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 اإلهداء

إليك يا صاحب الصدر الدافئ الذي ينبع حبًا وحنانًا, يا صاحب األيادي البيضاء التي اعتادت أن 
الدعم المتواصل في رحلتي في طلب  تقدم لي في حياتي هدية بعد هدية, كان أكبرها وأعظمها هدية

 العلم.

إليك يا من زرعت  في نفسي حب العلم منذ نعومة  إليك يا صاحبة القلب الحنون  المتدفق حبًا وحنانًا,
 أظفاري وكنت الملجأ الذي الجأ إليه كلما عصفت بي األيام.

ن أعظم ماء وأنتما التقيتما إليكما أبي وأمي حيث التقيتما فكنتما كيال من نبع ماء زمزم, التقت لتكو 
 فكان ذلك النبع المتدفق حبًا وحنانًا وعطاءًا, وكنت معكما طوال حياتي اغرف من معين ال يتقسم.

 ناهديتموني اياه من دعم وتشجيع, وأإليكما اهدي هذه الرسالة وأنا اعلم أنها عمل متواضع أمام ما أ
 ضلكما لما كنت هنا اليوم .اقلب صفحات الكتب والمراجع, فلوال فضل اهلل ثم ف

 هدية مع أسمى آيات الحب والتقديرهذه ال فتقبال مني 

 

 

 الباحثة
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 :إقرار

 

نلنيل درجة الماجستير,  ؛أنها قدمت لجامعة القدسبالرسالة  معدةأقر أنا  ها نتيجة أبحاثي الخاصة, وا 
لم يقدم لنيل درجة عليا ألي , أو أي جزء منها دراسة,الهذه  باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد, وأن  

 .آخر جامعة أو معهد

 

 سحاق سعيد الدويكإريم محمد االسم: 

 التوقيع : ............................
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 شكر وتقدير

 "يِِزيَدنَُّكْم ِإْذ تََأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلَ يقول اهلل سبحانه وتعالى: "

 فالحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات فلوال فضل اهلل ما كان لبحثي المتواضع أن يخرج إلى النور.

ن كان ألحد فضل بعد فضل اهلل فهو لواحد من ا ذين تعه د اهلل أن يرفعهم درجات بقوله تعالى: ل  وا 
 " َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبير   وُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات  َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُ "

آيات الشكر  أتقدم بأبهى  فإلى أستاذي الكبير وقدوتي ومعلمي األول الدكتور الفاضل إبراهيم عرمان
 والتقدير.

وكيف ال أكون شاكرًة له وهو الذي رعى هذا البحث منذ أن كان فكرًة حتى أصبح رسالة مكتملة ولم 
 توانى طوال هذه الرحلة عن تقديم أي مساعدة أو توجيه أو إرشاد.ي

ائها وشكر هذا العالم الجليل يقودني إلى التوجه بالشكر إلى قمة المجد جامعة القدس بمجلس أمن
ايناس  خص بالذكر عمادة الدراسات العليا وعمادة كلي ة العلوم التربوية  د.ورئاستها وعمادات كلياتها وأ

 ا.ومحاضرة فيه حاضراً ناصر وكل م

األفاضل لما أبدوه من رأي سديد حتى أن  وال يفوتني أن أشكر كل  محكمي أدوات الدراسة  االساتذة
 مستمرة, مع حفظ األسماء واأللقاب.باإلفادة من مراجعاتهم ال الدراسة ازدادت قيمة

مي المدارس اللذين قدمو لي ومعلالخليل ومديري  كما أتوجه بالشكر لمدير مديرية التربية والتعليم في
 سماعيل النتشة ا ير مدرسةومد كل التسهيالت الالزمة, واخص بالذكر مديرة مدرستي سعاد النتشة,

لى كل من قدم لي مساعدة ولم يتسع المجال لذكر اسمه. مع حفظ األسماء واأللقاب,  وا 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل

 

 الباحثة / ريم دويك
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 :الملخص

المفاهيم  اكتسابأثر إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر في هدفت هذه الدراسة إلى معرفة    
وبيان فيما اذا كان  ,العلمية والتفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة

 يختلف باختالف الجنس والطريقة والتفاعل بينهما. هذا األثر

ن طلبة الصف السادس األساسي في مديرية الخليل في المدارس الحكومية تكون مجتمع الدراسة م
 (6134)عددهم ( والبالغ 2018/2019التابعة لوزارة التربية والتعليم, المنتظمين في العام الدراسي )

طالبة. وقد تم تطبيق الدراسة على عينة قصدية   (3065)و طالباً  (3074) منهم وطالبة, طالباً 
وطالبة من مدرسة اسماعيل النتشة األساسية للبنين, ومدرسة سعاد النتشة  طالباً  (126) مكونة من

وتم تعيين شعبتين لتمثال المجموعة التجريبية  األساسية للبنات موزعين على أربع شعب دراسية,
( طالبا وطالبة التي درست باستخدام البحث عن النصف اآلخر, وشعبتين تمثال 63وعددها )

 .( طالبا وطالبة درست بالطريقة االعتيادية63بطة وعددها )المجموعة الضا

واختبار للتفكير الناقد, وتم التحقق من  ولتحقيق اهداف الدراسة اعدت الباحثة اختبار للمفاهيم العلمية,
تحليل البيانات تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, من خالل  صدقهما وثباتهما

 .(ANCOVA) تبار تحليل التباين األحاديم اخواستخدا

اختبار و المفاهيم العلمية  أداء الطلبة في اختبار بين متوسطاتتوجد فروق أظهرت نتائج الدراسة: و 
 والجنس تعزى إلى طريقة التدريسلدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة مهارات التفكير الناقد 

توجد فروق بين متوسطات أداء الطلبة ال , و اإلناثو , راستراتيجية البحث عن النصف اآلخولصالح 
لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة اختبار مهارات التفكير الناقد و  المفاهيم العلمية في اختبار

القيام بوبناءًا على نتائج هذه الدراسة أوصت الباحثة , بين طريقة التدريس والجنس تعزى إلى التفاعل
يبية لمشرفي ومعلمي ومعلمات العلوم على استخدام نموذج البحث عن النصف بتنظيم دورات تدر 

أخذ نتائج الدراسة بعين االعتبار و  , وتنمية المفاهيم العلميةدورها اإليجابي في زيادة التحصيلاآلخر ل
عند إعداد مناهج العلوم والمواد التعليمية وتتضمن هذه المناهج إجراءات التدريس وفق نموذج 

استخدام إستراتيجية النصف بتوصي هذه الدراسة المعلمين , و يجية البحث عن النصف اآلخرإسترات
دراك العالقات بين اجزائهاآلخر التي تسهم في تقديم المحتوى التعليمي بشكل يمكن للطالب   . فهمه وا 
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Abstract 

The aim of this Study is to find out the Impact of the research Strategy on the Other half in 

Acquiring the Scientific Concepts and Critical Thinking of the 6th grade students in 

Science and Life, and to indicate whether this effect varies according to the sex and the 

way they interactwith each other. 

The Society of the study is composed of students of the 6th grade in the Directorate of 

Hebron in the public schools affiliated to the Ministry of Education, which are enrolled in 

the academic year 2018/2019, which are (6134) students, including (3074) students and 

(3065) students. The study was carried out on an objective sample of 126 students from 

Ismail Al Natsheh Primary School for Boys and Suad Al Natsheh Basic School for Girls, 

divided into four study groups. Two teams were appointed to represent the experimental 

group, 63 students who studied using the search ofthe other half, and two groups 

representing the control group (63) students studied in the usual method. 

In order to achieve the Objectives of the study, the researcher prepared a test of scientific 

concepts, a test of critical thinking, and verified their validity and stability through the 

analysis of data were used for statistical averages and standard deviations, and the use of 

ANCOVA. 

The results of the study showed that there are differences between the average performance 

of students in the test of Scientific Concepts and the test of Critical Thinking skills among 

6th grade students in science and life due to the method of teaching and sex and in favor of 

the strategy of searching for the other half and females. There are no differences between 

students' And the test of critical thinking skills of 6th grade students in Science and Life 

due to the interaction between the method of teaching and sex, and based on the results of 

this study  the researcher recommended to organize training courses for supervisors 

andteachers of science to use the form  of searching for the other halffor its positive role In 

increasing the collection , developing scientific concepts and taking the results of the study 

into consideration in the preparation of curricula of science and educational materials. 

These curricula include teaching procedures according to the strategy of the search for the 

other half .The study recommends that teachers should use the strategy of the other half, 

which contributes to the provision of educational content in a way that Students can 

understand and realize the relationships between its parts. 
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 الفصل األول  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكلة الدراسة وأهميتها 

 :المقدمة 1.1

من المبادىء الهامة في نجاح العملية  ,س لطريقة التدريس المناسبة لتعلم طلبتهتعد معرفة المدر     

أن  ذ إ, غيرهمأنها ال تناسب نجد  ,تعليم معينة بعض  الطلبةتناسب طريقة  ففي الوقت الذي مية,التعلي

وليد الحوافز تيجابي في إ أثرله  ,الذي يمارسونه في تعلمهم سلوبباأل أن يتعلمواتاحة الفرصة للطلبة إ

 .(2012, الضمور) التعلم عندهم إلىوالرفع من درجة الدافعية  ,لديهم

أدت إلى إيجاد صفوف دراسية يسودها الملل  االعتياديةوقد أصبح جليًا أن األساليب التدريسية 

لسلبية, كما أدت إلى حرمان المتعلم من المهارات الفكرية والسلوكية التي تمكنه من التعامل مع وا

المعرفة المتغيرة, ومواجهة المشاكل الشخصية واالجتماعية التي يزخر بها واقعه. وان البيئة الطبيعية 

ملي علينا التفكير في واالجتماعية التي يعيش فيها المتعلم في حالة من الحراك الفكري واالجتماعي ت
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المباشر مع البيئة, بدال من طرق التدريس  والتفاعلاستراتيجيات تعليم قائمة على المناقشة والحوار 

 (.2011القائمة على اإللقاء والتلقين )خطايبة,

( ان غالبية المناهج المدرسية تفتقر 2005( وهندي )2008ويرى بعض التربويين مثل زكريا وآخرون )

ن التعليم المدرسي أو  ة الكافية لعملية تزويد الطلبة باالساس المعرفي لمهارات التفكير العليا,الى القدر 

ولذا ال يجوز ان تترك عملية تنمية مهارات التفكير  نماط التفكير,أيؤثر بشكل سلبي على  التقليدي,

اقات التفكير بخاصة وتنميتها واطالق ط للصدفة, بل ال بد من تهيئة المناخ المناسب لعملية التفكير,

وتشكيل حاضرهم  لتكوين طلبة قادرين على الدخول بفعالية في كل مناحي الحياة,د االبداعي والناق

 ومستقبلهم.

بالطريقة  لذلك جاء مفهوم التعلم النشط بسبب التراكم غير الهادف للمعرفة الدقيقة غير الموظفة

فاعل والتواصل االجتماعي الذي يمكنهم من ع الطلبة في االنخراط في التيتشج يجب , لذاالسليمة

ن أال إئية للتعلم تقع على عاتق الطلبة المسؤولية النهااعتبار , و التفاعل مع المعرفة بطريقة إيجابية

, ويوفر تغذية راجعة حول أدائهم ويمنحهم للتعلمزيد من الجهد التدريس الجيد يشجع على بذل الم

النشط الذي يرتبط  تعتبر هذه من الصفات الضرورية للتعلم الحرية في التعلم من جهة أخرى, حيث

التعلم بالمادة الدراسية والواجب الذي يتماشى مع المقرر الدراسي أو ما يدور من مناقشات أو فعاليات 

 (.2006)سعادة,  للوصول إلى أفضل مستوى من التعلم

ى نقل المعرفة فقط, بل هو ( إن دور المعلم في تدريس العلوم ال يقتصر عل2003وتؤكد الجندي)

موجه ومرشد في عمليات بناء المعرفة الفردية للمتعلم, ثم يقوم المتعلم ببناء أو تكوين المعنى من 

المعلومات الجديدة واألحداث نتيجة التفاعل بين المعرفة السابقة للفرد والخبرات والمالحظات المستمرة 
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عددة حتى يحدث التعلم ذو المعنى لديهم, فالمعلم يلعب مع تشجيع المتعلمين على القيام بالمناشط المت

 دورا بارزا ومهما في تدريس العلوم وفق المنظور البنائي كونه موجه ومرشد في عملية بناء المعرفة.

ويتبين من تتبع أهداف تدريس العلوم, أن أهمها هو كسب المتعلم القدر المناسب والالزم من المفاهيم 

سرحان )ر قدرته على استخدام الطريقة العلمية للتوصل لمفاهيم علمية سليمة العلمية من خالل تطوي

 (.2008والشلش, 

إن تعلم المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمادة التي يدرسها التلميذ ضروري للنجاح في الدراسة, وان 

 حفظ الكلمات دون معناها حفظا صما هو خطا شائع يرجع إلى سوء التدريس, هذا في المجال

ن االتصال والتفاهم مع اآلخرين يستلزم وجود مفاهيم عامة إف ؛راسي, إما في المجال االجتماعيالد

دي المفاهيم الخاطئة إلى تفكير خاطئ سواء كان ذلك في المجال الدراسي أو ؤ وت مشتركة,

حيث انه سيؤدي حتما إلى سوء التفاهم مع اآلخرين, وما يحدد أي مجال مفاهيمه  االجتماعي,

فئات من الخبرات تم  :أو ذاك وهي على وجه أكثر تحديداً عتباره نتاج لخبرة اإلنسان في هذا المجال با

)زكريا وآخرون,  تجريدها وتشكيلها مرحليا من خبرة عقلية تعلمها اإلنسان خالل مساره في الحياة

2008.) 

األصلية في ( على أن تحليل المصادر Newman & Cobb, 2011يؤكد كل من نيومان وكووب ) 

المواد العلمية يوسع التفكير الناقد لدى الطلبة ويعزز مهارات البحث لديهم, حيث يمكن للطلبة التعلم 

عن التاريخ و تطبيقات االكتشافات العلمية المختلفة من خالل اكتشاف المصادر األصلية, التي تنمي 

جزء ال يتجزأ من التجربة والنهج مهارات مهمة لدى الطلبة, مثل: المالحظة, واالستدالل, التي هي 

العلمي, ومن خالل تحليل المصادر األصلية, مثل: دفاتر المالحظات, والرسائل, والرسوم المعمارية, 

وعناوين الصحف, والصور الفوتوغرافية, يمكن للطلبة فهم االبتكارات العلمية بشكل أفضل, وفهم 
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الكتشافات العلمية الن المصادر العلمية تجذب أساليب االنجاز العلمي وتقدير التاريخ وتطبيقات ا

شراك الطلبة في تعلم ال  محتوى وكذلك بناء المهارات.جميع المتعلمين, وتعزز تعليم التخصصات وا 

 :مشكلة الدراسة2.1 

 اكتسابأثر استراتيجية البحث عن النصف اآلخر في  إلىر مشكلة الدراسة في التعرف تتمحو    

 .كير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياةالمفاهيم العلمية والتف

من خالل خبرة الباحثة ومعايشتها للواقع التعليمي خالل فترة ممارستها للتدريس, الحظت أن الطريقة 

هي السائدة في عملية التعليم على الرغم من وعي المدرسين وعلمهم أن طرق التدريس  االعتيادية

تركز على الطالب أفضل وتعطي نتائج أكبر فاعلية, إال أن ممارسة المعلمين لها نادرة,  الحديثة والتي

اكتساب بعض المفاهيم العلمية باستخدام الطريقة  صعوبة في والحظت الباحثة أن الطلبة يعانون من

وتلك في التدريس, وذلك من خالل عمل الباحثة واطالعه على نتائج االختبارات الوزارية  االعتيادية

كذلك أن الطلبة يعتمدون على الحفظ الصم  ةالتي تنظمها مديريات التربية والتعليم, والحظت الباحث

والمهارات  ,للمعلومات والمفاهيم وال يستخدمون طرق التفكير المختلفة في اكتسابهم للمفاهيم العلمية

المفاهيم العلمية  اكتسابفي استراتيجية البحث عن النصف اآلخر  للبحث في المختلفة, ما دفع الباحثة

 والتفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة. 

ما استراتيجية البحث عن النصف اآلخر في تنمية لذا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال 

 والحياة؟ األساسي في مادة العلومالمفاهيم العلمية والتفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس 

 أهداف الدراسة: 3.1

المفاهيم  اكتسابفاعلية استراتيجية البحث عن النصف اآلخر في الى التعرف هدفت هذه الدراسة 

العلمية لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة, واختالف هذا األثر باختالف 
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فاعلية استراتيجية البحث عن النصف  لىإالتعرف وكذلك طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما. 

اآلخر في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة, واختالف 

 لتدريس والجنس والتفاعل بينهما. هذا األثر باختالف طريقة ا

 :سئلة الدراسةأ 4.1 

 :قامت الباحثة بصياغة أسئلة الدراسة اآلتية 

 المفاهيم العلمية لدى اكتسابلى إاستراتيجية البحث عن النصف اآلخر أثر استخدام ما  ل:السؤال األو 

طريقة باختالف  هذا األثر وهل يختلف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة؟طلبة الصف 

 والجنس والتفاعل بينهما؟ التدريس

لدى  التفكير الناقد تنميةلى إخر ما أثر استخدام استراتيجية البحث عن النصف اآل السؤال الثاني:

طريقة باختالف هذا األثر ؟ وهل يختلف طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة 

 والجنس والتفاعل بينهما؟ التدريس

 :الدراسة  فرضيات 5.1

 لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات الصفرية اآلتية:

(  α ≤ 0.05)عند مستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ص والتي تن الفرضية الصفرية األولى:

المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة  الكتساب الحسابية متوسطاتال في

 .والجنس والتفاعل بينهما االستراتيجية إلىتعزى العلوم والحياة 
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 ( α ≤ 0.05) عند مستوى  إحصائيةة ال توجد فروق ذات داللوالتي تنص الفرضية الصفرية الثانية: 

التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي  لدرجات الطلبة في اختبار الحسابية متوسطاتال في

 والجنس والتفاعل بينهما. االستراتيجية إلىتعزى في مادة العلوم والحياة 

 : الدراسة أهمية6.1 

لصعيد ا , فعلىوبحثياً  وعملياً  تمع التربوي نظرياً المج إلىهذه الدراسة بما تضيفه  أهميةتكمن    

استراتيجية البحث عن النصف اآلخر في تنمية استخدام  أثرطالع على النظري تساعد المعلمين باإل

 .المفاهيم العلمية والتفكير الناقد

استراتيجية البحث عن النصف تضيف معرفة علمية في مجال استخدام  وعلى الصعيد العملي:   

ساليب بني ألت المعلمين وتوجيه ,من خالل تطوير طرائق التدريس وتحسينها ,في التدريسر اآلخ

 فياستراتيجية البحث عن النصف اآلخر استخدام  أثرت الدراسات السابقة تناولحيث  ,تدريس حديثة

دراسات فاق لآوعلى الصعيد البحثي فقد تفتح هذه الدراسة , المفاهيم العلمية والتفكير الناقد اكتساب

 .اسةتها الدر تناولغير تلك التي  استراتيجيات التعلم النشطخرى تعنى باستخدام أ

كما تكمن أهميـة هـذه الدراسـة فـي تقـديم برنامجـا  فـي الـتعلم النشـط مكـون مـن انشـطة اثرائيـة  فـي مـادة 

وتحسـينها, العلوم للصف السادس, و قد تفيد  المعلمين في تطوير استراتيجيات جديـدة  لتـدريس العلـوم 

كبــر أعلــوم ذات معنــى للمتعلمــبن لتحقيــق وجعــل حصــة الل الموقــف التعليمــي اكثــر فعاليــة, وذلــك لجعــ

اســتفادة مــن المــنهج, وايضــا امكانيــة االفــادة مــن الدراســة الحاليــة فــي تطــوير منــاهج العلــوم فــي مراحــل 

الراجعــة عــن واقــع مســتوى  التعلــيم األساســي,  وقــد تــزود  هــذه الدراســة القــائمين علــى المنــاهج بالتغذيــة

 المفاهيم العلمية في ظل استخدام استراتيجيات التعلم النشط. اكتسابتحصيل الطلبة في 
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 :الدراسة حدود7.1

 : تحددت الدراسة بالحدود اآلتية

اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف السادس األساسي في المدارس  : الحدود البشرية -1

 ليل . الحكومية التابعة لمديرية الخ

, من 2018/2019 الدراسي األولالفصل  جريت هذة الدراسة في أ :ةزمانيال حدودال -2

 م.14/11/2018 -14/10تاريخ 

 المدارس التابعة لمديرية تربية وتعليم الخليل جريت هذه الدراسة فيية: أمكانال دودالح -3

عاد النتشة س وتشمل شعبتان للذكور, ومدرسة ,مدرسة اسماعيل النتشة األساسية) وتشمل:

 .للصف السادس االساسي (األساسية للبنات, وتشمل شعبتان لالناث

 تحددت الدراسة بالمصطلحات والمفاهيم االجرائية الواردة فيها.: المفاهيمية حدودال -4

 :مصطلحات الدراسة8.1 

: عملية إدارية يتم خاللها تحديد التوجهات طويلة المدى, وكذلك األداء من خالل الستراتيجية

التصميم الدقيق في التنفيذ والتقييم المستمر مع األخذ في االعتبار التهديدات المحيطة, والموارد 

 (.9: 2005واإلمكانيات الحالية )عساف, 

 استراتيجية البحث عن النصف اآلخر:

( بأنها طريقة تقوم على خلق جو مرح وحركي داخل الصف حيث يقف 2008يعرفها شهاب ) 

ائرة في الفصل ثم يقوم المعلم بتوزيع مجموعة من البطاقات عليهم , جزء منها التالميذ على شكل د

يضم أسئلة والجزء اآلخر يضم إجابات عليها, ويطلب منهم أن يبحثوا عن النصف اآلخر للبطاقة 
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ومن يجد البطاقة المكملة يقف في زاوية من الصف مرة أخرى إلى أن ينتهي الزمن المخصص 

 للنشاط.

باحثة اجرائيا بانها مجموعة من االجراءات تتضمن عدة من الخطوات المتتابعة وتركز على وتعرفها ال 

 تم إعداد مادة تدريبية مبنية لوحدة دراسيةالعلمي و لطالب والمعلم الستقبال المفهوم المشاركة بين ا

دس للصف السا الدراسي األولللفصل  والحياة من مقرر العلوم بعنوان تركيب المادة وخصائصها

 االساسي. 

الطريقة التي يتحمل فيها المعلم مسؤولية كبيرة اليصال المعرفة الى الطلبة وتركز : العتياديةالطريقة 

 (2003على التمهيد والشرح ويكون الطالب مستمع واحيانا يساهم في المناقشة )الفتالوي ,

مادة التعليمية ويركزعلى اسلوب وتعرفها الباحثة اجرائيا: االجراءات التي يقوم بها المعلم لتقديم ال

 المحاضرة ويكون المعلم محور العملية التعليمية 

 المفاهيم العلمية:

 لشيء المشتركة الحقائق أو المالحظات أو الصفات من مجموعة تجريد طريقها عن يتم عقلية عملية

 .(2014, )مصطفى العمليات أو األحداث أو األشياء من لمجموعة أو عملية أو حدث أو

إجرائيًا في هذه الدراسة بواسطة االداة التي أعدتها الباحثة وهي اختبار فهم المفاهيم وتعرفها الباحثة 

 .العلمية

االعتبارات ببأنه: حكم منظم ذاتيًا يهدف إلى التفسير والتحليل والتقييم واالستنتاج, ويهتم  التفكير الناقد

د إليها الحكم الذي تم التوصل إليه )أبو جادو المتعلقة باألدلة والبراهين والمفاهيم التي تستن

 (.2007ونوفل,
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بالدرجة التي يحصل عليها طلبة الصف السادس من خالل اجابتهم على فقرات  وتعرفه الباحثة إجرائياً 

 .المستخدم في هذه الدراسة اختبار التفكير الناقد
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 الفصل الثاني

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة:

ار النظري إلى ثالثة محاور تناول هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة, وقسمت الباحثة اإلط

, والتفكير الناقد(, أما الدراسات السابقة المفاهيم العلميةوهي: )استراتيجية البحث عن النصف اآلخر, و 

 , والتفكير الناقد.تمحورت حول المفاهيم العلمية

 : النظري طاراإل 2.2

 استراتيجية البحث عن النصف اآلخر1.2.2

 تقوم:  دراسية حصة كل في المهمة النشط التعلم استراتيجيات من االخر والنصف النصف استراتيجية

, وجواب سؤال, ومعناها كلمة, وكلمة صورة, مثل: )مختلفين أو مرتبطين شيئن ربط على فكرتها

 (.2011)األحمدي,  (االخرى األشياء من والعديد, وحركة حرف, وحلها مسألة
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اخل الصف حيث يقف التالميذ على شكل دائرة تعمل هذه االستراتيجية على خلق جو مرح وحركي دو 

في الفصل ثم يقوم المعلم بتوزيع مجموعة من البطاقات عليهم, جزء منها يضم أسئلة والجزء اآلخر 

, ويطلب منهم أن يبحثوا عن النصف اآلخر للبطاقة ومن يجد البطاقة المكملة يضم إجابات عليها

 (.2008ي الزمن المخصص للنشاط )شهاب, يقف في زاوية من الصف مرة أخرى إلى أن ينته

عنها باستراتيجية لعبة الخلط والتوافق: مع اختالف  ( هذه االستراتيجية معبراً 2008 وذكر )أمين,

حيث تحتوي البطاقات التي يتم توزيعها على التالميذ على صور وكلمات موزعة عشوائيا  ,بسيط

قات الصورة مع الكلمة مثال جبل وصورة جبل يبحث كل منهم عن اآلخر لمالئمة ما يحملون من بطا

 وهكذا.

على شكل دائرة  حركي داخل الصف حيث يقف الطالب تعمل هذه االستراتيجية على خلق جوكما 

, جزء منها يضم أسئلة والجزء اآلخر مبتوزيع مجموعة من البطاقات عليهفي الفصل ثم يقوم المعلم 

عن النصف اآلخر للبطاقة ومن يجد البطاقة  ايبحثو  , ويطلب من التالميذ  أنايضم إجابات عليه

نتهي الزمن المخصص للنشاط )األحمدي, يزاوية من الصف مرة أخرى إلى أن  المكملة تقف في

2011.) 

 الهدف منها:

 من التعلم, و الطالب بين والتعاون التفاعل الهدف من استراتيجية البحث عن النصف اآلخر هو

 .(2008 )أمين, القرار اتخاذ, و وحركي مرح جو خلق, و خريناآل خيارات قبول, و األقران

 خطوات تنفيذ استراتيجية البحث عن النصف اآلخر

 ( أن خطوات تنفيذ استراتيجية البحث عن النصف اآلخر تمثلت فيما يلي:2008أوضح شهاب )
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 .توزيع البطاقات.1

 .البحث عن النصف اآلخر من البطاقة.2

 ..استعراض اإلجابات الصحيحة3

 .تبادل البطاقات بشكل عشوائي.4

 .تكرار الخطوتين الثانية والثالثة.5

ومن  ,مناسبة, إعداد البطاقات بشكل جيدوإلدارة هذه االستراتيجية بشكل جيد ينبغي اختيار المادة ال  

 ثم وجود ساحة تسمح بالحركة أثناء تطبيق هذه االستراتيجية.

 اهيم العلميةالمف2.1.2

لمية والتي تسمى لغة العلم من أهم مكونات المعرفة العلمية لما لها من أهمية في تعد المفاهيم الع

تنظيم الخبرة وتذكر المعرفة, وزيادة فترة االحتفاظ بها, وتسهيل فهم العلوم؛ فقد أكدت المعايير القومية 

معرفة حقائق للتربية العلمية في الواليات المتحدة تأكيدا أكثر على فهم المفاهيم العلمية بدال من 

ومعلومات مبعثرة, وعلى دراسة عدد اقل من المفاهيم العلمية األساسية بدال من تغطية موضوعات 

علمية كثيرة. كما أن اكتساب المفاهيم العلمية وتطبيقها بصورة وظيفية يعد من األهداف الرئيسة في 

تدريسيا مناسبا, يضمن سالمة  تعلم العلوم, وفي مختلف المراحل التعليمية, األمر الذي يتطلب أسلوبا

 (.2005, أبوزينةتكوين هذه المفاهيم وتنميتها لديهم وفهمهم لها )

وبالنظر إلى أن أهداف تدريس العلوم تؤكد على أن يكتسب الفرد معرفة علمية سليمة يستطيع 

لدى المتعلم  استخدامها لفهم األشياء والظواهر الطبيعية من حوله, إال أن المعاني العلمية التي تتشكل
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ال تكن دائما متفقة مع تلك المعاني التي يمتلكها العلماء؛ إذ أن الطالب يأتون إلى غرفة الصف 

البديلة التي تختلف كليا عن األفكار  علمية يطلق عليها المفاهيم الخطأ أواألطرولديهم أفكار ومفاهيم 

معرفة علمية سليمة وتفسيرات دقيقة والمفاهيم التي يمتلكها العلماء, لذا يصبح من الضروري تقديم 

لألحداث والظواهر المتجددة والعمل على تعديل المفاهيم البديلة التي يمتلكها الطلبة لضمان عدم 

 (.2009حصول تعارض مع المفاهيم القبلية لديهم)العارضة,

 المفهوم:

التي تتوفر في جميع السمة المميزة أو الصفة  ابأنهالمفاهيم العلمية  ( فقد عرف2010) سميراتأما 

 .األمثلة الدالة على ذلك المفهوم

( على انه ما يتكون لدى الفرد من معنى وفهم يرتبط بكلمة مصطلح أو 2008ويعرف المفهوم زيتون) 

( على انه بناء عقلي أو تجريد ذهني فهو الصورة الذهنية التي 2005عبارة معينة وعرفه أبو زينه)

صفات وخصائص استنتجت من أشياء متشابهة على أشياء يتم التعرض تتكون لدى الفرد نتيجة تعميم 

االصطالحي وهو مجموعة  المفهوم بالمعنى ( فيعرف2008ليها فيما بعد, إما زكريا وآخرون)إ

الصفات والخصائص التي تحدد الموضوعات التي ينطبق عليها اللفظ, تحديدا يكفي لتميزها عن غيرها 

المنطق يعني كل فكرة عامة أو قابلة للتعميم في مثل مفهوم الزمن  من الموضوعات, والمفهوم بلغة

والمكان, وهو معنى مجرد يشتمل على خصائص كلية, وهو ثمرة تصورات مستمدة من الحس والواقع, 

وعليه يقوم المنطق, إما عند علماء النفس فقد حاولوا النظر إلى المفهوم على أساس بنائه, أي كيف 

لذهن عن طريق اإلدراك الحسي ثم التعميم والتجريد, وبذالك عندهم هو اقرب إلى يتكون المفهوم في ا

 معنى التصور.

 ( من هذه الوظائف مايلي:2010) سميراتتستخدم  المفاهيم لتسهيل عملية التعلم والتعليم وقد ذكر 
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 .تستخدم في عمليات التصنيف : تصنيف المثيرات إلى فئات 

 صنيف في فئات يساعد على تحليل خبرات المتعلمتساعد على الفهم والتفسير : ت 

 .تساعد على التنبؤ : التصنيف يسهل التنبؤ بالسلوك المستقبلي 

 .تساعد على اإلستدالل : أي اإلستدالل بالمعلومات السابقة المخزنة 

 .تساعد على اإلتصال : أي المشاركة ونقل الخبرات 

 المفهوم العلمي:

 أو موضوع أو شيء على يستخدم للداللة جملة أو كلمة وأ رمز شكل في مجرد عقلي هو تصور

 العالقات وايجاد ببعضها البعض العلمية الحقائق ربط نتيجة المفهوم ويتكون معينة, علمية ظاهرة

 .(2014, )مصطفىبينها القائمة

 صلة ذات عملية أو عبارة أو بكلمة يرتبط وفهم معنى من الفرد لدى يتكون ما( 2008وعرفه زيتون ) 

 .العلوم بموضوعات

عند الطالب يحدث في خطوتين,  العلمي ( أن االمتالك الحقيقي للمفهوم2008يبين زكريا وآخرون )

 هما:

البناء أو التكون : تهدف هذه الخطوة إلى بناء تصنيفات, و البحث عن طريقة تجميع حسب األولى : 

 بعض المواصفات و الخصائص.

هذه الخطوة إلى اختيار قاعدة تصنيفية بنيت من قبل اآلخرون الفهم واالكتساب : تهدف الثانية: 

 والتحقق  واثبات تفاعل الخصائص حسب التعريف الذي قدم للمفهوم.
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 وتدريسها: العلمية مفاهيمال

تشكل المفاهيم القاعدة الضرورية للسلوك المعرفي عند اإلنسان, كالمبادئ والقوانين وحل 

ن أجزاء المعرفة اإلنسانية , وتعد هدفًا تربويا مهما في مراحل التعلم المشكالت,والمفاهيم جزء أساسي م

والتعليم في المجتمعات اإلنسانية جميعها, بل إن بعض الباحثين في هذا المجال يرون أن تعلم 

 (.2003المفاهيم هدف وغاية إنسانية من غايات التربية في كافة مراحلها ومستوياتها) الحيلة, 

المفهوم جزء  رئيسيًا من عملية التعليم داخل غرفة الصف,حيث يقوم المعلمون  وتشكل مهمة إكساب

وبشكل مستمر بتعليم مفاهيم جديدة متنوعة للطلبة تتباين في طرق وأساليب عرضها حتى إن التباين 

 (.2005قد يحدث لدى نفس المعلم في عرض مفهومين مختلفين لنفس الصف) أبو زينة, 

 لعلمي:صعوبات تعلم المفهوم ا

طبيعة المفهوم العلمي, ويتمثل : بات التي تظهر عند تعلم المفاهيم( بعض الصعو 2008يذكر زيتون )

الخلط في معنى المفهوم أو في , و ية المجردة أو المفاهيم المعقدةفي مدى فهم المتعلم للمفاهيم العلم

حات علمية وكلغة مصطلالداللة اللفظية لبعض المفاهيم العلمية ,خاصة المفاهيم التي تستخدم ك

صعوبة تعلم المفاهيم العلمية , و خلفية المتعلم العلمية والثقافيةالنقص في , وكذلك محكية بين الناس

 .لتعلم المفاهيم العلمية الجديدة السابقة الالزمة

 خطوات تعلم المفاهيم العلمية:

مختلف المستويات وهذه  ( الخطوات العملية لطريقة تعليم المفاهيم للطلبة من2003بين الحيلة )

حقيقه من خالل تحديد الهدف المنوي ت, و يد المفهوم المراد تدريسه للطلبةتحد الخطوات هي:

تحليل المهمة المحددة للمعلم ولطلبته والتي تتكون من تحديد المستوى , و تدريس هذا المفهوم
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طريقة التدريس  تحديد, و ستويات األهداف التي وضعها بلومالمعرفي للمستوى المطلوب في م

طرح عدد من األسئلة تهدف , و تحقق الهدف من تعلم هذا المفهوم المناسبة أو اإلستراتيجية التي

كتابة الصفات العالقية والسمات الحرجة , صفات الحرجة أو العالقية للمفهومإلى تعريف الطلبة بال

برازها بشكل مختلف  قية ما هو مكتوب على عن بللمفهوم بألوان بارزة وجذابة على السبورة وا 

اختيار مجموعة األمثلة والال أمثلة من األشياء المألوفة والمعروفة لدى الطلبة حتى , و السبورة

يقوم المعلم بإبراز السمات الحرجة أو الصفات , و تمييزها وتحديد صفاتها العالقية يسهل عليهم

من أن الطلبة فهموها وحددوها, يقوم  بالتدريج, فبعد أن يتم تقديم السمة األولى والتأكد ذات العالقة

تقويم تعلم الطلبة للمفهوم حتى هذه اللحظة وذلك بسؤالهم عن , و معلم بتقديم السمة الثانية وهكذاال

مثلة والال أمثلة للمفهوم المطروح, وبإعطاء المزيد من األ ذات العالقةالسمات الحرجة أو الصفات 

ن األمثلة والال أمثلة على المفهوم, والطلب من الطلبة طرح عدد كبير وجديد م, و عن هذا المفهوم

تكليف الطلبة , و مية وتعديل كل إجابة من إجاباتهمتصنيفها إلى أمثلة منتمية وأمثلة غير منت

تكليف , و ة للمفهوم مستخدمين لغتهم الخاصةبإعادة ذكر السمات الحرجة أو الصفات العالقي

 ير تلك المواقف التي طرحها المعلم في شرحه وأمثلته.الطلبة بتطبيق المفهوم بمواقف جديدة غ

 وماهيته: التفكير3.1.2

 مفهوم وهو األخرى, المخلوقات من غيره عن اإلنسان تميز التي الصفات من صفة التفكير يعتبر

 يتعامل خالله ومن عملياته, وتشعب البشري, العقل تعقد يعكس مما اآلراء حوله وتغيرت أبعاده تعددت

 لها يتعرض التي المواقف يعالج ذاته الوقت في أنه كما بيئته, في به تحيط التي األشياء مع اإلنسان

 غير واألحداث لألشياء الرمزية والتصورات األفكار يستخدم سلوك فالتفكير ظاهري, فعل إجراء بدون

 (.2011)مصطفى, تخيلها أو تذكرها يمكن التي أي الحاضرة
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على أنه سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما ( التفكير 2013وُتعرف النجار)

يتعرض لمثير خارجي حيث يتم الربط بين واقع الشيء, والمعلومات السابقة التي من خاللها يكتسب 

 الفرد الخبرة التي تؤدي لبناء الهدف المقصود.

 التفكير الناقد

أنواع التفكير الواعي الذي يمتلكه من يفكر  ( للتفكير الناقد بأنه نوع فريد من2005) هندييشير 

 بشكل منظم وفق معايير ذكية مع األخذ بعين االعتبار طرائق التفكير وتقويم أثره في ضوء األهداف.

 (2009تكمن اهمية تعليم التفكير الناقد فيما يلي: )سعادة,

 يحسن قدرة المعلمين في مجال التدريس وانتاج منجزات علمية قيمة ومسئولة 

 :والعلوم والرياضيات, والكتابة والقراءة, التربية الوطنية, يحسن من تعلم الطلبة للمواد الدراسية مثل ,

 والفنون االدائية كالرقص االيقاعي. والتربية الرياضية, والموسيقى, والجغرافيا, ,والتاريخ

 والتفكير ت,حل المشكال يشجع المتعلمين على ممارسة مجموعة كبيرة من مهارات التفكير مثل:

والمقارنة الدقيقة والمناقشة واالصالة في انتاج االفكار, ورؤية ما وراء   والتفكير االبداعي, ,المتشعب

واتخاذ  واالستدالل, والبحث, واالستنتاج, والتقييم, والتحليل, االشياء )الرؤية المتفحصة الشاملة(,

 وض الذكي مع الذات ومع االخرين.والتواصل والتفا والمرونة, والتنظيم, القرارات االمنة,

وقد واكب  هداف التربية المعاصرة في العالم,أهم أقول بان التفكير الناقد اصبح من ويمكن ال

المسؤولون عن التربية والتعليم في االردن هذا التوجه, فمن اهدافها تنمية الجانب المهاري لدى 

 مشكالت.المتعلمين لكي تكسبهم شخصية متوازنة قادرة على حل ال

 تتوافر تصنيفات عدة مهارات التفكير الناقد, ونعرض أهمها فيما يلي: 
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 الذين ُقسما التفكير الناقد إلى المهارات اآلتية:( Watson & Glasser,1991تصنيف ) -

تعر ف االفتراضات: وتشير إلى القدرة على التمييز بين درجات صدق معلومات محددة, أو عدم  .1

 قيقة والرأي.صدقها والتمييز بين الح

 التفسير: تعني القدرة على تحديد المشكلة, وتعرف التفسيرات المنطقية. .2

 ي قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج المترتبة على مقدمات أو معلومات سابقة لها.أ :االستنباط .3

 نتيجة من حقائق معينة أو مفترضة االستنتاج: أي قدرة الفرد على استخالص .4

الفرد على تقويم الفكرة وقبولها أو رفضها والتمييز بين المصادر  تقويم الحجج: أي قدرة .5

صد  ت.ار الحكم على مدى كفاية المعلومااألساسيةوالثانوية والحجج القوية والضعيفة وا 

 تنمية التفكير الناقد: معوقات

نطق الناقد في قمة هرم بلوم حين وضع أهدافه وهو أرقى أنواع التفكير, ومن هذا الميأتي التفكير 

ة الطلبة في ممارسة كل خطوة ر االتفكير الناقد" أن يتأكد من مه على المعلم في مرحلة من مراحل

عطاء المزيد من األمثلة حتى تتوفر اآللية في ممارسة المهراة  )قطامي,   (.2007ومناقشتهم فيها وا 

 (:2005 ,هنديتعددت معوقات تنمية التفكير, ويمكن اإلشارة إلى أهمها على النحو اآلتي:)

 اإلخفاف أو العجز في فهم المبادئ األساسية الهادية للحل الصحيح للمشكلة أو المسألة.-1

 الب في فهم معنى ما يقرأه.طعدم قدرة ال-2

عدم قدرة الطالب على التمييز بين ما يتعلق بالمشكلة من اعتبارت من حيث درجة أهميتها في -3

 موقف معقد.

 من تعليقات متعلقة بالتفكير الناقد.  العجز عن االلتزام بما يرد-4
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 بالموضوع والحاجة إلى معلومات أكثر.ل الجه-5

 خداع النفس : إلقاء اللوم على اآلخر )مثال: الطالب والمعلم(.-6

 اإليحاء والخضوع لرأي الكبار والخبراء في غير تخصصهم .-7

همال غيرها للقابل التحيز وهو تضخيم األدلة التي-8  يةتؤيدنا وا 

 :الدراسات السابقة2.2 

 :ورت حول التعلم النشط والمفاهيم العلميةتمحالدراسات التي 1.2.2

إلـى بيـان فاعليـة توظيـف إسـتراتيجية عظمـة السـمكة علـى اكتسـاب  (2014دراسة أبو الـري   هدفت 

بعـض المفـاهيم العلميــة فـي مــادة العلـوم لـدى طالبــات الصـف الخــامس األساسـي بغـزة, وقــد تـم اســتخدام 

المــنهج شــبه التجريبــي لتطبيــق الدراســة, وتــم اختيــار عينــة الدراســة بشــكل عشــوائي حيــث تكونــت عينــه 

( طالبــة مــن طالبــات الصــف الخــامس األساســي بمدرســة بنــات خــان يــونس االبتدائيــة 92الدراســة مــن )

داد الباحثـة واستخدمت الباحثة األدوات التالية: أدوات تحليل المحتوى, واختبـار المفـاهيم العلميـة مـن إعـ

لجمـــع البيانـــات, ومـــن أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت لهـــا الدراســـة: وضـــع قائمـــة للمفـــاهيم العلميـــة الواجـــب 

تنميتها لدى عينة الدراسة من خالل تحليل المحتوى لمعرفة المفاهيم المتضـمنة فـي الوحـدة السـابعة مـن 

( مفهومـًا, كمـا  26المفـاهيم )كتاب العلوم الجزء الثاني للصف الخامس األساسـي, وقـد تضـمنت قائمـة 

توصــلت الدراســة أيضــًا إلــى وجــود فــروق بــين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة وطالبــات 

المجموعــة الضــابطة فــي اختبــار اكتســاب المفــاهيم العلميــة لصــالح المجموعــة التجريبيــة, كمــا توصــلت 

بيـر جـدًا, كمـا توصـلت الدراسـة أيضـًا أن االسـتراتيجية أثـرت علـى تحصـيل الطلبـة بشـكل كإلـى  الدراسـة

 .أن الستراتيجية عظمة السمكة فاعلية في اكتساب المفاهيم العلمية لدى عينة الدراسة
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فاعليــة اســتراتيجية قائمــة علــى بعــض أســاليب الــتعلم النشــط لتنميــة   (2013دراســة الصــعوب  تناولــت 

كيميــاء لــدى طلبــة الصــف العاشــر بــاألردن, لكيميائيــة والمهــارات العلميــة والميــل نحــو مــادة الا المفــاهيم

( طالبــًا وطالبــًة مــن طلبــة الصــف العاشــر األساســي بــاألردن, وزعــت 137وتكونــت عينــة الدراســة مــن )

( طالبـــًا وطالبـــًة, وتـــم تـــدريس المجموعـــة 67( طالبـــًا وطالبـــًة وضـــابطة)70علـــى مجمـــوعتين تجريبيـــة )

مة على بعض أساليب التعلم النشـط )نمـوذج دورة الـتعلم, التجريبية باستخدام االستراتيجية المقترحة القائ

وتم تدريس المجموعة التجريبية بطريقة المعتادة,  (أسلوب العصف الذهني, وأسلوب االستقصاء الموجه

من أهداف البحث تـم بنـاء أدوات البحـث التاليـة: اختبـار المفـاهيم الكيميائيـة, وبطاقـة مالحظـة  قوللتحق

نتـــائج البحـــث فاعليـــة االســـتراتيجية المقترحـــة  وأظهـــرتلميـــل نحـــو مـــادة الكيميـــاء, المهـــارات العمليـــة, وا

العمليــة والميــل نحــو  والمهــاراتالكيميائيــة  المفــاهيمالقائمــة علــى بعــض أســاليب الــتعلم النشــط فــي تنميــة 

 .مادة الكيمياء في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي طبقت االستراتيجية المقترحة

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية استراتيجيتين من الـتعلم النشـط فـي  (2012العطواني بدراسة  قامت و 

تهن نحوها, أجريت هذه الدراسة في هاتحصيل طالبات الصف الخامس االبتدائي للمفاهيم العلمية واتجا

طالبة, قسمت  (83ن )كلية التربية األساسية(, تكونت عينة الدراسة م –العراق ) الجامعة المستنصرية 

العينـــــة إلـــــى ثـــــالث مجموعـــــات: المجموعـــــة التجريبيـــــة األولـــــى درســـــت وفـــــق إســـــتراتيجية لعـــــب األدوار 

شــارك( والمجموعــة الضــابطة التــي  -زاوج –والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة درســت وفــق إســتراتيجية )فكــر 

حصـيل للمفـاهيم العلميـة ويتكـون درست وفق الطريقة االعتياديـة, أعـدت الباحثـة أداتـين وهمـا اختبـار الت

( فقـــرة, وبعـــد جمـــع 32( فقـــرة ومقياســـا لقيـــاس اتجـــاه الطالبـــات نحـــو مـــادة العلـــوم مكونـــا مـــن )40مـــن )

( on- Way Analysis of Varianceالبيانات وتحليلها إحصائيًا باستخدام تحليل التباين األحادي )

ـــى تفـــوق طالبـــات المجمTukeyوطريقـــة ) ـــائج عل ـــات (, أظهـــرت النت ـــى طالب ـــى عل ـــة األول وعـــة التجريبي

المجموعــة التجريبيــة الثانيــة وطالبــات المجموعــة الضـــابطة فــي االختبــار التحصــيلي للمفــاهيم العلميـــة, 
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تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة علــى طالبــات المجموعــة الضــابطة فــي االختبــار التحصــيلي 

فــوق طالبـات المجموعـة التجريبيــة االولـى علـى طالبــات للمفـاهيم العلميـة ومقيـاس االتجــاه نحـو المـادة, ت

المجموعــة الضــابطة فــي مقيــاس االتجــاه نحــو المــادة, لــم يظهــر فــرق بــين طالبــات المجموعــة التجريبيــة 

 االولى وطالبات المجموعة التجريبية الثانية في مقياس االتجاه نحو المادة. 

سـة علـى التحقـق مـن فعاليـة دمـج مبـادئ الدرا دفتهـ (Tsai & etal, 2012 تاسي وآخـرون  دراسة

التفسير الذاتي في لعبة تعليمية لتسهيل تعلم واكتساب طالب الصف الثالث لمفاهيم الضوء والظـل وتـم 

مـن مدرسـتين فـي تـايوان حيـث تـم تقسـم الطلبـة إلـى  اً ( طالبـ88اعتماد المـنهج التجريبـي, حيـث شـارك )

لمجموعــة الضــابطة, وكانــت أدوات الدراســة عبــارة عــن ( طالــب للمجموعــة التجريبيــة والبــاقي فــي ا44)

مقابلـــة, واختبـــار المفـــاهيم, وكشـــفت النتـــائج أنـــه ال يوجـــد فـــروق فـــي االختبـــار البعـــدي واختبـــار اســـتباق 

المفــاهيم فــي المجموعــة الضــابطة والتجريبيــة, لكــن كانــت نتــائج االختبــار البعــدي أعلــى مــن االختبــار 

م القـــائم علـــى اللعبـــة التـــي نفـــذت كـــان لـــه تـــأثير إيجـــابي علـــى تســـهيل القبلــي, وهـــذا يشـــير إلـــى أن الـــتعل

 اكتساب الطالب المفاهيم العلمية والمتعلقة بالضوء والظل. 

بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر توظيف  (Tandogan& Orhan, 2007وقام تاندوغان وأورهان  

لتحصيل الدراسي لطلبة الصف أسلوب حل المشكالت المستند إلى استراتيجيات التعلم النشط على ا

السابع األساسي في إحدى مدارس استنبول في تركيا في مادة العلوم ومدى فهمهم للمفاهيم العلمية. 

اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية. تم تدريس أفراد المجموعة 

تدريس طلبة المجموعة التجريبية محتوى في حين تم  االعتياديةالضابطة باستخدام طرائق التدريس 

المنهاج ذاته باستخدام أسلوب حل المشكالت المستند إلى استراتيجيات التعلم النشط. أظهرت نتائج 

الدراسة التي استندت إلى االختبار التحصيلي الذي أجري على المجموعتين الضابطة والتجريبية أن 
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التحصيلي كانت أعلى بكثير من أقرانهم في المجموعة  نتائج طلبة المجموعة التجريبية في االختبار

الضابطة تعزى إلى طرائق التدريس المستخدمة. كما أظهرت نتائج الدراسة أن لتوظيف أسلوب حل 

المشكالت المستند إلى استراتيجيات التعلم النشط أثر كبير في تحسين مستوى التحصيل الدراسي 

لوم. كما بينت الدراسة أن توظيف استراتيجيات التعلم النشط للطلبة وتحسين اتجاهاتهم نحو مادة الع

 .ساهم بشكل كبير في تحسين فهم الطلبة للمفاهيم العلمية

 :ت حول التعلم النشط والتفكير الناقدمحور التي تالدراسات  2.2.2

ب دراسة بهدف دراسة العالقة بين مهارات التفكير التاقد واسالي( Dileklii, 2017ديليكي   أجرى

التعلم لدى التالمذة الموهوبين في تركيا, وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي الوصفي وتكونت عينة 

( من اإلناث, 96( طالبًا من الذكور, و)129( طالبًا مقسمين على مجموعتين )225الدراسة من )

أسلوب التعلم  وتمثلت أداة الدراسة في استخدام مقياس مهارات التفكير الناقد وأظهرت النتائج أن

الجنس متغيرًا مهمًا المفضل هو اسلوب االستيعاب, وتليها األنماط المتقاربة والمتباعدة, كما لم يكن 

في أنماط التعلم, ولكن تبين أنه مرتبط بمهارات التفكير, وتشير النتائج إلى وجود عالقة بين التفكير 

 النقدي واساليب التعلم المفضلة إال في البعد التحليلي.

بهدف تحديد تأثير مجموعة النشاط دراسة  (Dokme, 2016 & Duran  ديوران و دوكيموأجرى

في  للطالب  النقدي  التفكير  مهارات  على ستقصاءاال على  القائم وفقًا لنهج التعلم  التي تم تطويرها

( 90) من  الدراسة  عينة  كونتوت  التجريبي,  شبه  المنهج  الباحث  استخدم وقد  والتكنولوجيا,  العلوم دورات  

سة في استخدام اوتمثلت أدوات الدر وأخرى ضابطة,  تجريبية مجموعة  مجموعتين,  إلى  مقسمين طالبًا 

 أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الناقد,  التفكير  واستبيان  ديمير,  وضعه ت التفكير الناقد الذيامقياس مهار 

ها تأثير أكثر إيجابية على مستوى االستقصاء ل نهج مع  تدرس   التي  والتكنولوجيا  العلوم  دروس 
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 الالدورة  كتاب   قيود ضمن   تدرس التي  والتكنولوجيا  العلوم  دروس وان  التفكير الناقد لدى الطالب,

 مستويات التفكير الناقد.  في كبير   تحسن إلى   تؤدي 

تراتيجيتين للـتعلم النشـط فـي تحصـيل طـالب هـدفت إلـى تقصـي أثـر إسـبدراسة  (2010األسطل   وقام 

الصف التاسع األساسي في مادة التاريخ وفي تنمية تفكيرهم الناقد في األردن, وقـد قـام الباحـث بتطـوير 

اختبــار تحصــيلي, وتبنــى اختبــار كاليفورنيــا للتفكيــر الناقــد, ولحســاب معامــل ثبــات االختبــار التحصــيلي 

يقهمــا علــى عينــة اســتطالعية مــن غيــر عينــة الدراســة وحســب معامــل واختبــار التفكيــر الناقــد فقــد تــم تطب

ــــة كــــورد  ــــار التحصــــيلي بطريق ــــات االختب ــــه )KR-20ريتشاردســــون ) –ثب ــــغ معامــــل ثبات (, 0.85( وبل

واقتصرت عينة الدراسة على ثالث مدارس وثالث شعب صفية من طالب الصـف التاسـع األساسـي تـم 

, وتــــم توزيعهـــــا علــــى ثــــالث مجموعـــــات بالطريقــــة العشـــــوائية, اختيارهــــا بالطريقــــة العشـــــوائية العنقوديــــة

( 38المجموعــة التجريبيــة األولــى والتــي تــم تدريســها بإســتراتيجية المناقشــة النشــطة وبلــغ عــدد أفرادهــا )

طالبًا والمجموعة التجريبية الثانية والتي تم تدريسها بإستراتيجية المحاضرة المعدلة )الموجهة( وبلغ عدد 

( 35طالبا والمجموعة الضابطة والتي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية وبلغ عـدد أفرادهـا ) (36أفرادها )

طالبا. وقد تم تحليل البيانات باستخدام تحليل التبـاين المصـاحب وكشـفت النتـائج عـن تفـوق إسـتراتيجية 

ي التحصـــيل المناقشـــة النشـــطة علـــى إســـتراتيجية المحاضـــرة المعدلـــة )الموجهـــة( والطريقـــة االعتياديـــة فـــ

والتفكيــر الناقــد لــدى طــالب الصــف التاســع األساســي, وقــد خلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن التوصــيات 

 أهمها: تدريب معلمي التاريخ على استخدام استراتيجيات التعلم النشط وتفعيلها في خططهم التدريسية.

از فــي تنميـــة دراســـة هــدفت إلــى التعـــرف علــى أثــر اســـتخدام األلغــ (2009دراســـة نصــار   كمــا أجــرى

التفكير الناقد في الرياضيات والميل نحوها لدى طلبة الصف الرابع األساسي بغزة, تمثلت عينة الدراسة 

( طالبا تم اختيارهم بطريقة قصدية, وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وضـابطة, اسـتخدم 82في )
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هارات التفكير الناقد, ومقيـاس الميـل الباحث المنهج التجريبي وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار قياس م

لــة إحصـائية فــي متوســط درجـات الطلبــة فــي النحـو الرياضــيات وقـد أظهــرت النتــائج وجـود فــروق ذات د

اختبـــار التفكيـــر الناقـــد فـــي الرياضـــيات وكـــذلك فـــي مقيـــاس الميـــل نحـــو الرياضـــيات لصـــالح المجموعـــة 

 .لغازألالتجريبية التي درست الرياضيات باستخدام ا

التي هدفت إلى استقصاء أثر خصائص المعلم وسلوكه في تطوير  (Posner,2008 بوسنر سة درا

معلمة ممن و ( معلمًا 36ونت عينة الدراسةمن )مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة في مادة العلوم, وتك

مالحظة في المدراس الحكومية االمريكية للمرحلة الثانوية, وتمثلت أداة الدراسة في بطاقة  نيدرسو 

عبئت من خالل تصوير حصة صفية لكل منهم, وقسم المعلمون إلى فئتين عليا ودنيا حسب عالمات 

طلبتهم للفصل األول, واظهرت نتائج الدراسة أن أداء الطلبة الذين درسهم معلمو ومعلمات الفئة العليا 

ر معلمو الفئة العليا اختلفت عن أداء نظرائهم الذين درسهم معلمو ومعلمات الفئة الدنيا, حيث أظه

ثارة دافعية الطلبة, والتعليم من  تميزًا واضحًا في استخدام المواد والمناقشة, والتمهيد الجيد للدرس, وا 

خالل المجموعات وتفعيل األنشطة الصفية, أما معلمو الفئة الدنيا ومعلماتها فقد اتصفوا بالتعليم 

المعلومات, وتركز ُجل   اهتمامهم بالمنهج الدراسي  المباشر, واستخدام الحاسوب لتقديم كمية أكبر من

 المعتمد .

 التعقيب على الدراسات السابقة:3.2.2

  أثر إستراتيجية البحث عن من خالل استعراض األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت

م أجنبية, سواء كانت دراسات عربية أ النصف اآلخر في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير الناقد

من خالل  التعلم النشطنالحظ أن معظم هذه الدراسات أجمعت على األهمية البالغة لتطبيق 
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مهارات التفكير, فهي تسمح لجميع الطلبة في المشاركة والمناقشة و  المفاهيم العلميةتنمية 

 والحوار وتبادل األفكار حتى يتعلموا شيئًا جديدًا.

 ن الوصول إليه من دراسات ذات عالقة بموضوع الدراسة بعد إطالع الباحثة على ما تمكنت م

 الحالية, توصلت إلى ما يأتي:

 تناولت الدراسات موضوعات مختلفة ذات صلة بموضوع الدراسة, فمنها ما تناول -

دراسة الصعوب , (2014مثل: دراسة أبو الريش )والمفاهيم العلمية  التعلم النشط

, (Tsai &Hsu & Wang, 2012ة )دراس, (2012العطواني بدراسة ), (2013)

مثل دراسة ديليكي  والتفكير الناقد التعلم النشطوهناك مجموعة من الدراسات تناولت 

(Dileklii, 2017) ودراسة ,(Dokme, 2016 &Duran). 

 مثل:  تشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة, بإعداد اختبار تحصيلي, -

, (2012العطواني بدراسة ), (2013سة الصعوب )درا, (2014دراسة أبو الريش )

, ودراسة (Dileklii, 2017راسة )ود, (Tsai &Hsu & Wang, 2012دراسة )

(Dokme, 2016 &Duran)  ولقد استفادت الباحثة من طريقة تصميم االختبـارات

 للدراسة الحالية. ات فـي إعـداد اختبار 

 .خدام المنهج التجريبيتشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات باست -

  في جميـع المراحـل  التعلم النشطيتضح مما سبق أن هناك اهتمامًا كبيرًا وواضحًا باستخدام

, وزيادة ثقة الطالب تنمية فهم المفاهيم العلمية لدى الطلبةالتعليمية لما لها من أهمية في 

 الناقدص مهارات التفكير بنفسه, ومساعدة الطالب على تنمية مهارات التفكير المختلفة وباألخ

 .(Dokme, 2016 &Duran), ودراسة (Dileklii, 2017مثل دراسة ديليكي )
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  وتأخذ هذه الدراسة تميزها عن جميع الدراسات السابقة, في كونها الدراسة الوحيدة التي

 .أثر إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير الناقداستخدمت 

 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:

 :يمكن تلخيص أوجه اإلفادة في الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يأتي

, المفاهيم العلمية, وموضوع إستراتيجية البحث عن النصف اآلخرتطوير إطار فكري حول  -

 , وتحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة.التفكير الناقدوموضوع 

تفادت الباحثة من بعض الدراسات في صياغة مشكلة الدراسة وأسئلتها, واختيار منهج اس -

 الدراسة )المنهج التجريبي( .

مهارات و  لتنمية المفاهيم العلمية,  إعداد أدوات الدراسة الحالية متمثاًل في اختبار لقياس -

 الناقد.التفكير 

 .جع التي تخدم وتثري الدراسة الحاليةالتعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمرا -

 االستفادة من الدراسات السابقة في عرض النتائج وتفسير وتقديم المقترحات والتوصيات. -

 تحديد األساليب االحصائية المناسبة للتحقق من صدق وثبات األدوات واستخالص النتائج. -
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 الفصل الثالث 

 ة الدراسة واجراءاتها:طريق 

يتناول هذا الفصل الخطة العملية التي اتبعتها الباحثة في تطبيق دراستها, والتي تصف فيها مقدمة 

, وطرق فيهاالمنهج المتبع في الدراسة, وتصف مجتمع الدراسة وعينتها, واألدوات التي استخدمت 

باحثة في الدراسة, والمعالجات اإلحصائية التأكد من صدقها وثباتها, وكذلك اإلجراءات التي اتبعتها ال

 في تحليل البيانات للوصول إلى النتائج.

 منهج الدراسة: 1.3

الستقصاء أثر إستراتيجية , والتصميم شبه التجريبي المنهج التجريبي شبه احثة باستخدامقامت الب

الصف السادس البحث عن النصف اآلخر في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير الناقد لدى طلبة 

 لحياة, لمالئمته لموضوع الدراسة.األساسي في مادة العلوم وا
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 مجتمع الدراسة: 2.3

ت كون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية 

لبة, منهم ( طالبًا وطا6139(, والبالغ عددهم )2018/2019تربية وتعليم الخليل للعام الدراسي )

( إناث, 47( ذكور, و)38( مدرسة منها )90موزعين على ) ( طالبة,3065( طالبًا, و)3074)

وذلك وفقًا إلحصائيات مديرية التربية والتعليم في الخليل, والمنتظمين في  (مدارس مختلطة,5و)

 (.2018/2019الدراسة للفصل الدراسي األول من العام الدراسي )

 عينة الدارسة: 3.3

وطالبة منتظمين في أربع شعب من شعب  طالباً  126اختيار العينة بطريقة قصدية وتكونت من  تم

الصف السادس األساسي في مدرسة اسماعيل النتشة األساسية للبنين ومدرسة سعاد النتشة األساسية 

تعيين وتم , 2018/2019الخليل في الفصل الدراسي األول /للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم

خرى ضابطة عشوائيا, وقد درس المجموعة التجريبية مادة شعبتين من كل مدرسة احدهما تجريبية واال

العلوم والحياة باستخدام استراتيجية البحث عن النصف اآلخر, بينما استخدمت الطريقة االعتيادية في 

 تدريس المجموعة الضابطة.

عيل النتشة األساسية للبنين ومدرسة اسماعيل النتشة وتم اختيار العينة بطريقة قصدية من مدرسة اسما

 األساسية للبنات وذلك لالسباب األتية: 

 موافقة ادارة المدرستين على تطبيق الدراسة , وتعاونهما مع الباحثة وسهولة الوصول اليها .1

 .موافقة المعلم واستعداده لتطبيق استراتيجية البحث عن النصف اآلخر .2
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وعملت على تطبيق  لوم والحياة في مدرسة سعاد النتشة األساسية للبناتالباحثة تدرس مادة الع .3

 االستراتيجية.

اما عدد الطالب الذين مثلوا المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة للذكور واالناث فهي 

 :موضحة في الجدول التالي

 تجريبية( ة,اناث( والمجموعة )ضابط توزيع عينة الدراسة تبعا للجنس )ذكور,: (1.3جدول )

 المجموع الضابطة التجريبية الجنس

 70 35 35 ذكور في مدرسة اسماعيل النتشة 

 56 28 28 اناث في مدرسة سعاد النتشة

 126 63 63 المجموع

 : المادة التعليمية 4.3

للمادة التعليمية وفق استراتيجية البحث عن النصف اآلخر وتتلخص  دليل المعلم لباحثة بإعداد قامت ا

 هذه االجراءات فيمايلي:

 اختيار وحدة تركيب المادة وخصائصها من كتاب العلوم والحياة للصف السادس األساسي .1

وهي الوحدة الثانية في كتاب العلوم والحياة,  (تركيب المادة وخصائصها)تحليل محتوى وحدة .2

لدراسي للصف السادس األساسي, والذي يدر س في المدارس الحكومية في فلسطين للعام ا

م(, وتشتمل المادة الدراسية في هذه الوحدة على ثالثة دروس وهي: الدرس األول 2018/2019)
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س الثالث الدر و الدرس الثاني )بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للعناصر(, و )تركيب الذرة(, 

 .)الفلزات والالفلزات(

ستراتيجية البحث عن النصف اآلخر, االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة الخاصة بإ.3

 .رات التفكير الناقدوكذلك األدب التربوي والدراسات السابقة الخاصة بتنمية مها

(, 6إعداد دليل المعلم لتدريس وحدة تركيب المادة وخصائصها وفقًا لإلستراتيجية, ملحق ) .4

س الوحدة, باإلضافة ويتضمن الدليل عرض مفصل لخطوات التطبيق, وتوجيهات عامة تتعلق بتدري

الى األهداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدة, وخطوات التنفيذ, وثم قامت الباحثة بتزويد معلم الشعب 

كانت  حيث التجريبية لإلفادة منها واالسترشاد بها والشرح على ضوئها لطلبة المجموعة التجريبية,

جدر ذكره أن مؤهل المعلم أسبوع مما ي رات يوم الخميس من كلتبادل الزيا المدرسة قريبة مما سهل

وقد تم تدريس الوحدة في مدة  ,االستراتيجية بكالوريوس كيمياء وأن المعلم ابدا استعاده التام لتنفيذ

وشملت خطة السير في تدريس الوحدة على ( دقيقة لكل حصة.40, بزمن قدرة )( حصة دراسية19)

التعليمية التعلمية, والخطوات اإلجرائية إلستراتيجية  األهداف السلوكية لكل درس, والمصادر والوسائل

 البحث عن النصف اآلخر. 

درست المجموعتين الضابطة والتجريبية في مدرسة سعاد النتشة األساسية  الباحثةوممايجدر ذكره ان 

للبنات ومعلما اخر درس المجموعتين الضابطة والتجريبية في مدرسة اسماعيل النتشة األساسية 

 .للبنات
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 صدق المادة التعليمية: 1.4.3

من ذوي الخبرة  ينمحكم (10)ادة التعليمية, بعرضها على قامت الباحثة بالتحقق من صدق الم

, وأساليب التدريس من أساتذة جامعيين ومشرفين تربويين من وزارة التربية واالختصاص في المناهج

اسي, لالستفادة من خبراتهم ومالحظاتهم والتعليم, باإلضافة إلى معلمي العلوم للصف السادس األس

جراء التعديالت الالزمة لتخرج المادة التعليمية بشكلها النهائي ملحق )  (.3حول المادة التعليمية, وا 

 ادوات الدراسة: 3.3

قامت الباحثة في هذه الدراسة باعداد اداتين لمعرفة اثر استراتيجية البحث عن النصف اآلخر في 

ة والتفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة , تنمية المفاهيم العلمي

 وهما اختبار المفاهيم العلمية واختبار التفكير الناقدو وفيما يلي وصفا لهذه األدوات :

 ختبار المفاهيم العلمية: ا 1.3.3

 قامت الباحثة بإعداد اختبار المفاهيم العلمية وفق الخطوات اآلتية :

 العلوم  مقررالثانية من د الوحدة المراد تدريسها باستخدام اإلستراتيجية, وتم اختيار الوحدة تحدي

 )تركيب المادة وخصائصها(للصف السادس األساسي.في الفصل الدراسي األول  والحياة 

  تحديد الهدف من االختبار, حيث هدف االختبار إلى تنمية المفاهيم العلمية في وحدة تركيب

 للصف السادس األساسي.في الفصل الدراسي األول صائصها من كتاب العلوم والحياة المادة وخ

 وبناء جدول  حسب مستويات بلوم ومعرفة عدد األهداف تحليل المحتوى للوحدة الدراسية

 مواصفات لمعرفة األوزان النسبية ألجزاء المحتوى العلمي, ومستويات األهداف المراد قياسها.
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  من االختبارات المشابهة لدراسات سابقة, لالستفادة منها في بناء فقرات االطالع على العديد

 ( سؤال.25االختبار  المكونة من )

 ( 1( فقرة,  ملحق )25صياغة فقرات االختبار. حيث يكون االختبار بصورته النهائية من). 

 لمستوى  صياغة تعليمات االختبار ووضعها في مقدمة االختبار مع مراعاة وضوحها, ومالئمتها

 الطلبة.

 صدق الختبار:  1.1.3.3

تم  التأكد من صدق االختبار بصورته األولية, من خالل عرضه على عدٍد من أساتذة, ومحاضرين في 

الجامعات الفلسطيني ة, ومشرفين تربوي ين, ومعل مين ومعل مات في المدارس الحكومية, من ذوي الخبرة 

بداء 3لحق )في تدريس العلوم والحياة للصف السادس م عادة صياغة فقراته, وا  (, بهدف مراجعة وا 

بداء مالحظاتهم  آرائهم حول مدى قياس كل فقرة لما أعدت لقياسه فعاًل والصيغة اللغوي ة لمفرداته, وا 

حول فقرات االختبار من حيث: وضوح أهدافه, ومدى شمول يته, والصحة العلمي ة لفقراته, ومدى كفاية 

ضافة أو حذف أو تعديل ما يلزم من فقرات االختبار, أو أي ة اقتراحات الوقت المحد د لالختبار , وا 

عادة  أخرى يرونها مناسبة, وبعد جمع مالحظات المحك مين, تم  تعديل بعض فقرات االختبار, وا 

 (. 1صياغة بعضها اآلخر, لتصبح أكثر دقة ملحق )

 :ثبات الختبار2.1.3.3

(, حيث Test -Retestار, باستخدام طريقة إعادة االختبار )قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختب

تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من أفراد مجتمع الدراسة, ومن خارج عينة الدراسة, وتكونت 

عادة االختبار بعد 31من ) ( طالبًا من مدرسة المنارة األساسية للبنات للصف السادس األساسي, وا 

( ويعد هذا المعامل جيدًا ألغراض إجراء الدراسة, 0.81ثبات لالختبار )أسبوعين, وبلغ معامل ال
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وكذلك تم حساب الزمن التقريبي لالختبار, من خالل حساب متوسط الزمن الذي استغرقه الطالب في 

 ( دقيقة.38العينة االستطالعية في اإلجابة على االختبار والتي بلغت )

 ختبار مهارات التفكير الناقد: ا 2.3.3

 قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات التفكير الناقد وفق الخطوات اآلتية:

 العلوم  مقررتيار الوحدة الثانية من تحديد الوحدة المراد تدريسها باستخدام االستراتيجية, وتم اخ

 )تركيب المادة وخصائصها(للصف السادس األساسي.ة في اللفصل الدراسي األول والحيا

 تعر ف وهي )تبار, حيث هدف االختبار الى تنمية مهارات التفكير الناقد تحديد الهدف من االخ

في وحدة تركيب المادة وخصائصها ( تقويم الحجج, االستنتاج, االستنباط, التفسير, االفتراضات

 للصف السادس األساسي.في الفصل الدراسي األول من كتاب العلوم والحياة 

 وبناء جدول مواصفات لمعرفة األوزان  ويات بلومحسب مست تحليل المحتوى للوحدة الدراسية

 النسبية ألجزاء المحتوى العلمي, ومستويات األهداف المراد قياسها.

  االطالع على العديد من االختبارات المشابهة لدراسات سابقة, لالستفادة منها في بناء فقرات

 ( سؤال.25االختبار  المكونة من )

  (.2فقرة,  ملحق ) (25االختبار بصورته النهائية من )صياغة فقرات االختبار. حيث يكون 

  صياغة تعليمات االختبار ووضعها في مقدمة االختبار مع مراعاة وضوحها, ومالئمتها لمستوى

 الطلبة.
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 صدق الختبار:   1.2.3.3

تم  التأكد من صدق االختبار بصورته األولية, من خالل عرضه على عدٍد من أساتذة, ومحاضرين 

الجامعات الفلسطيني ة, ومشرفين تربوي ين, ومعل مين ومعل مات في المدارس الحكومية, من ذوي في 

عادة صياغة فقراته, ع(, بهدف مراج3للصف السادس ملحق )الخبرة في تدريس العلوم والحياة  ة وا 

بداء آرائهم حول مدى قياس كل فقرة لما أعدت لقياسه فعاًل والصيغة اللغوي ة لمفرداته,  بداء وا  وا 

مالحظاتهم حول فقرات االختبار من حيث: وضوح أهدافه, ومدى شمول يته, والصحة العلمي ة لفقراته, 

ضافة أو حذف أو تعديل ما يلزم من فقرات االختبار, أو أي ة  ومدى كفاية الوقت المحد د لالختبار, وا 

بعض فقرات االختبار,  اقتراحات أخرى يرونها مناسبة, وبعد جمع مالحظات المحك مين, تم  تعديل

عادة صياغة بعضها اآلخر, لتصبح أكثر دقة ملحق )  (. 1وا 

 :ثبات الختبار 2.2.3.3

(, حيث Test -Retestقامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار, باستخدام طريقة إعادة االختبار )

, وتكونت من تهايناد مجتمع الدراسة, ومن خارج عتم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من افر 

عادة االختبار بعد 31) ( طالبًا من مدرسة المنارة األساسية للبنات للصف السادس األساسي, وا 

ويعد هذا المعامل جيدًا ألغراض إجراء الدراسة,  ,(0.77أسبوعين, وبلغ معامل الثبات لالختبار )

في  ةالذي استغرقه الطلبوكذلك تم حساب الزمن التقريبي لالختبار, من خالل حساب متوسط الزمن 

 ( دقيقة.40العينة االستطالعية في االجابة على االختبار والتي بلغت )

 إجراءات الدراسة: 6.3

 اتبعت الباحثة في تنفيذ دراستها الخطوات اآلتية :  
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مراجعة كلية الدراسات العليا بجامعة القدس, والحصول على كتاب تسهيل المهمة الموجه إلى  -

 ( 4ة والتعليم  في الخليل,  لتسهيل مهمة تطبيق الدراسة في المدارس, ملحق )مديرية التربي

التوجه إلى مديرية التربية والتعليم في الخليل والحصول على كتابين تسهيل مهمة  الموجهان إلى  -

لى مدرسة سعاد النتشة  للبنات  لتسهيل مهمة تطبيق الدراسة  مدرسة إسماعيل التنشة للذكور, وا 

 .(5ملحق )

 االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.  -

اختيار المادة الدراسية وهي وحدة تركيب المادة وخصائصها من كتاب العلوم والحياة للصف  -

عداد دليل المعلم للوحدة وفق 2019/ 2018السادس األساسي في الفصل األول ) م( وا 

اآلخر, والتحقق من صدقه بعرضه على مجموعة من المحكمين  إستراتيجية البحث عن النصف

 (.3ذوي الخبرة ملحق )

(, والتحقق من مهارات التفكير الناقداختبار  المفاهيم العلمية / )اختبار  إعداد أدوات الدراسة -

جراء التعديالت الالزمة والتحقق من ثباتهما.  صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين وا 

تحقق من للات على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة, ومن خارج عينة الدراسة, تطبيق األدو  -

, والتحقق من سالمة الفقرات ووضوحها وتدوين استفسارات الطلبة, وتحديد الزمن باراتثبات االخت

الالزم إلجرائهما )من خالل حساب متوسط الوقت الذي استغرقه أول طالب أنهى االختبار والوقت 

 رقه آخر طالب (.الذي استغ

اختيار المدارس التي تم تطبيق الدراسة فيها, واالجتماع مع المدير والمعلمين للتعاون مع الباحثة,  -

من أجل تطبيق الدراسة وتعيين الشعب التجريبية والضابطة فيها, وتوزيع المادة الدراسية على 

ف اآلخر, واالستفادة منها المعلم بعد صياغتها وتعريفهم باستخدام إستراتيجية البحث عن النص

 وشرحها للطلبة في الشعب التجريبية.
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تدريب المعلم على تطبيق الدراسة من خالل سلسلة من اللقاءات معه, تم من خاللها مناقشة  -

 الدليل, والخطوات الالزم اتباعها في التدريس.

 تطبيق االختبارين بشكل قبلي على عينة الدراسة )التجريبية والضابطة (. -

حيث تم تدريس الوحدة الثانية )تركيب المادة وخصائصها( للمجموعة التجريبية ق التجربة تطبي -

اآلخر وللمجموعة الضابطة تدريسها بالطريقة باستخدام إستراتيجية البحث عن النصف 

 .االعتيادية

 تطبيق االختبارين, بشكل بعدي على المجموعتين  التجريبية والضابطة في نفس الوقت.  -

تبارات ورصد النتائج, والقيام بالمعالجات االحصائية المناسبة الستخراج النتائج جمع االخ  -

 وتفسيرها.

 كتابة التوصيات ووضع تجربة الباحثة بين يدي الباحثين. -

 متغيرات الدراسة:  7.3

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 المتغيرات المستقلة: أول : 

 البحث عن النصف اآلخر, الطريقة االعتيادية(. وهي )إستراتيجيةطريقة التدريس  -

 (.ذكور, إناث)وله مستويان: الجنس  -

 المتغيرات التابعة: : ثانياا 

 تنمية المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة -
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 .ة مهارة التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحيا-

 المعالجات اإلحصائية: 8.3

المجموعة التجريبية, والمجموعة  تم استخراج المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية لعالمات

, كما تم استخدام طريقة إعادة ( ANCOVAالمصاحب الثنائي) التغايراستخدام تحليل وتم   الضابطة

باستخدام برنامج الرزم االحصائية للعلوم  ( لحساب معامل الثبات, وذلكTest -Retestاالختبار )

 وتم استخدام مربع ايتا لمعرفة حجم األثر. (.SPSSاالجتماعية )

:متوسط؛2إيتا≤0.06:ضعيفويتمالحكمعلىحجماألثروفقاًللمحكاآلتي)مفتاح حجم األثر:

2إيتا≤0.14
2:إيتاكبير؛0.06≤

(.2018()صافي،0.14≤
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

النتائج المتعلقة بالسؤال األول:   1.4 

 2.4النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

تلخيص نتائج الدراسة    3.4  
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 الفصل الرابع 

 عرض نتائج الدراسة: 

يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة, والتي هدفت الستقصاء أثر إستراتيجية 

لبحث عن النصف اآلخر في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس ا

األساسي في مادة العلوم والحياة, وكذلك معرفة ما إذا كان هذا األثر يختلف باختالف طريقة التدريس 

 والجنس والتفاعل بينهما.

 وفيما يلي عرض للنتائج تبعا للمتغيرات التابعة:

 ج المتعلقة بالسؤال األول:النتائ 1.4

المفاهيم العلمية لدى طلبة  اكتسابما أثر استخدام استراتيجية البحث عن النصف اآلخر على  

الستراتيجية الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف 

 والجنس والتفاعل بينهما؟
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالتي تنص  يةوانبثق عن السؤال األول الفرضية الصفر 

المفاهيم العلمية لدى طلبة  كتسابال الحسابية متوسطاتال في(  α ≤ 0.05) الداللة االحصائية

 والجنس والتفاعل بينهما. االستراتيجيةالصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة تعزى إلى 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, لعالمات ب لباحثة قامت الإلجابة عن هذه السؤال 

المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس في  مادة العلوم  اكتسابالطلبة في االختبار الذي يقيس 

( هذه المتوسطات واالنحرافات 1.4جدول )ب الجنس وطريقة التدريس, ويبين والحياة وذلك بحس

 المعيارية.

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في اختبار المفاهيم العلمية لدى 1.4جدول )

 والجنس. المجموعةادة العلوم والحياة, حسب طلبة الصف السادس في  م

 البعدي القبلي العدد المجموعة البعدي القبلي العدد الجنس

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

المتوسط 
 حسابيال

 النحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 3.19 15.57 4.57 7.90 63 الضابطة 3.45 15.81 3.61 6.38 70 ذكور

 3.05 18.77 3.88 6.88 63 التجريبية 2.67 18.87 4.67 8.66 56 إناث

 3.50 17.17 4.25 7.39 126 مجموعال 3.50 17.17 4.25 7.39 126 المجموع

( أن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة في اختبار 1.4جدول )يالحظ من 

المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة حسب المجموعة والجنس في االختبار 

حسابية لعالمات الطلبة ذات في المتوسطات ال البعدي, ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية

 (ANCOVA)المصاحب  التغايرتم استخدام اختبار تحليل  (α≤ 0.05إحصائيـة عنــد مستـوى ) لةالد

 ( يوضح ذلك.2.4جدول )و 
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عالمات الطلبة في اختبار المفاهيم متوسطات ل (ANCOVA)  مصاحبال التغاير(: نتائج تحليل 2.4جدول )

 والجنس والتفاعل بينهما. المجموعة  في العلوم والحياة بحسب لبة الصف السادسالعلمية لدى ط

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

تربيع 
 إيتا

حجم 
 األثر

 ضعيف 0.023 0.095 2.824 20.697 1 20.697 االختبار القبلي
 كبير 0.206 0.001* 31.458 230.560 1 230.560 الجنس

 كبير 0.265 0.001* 43.683 320.160 1 320.160 طريقة التدريس
 ضعيف 0.019 0.130 2.324 17.030 1 17.030 طريقة التدريس× الجنس 

     7.329 121 886.839 الخطأ
      126 38700.000 الكلي

 ( α≤ 0.05)االحصائيةعند مستوى الداللة  احصائية دالة*

 :طريقة التدريسالنتائج المتعلقة ب

قل من مستوى الداللة أ( وهي 0.001مستوى الداللة المحسوبة )( أن 2.4جدول )يالحظ من 

ال توجد فروق ذات داللة  والتي تنص, وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية (α≤ 0.05االحصائية )

المفاهيم  كتسابال الحسابية تمتوسطاال في( α ≤ 0.05) الداللة االحصائية إحصائية عند مستوى

والجنس  االستراتيجيةالعلمية لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة تعزى إلى 

ي توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات اداء الطلبة في اختبار المفاهيم أ والتفاعل بينهما.

, وبحساب تعزى الى طريقة التدريسالحياة العلمية لدى طلبة الصف السادس االساسي في العلوم و 

(, مما 0.14( وهو يتجاوز )0.265مربع إيتا )أما فيما يتعلق بقيمة مربع إيتا إليجاد حجم األثر, 

( يبين 3.4والجدول ) ثر كبير وفق تصنيف مستوى تقدير األثر بمربع إيتا.األيشير إلى حجم 

 فاهيم العلمية حسب طريقة التدريس.الم كتسابالالمتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري 
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 المجموعة. )طريقة التدريس( حسبيارية البعدية المتوسطات الحسابية المعد لة واألخطاء المع (:3.4جدول )

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة المجموعة

 3450. 15.719 ضابطة

 3440. 18.945 تجريبية

( وهو أكبر 18.945) بية المعدل للمجموعة التجري الحسابي  ن المتوسط( أ3.4جدول )ويالحظ من 

( وبذلك تكون الفروق حسب المجموعة 15.719المعدل للمجموعة الضابطة )الحسابي  من المتوسط 

 .)استراتيجية البحث عن النصف االخر( لتجريبيةلصالح المجموعة ا

 النتائج المتعلقة بالجنس:

من  أقل( وهذه القيمة 0.001يساوي )المحسوبة  أن مستوى الداللة ضًا أي (2.4)جدول ويالحظ من 

ال توجد فروق ذات داللة وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص  (  α≤ 0.05مستوى الداللة )

المفاهيم  كتسابال الحسابية متوسطاتال في( α ≤ 0.05) الداللة االحصائية إحصائية عند مستوى

والجنس  االستراتيجيةلصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة تعزى إلى العلمية لدى طلبة ا

المفاهيم  أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة في اختباروالتفاعل بينهما.

وبحساب )ذكر, أنثى(,  الطالب العلمية لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة تعزى إلى الجنس

(, مما 0.14( وهو يتجاوز )0.206قيمة مربع إيتا )ب أما فيما يتعلقبع إيتا إليجاد حجم األثر, مر 

يبين ) 4.4(جدول و  ,ثر كبير وفق تصنيف مستوى تقدير األثر بمربع إيتااأليشير إلى حجم 

 :الجنس حسب فاهيم العلمية لتنمية الم الحسابية المعدلةالمتوسطات 
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 حسب الجنس. معيارية ألخطاء الحسابية المعد لة وا(:المتوسطات ال4.4جدول )

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة الجنس

 3290. 15.917 ذكر

 3700. 18.747 أنثى

 ( وهو أكبر من المتوسط 18.747)المعدل لإلناث الحسابي  ( أن المتوسط3.4جدول )ويالحظ من 

 .الجنس لصالح اإلناث ون الفروق حسب ( وبذلك تك15.917المعدل للذكور )الحسابي 

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس:

( وهي قيمة أعلى من مستوى 0.130مستوى الداللة يساوي )يالحظ ان ( 2.4عودة للجدول رقم )بال 

( أي انه ال يوجد أثر للتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس مما يدل  α≤ 0.05)االحصائيةالداللة 

 ,بين طريقة التدريس والجنس تعزى إلى التفاعلعلى أنه ال يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية 

(, 0.06( وهو أقل )0.019مربع إيتا )أما فيما يتعلق بقيمة وبحساب مربع إيتا إليجاد حجم األثر, 

 .وفق تصنيف مستوى تقدير األثر بمربع إيتا ضعيفمما يشير إلى حجم أثر 

 لمتعلقة بالسؤال الثاني: النتائج ا 2.4

لدى طلبة الصف ية التفكير الناقد تنمما أثر استخدام استراتيجية البحث عن النصف اآلخر على 

والجنس الستراتيجية السادس األساسي في مادة العلوم والحياة؟ وهل يختلف هذا األثر باختالف 

 والتفاعل بينهما؟
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    نص علىوالتي انبثقت عنه الفرضية الصفرية التي ت

(α ≤ 0.05  )تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي في ل الحسابية متوسطاتال في

 .والجنس والتفاعل بينهما االستراتيجيةمادة العلوم والحياة تعزى إلى 

نحرافات المعيارية, لعالمات الطلبة في لإلجابة عن هذه السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واال

االختبار الذي يقيس مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس في  مادة العلوم والحياة وذلك 

حسب  المتوسطات واالنحرافات المعيارية( هذه 5.4جدول ) سب الجنس وطريقة التدريس, ويبينبح

 المجموعة والجنس .

سابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في اختبار مهارات التفكير الناقد (: المتوسطات الح5.4جدول )

 لدى طلبة الصف السادس في مادة العلوم والحياة, حسب المجموعة والجنس.

 البعدي القبلي العدد المجموعة البعدي القبلي العدد الجنس

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 فالنحرا
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 
 ذكور

70 2.91 2.83 15.74 3.24 
 الضابطة

63 5.00 4.54 15.73 3.09 

 
 إناث

56 6.51 3.81 18.60 2.46 
 التجريبية

63 4.03 2.70 18.30 2.87 

 3.24 17.01 3.75 4.51 126 المجموع 3.24 17.01 3.75 4.51 126 المجموع

( أن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة في اختبار 5.4جدول )يالحظ من 

مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة حسب المجموعة والجنس في 

متوسطات الحسابية لعالمات الطلبة االختبار البعدي, ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية في ال

المصاحب  التغاير( تم استخدام اختبار تحليل α≤ 0.05ذات داللـة إحصائيـة عنــد مستـوى )

(ANCOVA)  ( يوضح ذلك.6.4جدول )و 
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عالمات الطلبة في اختبار مهارات متوسطات ل (ANCOVA) المصاحب  التغاير(: نتائج تحليل 6.4جدول )

 والجنس والتفاعل بينهما.طريقة التدريس في العلوم والحياة بحسب  لبة الصف السادسالتفكير الناقد لدى ط

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

حجم  تربيع إيتا
 األثر

 ضعيف 0.011 0.254 1.315 9.029 1 9.029 االختبار القبلي
 كبير 0.159 0*001. 22.853 156.946 1 156.946  الجنس

 كبير 0.197 0*001. 29.694 203.928 1 203.928 المجموعة
 ضعيف 0.011 2520. 1.323 9.086 1 9.086 المجموعة× الجنس 
     6.868 121 831.000 الخطأ
      126 37796.000 الكلي

 ( α≤ 0.05) االحصائية عند مستوى الداللة احصائيةدالة* 

 ج المتعلقة بالمجموعة:النتائ

(,  α≤ 0.05( وهي قيمة أقل من مستوى الداللة )0.001مستوى الداللة )يالحظ من الجدول ان 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    على وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص

(α ≤ 0.05  )الصف السادس األساسي في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة ل الحسابية متوسطاتال في

.اي يوجد فروق ذات داللة احصائية والجنس والتفاعل بينهما االستراتيجيةلى مادة العلوم والحياة تعزى إ

بين متوسطات اداء الطلبة في اختبار مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس االساسي في 

أما فيما يتعلق بقيمة ع إيتا إليجاد حجم األثر, وبحساب مرب ,تعزى الى طريقة التدريس ةالعلوم والحيا

وفق تصنيف مستوى تقدير  كبير(, مما يشير إلى حجم أثر 0.14( وهو يتجاوز )0.197مربع إيتا )

تفكير يبين المتوسطات الحسابية المعدلة للمقياس البعدي لمهارات ال) 7.4(جدول و األثر بمربع إيتا, 

 الناقد حسب طريقة التدريس:
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 حسب المجموعة. واألخطاء المعيارية البعدية المتوسطات الحسابية المعد لة  (:7.4)جدول 

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة المجموعة

 3360. 15.863 ضابطة

 3330. 18.454 تجريبية

 ( وهو أكبر18.454) المعدل للمجموعة التجريبية الحسابي  وسط ( أن المت7.4جدول )ويالحظ من 

( وبذلك تكون الفروق حسب المجموعة 15.863المعدل للمجموعة الضابطة ) الحسابي  من المتوسط

 .لتجريبية لصالح المجموعة ا

 النتائج المتعلقة بالجنس:

من  أقل( وهذه القيمة 0.001يساوي ) المحسوبة  أن مستوى الداللةأيضًا  (6.4)جدول ن ويالحظ م

ال توجد فروق ذات   علىرفض الفرضية الصفرية التي تنص وعليه ن ( α≤ 0.05مستوى الداللة )

تنمية التفكير الناقد لدى طلبة ل الحسابية متوسطاتال في(  α ≤0.05داللة إحصائية عند مستوى  )

 .الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة تعزى إلى الجنس

مهارات التفكير الناقد  بة في اختبارأي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطل 

وبحساب مربع  الطالب)ذكر, أنثى(, لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة تعزى إلى الجنس

(, مما يشير إلى 0.14( وهو يتجاوز )0.159مربع إيتا )أما فيما يتعلق بقيمة إيتا إليجاد حجم األثر, 

يبين المتوسطات الحسابية  ) 8.4(جدول و  أثر كبير وفق تصنيف مستوى تقدير األثر بمربع إيتا حجم

 :ب الجنسالتفكير الناقد حسالمعدلة للمقياس البعدي لمهارات 
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مهارات التفكير المتوسطات الحسابية المعد لة واألخطاء المعيارية البعدية لمتوسطات اختبار  (:8.4جدول )

 الصف السادس في العلوم والحياة حسب الجنس. لدى طلبة الناقد

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة الجنس

 3340. 15.875 ذكر

 3790. 18.442 أنثى

( وهو أكبر من 18.442) المعدل لإلناث الحسابي  ( أن المتوسط 8.4)  ويالحظ من جدول 

 .روق حسب الجنس لصالح اإلناث الف ( وبذلك تكون15.875المعدل للذكور ) الحسابي المتوسط

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بين المجموعة والجنس:

( وهي قيمة أعلى من مستوى 0.252الداللة يساوي )نالحظ ان مستوى ( 4.4بالعودة للجدول رقم ) 

( أي انه ال يوجد أثر للتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس مما يدل على أنه ال  α≤ 0.05الداللة )

, وبحساب مربع بين طريقة التدريس والجنس تعزى إلى التفاعليوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية 

(, مما يشير إلى 0.14( وهو أقل )0.011مربع إيتا )أما فيما يتعلق بقيمة إيتا إليجاد حجم األثر, 

 .حجم أثر قليل وفق تصنيف مستوى تقدير األثر بمربع إيتا
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 :ملخص نتائج الدراسة

المفاهيم العلمية لدى  أداء الطلبة في اختبار بين متوسطاتفروق  ذات داللة إحصائية  دوجو  .1

ولصالح المجموعة  تعزى إلى طريقة التدريسطلبة الصف السادس في العلوم والحياة 

 .التجريبية

المفاهيم العلمية لدى  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة في اختبار وجود .2

 , ولصالح اإلناث.صف السادس في العلوم والحياة تعزى إلى الجنس الطالبطلبة ال

المفاهيم العلمية لدى  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة في اختبارال .3

 بين طريقة التدريس والجنس. تعزى إلى التفاعلطلبة الصف السادس في العلوم والحياة 

بين متوسطات أداء الطلبة في اختبار مهارات التفكير الناقد  فروق ذات داللة إحصائية وجود .4

استراتيجية البحث , لصالح طريقة التدريسلدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة حسب 

 .عن النصف اآلخر

مهارات التفكير الناقد  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة في اختباروجود .5

, ولصالح س في العلوم والحياة تعزى إلى الجنس الطالب)ذكر, أنثى(لدى طلبة الصف الساد

 .اإلناث

مهارات التفكير  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة في اختبار .6

بين طريقة التدريس  تعزى إلى التفاعلالناقد لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة 

 والجنس.
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 الفصل الخامس

 شة النتائج والتوصياتمناق

 

 مناقشة النتائج 1.5

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.1.5

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2. 1.5
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات:. 5

  مقدمة :

إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر في تنمية المفاهيم العلمية هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر 

 والتفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة.

مهارات التفكير الناقد قبل البدء المفاهيم العلمية واختبار  اكتسابولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار 

اء منها, ومن ثم تحليل النتائج وعرضها, وفيما يلي مناقشة لهذه بالمعالجة التجريبية وبعد االنته

 النتائج.
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 مناقشة النتائج: 1.3

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:1.1.3 

المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس  اكتسابما أثر إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر في 

 والجنس والتفاعل بينهما؟ طريقةهذا األثر باختالف ال ختلفياألساسي في مادة العلوم والحياة؟ وهل 

أظهرت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة في 

اختبار المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة حسب المجموعة والجنس في 

إيتا يتضح أن هذه االستراتيجية أثرت في تنمية المفاهيم العلمية  , وبناًء على مربعاالختبار البعدي

 .بشكل كبير

استخدام إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر أن يعود إلى ذلك إلى أن  سبب ه قد يعودترى الباحثة أن

ديدة عمل على زيادة المشاركة اإليجابية للطلبة, حيث تم استثارة اهتمام الطلبة بالمواقف التعليمية الج

, كما أن استخدام إستراتيجية البحث عن للتعلمدافعية الطلبة من مما زاد والتنوع في األنشطة التعليمة 

 النصف اآلخر في التعليم أتاح للطالب أن يتعلموا ويفكروا وفقًا لما هو مطروح في البرنامج مما عزز

(, ودراسة العطواني 2013ودعم مهارات التفكير لديهم وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الصعوب )

 .(Tsai &Hsu & Wang, 2012(, ودراسة )2012)

بينهما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات عالمات الطلبة في اختبار المفاهيم 

العلمية لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة يعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة 

استخدام طريقة التدريس البحث عن النصف اآلخر قد يرجع السبب في ذلك التجريبية التي درست ب

   إلى:
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على تهيئة مناخ تعليمي إيجابي نحو عملية التعلم  تإستراتيجية البحث عن النصف اآلخر يعمل أن

مما يجعل المتعلم مهيًأ الكتساب المعرفة وتعميقها وتكاملها واستخدامها استخداما ذا معنى, كما إن 

على إيجابية المتعلم من خالل تعلم  ركزتات الدراسة وفق إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر اجراء

األقران, وهو ما أدى إلى تهيئة مناخ تعليمي يسوده التعاون بين الطالب, وقد يعود السبب في ذلك 

طلب تعرض طالب المجموعة التجريبية من خالل إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر الى مواقف تت

العمل في أنشطة تراعي مهارات تعلمهم بصورة أكثر فعالية, كما إن إستراتيجية البحث عن النصف 

اآلخر اعتبرت المتعلم محورًا  للعلمية التعليمية, حيث تم تصميم الدروس وفقا لألنماط المفضلة لدى 

التعلم, وتنوع األنشطة  طلبة المجموعة التجريبية مما أثار اهتمام ودافعية الطلبة نحو ممارسة مهارات

 .(2014ساعد الطلبة على تحسين مهارات تعملهم, وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو الريش )

بينهما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات عالمات الطلبة في اختبار المفاهيم 

لح اإلناث قد يرجع السبب في العلمية لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة يعزى للجنس ولصا

أن الطالبات تفاعلن مع االستراتيجية أكثر من الذكور لكون الطالبات لديهن قدرة على  ذلك إلى:

التركيز اكثر من الذكور تستطيع الطالبات اتقان األلعاب البسيطة أكثر من الذكور في حيث يميل 

اضية وبينما تمثل اإلناث إلى األلعاب الذكور إلى األبعاب ذات الطابع الذكور مثل األلعاب الري

 التركيز أكثر.

وقد أظهرت النتائج عدم وجود دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار المفاهيم العلمية تعزى إلى التفاعل 

 بين الطريقة والجنس وقد يرجع ذلك إلى: 

نهم تعرضوا لنفس إن كال الجنسين لديهم الرغبة بالمشاركة والتفاعل مع طريقة التدريس الجديدة, و  ا 

ن المعلمين يقومون بتدريس الطلبة بناًء  األنشطة والخبرات التعليمية, وتوفرت لهم نفس الظروف, وا 
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على المهارات التي يتم تدريبهم عليها خالل الدورات التدريبية التي يخضعوا لها, وتتضمن عناصر 

ت التدريس, أساليب التدريس أسلوب التدريس مثل تصميم الغرفة الصفية, وبيئة التدريس, مميزا

علمين اثناء تفاعلهم مع وأساليب التقييم, ويعتمد هذا التصنيف على تقرير السلوكيات اإلجرائية للمت

  لتعليمي.قف االمو 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 2.1.3

لصف ما أثر إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة ا

والجنس  طريقةتالف الختلف هذا األثر باخيسي في مادة العلوم والحياة؟ وهل السادس األسا

 والتفاعل بينهما؟

أظهرت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة احصائية في المتوسطات الحسابية لمتوسطات مهارات 

ريس والجنس في المقياس التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة حسب طريقة التد

 .وبناًء على مربع إيتا يتضح أن هذه االستراتيجية أثرت في تنمية التفكير الناقد بشكل كبير ,البعدي

يعود إلى إن إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر مليئة باألنشطة التعليمية قد ترى الباحثة أن السبب 

(, 2010تتفق هذه النتيجة مع دراسة األسطل ) المختلفة التي تزيد من تفاعل الطالب نحو التعلم و 

 (.2009ودراسة نصار )

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطات مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف 

السادس في العلوم والحياة تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية وقد يرجع السبب في 

جراءات إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر وذلك من خالل التعلم ذلك إلى: وضو  ح وتنوع خطوات وا 

األقران وعمل أنشطة تظهر إيجابية المتعلم, وهذا يزيد من دافعيتهم نحو التعلم, كما أن التدريس وفق 

دراك المهام واألنشطة وارتباط هذه  إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر ساعد الطالب على فهم وا 
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قبالهم على  المهام بحياة الطالب وتحديها أدى إلى زيادة التحدي والمنافسة بين المجموعات وا 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة , هم المعرفة وتنظيمها بصورة صحيحةالموضوعات المختارة أو اكتساب

 .(2009نصار )

الناقد لدى طلبة الصف  أظهرت أيضًا النتائج وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات مهارات التفكير

 الجنس ولصالح اإلناث وقد يرجع السبب في ذلك إلى:  متغيرالسادس في العلوم والحياة تعزى إلى 

أن البرنامج المقترح يوفر أنشطة تعليمية تعمل على جذب المتعلمين مما يوفر خبرات تعليمية تزيد من 

ف اآلخر عن الروتين المتعارف عليه من دافعية الطلبة, كما أن ابتعاد إستراتيجية البحث عن النص

 .خالل عرض المادة التعليمية بطريقة تقليدية

وقد أظهرت النتائج عدم وجود دالة إحصائيًا بين متوسطات اختبار مهارات التفكير الناقد تعزى إلى 

 التفاعل بين الطريقة والجنس وقد يرجع ذلك إلى: 

ن النصف اآلخر تحتاج وقت كبير, كما ان الطالب إن إجراءات التدريس وفق إستراتيجية البحث ع

د الطلبة في المدارس على  ناثًا تفاعلوا مع هذه االستراتيجية أثناء التدريس, وكذلك عدم تعو  ذكورًا وا 

األنشطة التعليمية داخل الصف, واالعتماد الكلي على أسئلة التذكر والحفظ, كما أن الطلبة ذكورًا 

ناثًا أظهروا اندماجًا ف ي األنشطة التعليمية حيث نجدهم يعملون على تحضير األنشطة التعليمية من وا 

 .أجل تفاعل أكثر داخل الحصة أثناء الشرح
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 : التوصيات 2.3

 توصلت الدراسة إلى التوصيات اآلتية:

القيام بتنظيم دورات تدريبية لمشرفي ومعلمي ومعلمات العلوم على استخدام نموذج البحث عن  .1

 ورها اإليجابي في زيادة التحصيل.النصف اآلخر لد

أخذ نتائج الدراسة بعين االعتبار عند إعداد مناهج العلوم والمواد التعليمية وتتضمن هذه  .2

 المناهج إجراءات التدريس وفق نموذج إستراتيجية البحث عن النصف اآلخر.

في تقديم النصف اآلخر التي تسهم  البحث توصي هذه الدراسة المعلمين استخدام إستراتيجية .3

دراك العالقات بين اجزائه.  المحتوى التعليمي بشكل يمكن للطالب فهمه وا 

تضمين برنامج إعداد معلم العلوم قبل الخدمة وخالل الخدمة لالستراتيجيات التدريسية الحديثة  .4

 وخصوصا التعلم النشط الذي يعتمد على تنمية مهارات التفكير. 

خر في عمليات التصميم التعليمي وال سيما في توظيف إستراتيجية البحث عن النصف اآل .5

 مقررات العلوم لما له من فوائد على العملية التعليمية .

 عمل دراسات عن استراتيجية البحث عن النصف االخر في مواد اخرى غير العلوم والحياة    .6

 



 59   

 

  لمراجعا

 :المراجع العربية

 المفـــاهيم اكتســـاب فــي الســـمكة ظمـــةع اســتراتيجية توظيـــف فاعليــة(. 2014) .شـــيماء الــريش, أبــو

 األزهـر, جامعـة ماجستير, رسالة بغيِزة, األساسي الخامس الصف طالبات لدى العلوم مادة في العلمية

 ,فلسطينغزة

 المسيرة , , دارتعليم التفكير النظرية والتطبيق(. 2007).أبو جادو, صالح ونوفل, محمد 

 ,األردن نعما

دار حنين للنشر والتوزيع, عمان, ياضيات المدرسية وتدريسها.مناهج الر .(2005أبو زينة, فريد.)

 األردن.

, 13/9/2018, تم الرجوع إليه بتاريخ تعلم لتصل(.  2011) .األحمدي, أميمة

learning-nteachingstrategies/creativehttps://sites.google.com/site/moder 

ـــتعلم النشـــط فـــي تحصـــيل طـــالب الصـــف التاســـع (. 2010األســـطل, محمـــد .) أثـــر إســـتراتيجيتين لل

, رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة, جامعـة الشـرق األساسي فـي مـادة التـاريف وفـي تنميـة تفكيـرهم الناقـد

 األوسط للدراسات العليا, االردن.

فاعلية استراتيجية تبادل األدوار في تنمية التفكير الناقد (. 2008).وظ محمدأمين, أميمة بنت محف

, رسالة والتحصيل والحتفاظ بمادة التاريف لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة

https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/creative-learning
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  (1ملحق رقم  

 

 :عيِزييِزي الطالب 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

في وحدة  والتفكير الناقد يهدف هذا االختبار إلى قياس مدى قدرتك على استيعاب المفاهيم العلمية
 .  والحياة في مبحث العلوم  (تركيب المادة وخصائصها)

نماألغراضهذا االختبار ليس له عالقة بالدرجات المدرسية,  أنعلما   ي.البحث العلم وا 

 

 شاكرين لك حسن تعاونك

 

 الباحثة / ريم الدويك 
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 المفاهيم العلميةاكتساب اختبار 
 عالمة 25النهاية العظمى :  دقيقة 40مدة المتحان : 

 :ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة
 ان مادة النه :.يعتبر جسم االنس1
 جميع ماذكر -د له ثقل ووزن -ج يشغل حيزا -ب يدرك بالحواس الخمسة -أ
 .وحدة بناء المادة:2 
 األجزاء -د الفراغ -ج الخلية -ب الذرة -أ
 . مجموعة من الذرات متشابهة في خصائصها الكيميائية :3
 الذرة -د العنصر -ج المخلوط -ب المركب -أ
 لحديد مركب ألنه :.يعتبر كبريتيد ا4
اسود اللون يتفتت  -ب يتكون من اكثر من عنصر  -أ

 بسهولة
 غير قابل للتشكل -د اليجذبه المغناطيس  -ج

 :Si.واحدًا من العناصر يرمز له بالرمز 5
 االوكسجين -د السيلكون -ج  الكلور -ب الكبريت -أ
 :  اتحدت. يتكون جزيء االوكسجين اذا 6
ع ذرة ذرة اوكسجين م -أ

 أخرى اوكسجين
ذرة اوكسجين مع ذرة  -ب

 كربون
ذرة اوكسجين مع  -ج

 هيدروجين
ذرة اوكسجين مع  –د 

 ذرة نيتروجين
 . جميع المواد األتية تتكون من جزيئات  ما عدا :7
 الماء -د ثاني اكسيد الكربون-ج الزئبق -ب السكر -أ
 : فأيها الصحيح ليبما ي الجزيءعن سؤال تعريف  اربعة من الطلبة  أجاب.8
مادة تتكون من اتحاد -أ

 عنصرين او اكثر
مادة تتكون من ذرة -ج وحدة تكوين العنصر-ب

 واحدة
مادة تتكون من نفس -د

 النوع من الذرات
 . جميع العناصر االتية عناصر فلزية صلبة عدا : 9
 المغنيسيوم –د  الحديد -ج الصوديوم -ب الكبريت -أ

 التي يتواجد فيها عنصر الزئبق هي:. الحالة الطبيعية 10
 جميع ماذكر -د غاز -ج سائل  -ب صلب -أ

 .يعتبر األلمنيوم فلز النه :11
قابل للطرق والسحب  -ج له لمعان وبريق -ب موصل جيد للحرارة-أ

 والثني 
 جميع ماذكر-د

 . الخاصية التي تسمح بعمل اسالك رفيعة من المادة سماها البعض ب:12
 التشكل-د الثني -ج السحب -ب الطرق -أ

 .قابلية المادة لتكوين صفائح تعرف ب:13
 التشكل-د الثني-ج السحب-ب الطرق-أ
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 . واحدا من العناصر األتية قابال للتمغنط:14
 االوكسجين -د الفوالذ -ج االلمنيوم -ب الحديد -أ

 ائلة بالتسخين :. يطلق على العملية التي تحول المادة من الصلبة الى الحالة الس15
 التجمد  -د الغليان -ج االنصهار -ب التبخر -أ

 درجة مئوية :1000عند  درجة مئوية فان حالة عنصر األلمنيوم 660. اذا علمت ان درجة انصهار األلمنيوم 16
 الشيء مماذكر -د غازية -ج سائلة -ب صلبة -أ

 . واحدا من العناصر التالية  يعتبر شبه فلز :17
جميع االجابات  -د البورون -ج الزئبق -ب ديدالح-أ

 صحيحة
 .يعد حرق الورق مثاال على:18
 ال شيء مما ذكر -د  )أ+ب( -ج التغير الطبيعي -ب التغير الكيميائي  -أ

 . تتصف الالفلزات الصلبة بعدة خصائص منها :19
 موصلة للكهرباء-د هشة -ج موصلة للحرارة -ب بعضها المع-أ

 العناصر داخل جدول سماه العلماء ب:تترتب  .20
جدول الفلزات  -ج جدول العناصر  -ب الجدول الدوري  -أ

 والالفلزات
 ذكر الشيء مما -د

 احدى العناصر األتية يكون على شكل ذرات منفردة: .21
 الفلور -د الفضة  -ج النحاس -ب الهيليوم -أ

 : .يتميز صدأ الحديد الذي يتشكل على ابوابنا بانه22
ينتج عن تفاعل الحديد مع -أ

 الهيدروجين
 يزيد الحديد قوة-د يزيد الحديد لمعانا-ج كل الحديديعمل على تآ-ب

 . عنصر فلزي يدخل في تركيب العظام واالسنان :23
 العظم -د االوكسجين -ج الصوديوم -ب الكالسيوم -أ

 نستخدم عنصر:. لكي نعقم مياه الشرب في األبار والخزانات يجب علينا ان 24
 الفضة -د اليود -ج الكلور -ب الكبريت -أ

 . قابلية المادة لتكوين اشكال  تعرف ب:25
 الطرق-د السحب-ج التشكل -ب الثني-أ 

 
 الباحثة/ ريم الدويك
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 (2ملحق رقم  

 

 
 اختبار التفكير الناقد

 عالمة 23العالمة العظمى :  دقيقة 40اليِزمن : 
 ل رميِز الجابة الصحيحة فيما يلي:ضع دائرة حو

 هذا يعني ان : Naوعنصر الصوديوم   N.يرمز لعنصر النيتروجين 1
عنصر النيتروجين اكثر  -أ

 اهمية من الصوديوم 
عنصر النيتروجين -ب

 اكتشف قبل الصوديوم
عنصر الصوديوم اكثر  -ج

 اهمية من عنصر النيتروجين 
 الصوديوم عنصر ال فلزي  -د

د المعلمين تحضير تجربة باستخدام الكالسيوم ولكنه وجد عدة قوارير لم يكتب عليها اال الرموز التالية للعناصر فاي القوارير .اراد اح2
 يختار الطالب الجراء تجربته: 

 Na -د Mg-ج  K -ب Ca -أ
 . يوجد لدينا العديد من المواد داخل المطبخ واحدا من تلك المواد ليست مركبا :3
 ال شيء مماذكر -د بودرة الخبيز-ج الملح-ب السكر -أ
 :  اتحدت. يتشكل الماء الذي نشربه اذا 4
ذرتان من الهيدروجين وذرة  -أ

 اوكسجين
ذرتان من الهيدروجين -ب

 وذرتان من األوكسجين
ذرة اوكسجين وذرة -ج

 هيدروجين
ذرة من الهيدروجين وذرتان من  -د

 األوكسجين
عة مميزة  الحد العناصر في وسط احدى الطاوالت بحيث ال يكون لها لمعان وبريق من المحتمل ان تكون .أراد أحد الباحثين وضع قط5

 القطعة مصنوعة من :
 األلمنيوم -د النحاس -ج الكبريت-ب  الحديد-أ  
 الصنفرة ماذا تتوقع ان يحدث: ورقة.:عند تنظيف كل من الكربون والحديد بقطعة 6
يزداد الحديد والكربون  -ج يزداد الكربون لمعانا-ب يزداد الحديد لمعانا-أ

 لمعانا
 اليحدث شيء للحديد والكربون -د

 . قام احمد بطرق قطعة من الكربون وقد الحظ ان القطعة تفتت بالكامل الن الكربون:7
 تتفاعل عند طرقها الن الكربون -د شبه فلز -ج من الالفلزات -ب من الفلزات-أ
 ات الكهربائية في منازلنا اسالكا مصنوعة من النحاس بسبب:. نختار في التمديد8
 النه ثقيل -د يمكن عزله بسهولة-ج ال يوصل للحرارة–ب  توصيله الجيد للكهرباء -أ
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 قام احد الطلبة اثناء وجوده في المختبر بتسخين قطعة من الكبريت في انبوب اختبار لفتره من الزمن والحظ الطلبة ان القطعة : .9
تنصهر القطعة وتتفاعل مع  -أ

األكسجين ويتحول لون الكبريت 
 إلى قاتم اللون كريه الرائحة

يبقى لونها اصفر دون  -ج لم يحدث عليها اي تغيير-ب
 رائحة 

 د_تتبخر في الهواء الجوي

 ي للقضيب فكانت النتيجة:. قام المعلم بتثبيت دوار الشمس بالشمع على الطرف العلوي لقضيب كربوني ثم قام بتسخين الطرف السفل10
يتفاعل الكربون مع الشمع -أ

 وظهور مادة جديدة
انصهار الشمع بسبب  -ج عدم حدوث اي تغيير -ب

 خاصية التوصيل الحراري 
تحول جميع المكونات الى مادة  -د

 سائلة
الطرف السفلي للقضيب لكي بتثبيت دوار الشمس بالشمع على الطرف العلوي لقضيب حديدي ومن ثم تسخين  قام احد الطلبة.11

 يتعرف على ماسوف يحدث فكانت النتيجة :
تفاعل البذور مع الشمع  -أ

 وينتج مادة جديدة 
انصهار الشمع بسبب  -ج عدم حدوث اي تغيير  -ب

 خاصية التوصيل للحرارة
تحول جميع مكونات المادة الى  -د

 سائلة 
 ى االرض فاشار اليه عدد من الطلبة الى استخدام عدة طرق افضلها :.حاول المعلم جمع كمية من الحديد المتناثرة عل12 
 استخدام قطعة مبللة من القماش-د استخدام المغناطيس -ج استخدام مكنسة كهربائية-ب التكنيس باليد-أ

 يقوم الحداد بتسخين قطعة من الحديد ثم طرقها في كثير من األحيان وذلك لكي : -13
 تصبح مادة الفلزية -د تكون قابلة للسحب اكثر-ج تتحول الى فتات -ب واصهاتفقد قطعة الحديد خ -أ

 . وضع احد البنائين حديد البناء مكشوفا في الهواء الطلق ايام الشتاء فكانت النتيجة 14
قابال للطرق والسحب  -ج اصبح اكثر متانة -ب حدوث الصدأ -أ

 بسهولة
 يصبح مادة شبه فلزية -د

اجراء تجربة حيث قمت بدلك قطعة من االلمنيوم بمغناطيس ثم تقريبها من برادة الحديد ماذا تتوقع وجودك في المنزل ب.لو قمت اثناء 15
 ان يحدث :

تتمغنط قطعة األلمنيوم  -أ
 وتجذب برادة الحديد

 يفقد المغناطيس-ج اليحدث شيء-ب
  خصائصه

 تتبادل العناصر خصائصها -د

 : كون صحيحاً ر الطبيعي ,اي التجارب يتوقع ان تاجراء تجربة عن التغي. طلب معلم العلوم من طلبته 16
وضع قطعة من النحاس  -ب اذابة السكر في الماء  -أ

 في محلول حمضي
وضع مسامير حديد في  -ج

 ماء
 وضع بودرة الخبير على الخل-د

 اذا طلب منك عمل ميزان حرارة فأي العناصر تختار :-17
 المغنيسيوم-د الزئبق-ج الكلور -ب الكبريت -أ

 .عند تواجد الطلبة في المختبر العلمي حذرهم المعلم من عدم لمس الزئبق بااليدي بسبب :18
 النه يتفاعل مع جلد االنسان -د النه حارق -ج النه سام-ب الن الزئبق يتبخر بسرعة-أ

 : . يرى علماء الطاقة ان واحدا من الغازات التالية سيكون وقودا للمستقبل19
 الهيدروجين-د اليود-ج الكلور -ب االوكسجين -أ

 %:21%ماذا تتوقع ان يحدث اذا زادت نسبة االوكسجين عن 21. نسبة األوكسجين في الهواء الجوي 20
احتراق في الغالف الجوي الن -أ

 االوكسجين قابل لالشتعال 
 %21نسبة االوكسجين ليست -د تلوث جوي-ج اليحدث شيء -ب
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 تلوث الجوي وذلك :. يحدث ال21
أ بسبب ازدياد مركب ثاني 

اكسيد الكربون في الجو الناتج 
عن حرق وقود المصانع 

 والسيارت

ينتج نتيجة ارتفاع نسبة ب. 
 النيتروجين واالرغون

التلوث الجوي ينتج  –ج 
نتيجة ارتفاع نسبة النيتروجين 

 في الجو 

التلوث الجوي ينتج نتيجة ارتفاع  -د
 الجوغاز االرغون في 

 م لجسم االنسان فهو يدخل في تركيب خاليا الدم الحمراء من االغذية التي تحتوي على حديد:. عنصر الحديد مه22
 ب+أ -د الحليب ومشتقاته-ج النباتات الخضراء-ب اللحوم والكبد-أ

لصناعة من المقترح ان يكون .اصطحب معلم العلوم طلبته لمصنع الخزف والزجاج فذكر عامل المصنع اسم عنصر يدخل في هذه ا23
 هذا العنصر:

 األلمنيوم-د النحاس-ج الكبريت-ب السيلكون-أ
 .يستخدم الحديد لصالبته ومتانته في الكثير من الصناعات منها:24
 ب +أ-د المغانط-ج هياكل السفن والسيارات-ب تشييد المباني-أ

 ..يستخدم االلمنيوم في هياكل الطائرات: 25
النه عند تفاعله مع -ج ألنه خفيف-ب فلزيالنه عنصر -أ

الهواء الجوي يتكون عليه 
 طبقة تمنع تاكله

 ج+ب  -د

 

 

 

 الباحثة /ريم دويك



 71   

 

  (3ملحق رقم  

 قائمة بأسماء المحكمين: 

 مكان العمل التخصص  االسم  الرقم 

 جامعة القدس المفتوحة/ الخليل مناهج وأساليب تدريس  د. عادل ريانأ.   .1

 جامعة القدس مناهج وأساليب تدريس عفيف زيدانأ. د.   .2

 جامعة القدس المفتوحة/ الخليل مناهج وأساليب تدريس د. محمد شاهين أ.  .3

 جامعة القدس مناهج وأساليب تدريس د. ايناس ناصر  .4

 جامعة القدس مناهج وأساليب تدريس د. محسن عدس    .5

 جامعة القدس مناهج وأساليب تدريس غسان سرحاند.   .6

 قسم اإلشراف )الخليل( ماجستير أساليب تدريس  سعاد غانمأ.   .7

 قسم اإلشراف )الخليل( ماجستير أساليب تدريس أ. محمد رصرص  .8

 معلم علوم ماجستير أساليب تدريس نبيل صبيح. أ  .9

 معلم علوم كيمياء محمد الزماعرة. أ  .10
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 (4ملحق رقم  

 كتاب تسهيل المهمة من الجامعة: 
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(3ملحق رقم    

: مهمة من مديرية التربية والتعليماب تسهيل الكت  
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 (6ملحق رقم      

 دليل المعلم     

  

 دليل المعلم

أثر استراتيجية البحث عن النصف اآلخر في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير الناقد لدى طلبة 

 الصف السادس األساسي في مادة العلوم والحياة
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 الوحدة الثانية

 وخصائصهاتركيب المادة 

 في دائرة شكل على  الطالب يقف حيث الصف داخل حركي جو خلق على االستراتيجية هذه تعمل

ا ُكتب على كل بطاقة سؤال, منه جزء, عليهم البطاقات من مجموعة بتوزيع المعلم يقوم ثم الفصل

 النصف نع ايبحثو  أن  التالميذ من ويطلب, ُكتب على كل منها جواب ألحد األسئلة اآلخر والجزء

 أن لىويتم البحث مرة أخرى إ الصف من زاوية في يقف المكملة البطاقة يجد ومن للبطاقة اآلخر

 .للنشاط المخصص الزمن تنتهي

 اآلخر النصف عن ابحث استراتيجية تنفيذ

 .البطاقات توزيع

 .البطاقة من اآلخر النصف عن البحث

 .الصحيحة اإلجابات استعراض

 .ائيعشو  بشكل البطاقات تبادل

 .والثالثة الثانية الخطوتين تكرار
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المبحث


عددالحصصعنوانالوحدةالصف

19تركيبالمادةوخصائصهاالسادساألساسيالعلوموالحياة



التعرفعلىالموادوتركيبهاوبعضالخصائصالفيزيائيةوالكيميائيةللعناصرالفكرةالكبرى:
واستخداماتها

التعليمية:المخرجات
التوصلالىانالذرةوحدةبناءالمادة-1

تصنيفالموادالىعناصرومركبات-2

.التعرفالىالعناصرالمكونةللقشرةاألرضيةونسبتها3

.تحديدالعناصرالمكونةللغالفالجويورموزها4

.توضيحبعضالخصائصالفيزيائية)الطبيعية(للعناصر5

لتغيرالكيميائيوالفيزيائيواعطاءامثلةعلىكلمنها.التمييزبينا6

.بناءاشكالمختلفةمناالسالكالكهربائية7

.تصميمدارةكهربائية8

.توضيحاستخداماتالعناصرفيالحياةوكتابهتقريرحولذلكفيملفاالنجاز8

.التمييزبينالفلزاتوالالفلزات9


القيمواالتجاهاتالمهاراتالمبادىءالعلميةالعلميةالمفاهيمالحقائقالعلمية

 الزئبقسائلسام
يشكل غازالنيتروجين

 %منالغالفالجوي78
% في21نسبةاالوكسجين

الغالفالجوي
العناصر ثالث االلمنيوم
وفرةفيالقشرةاالرضية

الذرةوحدةبناءالمادة
الحديدقابلللتمغنط

في النحاس يستخدم
يداتالكهربائيةالتمد

في الفلزات اشباه تستخدم
صناعةشرائحالحاسوب

/ الذرة / الماده
/ العنصر / الجزيء
رموز / المركب
/ طرق العناصر/
سحب/ثني/فلز/ال
للحرارة موصل / فلز
/غيرموصلللحرارة
/ للتمغنط قابل /
/ صلب / انصهار
تغير / غاز / سائل
تغيركيميائي طبيعي/

// نحاس / المنيوم
/ كربون / حديد
رموز / كبريت
/ العناصر
حديد/الجدولالدوري/
موصلللكهرباء/غير
/ للكهرباء موصل
شبه انصهار/ درجة

فلز/لمعان

العناصر تتكون
ذرات من

متشابهةفي
الخصائص

جيدة الفلزات
للحرارة التوصيل

والكهرباء
رديئة اللالفلزات
للحرارة التوصيل

كهرباءوال
لمعان لها الفلزات

فلزي
انصهار درجة

الفلزاتمرتفعة
انصهار درجة
الالفلزاتمنخفضة
عناصر الالفلزات

هشة

نماذج عمل
للعناصر

من والمركبات
من بسيطة مواد

البيئة

.تشكيلمجسمات2

النحاس اسالك من
وصفائحالمنيوم

على3 القدرة .

التمييزبينالعنصر
والفلزا توالمركب

والالفلزات

دارة4 تصميم .

كهربائية

.عملتقاريرعن5

استخدامات
الشائعة العناصر
ملف في وكتابتها

االنجاز

بقدرة1 التفكر .

الخالقالعظيم

على2 .المحافظة

الثرواتواستخدامها
بماينفعاالنسان

موارد3 تقدير .

والمحافظة الطبيعة
عليها

فيالوحدةالمهامالتعليميةالرئيسية


التقويم

تنفيذانشطةالكتاب-1



المطابقةبينبعضالعناصرورموزهاواستخداماتها-2



استنتاجبعضخصائصالعناصربالتجربةالعملية-3

مشاهدةعروضتعليميةبانتباه-3

المالحظةالصفية

األسئلةالشفهية

اوراقالعمل

اسئلةالوحدة/تقويمختامي
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 الدرس األول : تركيب المادة 

 حصص . 8عدد الحصص : 

/ اقالم فلوماستر / وايت  المواد واألدوات : جهاز العرض ,ساليم ومعجون األطفال , صور ,ورق المنيوم ,  مقص

 بورد / سبورة / طباشير .

 
 األهداف التعليمية

 
 انشطة الدرس

 
 التقويم

انيوضحان .1
جسماالنسان

مادة

باستخدام41:عرضصورةالكتابصدورالمعلم

. LCDجهازالعرض

 تقويمااليجاباتوكتابتهاعلىالسبورة .2
 توزيعبطاقاتالنصفاالخرعلىالطلبة .3
 شرحاللعبةللطالب .4
 تعزيزااليجاباتالصحيحةوتقويمااليجاباتالخاطئة .5

دورالطالب:يناقشبهدوء،يلتزمالقوانين،العمل
مجموعاتاليجادالنصفاالخربتعاونضمن

التوصلالىانالذرةوحدةتكوينالمادة


عللي:يعتبرجسماالنسانمادة؟

تقويمااليجاباتوكتابتهاعلى
السبورة

تعزيزالطالبالذينقاموبايجاد
النصفاالخرمنالبطاقةومساعدة

الطالبالذيلميستطعنايجاد
النصفاالخرمنالبطاقة





.انيستنتجانوحدة2

بناءجسمالمادةالذرة
وهياصغرجزءفي

المادة









.انيبينان3

ديموقراطتوصل
الىانالكونيتكون
منفراغوالفراغ

يتكونمناجزاءال
تجزا

.توزيعورقااللمنيومومقصاتعلى1دورالمعلم:

الطالببشكلمجموعات

علىالطالب.توزيعبطاقاتالنصفاالخر2

واعطاءهممدةاليجادالنصفاالخر

.تعزيزالبطاقاتالصحيحةوتقويمااليجاباتالخاطئة3

معالحذرعند1دورالطالب:يقومالطالببتنفيذنشاط

استخدامالمقص

.اكمالجدولالكتابص2

42

.ايجادالنصفاالخرمنالبطاقة3

تتجزأ.التوصلالىانالذرةاليمكنان4


دورالمعلم:توجيهانتباهالطالبالىنصديموقراط

مناقشةالنص
الطالب:المشاركةبهدوءوالمقارنةبيننصديموقراط

وماتوصلاليهمنالنشاطالسابق
توزيعبطاقاتالنصفاالخر

الطالب:العملبهدوءوتعاوناليجادبطاقاتالنصف
االخر



نستطيع.مالمقصودبالذرة؟هل1

 تجزأتها
.تعزيزالطالبالذينقاموا2

بايجادالنصفاالخرمنالبطاقة
ومساعدةالطالبالذينلميستطعن

ايجادالنصفاالخرمنالبطاقة










تعزيزااليجاباتالصحيحةوتقويم
االيجاباتالخاطئة



.انيميزبين4

العنصروالمركب

تركيبالمادتينوالمقارنهبين2تنفيذنشاط

بواسطهجهاز43دورالمعلم:عرضاالشكالص

 lcdالعرض
دورالطالب:بهدوءيناقشبينالصورويقارنبين

43اكمالجدولص42تركيبالمادتينص

المعلم:عرضبطاقاتالنصفاالخر
تقويمالبطاقاتالخاطئةوتعزيزالبطاقاتالصحيحة

رمنالبطاقةالطالب:ايجادالنصفاالخ


 مميتكونالنحاس؟ .1
 مامكوناتالماء؟ .2
كمنوعامنالذراتفي .3

 الماء؟
مراقبةاعمالالطالباتوتصويب
االخطاءانوجتبعدالمناقشة


تعزيزالبطاقاتالصحيحة

.انتصنفالمواد5

حسبتركيبها
الىعناصرومركبات

د:دورالمعلم:انيكتبعلىالسبوةاسماءلعدةموا
نحاس/المنيوم/ذهب/فضة/ماء/سكر/ملح/

كبرتيدالحديد

اذكريامثلةعلىمركبات
موضحةاهماستخداماتها

يامثلةعلىعناصر؟اذكر
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دورالطالب:تصنيفهاالىعناصرومركبات
كتابتهنعلىدفاترهن

دورالمعلم:توزيعبطاقاتالنصفاالخر
دورالطالب:ايجادالنصفاالخرمنالبطاقة

مناقشةحلولالطالب
تعزيزاالجاباتالصحيحة

وتصويباالجاباتالخاطئة
تعزيزالبطاقاتالصحيةوتقويم

البطاقاتالخاطئة



انيعُرفالجزيء.6 .6
صlcdباستخدامجهازالعرض3المعلم:تنفيذنشاط

45 
45عرضصورةص

توزيعساليمومعجوناألطفال

46:تنفيذالنشاطصالطالب

عملمجسماتبمعجوناألطفال
المعلم:توزيعبطاقاتالنصفاالخر

الطالب:ايجادالنصفاالخرمنالبطاقةبالعملضمن
مجموعات


مالمقصودبالجزيء؟اكتبهعلى

السبورة؟
هلجميعالجزيئاتتكونمن

النوعنفسهمنالذرات؟اعطامثلة
عليها

الجزيءوالمركب؟مالفرقبين
متابعةاالشكال



انتتوصلانلكل.7 .7

عنصررمزخاصبه


المعلم:مناقشةالطالباهميةالعناصرفيحياتناواهمية

اعطاءهارموزلتسهيلدراستها

بواسطةجهاز47وص46ص5عرضصورنشاط

lcdالعرض

تكليفالطالباتبقراءةاسماءالعناصرمعلفتاالنتباه
االسمالثانيباللغةالالتينيةوبالمالحظةاوالمنقبلان

الطالباتوبمقارنةالصورواسمائهامعالجدولص

وبالمناقشةوالحوارنتوصلالىاسساشتقاق48

العناصر
متابعةحلولالطالبات

الطالب:االستماعواالصغاءالمناقشةوالمشاركةبهدوء

46اكمالالجدولص

بطاقاتالنصفاالخرالمعلم:توزيع
الطالب:ايجادالنصفاالخرمنالبطاقة

علل:تمثيلالعناصربرموز؟
مااسساشتقتاقرموزالعناصر؟

علل:يرمزلبعضالعناصربحرف
واحدولبعضالعناصربحرفين؟
مارمزكلمن:حديد/نحاس/
المنيوم،اكتبهعلىالسبورة؟
حدديعناصرالرموزالتالية:

Mg, N , O , Si,Cl? 
تكليفالطالباتباكمالالجدولص

معمراقبةومتابعةاعمالهن48

مراقبةالطالباتعندكتابةالرموز
وتصويباألخطاءانوجدت

االستماعاليجاباتالطالباتمع
التعزيزوتصويباالخطاء

انتتعرفالى.8 .8

العناصرالمكونة
للقشرةاألرضيةونسبة

كلمنها

اوال49ص6نشاطتنفيذ

عرضالجدولعلىلوحةامامالطالب
تكليفالطالببكتابةرموز

عرضالبطاقاتالنصفاالخر
دورالطالب:االصغاء/المشاركةبهدوء

49اكمالجدولالكتابص

الطالب:توزيعبطاقاتالنصفاالخرعلىزمالئة
والعملضمنمجموعاتاليجادها

كونةللقشرةعددالعناصرالم
االرضية؟مانسبةكلمنها؟

ايالعناصريشكلحوالينصف
القشرةاالرضية؟

مالعنصرالذييشكلربعتركيب
القشرةاالرضية؟مارمزه؟

متابعةالبطاقات



انتحددالغازات.9 .9

المكونةللغالفالجوي



 lcdعلىال50عرضالرسمالبيانيص
رسمواالجابةعلىاالسئلةتكليفالطالباتبتحليلال

التابعةللرسم
المعلم:عرضبطاقاتالنصفاالخر

تعزيزالبطاقاتالصحيحةوتقويمالبطاقاتالخاطئة


حدديالعناصرالمكونةللغالف

الجوي؟
مانسبةاالوكسجينفيالجو؟ماذا
يحدثاذازادتنسبةاالوكسجين

%21عن

اكتبرمزالعنصرالذييشكل
بيةالغالفالجويغال

 تقويم ختامي : تصميم ورقة عمل

................................................................................................................. 
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 لدرس األولبطاقات النصف اآلخر ل

 تركيب الذرة

 بطاقات النصف الخر للدرس األول

 الحصة الولى :

 ( وحدة بناء الذرة1نشاط 

 

 تعبر الصورة عن تنظيم جسم اإلنسان للجهاز الهضمي ابحث عن البطاقة الصحيحة:

 (: جسم اإلنسان, جهاز, عضو, نسيج, خلية, ذرة.1البطاقة رقم )

 (: وحدة بناء جسم اإلنسان النسيج .2البطاقة رقم )

 ي في جسم اإلنسان.(: تعبر الصورة عن أحد مستويات التنظيم الحيو 3البطاقة رقم )

 (: وحدة بناء جسم اإلنسان خلية.4البطاقة رقم )
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 (: جسم اإلنسان, ذرة, جهاز, عضو, نسيج, خلية.5البطاقة رقم )

 (: وحدة بناء جسم اإلنسان الجهاز.6البطاقة رقم )

 (: ذرة , نسيج, عضو, جهاز, جسم اإلنسان, خلية.7البطاقة رقم )

 م اإلنسان العضو.(: وحدة بناء جس8البطاقة رقم )

 (: ذرة , جهاز, جسم اإلنسان, خلية, نسيج, عضو.9البطاقة رقم )

 (: ذرة , جسم اإلنسان, خلية, نسيج, عضو, جهاز.10البطاقة رقم )

 (: يعد جسم اإلنسان مادة ألنه يشغل حيز وله ثقل وتدركه حواسنا.11البطاقة رقم )

 كائن حي.(: جسم اإلنسان ليس مادة ألنه 12البطاقة رقم )

 (: الخلية أصغر جزء في المادة.13البطاقة رقم )

 (: الذرة أصغر جزء في المادة.14البطاقة رقم )

 (: جسم اإلنسان يتألف من أجهزة كالجهاز الهضمي.15البطاقة رقم )

 (: يتكون الجهاز من مجموعة اعضاء كالمعدة.16البطاقة رقم )

 نسجة.(: يتكون العضو من مجموعة أ17البطاقة رقم )

 (: يتكون النسيج من مجموعة خاليا.18البطاقة رقم )
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 الحصة الثانية

 

جابته بين البطاقات باالعتماد على الجدول صفحة  أحضر قطعة من ورق األلمنيوم ثم أبحث عن السؤال وا 

42. 

 (: كم عدد المرات التي استطعت فيها قص الورقة؟1البطاقة)

 مرة 31(: 2البطاقة)

 مرة 20(: 3البطاقة)

 مرة 18(: 4البطاقة)

 (: هل يمكن الحصول على قطعة أصغر من القطعة التي حصلت عليها في المرة األخيرة؟ 5البطاقة)

 (: نعم, ألنه يمكن قص القطعة6البطاقة)

 (: ال, ألن القطعة اصغر من أن تقص7البطاقة)

 مرة؟ 18(: ما طول القطعة بعد قصها 8البطاقة)
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 م 0.000001(: 9البطاقة)

 م 0.0000001(: 10بطاقة)ال

 مرة؟ 31(: ماذا تتوقع أن تكون طول الورقة بعد قصها 11البطاقة)

 لذرة(: قطر ا12البطاقة)

 (: أكتب اسمًا لهذا الجزء الصغير الذي ال يتجزأ واحتفظ بصفات المادة14البطاقة)

 (: عنصر األلمنيوم15البطاقة)
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 الحصة الثالثة

 بين بطاقتك وبطاقة زميلك:اقرأ النص اآلتي ثم وفق 

 

 (: قارن بين ما توصلت إليه في النشاط السابق وبين اعتقاد ديمقراط؟1البطاقة)

 (: توصلنا في النشاط السابق إلى أن الذرة أصغر جزء في المادة2البطاقة)

 (: الذرة وتعني الجزء الذي ال يتجزأ3البطاقة)

 (: اكتب بلغتي تعريفًا للذرة؟4البطاقة)

 (: الذرة هي أصغر جزء من المادة, وال يمكن تقسمه إلى اجزاء أصغر.5ة)البطاق

 صغر جزء من المادة.هو أ (: العنصر6البطاقة)

 (: أتخيل أنني جمعت قطع ورق األلمنيوم الناتجة؟ ما الشيء الذي أتوقع أن أحصل عليه؟7البطاقة)

 (: عنصر األلمنيوم8البطاقة)



 84   

 

 الحصة الرابعة

 المركب( العنصر و 2نشاط )

 43أوفق بين البطاقات معتمدًا على النشاط صفحة 

 (: المركب1البطاقة)

 و له المكونة العناصـر خواص عن خواصه تختلف و , كيميائيا اتحاداً  اكثر أو عنصـرين اتحـاد (: 2البطاقة)
 الكيميائية لالوسائ باستعمال عناصر من األساسية تكـونه مواد إلى أي , منه أبسط مواد إلى , تحويله يعاد

 (: العنصر3البطاقة)

 الفيزيائية أو الكيميائية بالطرق منه ابسط مـواد إلى تحويلة يمكن ال أولية, (: مادة4البطاقة)

 H2O الماء (: جزي  5البطاقة)

 اوكسجين ذرة مع الهيدروجين من ذرتين (: اتحاد6البطاقة)

 .توجد ذرات العنصر على ثالث هيئاتويمكن ان  دة تتألف من نوع واحد من الذرات(: ما7البطاقة)

 والنيون الهيليوم مثل مستقلة (: ذرات8البطاقة)

 واالوكسجين الهيدروجين مثل اكثر او معا ذرتين (: ارتباط9البطاقة)

 والحديد النحاس مثل العنصر لذرات كبير (: تجمع10البطاقة)

 (: جزيء السكر11البطاقة)

 (:12البطاقة)

 

 يد الكربون(: ثاني اكس13البطاقة)

 (:14البطاقة)
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 (: جزيء هيدروجين15البطاقة)

 (:16البطاقة)

 

 (: كبريتيد الحديد17البطاقة)

(:18البطاقة)

 

 (: األكسجين19البطاقة)

 (:20البطاقة)
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 الحصة الخامسة

 ( الجزيء3نشاط )

 ثم وفق بين البطاقات 45تأمل الشكل في صفحة 

 أكسجين يتكون جزيء أكسجين (: اتحاد ذرة اكسجين مع ذرة1البطاقة)

 (: 2البطاقة)

  

 (: اتحاد ذرتين اكسجين مع ذرة كربون يتكون جزيء ثاني أكسيد الكربون3البطاقة)

 (:4البطاقة)

 

 (: الجزيء يتكون من5البطاقة)

 (: نفس النوع من الذرات6البطاقة)

 (: أكثر من نوع من الذرات7البطاقة)

 (: أمثلة على الجزيئات8اقة)البط

 (:9البطاقة)
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 (:10البطاقة)

 

 (:11البطاقة)

 

 (:12البطاقة)

 

 (:13البطاقة)
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 الحصة السادسة

 ( اتخيل وأبني نماذج4نشاط )

 مجموعة من الكرات والساليم من خاللها يكون الطالب مجموعة من النماذج  يربطفي هذه الحصة 
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 الحصة السابعة

 م الرموز( اتعل5نشاط )

 ابحث بين البطاقات على العنصر واسمه ورمزه

 (: الكربون1بطاقة )

 arbonC(: 2بطاقة )

  C(:3بطاقة )

 (: الكبريت4بطاقة )

  ulfurS(:5بطاقة )

  S(:6بطاقة )

 (:النحاس7بطاقة )

  prumCu(:8بطاقة )

  Cu(:9بطاقة )

 (:  الحديد10بطاقة )

 Ferrum(: 11بطاقة )

 Fe (:12بطاقة )

 ألومنيوم(:13قة )بطا

 Alumen(: 14بطاقة )

 Al (:15بطاقة )

 فضة(: 16بطاقة )

 Argentum (:17بطاقة )
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 Ag (:18بطاقة )

 صوديوم(:19بطاقة )

 Natirum(: 20بطاقة )

 Na (:21بطاقة )

 يكونلس(: 22بطاقة )

 Silex(: 23بطاقة )

 Si (:24بطاقة )

 بوتاسيوم(:25بطاقة )

 Kalium (:26بطاقة )

 K (:27)بطاقة 

 مغنيسيوم(: 28بطاقة )

 Magnesia:  (29بطاقة )

 Mg (: 30بطاقة )
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 الحصة الثامنة

 ( أرضنا وعناصرها6نشاط )

 أرتب البطاقات حيث كل سؤال: 49من خالل دراسة الجدول في صفحة 

 السؤال األول: أرتب العناصر حسب تواجدها في القشرة األرضية:

 (: أكسجين1بطاقة )

 ون(: سيلك2بطاقة )

 المنيوم(: 3بطاقة )

 (: حديد4بطاقة )

 كالسيوم (:5بطاقة )

 السؤال الثاني: أرتب الغازات حسب تواجدها في الغالف الجوي:

 (: أكسجين1بطاقة )

 (: بخار ماء2بطاقة )

 كسيد الكربون(: ثاني أ3بطاقة )

 (: نيتروجين4بطاقة )

 أراغون (:5بطاقة )

 كل معظم الغالف الجوي:السؤال الثالث: ما رمز العنصر الذي يش

 O(: 1بطاقة )

 N(: 2بطاقة )

 Ar(: 3بطاقة )

 H(: 4بطاقة )
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 Cl (:5بطاقة )

 السؤال الرابع: ما نسبة األكسجين في الغالف الجوي:

 25(: 1بطاقة )

 21(: 2بطاقة )

 79(: 3بطاقة )

 12(: 4بطاقة )

 90 (:5بطاقة )

 

 



 93   

 

 ائية للعناصر الدرس الثاني : بعض الخصائص الفيزيائية والكيمي

 حصص   7عدد الحصص : 

االدوات : سلك نحاس / سلك المنيوم / قطعة حديد / قطعة كبريت / ورق زجاج / تقارير / صور / جهاز العرض / 

حديد / ماء / خل الطعام  / مسحوق الخبيز برادة  لهب بنسن / اسالك كهرباء / دوراق زجاجية / مغانط / مسامير / 

/ الكتاب المقرر/ صوديوم/ جرافيت/ بذور دوار الشمس / ماء  lcdصابيح/ جهاز العرض / مطرقة / م/قارورة 

 ساخن/ بطاريه / سلك توصيل/ ملقط خشبي / عملة نقديه من فئة النصف شيقل/ بالونات/ شمع.

 
 األهداف

 
 أنشطة الدرس 

 
 التقويم



.انتتوصلالىوجود1

العناصربحاالتمختلفة



51ص1المعلم:تنفيذنشاط

عرضعيناتمنالعناصرالموجودةفيالمختبر
ثمتكليفالطالباتبتصنيفهاحسبحاالتها

الطالب:االنتباهوالحذروالهدوء
المعلم:توزيعبطاقاتالنصفاالخر

الطالب:ايجادالنصفاالخرمنالبطاقة
االصغاءوالهدوءوالحذر


اذكرمثاالعلىكلمنعناصرفي

لةالصلبةوالسائلةوالغازية؟الحا
ينصحبعدملمسالزئبقباأليدي؟



.انتستنتجانبعض2

العناصرتمتلكخاصية
 اللمعانوبعضهااليمتلكها

52ص2المعلم:تنفيذنشاط

توزيعبطاقاتالنصفاالخر
مناقشةالنتائحمعالطلبةوتدوينهاعلىالسبورة

والحذرالطالب:الهدوءواالنتباه
 ايجادالبطاقة

صنفيالمواداالتيةالىعناصرلها
بريقولمعانوعناصرليسلهابريق

-حديد–كبريت–ولمعان:كربون
نحاس؟-المنيوم

 ؟ دونيالنتيجةفيجدول

.انتوضحالمقصودبكل3

من:

.الطرق1

.السحب2

.الثني3

منقبلالطالباتوتحت53ص3تنفيذنشاط

اشرافالمعلم
المعلم:موجهومرشد

ومتابعته55تكليفالطالببعملمشروعص

توزيعبطاقاتالنصفاالخرومتابعةالبحثعنها
الطالب:تنفيذالنشاط
وتنفيذالمشروعالبيتي

مالمقصودبكلمن:الطرقوالسحب
والثني؟

هلجميعالعناصرتمتلكهذه
الخاصية؟

يعلل:يدخلالنحاسواأللمنيومف
صناعةاألسالك؟

.انتبينانبعضالمواد4

جيدةالتوصيلللحرارة
وبعضهارديءالتوصيل

للحرارة

منقبلالطالببمساعدة56ص4تنفيذنشاط

المعلم)معالحرصمنالماءالساخن(
توزيعبطاقاتالنصفاالخر

وعلىالطلبةايجادها

ايالقضبانبدأتساقطالبذورعنهاوال؟
:تساقطالبذورعللىكلمنعللي

النحاسوالحديدوااللمنيوم.ولم
يتساقطعنالكربون؟

.انتستخلصالعناصر5

الموصلةللكهرباء

منقبلالطالباتورصد57ص5تنفيذنشاط

النتائجفيجدول
توزيعبطاقاتالنصفاالخر

علل:يتماضاءالمصباحعندوصل
لمسمارالطرفالمقطوعمنالدارةبا

ولتضيءعندصلهابقطعةمن
الكبريت؟

يتمصناعةاالسالكالكهربائيةمن
النحاس.علل؟

.انتوضحالمقصود6

باالنصهار

مناقشةالطالباتبمفهوماالنصهاروكتابتهعلى
السبورة

النصهار؟بامالمقصود

الطالبةج.انتستن7

اختالفدرجاتاالنصهار
للعناصر

امامالطالب58ص6:تنفيذنشاطدورالمعلم

)معابقاءنوافذالمختبرمفتوحاوالحذربسبب
الغازالمتصاعدمنحرقالكبريت

الطالب:المالحظةالدقيقةواالنتباهوالهدوء

باستخدامجهاز58المعلم:عرضالمخططص

 lcdالعرض

ماالعنصرالذيتاثربالحرارة؟
علل:تنتشرظاهرةتجمعااللمنيوم

والنحاسوالحديدفيفلسطين؟
علليانصهارالكبريتقبلالحديدفي

التجربةالسابقة؟
ماحالةالعنصرااللمنيومعنددرجة
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دورالمعلم:توزيعبطاقاتالنصفاالخرعلى
الطلبة
الطالب:ايجادالنصفاالخرمنالبطاقةدور

س؟800حرارة



.انتميزالطالبةبين8

ناصرالقابلةللتمغنطالع
والعناصرغيرالقابلة

للتمغنط

59ص7المعلم:تنفيذنشاط

60الطالب:اكمالجدولص

على60الطالب:تصميمجدولاختبرنفسيص

لوحةومناقشةالحلولوتدوينها
المعلم:توزيعبطاقاتالنصفاالخر

الطالب:ايجادالنصفاالخرمنالبطاقة

التمغنط؟مالمقصودب
اذكرياسماءعناصرقابلةللتمغنط

)تجذببرادةالحديد(؟



.انتتوصلالىان9

صدأالحديدمادةلهاصفات
تختلفعنمادةالحديد

األصلية

منقبلالطالباتمع59ص7تنفيذنشاط

استمرارالمتابعةواالرشاد
تسجيلالمالحظاتوالنتائجعلىالسبورةمنقبل

الطالبات
ناقشةالنتائجمعالطالباتم

مالفرقبينالصورةاألولىوالثانية؟
مالمقصودبالصدأ؟كيفيتكون؟

هليمكناعادةالصدأالىمادةالحديد
؟

ماذانسميهذاالتغيرالذيطرأعلى
الحديد؟

.انتستخلصمن10

األنشطةالمقصودبالتغير
الكيميائي

63وص62المعلم:تنفيذانشطةالكتابص

المناقشةوالحوارمعالطالباتاثناءتنفيذالتجارب
الطالب:التوصلالىانالتغيرالذيحدثعلى
الحديدتغيركيميائيوتدوينذلكعلىالسبورة

تنفيذنشاطالنحاسالالمعوالخلوالخميرة
باستخدامبالوناتمختلفة

المعلم:مراجعةالطالباتباألنشطةالسابفة
ينالنتائجعلىالسبورةوتدو

المعلم:توزيعبطاقاتالنصفاالخر
الطالب:ايجادالنصفاالخرمنالبطاقة

اعطامثلةعلىتغيراتكيميائية؟
وضحيالمقصودبالتغيرالكيمائي

مالفرقبينالتغيرالكيميائيوالتغير
الطبيعي؟

تتاكلبعضالعناصرعندتعرضها
كنحمايةهذهللهواءالجوي،كيفيم
العناصرمنالتأكل؟

تعزيزالبطاقاتالصحيحةوتقويم
البطاقاتالخاطئة

 ختامي : تصميم ورقة عمل التقويم ال
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 الثاني لدرسبطاقات النصف اآلخر ل

 بعض الخصائص الفييِزيائية والكيميائية للعناصر

 الحصة األولى

 حالة العنصر في الظروف الطبيعية: (1  نشاط

 
 : صلب(1بطاقة )

 (: سائل2بطاقة )

 (: غاز3بطاقة )

 (: حديد4بطاقة )

 نحاس (:5بطاقة )

 أكسجين (:6بطاقة )

 زئبق (:7بطاقة )

 كبريت (:8بطاقة )

 صوديوم (:9بطاقة )
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ليس كل ما يلمع ذهبًا: (2  نشاط  

 (: عناصر لها لمعان وبريق 1بطاقة )

 (: عناصر ليس لها لمعان وبريق2بطاقة )

 ن(: كربو 3بطاقة )

 (: حديد4بطاقة )

 نحاس (:5بطاقة )

 ألمنيوم (:6بطاقة )

 زئبق (:7بطاقة )

 كبريت (:8بطاقة )

 صوديوم (:9بطاقة )
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 الحصة الثانية

 طرق.... سحب.... وثني: (3  نشاط

 (: طرق 1بطاقة )

 (: سحب2بطاقة )

 (: ثني3بطاقة )

 (: قابلية الحديد لتكوين صفائح4بطاقة )

 يد لتكوين أسالكقابلية الحد (:5بطاقة )

 قابلية الحديد للتشكل (:6بطاقة )

 سلك نحاس (:7بطاقة )

 سلك المنيوم (:8بطاقة )

 قضيب كربون (:9بطاقة )

 (: قطع كبريت10بطاقة )
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 الحصة الثالثة

 توصيل الحرارة: (4  نشاط

 
 (: موصل للحرارة1بطاقة )

 (: غير موصل للحرارة2بطاقة )

 سلك نحاس (:3بطاقة )

 سلك المنيوم (:4بطاقة )

 قضيب كربون (:5بطاقة )

 (: قطع كبريت6بطاقة )
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توصيل الكهرباء: (3  نشاط  

 (: جيدة التوصيل للكهرباء1بطاقة )

 (: رديئة التوصيل للكهرباء2بطاقة )

 (: شمع3بطاقة )

 (: خشب4بطاقة )

 سلك نحاس (:5بطاقة )

 سلك المنيوم (:6بطاقة )

 قضيب كربون (:7بطاقة )

 قطع كبريت (:8بطاقة )
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 الحصة الرابعة

 القابلية لإلنصهار: (6  نشاط

 (: ينصهر على درجات حرارة أكثر من ألف درجة سيلسيوس1بطاقة )

 (: ينصهر على درجات حرارة أقل من ألف درجة سيلسيوس2بطاقة )

 (: كبريت3بطاقة )

 (: ألمنيوم4بطاقة )

 نحاس (:5بطاقة )

 كربون (:6بطاقة )

 حديد (:7بطاقة )
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التمغنط: (7  نشاط  

 

 (: يتمغنط1بطاقة )

 (: ال يتمغنط2بطاقة )

 (: كبريت3بطاقة )

 (: ألمنيوم4بطاقة )

 نحاس (:5بطاقة )

 كربون (:6بطاقة )

 حديد (:7بطاقة )

 (: تجذب برادة الحديد8بطاقة )

 (: ال تجذب برادة الحديد9بطاقة )
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 الحصة الخامسة

 تكوين مواد جديدة )مركبات(: (8  نشاط

 
 (: تكوين مواد جديدة1بطاقة )

 (: المركب2بطاقة )

 (: الصدأ3بطاقة )

 (: التغير الطبيعي4بطاقة )

 التغير الكيميائي (:5بطاقة )

 إذابة الملح في الماء (:6بطاقة )

 حرق الورق (:7بطاقة )

 (: إذابة السكر في الماء8بطاقة )

 (: اتحاد ذرة اكسجين مع ذرتين من الهيدروجين9بطاقة )
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 الحصة السادسة

 النحاس الالمع (9  نشاط

 (: عناصر لها لمعان1بطاقة )

 (: عناصر ليس لها لمعان2بطاقة )

 (: الذهب3بطاقة )

 (: الكلور4بطاقة )

 الجرافيت (:5بطاقة )

 األلماس (:6بطاقة )

 الزئبق (:7بطاقة )

 (: قطعة نقدية8بطاقة )

 (: النحاس9بطاقة )
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 الحصة السابعة

 ل  ومسحوق الخبزالخ (10  نشاط

 (: قطعة نحاسية وضعت في محلول الملح والخل وحامض الليمون1بطاقة )

 (: مسحوق الخبز وخل الطعام2بطاقة )

 (: الصدأ3بطاقة )

 (: التغير الطبيعي4بطاقة )

 التغير الكيميائي (:5بطاقة )

 إذابة الملح في الماء (:6بطاقة )

 حرق الورق (:7بطاقة )

 سكر في الماء(: إذابة ال8بطاقة )

 (: اتحاد ذرة اكسجين مع ذرتين من الهيدروجين9بطاقة )
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 :  الفلزات والالفلزات الثالثالدرس 

 حصص  4عدد الحصص : 

/ ورق المنيوم / مسمار حديد / قطع كبريت lcdالمواد واالداوات الالزمة : صور / الجدول الدوري / جهاز العرض 

 اقالم فولمستر / سبورة / طباشير / كربون / سلك نحاس/ مقاطع فيديو/ 

 
 االهداف 

 
 انشطة الدرس 

 
 التقويم 

 

انتستخلص.1

خصائصالفلزاتمن
النتائجالسابقة

64ص1المعلم:تنفيذنشاط

الطالب:تدوينالنتائجفيالجدولالمرسومنهاية

64الصفحةص

عرضالجدولالدوريوعلىالطالبتحديد
لالفلزيةواشباهالفلزاتالعناصرالفلزيةوا

تدويناسماءاهمالعناصرعلىالسبورة
المعلم:عرضبطاقاتالنصفاالخر

الطالب:ايجادالنصفاالخرمنالبطاقة

مالمقصودبكلمن:فلزات/الفلزات
معذكرامثلة؟

صنفالعلماءكلمنالنحاسوااللمنيوم
ية:منالفلزاتالنهاتمتلكالخصائصاالت

...........................؟؟
علل:صنفالكبريتمنالالفلزات

تعزيزالبطاقاتالصحيحةوتقويمالبطاقات
الخاطئة

انتصنفالعناصر.2

الىفلزاتوالفلزات
واشباهفلزات

عرضالجدولالدوريوعلىالطالبتحديد
العناصرالفلزيةوالالفلزيةواشباهالفلزات

سماءاهمالعناصرعلىالسبورةتدوينا
واستخداماتها

المعلم:توزيعبطاقاتالنصفاالخر
الطالب:ايجادالنصفاالخرمنالبطاقة


تخيلالعالمدونفلزات.مالمنتجاتالتي

تختفيمنمنزلكاومدرستك؟
اعطمثالعلىفلزوالفلزوشبهفلزمع

تحديداالستخدام؟

عناصرانتبيناهمال.3

الفلزيةوالالفلزيةفي
جسمي

المعلم:عرضالمخططباستخدامجهازالعرض

lcd 
الطالب:الهدوءوتاملالمخطط

مناقشةالمخططمعالطالبوتوضيحان
االوكسجينهوالعنصراالعلىنسبةفيجسمي
وتصنيفالعناصرفيالمخططالىفلزاتوال

فلزات

علل:العنصراالعلىفيجسميهو
االوكسجين؟

اسميعنصرافلزيافيجسميمافائدته
للجسم؟

انتعددبعض.4

استخداماتالعناصرفي
الحياةالعملية

باستحدام69وص68المعلم:عرضصورص

ومناقشةالصورمعالطالباتlcdجهازالعرض

للتوصلالىاهماستخداماتالعناصر
المعلم:توزيعبطاقاتالنصفاالخر

ب:ايجادالنصفاالخرمنالبطاقةالطال

اذكرياستخدامالكلمن:
 الهيدروجين .1
 االوكسجين .2
 الجرافيت .3
 األلماس .4

يدخلالحديدفيالكثيرمنالصناعاتعلل
؟

يستخدمااللمنيومفيصناعةهياكل
الطائراتلماذا؟

تدخلاشباهالالفلزاتمثلالسيلكونفي
اجهزةالحاسوب.علل؟

جينوقودالمستقبلعلل؟يعتبرالهيدرو

انتكتبتقريراالهم.5

العناصرالموجودةفي
جسماالنسان

تكليفالطالباتبعملتقريرعناهمالعناصر
الموجودةفيجسماالنسانومصادرهاالغذائية

متابعةالتقارير

مالمصادرالغذائيةلكلمنالجديد
والكالسيوم؟

ن؟مااهميةعنصراليودلجسماالنسا

 

 التقويم الختامي : تصميم ورقة عمل 
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 الثالثلدرس بطاقات النصف اآلخر ل

 الفليِزات والالفليِزات

 الحصة األولى

 فلز.... ال فلز: (1  نشاط

 

 

 (1بطاقة )

 رمزه الفلز رمزه الفلز

 Cu نحاس Na صوديوم

 Hg زئبق K بوتاسيوم

 Ag فضة Mg مغنيسيوم

 Au ذهب Ca كالسيوم

 Pb رصاص Al ألومنيوم

 Zn خارصين Fe حديد

  

 

 



 107   

 

 (2بطاقة )

 

 رمزه الالفلز رمزه الالفلز

 Cl كلور H هيدروجين

 Br بروم O أكسجين

 I يود N نيتروجين

 He هيليوم S كبريت

 Ne نيون P فسفور

 Si سيليكون F فلور

  

 (3بطاقة )

 ( أكمل المخطط2( والبطاقة )1من خالل البطاقة )
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 (4بطاقة )

 ( أوجد مرادفات للعناصر التي توجد  في المخطط2( والبطاقة )1ل البطاقة )من خال
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 الحصة الثانية

 الجدول الدوري: (2  نشاط

 

 

 : الفلزات(1بطاقة )

 الالفلزات :(2بطاقة )

 أشباه فلزات :(3بطاقة )

 (:5بطاقة ) (:4بطاقة )

 Cu نحاس Na صوديوم

 (:7بطاقة ) (:6بطاقة )

 Ag فضة Mg مغنيسيوم
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 (:9بطاقة ) (:8بطاقة )

 Pb رصاص Al ألومنيوم

 (:11بطاقة ) (:10بطاقة )

 Zn خارصين Fe حديد

 

 (:13بطاقة ) (:12بطاقة )

 Cl كلور H هيدروجين

 (:15بطاقة ) (:14بطاقة )

 I يود N نيتروجين

 (:17بطاقة ) (:16بطاقة )

 Ne نيون P فسفور

 (:19بطاقة ) (:18بطاقة )

 Si سيليكون F فلور
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 الحصة الثالثة

 عناصر من بيتي: (3  نشاط

 فق بين البطاقات اآلتية و ا

 : الفلزات(1بطاقة )

 الالفلزات :(2بطاقة )

 أشباه فلزات :(3بطاقة )
 (:5بطاقة ) (:4بطاقة )

 Cu نحاس اسالك توصيل الكهرباء

 (:7بطاقة ) (:6بطاقة )

 Ag فضة يالحل

 

 (:9بطاقة ) (:8بطاقة )
 لصنعة الشبابيك Al ألومنيوم

 (:11بطاقة ) (:10بطاقة )
 لصناعة األبواب Fe حديد

 

 (:13بطاقة ) (:12بطاقة )

 Cl كلور للتعقيم 

 (:15بطاقة ) (:14بطاقة )

 I يود لتعقيم الجروح

 (:17بطاقة ) (:16بطاقة )

 لصناعة الزجاج P فسفور

 (:19بطاقة ) (:18)بطاقة 

 Si سيليكون سماد للنباتات
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 الحصة الرابعة 

 العناصر في جسمي: (4  نشاط

 فق بين البطاقات اآلتية و ا

 : الفلزات(1بطاقة )

 الالفلزات :(2بطاقة )

 العنصر األعلى نسبة في جسمي :(3بطاقة )

 (:5بطاقة ) (:4بطاقة )
 الكربون األكسجين
 (:7بطاقة ) (:6بطاقة )

 النبتروجين هيدروجينال
 (:9بطاقة ) (:8بطاقة )

 عناصر أخرى الكالسيوم

 ارتب العناصر في البطاقات حسب فائدة الجسم :(4بطاقة ) 
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استخدام بعض العناصر الشائعة: (4  نشاط  

 افق بين البطاقات اآلتية 

 الحديد: (1بطاقة )

 تشييد المباني والعمارات  :(2بطاقة )

 ي صناعة السيارات والسفنيستخدم ف :(3بطاقة )

 األوكسجين :(4بطاقة )

 يستخدم في صناعة المغانط الصناعية  :(5بطاقة )

 يساعد على التنفس :(6بطاقة )

 الهيدروجين :(7بطاقة )

 الكربون )الجرافيت( :(8بطاقة )

 ال يشتعل ولكنه يساعد على االشتعال :(9بطاقة )

 وقود المستقبل :(10بطاقة )

 لي والمجوهراتالح :(11بطاقة )

 قص الزجاج :(12بطاقة )

 الدهانات :(13بطاقة )

 البطاريات :(14بطاقة )

 أقالم الرصاص :(15بطاقة )

 الكربون )األلماس( :(16بطاقة )
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 أوراق عمل
 1ورقة عمل 

 تذكر : 

 يعتبرجسماالنسانمادة. .1

 تتكونالمادةمنوحداتصغيرةتسمىالذرات. .2

 منالذرات.يتكونالعنصرمننوعواحد .3

 يتكونالمركبمناتحادعنصريناواكثربنسبثابتة. .4

 ذراتجميعالعناصرالترىبالعينالمجردة. .5

 لكلعنصررمزيدلعليه .6

 تتركبالقشرةاالرضيةمنعدةعناصربنسبثابتة .7

 يتكونالغالفالجويمنعدةغازات .8

............................................................................................................

عالمات(5)السؤالاالول:اكملالفراغاتالتالية:

 رمزالعنصرالذييشكلمعظمالغالفالجوي:.............. .1

 ذرةاوكسجينيتكونمركب...................مناتحادذرتينمنالهيدروجينمع .2

 عنصر.................يشكلحواليربعالقشرةاالرضية. .3

 تبلغنسبةاالوكسجينفيالغالفالجوي:............... .4

 رمزالحديد.....................بينمارمزالكربون.......................... .5

................................................................................................

 عالمات(5)السؤالالثاني

(امامالعبارةالخاطئة:x(امامالعبارةالصحيحةواشارة)√ضعاشارة)

.)(ذراتالمادةيمكنرؤيتهابالعينالمجردة1

ليةاصغرجزءفيالمادة..)(الخ2

.)(يتكونعنصرالحديدمنذراتمختلفة.3

.)(جميعالعناصريرمزلهبرموزيتكونمنحرفواحد4

.)(اشتقترموزالعناصرمناسمالعنصرباللغةاالنجليزية.5



...................................................................................................



عالمات(5)السؤالالثالث:مالمقصودبمايلي

الذرة: .1

............................................................................................. 

العنصر: .2

............................................................................................ 
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 ..........المركب:................................................................ .3

 ...........الجزيء:.............................................................. .4

 ............................................................ثانياكسيدالكربون:. .5

.......................................................................................

 عالمات(5)السؤالالرابع:علليمايلي



 يعدجسماالنسانمادة. .1

............................................................................................

 تعدالعناصرجميعهاموادنقية. .2

.........................................................................................

 يعدالماءمركب: .3

......................................................................................



 يرمزلبعضالعناصربحرفواحدولبعضالعناصربحرفين. .4

...................................................................................

 ينصحبعدملمسالزئبقبااليدي: .5

.......................................................................................











 الباحثة/ريمدويك
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2ورقةعمل

تذكران:

 لكلعنصرخصائصهالفيزيائيةوالكيميائيةالخاصةبه .1

 توجدالعناصرفيالحالةالصلبةاوالسائلةاوالغازية .2

لحالةالطبيعية/اللمعانوالبريق/الطرقوالسحبمنالخصائصالفيزيائيةالطبيعيةللمادة:)ا .3

 والثني/توصيلالحرارة/توصيلالكهرباء/القابليةلالنصهار/التمغنط(

 منالتغيراتالكيميائيةللمادة:)صدأالحديد/تفاعلالخلومسحوقالخبز( .4

 فيصفاتهاالتغيرالفيزيائي:هوتغيرفيحالةالمادةوحجمهاوشكلهادونتغيير .5

 التغيرالكيميائي:هوالتغيرالذيينتجعنهتكوينموادجديدةبصفاتجديدة .6

................................................................................................................

عالمات(5)السؤالاالول:

ضعدائرةحولرمزاالجابةالصحيحةفيمايلي:

 :عنصرقابلللطرقوالسحبوالثني .1

 .اوكسجين4.كبريت3.كربون2حديد .1

 .عنصرجيدالتوصيلللحرارة:2

 .نحاس4.حديد3.كربون2نحاس .1

 .احدالعناصاالتيةرديئةالتوصيلللحرارة:3

 .النحاس4.الحديد3.الكربون2.الكبريت1

 .عنصردرجةانصهارهمنخفضة:4

 .نحاس4.حديد3.كربون2.كبريت1

.جميعالعناصر)نحاس/المنيوم/ذهب/حديد(تمدلكهابالمغناطيسالعنصرالذييجذب5

برادةالحديدهو:

.حديد4.ذهب3.المنيوم2.نحاس1

................................................................................................................

عالمات(5)السؤالالثاني:اكملالفراغفيمايلي:

 صراالوكسجينفيالطبيعة:.....................................حالةعن .1

 مناالمثلةعلىالتغيراتالطبيعية:.................................................... .2

 .............مركبينتجمناتحادعنصرالحديدمعاالوكسجينبوجودالرطوبة:... .3
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 .....و...........حرارةوالكهرباء:....................منالعناصررديئةالتوصيللل .4

منالخصائصالفيزيائيةالطبيعيةللمادة:...........................و.........................و .5

......................... 

عالمات(5)الثالث:اكتبيالمفهومالعلميامامالعباراتاالتية:سؤالال

 )(قدرةالمادةعلىتشكلصفائح.1

 )(قابليةالمادةلتكويناسالك.2

)(درجةالحرارةالتييبداعندهاالعنصربالتحولمنالحالةالصلبةالى.3

 الحالةالسائلة

 ىجذببرادةالحديد)(قابليةبعضالموادعل.4

 )(قابليةالعنصرللتشكل.5

..............................................................................................

عالمات(5)السؤالالرابع:علليمايلي:

لحديدفيصناعةاالبوابوالشبابيكيستخدما1

................................................................................................

 يستخدمعنصرالحديدفيصناعةالمغناطيس2

.................................................................................................

.انصهارالكبريتقبلانصهارالحديد3

..........................................................................................

.تفتتقطعةالكربونعندالطرقعليها4

..............................................................................................

يمكنثنيساقمنالحديدواليمكنثنيساقمنالكبريت..5

........................................................................................



الباحثة/ريمدويك
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(3ورقةعمل)

تذكر:

 فلزاتوالفلزاتقسمالعناصرالىتن .1

 

الفلزات:عناصرالمعةمعظمهاصلبماعداالزئبق/جيدةالتوصيلللحرارةوالكهرباء .2

 مثلالحديد

الالفلزات:عناصرغيرالمعةمنهاالصلبوالسائلوالغاز/التوصلللحرارةوالكهرباء .3

 مثلالكبريت.

عناصرغيرالالفلزاتمثلاشباهالفلزات:عناصرتمتلكبعضعناصرالفلزاتوبعضال .4

 السيلكونوالبورون

................................................................................................... 



عالمات(5)تالية:السؤالاألول:اكملالفراغاتال

 فيصناعةالزجاج....................................عنصرالفلزييستخدم .1

 عنصرفلزييدخلفيتركيباالسنانوالعظام:.......................... .2

 مناشكالالكربون:........................و.......................... .3

 ..و.......................منالعناصرالالفلزيةلتيتدخلفيتركيبجسمي:................ .4

 منالعناصرالالفلزيةالصلبة.................والسائلة..................والغازية.................... .5

.............................................................................................................

(عالمات5)فسريمايليالسؤالالثاني:

 .يستخدمالذهبفيصناعةالحليوالمجوهرات .1

.............................................................................................................

 .يستخدمااللماسفيقصالزجاج .2

.............................................................................................................

 .يستخدمااللمنيومفيصناعةاوانيالطبخ .3

............................................................................................................

 .الكبريتعنصرالفلزي .4

.........................................................................................................

 يطلقعلىالهيدروجينغازالمستقبل .5

........................................................................................
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عالمات(10لسؤالالثالث:اكملالجدولالتالي:)ا

 

 اسم العنصر 

 

 رمزه

 

 استخدامه

 

 الذهب 

  

 

 الكلور

  

 

 اوكسجين

  

 

 النحاس

  

 

 المنيوم

  

 

 كالسيوم

  

 



الباحثة/ريمالدويك
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 (7ملحق رقم  

 جدول المواصفات

 المستوى األهداف
 تركيب المادة

 فهم واستيعاب ان يوضح ان جسم االنسان مادة 
 فهم واستيعاب ان يستنتج ان وحدة بناء جسم المادة الذرة وهي اصغر جزء في المادة

 معرفة وتذكر ان يبين ان ديموقراط  توصل الى ان الكون يتكون من فراغ والفراغ يتكون من اجزاء ال تجزا 
 

 ان يميز بين العنصر والمركب 
 تحليل

 تحليل ان تصنف المواد حسب تركيبها الى عناصر ومركبات 
 معرفة وتذكر ان يعُرف  الجزيء  

 فهم واستيعاب ان تتوصل ان لكل عنصر رمز خاص به
 فهم واستيعاب ان تتعرف الى العناصر المكونة للقشرة األرضية ونسبة كل منها

 معرفة وتذكر ان تحدد الغازات المكونة للغالف الجوي
 س الثاني : بعض الخصائص الفييِزيائية والكيميائية للعناصرالدر 

 فهم واستيعاب ان تتوصل الى وجود العناصر بحاالت مختلفة
 فهم واستيعاب ان تستنتج ان بعض العناصر تمتلك خاصية اللمعان وبعضها اليمتلكها

 معرفة وتذكر ان توضح المقصود بكل من : الطرق, السحب, الثني
 فهم واستيعاب ض المواد جيدة التوصيل للحرارة وبعضها رديء التوصيل للحرارةان تبين ان بع

 تحليل ان  تستخلص العناصر الموصلة للكهرباء
 فهم واستيعاب ان توضح المقصود باالنصهار

 تحليل ان تستنج الطالبة اختالف درجات االنصهار للعناصر
 فهم واستيعاب عناصر غير القابلة للتمغنطان تميز الطالبة بين العناصر القابلة للتمغنط وال

 فهم واستيعاب ان تتوصل الى ان صدأالحديد مادة لها صفات تختلف عن مادة الحديد األصلية
 تحليل ان تستخلص من األنشطة المقصود بالتغير الكيميائي

 الدرس الثالث :  الفليِزات والالفليِزات
 تحليل ان تستخلص خصائص الفلزات من النتائج السابقة

 فهم واستيعاب ان تصنف العناصر الى فلزات وال فلزات واشباه فلزات
 فهم واستيعاب ان تبين اهم العناصر الفلزية والالفلزية في جسمي

 معرفة وتذكر ان تعدد بعض استخدامات العناصر في الحياة العملية
 فهم واستيعاب ان تكتب تقريرا الهم العناصر الموجودة في جسم االنسان
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وتركيب تحليل فهم واستيعابمعرفة وتذكرأهدافالدرس

 2.1=25*24\2 4.1=25*24\4 3.1=25*24\3الدرساألول

 3.1=25*24\3 6.3=25*24\6 1.0=25*24\1الدرسالثاني

 1.0=25*24\1 3.1=25*24\3 1.0=25*24\1الدرسالثالث
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 الجداول فهرس

 الصفحة  الجدول 

الدراسة تبعا للجنس )ذكور, اناث( والمجموعة  توزيع عينة (:1.3جدول )

 )ضابطة, تجريبية(

32 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في 1.4جدول )
اختبار المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس في  مادة العلوم والحياة, 

  حسب المجموعة والجنس.

      43   

لعالمات الطلبة في  (ANCOVA) تحليل التغاير الثنائي (: نتائج2.4جدول )
اختبار المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة بحسب 

 المجموعة والجنس والتفاعل بينهما.

       43       

(: المتوسطات الحسابية المعد لة واألخطاء المعيارية البعدية 4.3الجدول )
المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس في العلوم  ساباكتلمتوسطات اختبار 

 والحياة حسب المجموعة

       45     

(: المتوسطات الحسابية المعد لة واألخطاء المعيارية البعدية 4.4جدول )
لمتوسطات اختبار المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة 

 حسب الجنس

       46 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في 5.4جدول )
اختبار مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس في مادة العلوم والحياة, 

 حسب المجموعة والجنس.

       47 

لعالمات الطلبة في  (ANCOVA) (: نتائج تحليل التغاير الثنائي6.4الجدول )
كير الناقد لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة بحسب اختبار مهارات التف

      48          
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 المجموعة والجنس والتفاعل بينهما.

(: المتوسطات الحسابية المعد لة واألخطاء المعيارية البعدية 7.4الجدول )
لمتوسطات مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس في العلوم والحياة 

 عة.حسب المجمو 

49 

(:المتوسطات الحسابية المعد لة واألخطاء المعيارية البعدية 8.4الجدول )
لمتوسطات اختبار مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس في العلوم 

 والحياة حسب الجنس

50 
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 المالحق فهرس

 

 الصفحة الملحق 

   65   ( اختبار المفاهيم العلمية1ملحق رقم )

  68   اختبار التفكير الناقد  (2ملحق رقم )

  71   ( قائمة بأسماء المحكمين3ملحق رقم )

 72   ( كتاب تسهيل مهمة من الجامعة 4ملحق رقم )

 73    الخليل / التربية والتعليم ( كتاب تسهيل مهمة من مديرية5ملحق رقم )

  74    دليل المعلم( 6ملحق رقم )

 120 جدول المواصفات(7ملحق رقم )
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع
 أ إقرار

 ب شكر وتقدير
 ج الملخص باللغة العربية

 هـ الملخص باللغة النجلييِزية
 

 1 الفصل األول :خلفية الدراسة وأهميتها
 2 المقدمة 

 5  مشكلة الدراسة
 5  الدراسة أسئلة

 6 فرضيات الدراسة
 6 أهداف الدراسة 

 7 ة أهمية الدراس
 8 حدود الدراسة 

 8 مصطلحات الدراسة 
  

 11 الفصل الثاني : األدب النظري والدراسات السابقة 
 12 طار النظرياإل

 21 الدراسات السابقة
 26 التعقيب على الدراسات السابقة

  
 29 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

 30 منهج الدراسة
 31 مجتمع الدراسة
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 31 عينة الدراسة
 34 (تاو الدراسة )صدق وثبات األد تاو أد

 37 إجراءات الدراسة 
 39 متغيرات الدراسة 

 40 المعالجة اإلحصائية
 

 41 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
 42 عرض نتائج الدراسة

 42 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

 ملخص نتائج الدراسة 
46 
51 
 

 52 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات
 53 المقدمة

 54 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 56 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

 التوصيات
 المصادر والمراجع

58 
59 

 64 المالحق
 


 

 

 


