػار الػذم ٓعبػر عػف

 . ٓبٓف ذلؾ 1.4، كالجدكؿ فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس
 

فٍػـ مقػدرة عمػِ ٚىحرافات الهعٓآرة ٚستجابات أفػراد عٓىػة الدراسػة ل(: الهتكسطات الحسابٓة كا1.4جدكؿ )
 الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس

 يةئك النسبة الم االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي المجاؿ الرقـ
 %30.1 3.852 *6.01 فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة 1

 20ة = * العٛهة الكمٓ
 

ػة  ،(1.4)ٓٛحظ هف الجػدكؿ  ٚسػتجابات أفػراد الػذم ٓعبػر عػف الهتكسػطات الحسػابٓة كاٚىحرافػات الهعٓآر
ػة تربٓػة لػكاحْ القدرة عمِ  فعٓىة الدراسة ع فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓػة لػدل طمبػة الصػؼ العاشػر فػْ هدٓٓر

ػػػذا ٓػػػدؿ عمػػػِ أف 3.852م )اىحراؼ هعٓػػػار بػػػ( ك 6.01) أف الهتكسػػػط الحسػػػابْ لمدرجػػػة الكمٓػػػة ،القػػػدس ( ٌك
ػػة تربٓػػة لػػكاحْ القػػدس جػػالت القػػدرة عمػػِ  فٍػػـ الهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػْ هدٓٓر

 %.30.1بىسبة 
 

ة ٚستجابات الطمبة عف ( 12.4 – 2.4)كالجداكؿ التالٓة  تبٓف استجابات الطمبة لتحدٓد الىسب الهئٓك
 أسئمة اٚختبار كأسباب ا٘جابة.
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 (: تكٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة السؤاؿ اٖكؿ.2.4ؿ )جدك 
 % العدد االجابة المتغير

يصاحب تسخيف  (1
أكسيد الزئبؽ 

 األحمر

 8.8 46 لـ ٓجب
 15.1 79 ىقصاف فْ الكتمة
 12.6 66 ٓزادة فْ الكتمة
 24.1 126 تصاعد غاز

 39.3 205 الغازنقصاف في الكتمة كتصاعد 
السػػػػػبب فػػػػػي اختيػػػػػار 

 اإلجابة ىك
 12.3 64 لـ ٓجب

 7.5 39 الرطكبة
 23.8 124 حدكث تفاعالت جانبية

 44.1 230 ٖىً ٓحتكم غاز اٚكسجٓف
 12.5 65 التصاؽ جزل هف الهادة عمِ جدار أىبكب التسخٓف

 
ىقصاف فْ الكتمة كتصاعد ) حٓحة( أف ىسبة الذٓف أجابكا اٚجابة الص2.4ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ )

%، كها كتبٓف أف الذٓف عممكا سبب 24.1%، كبمغت ىسبة الذٓف أخفقكا )تصاعد الغاز( 39.3( الغاز
)ٖىً ٓحتكم غاز اٚكسجٓف(  طه%، ٓمًٓ اٚجابة الخ23.8( حدكث تفاعٛت جاىبٓة) اٚجابة الصحٓحة

 %.44.1بىسبة 
 

 ة حسب القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة السؤاؿ الثاىْ.(: تكٓزع أفراد عٓىة الدراس3.4جدكؿ )
 % العدد االجابة المتغير

عنػػػػػد اضػػػػػافة حمػػػػػض  (2
الييػػػػػػػدرككمكريؾ إلػػػػػػػى 
مسػػػػػػػحكؽ الطباشػػػػػػػير 

 يتصاعد غاز

 11.5 60 لـ ٓجب
O2 55 10.5 
CO 48 9.2 
CO2 261 50.0 
Cl2 98 18.8 

السػػبب فػػي اختيػػار اإلجابػػة 
 ىك

 11.5 60 لـ ٓجب
 25.9 135 الحهض ٓحتكم كمكر ٖف

 12.8 67 ٖف التفاعؿ غٓر تاـ
 CO2. 167 32.0الىاتج هف التفاعؿ ٓتحمؿ الِ  H2CO3ٖف 

 17.8 93 ٖف هسحكؽ الطباشٓر ٓحتكم عمِ اٚكسجٓف
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%، كبمغت ىسبة 50( CO2) ( أف ىسبة الذٓف أجابكا اٚجابة الصحٓحة3.4) ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ
ٖف ) سبب اٚجابة الصحٓحة ا%، كها كتبٓف أف الذٓف عممك 18.8( Cl2)طه كا اٚجابة الخالذٓف أجاب
H2CO3  ِالىاتج هف التفاعؿ ٓتحمؿ الCO2)32  ٖف الحهض ٓحتكم كمكر(  الخطه%، ٓمًٓ اٚجابة(
 %.25.9بىسبة 

 

 السؤاؿ الثالث.(: تكٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة 4.4جدكؿ )
 النسبة المئكية العدد االجابة المتغير

 18كتمة الييدركجيف المكجكد في  (3
 جراـ مف الماء

 11.1 58 لـ ٓجب
 18.8 98 جراـ36
 23.9 125 جراـ 18
 22.2 116 جراـ  9
 23.9 125 جراـ 2

 12.3 64 لـ ٓجب السبب في اختيار اإلجابة ىك
دد ذرات عػػػػػػػػػ÷ ( عػػػػػػػػػدد جراهػػػػػػػػػات الهػػػػػػػػػال18/2)

 الٍٓدركجٓف فْ جزمل الهال.
130 24.9 

X18)1 (  ت الٍٓػػػػػػػػدركجٓف = عػػػػػػػػدد عػػػػػػػػدد هػػػػػػػػٚك
جراهػػػات الهػػػال حٓػػػث كػػػؿ هػػػكؿ هػػػف الهػػػال ٓحػػػكم 

 عمِ هكؿ كاحد هف الٍٓدركجٓف.

96 18.4 

 (2X18  عدد جراهات هكؿ الٍٓدركجٓف )
Xكتمً الهال 

125 23.9 

( ٖف 16+2 =18) H2Oفْ جزمل الهال 
غراـ هف 2ف الهال ٓحتكم عمِ كؿ جراـ ه

 الٍٓدركجٓف

107 20.5 

 
%، كبمغت ىسبة 23.9( جراـ 2) ( أف ىسبة الذٓف أجابكا اٚجابة الصحٓحة4.4ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ )

فْ ) %، كها كتبٓف أف الذٓف عممك سبب اٚجابة الصحٓحة23.9جراـ(  18) الخطهالذٓف أجابكا اٚجابة 
%، 20.5 (غراـ هف الٍٓدركجٓف2( ٖف كؿ جراـ هف الهال ٓحتكم عمِ 16+2 =18) H2Oجزمل الهال 
عدد ذرات الٍٓدركجٓف فْ جزمل الهال( بىسبة ÷ ( عدد جراهات الهال18/2)) الخطهٓمًٓ اٚجابة 

24.9.% 
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 (: تكٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة السؤاؿ الرابع.5.4جدكؿ )
 النسبة المئكية العدد جابةاال المتغير

النظائر لذرات  (4
نفس العنصر 
 تختمؼ في عدد

 

 11.7 61 لـ ٓجب
 21.6 113 ا٘لكتركىات
 17.0 89 البركتكىات
 44.6 233 الىٓكتركىات
 5.0 26 الهدارات

السػػػػػبب فػػػػػي اختيػػػػػار 
 اإلجابة ىك
 

 12.8 67 لـ ٓجب
 10.2 53 ٖف عدد ا٘لكتركىات ٓحدد الخصائص الفٓٓزائٓة لمعىصر

 49.0 256 الكتمة الذٓرة الذرم كتختمؼ فْ ٖف لٍا ىفس العدد
 11.9 62 ٖف عدد ا٘لكتركىات هختمفة.

 16.1 84 ٖف عدد ا٘لكتركىات ٓحدد الخصائص الكٓهٓائٓة لمعىصر
 

%، كبمغت 44.6( الىٓكتركىات) ( أف ىسبة الذٓف أجابكا اٚجابة الصحٓحة5.4ف هف خٛؿ الجدكؿ )ٓتبٓ
سبب اٚجابة  ا%، كها كتبٓف أف الذٓف عممك 21.6( ا٘لكتركىات) الخطهأجابكا اٚجابة  ىسبة الذٓف
)ٖف عدد  الخطه%، ٓمًٓ اٚجابة 49 (الكتمة الذٓرة ىفس العدد الذرم كتختمؼ فْٖف لٍا ) الصحٓحة

 %.16.1ا٘لكتركىات ٓحدد الخصائص الكٓهٓائٓة لمعىصر( بىسبة 
 

 كٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة السؤاؿ الخاهس.(: ت6.4جدكؿ )
 النسبة المئكية العدد االجابة المتغير

عند تفاعؿ الييدركجيف  (5
مع النيتركجيف إلنتاج 
االمكنيافإف عدد مكالت 

النيتركجيف التي تتحد مع 
 مكؿ ىيدركجيف 3

 11.7 61 لـ ٓجب
 42.0 219 هكؿ 1
 11.1 58 هكؿ 2
 28.5 149 هكؿ 3
 6.7 35 هكؿ 4

 12.8 67 لـ ٓجب السبب في اختيار اإلجابة ىك
 41.2 215 اٖهكىٓا ٓحتكم عمِ ذرة ىٓتركجٓف كاحدةٖف جزمل 

 10.9 57 ٖف جزمل الىٓتركجٓف ٓحتكم عمِ ذرتٓف ٌٓدركجٓف
 18.8 98 ٖف لكؿ هكؿ هف الٍٓدركجٓف ٓمـز هكؿ كاحد هف الىٓتركجٓف

 16.3 85 3هجهكع عدد الذرات فْ جزمل اٖهكىٓا ٌك 
 

http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
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%، كبمغت ىسبة 42( هكؿ 1) ف أجابكا اٚجابة الصحٓحة( أف ىسبة الذ6.4ٓٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ )
ٖف ) بٓف أف الذٓف عممك سبب اٚجابة الصحٓحة%، كها كت28.5هكؿ(  3) الخطهالذٓف أجابكا اٚجابة 

)ٖف جزمل  الخطه%، ٓمًٓ اٚجابة 18.8 (لكؿ هكؿ هف الٍٓدركجٓف ٓمـز هكؿ كاحد هف الىٓتركجٓف
 %.41.2اٖهكىٓا ٓحتكم عمِ ذرة ىٓتركجٓف كاحدة( بىسبة 

 
 دس.آة السؤاؿ الس(: تكٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائ7.4جدكؿ )

النسبة  العدد االجابة المتغير
 المئكية

النسبة المئكية الكتمية  (6
 C2H5OH لألكسجيف في

 تساكم

 17.2 90 لـ ٓجب
12.5 % 136 26.1 
34.78% 140 26.8 
36.95% 100 19.2 
87.27% 56 10.7 

 18.0 94 لـ ٓجب السبب في اختيار اإلجابة ىك
ة ال كتمٓة ٌْ ىسبة كتمة ٖف الىسبً الهئٓك

 اٚكسجٓف الِ كتمة الهركب
170 32.6 

ىسبة عدد ذرات اٚكسجٓف الِ عدد الذرات 
 الكمٓة لمهركب

96 18.4 

 C2H5OH. 99 19.0الِ  OH ىسبة كتمة
 12.1 63 ذرات اكسجٓف 6ٖف الهركب ٓحتكم عمِ 

 
%، كبمغت 26.8( %34.78) حٓحة( أف ىسبة الذٓف أجابكا اٚجابة الص7.4ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ )
 %، كها كتبٓف أف الذٓف عممك سبب اٚجابة الصحٓحة26.1%(  12.5) الخطهىسبة الذٓف أجابكا اٚجابة 

ة الكتمٓة ٌْ ىسبة كتمة اٚكسجٓف الِ كتمة الهركب)  الخطه%، ٓمًٓ اٚجابة 32.6 (ٖف الىسبً الهئٓك
 %.19( بىسبة C2H5OHالِ  OH )ىسبة كتمة

 
 
 

http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
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 (: تكٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة السؤاؿ السابع.8.4) جدكؿ
 النسبة المئكية العدد االجابة المتغير

إذا عممػػػػػػػػػػػػػػت أف الكتمػػػػػػػػػػػػػػة  (7
 C=12) ، (O = 16الذرية

فػػػػػػإف النسػػػػػػبة بػػػػػػيف كتمػػػػػػة 
الكربكف الى كتمػة االكسػجيف 

 ىي ( CO2 ) في مركب

 14.0 73 لـ ٓجب
3  :4 164 31.4 
1  :2           144 27.6 
3  :8        100 19.2 
1  :1 41 7.9 

 السبب في اختيار اإلجابة ىك
 

 15.1 79 لـ ٓجب
 15.3 80 ٖف الىسبة تحسب باٚعتهاد عمِ عدد ذرات كؿ ىكع بالهركب

 17.2 90 كم عمِ عىصرم الكربكف كاٖكسجٓف فقطتحت CO2ٖف 
 19.5 102 كتمة ذرة الكربكف إلِ كتمة ذرة اٚكسجٓف

ٖف الىسبة تحسب باٚعتهاد عمِ كتمة الكربكف إلِ كتمة 
 اٖكسجٓف بالهركب

171 32.8 

 

%، كبمغت ىسبة 19.2( 8:  3( أف ىسبة الذٓف أجابكا اٚجابة الصحٓحة)8.4ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ )
 ٖف%، كها كتبٓف أف الذٓف عممك سبب اٚجابة الصحٓحة)31.4( 4:  3) الخطهالذٓف أجابكا اٚجابة 

)ٖف الىسبة  الخطه%، ٓمًٓ اٚجابة 15.3(الىسبة تحسب باٚعتهاد عمِ عدد ذرات كؿ ىكع بالهركب
 %.32.8تحسب باٚعتهاد عمِ كتمة الكربكف إلِ كتمة اٖكسجٓف بالهركب( بىسبة 

 

 (: تكٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة السؤاؿ الثاهف.9.4جدكؿ )
 النسبة المئكية العدد االجابة تغيرالم

-استخدـ العمماء ذرة  (8
ككتمة  -------

 معيارية

 12.3 64 لـ ٓجب
 21.3 111 دركجٓفالٍٓ

 12.1 63 اٖرجكف
 15.7 82 اٖكسجٓف
 38.7 202 الكربكف

السػػبب فػػي اختيػػار اإلجابػػة 
 ىك

 

 13.8 72 لـ ٓجب
 19.3 101 ٖىً عاهؿ هؤكسد قكم

ٖف هكؿ كاحد هف ذراتً ٓحتكم عمِ عدد أفكغادرك 
6.023X2310 

186 35.6 

 12.3 64 ٖف الغازات الىبٓمة ٚ تتفاعؿ
 19.0 99 ٖىً أخؼ عىصر كأقمٍا كزىان 

http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
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%، كبمغت ىسبة 38.7( الكربكف) ( أف ىسبة الذٓف أجابكا اٚجابة الصحٓحة9.4ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ )
 %، كها كتبٓف أف الذٓف عممك سبب اٚجابة الصحٓحة21.3( الٍٓدركجٓف) الخطهٓف أجابكا اٚجابة الذ
)ٖىً  الخطه%، ٓمًٓ اٚجابة 35.6 (6.023X2310كاحد هف ذراتً ٓحتكم عمِ عدد أفكغادرك ٖف هكؿ )

 %.19.3عاهؿ هؤكسد قكم( بىسبة 
 

 (: تكٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة السؤاؿ التاسع.10.4جدكؿ )
 النسبة المئكية العدد االجابة المتغير

يريف لعنصر الكمكر نظ (9
في الطبيعة،إذا كانت 
نسبة كجكد االكؿ 

% , فإف 75.77
 نسبة كجكد الثاني

 10.5 55 لـ ٓجب
23,24% 268 51.3 

37.88         % 45 8.6 
77,75% 108 20.7 

100% 46 8.8 
السػػبب فػػي اختيػػار اإلجابػػة 

 ىك
 

 11.7 61 لـ ٓجب
 7.5 39 ٚ عٛقةلىسبة كجكد الىظائر لبعلٍا البعض

ة  20.5 107 ٖف ىسبة كجكد الىظائر فْ الطبٓعة لىفس العىصر هتسآك
 14.9 78 ٖف ىسبةأحد الىظائر ٌْ ىصؼ أخر

 45.4 237 %100ٖف ىسبة كجكد الَىظائر فْ الطبٓعة لمعىصر الكاحد 
 

%، كبمغت 51.3( %23,24( أف ىسبة الذٓف أجابكا اٚجابة الصحٓحة)10.4ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ )
 %، كها كتبٓف أف الذٓف عممك سبب اٚجابة الصحٓحة20.7%( 77,75) الخطهىسبة الذٓف أجابكا اٚجابة 

)ٖف ىسبة  الخطه%، ٓمًٓ اٚجابة 45.4(%100ىسبة كجكد الَىظائر فْ الطبٓعة لمعىصر الكاحد  ٖف)
ة( بىسبة   %.20.5كجكد الىظائر فْ الطبٓعة لىفس العىصر هتسآك

 
 (: تكٓزع أفراد عٓىة الدراسة حسب القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة السؤاؿ العاشر.11.4جدكؿ )
 النسبة المئكية ددالع المستكل المتغير

الناتج  (10
-النظرم 
--- 
الناتج 
 الفعمي

 9.2 48 لـ ٓجب
 52.1 272 أكبر هف
 20.1 105 أقؿ هف
 10.9 57 ٓساكم

 7.7 40 ٚ عٛقة لً بػػ

http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
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السػػػػػػػبب فػػػػػػػي 
اختيػػػػػػػػػػػػػػػار 
 اإلجابة ىك

 

 9.6 50 لـ ٓجب
 15.7 82 ىٍها هقٓاس ٓختمؼ عف أخرلكؿ ه

 8.6 45 ٚ ٓطرأ أم تغٓر عمِ ظركؼ التجربة
 9.6 50 اهكاىٓة كجكد هكاد عالقة عمِ الهٓزاف أثىال القٓاس

تطآر جزل هىٍا أك التصاؽ كهٓة هف الهادة فْ الكعال أك حدكث 
 تفاعٛت جاىبٓة

295 56.5 

 

الىاتج  أكبر هفالىاتج الىظرم ) الذٓف أجابكا اٚجابة الصحٓحة( أف ىسبة 11.4ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ )
الىاتج الفعمْ(  أكبر هف)الىاتج الىظرم  الخطهاٚجابة  %، كبمغت ىسبة الذٓف أجابكا52.1( الفعمْ
تطآر جزل هىٍا أك التصاؽ كهٓة هف الهادة ) الصحٓحة%، كها كتبٓف أف الذٓف عممكا سبب اٚجابة 20.1

لكؿ هىٍها هقٓاس ٓختمؼ عف  ) الخطه%، ٓمًٓ اٚجابة 56.5 (فْ الكعال أك حدكث تفاعٛت جاىبٓة
 %.15.7أخر( بىسبة 

 

فٍـ الهفآٌـ هستكل القدرة عمِ ختمؼ ٌٓؿ اٖكؿ كالذم ىصً: السؤاؿ الجزل الثاىْ هف كلٛجابة عف 
مً  ؟الجىس هتغٓر حسب لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس ٓةالكٓهٓائ تـ تحٓك
( بٓف الهتكسطات α  =0.05ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ) :تٓةأ لمفرلٓة

س فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدالحسابٓة لهستكل 
 باختٛؼ الجىس؟

 

تػػـ فحػػص الفرلػػٓة بحسػػاب ىتػػائج اختبػػار صتص كالهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة أفػػراد عٓىػػة الدراسػػة فػػْ 
ػػة تربٓػػة لػػكاحْ القػػدسهسػػتكل القػػدرة عمػػِ   فٍػػـ الهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػْ هدٓٓر

 . ( ٓبٓف ذلؾ12.4كالجدكؿ ) هتغٓر الجىسحسب 
 

فٍػػـ هسػػتكل القػػدرة عمػػِ ئج اختبػػار صتص لمعٓىػػات الهسػػتقمة ٚسػػتجابة أفػػراد العٓىػػة فػػْ (: ىتػػا12.4جػػدكؿ )
 الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس حسب هتغٓر الجىس

المتكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد الجنس
 **الحسابي

االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
 المعيارم

  tقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المحسكبة

 مستكل الداللة

 *0.001 4.083 3.940 5.26 235 ذكر
 3.673 6.63 287 أىثِ

 20**العٛهة هف            (α  =0.05)*دالة إحصائٓا عىد هستكل الدٚلة 

http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
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كبذلؾ تـ رفض ، (0.05أقؿ هف ) (0.001أف هستكل الدٚلة ) (12.4)ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ 

ٌٓـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ فٍـ الهفاهستكل القدرة عمِ أم أىً تكجد فركؽ فْ الفرلٓة الصفٓرة، 
 . لجىس، ككاىت الفركؽ لصالح ا٘ىاثالعاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس تعزل لهتغٓر ا

 
 (القدرة عمى التفكير االستداللي)حكؿ  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني  2.2.4

 
بة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة لدل طم القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْها هستكل ٓىص السؤاؿ الثاىْ عمِ: 

ؿ ٓختمؼ  تربٓة لكاحْ القدس باختٛؼ  القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْهستكل فْ هادة الكٓهٓال؟ ٌك
 ؟جىسٍـ

 
ػػة ٚسػػتجابات  لٙجابػػة عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ قاهػػت الباحثػػة بحسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىحرافػػات الهعٓآر

التفكٓر اٚستدٚلْ لدل طمبة الصؼ القدرة عمِ  ذم ٓعبر عفأفراد عٓىة الدراسة عمِ هجاٚت اٚختبار ال
 . ( ٓبٓف ذلؾ13.4كالجدكؿ ) العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس

 
القدرة (: الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة ٚستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجاٚت 13.4جدكؿ )
 شر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدسالتفكٓر اٚستدٚلْ لدل طمبة الصؼ العاعمِ 
 يةئك النسبة الم االنحراؼ المعيارم *المتكسط الحسابي المجاالت الرقـ

 %56.2 1.563 2.81 االستنباط 1
 %61.8 1.327 2.47 االستقراء 2

 %58.8 2.421 5.29 الدرجة الكمية لمتفكير االستداللي
 عٛهات( 4اٚستقرال = ت(، )عٛها 5ٛهات )اٚستىباط = ع 9* العٛهة الكمٓة = 

 
الذم ٓعبر عف الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة ٚستجابات أفراد  (13.4)ٓٛحظ هف الجدكؿ 
التفكٓر اٚستدٚلْ لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدرة عمِ عٓىة الدراسة عمِ 

ذا ٓدؿ عمِ أف 2.421اىحراؼ هعٓارم )ب( ك 5.29)بمغ  القدس أف الهتكسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة ( ٌك
التفكٓر اٚستدٚلْ لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس جالت بىسبة القدرة عمِ 
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%، كهجاؿ 56.2( أم بىسبة 2.81%. كلقد حصؿ هجاؿ اٚستباط عمِ هتكسط حسابْ )58.8
 %.61.8( أم بىسبة 2.47اٚستقرال بهتكسط حسابْ )

 
التفكٓر هستكل القدرة عمِ ختمؼ ٌٓؿ كالذم ىصً:  الثاىْ السؤاؿ الجزل الثاىْ هف كلٛجابة عف 
مً  ؟الجىس هتغٓر حسب لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدساٚستدٚلْ  تـ تحٓك
الهتكسطات ( بٓف α  =0.05ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ) :تٓةلمفرلٓة أ

باختٛؼ لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس التفكٓر اٚستدٚلْ الحسابٓة لهستكل 
 الجىس؟

 

تػػـ فحػػص الفرلػػٓة بحسػػاب ىتػػائج اختبػػار صتص كالهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة أفػػراد عٓىػػة الدراسػػة فػػْ 
ػة تربٓػة لػكاحْ القػدس حسػب لػدل طمبػة الصػؼ العاشػر التفكٓر اٚستدٚلْ هستكل القدرة عمِ  فػْ هدٓٓر

 . ( ٓبٓف ذلؾ14.4كالجدكؿ ) هتغٓر الجىس
 

التفكٓػر هسػتكل القػدرة عمػِ (: ىتائج اختبار صتص لمعٓىات الهستقمة ٚسػتجابة أفػراد العٓىػة فػْ 14.4جدكؿ )
 اٚستدٚلْ لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس حسب هتغٓر الجىس

المتكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد الجنس المجاؿ
 **الحسابي

االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
 المعيارم

  tقيمػػػػػػػػػة 
 المحسكبة

 مستكل الداللة

 *0.001 4.668 1.503 2.47 235 ذكر االستنباط
 1.557 3.10 287 أىثِ

 *0.002 3.087 1.329 2.28 235 ذكر االستقراء
 1.307 2.63 287 أىثِ

الدرجة 
 الكمية

 *0.001 4.727 2.332 4.74 235 ذكر
 2.407 5.73 287 أىثِ

 (α  =0.05)*دالة إحصائٓا عىد هستكل الدٚلة 
 عٛهات( 4عٛهات(، )اٚستقرال =  5عٛهات )اٚستىباط =  9العٛهة الكمٓة =  **
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ك أقؿ هف ) (0.001هستكل الدٚلة )أف  (14.4)ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ  ، أم أىً تكجد فركؽ (0.05ٌك
فكٓر اٚستدٚلْ لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس تعزل التهستكل القدرة عمِ فْ 

 لهتغٓر الجىس، ككذلؾ لمهجاٚت، ككاىت الفركؽ لصالح ا٘ىاث. كبذلؾ تـ رفض الفرلٓة. 
 

 (القدرة عمى حؿ المشكالت)حكؿ  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث  3.2.4
 

لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة رة عمِ حؿ الهشكٛت القدها هستكل ٓىص السؤاؿ الثالث عمِ: 
ؿ ٓختمؼ  تربٓة لكاحْ القدس  ؟باختٛؼ جىسٍـالقدرة عمِ حؿ الهشكٛت هستكل فْ هادة الكٓهٓال؟ ٌك

 
ػػة ٚسػػتجابات  لٙجابػػة عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ قاهػػت الباحثػػة بحسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابٓة كاٚىحرافػػات الهعٓآر

لػػدل طمبػػة الصػػؼ حػػؿ الهشػػكٛت القػػدرة عمػػِ  هجػػاٚت اٚختبػػار الػػذم ٓعبػػر عػفأفػراد عٓىػػة الدراسػػة عمػػِ 
 . ( ٓبٓف ذلؾ15.4كالجدكؿ ) العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس

 
القػدرة (: الهتكسطات الحسابٓة كاٚىحرافات الهعٓآرة ٚستجابات أفراد عٓىة الدراسة لهجاٚت 15.4جدكؿ )
 العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدسحؿ الهشكٛت لدل طمبة الصؼ عمِ 
 النسبة المؤية االنحراؼ المعيارم *المتكسط الحسابي المجاالت الرقـ
 %77.3 1.161 3.09 تحديد المشكمة 1
 %55 1.296 2.20 تمثيؿ المشكمة 2
 %51.5 1.210 2.06 اختيار خطة حؿ 3
 %55.3 1.269 2.21 ايضاح خطة الحؿ 4
 %59.3 1.259 2.37 االستنتاج 5
 %61 1.416 2.44 التحقؽ 6

 %59.9 5.679 14.37 الدرجة الكمية لحؿ المشكالت
 عٛهات لكؿ هجاؿ هف الهجاٚت الست ( 4عٛهة ) 24* العٛهة الكمٓة = 

 
ػة ٚسػتجابات أفػراد 15.4ٓٛحظ هف الجدكؿ ) ( الذم ٓعبر عف الهتكسػطات الحسػابٓة كاٚىحرافػات الهعٓآر
ػة تربٓػة لػكاحْ القػدس القدرة عمِ  عٓىة الدراسة عمِ حؿ الهشكٛت لػدل طمبػة الصػؼ العاشػر فػْ هدٓٓر
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ػذا ٓػدؿ عمػِ أف 5.679( كاىحراؼ هعٓارم )14.37) أف الهتكسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة القػدرة عمػِ ( ٌك
ػة تربٓػة لػكاحْ القػدس جػالت بىسػبة  %. كلقػد 59.9حؿ الهشػكٛت لػدل طمبػة الصػؼ العاشػر فػْ هدٓٓر

%، ٓمٓػً هجػاؿ التحقػؽ 77.3( أم بىسػبة 3.09تحدٓد الهشكمة عمِ أعمِ هتكسط حسػابْ ) حصؿ هجاؿ
ػػػة 2.44بهتكسػػػط حسػػػابْ ) ( أم 2.37%، ٓمٓػػػً هجػػػاؿ اٚسػػػتىتاج بهتكسػػػط حسػػػابْ )61( أم بىسػػػبة هٓؤ

%، ٓمٓػػػً 55.3( كبىسػػػبة 2.21%، كهػػػف ثػػػـ هجػػػاؿ آلػػػاح خطػػػة الحػػػؿ بهتكسػػػط حسػػػابْ )59.3بىسػػػبة 
%، كهػف ثػـ هجػاؿ اختٓػار خطػة حػؿ بهتكسػط 55( كبىسػبة 2.20بهتكسط حسػابْ )هجاؿ تهثٓؿ الهشكمة 

 %.51.5( كبىسبة 2.06حسابْ )
 

حؿ الهشكٛت هستكل القدرة عمِ ختمؼ ٌٓؿ كالذم ىصً:  الثالثالسؤاؿ الجزل الثاىْ هف كلٛجابة عف 
ٓمً لمفرلٓة تـ تحك  ؟الجىس هتغٓر حسب لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس

( بٓف الهتكسطات الحسابٓة α  =0.05ٚ تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ) :تٓةأ
 باختٛؼ الجىس؟لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس حؿ الهشكٛت لهستكل 

 

راد عٓىػػة الدراسػػة فػػْ تػػـ فحػػص الفرلػػٓة بحسػػاب ىتػػائج اختبػػار صتص كالهتكسػػطات الحسػػابٓة ٚسػػتجابة أفػػ
ػػة تربٓػػة لػػكاحْ القػػدس حسػػب هسػػتكل القػػدرة عمػػِ  حػػؿ الهشػػكٛت لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػْ هدٓٓر

 . ( ٓبٓف ذلؾ16.4كالجدكؿ ) هتغٓر الجىس
 

حػػؿ هسػػتكل القػػدرة عمػػِ (: ىتػػائج اختبػػار صتص لمعٓىػػات الهسػػتقمة ٚسػػتجابة أفػػراد العٓىػػة فػػْ 16.4جػػدكؿ )
 العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس حسب هتغٓر الجىسالهشكٛت لدل طمبة الصؼ 

المتكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد الجنس المجاؿ
 **الحسابي

 مستكل الداللة  tقيمة  االنحراؼ المعيارم

تحديد 
 المشكمة

 *0.001 3.423 1.287 2.90 235 ذكر
 1.022 3.24 287 أىثِ

تمثيؿ 
 المشكمة

 *0.031 2.167 1.284 2.06 235 ذكر
 1.297 2.31 287 أىثِ

اختيار 
 خطة حؿ

 *0.001 5.924 1.182 1.72 235 ذكر
 1.165 2.33 287 أىثِ

 *0.001 3.501 1.237 2.00 235 ذكرايضاح 



  63 
 

 1.271 2.39 287 أىثِ خطة الحؿ
 *0.001 5.329 1.234 2.06 235 ذكر االستنتاج

 1.222 2.63 287 أىثِ
 *0.002 3.040 1.429 2.23 235 ذكر التحقؽ

 1.385 2.61 287 أىثِ
الدرجة 
 الكمية

 *0.001 5.213 5.703 12.97 235 ذكر
 5.406 15.52 287 أىثِ

 (α  =0.05)*دالة إحصائٓا عىد هستكل الدٚلة 
 عٛهات لكؿ هجاؿ هف الهجاٚت الست ( 4عٛهة ) 24** العٛهة الكمٓة = 

 
 

ك أقؿ هف ) (0.001لدٚلة )هستكل اأف  (16.4) ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ ، أم أىً تكجد فركؽ (0.05ٌك
حؿ الهشكٛت لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس تعزل هستكل القدرة عمِ فْ 

 لهتغٓر الجىس، ككذلؾ لمهجاٚت، ككاىت الفركؽ لصالح ا٘ىاث. كبذلؾ تـ رفض الفرلٓة. 
 

التفكير القدرة عمى ك  الكيميائية فيـ المفاىيـالقدرة عمى )حكؿ  رابعالالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ   4.2.4
 (حؿ المشكالتك االستداللي 

 
ىص السؤاؿ الرابع عمِ: ها ال فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هستكل عٛقة بٓف ٓك

كلٛجابة ٓال؟ فْ هادة الكٓه عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت كالقدرة هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس
مً لمفرلٓ عف ٌذا =  α) تكجد عٛقة ذات دٚلً إحصائٓة عىد هستكل الدٚلةٚ  ٓة:تأ ةالسؤاؿ تـ تحٓك
حؿ الهشكٛت لدل طمبة ك التفكٓر اٚستدٚلْ القدرة عمِ ك  الكٓهٓائٓة فٍـ الهفآٌـالقدرة عمِ بٓف (0.05

 . الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس
 

 فٍػػػـ الهفػػػآٌـالقػػػدرة عمػػػِ بػػػٓف هعاهػػػؿ ارتبػػػاط بٓرسػػػكف كالدٚلػػػة اٚحصػػػائٓة حسػػػاب بالفرلػػػٓة  حػػػصتػػػـ ف
ػػة تربٓػػة كحػػؿ الهشػػكٛت التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ القػػدرة عمػػِ ك  الكٓهٓائٓػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فػػْ هدٓٓر

 .( ٓبٓف ذلؾ17.4كالجدكؿ ) لكاحْ القدس
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 الكٓهٓائٓػة فٍػـ الهفػآٌـالقدرة عمػِ بٓف  حصائٓة لمعٛقةهعاهؿ ارتباط بٓرسكف كالدٚلة اٚ (:17.4جدكؿ )
 لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدسكحؿ الهشكٛت التفكٓر اٚستدٚلْ القدرة عمِ ك 

 حؿ الهشكٛت التفكٓر اٚستدٚلْ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة 
 *01560 *01319  فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة

 *01295   تدٚلْالتفكٓر اٚس
    حؿ الهشكٛت

 *دالة إحصائٓا 
 

(، كهستكل الدٚلة 0.319) أف قٓهة هعاهؿ ارتباط بٓرسكف لمدرجة الكمٓة (17.4)ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ 
القدرة بٓف  (α  =0.05) ذات دٚلً إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة طردٓة(، أم أىً تكجد عٛقة 0.001)

أىً أم  القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت، ككذلؾ لمهجاٚت،ك ٓائٓة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓه
القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت ذلؾ هف  زاد زادت القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓةكمها 

 .كبذلؾ تـ رفض الفرلٓة لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس، كالعكس صحٓح.
 

 :يمكف تمخيص نتائج الدراسة كما يأتي  2.4
 

 .%3011فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر القدرة عمِ  كاىت ىسبة -
فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر هستكل القدرة عمِ فْ  دالة احصائٓان  تكجد فركؽ -

 كاىت الفركؽ لصالح ا٘ىاث. بحٓث تعزل لهتغٓر الجىس، 

كلصالح %( 5818ة )أفراد عٓىة الدراسة جالت بىسب لدل التفكٓر اٚستدٚلْالقدرة عمِ أف  -
، بحٓث كاىت الىسبة الهؤكٓة لمهجاؿ هىٍا فْ الهجاؿ اٚستىباطْ الهجاؿ اٚستقرائْ أكثر

 .%(5612%( ككاىت الىسبة الهؤكٓة لمهجاؿ اٚستىباطْ )6118اٚستقرائْ )
طمبة تعزل لهتغٓر الجىس، ككاىت الالتفكٓر اٚستدٚلْ لدل ة عمِ هستكل القدر تكجد فركؽ فْ  -

 الح ا٘ىاث. الفركؽ لص
كقد تفاكتت الهتكسطات  %(5919)طمبة جالت بىسبة الحؿ الهشكٛت لدل القدرة عمِ أف  -

 الحسابٓة فْ كؿ هجاؿ هىٍا.
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، ككذلؾ طمبة تعزل لهتغٓر الجىسالحؿ الهشكٛت لدل هستكل القدرة عمِ تكجد فركؽ فْ  -
 لمهجاٚت، ككاىت الفركؽ لصالح ا٘ىاث.

القدرة عمِ فٍـ بٓف  (α=0.05) إحصائٓة عىد هستكل الدٚلة ةتكجد عٛقة طردٓة ذات دٚل -
 .، ككذلؾ لمهجاٚتكالقدرة عمِ حؿ الهشكٛت كالقدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْالهفآٌـ الكٓهٓائٓة 
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 الفصؿ الخامس
 التكصيات مناقشة النتائج ك 

 
طمبػػة الصػػؼ العاشػػر فٍػػـ العٛقػػة بػػٓف  تحدٓػػد ٓتىػػاكؿ ٌػػذا الفصػػؿ هىاقشػػة لىتػػائج الدراسػػة كالتػػْ ٌػػدفت إلػػِ

 . هشكٛت فْ هادة الكٓهٓالحؿ الك عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ  تٍـقدر لمهفآٌـ الكٓهٓائٓة ك 
 

 األكؿ: مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة  1.5
 

فْ هادة  آٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدسفٍـ الهفها هستكل 
ؿ ٓختمؼ   ؟باختٛؼ جىسٍـ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓةهستكل الكٓهٓال؟ ٌك

 
الهتكسطات الحسابٓة آٌـ الكٓهٓائٓة كبعد قٓاس حمٓؿ العٛهات فْ اختبار فٍـ الهفأظٍرت ىتائج ت

كأىً . %30.1طمبة جالت بىسبة الفٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل لقدرة عمِ اهف بكاٚىحرافات الهعٓآرة 
 جالت ٌذيطمبة تعزل لهتغٓر الجىس، ك الفٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل هستكل القدرة عمِ تكجد فركؽ فْ 

بة مٓؿ اختبار فٍـ الهفآٌـ بشقًٓ )ا٘جاكبالرجكع إلِ تح ح ا٘ىاث. كبذلؾ تـ رفض الفرلٓة.الفركؽ لصال
لسؤاؿ %( 52.1كجد أف السؤاؿ الذم حصؿ عمِ أكبر ىسبة إجابة ٌك السؤاؿ العاشر، بىسبة )( كالسبب
ْ ىسبة هقبكلة ىكعان ها. لسبب اٚختٓار %( 56.5(، كىسبة اٚجابة الصحٓحة اختٓار كأف أغمب الطمبة ٌك

ار اٚجابة الصحٓحة، %( لسؤاؿ اخت19.2ٓقد أخفقكا باٖجابة عف السؤاؿ السابع بحٓث كاىت بىسبة )
ْ ىسبة قمٓمة جدان. كها أىً تـ اعتبار الطمبة المذٓف أجابكا عف الشؽ 15.3كىسبة ) %( لسبب اٚختٓار ٌك
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، كتراكحت ىسبتٍـ حكؿ عمِ عٛهة صفر فْ السؤاؿ بشقًٓ اكحصمك  الثاىْ دكف اٖكؿ قد أخفقكا تهاهان 
 %( هها أثر عمِ الىتٓجة بشكؿ سمبْ.11.7)
 

تلح هف   ،هقارىة بالطالبات ٌـ اٖلعؼ هف ىاحٓة فٍهٍـ لمهفآٌـ الكٓهٓائٓة ٛببهف الط خٛؿ الىتائجٓك
 كقػػد تعتبػػر بعػػضشػػكؿ الهطمػػكب، اللقمػػة احتػػكال الهقػػرر عمػػِ الهفػػآٌـ الهىاسػػبة بك قػػد ٓػػؤكؿ ذلػػؾ للػػعؼ ك 

العهمٓػػػة  كهػػا لػػػً هػػف أثػػر سػػمبْ عمػػِ كقمػػة اسػػتخداـ الهختبػػرهػػف قبػػؿ بعػػض الهعمهػػػٓف  طػػهالههارسػػات الخ
عػػدـ ٖذٌػاف الطمبػػة ك  ب هػػف كصػكؿ الهفٍػػكـعائقػان بحٓػػث ٓصػعّ  سػػمكؾالتعمٓهٓػة كالطمبػػة، حٓػث ٓهثػػؿ ٌػذا ال

كهػا ٓجػب ، حػكؿ هكلػكع الطػرح لدل الطمبة الهبٍهة التصكراتهف ٓٓزد قد هها بصكرتً الصحٓحة،  فٍهً
كجػكد كذلػؾ بسػبب  ،بصػكرة خاصػة ةالكٓهٓائٓػالعمهٓة ك فْ فٍهٍـ لمهفآٌـ  الطمبة ىهخذ بالحسباف تفاكتأف 

فهػػػىٍـ هػػػف ٓحتػػػاج لفتػػػرة زهىٓػػػة أطػػػكؿ هػػػف غٓػػػري فػػػْ عهمٓػػػة الفٍػػػـ  فػػػركؽ فردٓػػػة بٓػػػىٍـ فػػػْ القػػػدرات العاهػػػة،
أف الطمبػة ٚ ٓعهمػكف ٚك ٓفكػركف  ك فْ كقت اٚختبار، فعمٓىا هراعػاة، سكال بالحصة التعمٓهٓة أستٓعابٚكا

 الكٓفٓة أٓلا. بىفس السرعة كها أىٍـ ٚ ٓتطكركف بىفس 
 

ذا ٓتىاسب هع ها كرد فْ الدراسػات السػابقة الهػذككرة فػْ الفصػؿ الثػاىْ هػف ٌػذي الدراسػة، حٓػث أظٍػرت  ٌك
(، كتكافقػت 2014) كهػا فػْ دراسػة حػج عهػر كالعتٓبػْ ،هعظهٍا اىخفالان همهكسان فْ هستكل فٍـ الهفآٌـ

ل الهقػػررات لمهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة هػػف ( التػػِ دلػػت عمػػِ تفػػاكت فػػْ هحتػػك 2004عمٓهػػات )دراسػػة أٓلػػان هػػع 
كهػػا فػػْ دراسػػة الهىػػاف  حٓػػث الصػػعكبة كالسػػٍكلة كلػػعفٍا كقمػػة احتكائٍػػا عمػػِ الهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة الهىاسػػبة

كها اتفقت بكجكد فركؽ دالة احصائٓان فْ هستكل الدٚلة تعزل لمجىس كذلؾ لصالح ا٘ىاث كها ، (2006)
( 2013( كدراسػػة ىٍابػػة )2016)حجػػاج كالبعمػػْ ك اسػػة صػػبرم ( كدر 2016فػػْ دراسػػة العهػػكر كعمٓهػػات )

( حٓػث بٓىػت الىتػائج عػدـ 2014عمِ عكس الىتائج الػكاردة فػْ دراسػة عثهػاف ) (،2012كدراسة حرحشة )
 كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائٓة فْ تعمـ الهفآٌـ تعزل لمجىس.

 
 الثاني: مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة  2.5
 

فْ  لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ ها هستكل
ؿ ٓختمؼ   ؟باختٛؼ جىسٍـ القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْهستكل هادة الكٓهٓال؟ ٌك
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ٓة الهتكسطات الحسابكبعد قٓاس  طمبةالالتفكٓر اٚستدٚلْ لدل القدرة عمِ كها أظٍرت الىتائج فْ اختبار 

بحٓث كاىت الىتائج لصالح الهجاؿ اٚستقرائْ عمِ الهجاؿ %. 5818جالت بىسبة  كاٚىحرافات الهعٓآرة
 لٕخر %(، هها ٓدؿ عمِ تهكف الطمبة فْ ٌذا الهجاؿ ىسبةن 5612%( هقابؿ )61.8اٚستىباطْ بىسبة )

ىكا هف إعطال قكاعد عاهة اٚىتقاؿ هف الجزل إلِ الكؿ، هف أف ٓتهكدٚلة عمِ أف الطمبة ٌـ أقدر عمِ 
التفكٓر اٚستدٚلْ لدل هستكل القدرة عمِ فركؽ فْ  كجكدكها أظٍرت الىتائج . هف جزئٓات خاصة

 طمبة تعزل لهتغٓر الجىس، ككذلؾ لمهجاٚت، ككاىت الفركؽ لصالح ا٘ىاث. كبذلؾ تـ رفض الفرلٓة.ال


إلِ التدٓربات التْ ٓهكف هف خٛلٍا  دراسٓة ىسبٓان كتعتقد الباحثة أف ذلؾ قػد ٓعزل إلِ افتقار الهقررات ال
ٛن ٌذا ، التفكٓر اٚستدٚلْ بىكعًٓ اٚستقرائْ كاٚستىباطْ تىهٓة هٍػارة اٚستقرال تهارس  ةأف هٍار  مِعفل

هف خٛؿ ارتفاع ىسبة التفكٓر لتحمٓؿ با لىاكها ظٍر  ،بشكؿ اكبر فْ الكاقػع الفعمػْ هػف هٍػارة اٚستىباط
 ائْ هقارىة بالتفكٓر اٚستىباطْ لدل الطمبة.اٚستقر 

 
بقة الهذككرة فْ الفصؿ الثاىْ هف ٌذي اكتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة ىكعان ها هع بعض ىتائج الدراسات الس

الدراسة، فْ ارتفاع هستكل التفكٓر اٚستدٚلْ هها أدل إلِ ارتفاع تحصٓؿ الطمبة كاكتساب الهفآٌـ 
ر كها اتفقت بجكد فركؽ دالة احصائٓان فْ هتكسطات إجابات التفكٓٚستدٚلْ، العمهٓة كتىهٓة التفكٓر ا

(، 2014(، كدراسة عكاض )2016تبعان لمجىس كذلؾ لصالح ا٘ىاث، كها جال فْ ىتائج دراسة العىزم )
(، كاتفقت ىتائج الدراسة أٓلا هع ىتائج دراسة 2001(، كدراسة العتٓبْ )2014كدراسة اسهاعٓؿ )

 حٓث أظٍرت الىتائج ارتفاع هستكل التفكٓر بىسبة هقبكلة. (2015)طقاطقة 
 

 الثالث: مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة  3.5
 

فْ هادة  لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس القدرة عمِ حؿ الهشكٛتها هستكل 
ؿ ٓختمؼ   ؟جىسٍـ باختٛؼ القدرة عمِ حؿ الهشكٛتهستكل الكٓهٓال؟ ٌك

 
كبعػػد قٓػاس الهتكسػطات الحسػػابٓة طمبػة الحػؿ الهشػػكٛت لػدل القػػدرة عمػِ كهػا أظٍػرت الىتػػائج فػْ اختبػار 

ػػة  عمػػِ أعمػػِ هتكسػػط  (تحدٓػػد الهشػػكمة)%. كلقػػد حصػػؿ هجػػاؿ 59.9جػػالت بىسػػبة كاٚىحرافػػات الهعٓآر
حسػابْ بىسػبة  هتكسػط عمِ أقػؿ لمهشكمة( خطة حؿ اختٓار)هجاؿ  كها حصؿ ،(%77.3) حسابْ بىسبة
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حػؿ الهشػكٛت هسػتكل القػدرة عمػِ تكجػد فػركؽ فػْ  كها تبٓف بعد التحمٓؿ اٚحصائْ أىً %.51.5ٓة ئك ه
ػػػة تربٓػػػة لػػػكاحْ القػػػدس تعػػػزل لهتغٓػػػر الجػػػىس، ككػػػذلؾ لمهجػػػاٚت،  لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػر فػػػْ هدٓٓر

ػذا دلٓػؿ عمػِ أف الطم، ـ رفض الفرلػٓةككاىت الفركؽ لصالح ا٘ىاث. كبذلؾ ت بػة ٌػـ قػادٓرف عمػِ حػؿ ٌك
أٓلػػػا عمػػػِ اتخػػػاذ الخطػػػكات ٓف قػػػادر ٌػػػـ ، ك ٓكاجٍكىػػػً الهشػػػكٛت فػػػْ حػػػاؿ التعػػػرض ٖم هكقػػػؼ تعمٓهػػػْ

 هف الهعقد إلِ البسػٓطعمِ تبسٓطٍا باتباع خطكات الحؿ  كفعهمٓالحؿ بحٓث  ٍـالهىاسبة التْ تسٍؿ عمٓ
ذا بالهحاكلة الهتكػررة الهجدٓػة أٓلان كذلؾ اىٍال كجكد الهشكمة كالكصكؿ إلِ الحؿ اٖهثؿ،  عمِ ـٍىعٓٓ ٌك

 الهىاسب لمحؿ. كالتطبٓؽ


فْ الفصؿ الثاىْ هف ٌذي الدراسة،  ىتائج الدراسات السابقة الهذككرةهع كتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة ىكعان ها 
تبعان لمجىس كذلؾ  تجكد فركؽ دالة احصائٓان فْ هتكسطات إجابات حؿ الهشكٛك فْ أف بعلٍا اتفؽ ب

ككاردك  (، كدراسة ٌكىج2004(، كدراسة شكاشرة )2010، كها فْ دراسة اىعٓـ )ىاثا٘ لصالح   هسجْ ٌك
(Hong, Mcgee, Howard) .فركؽ دالة احصائٓان لهتغٓر الجىس لذا تـ  كالبعض أخر لـ ٓثبت كجكد

حؿ الهشكٛت الذٓف استخدهكا استراتٓجٓة قبكؿ الفرلٓة، كها أظٍرت الىتائج ارتفاع هستكل تعمـ الطمبة 
( الذم أظٍر اهتٛؾ الطٛب لدرجة عالٓة لهٍارة حؿ الهشكٛت، كدراسة 2014كها فْ دراسة زآد )

ان  (Goldberg,1999) ، كدراسة بٓرغ((Newman 1998ىٓكهاف الذم أظٍرت ىتٓجة دراستً ارتباطان قٓك
ذابٓف هٍارات التفكٓر كتطكر الفٍـ كالقدرة عمِ حؿ الهشكٛت،   تظٍر  الىتائج التْ تفؽ هعٓ ًجهٓع ٌك

 فْ دراسة الباحثة.
 

 :رابعال مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة  69.
 

 فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس هستكلعٛقة بٓف ها ال
 فْ هادة الكٓهٓال؟ عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت كالقدرة

 
حؿ كاختبار  القدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ رت ىتائج تحمٓؿ عٛهات اختبار فٍـ الهفآٌـ كاختبارأظٍ

إحصائٓة عىد هستكل  ةأىً تكجد عٛقة طردٓة ذات دٚل هعاهؿ ارتباط بٓرسكفالهشكٛت باستخداـ 
كالقدرة عمِ ستدٚلْ كالقدرة عمِ التفكٓر اٚالقدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة ( بٓف α=0.05) الدٚلة

القدرة ذلؾ هف  زاد حؿ الهشكٛت، ككذلؾ لمهجاٚت، أم أىً كمها زادت القدرة عمِ فٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة
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لدل طمبة الصؼ العاشر فْ هدٓٓرة تربٓة لكاحْ القدس، حؿ الهشكٛت التفكٓر اٚستدٚلْ ك  عمِ
 كبذلؾ تـ رفض الفرلٓة. ،عكس صحٓحكال
 

مها تحسىت القدرة لدل الطمبة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كزادت اهكاىٓتٍـ عمِ التفكٓر أىً ككالخٛصة 
ٚبٍاـ كتصبح اٖهكر أكثر ٓزكؿ اأهاهٍـ طرؽ الكصكؿ لمهعرفة كالفٍـ بشكؿ كالح بحٓث  تتذلمك 

اد إثر ذا تهكف الطمبة هف فٍهٍـ لمهفآٌـ فإىً ٓسٍؿ التعاهؿ هعٍا بطٓرقة عمهٓة كتزدكها كأىً إ كلكحان،
، فالتفكٓر اٚستدٚلْ ٌدفً الكصكؿ لىتٓجة ذلؾ قدراتٍـ عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كاٚبداع فًٓ بشكؿ ههٓز

 لـ تكف هعمكهة هف هقدهات هعمكهة. 
 

فْ هكلكع الهشكمة كها أف اتخاذ القرارات كحؿ الهشكٛت ٓتطمب اٚعتهاد عمِ تكظٓؼ الخبرات السابقة 
عمِ فٍـ أهثؿ لمهفآٌـ الكٓهٓائة فْ هادة الكٓهٓال، كها أف فٍهٍـ لمهفآٌـ بشكؿ هها ٓٓزد هف قدرة الطمبة 

جٓد ككالح ٓسٍؿ عمٍٓـ التخمص هف العكائؽ باكتشاؼ كسائؿ هىاسبة كطرؽ حؿ أىسب لتجىب ٌذي 
 العكائؽ كالكصكؿ لحؿ هىاسب فْ الهكقؼ التعمٓهْ الهطركح لدل الطمبة.

 
ٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة كالقدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت ٌْ باٚهكاف اعتبار أف فإىً ف إذان 

ٛن كؿ هتكاهؿ كهترابط بحٓث ٓؤثر كؿ هىٍـ عمِ أخر  فإىىا  حدٌـأ تحسف هستكلفإف  عٛقة طردٓة هشك
ٚن ٚ ٓجب اٌهاؿ أم جاىب هف ج لذا، لبقٓةا ارتفاع هستكلىلهف  كاىب التفكٓر الهذككرة ٌٖهٓتٍا أك

 رتباطٍا بعهمٓات الفٍـ كالتفكٓر اٖخرل.ٚك 
 
اتفؽ ذلؾ هع الدراسات السابقة الكاردة فْ الفصؿ الثاىْ هف ٌذي الدراسة فجالت الىتائج عمِ ٌذي  كها

حٓث (2004)  كدراسة شكاشرة (Goldberg,1999) الصكرة، حٓث اتفقت ٌذي الذراسة هع دراسة بٓرغ
بٓف هٍارة التفكٓر اٚستدٚلْ كفٍـ الهفآٌـ كالقدرة عمِ حؿ  أظٍرت ىتائج الدراسات كجكد ارتباط قكم

( اٚرتباط الكالح فْ هٍارة اكتساب الهفآٌـ كتىهٓة 1994الهشكٛت، كها أظٍرت ىتائج دراسة هقمد )
التفكٓر اٚستدٚلْ لدل الطمبة كها ظٍرت فاعمٓة التفكٓر اٚستدٚلْ كربطٍا باكتساب الهفآٌـ هف خٛؿ 

 (. 2014( كدراسة عكاض )2014هاعٓؿ )دراسة اس
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 التكصيات  5.5
 

 ْ:لٍٓا الدراسة تكصْ الباحثة بأتتكصمت إ الىتائج التْفْ لكل 
ِ تحفٓػز هٍػارات التفكٓػر بصػفة الػذم ٓركػز عمػ دراسػْالهحتػكم اللمقائهٓف عمِ إعداد الهىٍػاج: اعتهػاد  .1

كربط ذلؾ بفٍـ الهفآٌـ الكٓهٓائٓة فْ  ةحؿ الهشكٛت بصفة خاصك كهٍارات التفكٓر اٚستدٚلْ  ةعاه
 .هادة الكٓهٓال

الهفػػآٌـ كعٛقتػػً  فٍػػـجػػرال دراسػػة تقكٓهٓػػة لهػػىٍج الكٓهٓػػال لمصػػؼ العاشػػر، لمتحقػػؽ هػػف إالعهػػؿ عمػػِ  .2
 بالقدرة عمِ التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛت.

ر كحػػدات دراسػػٓة إثرائٓػػة لفٍػػـ الهفػػآٌـ كالتفكٓػػر اٚسػػ .3 تدٚلْ كحػػؿ الهشػػكٛت فػػْ إجػػرال دراسػػات لتطػػٓك
 هادة الكٓهٓال لمصؼ العاشر.

بٓػة لتىهٓػة هٍػارات التفكٓػر  .4 لٛشراؼ كالتكجًٓ: العهؿ عمِ إعداد الهعمهٓف هف خٛؿ عقد الػدكرات التدٓر
 .أسئمة التفكٓر اٚستدٚلْ كحؿ الهشكٛتالهختمفة، كتككٓف اتجاٌات إٓجابٓة ىحك 

 .أساس كتفعٓؿ دكر الطالب فًٓ بشكؿبجهٓع هجاٚتً لمهعمهٓف: العهؿ عمِ تفعٓؿ الهختبر   .5
لمبػػاحثٓف: تقصػػْ جهٓػػع هٍػػارات فٍػػـ الهفػػآٌـ كالتفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ كحػػؿ الهشػػكٛت فػػْ تػػدٓرس العمػػـك  .6

كالكٓهٓال لهف جهٓع الهراحؿ التعمٓهٓػة كتىػاكؿ هتغٓػرات أخػرل با٘لػافة إلػِ الهتغٓػرات التػْ تىاكلتٍػا 
 الدراسة.
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 لمصادر قائمة المراجع كا
 

 :المراجع العربية :أكالن 
 

 القرآف الكٓرـ
.  عهاف: دار الهسٓرة لمىشر تعميـ التفكير  النظرية كالتطبيؽـ(: 2007أبك جادك، صالح كىكفؿ، هحهد. )

 كالتكٓزع. 

(: أسػػاليب التفكيػػر لػػدل غريغػػكرؾ كعالقتيػػا باسػػتراتيجيات الػػتعمـ كاالسػػتذكار ـ2011أبػػك خهػػرة، سػػالـ. )
 ، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، كمٓة التربٓة ابف الٍٓثـ، جاهعة بغداد.لجامعةلدل طمبة ا

الكفػاءة الذاتيػة المدركػة كعالقتيػا بميػارات حػؿ المشػكالت لػدل طمبػة جامعػة ـ(: 2014أبك زآد، هراـ. )
 . رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جاهعة القدس.القدس

 ( فػػي تحقيػػؽVالعممػػي باسػػتخداـ الشػػكؿ ) لمفيػػـكااسػػتراتيجية تعمػػـ  فاعميػػةـ(: 2016أحهػػد، آهىػػً. )
. رسػالة هاجسػتٓر غٓػر هىشػكرة، جاهعػة كيمياء الصؼ الثػاني الثػانكم في تدريس مقرر المعرفية داؼھاأل

 السكداف لمعمـك كالتكىكلكجٓا.

ـ(: أثػػر اسػػػتخداـ ىهػػكذج الػػػتعمـ التكلٓػػػدم فػػْ تصػػػحٓح التصػػكرات البدٓمػػػة لػػػدل 2014اسػػهاعٓؿ، رلػػػِ. )
مجمػػة الدراسػػات العربيػػة فػػي  الحمقػػة الثاىٓػػة هػػف التعمػػٓـ اٖساسػػْ كتىهٓػػة التفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ لػػدٍٓـ.تٛهٓػػذ 

 .197-151(، ص 50)2، التربية كعمـ النفس

. مقدمػة فػػي التربيػػة كعمػـ الػػنفس، الجامعػػة اإلسػػالميةـ(: 1997إحسػاف كعبػػد الهػىعـ، عبػػد اهلل. ) أغػا،
 .هحافظة غزة، فمسطٓف

أثػػر دكرة الػػتعمـ فػػي تعػػديؿ التصػػكرات البديمػػة لممفػػاىيـ العمميػػة لػػدل طمبػػة (: ـ2008) اٖسػػهر، رائػػد.
 .غػزة ،الجاهعػة ا٘سٛهٓػة، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرةالصؼ السادس كاتجاىاتيـ نحكىا. 

أثػػر التكامػػؿ بػػيف طريقتػػي حػػؿ المشػػكالت كالعصػػؼ الػػذىني فػػي تحصػػيؿ طمبػػة ـ(: 2010. )ـإىعػػٓـ، ىسػػٓ
 رسالة هاجستٓر، جاهعة القدس. ر في اليندسة كالقدرة المكانية لدييـ.الصؼ العاش
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ػاد. ) التفكير االيجابي كالسمبي لدل طمبة الجامعة: دراسػة ميدانيػة فػي ضػكء بعػض ـ(: 2006بركات، ٓز
. ،. جاهعة القدس الهفتكحةالمتغيرات  طكلكـر

تعػػديؿ التصػػكرات البديمػػة لػػبعض  أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية المتناقضػػات فػػي:(2006). البمبٓسػػْ اعتهػػاد
ا٘سػٛهٓة، رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، الجاهعة المفاىيـ العممية لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي، 

 .غزة

 . عهاف: دار الفكر لمطباعة كالىشر كالتكٓزع.تعمـ التفكير مفاىيـ كتطبيقاتـ(: 2002جركاف، فتحْ. )

ػػـ. ) ـ(: قٓػػاس هسػػتكل الفٍػػـ القرائػػْ لمهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػػة فػػْ كتػػاب 2014حػػج عهػػر، سػػكزاف كالعتٓبػػْ ، ٓر
 231- 219ص ،(2)10، . المجمة األردنية في العمـك التربكيةالعمـك لمصؼ الثالث الهتكسط

أثػػػر اسػػػتراتٓجٓة الههاثمػػػة فػػػْ تػػػدٓرس العمػػػـك فػػػْ اكتسػػػاب الهفػػػآٌـ العمهٓػػػة ـ(: 2012الحراحشػػػة، كػػػكثر. )
بٓػػػة عمػػػِ تٛهٓػػػذ الصػػػؼ الخػػػاهس اٖساسػػػْ فػػػْ كهسػػػتكل أدال عهمٓػػػات العمػػػـ ا ٖساسػػػٓة دراسػػػة شػػػبً تجٓر

 451-411(،  ص2)28، مجمة جامعة دمشؽاٖردف. 

ػػة فػػْ تىهٓػػة هٍػػارات التفكٓػػػػر 2001خٓرشػػة، عمػػْ. ) ـ(. هسػػتكل هسػػاٌهة هعمهػػْ التػػآر  بالهرحمػػة الثاىٓك
 .45-13، ص جاهعة قطر (،19)10، مجمة مركز البحكث التربكية بداعْ لدل طمبتٍـ.ٚالىاقد كا

اختبار فعالية كؿ مػف الطريقػة االسػتقرائية كالطريقػة االسػتنتاجية لتػدريس ـ(: 1987خصاكىً، فاطهػة. )
. رسػػالة هاجسػػتٓر غٓػػر المفػػاىيـ فػػي اكتسػػاب طالبػػات الصػػؼ األكؿ ثػػانكم األكػػاديمي لمفػػاىيـ الكيميػػاء

 هىشكرة، جاهعة الٓرهكؾ، اربد.

 ، دار اٖكائؿ، عهاف، اٖردف.1. طناىج البحث العمميمـ(: 1998الرفاعْ، حسٓف. )

 لمىشر كالتكٓزع. : دار الشركؽ. اٖردفأساليب تدريس العمـك ـ(: 1993. )عآشٓزتكف، 

، دار الشركؽ، 1طاالتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العمـك كتدريسيا.  ـ(:2010)عآش. ٓزتكف، 
 لمىشر كالتكٓزع، عهاف، اٖردف.
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فاعمٓة برىاهج الهاستر ثىكر لتعمٓـ التفكٓر فػْ تىهٓػة الهٍػارات ا٘بداعٓػة : ـ( 1996) .ر، ىادٓا ٌآؿالسرك 
ة فْ الجاهعة اٖردىٓػة ، جاهعػة قطػر، مجمة مركز البحكث التربكية .لدل عٓىة هف طمبة كمٓة العمـك التربٓك

 .101 - 65، ص (10)

. اٖردف، دار مئػػات مػػف األمثمػػة التطبيقيػػة( مػػعتػػدريس ميػػارات التفكيػػر )ـ(: 2006سػػعادة، جػػكدت. )
 الشرؽ.

(: فاعمٓػػة ىهػػكذج هقتػػرح لتعمػػٓـ البىائٓػػة فػػْ تىهٓػػة ههارسػػات التػػدٓرس البىػػائْ لػػدل ـ2003السػػمٓـ، هػػٛؾ. )
ا فْ تعدٓؿ التصػكرات البدٓمػة لهفػآٌـ التغٓػرات الكٓهٓائٓػة كالحٓككٓهٓائٓػة لػدل طالبػات  هعمهات العمكـ كأثٌر

  دراسة هىشكرة ,,, لكف ٚتكجد هعمكهات عف الهجمًلهتكسط بهدٓىة الٓراض. الصؼ اٖكؿ ا

دا. ) فاعمية استخداـ نظرية ريجمػكث التكسػعية لتػدريس اليندسػة فػي تنميػة التفكيػر ـ(: 2005سٓد، ٌٓك
. رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة. جهٍكٓرة هصر االستداللي كبقاء أثر التعمـ لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية

 لعربٓة: جاهعة أسٓكط.ا

ـ(: أثر إستراتٓجٓات التغٓر الهفٍكهْ الصفٓة لػبعض الهفػػآٌـ الكٓهٓائٓػة لػدل طػٛب 2000شبر، خمٓؿ. )
 .، البحٓرف3جزل، (24، )مجمة كمية التربيةالصؼ اٖكؿ الثاىكم عمهْ ، 

تغيػػرات دافعيػػة العالقػػات االرتباطيػػة بػػيف القػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػكالت كالمـ(: 2004شكاشػػرة، عػػاطؼ. )
. رسػػالة دكتػػكراي غٓػػر هىشػػكرة، جاهعػػة اربػػد: االنجػػاز كالسػػعة العقميػػة كالتفكيػػر الناقػػد كالسػػرعة المعرفيػػة

 .اٖردف

أثػػر اسػػتراتٓجٓات التغٓػػر الهفٍػػكهْ الصػػفٓة لػػبعض الهفػػآٌـ  :(1994) .صػػبآرىْ هحهػػد، الخطٓػػب قاسػػـ
ائٓة لدل الطٛب فْ الصؼ اٖكؿ الثاىكم العمهْ،  (.21،)رسالة الخميج العربي الفٓٓز

ـ(: فاعمٓػة اسػتخداـ الخػرائط الذٌىٓػة فػْ اكتسػاب 2016، آٓػً. )حجاجصبرم، اسهاعٓؿ كالبعمْ، ابرآٌـ ك 
(، 3، )مجمػػة البحػػكث العربيػػة كالتربكيػػة كالنفسػػيةالهفػػآٌـ العمهٓػػة لػػدل تٛهٓػػذ الصػػؼ اٖكؿ ا٘عػػدادم. 

 . 178 -151ص

 تعمنػال ىهاذج بعض عمِ قائهة هقترحة استراتٓجٓة فعالٓةـ(: 2000. )ابرآٌـ ،الدٓو َتاج، هاٌر صبرّ
 أسالٓب عمِ َأثرٌا الكن هٓكاىٓكا هفآٌن ؿحَ البدٓمة اٖفكار ؿتعدٓ فْ التعمن أسالٓب َخرائط  ائْػالبى
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التربٓػة  هكتػب  ،يػالعرب يجػالخم رسالة. السعَدٓة العربٓة بالههمكة ةػالخدهؿ ػقب َنػالعم هعمهات لدُ التعمن
  .137 – 49ص، (77)العربْ لدكؿ الخمٓج، 

ػج. ) التفكير االستداللي لدل طمبة الصؼ الرابػع األساسػي فػي محافظػة بيػت لحػـ ـ(: 2015طقاطقً، أٓر
 .. رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جاهعة القدس: القدسكعالقتو بالذكاء الطبيعي لدييـ

( التدريسػػية فػػي فيػػـ المفػػاىيـ العمميػػة 7E’sية )اسػػتخداـ اسػػتراتيج أثػػرـ(: 2014طىػػكس، اىتصػػار. )
. كاكتساب ميارات التفكير االستقصائي لدل طمبة المرحمة األساسػية فػي ضػكء مفيػـك الػذات األكاديميػة

 كمٓة التربٓة، جاهعة اٚسرال الخاصة، عهاف، اٖردف.

البتػػدائي لػػبعض مسػػتكيات اكتسػػاب تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس اـ(: 1997طػػً، عبػػد الهمػػؾ كعػػكدي، ثىػػال. )
  ، كمٓػة التربٓػة ببىٍػا .المفاىيـ كالمبادئ في ضكء نمكذج جانيو كعالقة ذلػؾ بقػدرتيـ عمػى حػؿ المشػكالت

 جهٍكٓرة هصر العربٓة.

 .عالـ الكتب،القاٌرة .1ط، أساليب التفكير/ نظريات كدراسات معاصرةـ(: 2006. )ـصاالطٓب، ع

ح السػػػتخداـ الخػػػرائط كاألشػػػكاؿ التكضػػػيحية بأسػػػمكب فاعميػػػة دليػػػؿ مقتػػػر ـ(: 1992عبػػػد الىبػػػْ، ٌشػػػاـ.)
االكتشاؼ المكجو في تنمية التفكير االستداللي كالتحصيؿ لدل تالميػذ الصػؼ األكؿ الثػانكم بجميكريػة 

 هصر. ،جاهعة اٚسكىدٓرة .مصر العربية

 لعربٓة الهتحدة.. هكتبة الفٛح، اٚهارات االتفكير كالمنياج الدراسيـ(: 2003عبٓد، كلٓـ كعفاىة، عزك. )

 .269. الٓراض: دار القمـ، صالقياس كالتقكيــ(: 1981العبٓدم، غاىـ سمطاف كالجبكرم، حىاف. )

االستداللي لػدل عينػة مػف طػالب  فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير(: 2001العتٓبْ، خالد. )
 هعة الهمؾ سعكد، الٓراض.رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جا المرحمة الثانكية بمدينة الرياض،

االسػػتداللي كالتفكيػػر االتبكػػارم كحػػؿ المشػػكالت كعالقتيػػا  القػػدرة عمػػى التفكيػػرـ(: 2009العتٓبػْ، هٍػػا. )
. اطركحػػة بالتحصػػيؿ الدراسػػي لػػدل عينػػو مػػف طالبػػات الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي بمدينػػة مكػػو المكرمػػة

 دكتكراة، جاهعة أـ القرل.
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ة اسػػػتخداـ اسػػػمكب حػػػؿ الهشػػػكٛت فػػػْ تحقٓػػػؽ هسػػػتكٓات عمٓػػػا لٌٗػػػداؼ ـ(: فعالٓػػػ1993عثهػػػاف، أهٓىػػػة. )
 .(8)، . مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريسالهعرفٓة فْ تدٓرس الجغرافٓا لمصؼ السابع

قيػػػاس اسػػػتيعاب المفػػػاىيـ الكيميائيػػػة األساسػػػية لمقػػػرر الصػػػؼ الثالػػػث ـ(: 2014عثهػػػاف، هعتصػػػـ. )
 كتكراة، جاهعة السكداف لمعمـك كالتكىكلكجٓا، الخرطكـ، السكداف.. اطركحة دكالية الخرطـك -الثانكم

ـ(: أثػػػػر اللػػػػغكط الىفسػػػػٓة كالقمػػػػؽ كالػػػػذكال كىػػػػكع الطالػػػػب عمػػػػِ القػػػػدرة عمػػػػِ حػػػػؿ 1995العػػػػدؿ، عػػػػادؿ. )
 .39-1، ص 8، جزل10،مجمة دراسات تربكيةالهشكٛت. 

ْ هىاٌج العمـك العاهة لمهرحمة ـ(: الهفآٌـ الكٓهٓائٓة اٖساسٓة كالصعبة ف2004العمٓهات، عمْ. )
 .(1)13، مجمة المنارة اٖساسٓة فْ اٖردف.

ـ(: فاعمٓػة برىػاهج غرفػة جكجػؿ الصػفٓة عمػِ اكتسػاب الهفػآٌـ 2016العهكر، ٓكسػؼ كعمٓهػات، هحهػد. )
مجمػػػة  .48العمهٓػػػة اٖحٓائٓػػػة فػػػْ كحػػػدة الػػػدـ عىػػػد طمبػػػة الصػػػؼ العاشػػػر فػػػْ قلػػػال الىقػػػب فػػػْ فمسػػػطٓف 

 .164-144(، ص 4)24، (IUGربكيو كالنفسية )الدراسات الت

ـ(: فاعمٓػػػة اسػػػتخداـ ىهػػػكذج ككدز فػػػْ تػػػدٓرس العمػػػـك عمػػػِ تىهٓػػػة عػػػادات العقػػػؿ 2016)العىػػػزم، هبػػػارؾ.
 الجمعيػػػػػة السػػػػػعكدية لمعمػػػػػـك التربكيػػػػػػةكالتفكٓػػػػػر اٚسػػػػػتدٚلْ لػػػػػدل تٛهٓػػػػػذ الصػػػػػؼ الثالػػػػػث الهتكسػػػػػػط. 

 .140-119، ص(53، )جاهعة الحدكد الشهالٓةكالنفسية)جستف(، 

فاعمية نمكذج بايبي فػي تعػديؿ التصػكرات البديمػة عػف بعػض مفػاىيـ مقػرر ـ(: 2014عكاض، ٓحِٓ. )
. اطركحػة دكتػكراي، كمٓػة االستداللي لدل طالب المرحمة الثانكية الثقافة اإلسالمية كتنمية ميارات التفكير

 كدٓة.العمكـ اٚجتهاعٓة، جاهعة ا٘هاـ هحهد بف سعكد ا٘سٛهٓة، السع

أثر برنامج مقترح قائـ عمى أنماط التعمـ لتنميػة ميػارات التفكيػر الرياضػي لػدل ـ(: 2012العٓمة، ٌبً. )
ر، غزة.ساسي بمحافظات غزةطالبات الصؼ الرابع األ  . رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، جاهعة اٌٖز

كفيـ طبيعػة العمػـ لػدل  تطكر مستكل معرفة المفاىيـ األساسية في الكيمياءـ(: 2002الفٛح، فخرم. )
. رسػػالة هاجسػػتٓر غٓػػر العمػػـك الممتحقػػيف ببرنػػامج تأىيػػؿ المعممػػيف فػػي جامعػػة اليرمػػكؾ معممػػي مجػػاؿ

 هىشكرة، كمٓةالتربٓة، جاهعة الٓرهكؾ، اربد.
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عػػالج التصػػكرات البديمػػة لػػبعض  فػػياتيجية البيػػت الػػدائرم سػػتر أثػػر اسػػتخداـ اـ(: 2014قاسػػـ، ألفػػة. )
هاجسػتٓر غٓػر  . رسػالةعشػر بغػزة الحػادم مادة الثقافة العممية لدل طالبػات الصػؼ فيفاىيـ العممية لما

ػػػػػر، غػػػزة.  هىشكرة، جػاهعػػػػة اٌٖز

بػػػيف أسػػػاليب التفكيػػػر لػػػدل الشػػػباب الجػػػامعي كعػػػدد مػػػف  العالقػػػة(: 1989) در.قاسػػػـ، ىػػػا
 شهس: القاٌرة. جاهعة عٓف ،. أطركحة دكتكراي غٓر هىشكرةالمتغيرات النفسية كاالجتماعية

 . اٖردف: دار الهسٓرة.تعميـ التفكير لجميع األطفاؿـ(: 2007قطاهْ، ٓكسؼ. )

أثر استخداـ طريقػة  دكرة الػتعمـ  عمػى تحصػيؿ المفػاىيـ العمميػة فػي مقػرر ق(: 1426كسىاكم، ىٍػاد. )
 هعػة أـ القػرل،. رسػالة هاجسػتٓر غٓػر هىشػكرة، جااألحياء لدل طالبات الصؼ الثاني الثانكم بمدينػة جػدة

 الههمكة العربٓة السعكدٓة.

. أنمػاط الػتعمـ كالتفكيػر لمعممػي المرحمػة االبتدائيػة فػي جميكريػة مصػر العربيػة(: 1998) .هراد، صالح
 .رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة، كمٓة التربٓة، جاهعة الهىصكرة

مجمػػػػة ، تعمهٍػػػػا (: أٌهٓػػػػة الهفػػػػآٌـ العمهٓػػػػة فػػػػْ تػػػػدٓرس العمػػػػـك كصػػػػعكبات2014هصػػػػطفِ، هىصػػػػكر. )
 (.108 – 88(. ص )8) ، العددجامعة الكادم –الدراسات كالبحكث االجتماعية 

 

برنامج مقترح في ضكء نظرية بياجيو كدراسة أثره في اكتساب المفاىيـ العممية ـ(: 1994هقمد، ٓاهىة. )
ىشػكرة، كمٓػة التربٓػة، . رسالة دكتكراي غٓػر هكتنمية التفكير االستداللي لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم

 .جهٍكٓرة هصر العربٓة، جاهعة الهىٓا

تحميػػؿ كتقػػكيـ المفػػاىيـ الكيميائيػػة فػػي مقػػررات مػػادة الكيميػػاء بالمرحمػػة ـ(: 2006. )الهىػػاف، سػػمٓهاف
 .. رسالة هاجستٓر، جاهعة السكداف، السكدافالثانكية بالسكداف

ػػع،  . دار الٓػػازكرمالػػتعمـالحديثػػة فػػي التعمػػيـ ك  األسػػاليبـ(: 2012ىبٍػػاف، هحهػػد. ) العمهٓػػة لمىشػػر كالتكٓز
 .اٖردف، عهاف

أثر إستراتٓجٓة التساؤؿ الذاتْ فْ تىهٓة هٍارات الفٍـ القرائْ لدل طمبة الصؼ ـ(: 2013ىٍابة، أحهد. )
 .125-101(، ص14، )مجمة كمية التربية األساسية/جامعة بابؿ. الثاىْ الهتكسط
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 ( : أسماء المحكميف 1ممحؽ )
 

التفكٓر  –: فٍـ الهفآٌـ أدكات الدراسة )اختبار كؿ هفالمذٓف ساٌهكا فْ تحكٓـ ٓف فٓها ٓمْ أسهال الهحكه
 حؿ الهشكٛت(. –اٚستدٚلْ 

 
 هكاف العهؿ  التخصص الدرجة العمهٓة اٚسـ 
 جاهعة القدس هىاٌج كطرؽ تدٓرس دكتكراي د. هحسف هحهكد عدس 1
 ة القدسجاهع هىاٌج كطرؽ تدٓرس دكتكراي د. آىاس عارؼ ىاصر 2
ػػ فٓٓزال هاجستٓر أ . هاٌر الفحؿ  3  ةرئػٓس قسػػـ اٚشػػراؼ فػػْ هدٓٓر

 تربٓة لكاحْ القدس
ػػػػػػػػػة  كٓهٓال هاجستٓر أ . ٓكسؼ عىبر  4 هشػػػػػػػػػرؼ تربػػػػػػػػػكم فػػػػػػػػػْ هدٓٓر

 لكاحْ القدس
ػػػػػػػػػة  كٓهٓال هاجستٓر أ . ساهر حجٓجْ 5 هشػػػػػػػػػرؼ تربػػػػػػػػػكم فػػػػػػػػػْ هدٓٓر

 لكاحْ القدس
 عمـه كٓهٓال هاجستٓر رم ك أ . أحهد العه 6
 هعمـ كٓهٓال بكالكٓركس أ . هحهد عطا عمٓاف 7
 هعمهة كٓهٓال بكالكٓركس أ . ٓرٍاـ أحهد  8
 هعمهة كٓهٓال بكالكٓركس أ . آهىً اٖشقر 9

 هعمهة كٓهٓال بكالكٓركس أ . بسهة ٓكسؼ حمبٓة 10
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 :(: أسماء المدارس2ممحؽ )
 

التْ اختارت هىٍا الباحثة عٓىة  القدس كتلـ الصؼ العاشر التابعة لهدٓٓرة تربٓة لكاحْأسهال الهدارس 
 .كالتْ طبقت عمٍٓا أدكات القٓاس، بطٓرقة عىقكدٓة عشكائٓة الدراسة

 

 عدد الطالب اسـ المدرسة
ة  12 ذككر بٓت دقك الثاىٓك
ة  70 ذككر عىاتا الثاىٓك
ة  30 ذككر هسقط الثاىٓك
ة  52 ذككر ابك دٓس الثاىٓك

 71 الهعٍد العربْ
 235 الهجهكع

 عدد الطالبات اسـ المدرسة
ة  17 بىات بٓت دقك الثاىٓك
ة  110بىات عىاتا الثاىٓك
ة  120بىات العٓزٓرة اثاىٓك

ة  40بىات السكاحرة الشرقٓة الثاىٓك
 287 الهجهكع
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 (: اختبار فيـ المفاىيـ الكيميائية:3ممحؽ )

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا
 لماجستير في أساليب التدريسبرنامج ا

 
 

 المحتـر /ة -----------------------------حضرة الدكتكر/ة 
 السالـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو 

التفكيػر االسػتداللي كحػؿ القدرة عمى ب كعالقتو الكيميائية فيـ المفاىيـ بعنكاف تقكـ الباحثة بإجرال دراسة 
 . ية تربية ضكاحي القدسالمشكالت لدل طمبة الصؼ العاشر في مدير 

 
تطمػػب ذلػػؾ إعػػداد اختبػػارات لتحدٓػػد فٍػػـ الطمبػػة لمهفػػآٌـ، كالتفكٓػػر اٚسػػتدٚلْ، كحػػؿ الهشػػكٛت لكحػػدة  ٓك

 الحسابات الكٓهٓائٓة هف كتاب الكٓهٓال لمصؼ العاشر.
ٓػة التفلؿ بتحكٓـ اٖداة كذلؾ هف حٓث هدل تهثٓؿ اٚختبار لٌٛداؼ، كهػدل تغطحلرتكـ لذا أرجك هف 

فقرات اٚختبار  لمهحتكل، صحة الصٓاغة المغكٓة كا٘هٛئٓة كالصحة العمهٓة كها تركىً هىاسبان لمحذؼ 
 كا٘لافة كالتعدٓؿ.

 
 مع خالص الشكر كالتقدير

 
 الباحثة 
 ميسمكف تحسيف النافع
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 الكيميائية فيـ المفاىيـ اختبار

 
 أداة قياس القدرة عمى فيـ المفاىيـ الكيميائية:

ت أكلٓة بٓاىا  
 اسـ الطالب/ػة ......................................                           الهادة: الكٓهٓال 

  2016/2017العاـ الدراسْ 
( عٛهة20الدرجةالكمٓة: )  

 
 عزيزم الطالب / عزيزتي الطالبة :
 السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً ،،،
ة قبؿ الشركع فْ ا٘جابة:هف فلمؾ اقرأ/م التعمٓهات التالٓ  

ٚن.  اهٗ/م البٓاىات اٖكلٓة أك
هف الهفآٌـ  ( أسئمة هف ىكع اختٓار هف هتعدد، كؿ سؤاؿ ٓىاقش هفٍكها عمهٓان 10تبار هف )ٓتككف اٚخ

 الكٓهٓائٓة فْ الكحدة الثاىٓة هف كتاب الكٓهٓال لمصؼ العاشر اٖساسْ.
كؿ سؤاؿ ٓتككف هف شقٓف، الشؽ اٖكؿ عمٓؾ اختٓار إحدل ا٘جابات الصحٓحة بكلع دائرة حكؿ الرهز 

الهىاسب هف الخٓارات اٖربع الهكجكدة. ٓمًٓ الشؽ الثاىْ كالذم ٓشهؿ سبب كالتفسٓر العمهْ 
 ٚختٓارؾ/م لٛجابة الصحٓحة فْ الشؽ اٖكؿ بحسب رأٓؾ.

ًٓ اٖكؿ كالثاىْ كعدـ حٓث ٓجب اٚجابة عمِ السؤاؿ بشقلع/م دائرة حكؿ رهز اٚجابة  الذم اخترتً 
ٚ اعتُبر السؤاؿ همغٓان.  ترؾ أم دائرة كا 
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ػػْ هػػف شػػقٓف، فػػْ  عمٓػػؾ اختٓػػار إحػػدل  الشػػؽ األكؿأهاهػػؾ هجهكعػػة هػػف أسػػئمة )اٚختٓػػار هػػف هتعػػدد( ٌك
هػػف ا٘جابػػة ٌػػك ذكػػر سػػبب  الشػػؽ الثػػانيا٘جابػػات الصػػحٓحة بكلػػع دائػػرة حػػكؿ الرهػػز الهىاسػػب، كفػػْ 

 لهف عدة خٓارات غٓر هرتبة، لع دائرة عمِ الهىاسب هىٍا بحسب رأٓؾ.اختٓارؾ لٙجابة 

 
 يصاحب تسخيف أكسيد الزئبؽ األحمر  (0

ادة فْ الكتمة     ىقصاف فْ الكتمة   . أ  د. ) أ+ج (     ج. تصاعد غاز         ب. ٓز
 بب في اختيار اإلجابة ىكالس
  الرطكبة 
 حدكث تفاعٛت جاىبٓة 
 ٖىً ٓحتكم غاز اٚكسجٓف 
 تصاؽ جزل هف الهادة عمِ جدار أىبكب التسخٓف ال 
 

 
 عند اضافة حمض الييدرككمكريؾ إلى مسحكؽ الطباشير يتصاعد غاز  (2
 Cl2د.                 CO2ج.              COب.                O2. أ

 بب في اختيار اإلجابة ىكالس
 ٖف الحهض ٓحتكم كمكر. 
 .ٖف التفاعؿ غٓر تاـ 
  ٖفH2CO3 ف التفاعؿ ٓتحمؿ الِ الىاتج هCO2. 
 ٓحتكم عمِ اٚكسجٓف ٖف هسحكؽ الطباشٓر. 
 

 
 جراـ مف الماء 18كتمة الييدركجيف المكجكد في  (3
 جراـ 2د.           جراـ 9. ج           جراـ 18. ب         جراـ 36 أ. 

 ة ىك السبب في اختيار اإلجاب
 (18/2عدد جراهات الهال )÷ الهال لعدد ذرات الٍٓدركجٓف فْ جزم. 

http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
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 X18)1 (  ت الٍٓدركجٓف = عدد جراهات الهال حٓث كؿ هكؿ هف الهال ٓحكم عمِ هكؿ عدد هٚك
 .هف الٍٓدركجٓف كاحد

  (2X18  عدد جراهات هكؿ الٍٓدركجٓف )Xكتمً الهال . 
 الهال  لفْ جزمH2O (16+2 =18 ِٖف كؿ جراـ هف الهال ٓحتكم عم )غراـ هف الٍٓدركجٓف.2 
 

 

 النظائر لذرات نفس العنصر تختمؼ في عدد (.

 د. الهدارات الىٓكتركىاتج.البركتكىاتب. ا٘لكتركىات. أ
 بب في اختيار اإلجابة ىكالس
 ٘ائٓة لمعىصرٖف عدد ا  .لكتركىات ٓحدد الخصائص الفٓٓز
  الكتمة الذٓرة تختمؼ فْٖف لٍا ىفس العدد الذرم ك. 
 ٘لكتركىات هختمفةٖف عدد ا. 
 ٘ٓحدد الخصائص الكٓهٓائٓة لمعىصرلكتركىات ٖف عدد ا. 
 

 
مكؿ  3فإف عدد مكالت النيتركجيف التي تتحد مع  نيااالمك  إلنتاجعند تفاعؿ الييدركجيف مع النيتركجيف  (5

 ىيدركجيف
 هكؿ  4د.       هكؿ      3هكؿ        ج.  2ب.       هكؿ 1. أ

 بب في اختيار اإلجابة ىكالس
 اٖهكىٓا ٓحتكم عمِ ذرة ىٓتركجٓف كاحدة. ٖف جزمل 
  الىٓتركجٓف ٓحتكم عمِ ذرتٓف ٌٓدركجٓف ملٖف جز. 
  الىٓتركجٓفٖف لكؿ هكؿ هف الٍٓدركجٓف ٓمـز هكؿ كاحد هف. 
  3هجهكع عدد الذرات فْ جزمل اٖهكىٓا ٌك. 
 

 
 تساكم C2H5OH النسبة المئكية الكتمية لألكسجيف في . ب

 %87.27.  د         %  36.95. ج      %34.78. ب        % 12.5 أ.

http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 بب في اختيار اإلجابة ىكالس
 ٖكتمة اٚكسجٓف الِ كتمة الهركب.ٌْ ىسبة  ةالكتمٓ ةف الىسبً الهئٓك 
 هركب.ىسبة عدد ذرات اٚكسجٓف الِ عدد الذرات الكمٓة لم 
 ىسبة كتمة OH  ِالC2H5OH. 
 ٖ ذرات اكسجٓف. 6عمِ  مف الهركب ٓحتك 
 

 
كتمة االكسجيف في  ىالنسبة بيف كتمة الكربكف الفإف  C=12) ، (O = 16ف الكتمة الذريةإذا عممت أ . ت

 ىي:( CO2 ) مركب
  1:  1د.        8:  3ج.           2:  1ب.         4:  3 . أ

 
 بب في اختيار اإلجابة ىكالس
 ٖف الىسبة تحسب باٚعتهاد عمِ عدد ذرات كؿ ىكع بالهركب. 
  ٖفCO2 تحتكم عمِ عىصرم الكربكف كاٖكسجٓف فقط. 
 لِ كتمة ذرة اٚكسجٓفإالكربكف  كتمة ذرة. 
  تمة اٖكسجٓف بالهركبلِ كإٖف الىسبة تحسب باٚعتهاد عمِ كتمة الكربكف. 
 

 
 ككتمة معيارية --------استخدـ العمماء ذرة . ث

 الكربكفد.        اٖكسجٓفج.       رجكفأب.         الٍٓدركجٓف. أ
 بب في اختيار اإلجابة ىكالس
 ٖ مىً عاهؿ هؤكسد قك. 
  6.023فكغادركأٖف هكؿ كاحد هف ذراتً ٓحتكم عمِ عددX2310 . 
 ٖتتفاعؿ ةف الغازات الىبٓم ٚ. 
 ٖ قمٍا كزىان أىً أخؼ عىصر ك. 

___________________________________________________________ 
 

http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
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 :ف نسبة كجكد الثانيإ% , ف75.77نسبة كجكد االكؿ  تكان ذا،إلعنصر الكمكر نظيريف في الطبيعة. ج
 %100%         د. 77,75%        ج. 37.88%    ب. 23,24أ.  
 بب في اختيار اإلجابة ىكالس
 عٛقةلىسبة كجكد الىظائر لبعلٍا البعض ٚ. 
 ٖة  .ف ىسبة كجكد الىظائر فْ الطبٓعة لىفس العىصر هتسآك
 ٖحد الىظائر ٌْ ىصؼ أخرةأف ىسب. 
 ٖ100لمعىصر الكاحد  ةظائر فْ الطبٓعكجكد الىَ  ةف ىسب%. 
 

 
 يالناتج الفعم ----الناتج النظرم  . ح

 د. ٚ عٛقة لً بػػ  ٓساكمج. أقؿ هفب. أكبر هف. أ
 بب في اختيار اإلجابة ىكالس
 .لكؿ هىٍها هقٓاس ٓختمؼ عف أخر 
 ٚٓطرأ أم تغٓر عمِ ظركؼ التجربة . 
  أثىال القٓاساهكاىٓة كجكد هكاد عالقة عمِ الهٓزاف. 
 جاىبٓة تطآر جزل هىٍا أك التصاؽ كهٓة هف الهادة فْ الكعال أك حدكث تفاعٛت 
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 ( اختبار التفكير االستداللي4ممحؽ )
 

 القدرة عمى التفكير االستدالليقياس أداة 
 بٓاىات أكلٓة 

 اسـ الطالب/ػة ......................................                           الهادة: الكٓهٓال 
  2016/2017العاـ الدراسْ 

ة( عٛه9الدرجةالكمٓة: )  
 

 عزيزم الطالب / عزيزتي الطالبة :
 السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً ،،،

 هف فلمؾ اقرأ/م التعمٓهات التالٓة قبؿ الشركع فْ ا٘جابة:
ٚن.  اهٗ/م البٓاىات اٖكلٓة أك

قػػة  بحٓػث ٓحتػكمرئٓسػػٓٓف هكزعػػة عمػِ سػؤالٓف  أسػئمة فرعٓػة (9ٓتكػكف اٚختبػار هػػف ) كػػؿ هىٍهػا عمػِ طٓر
عبارة عف هقػدهات تتكصػؿ ( 5كعددٌا )هجهكعة هف اٖسئمة ٌك السؤاؿ اٖكؿ  مؼ عف اٖخرلتفكٓر تخت

كتابػػة الىتٓجػػة التػػْ تتكصػػؿ إلٍٓػػا فػػْ كػػؿ سػػؤاؿ هػػف  الطالب/ػػػةكالهطمػػكب ، هػػف خٛلٍػػا إلػػِ ىتٓجػػة هعٓىػػة
سػئمة كعػددٌا ٌك هجهكعػة هػف اٖ السؤاؿ الثاىْكذلؾ بعد اٚطٛع عمِ اٖهثمة الكاردة أعٛي. أها اٖسئمة 

(  كؿ هىٍا عبػارة عػف هقػدهات ٓتكصػؿ هػف خٛلٍػا  الطالب/ػػة إلػِ القاعػدة العاهػة، الهطمػكب فػْ ٌػذي 4)
الحالػػة ٌػػك كتابػػة القاعػػدة العاهػػة التػػْ تتكصػػؿ إلٍٓػػا فػػْ كػػؿ سػػؤاؿ هػػف اٖسػػئمة التالٓػػة كهػػا ٓتلػػح لكػػـ هػػف 

 خٛؿ الهثاؿ الكارد أعٛي.
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 ة مػف األسػئمة عبػارة عػف مقػدمات تتكصػؿ مػف خالليػا إلػى نتيجػة معينػة،السؤاؿ األكؿ: أمامؾ مجمكعػ

كالمطمكب منؾ كتابة النتيجة التي تتكصػؿ إلييػا فػي كػؿ سػؤاؿ مػف األسػئمة التاليػة، كمػا يتضػ  لػؾ مػف 
 خالؿ المثاؿ اآلتي:

 
 جميع الفمزات مكصمة لمتيار الكيربائي.

o .الحديد مكصؿ لمتيار الكيربائي 
 )فمزات إذف )الحديد مف ال -
 
 إذا حممت عينة مف أم مركب كيميائي فإنو سيحكم نفس النسب الكتمية مف المككنات  (1
o  2غراـ هف الهال فكجد اىٍا تحتكم  18ُحّمؿ( غـHك )16( غـO ) 
 إذف........................................................................................... -
 

 
كيميائياف كككنا أكثر مف مركب كاحد فإف النسبة بيف الكتؿ المختمفة ألحد إذا اتحد عنصراف  (2

 العنصريف التي تتحد مع كتمة ثابتة مف العنصر اآلخر تككف نسبة عددية صحيحة كبسيطة 
o  عىد تحمٓؿ عٓىة هفCO ( هف 1.33غـ( كجدت أىٍا تحتكم عمِ )2.33كتمتٍا )غـO  هتحدة هع

غـ( هف 2.66( كجدت أىٍا تحتكم عمِ )3.66كتمتٍا ) ( CO2ف )كعىد تحمٓؿ عٓىة ه Cغـ( هف 1)
O ( هف 1هتحدة هع )غـC 

 إذف النسبة الكتمية لعنصر األكسجيف في العينتيف ........................................ -
 
 
إف عدد المكالت المتساكية مف الغازات المختمفة تشغؿ نفس الحيز)الحجـ( تحت الظركؼ المعيارية  (3

 نيا تحتكم عمى نفس العدد مف الدقائؽ أل 
o  1كقد كجد أف (هكؿ هف غاز أرغكفAr ٓشغؿ حٓزان هقداري )لتران فْ الظركؼ الهعٓآرة  22.4 
o  لتران فْ الظركؼ الهعٓآرة  2.24هكؿ هف ىفس الغاز ٓشغؿ حٓزان هقداري  0.1كأف 
 ...............................إذف ...................................................... -
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 الكتمة الذريةفي  ، كلكنيا تختمؼالعدد الذرملذرتيا نفس العنصر الكيميائيالنظائر ىي أشكاؿ مف  (4

 .بسبب اختالؼ عدد النيكتركنات
o ذرة الكربكفC12 فٍْ هستقرة أها الكربكف ىكاتٍا فْٓكتركىاتى 6كبركتكىات 6كم عمِتحتC 14  فتحتكم

 ٓكتركىاتى 8بركتكىات ك  6ىكاتً عمِ
 إذف ..................................................................................... -
 

 
أثبتت التجربة العممية أف الكمية التي يتـ الحصكؿ عمييا عمميان مف المادة الناتجة في المختبر،  (5

 يان.تككف أقؿ مف تمؾ التي يتـ حسابيا في المختبر نظر 
o  11.4عىد حرؽ( غـ هفC8H18 كاف الىاتج الىظرم لكتمة )CO2 =35.2 غـ ككاف الىاتج الفعمْ ٌك

 CO2غـ هف  30
 إذف ........................................................................................... -
 

 
السؤاؿ الثاني: أهاهؾ هجهكعة هف اٖسئمة كؿ هىٍا عبارة عف هقدهات تتكصؿ هف خٛلٍا إلِ القاعدة 
العاهة، الهطمكب هىؾ ٌك كتابة القاعدة العاهة التْ تتكصؿ إلٍٓا فْ كؿ سؤاؿ هف اٖسئمة التالٓة كها 

 ٓتلح لكـ هف خٛؿ الهثاؿ أتْ:
 
 الحدٓد ٓصدأ هع هركر الزهف لتهثري بالرطكبة. أ
 البكتاسٓـك ٓحترؽ فْ ثكاىْ بكجكد اٖكسجٓف. ب
ةالفلة ٓفقد . ج  لهعاىً خٛؿ شٍكر بفعؿ الظركؼ الجٓك
)أف هعظـ عىاصر الفمزاتغٓر هستقرة كٓهٓائّٓان؛ حٓث تتفاعؿ بسرعة هع إذف القاعدة ىي  -

 ).اٖكسجٓف الهكجكد فْ الٍكال كبالتالْ تتهكسد
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B0%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
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( فْ أىبكب اختبار هحكـ ا٘غٛؽ فإف كتمتً بعد التفاعؿ تساكم كتمتً Pعىد حرؽ قطعة فكسفكر ) (1
 تفاعؿ.قبؿ ال

عىد تسخٓف كتمة هف الزئبؽ اٖحهر فْ أىبكب اختبار هحكـ ا٘غٛؽ فإف كتمتً بعد التفاعؿ تساكم . أ
 كتمتً قبؿ التفاعؿ.

عىد تحمٓؿ عٓىة ىقٓة هف كربكىات الكالسٓـك إلِ هككىاتٍا اٖساسٓة فإف هجهكع كتؿ الهكاد الخارجة . ب
 هف التفاعؿ تساكم كتمً الهادة الداخمة فْ التفاعؿ. 

 إذف القاعدة العامة ...................................................................... -
 

 
 إذا عممت أف: (2
 ( 4:1ىسبة كتمة اٖكسجٓف إلِ كتمة الىحاس فْ ثٛث عٓىات ثابتة ). أ
( فكاىت ىسبة الكتؿ Oغـ ) 16( ك Hغـ ) 2( كجد أىٍا تحتكم عمِ H2Oغـ هف )18عىد تحمٓؿ. ب

 . O : H   =8  :1بٓف 
فْ الهركب ٌْ  Hإلِ كتمة F ( ككجد أف ىسبة كتمة H( كاحدة هع ذرة)F( تتحد ذرة )HFفْ جزمل). ت

 . Hذرة هف  19تعادؿ كتمة  Fبهعىِ أف كتمة ذرة كاحدة هف  1:19
 إذف القاعدة العامة ........................................................................ -
 

 
 انت:إذا ك (3
ذا ٚ ٓعىْ أىٍا تساكم كتمة ذرتٍا.14.006 = (N) الكتمة الىسبٓة لذرة الىٓتركجٓف( أ  )ك.ؾ.ذ( ٌك
ذا ٚ ٓعىْ أىٍا تساكم كتمة ذرتٍا.39.098 = (K) الكتمة الىسبٓة لذرة البكتاسٓـك( ب  )ك.ؾ.ذ( ٌك
 .............إذف القاعدة العامة .......................................................... -

 

 :يتككف األكسجيف الطبيعي مف ثالثة نظائر مستقرة (4
 8كعدد الىٓكتركىات =  16كعددي الكتمْ=  8كعددي الذرم =  O16( أ
 9كعدد الىٓكتركىات =  17كعددي الكتمْ=  8كعددي الذرم = O17( ب
 10عدد الىٓكتركىات = ك  18كعددي الكتمْ=  8كعددي الذرم = O18( ت

 ......................................................................... إذف القاعدة العامة ىي
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 ( اختبار حؿ المشكالت5ممحؽ )

 
 أداة قياس القدرة عمى حؿ المشكالت:

 بٓاىات أكلٓة 
 اسـ الطالب/ػة ......................................                           الهادة: الكٓهٓال 

  2016/2017الدراسْ العاـ 
( عٛهة24الدرجةالكمٓة: )  

 
 عزيزم الطالب / عزيزتي الطالبة :
 السٛـ عمٓكـ كرحهة اهلل كبركاتً ،،،

 هف فلمؾ اقرأ/م التعمٓهات التالٓة قبؿ الشركع فْ ا٘جابة:
ٚن.  اهٗ/م البٓاىات اٖكلٓة أك

هف ىكع اختٓار هف هتعدد،  سؤاؿ( 24ٓتككف اٚختبار هف )  
 عزيزم الطالب / عزيزتي الطالبة:

اٖداة ٌك قٓاس قدرة الطمبة عمِ حؿ الهشكٛت فْ هادة الكٓهٓال، كقبؿ البدل فْ ا٘جابة ٌذي الٍدؼ هف 
 عف اٖسئمة عمٓؾ قرالة التعمٓهات أتٓة:

 ٓتككف اٚختبار هف ست هجهكعات هف اٖسئمة كؿ هجهكعة تحتكم عمِ أربعة أسئمة (3
 ٓمْ:تتكزع الهجهكعات كها  (4

ها ٌك هطمكب هف كؿ سؤاؿ  تحدٓد الهجهكعة اٖكلِ: تكلح قدرتؾ عمِ  
 الهجهكعة الثاىٓة: تكلح قدرتؾ عمِ شرح الهقصكد هف الجهمة التْ تحتٍا خط .
 الهجهكعة الثالثة: تكلح قدرتؾ عمِ تحدٓد الهعمكهات الكافٓة لحؿ الهشكٛت.

الصحٓحة التْ تتبع لحؿ الهشكٛت الهجهكعة الرابعة: تكلح قدرتؾ عمِ تحدٓد الطٓرقة   
 الهجهكعة الخاهسة: تكلح قدرتؾ عمِ تحدٓدا٘جابة الصحٓحة لحؿ الهشكمة .
 الهجهكعة السادسة: تكلح قدرتؾ عمِ تحدٓد لهاذا ٓبدك لؾ الحؿ صحٓحان. 

 ٓجب عمٓؾ التهكد هف قرالة هقدهة كؿ سؤاؿ هف اٖسئمة.
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 تٓة:هف اٖسئمة أمطمكب في كؿ سؤاؿ بارة التْ تحدد ها ٌك أهاـ الع دائرة /ملع: ()تحديد المشكمة

 ها الطٓرقة الصحٓحة ٘ٓجاد قاىكف حفظ الكتمة؟ ًٓ أف ٓتكصؿ لقاىكف حفظ الكتمة،العالـ ٚفكاز : أراد 1س
 ؟لهاذا أراد العالـ ٚفكآزً التكصؿ لقاىكف حفظ الكتمة- أ
 ٓقة الصحٓحة ٘ٓجاد قاىكف الكتمة.الطر - ب
 ؟م قاـ بً بالتجربةها الكقت الذ- ت

 
 
ٛن : إذا حممت عٓىة 2س ٌىاؾ عٛقة بٓف ىسب الٍدركجٓف  فإىىا سىجد أف هف أم هركب كٓهٓائْ كالهال هث

 ؟ٓؿها العٛقة بٓف الىسب الكتمٓة لهككىات العٓىة عىد التحمكاٖكسجٓف الهككىة لً، 
 ٛقة بٓف الىسب الكتمٓة لمهككىاتالع- أ
 طٓرقة التحمٓؿ الهستخدهة - ب
 عرؼ عمِ هككىات الهالالت- ت

 
 
 ؟العىصر هاذا ىقصد بىظائرأرغكف فْ الطبٓعة ثٛث ىظائر،  : ٓكجد لعىصر3س
 هكاف كجكد أرغكف- أ
 ؟ها ٌْ الىظائر الثٛث لٕرغكف- ب
 الهقصكد بىظائر العىصر- ت

 
 
هػػا  كؼ هعٓىػػة هػػف اللػػغط كدرجػػة الحػػرارة،: الغػػازات فػػْ الطبٓعػػة تشػػغؿ حٓػػزان )حجهػػان( هحػػددان فػػْ ظػػر 4س

ة هف الغازات ت الهتسآك  ؟الهختمفة كحجهٍا تحت ىفس الظركؼ العٛقة بٓف عدد الهٚك
ت الهتساكٓة هف الغازات الهختمفة كحجهٍا تحت ىفس الظركؼ- أ  .العٛقة بٓف عدد الهٚك
 الظركؼ التْ تتعرض لٍا الغازات.- ب
ت كظركؼ التجربة.العٛق- ت  ة بٓف عدد الهٚك
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فػْ كػؿ سػؤاؿ  تشرح المقصكد مف الجممة التي تحتيا خػطالعبارة التػْ أهاـ  /م دائرةلعتمثيؿ المشكمة: 
 تٓة:هف اٖسئمة أ

 .ٖم عىصر نظائر ٌىاؾ عدة: 1س
بسبب  الكتمة الذٓرةفْ  ، كلكىٍا تختمؼالعدد الذرم ىفس لذرتٍا الكٓهٓائْ صرالعى ٌْ أشكاؿ هف- أ

 .عدد الىٓكتركىات اختٛؼ
ذرم بسبب لكىٍا تختمؼ فْ العدد الٓهٓائْ لذرتٍا ىفس الكتمة الذٓرة،ٌْ أشكاؿ هف العىصر الك- ب

 اختٛؼ عدد الىٓكتركىات.
ذٓرة بسبب لكىٍا تختمؼ فْ الكتمة ال كٓهٓائْ لذرتٍا ىفس العدد الذرم،ٌْ أشكاؿ هف العىصر ال- ت

 البركتكىات. اختٛؼ عدد
 
 
 .ككحدة قٓاس المكؿ: استخدـ الكٓهٓائٓكف هصطمح 2س
 كالجٓزئات(كآٖكىات،ؿ)الذرات، هث اٖكلٓة الجسٓهات ٌك كهٓة الهادة فْ ىظاـ ها ٓحتكم عمِ عدد هف- أ

 تسهِ عدد افكغادرك.
 كالجٓزئات(ٖٓكىات،كاهثؿ)الذرات،  اٖكلٓة الجسٓهات ٌك كهٓة الهادة فْ ىظاـ ها ٓحتكم عمِ عدد هف- ب

 ٚك تساكم عدد افكغادرك .
كم عدد ٚك ٓسا هثؿ)الذرات( اٖكلٓة الجسٓهات الهادة فْ ىظاـ ها ٓحتكم عمِ عدد هف ٌك كتمة - ت

 افكغادرك.
 
 
ئٓة الكتمة المكلية: لـ ٓتهكف العمهال هف حساب 3س  .بطٓرقة هباشرة بعكس الكتمة الجٓز
  كتمة هكؿ كاحد هف العىصر أك الهركب الكٓهٓائْ كتساكم الكتمة الذٓرة لمعىصر بالكٓمكغراـ. - أ
 ر بالغراـ كتمة هكؿ كاحد هف العىصر أك الهركب الكٓهٓائْ كتساكم الكتمة الذٓرة لمعىص- ب
 حجـ هكؿ كاحد هف العىصر أك الهركب الكٓهٓائْ كتساكم الكتمة الذٓرة لمعىصر بالغراـ- ت

 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B0%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 .قاىكف الغازات الهثالٓة كفؽ الحجـ المكلي، ٓعطْ الغازات الهثالٓةحالة: 4س
 .تحت لغط هعٓف ٌك الحجـ الذم ٓشغمً هكؿ كاحد هف أم غاز- أ
 .ٌك الحجـ الذم ٓشغمً هكؿ كاحد هف أم غاز تحت درجة حرارة هعٓىة- ب
 .غاز تحت درجة حرارة كلغط هعٓىٓف ٌك الحجـ الذم ٓشغمً هكؿ كاحد هف أم- ت

 
 

فػْ كػؿ سػؤاؿ  تحدد المعمكمػات الكافيػة لحػؿ المشػكمةأهاـ العبارة التْ دائرة  لع إشارةاختيار خطة الحؿ:
 ة:ٓتهف اٖسئمة أ

 ؟ : ها ٌك ىص قاىكف حفظ الكتمة1س
 هجهكع كتؿ الهكاد الداخمة فْ التفاعؿ تساكم هجهكع كتؿ الهكاد الىاتجة هىً.- أ
 هجهكع كتؿ الهكاد الداخمة فْ التفاعؿ ٚ تساكم هجهكع كتؿ الهكاد الىاتجة هىً.- ب
 اعؿ ٌْ ىفسٍا الهكاد الخارجة هىً.الهكاد الداخمة فْ التف- ت

 
 
 قاىكف الىسب الثابتة؟ : عمِ هاذا ٓىص 2س
 . أف كؿ هركب ىقْ ٓتككف هف ىفس العىاصر هتحدة هع بعلٍا بىسب كتمٓة هختمفة- أ
 .أف كؿ هركب ىقْ ٓتككف هف عىاصر هختمفة هتحدة هع بعلٍا بىسب كتمٓة ثابتة- ب
 هتحدة هع بعلٍا بىسب كتمٓة ثابتة.أف كؿ هركب ىقْ ٓتككف هف ىفس العىاصر - ت

 
 
زهة لتحلٓر هركب : أكجد ىسبة عدد هٚك3س ّٛ  ؟C2Cl6ت ذرات الكربكف إلِ ذّرات الكمكر ال
 Clهكؿ  C  ÷3هكؿ  Cl =1هكؿ  C ÷  6هكؿ  2الىسبة الهكلٓة=  - أ
 Cهكؿ  Cl÷1هكؿ  C  =3هكؿ  Cl÷2هكؿ  6الىسبة الهكلٓة=  - ب
 Clهكؿ  Cl  ÷3هكؿ  C =6هكؿ  C÷  1هكؿ  2الىسبة الهكلٓة = - ت

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 :أقؿ هف الىاتج الىظرم لمتفاعؿ، كالسبب فْ ذلؾ فاعؿ الكٓهٓائْ: ٓعتبر الىاتج الفعمْ لمت4س
 جزل هىٍا إذا كاىت سٓرعة التطآر.تطآر - أ
 التصاؽ كهٓة هف الهادة فْ الكعال.- ب
تطآر جزل هىٍا إذا كاىت سٓرعة التطآر أك التصاؽ كهٓة هف الهادة فْ الكعال أك حدكث تفاعٛت - ت

 .جاىبٓة
 
 

فػْ كػؿ  تحدد الطريقة الصحيحة التي تتبػع لحػؿ المشػكمةأهاـ العبارة التْ  دائرة لع إيضاح خطة الحؿ:
 سؤاؿ هف اٖسئمة التالٓة:

لٓػة تكصػمٍـ إلػِ الىتٓجػة فػهم التجػارب التا اشر التحقؽ هف قاىكف حفظ الكتمة،أراد طٛب الصؼ الع :1س
 ؟الهطمكبة

فقد أم هف الىكاتج بعد ( فْ أىبكب اختبار غٓر هحكـ ا٘غٛؽ بحٓث ٚ Pٓحرؽ قطعة فسفكر) - أ
 .اٚحتراؽ

 ٓفقد أم هف الىكاتج بعد اٚحتراؽ.( فْ أىبكب اختبار هحكـ ا٘غٛؽ بحٓث ٚ Pحرؽ قطعة فسفكر)- ب
 . ( فْ أىبكب اختبار هحكـ ا٘غٛؽ بحٓث ٓفقد بعلان هف الىكاتج بعد اٚحتراؽPحرؽ قطعة فسفكر)- ت

 
 
اس كتمتٍػػا فػْ الهختبػػر فػٛ بػػد هػف إٓجػػاد هقٓػاس عهمػػْ ٌا أك قٓػبهػا أف الػّذرات صػػغٓرة ٚك ٓهكػف عػػدَ : 2س

ان،لقٓاس كت  ؟خدـ الكٓهٓائٓكف لحؿ ٌذي الهشكمةهاذا است مة الهكاد كالتعاهؿ هعٍا هخبٓر
ساكم عدد أفكغادرك - أ   023,6x2310استخدـ الكٓهٓائٓكف هصطمح الهكؿ ككحدة قٓاس عهمٓة لمهادة ٓك
 .لمىكاتج فْ التفاعؿ الكٓهٓائْ كمـ الكٓهٓائٓكف هصطمح الهردكد الهئاستخد- ب
 .استخدـ الكٓهٓائٓكف الىظائر كبدٓؿ لحؿ الهشكمة- ت

 
 
ئػػػات ٚ ٓهكػػػف عػػػدَ 3س كٓػػػؼ ٓهكىىػػػػا  ٌا بػػػالهختبر،: ٓحتػػػكم الهػػػكؿ عمػػػِ عػػػدد كبٓػػػر هػػػف الػػػّذرات أك الجٓز

 اٚستعالة عىً؟
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 باستخداـ الىظائر.- أ
 باستخداـ الكتمة الهكلٓة.- ب
 باستخداـ الحجـ الهكلْ.- ت

 
 
ل التفاعػػػؿ الكٓهٓػػػائْ بدقػػػة هػػػف حٓػػػث الظػػػركؼ كالكهٓػػػة كالىسػػػبة، فقػػػد لجػػػه الكٓهٓػػػائٓكف ؼ هجػػػر : لكصػػ4س

 ٚستخداـ
 لجدكؿ الدكرما- أ
 الهعادلة الهكزكىة- ب
 الحسابات الكٓهٓائٓة- ت

 
 

فْ كؿ سؤاؿ هف اٖسػئمة  تحدد اإلجابة الصحيحة لحؿ المشكمةأهاـ العبارة التْ  لع/م دائرة االستنتاج:
 ٓة:تأ
إذ تكلػػػح الهػػػكاد الهتفاعمػػػة كالهػػػكاد الىاتجػػػة  صػػػؼ هجػػػرل التفاعػػػؿ الكٓهٓػػػائْ بدقػػػة،بػػػالرهكز ٓ : تعبٓػػػر1س

 ٍا كظركؼ حدكث التفاعؿ الكٓهٓائْككهٓات
 الهردكد الهئكم لىاتج التفاعؿ- أ
 الهعادلة الكٓهٓائٓة الهكزكىة - ب
 الحجـ الهكلْ- ت

 
 
أف الكتمػػػة الكمٓػػػة لٗىبػػػكب  كجػػػد كر فػػػْ أىبػػػكب اختبػػػار هحكػػػـ ا٘غػػػٛؽ،عىػػػد حػػػرؽ قطعػػػة هػػػف الفسػػػف: 2س

 ىستىتج هها سبؽ قاىكىان لحفظ الكتمة  ساكم الكتمة الكمٓة قبؿ التفاعؿ،كهحتكٓاتً بعد التفاعؿ ت
 كم هجهكع كتؿ الهكاد الىاتجة هىً.هجهكع كتؿ الهكاد الداخمة فْ التفاعؿ ٚ تسا- أ
 جة هىً.كم هجهكع كتؿ الهكاد الىاتهجهكع كتؿ الهكاد الداخمة فْ التفاعؿ تسا- ب
 هف هجهكع كتؿ الهكاد الىاتجة هىً.هجهكع كتؿ الهكاد الداخمة فْ التفاعؿ أكبر - ت
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 Fكأف ىسػبة كتمػة  ،كاحػدة Hكاحػدة هػع ذرة F ( ىٛحظ اتحػاد ذرة HFفمكٓرد الٍٓدركجٓف ) : فْ جزمل3س
 :، هف ٌذا ىستىتج أف1:19تساكم  Hكتمة إلِ

 Fذرة هف  19تعادؿ   Hكتمة ذرة كاحدة هف - أ
 H ذرة هف  19تعادؿ  Fة ذرة كاحدة هف كتم- ب
 H تعادؿ  ذرة كاحدة هف  Fكتمة ذرة كاحدة هف - ت

 
 
 جميعالرموزاآلتيةهينظائرلنفسالعنصرماعدا:  4س

 -أ

 -ب

-ت
 

 
فػػْ كػػؿ سػػؤاؿ هػػف  تحػػدد لمػػاذا يبػػدك لػػؾ حػػؿ المشػػكمة صػػحيحان أهػػاـ العبػػارة التػػْ  /م دائػػرةلػػعالت حقػػؽ: 

 ٓة:تاٖسئمة أ
 
 ٖف: هحكـ اٚغٛؽ( فْ أىبكب اختبار Pكر )حرؽ قطعة فكسفمتحقؽ هف قاىكف حفظ الكتمة ى: ل1س
 .الفسفكر ٚ ٓحترؽ كاٖىبكب هفتكح- أ
 هاف عدـ فقداف أم جزل هف التفاعؿ.لل- ب
 .لكْ ٚ ٓمتصؽ أم جزل هف الهادة فْ جدار اٚىبكب-ت

 


تً فْ الظركؼ العادٓة عٛقة طردٓةص، العبارة صحٓحة ٖف:العٛقة بٓف حجـ الغاز ص: 2س  كعدد هٚك
ت حجـ الغا- أ  تر ل X22.4ز = عدد الهٚك
تحجـ الغاز= - ب  لتر 22.4÷ عدد الهٚك
تح- ت  جـ الغاز = عدد الهٚك

http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
http://www.qyias.com/quizzes/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/109
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 : ، كذلؾ بسبب: ٓعتبر الىاتج الفعمْ لمتفاعؿ الكٓهٓائْ أقؿ هف الىاتج الىظرم لمتفاعؿ3س
 .حدكث تفاعٛت جاىبٓة- أ
 ِ جدار اٖىبكب.تصاؽ كهٓة هف الهادة عمالتبخر جزل هف الهادة، كحدكث تفاعٛت جاىبٓة، ك - ب
 .ىبكبتصاؽ كهٓة هف الهادة عمِ جدار اٖال- ت

 
 
 :هركباتٍا أٌهٓة اقتصادٓة كبٓرة، كذلؾ بسببكٓة لمعىاصر فْ : إف لحساب الىسبة الهئ4س
 . هف خٛؿ هعرفة ىسبة العىصر فْ عدة خاهات ىستطٓع تحدٓد أٍٓا أجدل اقتصادٓان - أ
 . قكلأٓع تحدٓد أٍٓا هف خٛؿ هعرفة ىسبة العىصر فْ عدة خاهات ىستط- ب
 . هف خٛؿ هعرفة ىسبة العىصر فْ عدة خاهات ىستطٓع تحدٓد أٍٓا أجهؿ- ت
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 كتاب تسييؿ ميمة مف كمية العمـك التربكية( 6ممحؽ )
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 مديرية التربية كالتعميـكتاب تسييؿ ميمة مف ( 7ممحؽ )
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