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تقديرشكر و 

المٍـ لؾ الحهد كالشكر كها يىبغي لجالؿ كجٍؾ كعظيـ سمطاىؾ كعمػك هكاىػؾ، هػف لػـ يشػكر الىػاس ال 
...يشكر اهلل......

أتقػػدـ بخػػالص شػػكرم لكػػؿ هػػف سػػاعدىي فػػي إتهػػاـ ٌػػذي الدراسػػة، كأخػػص بالػػذكر دكتػػكرم العزيػػز غسػػاف 
سرحاف الػذم كػاف لػي يػد العػكف فػي جهيػع خطػكاتي إلكهػاؿ هسػيرتي كىجاحٍػا، دهػت دكهػا عبد العزيز 
 ىبعا لمعطاء.

م لكػػـ ال يكفػػي عمػػى ، فشػػكر أسػػاليب التػػدريس برىػػاها الهاجسػػتير فػػيشػػكرم ألسػػاتذتي األفاضػػؿ  كجػػًكأ
 عطائكـ الدائـ.

 كأشكر أيضا أعضاء لجىة الهىاقشة
شكرا لكـ عمى جٍكدكـ إلتهاـ ىجاحي ٌذا.

كال أىسى أف أشكر كؿ هف ساٌـ بإتهاـ ٌذا الىجاح، كتقديهً الدعـ لي، كأتكجً لمجهيع بالتحية كالتقدير 
 كالهحبة.

أفىاف عمي إبراٌيـ ذكيب



ج 

الممخص:

حيػػاةل الكيهيػػاء لكتػػب لالعمػػـك كال اتأبعػػاد التفكيػػر الهتضػػهىة فػػي كحػػد عػػفلمكشػػؼ دراسػػة الٌػػذي  ٌػػدفت
الهػػىٍا الكصػػفي بأسػػمكب تحميػػؿ  ت الباحثػػةاسػػتخدهكلتحقيػػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة لمهرحمػػة األساسػػية العميػػا، 

كحػدات الكيهيػاء فػي كتػب العمػـك كالحيػاة لمصػفكؼ  جهيػع الهحتكل، كتألؼ هجتهع الدراسػة هػف هحتػكل
ػػي: فػػكؽ الهعرفػػي، 6قاهػػت الباحثػػة بإعػػداد أداة تحميػػؿ تضػػـ )ك التاسػػع ،  –الخػػاهس )   أبعػػاد تفكيػػر ٌك
  30التفكيػػر البصػػرم، ك)ك التفكيػػر الهىظػػكهي، ك التفكيػػر العمهػػي، ك ، اإلبتكػػارمالتفكيػػر ك التفكيػػر الىاقػػد، ك 

داة، استخدهت لتحميؿ مهٍارات، كبعد التأكد هف صدؽ كثبات األل  هؤشر 103هٍارة فرعية تابعة لٍا، ك)
.كالحياة لمهرحمة األساسية العمياالكيهياء لكتب العمـك  اتهحتكل كحد

العمػـك لالكيهيػاء لكتػب  اتالهتضهىة فػي كحػدكتكصمت الدراسة إلى أف الهٍارات الرئيسة ألبعاد التفكير 
ي الصػػؼ جػػاءت عمػػى التػػكالي: أعمػػى الىسػػب ظٍػػرت فػػالتاسػػع  قػػد  -لمصػػفكؼ هػػف )الخػػاهس  لكالحيػػاة

%  في ُبعد فكؽ الهعرفي، كهػف ثػـ يػأتي الصػؼ الخػاهس/ الفصػؿ 23.4السابع/ الفصؿ األكؿ بقيهة )
% ، كهػف ثػـ يػأتي الصػؼ السػادس/ الفصػؿ األكؿ لُبعػديف ٌهػا 22.6األكؿ لُبعد فكؽ الهعرفػي بقيهػة )

ؿ الثػاىي لُبعػد % ، كهػف ثػـ يػأتي الصػؼ التاسػع/ الفصػ22.4)فكؽ الهعرفي، كالتفكيػر العمهػي  بقيهػة )
% ، كهػػف ثػػػـ يػػػأتي الصػػؼ الثػػػاهف/ الفصػػػؿ األكؿ لُبعػػد التفكيػػػر العمهػػػي 22.2التفكيػػر العمهػػػي بقيهػػػة )

% ، كهػػف ثػػـ يػػأتي الصػػؼ السػػابع/ الفصػػؿ الثػػاىي لُبعػػديف ٌهػػا )فػػكؽ الهعرفػػي، كالتفكيػػر 21.8بقيهػػة )
د فػػػػكؽ الهعرفػػػػي بقيهػػػػة % ، كهػػػػف ثػػػػـ يػػػػأتي الصػػػػؼ الثػػػػاهف/ الفصػػػػؿ الثػػػػاىي لُبعػػػػ21.7الىاقػػػػد  بقيهػػػػة )

(21.4. %

: ظٍػرت أعمػى الىسػب فػي الصػؼ عمػى التػكاليقػد جػاءت فبعػاد التفكيػر أل الفرعيػة هٍاراتلم أها بالىسبة
كهػف ثػـ ، التفكير الهىظكهي%  لُبعد 60بىسبة ) بىاء الشكؿ الهىظكهيفي هٍارة  لثاهف/ الفصؿ األكؿا

%  لُبعػػػد التفكيػػػر 50الشػػػكؿ الهىظػػػكهي بىسػػػبة )فػػػي هٍػػػارة بىػػػاء  / الفصػػػؿ األكؿالصػػػؼ السػػػادس يػػػأتي
الصػػؼ السػػابع لمفصػػميف )األكؿ كالثػػاىي  فػػي هٍػػارة بىػػاء الشػػكؿ الهىظػػكهي  كهػػف ثػػـ يػػأتي الهىظػػكهي،

لصؼ التاسع/ فصؿ ثاىي في هٍارة بىػاء الشػكؿ كهف ثـ يأتي ا %  لُبعد التفكير الهىظكهي،50بىسبة )
هٍػػارة فػػي الفصػػؿ الثػػاىي  ، كهػػف ثػػـ الصػػؼ الثػػاهف/ ىظػػكهي%  لُبعػػد التفكيػػر اله50الهىظػػكهي بىسػػبة )
كهػػف ثػػـ الصػػؼ الخػػاهس/ الفصػػؿ األكؿ فػػي هٍػػارة  %  لُبعػػد التفكيػػر االبتكػػارم،41.3الطالقػػة بىسػػبة )
 %  لُبعد فكؽ الهعرفي.41.1التخطيط بىسبة )



د 

ديػػد لصػػفكؼ االٌتهػػاـ باعػػادة دراسػػة هىػػاٌا العمػػـك هػػف جبكفػػي ضػػكء ىتػػائا الدراسػػة تكصػػي الباحثػػة: 
عمػػػـك لمصػػػفكؼ هػػػف الهرحمػػػة االساسػػػية العميػػػا كالعهػػػؿ عمػػػى تضػػػهيف أبعػػػاد التفكيػػػر فػػػي هحتػػػكل كتػػػب ال

العهؿ عمى ادراج اسػتراتيجيات لهىػاٌا التػدريس كاالٌتهػاـ بجهيػع جكاىػب العهميػة التاسع ، ك  -)الخاهس
تالئػـ ا بطػرؽ ٌػداؼ فػي الهىػاٌتهاـ بكيفية كضػع األاالٌراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة، ك التعميهية له

بعاد التفكيػر ككيفيػة عقد دكرات لمهعمهيف هف قبؿ الهتخصصيف لتعريفٍـ باالهحتكل كاألىشطة كالتقكيـ، 
تشجيع الهعمهيف عمى تىكيػع أسػاليب كطػرؽ التػدريس كاسػتخداـ ، ك ا أثىاء التدريس لمطمبةدهجٍا بالهىاٌ

جراء دراسات لهقارىػة الهىػاٌا القديهػة بالهىػاٌا الحديثػة ك  ،الحديثة هىٍا في تعميـ هٍارات أبعاد التفكير ا 
ر، التػدرج فػي أبعػاد التفكيػر بػيف الصػفكؼ بهػا يراعػي قػدرات هف حيػث هػدل احتكائٍػا عمػى أبعػاد التفكيػ

الطمبة كالفركؽ الفردية بيىٍـ.

اد التفكيػر العهؿ عمػى تشػكيؿ لجىػة عمهيػة هتخصصػة لدراسػة أبعػكها كتقترح الباحثة في ضكء الىتائا: 
ضػػػافة أبعػػػاد عمهيػػػة ك  ،لتحقيػػؽ أقصػػػى درجػػػات اإلفػػػادة هىٍػػػا كتضػػػهيىٍا فػػي الهىػػػاٌا العمهيػػػة الهدرسػػػية ا 

تعزيز الجاىب التكىكلكجي في كؿ بعد هف أبعػاد التفكيػر العمهػي ك  ،حديثة أثبتت تقدـ الهجتهعات كرقيٍا
  .كذلؾ هف شأىً أف يسٍؿ العهمية التعميهية
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Abstract 
 

This study aimed to identify the dimensions of thinking included in the units of chemistry 

in "science and life" books for Basic Education High Level. The descriptive approach was 

used (content analysis), and the study population consisted of the contents of all chemistry 

units in science and life books for grades (fifth - ninth). To achieve the goals of the study, 

the researcher prepared valid and reliable content analysis tool that includes (6) dimensions 

of thinking, which are: meta-cognitive, critical thinking, innovative thinking, scientific 

thinking, systemic thinking, and visual thinking, covered(30) sub-skills related to them, 

and (103) indicators for these skills. 

 

The study found that the main skills of the dimensions of thinking included in the 

chemistry units of "science and life" books for grades (fifth - ninth) have come 

respectively: the highest percentages appeared in the seventh grade / first semester with a 

percentageof (23.4%) in the meta-cognitive dimension, The fifth grade / first semester 

comes for the dimension of meta-cognitive with a percentage of (22.6%), and then the 

sixth grade / first semester comes for two dimensions (meta-cognitive, scientific thinking) 

with a percentage of (22.4%). As for the ninth grade / second semester for the dimension of 

scientific thinking, the percentage is ( 22.2%), while the percentage of the eighth grade / 

first semester for the dimension of scientific thinking is (21.8%).Finally, the seventh grade 

/ The second semester has two dimensions (meta cognitive, and critical thinking) with a 

percentage  of (21.7%), and the eighth grade / second semester for the meta-cognitive 

dimension appears with a percentage of (21.4%). 

 

As for the sub-skills of the dimensions of thinking included in the units of chemistry in the 

books of science and life for grades (Fifth-Ninth), they came, respectively, as the 

following: The highest proportions appeared in the eighth grade / first semester in the skill 

of building the systemic form with a percentage of (60%) for the dimension of systemic 

thinking. The sixth grade / first semester in the skill of building the systemic form appears 

with a percentage of (50%) for the dimension of systemic thinking. As for the seventh 

grade, the percentage is (50%) for the two semesters (the first and the second semesters) in 

the skill of building the systemic form, and then the ninth grade comes with a percentage 

of (50%) in the skill of building the systemic form for the dimension of systemic thinking. 

while the eighth has a percentage of (41.3%) in the skill of fluency for the dimension of the 

innovative thinking. Finally, the fifth grade has a percentage of (41.1%) in the planning 

skill for the dimension of the cognitive dimension. 

 

Based upon the results of the study, the researcher recommends that the attention must be 

considered in order to study the science curricula for the basic education high level, 

include the dimensions of thinking in the content of science books for grades (Fifth-Ninth), 

and incorporate strategies for teaching curricula and take into consideration all aspects of 

the educational process in order to take into account individual differences between 

Students.Besides, the researcher recommends to set goals in the curricula in ways that suit 



 و 
 

the content, activities and evaluation, conduct courses for teachers to introduce them to the 

dimensions of thinking and how to integrate them with the curricula during the teaching 

process, encourage teachers to diversify methods of teaching and the use of modern ones in 

teaching dimensions of thinking, and conduct studies to compare old curricula with 

Modern ones in terms of the extent to which they contain the dimensions of thinking, and 

the process of the including the dimensions of thinking between classes in a manner that 

takes into account the capabilities of students and the individual differences between them. 

 

The researcher also suggests to work on forming a specialized scientific committee to 

study the dimensions of thinking to achieve the utmost benefit from them, and include 

them in the scientific curricula at schools. She also ensures the importance of adding 

modern scientific dimensions that have proven the progress of societies and their 

development, and enhance the technological aspect in each dimension, which in turn will 

facilitate the process of education. 

 

 



1 
 

 
 
 
 
 
 

 الفصؿ األوؿ 
 مشكمة الدراسة وخمفيتيا

 
 المقدمة 1.1
 

ػك  إف التطكر التكىكلكجي الهتسارع لمقرف الحادم كالعشريف لً دكر كبير في هكاكبة تطكر هجتهعاتىػا ٌك
ها يفرض عميىا هكاكبة ٌذا التطكر العمهي لالرتقػاء بهجتهعاتىػا كبعمكهىػا كهىاٌجىػا الدراسػية بهػا يىسػجـ 

طكر السريع، كهف ٌىػا جػاءت الفركقػات بػيف هجتهػع كآخػر ىتيجػة تجىيػد التطػكر التكىكلػكجي هع ٌذا الت
العصر الحػالي  فيكاالىفتاح ىحك العكلهة، كلذلؾ فإىي أرل بأف الكتاب الهدرسي يكتسب أٌهية خاصة 

بؿ كبالػذات كتػب العمػػكـ لهػا لٍػػا هػف أٌهيػػة فػي عهميػة ىقػػؿ الهعمكهػات كالهعػػارؼ إلػى الطمبػػة ىحػك هسػػتق
 هشرؽ بالعمـ كالتكىكلكجيا.

 
تسػػػعى العديػػػد هػػػف الػػػدكؿ بشػػػكؿ دائػػػـ لهكاكبػػػة تطػػػكير الهىػػػاٌا لػػػديٍا كتٍػػػتـ بأىظهػػػة التعمػػػيـ هػػػف أجػػػؿ ك 

الىٍكض بالعمـ لديٍـ، هف أجؿ أف ىتطكر كأهة ىحك األفضؿ، كلىخطك خطكات رائػدة فػي التعمػيـ يجػب 
الخاصػػة بىػػا، فتحػػديث الهىػػاٌا ٌػػك الحػػؿ األهثػػؿ أف ىقػػـك بتطػػكير هىاٌجىػػا التابعػػة لىػػا كأىظهػػة التعمػػيـ 

  .2008لمىٍكض بأهتىا )دعهس، 
 

إف الهىاٌا الدراسية يجب أف تخضع لعهميات هراقبة كتقييـ كهراجعة هستهرة، ألف الهراجع التي تكضع 
لفتػػرة زهىيػػة طكيمػػة دكف هراجعػػة هسػػتهرة أك إحػػداث تغييػػرات فيٍػػا تصػػبا دكف فائػػدة، فالهىػػاٌا الدراسػػية 

تأثر بعكاهؿ عديدة كأٌهٍا الطالب، كالهجتهع، كالتطػكرات الهعرفيػة، فػالتطكرات الهعرفيػة دائهػة التغيػر ت
كالتطكر بشكؿ هستهر حسب حاجات هجتهعىا، لذلؾ يجب ربط الهىاٌا الدراسية هػع حاجػات الهجتهػع 

حاجػات األفػػراد، كهتطمباتػً كالتغيػرات التػي سػتحدث فيػً ىظػرا لهػا لٍػػذي التغيػرات هػف تػأثير كاضػا عمػى 
لذلؾ يجب ربط الهىاٌا بحاجات األفراد لتمبية حاجات الهجتهع بالهعمكهات الضركرية لً )عاشكر كأبك 

  .2004الٍيجا، 
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ة التعمػيـ ٌػك تىهيػة قػدرات الهتعمهػيف الهعمكهاتيػة كالتكىكلكجيػا فػي هٍىػ يعتبر هفٍكـ عصر التطػكر ىحػك
كربطٍػػا بسػػابقتٍا، كاٌتهاهػػً ىحػػك ابتكػػار اإلىسػػاف ألسػػاليب لتطػػكير هٍػػاراتٍـ فػػي التفكيػػر لتكليػػد هعرفػػة 

كطػػػرؽ تعمػػػيـ كبحػػػث لمهعرفػػػة بعيػػػدان عػػػف األسػػػمكب التقميػػػدم الػػػذم يعتهػػػد عمػػػى الحفػػػظ كالتمقػػػيف )عرفػػػة، 
2002.  

 
برزت في القرف الحادم كالعشريف العديد هف التحديات التي تكاجٍٍا هجتهعاتىػا الهعاصػرة، كهػا ىكاجٍػً 

جتهعىػػا العربػػي يعتبػر األعهػػؽ كاألكثػػر تعقيػػدان، كذلػػؾ بسػبب عػػدـ القػػدرة عمػػى هكاكبػػة هػف تحػػديات فػػي ه
ػك هػا  األهـ الهتقدهة كالتطكر الهتسارع، فقد بىػت األهػـ إىسػاىا قػادرا عمػى اإلبػداع كالتطػكير كاالبتكػار ٌك

ف ٌذي الهسؤكلية في اإلعداد كالتطكر تقع عمػى عػاتؽ ال هؤسسػات جعمٍا في هصاؼ الدكؿ الهتقدهة، كا 
ػػا ٌػػك إعػػداد جيػػؿ قػػادر عمػػى التطػػكير كاإلبػػداع كهكاكبػػة التطػػكرات كالتحػػديات  التعميهيػػة أكالن، اذ أف دكٌر

براٌيـ، لهعاصرة، كقضايا العكلهة، الهتالحقة هثؿ الثكرة التكىكلكجية ا راىي كا    . 2012.... الخ )الٌز
 

بتفكيػػر الهػػتعمـ، بحيػػث يجػػب التركيػػز  تعتبػػر هػػادة العمػػـك فػػي عهميػػة التػػدريس هٍهػػة هػػف ىاحيػػة االٌتهػػاـ
ػػػذا يسػػػاعد عمػػػى تطػػػكير التفكيػػػر لػػػدل األفػػػراد  عمػػػى تعمػػػيـ التفكيػػػر كهٍاراتػػػً ككيفيػػػة حػػػؿ الهشػػػكالت، ٌك
لهكاكبػػة العصػػر الهتطػػكر كالتعػػػايش هعػػً لػػذلؾ يجػػػب أف ىتبىػػى طػػرؽ كأسػػػاليب كسياسػػات تعميهيػػة فػػػي 

  .2002هجاؿ تدريس العمكـ )عطا اهلل، 
 

ىػاؾ العديػد  صههتاصر تتكفر العديد هف البراها التي في كقتىا الهع هػف أجػؿ تعزيػز تعمػيـ التفكيػر، ٌك
هػػف الدراسػػات التػػي ذكػػرت تعريفػػات هختمفػػة لمتفكيػػر كلكىٍػػا قػػد تسػػبب إربػػاؾ لمهػػتعمـ، كلػػذلؾ هػػف الهٍػػـ 

اؼ، لػذلؾ هعرفة أف التفكير رغـ احتكائً عمى براها كثيرة إال أف تطبيؽ كاحد أك اثىيف هىٍا ال يعتبر ك
الهٍػارات الهختصػػة بػالتفكير كافػة كدهجٍػا فػػي الهكضػكعات الهىٍجيػة )هػارزاىك كآخػػركف، بيجػب األخػذ 

2004.  
 
هػػف الضػػركرم أف يػػتـ تحميػػؿ هحتػػكل ٌػػذي الهىػػاٌا كذلػػؾ لمتحقػػؽ هػػف فىظػػران ألٌهيػػة الهىػػاٌا الدراسػػية ك 

، هثػؿ: دراسػة د. كالدراسػات السػابقة فاعمية الهعايير التربكيػة، كبعػد اطػالع الباحثػة عمػى األدب التربػكم
كتحديػد أٌهيػة تعمػيـ التفكيػر كأبعػادي لمطمبػة فػي الهػىٍا الهدرسػي، قاهػت الباحثػة بتحميػؿ  تيسير ىشػكاف،

 كحدات الكيهياء في كتب العمـك كالحياة لمهرحمة األساسية العميا في فمسطيف في ضكء أبعاد التفكير.
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 مشكمة الدراسة: 2.1
 

تضهيف أبعاد التفكير في كحدات الكيهيػاء فػي كتػب لالعمػـك الكشؼ عف هدل لدراسة في تكهف هشكمة ا
 ؟كالحياةل لمهرحمة األساسية العميا

كذلػػؾ بعػػػد هالحظػػػة الباحثػػػة لػػػىقص بعػػػض أبعػػػاد التفكيػػر كهٍاراتػػػً فػػػي الهىػػػاٌا الهعتهػػػدة لػػػدل التربيػػػة 
لهعتهػػػدة كهحاكلػػػة إيجػػػاد الحمػػػكؿ كالتعمػػػيـ، حيػػػث حاكلػػػت الدراسػػػة هعرفػػػة هػػػكاطف الػػػىقص فػػػي الهىػػػاٌا ا

 الهىاسبة لهعالجتٍا.
فقد كجدت الدراسة خمؿ هف خالؿ التركيػز عمػى بعػض األبعػاد كتٍهػيش أبعػاد أخػرل هٍهػة فػي العهميػة 
التعميهية هثال: لك الحظىا هىٍاج العمكـ في الصؼ السابع/فصؿ أكؿ فقد ركز عمػى بعػد فػكؽ الهعرفػي 

 % .4.6ؿ بعد التفكير الهىظكهي بىسبة هىخفضة )% ، كأٌه23.4بىسبة عالية بقيهة)
 

 أىداؼ الدراسة: 3.1
 

 سعت ٌذي الدراسة لتحقيؽ األٌداؼ اآلتية:
كاشتقاؽ هٍػارات التفكيػر الفرعيػة كالحياةل العمـك كتب لكحدات الكيهياء في تحديد أبعاد التفكير في  .1

 التابعة لكؿ بعد.
ت الكيهيػػاء فػػي كتػػب لالعمػػـك كالحيػػاةل لمهرحمػػة هػػدل تضػػهيف أبعػػاد التفكيػػر فػػي كحػػداالتعػػرؼ إلػػى  .2

 األساسية العميا كهٍارات التفكير الفرعية التابعة لكؿ بعد
 

 الدراسة: سؤاؿ 4.1
 

 أجابت ٌذي الدراسة عف السؤاؿ اآلتي:
مػػا درجػػة تضػػميف أبعػػاد التفكيػػر فػػي وحػػدات الكيميػػاء فػػي كتػػب " العمػػـو والحيػػاة" لممرحمػػة األساسػػية 

 افر الميارات الفرعية التابعة لكؿ ُبعد؟العميا ومدى تو 
 

 أىمية الدراسة: 5.1
 

 تهثمت أٌهية الدراسة في ها يأتي:
فػي كتػب لالعمػـك ىظرم: تعتبر ٌذي الدراسة إضافة لمباحثيف حكؿ هػدل تضػهف كحػدات الكيهيػاء البعد ال

 .كالحياةل لمهرحمة األساسية في ضكء أبعاد التفكير
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سػتفادة هػف إجػػراءات لال اسػة إضػافة ىكعيػة لمبػػاحثيف كطػالب الدراسػات العميػا: تعتبػر الدر البعػد التطبيقػي
فػي دراسػات هكاضػيع ك كالحيػاة ل الدراسػة فػي قيػاس أبعػاد التفكيػر فػي كحػدات الكيهيػاء فػي كتػب لالعمػـك 

 لمكشؼ عف أبعاد التفكير كهٍاراتً.الهحتكل أداة لتحميؿ  باالضافة لتصهيـأخرل، 
ي الدراسػة فػي تكجيػً األىظػار ىحػك أبعػاد التفكيػر كهٍاراتػً ككيفيػة دهجٍػا فػي سػاعدت ٌػذبحثػي: البعد ال

 في ضكء أبعاد التفكير. ىحك دراسة هكضكعات أكاديهية أخرلفتا أفاؽ لمباحثيف الهىاٌا التعميهية، ك 
 

 حدود الدراسة: 6.1
 

 تحددت ىتائا ٌذي الدراسة بالحدكد اآلتية:
 تب العمـك كالحياة لمهرحمة األساسية العميا كأبعاد التفكير.الكيهياء في ك : كحداتالحد الموضوعي
 .2019_ 2018العاـ الدراسي الحد الزماني:
 هحافظة بيت لحـ/فمسطيف: الحد المكاني

 
 مصطمحات الدراسة: 7.1

 
 تحميؿ الهحتكل:
: تحميػػػؿ الهحتػػػكل ٌػػػكل أسػػػمكب يعتهػػػد عمػػػى كصػػػؼ هػػػىّظـ كدقيػػػؽ لهحتػػػكل (21:2013)عميػػاف كغىػػػيـ 

ػدفٍا كتعريػؼ هجتهػع الدراسػة الػذم ىصكص  هكتكبة أك هسهكعة عػف طريػؽ تحديػد هكضػكع الدراسػة ٌك
 سيتـ اختيار الحاالت الخاصة هىً لدراسة هضهكىً اك تحميمًل.

 
عرفت الباحثة تحميؿ الهحتكل إجرائيان بأىً هدل تضهيف أبعاد التفكير فػي كحػدات الكيهيػاء فػي كتػب ل ك 

ساسية العميا في فمسطيف لمصفكؼ هف الخػاهس الػى التاسػع األساسػي، كيػتـ العمكـ كالحياة ل لمهرحمة األ
 هعرفة ذلؾ هف خالؿ أداة التحميؿ التي أعدتٍا الباحثة.

 
 هحتكل كحدات الكيهياء:

هحتػػكل كحػػدات الكيهيػػاء الػػكاردة فػػي كتػػب العمػػـك كالحيػػاة كالتػػي تشػػهؿ الىصػػكص كاألىشػػطة كالرسػػكهات 
 2018-2017في فمسطيف حسب الهىٍاج الجديد  كاألسئمة التقكيهية الهعتهدة
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 التفكير:
لىشاط إىساىي راؽ يقـك بػً الفػرد لمكصػكؿ إلػى الهعرفػة  بأىً  التفكير 65:1999ىشكاف كجبراف )عّرؼ 

 كهعالجة الهشكالت التي تكاجً في حياتً اليكهيةل.
 

 هٍارة التفكير:
َهة هو العهميات العقمية يستخدهٍا الهتعمن ل هىظ بأىػً  التفكيػر فػي العمػكـ 235:2014ىشػكاف )عّرؼ 

، تَاجًٍ التي َالعمهية الحياتية الهشكالت ؿلح العمهية لمهعرفة في التَظيف الهىٍجي َالهىظن
 تجاٌٍا. قرار أَاتخاذ
َالتفكير ، َالتفكير الىاقد، الهعرفي فَق التفكيرفػػي  الدراسة التفكير في العمَن في ٌذي أبعاد ؿَتتهث

 َالتفكير البصري.، َالتفكير الهىظَهي، التفكير العمهيَاالبتكارم، 
 

 الهرحمة األساسية العميا:
، األساسػي إلى الصػؼ العاشػراألساسي هف الصؼ الخاهس التعميـ الهحصكرة بفئة الطمبة ٌي هرحمة ل

ـ تتراكح  كالتي  في فمسطيف )إجرائي .  سىة 16-11بيف )أعهاٌر
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 الفصؿ الثاني 
 ي والدراسات السابقةاإلطار النظر 

 
الخمفيػػة الىظريػػة لمدراسػػة، حيػػث تسػػتعرض الهفػػاٌيـ كالجكاىػػب الهتعمقػػة فػػي ٌػػذا الفصػػؿ تتىػػاكؿ الباحثػػة 

بالهىٍاج كأٌهيتً كىظرياتً كفمسفتً كالعكاهؿ الهؤثرة فيً، كذلؾ تىاكلت تحميؿ هحتكل الهىاٌا كأغراضً 
دراسػػات كالبحػػكث التربكيػػة السػػابقة التػػي تىاكلػػت كخصائصػػً، ككػػذلؾ هٍػػارات التفكيػػر كأبعػػادي، ثػػـ أٌػػـ ال

ب الباحثػػة عمػػى يػػهٍػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف، ككػػذلؾ تحميػػؿ هىٍػػاج العمػػـك بشػػكؿ خػػاص ثػػـ تعق
 الدراسات السابقة.

 
 اإلطار النظرّي: 1.2

 
ػػػػذا ىتيجػػػػة لمتطػػػػكر العمهػػػػي  يكاجػػػػً العػػػػالـ اليػػػػـك تغييػػػػرات هتتاليػػػػة كسػػػػريعة فػػػػي جكاىػػػػب الحيػػػػاة كافػػػػة ٌك

ال شػػؾ فػػي أف ٌػػذي التغيػػرات كالتطػػكرات تبىػػي تحػػديا ن لمتربيػػة بصػػفة ك كالتكىكلػػكجي فػػي جهيػػع هجاالتٍػػا، 
 عاهة كالتربية العمهية بصفة خاصة.

 
ٌذا أدل الى عدـ قػدرة التربيػة العمهيػة عمػى التركيػز فقػط فػي ثقافػة األٌػداؼ التحصػيمية التػي تركػز فػي 

ىهيػػة القػػدرة عمػػى ههارسػػة التفكيػػر بشػػكؿ فعمػػي بهػػا يسػػاعد هجهمٍػػا عمػػى تصػػىيؼ بمػػكـ، لػػذلؾ طالبػػت بت
  .2005عمى تىهية التحميؿ كاإلبداع كالىقد العمهي )األستاذ، 

 
تزاهف هػع اىفجػار ا الدراسػية، كأدل ٌػذا االٌتهػاـ بػاللذلؾ اٌتـ عدد كبير هػف الهػربيف كالبػاحثيف بالهىػاٌ

ج هدرسػي فعػاؿ يعهػؿ عمػى تحقيػؽ الكثيػر اٍػهعرفي تكىكلػكجي هتطػكر، كقػاد إلػى التركيػز عمػى بىػاء هى
براٌيـ،    .1997هف األٌداؼ التربكية كالتي يحاكؿ كؿ هف الهعمـ كالهتعمـ عمى تحقيقٍا )سعادة كا 
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إف التغييػػػرات الهسػػػتهرة فػػػي أٌػػػداؼ التربيػػػة كهفٍكهٍػػػا كفػػػي أدكار الهعمهػػػيف كالهتعمهػػػيف كفػػػي تىظيهػػػات 
ػػا لتحقيػػؽ  الهىػػاٌا الدراسػػية تحتػػاج إلػػى إعػػادة الىظػػر بػػاألدكات التربكيػػة كأسػػاليبٍا كالعهػػؿ عمػػى تطكيٌر

  .2004األٌداؼ التربكية )أبك الٍيجاء، 
 

ٌػذا أدل إلػى ظٍػكر الحاجػة لهراجعػػة الهىػاٌا الدراسػية كالعهػؿ عمػػى تحميمٍػا كالقيػاـ بتقكيهٍػا كاالٌتهػػاـ 
ػػذا كمػػً هػػف أجػؿ هكاكبػػة التطػػكر العمهػػي كالتكىكلػكجي، كبػػاأل ػا ٌك التقػػكيـ كالتحميػػؿ لهحتػػكل خص بتطكيٌر

، كتسػػػاعد عمػػػى الهدرسػػػية حيػػػث تعػػػد عهميػػػة تشخيصػػػية كعالجيػػػة تػػػؤدم إلػػػى تطػػػكير الهىػػػاٌا الهىػػػاٌا
 .الهدرسية هف خالؿ عهمية اإلضافة كالحذؼ كالتعديؿ تحسيف هستكيات الهىاٌا

 
ج عمهػػػػي اٍػػػالهدرسػػػية ليسػػػت بالعهميػػػة السػػػٍمة، ألىٍػػػػا تسػػػتىد إلػػػى هى لػػػذا تعػػػد عهميػػػة التحميػػػؿ الهىػػػػاٌا

ػػػا  كل ٌػػػذي الهىػػػاٌاكهكضػػػكعي ككػػػذلؾ ألدكات ثابتػػػة كصػػػادقة لتكشػػػؼ عػػػف طبيعػػػة هحتػػػ بٍػػػدؼ تطكيٌر
  .2006كتحديثٍا )عميهات، 

 
 ج الفمسطيني:االمني 1.1.2

 
يعتبر عمػـ الهىػاٌا عمػـ حػديث فػي هيػاديف الدراسػة، كرغػـ ذكػري لمهىػاٌا فػي دراسػات قديهػة لعمهػاء فػي 

ف فػػي القػػرف الرابػػع قبػػؿ الهػػيالد كغيػػري هػػف العمهػػاء، إال أف التخصػػص فػػي القػػركف الهاضػػية هثػػؿ أفالطػػك 
كتػػاب تربػػكم لمهىٍػػاج هػػف تػػأليؼ  أكؿ الهىػػاٌا كىظػػاـ دراسػػي تػػـ البػػدء بػػً فػػي القػػرف العشػػريف، كيعتبػػر

 بعىكاف لالهىٍال. 1918فراىكميف بكبيت عاـ 
 

ية، كلػً أسػاليب تفكيػر كبحػكث حػكؿ يعتبر الهىٍاج الهدرسي تعميـ تراكهي يتكاجػد فػي الهكاضػيع الدراسػ
الهىٍػػػاج كيهثػػػؿ   .2017ظػػػكاٌر هعيىػػػة، حيػػػث يػػػرتبط بخبػػػرات البشػػػر الهعرفيػػػة فػػػي الحيػػػاة )حهػػػدم، 

الهدرسػػػي خطػػػة شػػػاهمة كهتكاهمػػػة حيػػػث يعتبػػػر كسػػػيمة لمتعمػػػيـ كهحػػػكر يرتكػػػز عميػػػً فػػػي أعهػػػاؿ الطمبػػػة 
ػػا أثىػػاء ا لػػتعمـ ككػػذلؾ الهػػكاد التػػي يتضػػهىٍا كالهعمهػػيف، ألىػػً يتػػألؼ هػػف هجهكعػػة أىشػػطة يهكػػف اىجاٌز

  .2002تساعد عمى اىجاز ٌذي األشياء )عرفة، 
 
عبػػػارة عػػػػف ىظػػػاـ هتكاهػػػؿ يٍػػػتـ بعىصػػػر الهحتػػػكل فػػػػي   بػػػأف الهىٍػػػاج 2010يمػػػة )أشػػػار هرعػػػي كالحك 

الهىٍاج، كيشهؿ عمى: األٌداؼ، كالهحتكل، كالتقكيـ، كاألىشطة، بٍدؼ هساعدة الطالب كالهعمهيف في 
 دراسية هف أجؿ تحقيؽ األٌداؼ الهرجكة كها ٌي بالهىٍاج.الهادة ال
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 عناصر المنياج: 2.1.2
 

 عىاصر لمهىٍاج:  2017ذكر حهدم )
 
كسػابٍا لمهػتعمـ بصػكرة كظيفيػة تتىاسػب ؼ كضػعت فػي التعمػيـ ليػتـ تحقيقٍػا، ك األٌداؼ: ٌي أٌػدا  1 ا 

 هع قدرات كحاجات الهتعمـ.
مػػى هعمكهػػات كقػػيـ كهبػػادئ كهعػػارؼ تتػػراكـ عبػػر الهحتػػكل: يبىػػى عمػػى األٌػػداؼ بحيػػث يحتػػكم ع  2

 .الزهف هف خبرات اإلىساف
يصػاؿ الهعمكهػػة العمهيػػة   3 األىشػطة: ٌػػي جػزء هػػف الهحتػكل تكضػػع لتحقيػؽ الٍػػدؼ الهػراد تحقيقػػة، كا 

 لمطمبة بطريقة تراعي الفركؽ الفردية بيىٍـ كتغذم الهعرفة العمهية لديٍـ.
ها تحتكيػً هػف أىشػطة فػي الهحتػكل التعميهػي كأٌػداؼ طرؽ التدريس: ٌي طرؽ يستخدهٍا الهعمـ ب  4

ثػارة هشػكالت إليجػاد حمػكؿ لٍػا  جراءات قػد تػؤدم لهىاقشػات كا  يتبعٍا الهعمـ في التدريس ليحققٍا كا 
 ككؿ ذلؾ يؤدم الى خمؽ خبرات لدل الهتعمهيف.

ككػػؿ  التقػػكيـ: ٌػػي هرحمػػة ىٍائيػػة لمتعمػػيـ كتشػػخيص أك عػػالج لهكقػػؼ تعميهػػي ألحػػد جكاىبػػً أك كمػػً  5
 ذلؾ في ضكء األٌداؼ التعميهية، كالتقكيـ يكشؼ هدل ىجاح أك فشؿ العهمية التعميهية.

 
3.1.2 :  منياج العمـو

 
بشػػػكؿ كبيػػػر ببىػػػاء هىٍػػػاج   2015هركػػػز الهىػػػاٌا، )اٌتهػػػت كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي الفمسػػػطيىية 

 اٌا بإعػداد هىػاٌاتطػكير الهىػفمسطيىي كرهز فخر كصهكد كتقدـ لمشػعب الفمسػطيىي، لػذلؾ قػاـ هركػز 
ا أداة   تحقؽ األٌداؼ.لهدرسية كاعتبٌر

 
هف ضػهف الهىٍػاج الػذم تػـ بىػاؤي ٌػك هىٍػاج العمػـك حيػث تػـ التركيػز كاالٌتهػاـ بػً بشػكؿ خػاص يهيػزي 
عػػػف بػػػاقي الهىػػػاٌا األخػػػرل ألىػػػً هػػػرتبط بػػػالتطكر كالتكىكلكجيػػػا التػػػي تبىػػػي الهسػػػتقبؿ لػػػدل الهجتهعػػػات 

بدم الهجتهػع أٌهيػة كبيػرة لػً، فمقػد اعتبػر هىٍػاج العمػـك البػاب األساسػي ىحػك عصػر الهعاصرة، لذلؾ ي
التطكر كالتقدـ بالعمـ كالهعمكهات، فٍػك يعتبػر كػذلؾ أسػاس الىهػك الشػاهؿ لشخصػية الطالػب الفمسػطيىي 
ػذا يسػاعد عمػى تىهيػة هٍػارات التفكيػر بأىكاعٍػا لػدل  بحيث يىدرج تحتػً االكتشػاؼ كالتفكيػر كالبحػث، ٌك

 األجياؿ.
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تبػدأ هػف الصػؼ األكؿ كتىتٍػي بالصػؼ )تـ بىاؤي لمهراحؿ األساسػية  ،لكي يحقؽ هىٍاج العمكـ األٌداؼ
حيػث يىػدرج تحتػً ثػالث هجػاالت ٌػي: عمػـك األرض كالفضػاء، عمػـك الحيػاة كالبيئػة،   التاسع األساسػي

كالحاسػػكب كهػػادة لمػػتعمـ، عمػػـك الهػػادة كالطاقػػة، كقػػد اٌػػتـ ٌػػذا الهىٍػػاج بطػػرؽ االستكشػػاؼ كاالستقصػػاء 
ػػا، كتػػـ بىػػاؤي حسػػب قػػدرات الهتعمهػػيف إليصػػاؿ األفكػػار لمطمبػػة بشػػكؿ  كحػػؿ الهشػػكالت، كالتجريػػب كغيٌر

 صحيا.
 
حاكلػت كزارة التربيػة أف تػدها اتجاٌػات عالهيػة فػي تعمػـ العمػـك كػربط التكىكلكجيػا بػالعمـك هػثال ككيفيػػة ك 

ا بكضػع تػكازف بػيف هحتػكل الهػادة كطريقػة عرضػٍا لمطمبػة، هراعاة العالقة بػيف اإلىسػاف كالبيئػة، كاٌتهػك 
 لذلؾ تـ تدريب الهعمهيف عمى هىاٌا العمـك الهعاصرة كتجٍيز الهدارس بالهختبرات الهىاسبة.

 
4.1.2 :  مكونات منياج العمـو

 
  عمى أف هىٍاج العمػـك يتضػهف عىاصػر 2010) في ضكء هفٍكـ الهىٍاج الحديث ذكر هرعي كالحيمة

 كهىٍا: األٌداؼ، الهحتكل، الطريقة، التقكيـ، كتتأثر ٌذي العىاصر ببعضٍا البعض.هتعددة 
بحيػث تتضػهف األٌػداؼ هسػتكيات هختمفػة هىٍػػا األٌػداؼ العاهػة العريضػة )الغايػات ، كاألٌػداؼ األقػػؿ 
عهكهيػػة )األغػػراض  كهىٍػػا األٌػػداؼ السػػمككية التعميهيػػة التػػي تصػػؼ األداء الهتكقػػع هػػف الطالػػب بعػػد 

برىػػاها أك درس هعػػيف، كتىػػدرج تحتٍػػا اٌػػداؼ الهىٍػػاج كاألٌػػداؼ الخاصػػة بػػالهكاد  تٍػػاء هػػف دراسػػةاالى
  .2010الدراسية )زيتكف، 

 
5.1.2 :  أىداؼ وغايات منياج العمـو

 
  :2015كتىدرج أٌداؼ هىٍاج العمـك كها يذكر في هركز الهىاٌا )

تيػػة كالبيئيػػة، عمػػـك الهػػادة كالطاقػػة اكتسػػاب هعػػارؼ أساسػػية كفػػؽ هجػػاالت الهحتػػكل: العمػػـك كالحيا .1
 كعمـك األرض كالفضاء.

 اكتساب الهعرفة العمهية بصكرة كظيفية لفٍـ البيئة الهحمية كالعالهية كالتفاعؿ االبجابي هعٍا. .2
 اكتساب ثقافة عمهية كتكىكلكجية لفٍـ طبيعة العالقة بيف العمـ كالتكىكلكجيا كالهجتهع الفمسطيىي. .3
 اتية.تىهية الهٍارات الحي .4
 تحقيؽ أٌداؼ العمـ هف كصؼ كتفسير كتىبؤ كضبط كتحكـ. .5
 تكظيؼ عهميات العمـ األساسية كالهتكاهمة. .6
 ىحك العمـك كالهٍف الهرتبطة بً. اكتساب اتجاٌات إيجابية .7
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 مصفوفة المنياج الفمسطيني لمعموـ في الكيمياء: 6.1.2
 

 التاسع  كالتالي: -ـ العاهة لكحد الكيهياء لمصفكؼ هف )الخاهس   الى هصفكفة عىاصر هىٍاج العمك 2015أشار هركز الهىاٌا )
   هصفكفة عىاصر هىٍاج العمـك العاهة لكحدة الكيهياء لمصؼ الخاهس:1.2جدكؿ ) اوال:
 

 التقويـ الوسائؿ األنشطة واألساليب مواضيع المحتوى األىداؼ عنواف الوحدة

صا
خ

ادة
الم
ص 

ئ
 

 يتعرؼ الى الهادة الىقية كالهخمكط .1
 يستىتا قاىكف حفظ الكتمة  .2
 يهيز بيف الهادة الىقية كالهخاليط .3
يطبؽ بعػض طػرؽ فصػؿ الهػكاد فػي  .4

 الهخمكط
يقتػػػرح طػػػرؽ لفصػػػؿ هككىػػػات بعػػػض  .5

 الهخاليط
يصػػػػىؼ الهػػػػػكاد بعىاصػػػػػر كهركبػػػػػات  .6

 كهخاليط حسب خصائصٍا
يهيػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػيف التغيػػػػػػػػػػرات الفيزيائيػػػػػػػػػػة  .7

 كالكيهيائية لمهكاد
يطبػػػػػػؽ بعػػػػػػض قكاعػػػػػػد االهػػػػػػاف فػػػػػػي  .8

 هع الهخمفات الخطرةالتعاهؿ 

 الهادة الىقية )عىصر، هركب  .1
صػػػػػػػمب  -الهخػػػػػػػاليط: )صػػػػػػػمب .2

 سائؿ  -سائؿ  )صمب-)سائؿ
 بعض طرؽ فصؿ الهكاد .3
تصػػػىيؼ الهػػػكاد الػػػى عىاصػػػر،  .4

 كهركبات، كهخاليط
بعض خصائص الهخاليط هػف  .5

حيػػػػػػث تكزيػػػػػػع الػػػػػػدقائؽ كحفػػػػػػظ 
 الكتمة

التغيػػػرات الفيزيائيػػػة كالكيهيائيػػػة  .6
 لمهكاد

ئ لمػػػػػػػػػدكاء االسػػػػػػػػتخداـ الخػػػػػػػػاط .7
 كهخاطري

عػػػرض عيىػػػات لهػػػكاد  - أ
ىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )عىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، 

 هركب، كهخاليط  
تطبيقػػات عهميػػة عمػػى  - ب

 تككيف الهخاليط
تطبيقػػات عهميػػة عمػػى  - ت

 قاىكف حفظ الكتمة
إجػػراء تجػػارب بسػػيطة  - ث

لفصػػػػػػػػػػػػػػػػؿ هككىػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 الهخاليط 

 أفالـ - ج
 ىشاطات تفاعمية - ح
هىاقشػػػػػػػػػػػػػػة، عػػػػػػػػػػػػػػػرض  - خ

صػػػكر، أىػػػكاع هتعػػػددة 
 هف قىاىي أدكية

هػػػػػػػػػػػػػكاد كأدكات هثػػػػػػػػػػػػػؿ: -
ر، هما، هػاء، زيػت، )سك

كػػػؤكس زجاجيػػػة، هيػػػزاف، 
 كتمة،....... 

هػػػػػػػػػػػػكاد هػػػػػػػػػػػػف البيئػػػػػػػػػػػػة  -
 الهحيطة

 هكاد كهخاليط هتىكعة -

يصىؼ بعض الهكاد هف  - أ
حكلػػػػػػػػػػً الػػػػػػػػػػى هخػػػػػػػػػػػاليط 

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػمب ، -)صػػػػػػػػػػػػػػػػػمب
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ ، -)سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ

 سائؿ ......-)صمب
يػػػػػربط بػػػػػيف كتػػػػػؿ هػػػػػكاد  - ب

 قبؿ كبعد الخمط عهميا
يفصػػػؿ هككىػػػات بعػػػض  - ت

 الهخاليط عهميا
تغيػػر الػػذم يهيػػز ىػػكع ال - ث

يحػػػػػػػػدث عمػػػػػػػػى بعػػػػػػػػض 
 الهكاد
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   هصفكفة عىاصر هىٍاج العمـك العاهة لكحدة الكيهياء لمصؼ السادس:2.2جدكؿ ) ثانيا:
 

 التقويـ الوسائؿ  األنشطة واألساليب مواضيع المحتوى األىداؼ عنواف الوحدة

صيا
خوا

ة و
ماد

ب ال
ركي

ت
 

 .يتعرؼ إلى هككىات الهكاد  :هككىات كتركيب الهكاد 
  ة: كحدة البىاء لمهادة.الذر 
  العىاصػػػػػػػػػػػػػػػػر الكيهيائيػػػػػػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػػػػػػػا )لغايػػػػػػػػػػػػػػة   10كترهيٌز
 عىاصر .

  أٌػػػػػػػـ العىاصػػػػػػػر الهككىػػػػػػػة
 لألرض كغالفٍا.

 .إجراء تجارب عهمية 
 .عرض ىهاذج ذرية 
   عهػػػػػػػؿ ىهػػػػػػػاذج لػػػػػػػذرات

 جزيئات. 
 .الىشاطات التفاعمية 
 .عرض أفالـ 

 .أدكات كهكاد األىشطة 
  ىهػػػػػػػػػاذج ذريػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػبعض

 العىاصر كالهركبات. 
 ـ.أفال 

  يرسػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػذرات
 كهككىاتٍا.

  يكتػػب تقريػػران عػػف تركيػػب
 الهكاد.

 ...يىفذ هشركعان حكؿ 

  يسػػػػتىتا بعػػػػض الخػػػػكاص الفيزيائيػػػػة
 كالكيهيائية لبعض العىاصر.

 .خكاص بعض العىاصر 
  الصػػػػػػػػػػػػػػػفات الفيزيائيػػػػػػػػػػػػػػػػة

 كالكيهيائية لمعىاصر.

  اسػػػتخداـ لكحػػػة الجػػػدكؿ
 الدكرم.

 .إجراء تجارب عهمية 
 ىشاطات تفاعمية. 
 .عرض أفالـ 

 .لكحة الجدكؿ الدكرم 
 .أدكات كهكاد األىشطة 
 .أفالـ 

  يػػػػػػػػػربط بػػػػػػػػػيف الخػػػػػػػػػػكاص
الكيهيائيػػػػػػػػػػػة كالفيزيائيػػػػػػػػػػػة 

 لحؿ هشكالت حياتية.

  يصػػػػػػىؼ العىاصػػػػػػر إلػػػػػػى فمػػػػػػزات كال
فمػػػػػػػػػػػػزات كأشػػػػػػػػػػػػباي فمػػػػػػػػػػػػزات حسػػػػػػػػػػػػب 

 خصائصٍا.

 :تصىيؼ العىاصر 
 .فمزات 
 .الفمزات 
 .أشباي فمزات 

  اسػػػتخداـ لكحػػػة الجػػػدكؿ
 الدكرم.

 ء تجارب عهمية.إجرا 
 .عرض أفالـ 
 .جهع عيىات كتصىيفٍا 

 .أدكات كهكاد األىشطة 
  لكحة الجدكؿ الدكرم 
 .أفالـ 

  يصػػػػىؼ العىاصػػػػر هػػػػف
خػػػػػالؿ صػػػػػكر  خارطػػػػػة 

 هفاٌيهية.
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   هصفكفة عىاصر هىٍاج العمـك العاهة لكحدة الكيهياء لمصؼ السابع:3.2جدكؿ ) ثالثا:
 

 التقويـ الوسائؿ نشطة واألساليباأل  مواضيع المحتوى األىداؼ عنواف الوحدة

ئي
ميا

لكي
ؿ ا

فاع
والت

رة 
الذ

 

 .يتعرؼ إلى بىية الذرة 
 .يهيز العدد الذرم كالعدد الكتمي 
  يتعػػػػػػرؼ إلػػػػػػى الصػػػػػػيغة الجزيئيػػػػػػة

 كالبىائية لبعض الجزيئات.
  يػػػػربط بػػػػيف بعػػػػض الهركبػػػػات فػػػػي

 حياتىا كخكاصٍا كاستخداهاتٍا..
  يعبػػػػػػػر عػػػػػػػف التفاعػػػػػػػؿ الكيهيػػػػػػػائي

 ائية بسيطة.بهعادلة كيهي
 

  بىية الذرة 
   الىهػػػػػاذج الذريػػػػػة: كصػػػػػؼ بىيػػػػػة الػػػػػذرة

العػػػػػػػدد الػػػػػػػذرم كالعػػػػػػػدد الكتمػػػػػػػي لػػػػػػػذرة 
 العىصر.

 ( عىصر .20رهكز عىاصر هتىكعة 
 كصؼ الجزيئات: عدد كىكع الذرات 
   هركبػػػػػات هٍهػػػػػة فػػػػػي حياتىػػػػػا: أدكيػػػػػػة

 أسهدة  الكقكد...
 التفاعالت الكيهيائية 
  هفٍكهٍػػػػػػػػا: كتابػػػػػػػػة هعادلػػػػػػػػة كيهيائيػػػػػػػػة

 طة.بسي

   حسػػػػاب العػػػػدد الػػػػذرم
 الكتمي ...

 .عرض الىهاذج الذرية 
 .رحمة هيداىية 
 .إجراء تجارب 
 .ىشاطات تفاعمية 
 .عرض أفالـ 
 

  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد كأداكت
 األىشطة.

  لكحة الجدكؿ الدكرم 
 .الىهاذج الذرية 
 .أفالـ 
 .عيىات 
 

  يحسػػػػب العػػػػدد الػػػػذرم  الكتمػػػػي
 لمعىاصر.

  يػػربط بػػيف الهركبػػات الكيهيائيػػة
فػػػػػػػػػي هكاقػػػػػػػػػؼ كاسػػػػػػػػػتخداهاتٍا 

 حياتية.
  يهثػػؿ الصػػيج الجزيئيػػة كالبىائيػػة

 لبعض الجزيئات.

ليؿ
محا

ال
 

  يتعػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػى بعػػػػػػػػض خػػػػػػػػكاص
 الهحاليؿ الهائية.

  يسػػػػتىتا الهتغيػػػػرات الهػػػػؤثرة عمػػػػى
 الذائبية.

 

 . الهحاليؿ الهائية ) الهذاب  الهذيب 
 . تركيز الهحاليؿ ) كتمي /حجهي 
  الذائبيػػػػػػػة  أىػػػػػػػكاع الهحاليػػػػػػػؿ هػػػػػػػف حيػػػػػػػث

 حساب الذائبية.اإلشباع  

  إجػػػػػراء تجػػػػػػارب عهميػػػػػػة
 حكؿ الذائبية.

  هػػػػػػػػػكاد كأدكات إلجػػػػػػػػػراء
التجػػػػػارب ) هػػػػػاء بػػػػػارد، 
هاء ساخف عمى درجات 
حػػػػػرارة هختمفػػػػػة، سػػػػػكر، 

 هما طعاـ. 
 

  يعهػػؿ هحمػػكؿ بتركيػػز هعػػيف هػػف
خالؿ هكاقؼ حياتية ) هخمالت  

 هشركبات  ... 
  يػػػػػػربط بػػػػػػيف الذائبيػػػػػػة كالعكاهػػػػػػػؿ

رجػػػػة الهػػػػؤثرة فيٍػػػػا )بياىيػػػػا هػػػػع د
 الحرارة .
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   هصفكفة عىاصر هىٍاج العمـك العاهة لكحدة الكيهياء لمصؼ الثاهف:4.2جدكؿ ) رابعا:
 

 التقويـ الوسائؿ  األنشطة واألساليب مواضيع المحتوى األىداؼ عنواف الوحدة

ئي
ميا

لكي
ؿ ا

فاع
والت

ري 
لدو

ؿ ا
جدو

ال
 

  يكتػػػػػػب التكزيػػػػػػع اإللكتركىػػػػػػي لمػػػػػػذرة
 يسة.عمى هستكيات الطاقة الرئ

 

 .الذرة كالتكزيع اإللكتركىي   عػػػػػػػػػرض صػػػػػػػػػػكر كىهػػػػػػػػػػاذج
لتكزيػػػػػػع إلكتركىػػػػػػػي لػػػػػػػبعض 

 ذرات العىاصر.

 .جدكؿ دكرم 
  ىهػػػػػػػػػػػػاذج لهسػػػػػػػػػػػػػتكيات

 الطاقة الرئيسية.
  هكاد هف البيئة 
 .أفالـ 
 .أىشطة تفاعمية 

 .يرسـ ىهاذج لذرة عىصر 
  يػػػػػػػػػػػكزع اإلكتركىػػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػػبعض

 الذرات عمى الهدارات الرئيسة.

 كرة لػػػػػػبعض يحػػػػػػدد الهجهكعػػػػػػة كالػػػػػػد
 العىاصر.

  يتعػػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػض األيكىػػػػػػػػػات
 كالهجهكعات األيكىية.

  يكتػػػػػػػب الصػػػػػػػيج الكيهيائيػػػػػػػة لػػػػػػػبعض
 الهركبات.

 .هجهكعات العىاصر 
  هجهكعػػػات العىاصػػػر كدكراتٍػػػا

بىػػاء عمػػػى التكزيػػػع اإللكتركىػػػي 
كأسهاء بعض الهجهكعات فػي 

 الجدكؿ الدكرم.
 .الهجهكعات األيكىية 
  صػػػػػػػػػػػػػيج كيهيائيػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػبعض

 الهركبات
 ٌهية الػػركابط الكيهيائيػػة )التسػػا

 كاأليكىية 
 

  اسػػتخداـ الجػػدكؿ الػػدكرم فػػي
 تحديد كؿ هف:

رقػػػـ الهجهكعػػػة كالػػػدكرة لػػػبعض  
العىاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الكيهيائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كبالعكس.
  عػػػػػػػػػرض صػػػػػػػػػيج كيهيائيػػػػػػػػػة

 لبعض الهركبات.
 

 .جدكؿ دكرم 
  .أفالـ 
 

  يػػػربط بػػػيف عىاصػػػر الهجهكعػػػة
 كصفاتٍا.

 .يكتب صيج بعض الهركبات 
 حػد العىاصػر يكتب بحث عػف أ

الكيهيائية )كجكدي في الطبيعػة، 
 استخداهاتً، خصائصً .

  يكتػػػػػػػػػب تقريػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػكؿ قصػػػػػػػػػة
 عىصر

  يسػػػػػػػػػتىتا دالالت حػػػػػػػػػدكث التفاعػػػػػػػػػؿ  دالالت حػػػػػػػػػػػػػػػػػدكث التفاعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  إجراء تجػارب عهميػة ليسػتىتا  هػػػكاد كأدكات هخبريػػػة  يهثػػػػؿ التفاعػػػػؿ بهعادلػػػػة لفظيػػػػة
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 الكيهيائي.
 .يكتب الهعادلة الكيهيائية هكزكىة 

 الكيهيائي 
 .الهعادلة الكيهيائية 

 دالالت حػػػػػػػػػػػػػػدكث التفاعػػػػػػػػػػػػػػؿ
التعبيػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف  الكيهيػػػػػػػػػػائي،

التفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعالت الكيهيائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 بهعادالت هكزكىة.

 كرهزية كهكازىتٍا. إلجراء التجارب.
 .يكتب تقارير 
  يػػػػربط بػػػػيف تفػػػػاعالت كيهيائيػػػػة

 كدالالت حدكثٍا.
  يهيػػػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػػػيف أىػػػػػػػػػػػػكاع الهركبػػػػػػػػػػػػات

 الكيهيائية.
 

  :الهركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الكيهيائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
قكاعػػػػػػػػػػػػػػػػػد  أكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػيد،حهكض،

 .كأهالح

  عػػػػػػػػػرض كتصػػػػػػػػػىيؼ بعػػػػػػػػػض
الهركبػػػػػػػػػػػػػػات هػػػػػػػػػػػػػػف البيئيػػػػػػػػػػػػػػة 

 الهحيطة.
  إجػػػػراء تجػػػػارب لمكشػػػػؼ عػػػػف

بعػػػػض خصػػػػائص الحهػػػػكض 
 كالقكاعد كاألكاسيد كاألهالح 

 

  أقطػػػػػػػػػػػػػػػاب، هحمػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
حهضػػػػػػػػػػػػي، هحمػػػػػػػػػػػػكؿ 

هحمػػػػػػػػػػػػػػػكؿ  قاعػػػػػػػػػػػػػػػدم،
هصػػػػػػػػػػػػػػػباح  همحػػػػػػػػػػػػػػػي،

 كٍربائي، بطارية.
  ككاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد

حهضػػية كقاعديػػة هػػف 
 البيئة.

 .أفالـ 

 لهركبػػػػػػػػػػػػػات: إلػػػػػػػػػػػػػى يصػػػػػػػػػػػػػىؼ ا
 حهكض كقكاعد كأهالح.

 ...يكتب تقاريرحكؿ 
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   هصفكفة عىاصر هىٍاج العمـك العاهة لكحدة الكيهياء لمصؼ التاسع:5.2جدكؿ ) خامسا:
 

 التقويـ الوسائؿ األنشطة واألساليب مواضيع المحتوى األىداؼ عنواف الوحدة

ئية
ميا

لكي
ت ا

عال
تفا
ال

 

  يصػػػػػػػػػىؼ العىاصػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػدكؿ
 الحديث. الدكرم

  يتعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػى اسػػػػػػػتخداهات بعػػػػػػػض
، كالحديػػػػػػػػػػػد، )العىاصػػػػػػػػػػػر  أللهىيػػػػػػػػػػػـك
 في الحياة اليكهية.كالكمكر  

 .الجدكؿ الدكرم الحديث 
  االسػػػػػػػػػػػػػػػػتخداهات الهختمفػػػػػػػػػػػػػػػػة

 لبعض العىاصر.

  تحديػػػد هكقػػػع عىاصػػػر هعطػػػاة فػػػي
الجػػدكؿ الػػدكرم هػػف خػػالؿ التكزيػػع 

 اإللكتركىي.
  عػػػػرض عيىػػػػات أك صػػػػكر لػػػػبعض

 تخداهاتٍا.العىاصر كربطٍا هع اس
 .عرض أفالـ 

 .لكحة لمجدكؿ الدكرم 
  عىاصػػػػػػػر تػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي

هككىػػػػػػػات أشػػػػػػػياء هػػػػػػػف 
 البيئة الهحيطة. 

 .أفالـ 

  يػػربط بػػيف ذريػػة العىصػػر
كهكقعػػػػػػػػً فػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػدكؿ 

 الدكرم.
  يكتػػػب تقريػػػػران عػػػػف كيفيػػػػة

اسػػػتخراج أحػػػد العىاصػػػر 
 هف هصادري الطبيعية.

 
  يهيػػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػركابط الكيهيائيػػػػػػػػػػة

تهثيمٍػػا بطريقػػة التسػػأٌهية كاأليكىيػػة ك 
 لكيس.

   الػػػػػركابط الكيهيائية:تسػػػػػأٌهية
 أيكىية

  تهثيؿ بعض الهركبػات ) الجزيئػات
   بطريقة لكيس.

  إجػػػراء تجػػػارب عهميػػػة لمتهييػػػز بػػػيف
 الهركبات التسأٌهية كاأليكىية.

  هكاد كأدكات األىشطة 
  ىهػػػػاذج كػػػػرات لمػػػػركابط

 الكيهيائية.

  يهثػػػؿ الرابطػػػة التسػػػأٌهية
كاأليكىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 ىهاذج.كال
 

 .يهيز أىكاع التفاعالت الكيهيائية 
 سمسػػػمة يتىػػػأ بإهكاىيػػػة حػػػدكث التفاعؿ(

 .الىشاط 
  يتعػػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػػى تفػػػػػػػػػاعالت التأكسػػػػػػػػػد

 كاالختزاؿ 
  يىفػػػذ بعػػػض التطبيقػػػات العهميػػػة عمػػػى

 تفاعالت التأكسد كاالختزاؿ.

 أىكاع التفاعالت الكيهيائية 
 ) االتحاد   التحمؿ ... .

 .التأكسد كاالختزاؿ 
 التأكسػػػػػػػػػػػػػد كالعاهػػػػػػػػػػػػػؿ  أرقػػػػػػػػػػػػاـ

 الهؤكسد كالهختزؿ.
  تطبيقػػػػػػات عهميػػػػػػة عمػػػػػػى

 التأكسد كاالختزاؿ.

  إجػػػػػػػػراء تجػػػػػػػػارب عهميػػػػػػػػة هختمفػػػػػػػػة
 لبعض أىكاع التفاعالت الكيهيائية.

  تصػػػػػػػػػػهيـ خميػػػػػػػػػػة جمفاىيػػػػػػػػػػة كخميػػػػػػػػػػة
 تحميؿ...

  عػػػػرض أفػػػػالـ عػػػػف التمػػػػكث البيئػػػػي
 كالهطر الحهضي كجمفىة الحديد.

 

 .هكاد كأدكات األىشطة  ة التفاعؿ يربط بيف هعادل
 الكيهيائي كىكعً.

  يتكقػػػػػػع إهكاىيػػػػػػػة حػػػػػػػدكث
 التفاعالت الكيهيائية.

 .يكتب تقاريران 
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7.1.2 :  األىداؼ العامة لتدريس العمـو

 
تعتبػػر األٌػػداؼ العاهػػة هػػف أٌػػـ األسػػس التػػي تسػػتحكذ عمػػى كعػػي هعمػػـ هػػادة العمػػكـ، فهػػف خػػالؿ فٍػػـ 

الجٍكد التي تسٍؿ عمى الطمبة الفٍـ كاإلدراؾ بكؿ األٌداؼ العاهة هف الهعمـ فاف ذلؾ يقكد الى تكجيً 
سٍكلً كيسر، أيضان هف خالؿ فٍـ األٌداؼ العاهة لهادة العمكـ يأتي دكر الخطػة الدراسػية لتحقيػؽ ٌػذي 

   اها األٌداؼ الكاردة في هسكدة الهىٍاج الفمسطيىي فكاىت:2002األٌداؼ كها أشار عطا اهلل )
 
 لدل الطمبة هف بيف أٌـ األٌداؼ. يأتي ٌدؼ تعهيؽ اإليهاف باهلل .1
يصبا لدل الطالب القدرة عمى التهييز كهعرفة الهفاٌيـ كالحقائؽ العمهية بصكرة كظيفيػة، هثػؿ زرع  .2

 األهاىة العمهية كاحتراـ آراء اآلخريف كحب االطالع لدل الطمبة.
 عهمية.كها تخمؽ لدل الطمبة هٍارات عقمية تصبا كظيفية كتىعكس عمى حياتً العمهية كال .3
يصػػػبا لػػػدل الطمبػػػة هيػػػكؿ عمهيػػػة هثػػػؿ حػػػب القػػػراءة كالتجريػػػب العمهػػػي، كصػػػياىة األجٍػػػزة العمهيػػػة  .4

 البسيطة.
 احتراـ العمـ كاحتراـ دكر العمهاء كتقدير جٍكد العمهاء لتقدـ الحضارة اإلىساىية عمهٍا. .5
 االطالع عمى الهىاٌا العمهية لعمهاء العرب كالهسمهيف. .6
 

:تحميؿ محتوى منا 8.1.2  ىج العمـو
 

ذا عكػس التركيػب، كيػؤدم ٌػذا األهػر 2010ذكر زيتكف )   بأف التحميؿ يعىي تفكيؾ الشيء ألجزاء، ٌك
 الى تفكيؾ الهىٍاج الى أسسً كعىاصري كتىظيهاتً كهككىاتً، كبالطبع ٌذا عكس تصهيـ الهىٍاج.

هكضػػكعي ككهػػي  كعػػرؼ تحميػػؿ الهحتػػكل بأىػػً ل أحػػد األسػػاليب العمهيػػة الػػذم يسػػعى الػػى تقػػديـ كصػػؼ
هىظـ لهضهكف هقرر تعميهي هثال كفؽ هعايير هحددة هسػبقان، كهػف خػالؿ التحميػؿ لهػادة دراسػية هعيىػة 
يهكف التعرؼ عمى هجهكعة الحقائؽ كالهفاٌيـ كالتعهيهات كالهٍارات كاالتجاٌات كالقيـ الهتضهىة فيٍال 

  .1987)أحهد كالحهادم، 
 

كل لٌك أحد األساليب العمهية التي تٍدؼ الى تحكيػؿ الهػادة   أف تحميؿ الهحت72:2004) طعيهةيرل 
ي قابمة لمقياس كىتائجٍا تستخدـ في التعميـ كتعهؿ عمى تقكيـ الهحتكل فػي  العمهية الى بياىات كهية ٌك

 الهىاٌا الدراسية كالحكـ عمى جكدتٍا العمهية كهدل هالءهتٍا لمطمبة كهستكياتٍـ العقمية ل.
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 تكفر الخطكط العريضة أك الهككىات األساسية لهحتكل هىٍاج الهحتكل بأىً درجةتحميؿ  الباحثة تعرؼ
ل العمػػـك كالحيػػاة ل لمهرحمػػة األساسػػية العميػػا فػػي فمسػػطيف لمصػػفكؼ هػػف الخػػاهس الػػى التاسػػع األساسػػي، 

كيػتـ هعرفػة ذلػؾ هػف خػالؿ أداة التحميػػؿ حسػب الفقػرة الهكجػكدة فػي كػؿ صػفحة هػف صػػفحات الهىٍػاج، 
 ٍا الباحثة.التي أعدت

 
 أغراض وأىداؼ تحميؿ المحتوى: 9.1.2

 
  أف تحميؿ الهحتكل يعهؿ عمى تبياف هدل تكافؽ هىاٌا العمـك هػع بعػض الهعػايير 2010بّيف زيتكف )

العاهػػة كاألسػػس، كالعىاصػػر، كالتىظيهػػات الهىٍجيػػة التػػي يىبغػػي لهىػػاٌا العمػػـك االلتػػزاـ بٍػػا أك الهعػػايير 
 ريقة البحث أك أسمكب في التفكير.الخاصة هف طبيعة العمـ كط

 
  أٌػػـ األٌػػداؼ لتحميػػؿ الهحتػػكل )الىػػكعي كالكهػػي  لكتػػب العمػػـك كهىٍػػا استكشػػاؼ 2004) طعيهػػةذكػػر 

كتشػػخيص أكجػػػً القػػػكة كالضػػعؼ فػػػي الكتػػػب الهدرسػػػية كذلػػؾ ليعػػػزز ىقػػػاط القػػكة كيعػػػالا ىقػػػاط الضػػػعؼ 
لػى تزكيػد كزارة التربيػة كالتعمػيـ بهػا فيٍػا هػف كتقديـ أساس لهراجعتٍا كتعديمٍا عىد الحاجة، كباإلضػافة ا

هختصػػػيف كعػػػاهميف فػػػي تطػػػكير الهىػػػاٌا الدراسػػػية بالهعمكهػػػات كالىتػػػائا البحثيػػػة التػػػي تتىاسػػػب لتحقيػػػؽ 
 األٌداؼ التربكية الهطمكبة.

 
 تحميؿ المحتوى:وفوائد أىمية  10.1.2

 
هيػػػػة، ككسػػػػيمة لحػػػػؿ بعػػػػض كلقػػػػد ظٍػػػػرت أٌهيػػػػة تحميػػػػؿ الهحتػػػػكل بدرجػػػػة كبيػػػػرة  فػػػػي الدراسػػػػات االعال

الهشكالت، كالهساعدة باتخاذ قرارات في هجاالت كاسعة، كقػد أكصػت احػدل الهػؤتهرات الهتعمقػة ب فػاؽ 
ـ، بهػػػدل أٌهيػػػة تحميػػػؿ هحتػػػكل الكسػػػائؿ 1993القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف الػػػذم عقػػػد فػػػي القػػػاٌرة عػػػاـ 

  .2004االعالهية كالتعميهية كاألدبية )طعيهة، 
 

 في:  2004) كها ذكر طعيهة ة كالتعميـ تتحدد أٌهية تحميؿ الهحتكلكفي هجاؿ التربي
 كيعتبر أسمكب بحثي يكشؼ هتغيرات الدراسة كالتعرؼ الى خصائصٍا.هجاؿ البحث العمهي:  .1
 هف خالؿ تحديد عىاصر الهحتكل، كاختيار ىتائا التعمـ. هجاؿ الهىاٌا: .2
 قكيهٍا.هف خالؿ تحديد طرؽ التعميـ كالتعمـ كت هجاؿ التعميـ: .3
 هف خالؿ الهقارىة بيف ها درسة الطمبة كها تعمهكي بالفعؿ. هجاؿ التعّمـ: .4
 هف خالؿ الكشؼ عف هفردات االختبار. هجاؿ التقكيـ: .5
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   فتىدرج تحت:2004) أها فكائد تحميؿ الهحتكل كها ذكر طعيهة

 اعداد الخطط التعميهية الفصمية التعميهية. .1
 ة.اشتقاؽ األٌداؼ التعميهية التعمهي .2
 اختيار االستراتيجيات التعميهية التعمهية الهىاسبة. .3
 اختيار الكسائؿ التعميهية كالتقىيات الهىاسبة. .4
 العمهية. بىاء االختبارات التحصيمية كفؽ الخطكات .5
 زيادة كفاءة الهعمـ في هكاجٍة الفركؽ الفردية هف خالؿ تحميؿ الهٍارات. .6
 تجىب العشكائية في التدريس. .7
 

 ميؿ المحتوى:أنواع تح 11.1.2
 

ا طعيهة ) ي:2004كلتحميؿ الهحتكل ثالثة أىكاع كها ذكٌر    ٌك
تحميػػػػػؿ الهحتػػػػػكل البىػػػػػائي: كيقصػػػػػد بػػػػػً االجػػػػػراءات التػػػػػي يػػػػػتـ بهكجبٍػػػػػا تصػػػػػىيؼ الهحتػػػػػكل طبقػػػػػا  .1

لمخصػػائص الهاديػػة كالهجازيػػة ألقسػػاـ الهحتػػكل، كالحقػػائؽ كالهفػػاٌيـ كالتعهيهػػات كالهبػػدأ كالقكاعػػد 
التي تككف بّىية الهحتكل أك خصائص األسمكب الذم يهيز الهحتكل كىكع هف  كالقاىكف كالىظريات،

 الهفردات كالجهؿ كالفقرات الهستخدهة.
تحميػؿ الهحتػكل الػداللي: كىعىػي بػػً االجػراءات التػي يػتـ بهكجبٍػػا تصػىيؼ ظػكاٌر الهحتػكل، طبقػػّا  .2

 في عهمية االستدالؿ.لمهعاىي الدالة عميٍا، كيصرؼ الىظر عف األلفاظ الهفردة التي استخدهت 
كيقصػػد بػً االجػراءات التػي بهكجبٍػػا تصػىيؼ ظػكاٌر الهحتػكل، طبقػػان  تحميػؿ الهحتػكل البراغهػاتي: .3

 ألسبابٍا أك ىتائجٍا الهحتهمة.
كبالىسبة لتحميػؿ الباحثػة فػإف ىػكع التحميػؿ ٌػك براغهػاتي، بحيػث قاهػت بتحميػؿ هىٍػاج العمػـك لمصػفكؼ 

 تضهيىٍا عمى أبعاد التفكير. هف الخاهس الى التاسع لرؤية درجة
 

 خصائص تحميؿ المحتوى: 12.1.2
 

   لتحميؿ الهحتكل تتهثؿ فيها يأتي:2004) طعيهةهف الخصائص التي أكردٌا 
: يٍػدؼ أسػمكب تحميػؿ الهحتػكل الػى الكصػؼ الهكضػكعي لهػادة االتصػاؿ، كيعىػي أسموب لموصػؼأىػً 

ؼ الهادة التػي يحممٍػا الػى فئػات هسػجالن لكػؿ الكصؼ ٌىا تفسير الظاٌرة كها تقع، كيقتصر عمى تصىي
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فئة خصائصٍا، هستخرجان السهات العاهػة التػي تتصػؼ بٍػا، كهىتٍيػان هػف ٌػذا بتفسػير هكضػكعي دقيػؽ 
 لهضهكىٍا.

 
ي صػفة أساسػية هػف صػفات العهػؿ العمهػي كهقػـك هػف هقكهاتػً، كتعىػي يتصؼ بالموضوعيةكذلؾ  : ٌك

بالػذات الهدركػة، كدراسػة الهكضػكع هػف دكف تحيػز كلتحقيػؽ  الىظر الى الهكضكع ىفسػً دكف تػأثر كبيػر
: صدؽ األداة الهستخدهة أم أف تقيس األداة ها كضعت هػف أجػؿ أوالالهكضكعية بالتحميؿ يمـز أهريف 

 قياسً.
 : ثبات الىتيجة إذا أعيد استخداهٍا هف قبؿ الباحث.ثانيا
 

في ضكء خطة عمهية تتضا فيٍا الفركض، : كيعىي أف يتـ التحميؿ أسموب منظـكيعد تحميؿ الهحتكل 
كتتحدد عمى أساسٍا الفئات، كتتبيف هف خاللٍا الخطكات التي هر بٍا التحميؿ حتى اىتٍى الباحث الى 

 ها اىتٍى إليً هف ىتائا.
 

: حيث يتهيز تحميػؿ الهحتػكل باألسػمكب الكهػي، العتهػادي عمػى التقػدير أسموب كميأيضان يتصؼ بأىً 
أسػموب كهىطمؽ لمحكػـ عمػى اىتشػار الظػكاٌر، كهػف الخصػائص الهٍهػة لمتحميػؿ أىػً كأساس لمدراسة، ك 

: فالحقيقػػة أف التحميػػؿ أسػػمكب هػػف أسػػاليب البحػػث العمهػػي ال يقػػؿ فػػي ذلػػؾ قػػدران عػػف غيػػري هػػف عممػػي
األساليب، فإذا كاف أسمكب تحميؿ الهحتكل يستٍدؼ هف خالؿ دراسة ظكاٌر الهضػهكف ككضػع قػكاىيف 

ا، كالك شؼ عف العالقات التي تربط بيف بعضٍا البعض، فٍذا ها يتسـ بً التفكير العمهػي ذاتػً، لتفسيٌر
 كيحهؿ خصائص هف أٌهٍا الصدؽ كالثبات كالهكضكعية.

 
: أم ها تىقمً أداة هف أدكات االتصاؿ هف أفكار كهعػارؼ كحقػائؽ الشكؿ والمضموفكذلؾ يٍتـ بتىاكؿ 

ؿ يعهؿ عمى ىقؿ األفكار كتثبت القيـ، كذلؾ لها يمعبً هف كقكاىيف كىظريات كاتجاٌات كهٍارات، كالشك
 دكر في ىقؿ األفكار كالقيـ.

 
 التفكير: 13.1.2

 
يعتبػر التفكيػػر هسػػألة هٍهػػة رئيسػػة عىػػد العمهػػاء التربػػكييف، لهػػدل أٌهيتٍػػا فػػي حياتىػػا البشػػرية كهسػػتقبمٍا 

اسػػيان بعقبػػات كهشػػاكؿ يكهيػػة قػػد كلتىهيػػة قػػدرات الطػػالب عمػػى التفكيػػر فػػي الهىػػاٌا، فٍػػك يعتبػػر حػػالن أس
 تكاجٍىا.
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  بأىػػً سمسػمة هػف األىشػػطة غيػر الهرئيػة التػػي يخػتص بٍػا العقػػؿ )الػدهاغ  بحيػػث 2013أشػار جػركاف )
 تبىى عمى هثير هعيف يستقبمً الدهاغ أها عف طريػؽ حاسػة أك أكثػر هػف حاسػة لهكقػؼ هعػيف أك خبػرة.

كراثيػة لههارسػة الػذكاء ككسػيمة لحػؿ هشػكالت أك   بأف التفكيػر عهميػة DeBono,1985يرل ديبكىك )ك 
التكصػػؿ لىتػػائا هعيىػػة، فػػالغرض هىػػً يكػػكف لمخيػػاؿ أك ألحاسػػيس البٍجػػة أك حتػػى لألحػػالـ بىػػاء عمػػى 

 الخبرة.
 

  بأف التفكير كسيمة الستخداـ خبرتىا لحؿ هشكالت قد تكاجٍىا في حياتىػا.كالتفكير 2007ذكر طافش )
برة يتـ تقديهً ألم هثير بالطريقة الهعرفية كذلػؾ لهسػاعدة األفػراد عمػى عبارة عف ىشاط ذك هعرفة أك خ

  .2007التكيؼ هع البيئات الهختمفة )العتـك كآخركف، 
 
ترل الباحثة بأف التفكيػر طريقػة يػتـ اسػتخداهٍا لهكاجٍػة هكاقػؼ قػد تكػكف صػعبة أك سػٍمة كتمهػس بٍػا ك 

 ا هف هشاكؿ أك قضايا لتتكافؽ هع بيئاتىا الحياتية.خبراتىا كهعارفىا العمهية في الحياة لحمٍا بها فيٍ
 

 خصائص التفكير: 14.1.2
 

  بأف التفكير يتهيز بهجهكعػة 2013  كالعريشي كآخركف )2009  كعبد العزيز )2007يرل عبكدم )
هػػف الخصػػائص كهىٍػػا التفكيػػر ُيعتبػػر سػػمككان فعػػاال ٌادفػػان لػػً أسػػاليب كاسػػتراتيجيات كلػػً أىهػػاط هتعػػددة 

...الخ ، كيعتبر ىشاط عهمي لإلىسػاف كيبىػى هػف هكاقػؼ أك خبػرات أك بيئػات هختمفػة ، ، كرهزية)شكميً
ذا يؤدم الى تطػكر فػي سػمكؾ البشػر كّهػان كىكعػان فٍػك هػرتبط بالػدهاغ، لػذلؾ يظٍػر  قد تكاجً اإلىساف ٌك

فػالتفكير لػً بهكاقؼ تؤدم الى حدكث ىشاط ذٌىي يعيف اإلىساف عمػى التىبػؤ بالهسػتقبؿ كاالسػتعداد لػً، 
 كهاليات هف غير الههكف تحقيقٍا أك الكصكؿ لٍا إال بالتدريب.

 
 ميارات التفكير: 15.1.2

 
تقػاف، ككػذلؾ إدراؾ  ُتعد هٍارات التفكير عهميات عقمية تعطي الهتعمـ القدرة عمى الشرح كالفٍـ بسرعة كا 

ر كتىظػيـ األفكػار كاالسػتعاىة العالقات التي قد تتكفر فػي هكاقػؼ هختمفػة، كأيضػا القػدرة عمػى االستبصػا
بػػػػالخبرات لمتكصػػػػؿ ألفكػػػػار جديػػػػدة، كيتبػػػػيف بػػػػأف اكتسػػػػاب ٌػػػػذي الهٍػػػػارات تهكػػػػف الهػػػػتعمـ هػػػػف هعالجػػػػة 

  .1981الهعمكهات بقدرة عالية كثبات هستهر )خير اهلل، 
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  بػػأف الػػتعمـ كهٍػػارات التفكيػػر يحػػدثاف بكاسػػطة عهميػػات عقميػػة إلىتػػاج هعمكهػػات 1998يػػرل الكرهػػي )
 حداثة كهتطمبات أساسية لتكضيا األفكار بشكؿ سميـ لدل الطمبة. أكثر
 

  بػػػأف الهٍػػػارة تعىػػػي إتقػػػاف األعهػػػاؿ بدقػػػة كسػػػرعة فػػػي األداء هػػػع اإلتقػػػاف بالكقػػػت 2009ذكػػػر عطيػػػة )
كالجٍد، كالهٍارة عبارة عف إجراءات يهكف هالحظتٍا بشكؿ هباشر أك غير هباشر، كتعهؿ عمى تحقيؽ 

 ة.ٌدؼ هعيف بخطكات هعيى
 

  بأىٍػػػا أسػػػمكب يعتهػػػد عمػػػى إدراؾ كفٍػػػـ العالقػػػات بسػػػرعة كبكقػػػت قصػػػير، 68:2011يػػػرل خطايبػػػة )
 كاكتساب ٌذي الهٍارة يدؿ عمى ىضا الهتعمـ.

 
  بحيث حػدد هػارزاىك كزهػالؤي هٍػارات التفكيػر اإلحػدل كالعشػريف الػى ثهػاف 2000كها كرد عف دياب )

 تي:فئات كاآل
 
 ديد األٌداؼ كالهشكمة.هٍارات التركيز كهف ضهىٍا تح .1
 هٍارات التذكر كهف ضهىٍا الترهيز كاالستدعاء. .2
 هٍارات جهع الهعمكهات كهف ضهىٍا صياغة األسئمة كالهالحظة. .3
 هٍارات التحميؿ كهف ضهىٍا تبياف األفكار الرئيسية. .4
 هٍارات التىظيـ كهف ضهىٍا التهثيؿ كالهقارىة كالترتيب كالتصىيؼ. .5
 ا إعادة البىاء كالتمخيص كالتركيب.هٍارات التكاهؿ كهف ضهىٍ .6
 هٍارة التكليد كهف ضهىٍا اإلضافة كالتىبؤ كاالستدالؿ. .7
ىة كالهعايير. .8  هٍارات التقكيـ كهف ضهىٍا البٌر

 
 تي:  بأف هٍارات التفكير عمى الىحك اآلRath& others (1987كيرل 

 
تخيػؿ، جهػع البياىػات كالهعمكهػات، هٍارات )الهقارىة، التمخيص،التصىيؼ، الهالحظة، التفسير، الىقد، ال

إدراؾ العالقػػػػات، التصػػػػهيـ كالبحػػػػث، التعػػػػرؼ الػػػػى االفتراضػػػػات، التىبػػػػؤ فػػػػي ضػػػػكء الهعطيات،كضػػػػع 
 الفرضيات كفحصٍا،صىع التعهيهات كالىتائا، طرح األسئمة كتكليدٌا، التذكر كالحفظ .

 
شػػكمة، كهٍػػارة الهالحظػػة، كهٍػػارة هٍػػارات التفكيػػر فػػي الكيهيػػاء كثيػػرة، كهىٍػػا هٍػػارة التركيػػز لتحديػػد اله

 التىظيـ، كالتفسير كالتحميؿ، كالتكاهؿ كالتقكيـ.
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   الى أف تعميـ التفكير في الهىٍاج الهدرسي يتـ هف خالؿ:2008كأكضا دعهس)
 

كذلػػػػؾ هػػػػف خػػػػالؿ دهػػػػا هٍػػػػارات التفكيػػػػر فػػػػي  يـ التفكيػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ المنيػػػػاج المدرسػػػػي:مػػػػأوال: تع
ؿ هػػادة دراسػػية خصائصػػٍا كأسػػاليبٍا، باالضػػافة الػػى أف تعمػػيـ التفكيػػر الهكضػػكعات الدراسػػية، إذ أف لكػػ

العهميات العقميػة لػدل الطمبػة بشػكؿ أفضػؿ كيسػاٌـ فػي  هف خالؿ الهىٍاج الهدرسي يساعد عمى تعزيز
ذا بشأىً أف يغير هف طبيعة بعض الهكاد.  تككيف هىاٌا جديدة ٌك

خالؿ التركيز عمى تعميـ التفكير كهٍاراتػً لمطمبػة  كذلؾ هف ثانيا: تعميـ ميارات التفكير بشكؿ مباشر:
بشػػكؿ هباشػػر كصػػريا كباسػػتخداـ طرائػػؽ هباشػػرة، إذ أف تعمػػيـ التفكيػػر كهٍاراتػػً كهػػادة هسػػتقمة بػػذاتٍا 
يجعػػػؿ الطالػػػب يتعاهػػػؿ هػػػع التفكيػػػر بشػػػكؿ هباشػػػر كبالتػػػالي يكتسػػػب هٍػػػارات هتىكعػػػة تتػػػيا لػػػً هكاجٍػػػة 

 حياة.الصعكبات كالتحديات الهختمفة في ال
كذلػؾ هػف خػالؿ التركيػز عمػى تعمػيـ التفكيػر كهٍاراتػً  ثالثا: تعميـ ميارات التفكير بشكؿ غيػر مباشػر:

لمطمبة بشكؿ غير هباشر كغير تقميدم لمتعميـ الهعركؼ، فٍي تفتا لمطالب آفاؽ كجاالت أكسػع كأكثػر 
ة عمػى الطػرؽ الغيػر هباشػرة هػف هف التعميـ الهباشر، هثال: يعتهد التعميـ فػي الكاليػات الهتحػدة االهريكيػ

خالؿ هىا الطالب الهفاتيا التي تذٌمً لمبحث عف الحقيقة، بيىها في أكركبا يعتهد التعمػيـ عمػى الطػرؽ 
 التقميدية التي تعتهد عمى التمقيف هثال بخالؼ التعميـ في الكاليات الهتحدة األهريكية.

ؾ هػف خػالؿ االسػتعاىة بػالتعميـ الغيػر هباشػر كذلػ التجسير لميػارات التفكيػر بالمنيػاج المدرسػي:رابعا 
ذا يىتا عىً عهمية دها كتسػٍيؿ لمعهميػة الدراسػية، هػثال: عػادة هػا  كجعمً في خدهة التعميـ الهباشر، ٌك

 يتـ تسخير الهختبرات كالتجارب )كتعميـ غير هباشر  لخدهة أٌداؼ التعميـ الهباشرة.
  

 أبعاد التفكير:  16.1.2
 

ػػذا هٍػػـ لمتىػػكع فػػي التعمػػيـ بهػػا فيػػً هػػف هػػف تطػػكرات عصػػرىا ا لحػػالي يحتػػؿ التعمػػيـ الهرتبػػة األكلػػى، ٌك
هعايير كأٌداؼ، كلذلؾ فإف تقدهىا هبىي عمى تقدـ العمـ، كالذم يقكدىا الى التفكيػر، بحيػث يخرجىػا هػف 

 شػػد،كسػػعكدم كراالىجػػدم ) التفكيػػر االسػػتٍالكي الػػى التفكيػػر الهىػػتا هعتهػػدان عمػػى القيػػادة كلػػيس التبعيػػة
2005  . 

 
بػراٌيـ )   بػأف أبعػاد الػتعمـ تقػكـ عمػى األداء كفكػرة لهػدخؿ الػى العهميػة التعميهيػػة 2006كيػرل هحهػكد كا 

ىػػاؾ هعػػايير تربكيػػة عالهيػػة  كيػػتـ تحكيمٍػػا هػػف الػػتعمـ الىظػػرم الػػى التطبيقػػي فػػي األىشػػطة لمهتعمهػػيف، ٌك
أف ىتبعٍػا بهػا تحتكيػً هػف أسػاليب  تعهؿ عمى تحقيؽ الجكدة الشاهمة فػي ىظاهىػا التعميهػي بحيػث يجػب

 كاستراتيجيات هعيىة.
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  أف أبعػػاد الػػتعمـ كإطػػار تعميهػػي لمػػتعمـ يعتهػػد عمػػى ىتػػائا البحػػكث العمهيػػة فػػي 2007تػػرل حسػػىيف )ك 
عهمٍػػا، بحيػػث صػػهـ ليسػػاعد الهعمهػػيف فػػي التخطػػيط لمهىٍػػاج، ككػػذلؾ لتقػػديـ تعميهػػان أفضػػؿ لمهتعمهػػيف 

 تشجيعٍـ عمى الدراسة الذاتية، ككيفية التحميؿ لمتكصؿ لمىتائا.يساعدٌـ عمى التفكير الذاتي ك 
 

يرل بأف التعمـ يعتبر ىشاط هتكاصؿ لدل الفرد كخاصةن عىد هكاجٍتً هشكمة ف  2008عبد السالـ )أها 
ىجػاز الهٍهػة، كهػف خػالؿ  أك هٍهة هعيىة، فتتكلد لدية طاقػة تجعمػً ىشػيطان كهثػابران لحػؿ ٌػذي الهشػكمة كا 

ة هعرفيػػػة يتكصػػػؿ الفػػػرد الػػػى هعػػػارؼ كهعمكهػػػات تػػػىظـ كتفسػػػر خبراتػػػً فػػػي هكاقػػػؼ حياتيػػػة بىػػػاء هىظكهػػػ
 هختمفة.

 
: الىظػػػرم الهبىػػػي عمػػػى القكاعػػػد كاألسػػػس األوؿ،بعػػػدافٌهػػػا   أف أبعػػػاد التفكيػػػر 2014كأشػػػار ىشػػػكاف )

: يعتهػػػد عمػػػى األكؿ هػػػف خػػػالؿ تطبيقػػػً عمػػػى أرض الكاقػػػع أم جعػػػؿ الىػػػاس تتصػػػرؼ الثػػػانيكالعمهيػػػة، 
 دـ هف خالؿ تطبيؽ القكاعد كاألسس الىظرية عمى أرض الكاقع.كتتق
 

  بأىػً تفكيػر خػاص يتصػؼ باالىضػباط بػالفٍـ كاختيػار عىاصػر الهكاقػؼ بأسػمكب 2017كذكر شػمش )
ػي  حدسي هبدع كهبتكر لكي يصىع قرارات تجعؿ هف رؤيػة الهىظهػة كاقعػان يمهسػً العػاهميف لمهسػتقبؿ ٌك

 مفرد.هتكافقة هع تكجٍات الهستقبؿ ل
 

كترل الباحثػة بػأف أبعػاد التفكيػر تعػد األسػاس لبىػاء هجتهػع هتقػدـ كهفكػر لهػا فيٍػا هػف أبعػاد تجعػؿ هػف 
ػػي تطػػكر األسػػاليب كالطػػرؽ الهتبعػػة فػػي التعمػػيـ، فاتباعٍػػا  الهعمػػـ كالهػػتعمـ يسػػتخدهكىٍا أثىػػاء التعمػػيـ ٌك

 ة أكاديهيان.يجعؿ هف هستقبؿ هجتهعىا ههيزان بتطكري كباألجياؿ الكاعية الهتفكق
 

هٍػػػارات التفكيػػػر الػػػى جاىػػػب بعػػض  فػػػي العمػػكـ الرئيسػػػية أبعػػػاد التفكيػػر لقػػد تىاكلػػػت فػػػي دراسػػتي بعػػػض
  :2014تصىؼ كاآلتي )ىشكاف، ك الفرعية الهىبثقة هىٍا 

 
: التفكيػػػػر فػػػػكؽ الهعرفػػػػي كلػػػػً هٍػػػػارات فرعيػػػػة ٌػػػػي )الػػػػكعي بالهعرفػػػػة التقريريػػػػة، الػػػػكعي بالهعرفػػػػة أوال

بالهعرفػػػة الشػػػرطية إدارة الهعمكهػػػات، الضػػػبط كالهراقبػػػة، التخطػػػيط، التقيػػػيـ، تصػػػهيـ اإلجرائيػػػة، الػػػكعي 
 ثالثػا:التفكير االبتكارم كلً هٍارات فرعية ٌػي )الطالقػة، كالهركىػة، كاألصػالة ،  ثانيا: أخطاء التعمـ ،

الىتيجػػػة، التفكيػػػر الىاقػػػد كلػػػً هٍػػػارات فرعيػػػة ٌػػػي )االسػػػتىتاج، االسػػػتقراء، تحديػػػد العالقػػػة بػػػيف السػػػبب ك 
: التفكيػػر العمهػػي كلػػً هٍػػارات رابعػػاالهقارىػػة كالتبػػايف أك التىػػاقض، تحديػػد األكلكيػػات، التتػػابع، التهييػػز ، 

فرعيػة ٌػػي )التركيػػز، جهػػع الهعمكهػات، التػػذكر، التىظػػيـ، التحميػػؿ، التكليػؼ، التكاهػػؿ كالػػدها، التقػػكيـ ، 
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عالقات بيف أجزاء الشكؿ الهىظكهي كتكهمة : التفكير الهىظكهي كلً هٍارات فرعية ٌي )إدراؾ الخامسا
: التفكير سادساالجهؿ الهعطاة، تكهمة العالقات بيف أجزاء الشكؿ الهىظكهي، بىاء الشكؿ الهىظكهي ، 

البصرم كلً هٍارات فرعية ٌي )التعرؼ عمى الشكؿ البصػرم، تحميػؿ الشػكؿ البصػرم، ربػط العالقػات 
ي الشػػػكؿ البصػػػرم، اسػػػتخالص الهفػػػاٌيـ هػػػف الشػػػكؿ فػػػي الشػػػكؿ البصػػػرم، إدراؾ كتفسػػػير الغهػػػكض فػػػ

 البصرم .
 

 أها ألغراض ٌذي الدراسة فتـ ذكر أبعاد التفكير في الجدكؿ اآلتي:
 

 ( أبعاد التفكير في العمـو وميارات التفكير الفرعية المنبثقة منيا6.2جدوؿ)
 العدد الميارة الفرعية أبعاد التفكير

 التفكير 
 فكؽ الهعرفي

رفػػػػة اإلجرائيػػػػة، الػػػػكعي بالهعرفػػػػة الشػػػػرطية، الضػػػػبط الػػػػكعي بالهع
 كالهراقبة، التخطيط، التقييـ

5 

 3 الطالقة، الهركىة، األصالة  التفكير االبتكارم
 5 االستىتاج، االستىباط، التفسير، تقكيـ الهىاقشات، التىبؤ التفكير الىاقد
 تحميػؿ، )التكليػؼالتركيػز، جهػع الهعمكهػات، الترهيػز، التىظػيـ، ال التفكير العمهي

 اإلىتاجية، التكاهؿ كالدها، التقكيـ)
8 

 إدراؾ العالقة بيف أجزاء الشكؿ الهىظكهي - التفكير الهىظكهي
 تكهمة العالقات بيف أجزاء الشكؿ الهىظكهي -
 بىاء الشكؿ الهىظكهي -

3 

التعػػػرؼ عمػػػى الشػػػكؿ البصػػػرم، تحميػػػؿ الشػػػكؿ البصػػػرم ككصػػػفً،  التفكير البصرم
ات فػػي الشػػكؿ البصػػرم، إدرارؾ كتفسػػير الغهػػكض فػػي ربػػط العالقػػ

الشكؿ البصػرم، هٍػارة التهييػز البصػرم، اسػتخالص الهفػاٌيـ هػف 
 الشكؿ البصرم

6 

 30 الهجهكع
 

في ضكء ذلؾ كبعد اطالع الباحثة عمى األدب التربكم فسكؼ تتحدث عف أبعاد التفكير بالتفصيؿ كهػا 
 يمي:
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 التفكير فوؽ المعرفي: 17.1.2
 
ذا االٌتهاـ يعكػس الفٍػـ هػف خػالؿ 1987ف براكف )بيّ    أف التفكير فكؽ الهعرفي يٍتـ بفٍـ الهعرفة، ٌك

 الكصؼ الكاضا لمهعرفة أك الهؤثرات، ككذلؾ يبيف هدل هعرفة الفرد لمجٍاز الهعرفي.
 

   أف التفكيػػر فػػكؽ الهعرفػػي ٌػػك هػػدل كعػػي الهػػتعمـ أثىػػاء اسػػتخداهً ألبعػػاد1994ذكػػر ٌاالىكككفهػػاف )
التفكير كأىهاطً ككيفية إدراؾ األساليب لمتحكـ كالسيطرة بهحاكالت التعمـ هف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ عهمية 

 التعمـ.
 

كػػذلؾ يعػػرؼ عمػػى أىػػً الهعرفػػة العمهيػػة بهػػا تحتكيػػً هػػف أىشػػطة كأسػػاليب تعمػػـ كعهميػػات ذٌىيػػة لمػػتحكـ 
ػا الذاتي، قد تػأتي قبػؿ كبعػد كأثىػاء الػتعمـ كذلػؾ لمفٍػـ كالتخطػيط كالتػ ذكر العمهػي كحػؿ الهشػكالت كغيٌر

(Henson& Eller,1999.  
 

بىاء عمى ها تضهىتً التعريفات السابقة فإف لمتفكير فكؽ الهعرفي تصىيفات عديدة تحتكم عمى هٍارات 
  كتصػىيؼ سيشرككديىسػكف 1998التفكير فكؽ الهعرفػي كهػف ٌػذي التصػىيفات تصػىيؼ يػكر كآخػركف )

 تي:الى هجاليف كاسعيف سأتحدث عىٍها حسب الشكؿ اآل  ، بحيث قسـ فكؽ الهعرفي1994)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : هككىات فكؽ الهعرفي لتصىيؼ يكر كآخركف1.2شكؿ )

التفكٌر فوق 

 المعرفً 

التقوٌم الذاتً  اإلدارة الذاتٌة للمعرفة

 للمعرفة

المعرفة  التنظٌم

 الشرطٌة

المعرفة 

 رجرايٌةاال

المعرفة 

 التقرٌرٌة

 التقوٌم التخطٌط
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 :التقكيـ الذاتي لمهعرفة كيىدرج تحتًالمجاؿ األوؿ لممعرفة:

 
 ٌي التي تتعمؽ بهكضكع التعمـ. المعرفة التقريرية: .1
ي التي تتصؿ باإلجراءات الخاصة بكيفية التعمـ بحيث يقـك بٍا الفرد.ائية:المعرفة اإلجر  .2  ٌك
ي التي تقـك عمى كعي الفرد هف أجؿ تحقيؽ األٌداؼ التعميهية الهحدد.المعرفة الشرطية: .3  ٌك
 

 اإلدارة الذاتية لمهعرفة كتشهؿ:المجاؿ الثاني لممعرفة:
ػػك يشػػهؿ عمػػى االختيػػار الهتعهػػد لإلسػػترات التخطػػيط: .1 يجيات الهطمكبػػة هػػف أجػػؿ تحقيػػؽ األٌػػداؼ ٌك

 التعميهية الهحددة.
ػػػي تتضػػػهف الهٍػػػارات كاالسػػػتراتيجيات هػػػف أجػػػؿ اسػػػتخداهٍا فػػػي اتجػػػاي هحػػػدد إدارة المعمومػػػات:  .2 ٌك

 لهعالجة الهعمكهات بها تشهؿ )تىظيـ، تفصيؿ، تمخيص .
 اهٍا أثىاء التعمـ.كتعىي هدل إدراؾ الفرد لإلستراتيجيات الهىاسبة الستخد المراقبة الذاتية: .3
ك عبارة عف تقدير لهدل تحقيؽ األٌداؼ كهدل تكفر اإلهكاىات.التقويـ: .4  ٌك

 
ػي،  يرل بعض الباحثيف في هكضكع التفكيػر بػأف ٌىػاؾ ثػالث هٍػارات رئيسػية لمتفكيػر فػكؽ الهعرفػي ٌك

 التخطيط، كالهراقبة كالتحكـ، كالتقكيـ ككؿ كاحدة هىٍا تحتكم عمى هٍارات فرعية.
 

 التخطيط: أوال:
 

إف هعرفػػػػة الهػػػػتعمـ باالسػػػػتراتيجيات الالزهػػػػة إلىجػػػػاز الهٍهػػػػات كهػػػػدل كعيػػػػً بػػػػذلؾ، ككيفيػػػػة اسػػػػتعهالٍا 
بظػػركؼ هعيىػػة، ككػػذلؾ تحديػػد األخطػػاء كالهشػػكالت التػػي قػػد تحػػدث كطػػرؽ كأسػػاليب هكاجٍتٍػػا، ككػػـ 

  :2013تحتاج هف كقت لتحقيؽ األٌداؼ، كتشهؿ عمى الهٍارات الفرعية اآلتية )جركاف، 
 تحديد الٍدؼ أك الشعكر بكجكد هشكمة، كتحديد طبيعتٍا. .1
 اختيار إستراتيجية التىفيذ كهٍاراتً. .2
 ترتيب تسمسؿ الخطكات. .3
 تحديد الخطكات الهحتهمة. .4
 تحديد أساليب هكاجٍة الصعكبات كاألخطاء. .5
 التىبؤ بالىتائا الهرغكب فيٍا أك الهتكقعة. .6
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التربػػكم كالدراسػات السػابقة بػػأف الهتعمهػيف يهكػىٍـ تحقيػػؽ تػرل الباحثػة هػف خػػالؿ اطالعٍػا عمػى األدب 
ٌذي الهٍارات هف خالؿ طرحٍـ بعض األسئمة عمى أىفسٍـ، هثؿ: ها الٍدؼ الهراد تحقيقً هف الهٍهة؟ 
هػػا الخبػػرة التػػي سػػتهكىىي هػػف تحقيػػؽ ٌػػذي الهٍهػػة؟ هػػا الخطػػكات كاالسػػتراتيجيات التػػي سػػأتبعٍا لتىفيػػذ 

 الهٍهة؟ 
 

 بة والتحكـ:ثالثا: المراق
 

تركز عمى هدل إدراؾ الفرد كاستيعابً كقدراتػً أثىػاء أدائػً لمهٍهػة، كهػدل قػدرة الفػرد عمػى طػرح األسػئمة 
الذاتية خالؿ تىفيذي لمهٍهة لتحقيؽ الٍدؼ، كبػالطبع ٌىػاؾ هراقبػة كضػبط أثىػاء التىفيػذ، كتشػهؿ هٍػارات 

ا ي:2013) جركاف فرعية ذكٌر    ٌك
 ة االٌتهاـ.اإلبقاء عمى الٍدؼ في بؤر  .1
 الحفاظ عمى تسمسؿ الخطكات. .2
 هعرفة هتى يتحقؽ ٌدؼ فرعي. .3
 هعرفة هتى يجب االىتقاؿ الى العهمية التالية. .4
 اختيار العهمية الهالئهة التي تتبع في السياؽ. .5
 اكتشاؼ العقبات كالخطاء. .6
 هعرفة كيفية التغمب عمى العقبات، كالتخمص هف األخطاء. .7
 

 ثالثا: التقويـ:
 

هكاىاتً كفعالية تعمهً كىتاجاتً، بشكؿ أكثر كضكح، كبعد االىتٍاء  تكضا قدرة الفرد عمى تقييـ قدراتً كا 
 هف عهمية التفكير يقـك الفرد بتقييـ الهٍهة بشكؿ كاهؿ هف حيث:

 
الىتػػػائا التػػػي تكصػػػؿ لٍػػػا، الخطػػػكات الهتبقيػػػة عميػػػً هػػػف أجػػػؿ الكصػػػكؿ الػػػى الىتػػػائا، ككيػػػؼ يسػػػتخدهٍا 

تىفيذٌا، كيجب عمى الطمبػة العهػؿ عمػى التقػكيـ فػي جهيػع الهراحػؿ قبػؿ كأثىػاء  كيكاجً الصعكبات أثىاء
ا )جراكف،    :2013كبعد، كهف ٌذي الهٍارات التي ذكٌر

 تقييـ هدل تحقؽ الٍدؼ. .1
 الحكـ عمى دقة الىتائا ككفايتٍا. .2
 تقييـ هدل هالئهة األساليب التي استخدهت. .3
 تقييـ كيفية تىاكؿ العقبات كاألخطاء. .4
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 فاعمية الخطة كتىفيذٌا.تقييـ  .5
 

 التفكير االبتكاري: 18.1.2
 

  أف االبتكػػػار ٌػػػك الطريقػػػة التػػػي تزيػػػد الفػػػرد حساسػػػيةن اتجػػػاي الهشػػػكالت 2011بػػػّيف الػػػدريا كآخػػػركف )
بػػارة عػػف أف هفٍػػـك التفكيػػر االبتكػػارم عك  كالفجػػكات كالعىاصػػر الىاقصػػة كأكجػػً الػػىقص كعػػدـ االىسػػجاـ.

كعهؿ فركضات عف أكجػً الػىقص، ثػـ يعهػؿ اختبػارات لٍػذي الفركضػات همية تقكـ بتحديد الصعكبات ع
ذا ظٍرت أم أخطاء يعهؿ عمى هعالجتٍا كيعدلٍا كيعد االختبارات هرة أخػرل، كفػي الىٍايػة  ا، كا  كيكرٌر

 تىشر الىتائا.
 

 التفكير االبتكاري: ميارات 19.1.2
 

   أف ٌذي القدرات، ٌي:2011ذكر الدريا كآخركف )
ىػػػي هػػػدل قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى استحضػػػار أكبػػػر كهيػػػة ههكىػػػً هػػػف االسػػػتجابات الهطمكبػػػة الطالقػػػة: كتع .1

 لهشكمة هعيىة في زهف هحدد.
 الهركىة: ٌي ابتكار أفكار جديدة هتىكعة غير هتكقعة هف حيث الكيؼ كالتىكع كليس الكـ. .2
ي يىتهػي األصالة: كتعىي هقدرة الفرد عمى إيجاد حمكؿ كأفكار غير هألكفػة كجديػدة فػي جهاعتػً التػ .3

 لٍا، بحيث تزداد أصالة الفكر، كمها قّؿ شيكعٍا.
  بػأف هٍػارات التفكيػر االبتكػارم/ اإلبػداعي، 2013  كالقكاسهة كأبك غزلػة )2007ككذلؾ ذكر العتكـ )

 ٌي:
 هٍارة الهركىة: كتعىي العهؿ عمى استبداؿ الحالة الذٌىية حسب الهكاقؼ. .1
إىتاج كهيات كبيػرة هػف األفكػار الجديػدة أك الكمهػات أك هٍارة الطالقة: كتعىي هدل قدرة الفرد عمى  .2

 الهعاىي أك األشكاؿ كذلؾ لحؿ هشكالت هعيىة خالؿ فترة زهىية هحددة.
هٍػارة األصػػالة: كتعىػي أف يكػػكف الفػرد أفكػػار جديػػدة غيػر هكػػررة، بحيػث تكػػكف الفكػرة أصػػيمة ألىٍػػا  .3

 غير هكررة أك غير هألكفة.
 

 المبدع:خصائص الشخص المبتكر/  20.1.2
 

  الػػى بعػػض الخصػػائص التػػي يتهتػػع بٍػػا الشػػخص 2007  كطػػافش )2013أشػػار كػػؿ هػػف العياصػػرة )
االسػػػتقاللية كالخيػػػاؿ الكاسػػػع، الىقػػػد البىػػػاء كحػػػب االسػػػتطالع، التهيػػػز  :الهبتكػػػر / الهبػػػدع كتشػػػهؿ عمػػػى
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الهكاقػػػؼ  شػػػجاعة أدبيػػػة كهركىػػػة فكػػػر، أف يتحػػػدل يػػػة كالصػػػدؽ كالعدالػػػة، أف تكػػػكف لديػػػًبالطالقػػػة المفظ
الصػعبة بعػػد االستسػػالـ كيتكيػػؼ هػع البيئػػة الهحيطػػة، كأف يتػػكفر فػي شخصػػيتً الػػذكاء العقمػػي كحضػػكر 

 في شخصيتً كيتقبؿ في آراء اآلخريف.
 

 مميزات التفكير االبتكاري: 21.1.2
 

اىػػػدهاج الفػػػرد كاشػػػتراكً بالهٍهػػػات   بػػػأف التفكيػػػر االبتكػػػارم لػػػً عػػػدة ههيػػػزات هىٍا:2019ذكػػػر الراشػػػد )
يجاد طرؽ جديدة لمتعاهؿ هػع الهكاقػؼ ك  لهعركضة عميً حتى ال تككف أجكبتً أك حمكلً كاضحة جدا.ا ا 

كجػكد ك  كضع هعايير خاصة لمشخصية لتقكيهٍػا كالهحافظػة عميٍػا.ك  بطرؽ غير هألكفة كبعيدة الحدكد.
صرار.  إهكاىات كهعارؼ تستخدـ ألقصى ها يهكف لدل الفرد بشكؿ حهاسي كا 

 
هٍػارات التفكيػر اإلبػداعي سػاب الهتعمهػيف تالهعمػـ هػف أجػؿ إك ريسية يجػب أف يراعيٍػاٌىاؾ هٍهات تدك 

ػػػا ي:2019راشػػػد ) كالتػػػي ذكٌر تشػػػجيع الهتعمهػػػيف عمػػػى ابتكػػػار طػػػرؽ جديػػػدة لمتفكيػػػر كالخػػػركج عػػػف   ٌك
شراؾ كدها الهتعمهيف في أعهػاؿ ال يكجػد لٍػا حمػكؿ ك  الهألكؼ، كالتغمب عمى قمة الهعمكهات كىقصٍا. ا 

ـ الخاصة الهىاسبة لهستكيات أدائٍـ.ك  .أك بديٍيةة أك جاٌزة هباشر   تحفيز الهتعمهيف لكضع هعاييٌر
 

 التفكير الناقد: 22.1.2
 

كثػػرت الىظريػػات ككجٍػػات الىظػػر هػػف األدبػػاء حػػكؿ التفكيػػر الىاقػػد ههػػا أدل الػػى ظٍػػكر تعريفػػات عديػػدة 
عبػػػارة عػػػف تفكيػػػر فػػػي أم هشػػػكمة أك  لمتفكيػػػر الىاقػػػد، بحيػػػث أشػػػار تشػػػارد بػػػكؿ عمػػػى أف التفكيػػػر الىاقػػػد

هكضكع بحيث يساعد عمى تحسػيف تفكيػر الهفكػر كيحػافظ عمػى بىيػة التفكيػر لديػً كيطبػؽ أسػس عقميػة 
  .2009عميً )فشر، 

 
  بأف التفكير الىاقد يستخدـ كهقيـ كفاحص لمحمكؿ الهعركضة ككػذلؾ 2013ذكر القكاسهة كأبك غزلة )

ير هتفؽ عميٍا كهعركفة، كيسػتخدـ تصػىيؼ بمػـك هػف الهسػتكيات لمتحقؽ هف الحؿ الهعركض كفؽ هعاي
ي   تقكيـ.التحميؿ، ك التركيب، ك الالهعرفية العميا ٌك

 
  بأف التفكير الىاقد عهمية ذٌىية يسػتخدهٍا الفػرد لتحميػؿ هشػكمة هعيىػة 2013حدد العريشي كآخركف )ك 

ا، كيقيهٍا لمتكصؿ لالستىتاج الىٍائي، كف رز افكار جديدة لألشياء بشكؿ يساعد قد يتعرض لٍا، كيفسٌر
 الفرد عمى إصدار األحكاـ.
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  بأىػً عبػارة عػف هجهكعػة هػف العهميػات الهكجػً ذاتيػان، كتعهػؿ APAترل الجهعيػة األهريكيػة لمفمسػفة )ك 
عمػػى اسػػتخداـ هٍػػارات عقميػػة لمتكصػػؿ ألحكػػاـ حػػكؿ قضػػايا هعيىػػة، اهػػا بػػالرفض أك القبػػكؿ أك التأجيػػؿ 

  .Yeh & Chen, 2003لىقص الهعمكهات )
 

 خصائص المفكر الناقد: 23.1.2
 

ػػا سػػركر ) كزكريػػا   2005يحتػػكم التفكيػػر الىاقػػد عمػػى هجهكعػػة خصػػائص لمطمبػػة الىاقػػديف، ككهػػا ذكٌر
هؿ عمػى هػػدل حبػً لالسػتطالع كأف تكػػكف لديػً أفكػػار جديػدة كيفػػرؽ تتشػػ  2013  كأبػك غزلػة )2012)

ؿ هكضكع هعيف ال يعرفً، كقدرتً عمى الهالحظػة كىقػد بيف الحقيقة كالرأم، كعدـ خكضً في جداؿ حك 
الهكاضيع، كأف يككف قادران عمى التخيؿ كحؿ الهشكالت، كأف يفصؿ بيف التفكيػر العػاطفي ك الهىطقػي، 

 لديً قبؿ الحكـ عمى شيء. بضركرة تكفر األدلةك  ،كأف يٍتـ بالتكثيقات بشكؿ أساسي
 

ىاقػػد هػػىظـ بشػػكؿ عمهػػي كسػػميـ، فٍػػذا يسػػاعدي عمػػى هػػف الخصػػائص أيضػػا بػػأف يكػػكف تفكيػػر الهفكػػر ال
التحميؿ كالتركيب كتجىب األخطار أثىاء التحميؿ، كأف تككف لديً القدرة عمى تقػكيـ الهىاقشػات كالتركيػب 

حػػذران عىػػد تعبيراتػػً المفظيػػة أك كاالسػػتىباط كالتحميػػؿ كاالسػػتىتاج، كهػػف الهٍػػـ لديػػً كهفكػػر ىاقػػد أف يكػػكف 
 مفظية.الغير 

 
 ميارات التفكير الناقد: 24.1.2

 
؛ 2008كضػػع التربكيػػكف قػػكائـ لهٍػػارات التفكيػػر الىاقػػد، كهػػف ٌػػؤالء سػػتذكر الباحثػػة هٍػػارات )دعهػػس، 

 هؿ عمى:ت  كتش2009كعبد العزيز، 
 

يػز بػيف فكػر الهفكػر عمػى تحديػد الهعمكهػات كهصػدر هصػداقيتٍا حػكؿ هكضػكع هعػيف كالتهيهدل قػدرة  
عهػػؿ عمػػى تىهيػػة الهالحظػػات العهيقػػة كالدقيقػػة، كتحديػػد العبػػارات كاأللفػػاظ كال الهعمكهػػات كقكاعػػد األداء

 بدقة، كالعهؿ عمى تقميؿ األخطاء الهعركفة كالهتكقعة في ٌذا التفكير.
 

كذلؾ قدرتً عمى التفرقة بيف أكجً الشبً كاالختالؼ، كتحديد الصكر كالرهكز الهكجكدة كهػدل ارتباطٍػا 
كاقػؼ الهركىػة كاتخػاذ بػدائؿ هختمفػة لمهكقػؼ الكاحػد كهعالجػة الهكضػكع هع السياؽ ككيفية التعاهؿ في ه

هػػف خػػالؿ كفايػػات البياىػػات كىكعٍػػا كالتىبػػؤ بحػػدكثٍا، كالعهػػؿ عمػػى التهييػػز بػػيف التصػػكرات كاالتجاٌػػات 
 لكضع هعيف كصيج هتكررة، كالقياـ بفرز األدلة كالحجا الغاهضة كتطبيؽ قكاعد الهىطؽ.
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ػػػا العريشػػػي كآخػػػػركف تػػػـ تمخػػػيص الهٍػػػارات األدب يػػػة التػػػي ذكػػػرت سػػػابقان الػػػى هٍػػػارات فرعيػػػة كهػػػا ذكٌر
ي خهس هٍارات: هٍارة االستىتاج، كاالفتراضات، كتقكيـ الهىاقشات، التفسير، االستىباط.2013)    ٌك
 
مة أك هٍػػارة االسػػتىتاج: كتعىػػي التكصػػؿ هػػف قبػػؿ الفػػرد الػػى الىتػػائا الهرجػػكة حػػكؿ القضػػية أك الهشػػك .1

 ي هف بياىات حكلٍا.ها تـ إعطاؤ  الهكقؼ هف خالؿ
هٍػػارة االفتراضػػات: كتعىػػي التىبػػػؤ حػػكؿ الحمػػكؿ الهىاسػػبة لمهشػػػكمة، كاختيػػار أٌػػـ الفرضػػيات لحػػػؿ  .2

 الهشكمة.
تقكيـ الهىاقشػات: تكضػا التهػايز بػيف الحجػا القكيػة كالضػعيفة ىتيجػة كقػائع األحػداث التػي تكصػؿ  .3

 لٍا الفرد.
لبياىػػػات الهعطػػػاة، ككػػػذلؾ تحديػػػد هىطقيػػػة الىتػػػائا الهعطػػػاة التفسػػػير: كتعىػػػي تفسػػػير الىتػػػائا حسػػػب ا .4

 كهدل ارتباطٍا.
االستىباط: تكضا هدل قدرة الفرد فػي هعرفػة العالقػة بػيف الكقػائع الهقدهػة لػً، بحيػث تعطيػً هقػدرة  .5

 عمى الحكـ حكؿ الىتائا اذا ها كاىت هشتقة هف ٌذي الكقائع أـ ال.
 

 أىمية التفكير الناقد: 25.1.2
 

  بػػػأف التفكيػػر الىاقػػػد يعهػػؿ عمػػػى تكجيػػً الطمبػػػة كاسػػتعدادٌـ أثىػػػاء ههارسػػػتٍـ 2009العزيػػز ) يػػرل عبػػػد
ػذا  لمتفكير، كيكضا أٌهية الهعمهيف في غرفة الصؼ، كيقدـ لمطالب خبرات كيحببػً بػالجك الدراسػي، ٌك

ـ كيستخدهكىٍا في هكاقؼ حياتيةاألهر يجعؿ الطمبة يىظهكف خبراتٍـ كأفكا  جديدة عميٍـ. ٌر
 

  أٌهيػات تربكيػة لمتفكيػر الىاقػد كتتهثػؿ فػي أىٍػا تٍػتـ بقػدرة الفػرد عمػى ىقػد 2003كذلؾ ذكر الكسػيهي )
الهعمكهػػات التػػي أكجػػدٌا االىفجػػار الهعرفػػي، كالعمػػـك الهتقدهػػة، لمتكصػػؿ لمهعمكهػػات الصػػحيحة، كالعهػػؿ 

ػي هػف أجػؿ  عمى تكظيفٍا لتحقؽ أٌداؼ الهجتهع، هف الهٍـ تىهيػة التفكيػر الىاقػد كذلػؾ لعػدة أسػباب ٌك
إعداد فرد لديً قدرة عمى ىقد األفكار، كالحمكؿ الهقترحة، كهف أجؿ تحميؿ هكضػكعات يهكػف هىاقشػتٍا، 
كالتكصؿ الى استىتاجات سميهة، أك هف أجػؿ حهايػة تػأثر األفػراد بالثقافػة الضػارة التػي قػد يتعرضػكا لٍػا 

ا الكاسع.  في حياتٍـ بسبب اىتشاٌر
 

 ير الناقد:معايير التفك 26.1.2
 

   تتهثؿ في:2007؛ كالعتـك كآخركف 2009هف هعايير التفكير الىاقد كها أكردٌا )عبد العزيز،
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 الكضكح، الصحة، الدقة، الربط، العهؽ، االتساع، الهىطؽ، كالداللة كاألٌهية.
 

 التفكير العممي: 27.1.2
 

ً فػي شػؤكف حياتىػا اليكهيػة أك   بأىً تفكيػر هػىظـ كلػً هبػادئ تربكيػة يهكػف اسػتخداه1978يرل زكريا )
األىشػػػطة فػػػي األعهػػػاؿ الهٍىيػػػة، أك تكػػػكيف عالقػػػات هػػػع البشػػػر فػػػي العػػػالـ الهحػػػيط بىػػػا. كذكػػػر الدبسػػػي 

  بأىً تفكير يختص بالىشاطات العقمية التي يستخدهٍا اإلىساف لحؿ الهشكالت التي 2009كالٍاشهي )
  بأىػً تفكيػػر 1997سػبة. كهػػا كأشػار جهػػاؿ )قػد تكاجٍػً فػػي حياتػً اليكهيػػة كذلػؾ لمكصػػكؿ لمحمػكؿ الهىا

يقػػػكـ عمػػػى األىشػػػطة العقميػػػة لحػػػؿ هشػػػكالت يكهيػػػة قػػػد تكاجٍىػػػا هعتهػػػدان عمػػػى خبػػػرات الفػػػرد كالهعمكهػػػات 
 السابقة التي لديً كذلؾ لمكصكؿ لمحمكؿ الهىاسبة.

 
لتفكيػػر تعتبػػر الهٍػػارات العقميػػة فػػي التفكيػػر العمهػػي هػػف الهٍػػارات التػػي تقضػػي عمػػى عرضػػية الػػتعمـ كا

بهعىػػى تػػدريب األفػػراد عمػػى الهٍػػارات العقميػػة التفكيريػػة يػػؤدم الػػى تعزيػػز الهتعمهػػيف كالػػى تىظػػيـ التفكيػػر 
 كتجزئتً لخطكات إجرائية هعدة سمفا.

 
الحاجػػة التربكيػػة تٍػػتـ بتػػدريس ٌػػذي الهٍػػارات العقميػػة فػػي أغمػػب التجػػارب العالهيػػة التػػي أثبتػػت هػػدل إف 

هػػف خػػالؿ دهجٍػػا فػػي أسػػاليب كاسػػتراتيجيات التػػدريس أثىػػاء كذلػػؾ لتعمػػيـ، أٌهيػػة العهميػػات العمهيػػة فػػي ا
ذا هطمب أساسي يجب الىظر إليً كهراعاتً عىد  فتعميـ األفراد، كتطبيقٍا ه أجؿ تىهية التفكير لديٍـ ٌك

  .1980بىاء الهىاٌا التربكية )بدر، 
 

 خصائص التفكير العممي: 28.1.2
 

تعتبػر عهميػػات كلٍػا هٍػارات عقميػػة هحػددة، يمجػػا  العمهػي التػػي  خصػػائص التفكيػر 1993)ذكػر زيتػكف 
لٍػػا األفػػراد كالعمهػػاء ككػػذلؾ الطمبػػة، كذلػػؾ هػػف أجػػؿ فٍػػـ كهعرفػػة الكػػكف كظػػكاٌري، كتعتبػػر سػػمكؾ كضػػع 
لمعمهػاء كحػػدد بحيػػث إهػػا أف يتعمهٍػػا أك يتػػدرب عميٍػا، كتعتبػػر خصػػائص التفكيػػر العمهػػي هػػف العهميػػات 

، كذلػػؾ لحػؿ الهشػػكالت اليكهيػة هػػف خػػالؿ تحميمٍػا كاقتػػراح حمػكؿ هىاسػػبة أثىػػاء التػي تىقػػؿ لمحيػاة العاهػػة
 اتخاذ القرارات بشأىٍا عىد تطبيؽ ٌذي الهٍارات.

هؿ عمػػػى أىػػػً ىشػػػاط تػػػـ تهجهكعػػػة خصػػػائص تشػػػ   بػػػأف لمتفكيػػػر العمهػػػي2002ركف )يػػػرل الىجػػػدم كآخػػػ
د كهقصػكد كلػيس تمقائيػان، ككصػؼ تىظيهً كليس ىشاطان ارتجاليان سريعان، ككضع ٌذا الىشاط لٍػدؼ هحػد

بالدقػػػػة كالضػػػػبط، كتتهيػػػػز خصػػػػائص التفكيػػػػر العمهػػػػي بكاقعيتػػػػً كهػػػػدل الهشػػػػاٌدة فيػػػػً ككهيػػػػة الحقػػػػائؽ 
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الهركىػػة كلػػيس بػػالجهكد، ككػػذلؾ الهكضػػكعية فٍػػك بعيػػد عػػف كػػؿ شػػيء هتعمػػؽ كهػػا يتهيػػز بالهمهكسػػة، 
هكاىية هرا  جعتٍا.بالذات، كيتهيز بالتعهيـ كبصدؽ ىتائجً كتعهيهاتً كا 

 
 وظائؼ التفكير العممي: 29.1.2

 
   بأف ٌىاؾ كظائؼ لمتفكير العمهي، كهىٍا:2002أشار الىجدم كآخركف )

 يعهؿ التفكير العمهي عمى دراسة البيئة الهحيطة باإلىساف كفٍـ الظكاٌر فيٍا. .1
حيػػة يعهػػؿ التفكيػػر العمهػػي عمػػى إيجػػاد حمػػكؿ لمهشػػكالت الهختمفػػة الهحيطػػة بػػً سػػكاء كاىػػت هػػف الىا .2

 العمهية أك الحياتية.
فرد اكتشاؼ أسرار في الككف يضيؼ التفكير العمهي هعاىي جديدة لألشياء الهحيطة، بحيث يتيا لم .3

 ف لديً أم هعرفة حكلٍا، كخصائص كاف يجٍمٍا.لـ تك
 

 تحديد الميارات العقمية: 30.1.2
 

ـّ تحديد ٌذي الهٍارات ٍا البعض الػى هٍػارات أساسػية كذلؾ حسب أىكاع التفكير الهختمفة، بحيث صىف ت
)عبيػػػدات  يػػػة كفػػػكؽ هعرفيػػػةكآخػػػركف الػػػى ىقػػػد أك إبػػػداع، ككػػػذلؾ ٌىػػػاؾ هػػػف صػػػىفٍا الػػػى هٍػػػارات هعرف

  .2005كسٍيمة، 
 

هعػايير هػف أجػؿ اختيػػار الهٍػارات العقميػة كالتػي يسػتطيع الفػػرد هػف الكقػد اسػتخدـ هػارزاىك كزهػالؤي عػػدد 
ػي هٍهػة لمتربػكيت ، فمقػد جهعػت ٌػذي الهٍػارات فػي يف لتطبيقٍػا عمػى التالهيػذعمهٍا في غرفػة الصػؼ، ٌك

ثهاف فئات )هٍارات هركزية  بعد أف حدد هرزاىك كزهالؤي إحدل كعشريف هٍارة عقمية )عهميػات هعرفيػة 
  .1996عاهة  )هارزاىك كزهالؤي، 
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   التالي:2.2كها يظٍر في جدكؿ )
 (: العمميات المعرفية العامة7.2جدوؿ رقـ )

 لهٍارات العقميةا الفئة

 هٍارات التركيز
 تحديد الهشكالت 1
 صياغة األٌداؼ 2
هٍػػػػػػػػػػارات جهػػػػػػػػػػع 

 الهعمكهات
 الهالحظة 3
 صياغة األسئمة 4

 هٍارات التذكر
 الترهيز )فؾ الرهكز  5
 التذكر 6

 هٍارات التىظيـ

 الهقارىة 7
 التصىيؼ 8
 الترتيب 9

 التهثيؿ 10

 هٍارة التحميؿ

 سهات كالهككىاتتحديد ال 11
 تحديد األىهاط كالعالقات 12
 تحديد األفكار الرئيسية 13
 تحديد األخطاء 14

 هٍارة التكليد
 استىباط  –االستدالؿ )استقراء  15
 التىبؤ 16
 التكسع 17

 هٍارة التكاهؿ
 التمخيص  18
 إعادة البىاء )التركيب  19

 هٍارة التقكيـ
 بىاء الهعايير 20
 لتأكد )التدقيؽ ا 21
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 أوال: ميارة التركيز:
 

ٌػػي هٍػػارة تظٍػػر لػػدل الفػػرد كتبػػدأ عهمٍػػا إذا شػػعر بأىػػً أهػػاـ هشػػكمة هعيىػػة أك هسػػألة صػػعبة أك هعػػاىي 
ٌهػاؿ  ىاقصة فٍىا الهٍارة تساعد الفرد عمى التركيز كاالٌتهاـ بالجزيئات الصغيرة كالعهؿ عمى جهعٍا كا 

 هؿ عمى هٍارتيف فرعيتيف ٌها:تتشك   ،2004كف، األخرل )هارزاىك كآخر الهعمكهات 
صػػػػياغة األٌػػػػداؼ: تشػػػػتهؿ عمػػػػى بىػػػػاء االتجاٌػػػػات كاألغػػػػراض كتٍػػػػتـ بالكصػػػػكؿ لمىتػػػػائا الهتكقػػػػع  .1

  .2007حصكلٍا لشخص هعيف عىد هركري بالخبرة الهعرفية )قطاهي كعركىي، 
كتكػكف هحيػرة لػً أك  تحديد الهشكالت: ٌي هٍارة تٍتـ بتكضيا الهكاقؼ التي قد يتعرض لٍػا الفػرد .2

كهف ٌذي التساؤالت: هف لديػً هشػكمة؟ هػا الهشػكمة؟ هتػى يجػب حمٍػا؟ كلػذلؾ يجػب  ،هثيرة لمتساؤؿ
  .2007عرض هشكالت حقيقية عمى الهتعمهيف لمتعاهؿ هعٍا )قطاهي كعركىي، 

 
 ثانيا: ميارات جمع المعمومات:

 
كف إليٍا هف خالؿ إكسػابٍـ هعمكهػات ٌي هٍارات تساعد الهتعمهيف عمى الكصكؿ الى هعمكهات يحتاج

تهكىٍـ هف ذلؾ، كبالطبع سػكاء كاىػت عهميػة حصػكلٍـ عمػى الهعمكهػات هػف خػالؿ الهالحظػة البسػيطة 
  كتتهثػػؿ بهٍػػارتيف 2005أك العهميػػات الهعقػػدة هثػػؿ التجريػػب كالبحػػث كالتأهػػؿ )عبيػػدات كأبػػك السػػهيد، 

 ٌها:
كير الهٍػػارات األخػػرل، بحيػػث أىٍػػا تبػػيف هػػدل ٌػػي هٍػػارة أساسػػية تهكػػف الفػػرد هػػف تطػػك الهالحظػػة:  .1

إهكاىيػػػػة الفػػػػرد العقميػػػػة عمػػػػى اسػػػػتخداـ حاسػػػػتً أك جهيػػػػع حكاسػػػػً أثىػػػػاء حػػػػدث هعػػػػيف أك هسػػػػألة هػػػػا 
  .2001كتفحصٍا كتسجيمٍا هباشرة بدقة كهكضكعية كتبياف ىتائجٍا )عطا اهلل، 

ؽ االستقصػاء، كذلػؾ ٌي هٍػارة تعىػى بالبحػث إليجػاد هعمكهػات جديػدة عػف طريػك صياغة األسئمة:  .2
  .2013بطرح أسئمة هف أجؿ فٍـ الظاٌرة كدراستٍا بشكؿ أكسع )جركاف، 

 
 ثالثا: ميارة التذكر:

 
تعتبػػر هػػف أبسػػط الهٍػػارات فػػي التفكيػػر، كتعىػػي قػػدرة الفػػرد عمػػى حفػػظ كتخػػزيف الهعمكهػػات كاسػػترجاعٍا 

الػذاكرة كتمخػيص األفكػار، ثػـ  كقت الحاجة، كتعتهد عمى عهمية قراءة الهادة كتسػجيمٍا بشػكؿ هػىظـ فػي
  كلٍػػػػا 2007طػػػرح عػػػػدة أسػػػئمة عمػػػػى الػػػذات لتحديػػػػد هػػػدل اسػػػػتيعابىا لمهعمكهػػػات )أبػػػػك جػػػادك كىكفػػػػؿ، 

 هٍارتيف:
ي عهمية ربط الهعمكهات هع بعضٍا البعض كتخزيىٍا في ذاكرة بعيدة الهدل .1  .الترهيز: ٌك
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السػٍؿ اسػترجاعٍا، كتعتهػد  االستدعاء: ٌػي طريقػة هىظهػة لتخػزيف الهعمكهػات كحفظٍػا بحيػث هػف .2
ا  .ٌذي الهٍارة بشكؿ كبير عمى طريقة تخزيف الهعمكهات كتىظيهٍا كترهيٌز

 
 رابعا: ميارة التنظيـ:

 
هٍػػارات هىٍػػا الهقارىػػة كتعىػػي إيجػػاد عػػدة   بػػأف هٍػػارة التىظػػيـ تحتػػكم عمػػى 2008كهػػا ذكػػر خطػػاب )

كيفية تسمسمٍا بىاء عمى الهعايير الهعطاة،  التشابً كاالختالؼ بيف األشياء، كهىٍا أيضا الترتيب كتعىي
الهركبات كالصفات التي تكجػد فيٍػا،  ىي الكصكؿ لمهعمكهات هف أجؿ تكضياككذلؾ هٍارة التحميؿ كتع

ي:  كأيضا التصىيؼ في هجهكعات حسب خصائص األشياء. كلٍذا صىفت إلى أربع هٍارات فرعية ٌك
  .1999كعات حسب خصائصٍا )جابر، هٍارة التصىيؼ: كتعىي كضع الفرد لألشياء بهجه .1
هٍػػارة الهقارىػػة: ٌػػي هٍػػارة تتطمػػب هػػف األفػػراد أف تكػػكف لػػديٍـ قػػدرة حػػكؿ التهييػػز بػػيف أكجػػً الشػػبً  .2

يجػػادٌف هػػف ضػػهف األشػػياء أك األفكػػار أك األشػػخاص  بػػيف الهجهكعػػات، كتختمػػؼ أك كاالخػػتالؼ كا 
  .1999الهقارىة كتتفاكت هف ىاحية الصعكبة )جابر، 

حيػث أىٍػا تقػـك عمػى التسمسػؿ فػي تهد عمى هعيػار هعػيف عىػد التىظػيـ ترتيب: ٌي هٍارة تعهٍارة ال .3
  .2012، الخزاعمةالعىاصر أك الهفردات )الحكيجي ك 

هٍارة التهثيؿ: كتعىي القياـ بطرح الهعمكهػات بطػرؽ جديػدة كالتعبيػر عىٍػا بشػكؿ يبػيف هػدل أٌهيػة  .4
ا كذلػػؾ بتحكيمٍػػا الػػى جػػداكؿ  أك هخططػػات أك بياىػػات )الربيعػػي كعبػػد الٍػػادم الهعمكهػػات كعىاصػػٌر

ادم كزار،    .2013ٌك
 

 خامسا: ميارة التحميؿ:
 

هف خػالؿ التحمػيالت التػي تقػكـ بٍػا الهعمكهػات الهتػكفرة بػالهفردات كالصػفات كالتهييػز  ٌي هٍارة تظٍر
ي:ت ، كتش2011بيىٍا )سميهاف،   هؿ عمى أربع هٍارات فرعية ٌك

ئص  كالهككىػػػات: ٌػػػي هٍػػػارة تعهػػػؿ عمػػػى تحديػػػد كتبيػػػاف خصػػػائص هٍػػػارة تحديػػػد السهات)الخصػػػا .1
  .2004األشياء، كتبيف األجزاء الهترابطة هعا )هارزاىك كآخركف، 

هٍػػارة تحديػػد العالقػػات كاألىهػػاط: كتعىػػي هعرفػػة الػػركابط بػػيف الهككىػػات كالطرائػػؽ الهسػػتخدهة لمػػربط  .2
  .2013)جركاف، 

كيفية الكصكؿ لألفكار لدل األفراد هػف خػالؿ ربػط الجػزء ة: كيقصد بٍا فكار الرئيسهٍارة تحديد األ .3
دراكٍا )عبيدات كأبك السهيد،    .2005باألجزاء األخرل في األشياء كا 
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هٍػػػػارة تحديػػػػد األخطػػػػاء: ٌػػػػي هٍػػػػارة لمكشػػػػؼ عػػػػف األخطػػػػاء التػػػػي قػػػػد تتكاجػػػػد فػػػػي الهعمكهػػػػات أك  .4
  .2007اإلجراءات الهستخدهة أثىاء العرض الهىطقي )أبك جادك كىكفؿ، 

 
 سادسا: ميارة التوليد )اإلنتاجية(:

 
ٌي هٍارة إىتاجية تعهؿ عمى إيجاد هعمكهات جديدة بكسائؿ بىائية بحيث يعهؿ الهتعمـ عمى الػربط بػيف 
األفكػػػػار السػػػػابقة هػػػػع األفكػػػػار الجديػػػػدة هػػػػف خػػػػالؿ صػػػػمة ربػػػػط الهكضػػػػكع الهشػػػػترؾ بيىٍهػػػػا )الحػػػػكيجي 

ي: ، كتحتكم ٌذي الهٍارة عمى ثال2012، الخزاعمةك   ث هٍارات فرعية ٌك
 الػػػىاالسػػػتدالؿ: كتعىػػػي كيفيػػػة الكصػػػكؿ لمعىاصػػػر الالزهػػػة لمتكصػػػؿ لمىتػػػائا الهىطقيػػػة كالتػػػي تعػػػكد  .1

العالقات االستداللية سكاء كاىت هقصكدة أك فعميػة هػف ضػهف العبػارات أك األسػئمة أك الخصػائص 
  .2012، الخزاعمةأك... الخ )الحكيجي ك 

التفكيػػر بطريقػػة تعىػػى بهػػا كراء الهعمكهػػات التػػي أعطيػػت لػػً حػػكؿ التىبػػؤ: كيعىػػي قػػدرة الفػػرد عمػػى  .2
  .2011هكضكع هعيف بحيث تككف األفكار جديدة كهستقبمية لها ٌك قادـ )قطيط، 

التكسػػع: كتعىػػػي القيػػػاـ بعػػػرض الهزيػػػد هػػػف الهعمكهػػات كالتفاصػػػيؿ كشػػػرحٍا هػػػف أجػػػؿ إيجػػػاد صػػػكرة  .3
كقػد تػـ التكصػؿ إليػً بصػكرة عقميػة أك جديػد جديدة لمهعمكهات السابقة التي عرضت كلربطٍا بهػا ٌػ

  .2012، الخزاعمةأك لغكية جديدة )الحكيجي ك 
اإلسػػٍاب: كتعىػػي العهػػؿ عمػػى تطػػكير الفكػػرة كدعهٍػػا بتفصػػيالت كثيػػرة كهٍهػػة قػػد تكصػػمىا لىتػػائا  .4

  .2016جديدة )طارؽ كهحهكد، 
  .2016د، االستىتاج: ٌك الكصكؿ لها ٌك أبعد هف الهعمكهات الهعطاة )طارؽ كهحهك  .5
التهثيػػؿ: كتعىػػي التكصػػؿ لهعػػاىي جديػػدة لمهعمكهػػات التػػي طرحػػت كلكػػف بصػػكرة هختمفػػة قػػد تكػػكف  .6

 )بتهثيمٍا برهكز أك هخططات أك صكر أك....، الخ .
 

 سابعا: ميارة التكامؿ والدمج:
 

ػػذا يسػػاعد عمػػالػػترتيػػب الٌػػي هٍػػارة تعهػػؿ عمػػى  ى دها بػػيف األجػػزاء التػػي تشػػترؾ بعالقػػات فيهػػا بيىٍػػا ٌك
   كتشهؿ عمى هٍارتيف فرعيتيف:2012، الخزاعمةالكصكؿ لفٍـ عهيؽ لٍذي العالقات )الحكيجي ك 

يجػػاد األفكػػار الرئيسػػة الهرجػػكة هىػػً .1 هػػف  التمخػػيص: كتعىػػي بتقصػػير الهكضػػكع كالتكصػػؿ الػػى لبػػً كا 
  .2013بكضكح )جركاف،  دكف تالعب فيٍا كالتعبير عىًُ 

ػي القيػاـ ب .2 عهميػة تغييػر لمهعرفػة لمتكصػؿ لهعمكهػات جديػدة يهكػف دهجٍػا إعادة البىاء )التركيػب : ٌك
ذا يساعد عمى الىهك الهعرفي لدل الطمبة )غاىـ،    .2009بالتعميـ ٌك
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 :ثامنا: ميارة التقويـ
 

هػػف أجػػؿ  الىٍائيػػة الهرجػػكةٌػػي عهميػػة لجهػػع الهعمكهػػات كتحميمٍػػا بشػػكؿ هػػىظـ كذلػػؾ لتحقيػػؽ األٌػػداؼ 
  2010عمكهات السابقة، لتكفر لمطمبة ىهك سميـ هتكاهؿ )أبػك عػالـ، هعالجة األخطاء كالقصكر في اله

 :ٌها هؿ عمى هٍارتيف فرعيتيفتكتش
ٌي عهمية يتـ فيٍا كضع هحكات لمحكـ عمى األفكار كالهعمكهات التي كجدت هف ك بىاء الهعايير:  .1

  .2012، الخزاعمةىاحية القيهة كالىكعية كبىائٍا )الحكيجي ك 
ـ بالتأكد هف الهعمكهات التي تـ التكصؿ إليٍا كدراسػة هػدل هىاسػبتٍا بىػاء عمػى التأكد: كتعىي القيا .2

  .Marzano et al, 1988الهحكات كالهعايير التقكيهية التي كضعت )
 
 
 
 

 التفكير المنظومي: 31.1.2
 

 يتطمب هف الفرد أف تككف لديً قدرة عالية في ً تفكير كالتفكير في التفكير  عمى أى2002أشار عبيد )
التفكير كذلؾ بتحميؿ الهكقؼ أك الفكرة ثـ إعادة تركيبٍا بهركىة بحيػث يكػكف ٌىػاؾ تعػدد طرائػؽ. كذكػر 

ػػي  يعتبػػر ىهػػط تفكيػػرم يسػػتطيع هػػف خاللػػً  بأىػػً 2010اليعقػػكبي ) الهػػتعمـ أف يهػػر بهراحػػؿ الػػتعمـ، ٌك
ا كهػػف ثػػـ إعػػادة تىجمػػي فػػي عهميػػة تحميػػؿ كتفكيػػؾ الهكقػػؼ التعميهػػي ألجػػزاء، ثػػـ هالحظػػة الػػركابط بيىٍػػ

 تجهيعٍا بصكرة ىٍائية هىسقة.
ترل الباحثة بأف التفكير الهىظكهي تفكير يٍتـ بالعهميات العقمية الخاصة بالتحميػؿ لتحميػؿ الهسػائؿ أك ك 

الهكاقؼ التي قد تكاجً الفػرد كلػذلؾ فاىػً يعتهػد عمػى هػدل قػدرة الفػرد فػي إعػادة تركيبػة لٍػا بشػكؿ سػٍؿ 
 اجؿ تحقيؽ األٌداؼ التي كضعت في إدارة التفكير لمعهمية. كهىظـ كهرف، ككؿ ذلؾ هف 

 

 خصائص التفكير المنظومي: 32.1.2
 

ػػي الىظػػر فػػي الهكاقػػؼ بشػػكؿ كمػػي ككاسػػع كعػػدـ 2010أشػػار الكبيسػػي )   الػػى هجهكعػػة خصػػائص ٌك
تبسػػيط الهشػػػكالت كالحمػػػكؿ، كأف يىظػػر الػػػى الىظػػػاـ كالػػركابط الهككىػػػة ألجػػػزاء الىظػػاـ بشػػػكؿ كمػػػي، كأف 

بداء الرأم، كأيضا االٌتهاـ ب راء اآلخريف، ي ككف إيجابي كهشجع لحؿ الهشكالت كالتىافس في الىتائا كا 
كأف يسػػاعد الفػػرد عمػػى إدراؾ العػػالـ الهحػػيط بػػً كتكسػػعة كعيػػً بػػالفركض الهسػػتخدهة لتعريػػؼ األشػػياء، 

دة كالعالقػػات التػػي ككػذلؾ يجػػب أف يقػػدـ لمفػػرد هسػػاعدة لتصػػبا لديػػً ىظػػرة كاسػػعة حػػكؿ التػػأثيرات الهتعػػد
 ستككف الهشكمة كذلؾ إليجاد حؿ لٍا.
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 ميارات التفكير المنظومي: 33.1.2
 

تىاكلت  ، ك 2014  كشمبي )2006لهالكي )  كا2004اطمعت الباحثة عمى دراسات سابقة هثؿ الىهر )
 هٍارات التفكير الهىظكهي كالتي يهكف تكضيحٍا بالشكؿ اآلتي:

 
 ير المنظومي(: ميارات التفك2.2شكؿ )

 
 التفكير البصري: 34.1.2

 
  بأىً تفكير يٍتـ بقدرات األفراد حكؿ تهييز هػا تحتكيػً الكتػب أك أم هجمػد آخػر 2013أشار أبك زايد )

،......، الػػػخ   البياىػػػات كاسػػػتىتاج  كقػػػدرة الفػػػرد عمػػػى تحميػػػؿ كتفسػػػير ٌػػػذيهػػػف )صػػػكر، كأشػػػكاؿ، كرسػػػـك
ٌػػػذا التفكيػػػر يعطػػػي الفػػػرد فرصػػػة لمتعاهػػػؿ هػػػع األهػػػكر   بػػػأف 2010الهعمكهػػػات هىٍػػػا. كيػػػرل شػػػكيكي )

ػػا ببصػػريال ػػذا يسػػاعدي عمػػى إدراؾ العالقػػات فػػي الهعمكهػػات كيحممٍػػا، هحسكسػػة فػػي البياىػػات كيهيٌز ، ٌك
ا.  كيتكصؿ لمىتائا الهرجكة بعد تفسيٌر
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 ميارات التفكير البصري: 35.1.2
 

 : أوال: ميارة التمييز البصري
 

مى تهييز الشكؿ البصرم كالذم تـ عرضػة فػي الهكضػكع عػف األشػكاؿ األخػرل تعىي هدل قدرة الفرد ع
 ، كلٍػػػا 2010كقػػػد يهثػػػؿ الشػػػكؿ البصػػػرم هعمكهػػػات هػػػف )رهػػػكز، رسػػػكـ، هسػػػائؿ،....،الخ  )شػػػكيكي، 

ػػػا أبػػػك زايػػػد ) ػػػي: التعػػػرؼ عمػػػى األبعػػػاد كطبيعػػػة 2013  كالعشػػػى )2013هٍػػػارات فرعيػػػة كهػػػا ذكٌر   ٌك
 البصرم. الشكؿ البصرم كخصائص الشكؿ

 
 ثانيا: ميارة إدراؾ العالقات المكانية:

 
كتبيف هدل قدرة الفػرد بػالتعرؼ عمػى األشػياء عىػد كضػعٍا فػي الفػراغ أك اخػتالؼ األهػاكف التػي تكضػع 

 ، 2010ألشػكاؿ ذات البعػد الهتعػدد الثىػائي أك الثالثػي )شػكيكي، فيٍا حسب الهشػاٌد، ككيفيػة دراسػة ا
ػا ػي القػدرة عمػى تبيػاف الهػدلكالت لمتػأثير كالتػأثر هػف 2013أبػك زايػد ) كلٍا هٍػارات فرعيػة كهػا ذكٌر   ٌك
عهػػػػؿ عمػػػػى تكضػػػػيا قػػػػات بػػػػيف الهػػػػدلكالت فيهػػػػا بيىٍػػػػا، كالتقريػػػػب العالك رهػػػػكز أك كمهػػػػات أك إشػػػػارات، 

 .ٌار يتفسك الهعمكهات الكيهيائية، 
 

 ثالثا: ميارة تحميؿ الشكؿ البصري:
 

البصػػػرم الػػػى هككىػػػات أساسػػػية هػػػف تفاصػػػيؿ كاٌتهػػػاـ  يقصػػػد بٍػػػا القػػػدرة عمػػػى تفصػػػيؿ كتجزئػػػة الشػػػكؿ
ػا أبػك زايػد )2010بالهعمكهات كالبياىػات كجػزء ككػؿ )شػكيكي،    2013  كلٍػا هٍػارات فرعيػة كهػا ذكٌر

ػػػي قيػػػاـ الفػػػرد بتحميػػػؿ العالقػػػات كرؤيتٍػػػا بػػػداخؿ الشػػػكؿ البصػػػرم كالتركيػػػز عمػػػى التفاصػػػيؿ،  تحديػػػد ك ٌك
 صرم.تصىيؼ الشكؿ البك خصائص الشكؿ البصرم، 

 
 رابعا: ميارة تفسير المعمومات عمى الشكؿ البصري:

 
كيقصػػد بٍػػا هػػدل اسػػتطاعة الفػػرد عمػػى تفسػػير البياىػػات كالهعمكهػػات بهػػا تحتكيٍػػا هػػف هثيػػرات بصػػرية 

ػػا أبػػك زايػػ2010)رهػػكز، اشػػكاؿ، اشػػارات،... الػػخ  )شػػكيكي،    2013د)  كلٍػػا هٍػػارات فرعيػػة كهػػا ذكٌر
ي قياـ الفرد بتكضيا ت )كمهات،أك رهكز،.... الخ ، كتقريب العالقات بيىٍا، ككذلؾ تكضيا الهدلكال ٌك

 كتفسير الهعمكهات الكيهيائية.
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 خامسا: ميارة االستنتاج البصري:
 

هفػػاٌيـ كهبػػادئ فػػي الهكاضػػيع العمهيػػة كذلػػؾ عػػف طريػػؽ الشػػػكؿ  فكتعىػػي التكصػػؿ لمىتػػائا الهرجػػكة هػػ
 ، كلٍػػػا 2013ـ بالهٍػػػارات السػػػابقة )شػػػكيكي، الهعػػػركض، كالتكصػػػؿ لهعػػػاىي جديػػػدة، هػػػع هراعػػػاة القيػػػا

ي التكصؿ لىتائا جديدة،  استخالص هبادئ عمهية كهفاٌيـ كذلؾ هف خالؿ األشكاؿ ك هٍارات فرعية ٌك
 أك الرهكز أك الصكر.. الخ.

 
 سادسا: ميارة ربط العالقات في الشكؿ البصري:

 
ػػا فػػي الىتػػائا الهرجػػكة تعىػػي قػػدرة الفػػرد عمػػى ربػػط الىتػػائا كالهعمكهػػات الجديػػدة هػػع السػػ ابقة ككيفيػػة تأثيٌر

ا أبك زايد)2013)شكيكي، ي:2013  كلٍا هٍارات فرعية كها ذكٌر    ٌك
 .اىات الهعطاة سكاء بأشكاؿ أك صكرالقدرة عمى تهييز عالقة التأثر بالتأثير في البي

 
 ميارات القرف الحادي والعشريف: 36.1.2

 
شريف ثكرة تكىكلكجيا الهعمكهات الهتطكرة كالتي أخػذت العكلهػة شٍد العالـ هع بدايات القرف الحادم كالع

كاالىفتػػػاح بحيػػػث أصػػػبحت جػػػزءان أساسػػػيان لحياتىػػػا هػػػف جهيػػػع الهجػػػاالت، كأحػػػدثت ٌػػػذي الثػػػكرة تحػػػديات 
  .2016كتغيرات كبيرة كيصعب تكقع حجهٍا )الهكهىي، 

 
عاليػػػة فػػػي القػػػرف الحػػػادم  ذك جػػػكدة كيصػػػبا الىظػػػاـ التعميهػػػي كىتيجػػػة لٍػػػذا التطػػػكر يتكقػػػع اف يتطػػػكر

ػػك هػػا يتطمػػب بػػذؿ الهزيػػد هػػف الجٍػػد كػػي يصػػبا اكثػػر تكػػاهال كتطػػكرا كالعشػػريف  فػػؽ هػػع ليتكاكذلػػؾ  ،ٌك
ك هػف أكلػى األٌػداؼ التػي يجػب تحقيقٍػاالكاقعيف االجتهاعي ك  كتٍػتـ جهيػع الػدكؿ  ،االقتصادم فيً، ٌك

 Rotherhamا الهعمكهػات كاالتصػاالت )فيً، كبٍذا الىظاـ ىستطيع هكاكبة التطكر الهىتشر لتكىكلكجي
,2010.  

 
تتهثػػؿ بػػالقراءة كالكتابػػة، لهٍػػارات التػػي يحتاجٍػػا الهتعمهػػيف كالتػػي   بػػأف اMCEETYA, 2008يػػرل )

حتػػػى تصػػػىع هتعمهػػػيف خالقػػػيف كهىتجػػػيف كقػػػادريف عمػػػى التفاعػػػؿ هػػػع التكىكلكجيػػػا يحتاجٍػػػا كالحسػػػاب، 
هيػػؽ، كحػػؿ الهشػػكالت، كالعهػػؿ عمػػى تخطػػيط األىشػػطة الحديثػػة، كيصػػبا لػػديٍـ قػػدرات هثػػؿ التفكيػػر الع

 بشكؿ هستقؿ، ككذلؾ العهؿ ضهف هجهكعات كفريؽ كتبادؿ األفكار بشكؿ هتكازف كهتعاكف بيىٍـ.
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 تحديات القرف الحادي والعشريف: 37.1.2
 

جٍػً برزت في القرف الحادم كالعشريف العديد هف التحديات التي تكاجٍٍا هجتهعاتىػا الهعاصػرة، كهػا ىكا
المحػػاؽ القػػدرة عمػى تعقيػدان، كذلػػؾ بسػبب عػدـ  هػف تحػديات فػػي هجتهعىػا العربػػي يعتبػر األعهػؽ كاألكثػػر

ر هكاكبة األهـ الهتقدهة كالتطػكر الهتسػارع، فقػد بىػت األهػـ الهتقدهػة إىسػاىا قػادرا عمػى اإلبػداع كالتطػكيك 
ك ها جعمٍا في صفكؼ  الدكؿ الهتقدهة. كاالبتكار ٌك

 
ا ٌك إعداد  إف ٌذي الهسؤكلية في اإلعداد كالتطكر تقع عمى عاتؽ الهؤسسات التعميهية أكال، إذ أف دكٌر

جيػػػؿ قػػػادر عمػػػى التطػػػكير كاإلبػػػداع كهكاكبػػػة التطػػػكرات كالتحػػػديات الهتالحقػػػة هثػػػؿ الثػػػكرة التكىكلكجيػػػة 
براٌيـ،  راىي كا    .2012الهعاصرة، كقضايا العكلهة، كالعىؼ...الخ )الٌز

 
تقدـ كهكاكب لمحياة في التعميـ فإف التحديات التي تكاجً الهعمـ إلعداد ٌذا الفػرد كإلعداد فرد هتطكر كه

كالػػذم أصػػبا يٍػػدد قػػيـ الهجتهعػػات كسػػمككٍا،  التحػػدي الثقػػافيفػػي القػػرف الحػػادم كالعشػػريف تظٍػػر فػػي 
 التربيػػة المسػػتدامةههػػا جعػػؿ الهعمػػـ يعهػػؿ عمػػى تعهيػػؽ أٌهيػػة الهجتهػػع لػػدل الطالػػب، كباإلضػػافة إلػػى 

ػػػي التربيػػػة التػػػي تتكاجػػػد خػػػارج الهدرسػػػة كليحققٍػػػا الهعمػػػـ يجػػػب أف يراعػػػي جكاىػػػب عػػػدة هىٍػػػا )الػػػتعمـ  ٌك
 ثػورة المعمومػاتلمهعرفة، كالتعمـ لمعهؿ، كالػتعمـ لمتعػايش هػع اآلخػريف، كقيػادة التغييػر ، باإلضػافة إلػى 
كاسػعة كهٍهػػة فػػي  كيقصػد بٍػػا ثػكرة االتصػػاالت كالتػػي ارتبطػت بتكىكلكجيػػا الهعمكهػات كأحػػدثت تغييػػرات

كيقصد بً جعؿ التعميـ هٍـ كهرهكؽ هف خالؿ إتباع كافة السبؿ  تمييف التعميـحياتىا، كباإلضافة إلى 
ي التي تعهؿ عمػى الػربط بػيف إدارة التكنولوجيا إلقىاع الهسئكليف بأٌهية التعميـ كرقي هٍىتً، ككذلؾ  ٌك

لمتعاهػؿ هعٍػا لتصػبا هعمكهاتيػة هتطػكرة لمبشػر التكىكلكجيا كاالتصاؿ كالهعمكهات كالكسػائؿ الهسػتخدهة 
لهكاجٍػػة التحػػديات هػػف خػػالؿ أىهػػاط تعميهيػػة جديػػدة كتٍػػدؼ لكسػػب الهػػتعمـ هٍػػارات جديػػدة فػػي القػػرف 

 الحادم كالعشريف.
 

بحيػػث يعهػػؿ عمػػى فػػرض ىهػػكذج كاضػػا لمهعمػػـ إلتباعػػً، كأسػػمكب يػػر يقيػػادة الت آخػػر تحػػدم ٌػػك كأهػػا 
رم في الهجتهع ىحك يهكىً هف استشراؽ الهستقبؿ،  لهعرفة ىتائا العهمية التعميهية، العتباري القائد الجٌك

؛ الراهيىػػي، 2012الهسػػتقبؿ ٌػػي هػػف هٍػػاـ القائػػد )همكػػاكم كىجػػادات،  التغييػػر لمتقػػدـ، فهٍىػػة الهعمػػـ فػػي
2009.  
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 أىداؼ تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف: 38.1.2
 

ريف ىتيجة التكىكلكجيا الهتسارعة يحتـ عميىا جهيعػان إيجػاد الهىػاٌا في القرف الحادم كالعش التطكراتإف 
كاألساليب الحديثة كهكاكبػة ٌػذا التطػكر الٍائػؿ بغيػة بىػاء الطالػب ليكاكػب ٌػذا التطػكر الهتهػايز هػا بػيف 

  .2013الشعكب الهختمفة أك ها بيف العالـ الهتقدـ كعالهىا الىاهي )تريمىجكفادؿ، 
 

فػال  21: فػإف الهكضػكعات األكاديهيػة عىصػر هٍػـ لتىهيػة هٍػارات القػرف األكاديميػة أواًل: إتقاف المادة
يهكف إىجاحٍا كتطػكير الطمبػة أكاديهيػان إال هػف خػالؿ تطػكير الهعرفػة فٍػذا يسػاعد الطمبػة عمػى التفكيػر 

 بشكؿ هتكاصؿ كفعاؿ كىاقد.
 

دريف عمػػى القيػػاـ بالهٍػػارات : تٍػػتـ إلػػى تطػػكير الطمبػػة كجعمٍػػـ قػػا21ثانيػػًا: مخرجػػات ميػػارات القػػرف 
 التكيؼ... الخ.ك الهركىة كالقابمية، ك حؿ الهشكالت، ك كهىٍا التفكير الىاقد،  21الهتطكرة لمقرف 

 
 تصنيؼ ميارات القرف الحادي والعشريف: 39.1.2

 
   ها يأتي:2015تصىؼ هٍارات القرف الحادم كالعشريف بعدة تصىيفات فقد ذكر رزؽ )

: تعػػد هػػف الهٍػػارات القائهػػة عمػػى تىهيػػة قػػدرات الهتعمهػػيف لتحقيػػؽ الىجػػاح واالبتكػػار أواًل: ميػػارات الػػتعمـ
 الشخصي كالهٍىي، كلٍا أفرع هىٍا:

 
 تعد التربية العمهية طريقة هف أجؿ تطكير قدرة الطمبة عمى ميارات التفكير الناقد وحؿ المشكالت :

 .قد كحؿ الهشكالت التي قد تكاجٍٍـالتفكير الىا
 ىتاج هىتجات عمهية جديدة ىحتا داع:ميارات اإلب ج السػتخداـ هف أجؿ إيجاد طرؽ جديدة لمتفكير كا 

 لتمؾ الطرؽ. الهعرفة كالفٍـ لمتكصؿ
 :يجػػاد حمػػكؿ  ميػػارات التواصػػؿ والتعػػاوف تعىػػي كيفيػػة التكاصػؿ االيجػػابي هػػف أجػػؿ تبػػادؿ الهعرفػػة كا 

الهتبػػػادؿ هػػػع اآلخػػػريف، هثػػػؿ كابتكػػػار طػػػرؽ حديثػػػة..... الػػػخ، كذلػػػؾ هػػػف خػػػالؿ التعػػػاكف كاالحتػػػراـ 
 استخداـ كسائؿ اإلعالـ كالتكاصؿ الفعاؿ.

 
 ثانيًا: ميارات تكنولوجيا المعمومات والوسائط والتكنولوجيا وتتكوف مف:

 ٌػػي هػػدل تقػػدير الطمبػػة لمهعمكهػػات التػػي يحصػػمكف عميٍػػا كتقػػدير ك : ميػػارات الثقافػػة المعموماتيػػة
 قديان حسب الطرؽ التي اشتقت هىٍا.هصداقيتٍا كتكثيقٍا كالتي تقدـ تفسيران ى
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 :تعتبػر هػف الهٍػارات التػي تقػكد ىحػك الفٍػـ كالتطبيػؽ، كتحميػؿ الكسػائط  ميارات الثقافة الوسػائطية
 كذلؾ لإلىتاج الجديد.

 :كذلػػؾ يعىػػي التعاهػػؿ هػػع التكىكلكجيػػا الهتطػػكرة  ميػػارات ثقافػػة تكنولوجيػػا المعمومػػات واالتصػػاالت
ذي األ  داة تساعد عمى الكصكؿ لمهعرفة هع األهاىة العمهية.كاستخداهٍا كأداة، ٌك

 :بهعىى تىهية هٍارات األشخاص ليصبحكا هكجٍيف ذاتيان كهستقميف كلػديٍـ  ميارات حياتية ومينية
دارة الهشػػػركعات هػػػع تحهػػػؿ الهسػػػؤكليات كاكتسػػػاب هٍػػػارات  الهقػػػدرة عمػػػى التكيػػػؼ هػػػع التغيػػػرات كا 

 هركىة كالتكيؼ، كاإلىتاجية كالهساءلة.القيادة كهف أبرز ٌذي الهٍارة: هٍارة ال
 

 ميارات القرف الحادي والعشريف وعالقتيا بأبعاد التفكير: 40.1.2
 

ترل الباحثة بأف أبعاد التفكير كهٍاراتً تعتبر جزء هٍػـ فػي القػرف الحػادم كالعشػريف بحيػث تعهػؿ عمػى 
قػد تكاجٍػً، كهػا يحتػكم القػرف  تطكير التفكير لدل الهتعمـ بأساليب كاستراتيجيات هتعددة لحؿ هشكالت

هػػف ثػػكرة هعمكهػػات تىهػػي التفكيػػر كتطػػكري لػػدل الهتعمهػػيف ليصػػبحكا هسػػتقميف بػػالتفكير ذاتيػػان،كتككف  21
 شخصياتٍـ كتعدٌا لمحياة.

 
 تعقيب ختامي 41.1.2

 
بعػػػد اسػػػتعراض الباحثػػػة لمهػػػىٍا الهدرسػػػي هػػػف حيػػػث هفٍكهػػػً كأسسػػػً كالعكاهػػػؿ الهػػػؤثرة فيػػػً كأٌهيتػػػً، 

، كىظريتً، كأٌدافً، كتحميؿ الهحتكل، كأغراض التحميؿ، باإلضػافة لمحػديث عػف هٍػارات القػرف كفمسفتً
الحػػػادم كالعشػػػريف كتصػػػىيفاتٍا، ركػػػزت الباحثػػػة عمػػػى أبعػػػاد التفكيػػػر كتعتبػػػر هٍػػػارات التفكيػػػر جػػػزء هػػػف 

ف شخصػػػيات الهتعمهػػػيف ككيفيػػػة يهٍػػػارات القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف كتعهػػػؿ عمػػػى تطػػػكير التفكيػػػر كتكػػػك 
 هكاجٍة الحياة بتحدياتٍا.

 
تقكـ الباحثة في ٌذي الدراسػة بتحميػؿ هحتػكل كتػب لالعمػـك كالحيػاةل لكحػدات الكيهيػاء لمهرحمػة األساسػية 

  بىػػاء عمػػى أبعػػاد التفكيػػر )التفكيػػر فػػكؽ الهعرفػػي، التفكيػػر 9 – 5العميػػا فػػي فمسػػطيف لمصػػفكؼ هػػف )
كيػػر الهىظػػكهي، التفكيػػر البصػػرم ، كذلػػؾ لهعرفػػة هػػدل االبتكػػارم، التفكيػػر الىاقػػد، التفكيػػر العمهػػي، التف

 تضهيف ٌذي األبعاد في كتب العمـك ككحدات الكيهياء بالذات. 
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 الدراسات السابقة   2.2
 

بعػػد اطػػالع الباحثػػة عمػػى األدب التربػػكم كالدراسػػات السػػابقة بهكضػػكع الدراسػػة تسػػتعرض هجهكعػػة هػػف 
 الدراسات قسهت الى ثالثة أقساـ:

 
 

 منياج العمـو تحميؿ األوؿ: دراسات فيالقسـ 
 

 :(2018دراسةالبص )
ٌدفت ٌذي الدراسة الى الكشؼ عف هٍارات التعميـ كالتفكير الهتضهىة في كتب العمػـك كالحيػاة لمهرحمػة 
األساسػية العميػا كهػدل اكتسػػاب الطمبػة لٍػا فػػي الخميػؿ، كاتبعػت الباحثػة الهػػىٍا الكصػفي التحميمػي، أهػػا 

ي كتػػب العمػػـك كالحيػػاة لمهرحمػػة األساسػػية العميػػا الجػػزء األكؿ كجهيػػع الطمبػػة لمهرحمػػة هجتهػػع الدراسػػة ٌػػ
 ، أهػػا 10400عػػددٌـ ) هيػػع هػػدارس هحافظػػة الخميػػؿ كالبػػالج  فػػي ج 9 – 7األساسػػية هػػف الصػػفكؼ )

  الجػػػزء األكؿ، كلتحقيػػػؽ أٌػػػدافٍا فػػػي  9 – 7عيىػػػة الدراسػػػة فػػػي كتػػػب العمػػػـك كالحيػػػاة لمصػػػفكؼ هػػػف )
ػػي أداة تحميػػؿ هحتػػكل كتطرقػػت الػػى هٍػػارات التعمػػيـ الدراسػػة ق اهػػت الباحثػػة بتصػػهيـ أدكات لمدراسػػة ٌك

  هٍػػارات أساسػػية ) هٍػػارة حػػؿ 5  هٍػػارة فرعيػػة هكزعػػة عمػػى )75كالتفكيػػر بحيػػث تككىػػت األداة هػػف )
عمكهاتية ، الهشكالت، التفكير الىاقد، التفكير اإلبداعي، هٍارة االتصاؿ كالتعاكف، الثقافة اإلعالهية كاله

كأداة اختبار هٍارات التعميـ كالتفكير لمصػؼ السػابع األساسػي كاختبػار هٍػارات التعمػيـ كالتفكيػر لمصػؼ 
 الثاهف األساسي كاختبار هٍارات التعمـ كالتفكير لمصؼ التاسع األساسي.

 
كهىٍػا:  كتطرقت ىتائا الدراسة الػى اإلجابػة عمػى سػؤاؿ التحميػؿ حسػب الىسػب الهئكيػة لهٍػارات التفكيػر

هٍػػػارة حػػػؿ الهشػػػكالت بىسػػػبة هئكيػػػة تىػػػدرج حسػػػب األٌػػػداؼ كالهحتػػػكل كاألىشػػػطة كالتقػػػكيـ تتػػػكزع عمػػػى 
% أهػا  14.97% كالسػابع 87.60% كالثاهف هػف 1.05فبالىسبة لمصؼ التاسع أقؿ ىسبة  ،الصفكؼ
% أهػػا األىشػػطة 60.88% كأعمػػى ىسػػبة التاسػػع 14.97أقػػؿ ىسػػبة فػػي الصػػؼ السػػابع فٍػػك الهحتػػكل 

% 12.49% كالتقػػػكيـ أقػػػؿ ىسػػػبة فػػػي الصػػػؼ السػػػابع 17.40جػػػاءت أقػػػؿ ىسػػػبة فػػػي الصػػػؼ الثػػػاهف ف
% 73.51أعمػى ىسػبة فػي الصػؼ السػابع فقػد كاىػت كبالىسبة لهٍارة التفكير الىاقد هػف حيػث األٌػداؼ 

% كأقػؿ ىسػبة الصػؼ 65.03% أهػا الهحتػكل فكاىػت أعمػى ىسػبة 0.35كأقؿ ىسبة في الصؼ التاسع 
 % كفػي9.62مصػؼ السػابع % كأقؿ ىسبة جػاءت ل62.41طة فأعمى ىسبة أها األىش %6.30السابع 

 % في الصؼ الثاهف.33.49لتقكيـ أعمى ىسبة ا
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أعمػػػى ىسػػػبة فػػػي األٌػػػداؼ لمصػػػؼ التاسػػػع فقػػػد جػػػاءت أهػػػا بالىسػػػبة لهٍػػػارة التفكيػػػر اإلبػػػداعي كاالبتكػػػار 
ة فػػػاف اعمػػػى ىسػػػبة فػػػي % أهػػػا األىشػػػط30.40% كفػػػي الهحتػػػكل أعمػػػى ىسػػػبة لمصػػػؼ السػػػابع 63.93

 % لمصؼ التاسع.83.93% كفي التقكيـ أعمى ىسبة 26.46الصؼ التاسع 
 

كأعمػػى ىسػػبة لمصػػؼ  0.0كأهػػا هٍػػارة االتصػػاؿ كالتعػػاكف فػػاف أقػػؿ ىسػػبة فػػي األٌػػداؼ لمصػػؼ الثػػاهف 
% أهػػا الهحتػػكل فظٍػػرت بىسػػبة 41.14% كظٍػػرت فػػي الصػػؼ السػػابع بػػأعمى ىسػػبة 10.22التاسػػع 
% أهػػا األىشػػطة فقػػػد 37.32لصػػؼ السػػابع % كا51.40تاسػػع، كالصػػؼ الثػػاهف % لمصػػؼ ال25.30

%، أهػػػا 27.73% كالصػػػؼ السػػػابع 61.59كالصػػػؼ التاسػػػع لمصػػػؼ الثػػػاهف % 27.40 بمغػػػت ىسػػػبة
 %.64.87الصؼ السابع بىسبة ك  ،في الصؼ التاسع% 15.45ىسبة فقد بمج التقكيـ 

 
ة فظٍػرت الىتػائا الىسػبية كالتػالي فػي اإلحصػاء لمصػؼ أها بالىسبة لهٍارة الثقافة اإلعالهية كالهعمكهاتي

% لمصػػؼ 16.21ىجػػد أعمػػى ىسػػبة فإىىػػا % أهػػا الهحتػػكل 85.71% كالصػػؼ التاسػػع 42.42السػػابع 
 فقػػػػػد بمغػػػػػت بىسػػػػػبتٍا% أهػػػػػا األىشػػػػػطة 84.73% كالصػػػػػؼ الثػػػػػاهف 20.42التاسػػػػػع، كالصػػػػػؼ السػػػػػابع 

ي أعمى ىسبة بالهقارىة هع الصؼ ال42.12 % 25.31% كالثػاهف 15.88تاسػع % لمصؼ الثاهف ٌك
 %.91.71كالصؼ السابع 

 
 :(2016العنزي ) دراسة

ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة الػػى تحميػػؿ هقػػررات العمػػـك لمصػػفكؼ العميػػا لمهرحمػػة االبتدائيػػة فػػي ضػػكء هٍػػارات 
التفكيػػر الهتشػػعب فػػي الههمكػػة العربيػػة السػػعكدية، كاتبػػع الباحػػث الهػػىٍا الكصػػفي التحميمػػي، أهػػا هجتهػػع 

  بجزئيٍػػا  6 – 4ة فتهثػػؿ فػػي جهيػػع هقػػررات العمػػـك لطمبػػة الهرحمػػة االبتدائيػػة لمصػػفكؼ العميػػا )الدراسػػ
  هقػػػررا، كلتحقيػػػؽ أٌػػػداؼ الدراسػػػة قػػػاـ الباحػػػث ببىػػػاء أداة التحميػػػؿ 12األكؿ كالثػػػاىي كالبػػػالج عػػػددٌـ )

  4عمػػى )تػػـ تكزيعٍػػا    هٍػػارة32فػػي ضػػكء هٍػػارات التفكيػػر الهتشػػعب كالتػػي بمػػج عػػددٌا )  الهحتػػكل)
ة، أهػا ىتػائا الدراسػة فتكصػمت إلػى: تػكافر هٍػارات التفكيػر الهتشػعب فػي هحتػكل هقػػررات هٍػارات رئيسػ

شػػكؿ % تكزعػػت ب39.69العمػػـك لمصػػفكؼ العميػػا لمهرحمػػة االبتدائيػػة بدرجػػة هىخفضػػة، كبمغػػت الىسػػبة 
لتفكيػر التفصػيمي % كهٍػارات ا49.3ة ٌي هٍارات التفكير الىاقد بىسبةهتفاكت عمى اربع هٍارات رئيس

%، 31.03 % كهٍػارات التفكيػر الهػرف بىسػبة38.8% كهٍػارات التفكيػر األصػيؿ بىسػبة 39.6بىسػبة 
الطالب كالىشاط داخؿ الصؼ الكاحد هف خالؿ تقارب الىسب الهئكية كذلؾ لتكفر هٍارات التفكير  كبيف

 الهتشعب في هحتكاي.
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 (:2016دراسة حمداف وبالؿ )
ى هعرفػػة درجػػة تػػكافر الهٍػػارات العقميػػة فػػي هحتػػكل هػػىٍا العمػػـك لمصػػؼ األكؿ ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة الػػ

األساسػػي كفػػؽ ىهػػكذج هػػارزاىك، كاسػػتخدـ الهػػىٍا الكصػػفي بأسػػمكب تحميػػؿ الهحتػػكل، هجتهػػع الدراسػػة 
قائهػػة بالهٍػػارات العقميػػة  ساسػػي، كلتحقيػػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة أىشػػأتكعيىتػػً كتػػب العمػػـك لمصػػؼ األكؿ األ

  8ككىػػػت القائهػػػة هػػػف )ا فػػػي هحتػػػكل ٌػػػذا الكتػػػاب هشػػػتقة هػػػف ىهػػػكذج هػػػارزاىك، كقػػػد تالكاجػػػب تضػػػهيىٍ
ٌي: ٍارات الفرعية، كالهٍارات الرئيسة   هؤشران داالن عمى اله57  هٍارة فرعية ك )21ة ك)هٍارات رئيس

ا )التركيػػػز، جهػػػػع الهعمكهػػػػات، التػػػذكر، التىظػػػػيـ، التحميػػػػؿ، التكليػػػػد، التكاهػػػؿ، التقػػػػكيـ ، كأظٍػػػػرت ىتػػػػائ
الدراسػػة لهحتػػكل هػػىٍا العمػػكـ عػػددا هػػف الهٍػػارات العقميػػة كبىسػػب هتفاكتػػً بػػيف هٍػػارة كأخػػرل، ال سػػيها 
هٍػػػارات جهػػػع الهعمكهػػػات كالتىظػػػيـ كالتػػػذكر التػػػي حصػػػمت عمػػػى ىسػػػب هئكيػػػة عاليػػػة كالىسػػػب بالترتيػػػب 

% ، هقارىػػة هػػع هٍػػارات التكليػػد التػػػي ضػػهىت فػػي الهحتػػكل بىسػػػب %11.11، %19.71، 34.77)
كية ضػعيفة، فضػال عػف إٌهػاؿ هٍػارات أخػرل )ثػالث هٍػارات فرعيػة ، كهىٍػا هٍػارة تحديػد األخطػاء هئ

ي هٍارة ضركرية كهىاسبة لمهتعمـ في ٌذا الصؼ.  ٌك
 

 :(2014شمبي ) دراسة
ٌدفت ٌذي الدراسة الى تحديد هٍارات القرف الحادم كالعشريف التي يهكف دهجٍا فػي هىػاٌا العمػـك فػي 

ألساسػي فػي هصػر، كاتبعػت الباحثػة الهػىٍا الكصػفي التحميمػي، أهػا هجتهػع الدراسػة ٌػـ هرحمة التعميـ ا
  كتػػب دراسػػية، كلتحقيػػؽ أٌػػداؼ 6 ، كعيىػػة الدراسػػة ٌػػك كتػػب العمػػـك كالبػالج عػػددٌا )6 -4الصػفكؼ )

الدراسػػة قاهػػت الباحثػػة باسػػتخداـ قائهػػة هٍػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف األساسػػية كالفرعيػػة باإلضػػافة 
  خبيػػر، 15)بمػػج عػػددٌـ كأحػػد أسػػاليب الدراسػػات الهسػػتقبمية هػػع عػػدد هػػف الخبػػراء  –سػػمكب دلفػػال أل

.  كصههت أداة لتحميؿ هحتكل كتب العمـك
 

كتكصػػمت ىتػػػائا الدراسػػػة الػػػى إطػػػار هقتػػػرح يتكػػػكف هػػػف ثػػػالث هجهكعػػػات هػػػف الهٍػػػارات لمقػػػرف الحػػػادم 
الكسائط كالتكىكلكجيا، كهٍارات الحياة كالهٍىػة  كالعشرم )هٍارات التعميـ كاالبتكار، هٍارات الهعمكهات،

في هىاٌا العمكـ بالتعميـ األساسي ، باإلضافة آلراء الهعمهيف الهتكقعة ككػذلؾ تكصػمت الػى هعػدؿ لٍػا 
ي هىخفضة كباقي الهٍارات ىسػبتٍا 25عف  ذلػؾ % كيػدؿ 0% )اإلبداع كاالبتكار  لمصؼ الخاهس ٌك

 %.42لهٍارات الفرعية فىسبتٍا عمى عدـ تكاجدٌا في أم كتاب، أها ا
 

 : (2014دىماف ) دراسة
  األساسػي فػي ضػكء اختبػارات  8 – 5ٌدفت ٌذي الدراسػة الػى تحميػؿ هحتػكل كتػب العمػكـ لمصػفكؼ )

(TIMSS فػػي فمسػػطيف، هػػىٍا الدراسػػة ٌػػك كصػػفي تحميمػػي، أهػػا هجتهػػع الدراسػػة فتهثػػؿ بكتػػب العمػػـك  
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لثػػاىي  ، أهػػا عيىػػة الدراسػػة فٍػػي ىفػػس الهجتهػػع، كلتحقيػػؽ   األساسػػي )الجػػزء األكؿ كا 8-5لمصػػفكؼ )
كىتائا TIMSS(2011أٌداؼ ٌذي الدراسة قاهت الباحثة ببىاء أداة تحميؿ هحتكل في ضكء هتطمبات )

ٌػػذي الدراسػػة ٌػػي: بهػػا يتعمػػؽ بهجػػاؿ هكضػػكعات العمػػكـ بصػػفة عاهػػة بالىسػػبة لمصػػؼ الخػػاهس تسػػاكم 
ي تتساكل هع الصؼ الساد19الىسبة  ػي 22% كالىسػبة 21% كالثػاهف 29س، أها السابع % ٌك % ٌك

ػي 27.4في هجاؿ الهحتػكل تسػاكم  TIMSS(2011)هتدىية جدا، أها الىسبة الهئكية لهتطمبات  % ٌك
% كالخػػاهس 33.3% كالسػػادس 33.6ىسػػبة هتدىيػػة بحيػػث تفاكتػػت بػػيف الصػػفكؼ فػػأعمى ىسػػبة لمثػػاهف 

% كعمػـ الكيهيػاء 44.1هحتػكل كتػب العمػـك  %، حيث بمغت ىسبة عمـ األحياء فػي18% كالسابع 25
%، أها الىسبة الهئكية لبعض العهميات الهعرفية في 15.3% كعمـ األرض 26% كعمـ الفيزياء 14.6

% بالىسبة لمصفكؼ، أها الىسبة الهئكية لبعض العهميات الهعرفية كالتي أسفر عىٍا 68تحميؿ الهحتكل 
 %.8% كهجاؿ االستدالؿ 36هجاؿ التطبيؽ % ك 56% كفي هجاؿ الهعرفة بمغت 24.9تحميؿ 

 
 :(2013الباز ) دراسة

ٌدفت ٌذي الدراسة الى لتطكير هىٍا العمكـ لمصؼ الثالػث اإلعػدادم فػي ضػكء هٍػارات القػرف الحػادم 
كالعشػريف فػي هصػر، اتبعػت الباحثػة الهػىٍا الكصػفي التحميمػي، أهػا هجتهػع الدراسػة فٍػك كتػابي العمػـك 

ة لمفصػػػميف الدراسػػػييف )األكؿ كالثػػػاىي  كطػػػالب الصػػػؼ الثػػػاىي عشػػػر )كبدايػػػ لمصػػػؼ الثالػػػث اإلعػػػدادم
طمبػة الصػؼ الثالػث اإلعػدادم )كىٍايػة لمصػؼ الثالػث ، أهػا عيىػة لمصؼ الثالػث  كعمػى هجهكعػة هػف 

الدراسػػة فٍػػي طػػالب الصػػؼ الثػػاىي عشػػر )كبدايػػة لمصػػؼ الثالػػث  كعمػػى هجهكعػػة هػػف طمبػػة الصػػؼ 
ؼ الثالػث ، كلتحقيػؽ أٌػداؼ الدراسػة أعػدت الباحثػة أدكات لدراسػة قائهػة الثالث اإلعدادم )كىٍاية لمصػ

هعػػايير هػػىٍا العمػػـك لمصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادم فػػي ضػػكء هٍػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف )األٌػػداؼ، 
الدراسػػة الػػى: أف الهحتػػكل  لتحميػػؿ هحتػػكل كتػػب العمػػكـ، كأشػػارت الهحتػػكل، األىشػػطة، كالتقػػكيـ  ، كأداة

هثؿ )التفكير الىاقد، كحؿ الهشكالت، كاالتصاؿ  بىسبة  21يتىاكؿ بعض هٍارات القرف  العمهي لمكحدة
  بالىسػبة لإلجهػالي 32 - 30% هف إجهاؿ قائهة لهؤشػر ) 49.2 – 46.2عالية عف باقي الهعايير 

  هؤشػػػػرا، أهػػػػا األىشػػػػطة العمهيػػػػة بالكحػػػػدة تىاكلػػػػت بعػػػػض هٍػػػػارات هىٍػػػػا )التفكيػػػػر الىاقػػػػد، كحػػػػؿ  65)
  هػػػػف 22- 20% لهؤشػػػػرات ) 33.8 – 30.8ت، كاالتصػػػػاؿ، كالثقافػػػػة التكىكلكجيػػػػة  بىسػػػػبة الهشػػػػكال

  هؤشػرات لكػػال الكتػػابيف 5%، كأخيػػرا األٌػػداؼ الػذم تحقػػؽ بٍػػا ) 20 – 15.4اجهػالي القائهػػة بىسػب 
حققة لهعيػار التفكيػر العمهية كاىت أعمى ىسبة هؤشرات ه%، أيضا في الهحتكل كاألىشطة  7.7بىسبة 
 % هف الهؤشرات الفرعية لكال الهعياريف.50د، يميً هعيار االتصاؿ حيث تحقؽ أكثر هف الىاق
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 :(2013الحياري والرواشدة ) دراسة
ٌػػػدفت ٌػػػذي الدراسػػػة الػػػى تحميػػػؿ كتػػػب العمػػػـك لمصػػػؼ التاسػػػع األساسػػػي فػػػي األردف فػػػي ضػػػكء القضػػػايا 

صفي التحميمي، أها هجتهع الدراسػة كالعيىػة العمهية كاالجتهاعية كالتكىكلكجية، كاتبع الباحثاف الهىٍا الك 
ػػػي عمػػػـك )األرض  فتككىػػػا هػػػف جهيػػػع كتػػػب العمػػػـك لمصػػػؼ التاسػػػع األساسػػػي لمفصػػػميف األكؿ كالثػػػاىي ٌك
كالبيئة، العمـك الحياتية، الفيزياء، الكيهياء   بحيػث أخػذت جهيػع هحتكيػات ٌػذي الكتػب هػا عػدا الفٍػرس 

متحميػػؿ كتضػػهىت أٌػػداؼ الدراسػػة قػػاـ الباحثػػاف ببىػػاء أداة لكالهقدهػػة كالهصػػطمحات كالهراجػػع، كلتحقيػػؽ 
  قضػػية فرعيػػة، كىتػػائا الدراسػػة تكصػػمت الػػى أف الكتػػب ركػػزت 86ة هتفرعػػة الػػى )  قضػػايا رئيسػػ15)

%  كتفاكتػػت بىسػػب 20.52هػػاء بىسػػبة )%  يميٍػػا قضػػايا شػػا ال28.37عمػػى قضػػايا الصػػحة بىسػػبة )
ـ، ٌػػذا باإلضػػافة لعػػدـ تضػػهيف الهحتػػكل لػػبعض القضػػايا بقايػػا القضػػايا لهحتػػكل العمػػك  هختمفػػة تضػػهىت

 هثؿ الهفاعالت الىككية.
 

 (:2008عموي وآخروف ) دراسة
ٌدفت ٌذي الدراسة الى بىاء ىهكذج لخطكات دها هٍارات تفكيػر األساسػية فػي الهػىٍا الدراسػي الهقػرر 

تكػػكف هجتهػػع الدراسػػة هػػف فػػي هػػادة العمػػـك كأجريػػت فػػي الػػيهف، كاتبػػع الباحػػث فيٍػػا الهػػىٍا التجريبػػي، ك 
  األساسي، أها عيىة الدراسة فاشتهمت عمى أربعيف هعمها كهعمهػة، كهػف أجػؿ تحقيػؽ  9-7الصفكؼ )

أٌػػداؼ الدراسػػة تػػـ اختيػػار سػػت هٍػػارات أساسػػية لمتفكيػػر )الهالحظػػة، الهقارىػػة، التصػػىيؼ، كاالسػػتقراء، 
هػػػف ثػػػـ تػػػدريب الهعمهػػػيف عميٍػػػا ضػػػهف االسػػػتىتاج، التجربػػػة أك تطبيػػػؽ اإلجػػػراءات ، كدهجٍػػػا بػػػالهقرر ك 

الهىاٌا كتـ تصهيـ استهارة لتحكيـ ىهكذج هصفكفة دها هٍارات التفكيػر، كىتػائا الدراسػة تطرقػت الػى 
ػي: التربيػة اإلسػالهية، اتكرشة عهؿ الهعمهيف حكؿ تطبيؽ هٍارات التفكير السػتة فػي تخصصػ ٍـ أال ٌك

)أحيػػػػػاء، فيزيػػػػػاء، كيهيػػػػػاء  كالرياضػػػػػيات، كالدراسػػػػػات المغػػػػػة العربيػػػػػة، المغػػػػػة اإلىجميزيػػػػػة، هػػػػػادة العمػػػػػـك 
لهحكهػػيف كهالحظػػاتٍـ كهقترحػػاتٍـ االسػػتفادة هػف آراء ا)تػػاريخ، جغرافيػػا، كطىيػة كصػػحية  ك االجتهاعيػة 

ىتائا الكرشة ٌي تطكير الىهكذج ليككف دليال لمهعمـ في دها هٍارات التفكير في الهىٍا الدراسي هف ك 
اسػػػية الهختمفػػػة كعميػػػً سػػػيعهؿ فريػػػؽ الدراسػػػة عمػػػى األخػػػذ بالهالحظػػػات خػػػالؿ الػػػدركس فػػػي الهػػػكاد الدر 

كالهقترحات التي كردت بكرشة التدريب هف قبؿ الهحكهيف كالهشػاركيف كالعهػؿ عمػى اسػتيعابٍا لكػي يػتـ 
 ضهاف التطكير.

 
 (:2007دراسة عيطة )

اسػية الػدىيا بفمسػطيف ٌدفت ٌذي الدراسػة الػى هعرفػة هػدل تضػهيف هقػررات العمػكـ العاهػة بالهرحمػة األس
كالهقررة هف قبػؿ كزارة التربيػة كالتعمػيـ بالسػمطة الكطىيػة الفمسػطيىية لمهٍػارات العقميػة الػكاردة فػي ىهػكذج 
هارزاىك ألبعاد التعمـ، حيث استخدـ الباحث الهىٍا الكصفي التحميمي في تحميؿ األسئمة الهتضهىة فػي 
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ػا فػي هىٍػاج العمػـك العاهػة لمهرحمػة  الكتب الثهاىية، كقاـ بإعداد قائهة بالهٍارات العقمية الهرغػكب تكافٌر
األساسية الدىيا، كعرضٍا عمى هجهكعػة هػف الخبػراء فػي هجػاؿ الهىػاٌا كطػرؽ تػدريس العمػكـ، لتحديػد 
ػػػا فػػػي كتػػػب العمػػػكـ العاهػػػة لمهرحمػػػة األساسػػػية الػػػدىيا بٍػػػدؼ إعػػػداد أداة  الهٍػػػارات العقميػػػة الػػػالـز تكافٌر

  سػػؤاالن فػػي 960احػػث كهجهكعػػة هػػف الهعمهػػيف بتحميػػؿ األسػػئمة التػػي بمػػج عػػددٌا )الدراسػػة، ثػػـ قػػاـ الب
ضػػػكء الهعػػػايير التػػػي أجهػػػع عميٍػػػا الهحكهػػػكف ألداة الدراسػػػة، كقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث التكػػػرارات كالىسػػػب 

 الهئكية في الهعالجة اإلحصائية. 
 

%  فػػي 60.52تعميهيػػة )كتكصػػؿ الباحػػث الػػى هجهكعػػة هػػف الىتػػائا هػػف أٌهٍػػا: بمغػػت ىسػػبة األسػػئمة ال
% هػػف هجهػػكع األسػػئمة فػػي الكتػػب الثهاىيػػة، كهػػا ركػػزت 39.48حػػيف بمغػػت ىسػػبة األسػػئمة التقكيهيػػة )

%  كالهالحظػػػػػػػة بىسػػػػػػػبة 17.92% ، كاالسػػػػػػػتدالؿ بىسػػػػػػػبة )28.02األسػػػػػػػئمة عمػػػػػػػى التػػػػػػػذكر بىسػػػػػػػبة )
عمػى هٍػػارات  %  أيضػا، هػف هجهػػكع األسػئمة فػي الكتػػب الثهاىيػة، كقمػػت ىسػبة تركيػز األسػػئمة17.92)

ػػػا عمػػػى الترتيػػػب التػػػالي: التكسػػػع ) % ، 09.27التكسػػػع كالهقارىػػػة كالتصػػػىيؼ حيػػػث جػػػاءت ىسػػػبة تكافٌر
يػػب %  هػػف هجهػػكع األسػػئمة، كأٌهمػػت األسػػئمة هٍػػارات الترت6.67%  كالتصػػىيؼ ))06.88كالهقارىػػة )

الترتيػػػػػب  السػػػػػهات كالتهثيػػػػػؿ بػػػػػدرجات هتقاربػػػػػة حيػػػػػث بمغػػػػػت ىسػػػػػبة أسػػػػػئمةكالتىبػػػػػؤ كتحديػػػػػد األخطػػػػػاء ك 
%  02.29% ، كتحديػػػػػػد السػػػػػػهات )02.60% ، كتحديػػػػػػد األخطػػػػػػاء )3.44% ، كالتىبػػػػػػؤ ))4.58))

 % .01.04كالتهثيؿ )
 

 القسـ الثاني: دراسات في الكيمياء
 

 :(2016دراسةالوىر وأبو السمف )
ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة الػػى تحميػػؿ كتػػاب الكيهيػػاء لمصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي األردف فػػي ضػػكء الهعػػايير 
ي كتاب الكيهياء لمصؼ  التي كضعٍا االتحاد األهريكي لتقدـ العمكـ، أها هجتهع الدراسة فٍك عيىتٍا ٌك
التاسع، كالهىٍا الكصفي التحميمي، كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة تـ بىاء اداة تحميؿ لكتاب الكيهياء كاحتكت 

ة كالثاىيػػة ايير رئيسػػتػػب العمػػـك كتضػػـ خهسػػة هعػػعمػػى هجهكعػػة هػػف الهعػػايير: األكلػػى تحميػػؿ هحتػػكل ك
ة كلكػػؿ هعيػػػار عػػدد هػػػف الهعػػػايير ة التػػدريس كتضػػػـ سػػبعة هعػػػايير رئيسػػػهقػػدار دعػػػـ ٌػػذي الكتػػػب لعهميػػػ

ز، هقبػػكؿ، كضػػعيؼ ، الفرعيػػة كلكػػؿ هعيػػار فرعػػي هجهكعػػة هػػف الهؤشػػرات عمػػى ثػػالث درجػػات )ههتػػا
 الخهسة: : لتحميؿ الهحتكل في السؤاؿ األكؿ بىاء عمى الهعايير كجاءت ىتائا الدراسة
حصػػؿ عمػػى أعمػػى   ، كالهعيػػار الثػػاىي الػػرئيس3كسػػط ): حصػػؿ عمػػى )ههتػػاز  بتالهعيػػار األكؿ الػػرئيس

كالهعيػػػار  ، 2الثالػػػث حصػػػؿ عمػػػى )هقبػػػكؿ  بهتكسػػػط )  ، كالهعيػػػار الػػػرئيس2.5ؿ  بتكسػػػط )هػػػف )هقبػػػك 
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  بهتكسػػط الخػػاهس بدرجػػة )هقبػػكؿ  ، كالهعيػػار الػػرئيس1.5  بهتكسػػط )الرابػػع أقػػؿ هػػف )هقبػػكؿ الػػرئيس
  ، كلتحميؿ الهحتكل لمسؤاؿ الثاىي بىاء عمى الهعايير السبعة:2)

الثػاىي بدرجػة أقػؿ هػف   ، كالهعيار الػرئيس1.8  بهتكسط )األكؿ بدرجة أقؿ هف )هقبكؿ الهعيار الرئيس
 ، الهعيػػار 2.3ؿ  بهتكسػػط )الثالػػث بدرجػػة أعمػػى هػػف )هقبػػك   ، الهعيػػار الػػرئيس1.3ؿ  بهتكسػػط ))هقبػػك 
 ، 1.7الخػػاهس أقػػؿ هػػف )هقبػػكؿ  )  ، الهعيػػار الػػرئيس2.3ف )هقبػػكؿ  )الرابػػع بدرجػػة أعمػػى هػػ الػػرئيس

  . 1.5السابع أقؿ هف )هقبكؿ )  ، كالهعيار الرئيس2.4)هقبكؿ  ) السادس أعمى هف كالهعيار الرئيس
 
 

 :(2014نشواف ) دراسة
فػي فمسػطيف فػي  رحمػة الثاىكيػةٌدفت ٌذي الدراسػة الػى اقتػراح تصػكر لتطػكير هحتػكل كتػب الكيهيػاء لمه

كيػر فػػي العمػػكـ، كاتبعػػت الهػىٍا الكصػػفي التحميمػػي، كلتحقيػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة تػػـ ضػكء بعػػض أبعػػاد التف
ػي )فػكؽ الهعرفػي، التفكيػر الىاقػد، االبتكػارم، العمهػي، لم  أبعػاد 6بىاء أداة في التحميؿ تضػـ ) تفكيػر ٌك

ابعػػػة لٍػػػا، كتككىػػػت عيىػػػة الدراسػػػة هػػػف جهيػػػع كتػػػب   هٍػػػارة تفكيػػػر فرعيػػػة ت36البصػػػرم، الهىطقػػػي  لػػػػ )
قػػد بيىػػت ىسػػب األبعػػاد فػػي الكتػػب بالترتيػػب ة فػػي فمسػػطيف أهػػا ىتػػائا الدراسػػة فالكيهيػػاء لمهرحمػػة الثاىكيػػ

ػػي: بعػػد التفكيػػر العمهػػي بىسػػبة  %، كالتفكيػػر الىاقػػد بىسػػبة 25.19%، كالتفكيػػر فػػكؽ الهعرفػػي 40.5ٌك
 %.0.67%، كالهىظكهي 1.59%، كالتفكير اإلبداعي 9.35%، كالتفكير البصرم بىسبة 22.5

 
 القسـ الثالث: دراسات أخرى

 
 (:2017دراسة حسف )

ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى تحميػػؿ هحتػػكل كتػػب األحيػػاء لمهرحمػػة الهتكسػػطة كفػػؽ الػػذكاءات 
فٍػػػي كتػػػب  الدراسػػػةالهتعػػػددة فػػػي بغػػػداد/ العػػػرؽ، كاتبػػػع الباحػػػث الهػػػىٍا الكصػػػفي التحميمػػػي، أهػػػا عيىػػػة 

األحياء لمصفكؼ الهتكسطة الثالث، كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصهيـ أداة لتحميؿ الهحتػكل 
لتحميػػػؿ كتػػػب األحيػػػاء الثالثػػػة، كتكصػػػمت ىتػػػائا الدراسػػػة الػػػى: كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة  –كحػػػدة الهسػػػاحة  –

ـ فيهػا عػدا الػذكاءات هتكقػع كهالحػظ لمػذكاءات الهتعػددة لمكتػب الػثالث بشػكؿ عػاٌػك إحصائيا بػيف هػا 
  بػيف  α≤0.05)الحركي، الهكسيقي، كاالجتهػاعي  التػي لػـ تظٍػر فػركؽ إحسػائية دالػة عىػد هسػتكل )

 ها ٌك هالحظ ىتيجة تحميؿ هحتكل الكتب الثالث.
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 (: 2017دراسة األحمد والبقمي )
ضػكء هعػايير العمػـك ٌدفت الدراسة الى تحميػؿ هحتػكل كتػب الفيزيػاء فػي الههمكػة العربيػة السػعكدية فػي 

، كاتبػػػع الباحثػػػاف الهػػػىٍا الكصػػػفي التحميمػػػي، أهػػػا هجتهػػػع الدراسػػػة فتهثػػػؿ بكتػػػب NGSSلمجيػػػؿ القػػػادـ 
الفيزياء لمصؼ الثاىي ثاىكم لمهرحمة الثاىكية أها العيىػة فتتهثػؿ بالصػؼ الثػاىي ثػاىكم لمهرحمػة الثاىكيػة، 

فػي بعػد الطاقػة التػابع  NGSSيػاء فػي ضػكء كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة تـ تصهيـ أداة تحميؿ لكتػب الفيز 
ة، الههارسػات العمهيػة ا الدراسة تحقػؽ الهرتكػزات الرئيسػة )األفكػار الرئيسػلهعايير العمكـ الفيزيائية، ىتائ
الهتداخمػػػػػة  فػػػػػي كتػػػػػب الفيزيػػػػػاء لمهرحمػػػػػة الثاىكيػػػػػة، بىسػػػػػبة هىخفضػػػػػة  -كالٍىدسػػػػػية، الهفػػػػػاٌيـ الشػػػػػاهمة

لفيزيػػػاء لمصػػػؼ الثػػػاىي ثػػػاىكم فػػػي الفصػػػؿ األكؿ، كبالىسػػػبة %  كتركػػػزت فػػػي هحتػػػكل هىٍػػػاج ا33.33)
ة، الهفػػاٌيـ الترتيػػب هػػف األعمػػى لألدىػى كػػاآلتي )األفكػػار الرئيسػػبجػاءت الهئكيػػة  الىسػػبلمهرتكػزات فػػإف 

 % 16.35%، 31.1%، 51.9الشاهمة، الههارسات العمهية كالٍىدسية  الى )
هرتكػز، حيػث إف هعيػار لحفػظ كاىتقػاؿ الطاقػة ل ة لكػؿ في هستكل تضهيف الهعايير الرئيس كظٍر تبايف

ا تكافرا في الهحتكل بىسبة  %، كهعيار إىشاء اإليضاحات كتصهيـ الحمكؿ أقمٍػا تػكافرا 22.2كاف أكثٌر
 %.0.3في الهحتكل بىسبة 

 
 (:2016دراسة أحمد )

الهفػػػاٌيـ  ٌػػػدفت ٌػػػذي الدراسػػػة الػػػى دراسػػػة فاعميػػػة اسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية شػػػكؿ البيػػػت الػػػدائرم فػػػي تىهيػػػة
الرياضػػية كالتفكيػػر البصػػرم لػػدل تالهيػػذ الصػػؼ الخػػاهس االبتػػدائي فػػي هصػػر، أهػػا هػػىٍا الدراسػػة فٍػػك 
تجريبي، أها عيىة الدراسة فتككىت هف هجهكعتيف ضابطة كتجريبية، كهجتهع الدراسة ٌـ طمبة الصؼ 

هػػف اختبػػار الهفػػاٌيـ الخػػاهس االبتػػدائي، كلتحقيػػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة قاهػػت الباحثػػة بتصػػهيـ أدكات قيػػاس 
: كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية كػػاآلتي ىتػػائا الدراسػػةرياضػػية كاختبػػار التفكيػػر البصػػرم، كجػػاءت ال

بػػػيف هتكسػػػطي درجػػػات الهجهكعػػػة التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البصػػػرم ألدكات القيػػػاس لصػػػالا 
فػػي تىهيػػة الهفػػاٌيـ الرياضػػية الهجهكعػػة التجريبيػػة، كتتصػػؼ إسػػتراتيجية شػػكؿ البيػػت الػػدائرم بالفاعميػػة 

 كالتفكير البصرم لدل تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي.
 

 (:2016دراسة األسمر )
ٌػػػدفت ٌػػػذي الدراسػػػة الػػػى التعػػػرؼ لهٍػػػارات التفكيػػػر الهىػػػتا الهتضػػػهىة فػػػي هحتػػػكل هىػػػاٌا الرياضػػػيات 

اتبعػػت الباحثػػة  لمهرحمػػة األساسػػية العميػػا كهػػدل اكتسػػاب طمبػػة الصػػؼ العاشػػر لٍػػا فػػي غػػزة/ فمسػػطيف،
هػػىٍا كصػػفي تحميمػػي، كاشػػتهمت عيىػػة الدراسػػة عمػػى األهثمػػة كاألىشػػطة كالتهػػاريف كالهسػػائؿ كالتعهيهػػات 

  طالبػا 110  األساسػي كاشػتهمت أيضػا عمػى )10-8الكاردة في هحتكل هىٍاج الرياضيات لمصفكؼ )
  10 – 8كؼ هػف )كطالبة هف طمبة الصػؼ العاشػر األساسػي، أهػا هجتهػع الدراسػة فيشػتهؿ عمػى صػف
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  7األساسي، كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة قاهت الباحثة بإعداد قائهة هٍارات التفكير الهىتا كتككىت هػف )
هٍػػػػارات )االسػػػػتىتاج، التىبػػػػؤ باالفتراضػػػػات، تقػػػػكيـ الحجػػػػا كالهىاقشػػػػات، التفسػػػػير، األصػػػػالة، الطالقػػػػة، 

كتسػػػاب الطمبػػػة لهٍػػػارات التفكيػػػر الهركىػػػة ، كأعػػػدت أداة تحميػػػؿ هحتػػػكل، ككػػػذلؾ اختبػػػار لقيػػػاس هػػػدل ا
 الهىتا، كتطرقت ىتائا الدراسة الى: 

 
بالىسػػػبة لتحميػػػؿ الهحتػػػكل فػػػي ضػػػكء هٍػػػارات التفكيػػػر الهىػػػتا: فقػػػد حصػػػؿ التفكيػػػر الىاقػػػد عمػػػى ىسػػػبة 

% ، كبالىسبة لمهٍارات األساسػية: فقػد حصػمت هٍػارة 4.5%  كالتفكير اإلبداعي عمى ىسبة )95.45)
%  كهٍػارة التىبػؤ 19.1%  كهٍارة تقكيـ الحجا كالهىاقشات عمى ىسػبة )41.9)االستىتاج عمى ىسبة 

%  كهٍػػارة الطالقػػة 1.6%  كهٍػػارة الهركىػػة )16.5%  كهٍػػارة التفسػػير بىسػػبة )17.7باالفتراضػػات )
 % .1.2%  كهٍارة األصالة )1.6)

 (:2016دراسة حسيف وعبيد )
ءة العربيػػة لمهرحمػػة االبتدائيػػة فػػي ضػػكء هٍػػارات ٌػػدفت الدراسػػة الػػى تحميػػؿ هحتػػكل تػػدريبات كتػػب القػػرا

فٍػػك هجتهػػع الدراسػػة أهػػا التفكيػػر األساسػػية فػػي بابػػؿ/ العػػرؽ، اتبػػع الباحثػػاف الهػػىٍا الكصػػفي التحميمػػي، 
  لمهرحمػػػػة  6 – 1كتػػػب القػػػػراءة العربيػػػػة لمهرحمػػػػة االبتدائيػػػػة، أهػػػػا عيىػػػة الدراسػػػػة فٍػػػػي الصػػػػفكؼ هػػػػف )

  9سػػة أعػػػد الباحثػػػاف قائهػػة بهٍػػػارات التفكيػػػر األساسػػية تككىػػػت هػػػف )االبتدائيػػة، كلتحقيػػػؽ أٌػػػداؼ الدرا
هٍػػػارات )هٍػػػارة التطبيػػػؽ، االسػػػتدعاء، الهقارىػػػة، الهالحظػػػة، الترتيػػػب، الترهيػػػز، التعريػػػؼ بالهشػػػكالت، 

 التالي:كالتالي هف ىسب الهٍارات بالترتيبىتائا الدراسة ظٍرت ك طرح األسئمة، التصىيؼ ، 
  6%  كتػػػػـ تكزيعٍػػػػا عمػػػػى )1، %1.1%، %3، %4، %4.5، %9.4، %11.1، %30.2، 36)

، 4، 10، 14، 16، 33، 39، 106، 126: )فجػػػاءت بالترتيػػػب التػػػاليتكػػػرارات الهٍػػارات كتػػب، أهػػػا 
  .351  كهجهكعٍف )3
 

 (:2016دراسة عبد الكريـ )
الثاهف األساسي ٌدفت ٌذي الدراسة الى التعرؼ عمى الهفاٌيـ الفيزيائية الكاردة في كتاب العمـك لمصؼ 

كهدل اكتساب الطمبة لٍا في هديرية التربية كالتعميـ لهىطقة الكػرؾ، كلتحقيػؽ أٌػداؼ الدراسػة تػـ تحميػؿ 
هحتكل الكحدات الخاصة في الفيزياء في كتاب العمكـ العاهة، كتصىيؼ الهفاٌيـ الكاردة فيً الى فئات، 

ف هجتهع كعيىػة الدراسػة هػف الهفػاٌيـ الفيزيائيػة يك كـ تكتـ اعداد اختبار الكتساب الهفاٌيـ الفيزيائية، كت
ػا 378الكاردة في كتاب العمكـ العاهػة، فػي حػيف تككىػت عيىػة الدراسػة هػف )   طالبػا كطالبػة كتػـ اختباٌر

الدراسػػة الػػى أف هجهػػكع الهفػػاٌيـ الفيزيائيػػة الػػكاردة فػػي الكتػػاب  ريقػػة العشػػكائية العىقكديػػة، كتكصػػمتبالط
 الىحك اآلتي:  هفٍـك كزعت عمى 114)
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هفاٌيـ الضكء أكال، ثـ تالٌا هفاٌيـ الحركة، ثـ هفاٌيـ الهكجػات، ثػـ هفػاٌيـ الكٍربػاء كهفػاٌيـ القػكة ثػـ 
هفػػاٌيـ الفيزيائيػػة الػػكاردة فػػي مهفػػاٌيـ الصػػكت كأخيػػرا هفػػاٌيـ االتصػػاالت، كأف هسػػتكل اكتسػػاب الطمبػػة ل

 الكتاب أقؿ هف الهستكل الهقبكؿ تربكيا.
 

 (:2016ل امدي )دراسة خزيـ وا
ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى هػػدل تػػكافر هٍػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف هػػف هحتػػكل كتػػب 
الرياضػػيات لمصػػفكؼ العميػػا لمهرحمػػة االبتدائيػػة، كاسػػتخدـ الباحثػػاف دراسػػة الهىٍػػاج الكصػػفي التحميمػػي، 

لمهرحمػػة االبتدائيػػة، كأعػػد  كلتحقيػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة: تػػـ تحميػؿ هحتػػكل كتػػب الرياضػػيات لمصػفكؼ العميػػا
الباحثػػاف لٍػػذا الغػػرض أداة تحميػػؿ هحتػػكل، التػػي تػػـ بىائٍػػا فػػي ضػػكء هٍػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف 

ة، كقػػد تكصػػمت الدراسػػة الػػى   هجػػاالت رئيسػػ7هٍػػارة تكزعػػت عمػػى)   53الهحكهػػة، كالتػػي بمػػج عػػددٌا )
 الىتائا اآلتية:

يف كتػػب الصػػفكؼ العميػػا بػػيف الهرحمػػة االبتدائيػػة، هػػف ىتػػائا تحميػػؿ الهحتػػكل بصػػكرة عاهػػة بػػ ظٍػػرت -
هجػػػاؿ هػػػف  الىسػػػب الهئكيػػػة لتػػػكافر هٍػػػارات القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف فػػػي الهحتػػػكل لكػػػؿ تحيػػػث تقاربػػػ

 ة.هجاالت الهٍارات الرئيس
بمػػػج هتكسػػػط الىسػػػبة الهئكيػػػة لتكافػػػؽ هٍػػػارات القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف فػػػي هحتػػػكل كتػػػب الرياضػػػيات  -

  7ىسػػػب هتفاكتػػػة عمػػػى )%  كتػػػكفر بدرجػػػة هتكسػػػطة كتػػػكزع ب41لمهرحمػػػة االبتدائيػػػة ) لمصػػػفكؼ العميػػػا
ي: هٍارات التفكير الىاقد كحؿ الهشػكالت بىسػبة بمغػت )هجاالت رئيس % ، كهٍػارات الهٍىػة 78.3ة ٌك

% ، كهٍػػارات 57.8% ، كهٍػػارات االبتكػػار كاإلبػػداع بىسػػبة بمغػػت )8.6كالتعمػػيـ الػػذاتي بىسػػبة بمغػػت )
% ، كهٍػػارات التعػػاكف كالعهػػؿ فػػي فريػػؽ 36.5التصػػاالت كالهعمكهػػات كاإلعػػالـ بىسػػبة بمغػػت )ثقافػػة ا

% ، كهٍػػػارات 19.4% ، كهٍػػػارات فٍػػػـ الثقافػػػات الهتعػػػددة بىسػػػبة بمغػػػت )32.3القيػػػادة بىسػػػبة بمغػػػت )
 % .4.3ثقافة الحكسبة كتقىية الهعمكهات كاالتصاؿ بىسبة بمغت )

 
 (:2014دراسة الموسوي وعرط )

ت ٌػػذي الدراسػػة الػػى هعرفػػة هػػدل تضػػهف أسػػئمة كأىشػػطة كتػػب الفيزيػػاء لمهرحمػػة الهتكسػػطة لمهٍػػارة ٌػػدف
العقمية الهتضهىة في ضكء أىهكذج هارزاىك في بابؿ/ العرؽ، كاتبع الباحثاف الهىٍا الكصفي التحميمػي، 

لهتكسػػطة، أهػػا أهػػا عيىػػة الدراسػػة فتهثمػػت بأسػػئمة كأىشػػطة كتػػب الفيزيػػاء لمصػػفكؼ الثالثػػة فػػي الهرحمػػة ا
هجتهػػػع الدراسػػػة فٍػػػي كتػػػب الفيزيػػػاء لمهرحمػػػة الهتكسػػػطة، كلتحقيػػػؽ أٌػػػداؼ الدراسػػػة تبىػػػى الباحثػػػاف أداة 

  هٍػارة فرعيػػة، كتكصػػمت الىتػػائا 21ة ك )  فئػػات رئيسػػ8ات العقميػة كتتضػػهف )تصػىيؼ هػػارزاىك لمهٍػػار 
  183ت العقميػة بكاقػع )الى: حصػكؿ أسػئمة كأىشػطة كتػاب الصػؼ األكؿ عمػى أعمػى التكػرارات لمهٍػارا
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%  في حيف حصمت هٍارة االستدالؿ في جهيع الكتب عمى أعمػى 36.09)بمغت تكرار كبىسبة هئكية 
 %  في أسئمة كأىشطة الكتب كافة.32.94  تكرار كبىسبة هئكية بمغت )167تكرار بكاقع )

 
 (:2013دراسة الحسني وعمي والزىيري )

لػػدل طػػالب  ـ لهػػارزاىك فػػي التفكيػػر الرياضػػيكذج أبعػػاد الػػتعمٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة الػػى التعػػرؼ ألثػػر ىهػػ
  طالبػػا 56الصػػؼ الثػػاىي الهتكسػػط فػػي هػػادة الرياضػػيات فػػي بغػػداد/ العػػرؽ، أهػػا عيىػػة الدراسػػة فٍػػي )

كالهجتهع ٌـ طالب الصؼ الثاىي الهتكسط في الهدارس كالثاىكيات الىٍارية لمبىيف في هديىة الرهادم، 
إعػػداد أداة تجريبيػػة، كلتحقيػػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة تػػـ كجػػكد هجهػػكعتيف ضػػابطة ك كهػػىٍا الدراسػػة تجريبػػي ل

ي اختب كجػكد فػركؽ ذم داللػة إحصػائية عىػد هسػتكل الداللػة  ار، كتطرقت ىتائا الدراسػة الػىلمدراسة ٌك
(α≤0.05  بػػػػيف هتكسػػػػط درجػػػػات طػػػػالب الهجهكعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػي درسػػػػت بػػػػأىهكذج أبعػػػػاد الػػػػتعمـ  

ات طالب الهجهكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في اختبػار التفكيػر لهارزاىك كهتكسط درج
 الرياضي، كلصالا الهجهكعة التجريبية.

 (:2013دراسة الكحموت )
ٌػػػدفت ٌػػػذي الدراسػػػة الػػػى تحديػػػد هٍػػػارات التفكيػػػر الىاقػػػد الكاجػػػب تضػػػهىٍا فػػػي هحتػػػكل كتػػػاب الجغرافيػػػا 

تكل اكتسػػاب الطمبػػة لٍػػا، كاتبعػػت الباحثػػة الهػػىٍا لمصػػؼ السػػادس األساسػػي فػػي غػػزة/ فمسػػطيف، كهسػػ
  طالبػػػػة هػػػػف طالبػػػػات الصػػػػؼ السػػػػادس 300الكصػػػػفي التحميمػػػػي، أهػػػػا عيىػػػػة الدراسػػػػة فشػػػػهمت عمػػػػى )

األساسػػػي، أهػػػا الهجتهػػػع فاشػػػتهؿ عمػػػى كتػػػب الجغرافيػػػا لبشػػػرية كطالبػػػات الصػػػؼ السػػػادس األساسػػػي، 
هحتػػػكل كالتػػػي اشػػػتهمت عمػػػى أعػػػداد قائهػػػػة الباحثػػػة أداة تحميػػػؿ ال أٌػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػتخدهت كلتحقيػػػؽ

بهٍػػارات التفكيػػر الىاقػػد تضػػهف كػػؿ هػػف )التىبػػؤ باالفتراضػػات، التفسػػير، االسػػتىباط، تقػػكيـ الهىاقشػػات، 
االسػػتىتاج  كأعػػدت الباحثػػة أداة اختبػػار لمتفكيػػر الىاقػػد، أهػػا ىتػػائا الدراسػػة فتكصػػمت الػػى: تىػػكع هٍػػارات 

افيػػػػا حيػػػػث جػػػػاءت فػػػػي الهرتبػػػػة األكلػػػػى هٍػػػػارة التفسػػػػير بىسػػػػبة التفكيػػػػر الىاقػػػػد فػػػػي هحتػػػػكل كتػػػػاب الجغر 
%  كفػػػػػي الهرتبػػػػػة الثالثػػػػػة هٍػػػػػارة االسػػػػػتىباط بىسػػػػػبة 36.71%  ثػػػػػـ تميٍػػػػػا هٍػػػػػارة االسػػػػػتىتاج )44.30)
%  هػػع عػػػدـ تضػػهف هحتػػػكل 8.86%  كهٍػػارة التىبػػػؤ باالفتراضػػات بالهرتبػػػة الرابعػػة بىسػػػبة )10.13)

 الجغرافيا لهٍارة تقكيـ االفتراضات.
 

 (:2011دراسة أبو ميادي )
ا في هىٍاج الفيزيػاء لمهرحمػة الثاىكيػة  ٌدفت ٌذي الدراسة الى تحديد هٍارات التفكير الىاقد الكاجب تكافٌر
كالى هعرفة هدل تكافر ٌذي الهٍػارات فػي هحتػكل هىٍػاج الفيزيػاء، كهػدل اكتسػاب الطمبػة لٍػا فػي غػزة/ 

  طالبػا كطالبػة هػف طمبػة 400ي، أهػا العيىػة عشػكائية )فمسطيف، كاتبع الباحث الهىٍا الكصػفي التحميمػ
ػػي: إعػػداد قائهػػة هٍػػارات  الصػػؼ الحػػادم عشػػر، كلتحقيػػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة أعػػد الباحػػث عػػدة أدكات ٌك
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التفكيػػر هػػف أجػػؿ اسػػتخداـ تمػػؾ القائهػػة فػػي تحميػػؿ هىٍػػاج الفيزيػػاء، كهػػا أسػػتخدـ أداة تحميػػؿ الهحتػػكل، 
ختبػػار لقيػاس هػػدل اكتسػاب الطمبػػة لهٍػارات التفكيػػر الىاقػد الهكجػػكدة لتحميػؿ هىٍػاج الفيزيػػاء، كاسػتخدـ ا

ي خهسة هٍارات: )االسػتىتاج، هعرفػة االفتراضػات، كهٍػارة تقػكيـ الهىاقشػات، التفسػير،  في الهحتكل ٌك
: فيها يتعمؽ بتحميؿ الهحتػكل فػي ضػكء هٍػارات التفكيػر التالي االستىباط ، كتكصمت ىتائا الدراسة الى

% ، فػي حػيف كصػمت هٍػارة 32.7د حصمت هٍػارة االسػتىتاج عمػى ىسػبة هئكيػة ىٍائيػة ٌػي )الىاقد: فق
% ، أهػػا هٍػػارة تقػػكيـ الهىاقشػػات فقػػد حصػػمت عمػػى ىسػػبة 20.8هعرفػػة االفتراضػػات عمػػى ىسػػبة هئكيػػة )

ا )11.5هئكيػػة ) % ، بيىهػػا حصػػمت هٍػػارة 19.7% ، كهػػا حصػػمت هٍػػارة التفسػػير عمػػى ىسػػبة هقػػداٌر
 % .15.3سبة )االستىباط عمى ى

 
 (2011دراسة عرياف )

ٌػػدفت ٌػػذي الدراسػػة الػػى التعػػرؼ لبرىػػاها هقتػػرح قػػائـ عمػػى ىهػػكذج أبعػػاد الػػتعمـ لهػػارزاىك لتىهيػػة هٍػػارات 
التفكيػػر العمهػػي لػػدل طػػالب الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي غػػزة/ فمسػػطيف، كلتحقيػػؽ ٌػػدؼ الدراسػػة اتبػػع 

ػي: هػىٍا كصػفي تحميمػي ك هػىٍ ا بىػائي ك هػىٍا تجريبػي، كأهػا العيىػة فكاىػت الباحث ثػالث هىػاٌا ٌك
قصديً هف طالب الصؼ التاسع األساسػي، كتػـ تقسػيـ عيىػة الدراسػة الػى هجهكعػة تجريبيػة كهجهكعػة 
ضػػابطة لمتعػػرؼ عمػػى أثػػر ىهػػكذج أبعػػاد الػػتعمـ لهػػارزاىك فػػي تىهيػػة هٍػػارات التفكيػػر العمهػػي لػػدل طػػالب 

باحػػث أداة اختبػػار لهٍػػارات التفكيػػر العمهػػي، كتكصػػمت الصػػؼ التاسػػع، كلتحقيػػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة أعػػد ال
ىتػػػائا الدراسػػػة الػػػى أف البرىػػػاها الهقتػػػرح القػػػائـ عمػػػى ىهػػػكذج هػػػارزاىك حقػػػؽ ىتػػػائا أفضػػػؿ هػػػف الطريقػػػة 
التقميديػػػػػة كلػػػػػذلؾ تػػػػػرفض فرضػػػػػية الدراسػػػػػة الصػػػػػفرية، كأشػػػػػارت ىتػػػػػائا الدراسػػػػػة الػػػػػى اىػػػػػً تكجػػػػػد فػػػػػركؽ 

رجػػات طػػالب الهجهكعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار هٍػػارات   فػػي هسػػتكل د α≤0.05عىػػد ) احصػػائيةدالة
التفكير العمهي، كهسػتكل درجػات أقػراىٍـ فػي الهجهكعػة الضػابطة فػي االختبػار ىفسػً، كلصػالا طػالب 

 الهجهكعة التجريبية.
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2
 

هػدل االتفػاؽ كاالخػتالؼ بػيف الباحثػة  ت السابقة الهتصمة بدراسػتٍا، تبػيفبعد استعراض الباحثة لمدراسا
 ب اآلتي:يهف خالؿ التعقكالدراسة الحالية ٌذي الدراسات 

اتبعت أغمب الدراسات السابقة الهػىٍا الكصػفي التحميمػي، كتتفػؽ الدراسػة الحاليػة هػع الدراسػات السػابقة 
أٌػػدافٍا،  فػي الهػىٍا الهتبػػع لػدل أغمبٍػػا، ككػذلؾ تتفػؽ الدراسػػة الحاليػة هػػع أغمػب الدراسػات السػػابقة فػي

حيػث ٌػػدفت أغمػػب الدراسػػات السػابقة الػػى تحميػػؿ هحتػػكل كتػػب العمػـك لهراحػػؿ عهريػػة هتىكعػػة )الهرحمػػة 
  2018األساسػػية الػػدىيا، كالهرحمػػة األساسػػية العميػػا  فػػي ضػػكء هعػػايير هتىكعػػة كهػػا فػػي دراسػػة الػػبص )
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ر كأبك السهف )2016كدراسة العىزم )    كدراسة  2016ؿ )  كدراسة حهداف كبال2016  كدراسة الٌك
  2013  كدراسة الحيػارم كالركاشػدة )2014  كدراسة دٌهاف )2014  كدراسة شمبي )2014ىشكاف )

  .2007  كدراسة عيطة )2013كدراسة الباز )
 

ػك الكصػفي التحميمػي، كتتفػؽ الدراسػة  اتفقت الدراسػة الحاليػة هػع الدراسػات السػابقة فػي الهػىٍا الهتبػع ٌك
السػػابقة فػػي أٌػػدافٍا، حيػػث ٌػػدفت الدراسػػة الحاليػػة كالدراسػػات السػػابقة الػػى تحميػػؿ الحاليػػة هػػع الدراسػػات 

ر كأبك السهف )2014هحتكل كتب العمـك لكحد الكيهياء، كها في دراسة ىشكاف )    2016  كدراسة الٌك
 

ادة تبايىت الدراسة الحاليػة هػع عػدد الدراسػات السػابقة فػي الهػادة الدراسػية الهتىاكلػة، حيػث اسػتٍدفت الهػ
ا الدراسػػات السػػابقة هىٍػػا هػػا تىػػاكؿ هػػادة الكيهيػػاء، أهػػ اتالدراسػػية الحاليػػة هػػادة لالعمػػـك كالحيػػاة ل لكحػػد

  كدراسػة الهكسػكم كعػرط 2016  كدراسػة عبػد الكػريـ )2017دراسة األحهد كالبقهي )الفيزياء كها في 
كهػادة الجغرافيػا فػي  ، 2017 ، كهػادة األحيػاء فػي دراسػة حسػف )2011  دراسة أبػك هٍػادم )2014)

  كدراسػػػة خػػػزيـ كالغاهػػػدم 2016 ، كهػػػادة الرياضػػػيات فػػػي دراسػػػة األسػػػهر )2013دراسػػػة الكحمػػػكت )
  . 2016 ، كهادة القراءة العربية في دراسة حسيف كعبيد )2016)
 

ػػك التجريبػػي  اختمفػػت الدراسػػة الحاليػػة هػػع بعػػض الدراسػػات السػػابقة هػػف حيػػث الهػػىٍا الهتبػػع فيٍػػا أال ٌك
ػرم )2016باألٌداؼ كهىٍا دراسة أحهد ) ككذلؾ   كدراسػة عمػكم 2013  كدراسػة الحسػىي كعمػي كالٌز

 ، كها تىكعت عيىة الدراسػة الهسػتخدهة فػي الدراسػات السػابقة، سػكاء كاىػت عيىػة هػف 2008كآخركف )
 كتب أك عيىة طمبة، لهراحؿ تدريسية هختمفة )األساسية العميا، كاألساسية الدىيا . 

 
ض الدراسػػػات السػػػابقة أدكات غيػػػر تحميػػػؿ الهحتػػػكل هثػػػؿ: )االختبػػػار، كأسػػػئمة، كأىشػػػطة، اسػػػتخدهت بعػػػ

  كدراسػة الحسػىي 2016  كدراسة عبد الكػريـ )2016كبراها، كهٍارات تفكير ، كها في دراسة أحهد )
رم )   .2008  كدراسة عمكم كآخركف )2011  كدراسة أبك هٍادم )2013كعمي كالٌز

 
سػػات السػػابقة فػػي عهميػػة تحميػػؿ هحتػػكل الهىػػاٌا لمهراحػػؿ الدراسػػية الهختمفػػة كفقػػا تػػرل الباحثػػة بػػأف الدرا

لهعايير هتىكعة قد حظيت باٌتهػاـ كاسػع هػف قبػؿ البػاحثيف، كأف ٌىػاؾ دراسػات عػددٌا قميػؿ فػي تحميػؿ 
هحتػػػػكل كتػػػػب ل العمػػػػـك كالحيػػػػاة ل لكحػػػػدات الكيهيػػػػاء فػػػػي ضػػػػكء أبعػػػػاد التفكيػػػػر هجتهعػػػػة )التفكيػػػػر فػػػػكؽ 

التفكير االبتكارم، التفكير الىاقد، التفكير العمهي، التفكير الهىظكهي، التفكيػر البصػرم ، فمقػد الهعرفي، 
دراسػػة ىشػػػكاف  قريبػػػة هػػف الدراسػػة الحاليػػػة كجاهعػػة ألبعػػاد التفكيػػػر كجػػدت الباحثػػة دراسػػػة سػػابقة كاحػػدة 

(2014 . 
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فكيػر فػي كحػدات الكيهيػاء فػي أبعػاد التتىاكلػت تهيزت الدراسػة الحاليػة عػف الدراسػات السػابقة هػف حيػث 

 ، كاستخداهٍا ألداة تحميؿ تجهػع 9 – 5كتب ل العمـك كالحياة ل لمهرحمة األساسية العميا لمصفكؼ هف )
أبعاد التفكير في هىٍا كصفي تحميمػي، فػي حػيف اٌتهػت الدراسػات السػابقة بتحميػؿ كتػب العمػكـ العاهػة 

 هف بىى دراستً عمى ُبعد كاحد هف أبعاد التفكير.أك كتب هكاد هختمفة أخرل، كهف الدراسات السابقة 
 

كاسػػػتفادت ٌػػػذي الدراسػػػة هػػػف الدراسػػػات السػػػابقة، فػػػي بىػػػاء أداة الدراسػػػة )أداة تحميػػػؿ الهحتػػػكل ، ككػػػذلؾ 
االسػػػتفادة هػػػف األسػػػاليب اإلحصػػػائية الهسػػػتخدهة، كالهسػػػاٌهة فػػػي هىاقشػػػة الىتػػػائا كربطٍػػػا بالدراسػػػات 

 السابقة كتقييـ التكصيات.
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 الفصؿ الثالث
جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 
يتىاكؿ ٌذا الفصؿ كصفان إلجراءات الدراسة التي تـ اتخاذٌا لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة، حيث يتحػدث عػف 
، هىٍجية الدراسة، كهجتهع الدراسة كعيىتٍا، ككذلؾ يشهؿ عمى كصؼ ألدكات الدراسة كطريقة إعػدادٌا

 حصائية الهستخدهة لمكصكؿ لىتائا الدراسة كتحميمٍا.خطكات تطبيؽ الدراسة كالهعالجة اإل
 

 منيج الدراسة: 1.3
 

ىظران ألف الدراسػة الحاليػة تٍػدؼ التعػرؼ إلػى أبعػاد التفكيػر فػي كحػدات الكيهيػاء الهتضػهىة فػي هحتػكل 
 كتب العمـك كالحياة لمهرحمة األساسية العميا، تـ اعتهاد الهىٍا الكصفي بأسمكب تحميؿ الهحتكل.

 
 مجتمع الدراسة: 2.3
 

 -بهحتػػكل كحػػدات الكيهيػػاء فػػي كتػػب العمػػـك كالحيػػاة لمصػػفكؼ )الخػػاهس بعيىتٍػػا تهثػػؿ هجتهػػع الدراسػػة 
 في فمسطيف. 2018-2017التاسع  الهطبؽ في الهىٍاج الجديد 

 
 مت يرات الدراسة: 3.3

 أبعاد التفكير في كحدات الكيهياءتضهف الهتغير التابع: هدل 
 التاسع  -لصفكؼ هف )الخاهس الهتغير الهستقؿ: ا

 
 أدوات الدراسة: 4.3

  كدراسػة 2014قاهت الباحثة بعد اطالعٍا عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة هثػؿ دراسػة ىشػكاف )
ػي: أداة تحميػؿ الهحتػكل، هػف خػالؿ اشػتقاؽ قائهػة بأبعػاد التفكيػر 2018البص )   ببىػاء أداة الدراسػة ٌك

 .ة التابعة لكؿ بعد كتحميؿ الهحتكل في ضكء تمؾ األبعادفي العمـك كالهٍارات الفرعي
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 كتهت خطكات بىاء األدكات كها يأتي:
 

 أداة تحميؿ المحتوى: 1.4.3
بعػػد اطػػالع الباحثػػة عمػػى األدب التربػػكم فػػي الدراسػػات السػػابقة، تػػـ بىػػاء أداة التحميػػؿ فػػي ضػػكء أبعػػاد 

هٍػػارة فرعيػػة ضػػهف سػػتة أبعػػاد تفكيػػر  30هؤشػػر هكزعػػة عمػػى  103التفكيػػر بحيػػث تككىػػت األداة هػػف 
ػػي )التفكيػػر فػػكؽ الهعرفػػي، التفكيػػر االبتكػػارم، التفكيػػر الىاقػػد، التفكيػػر العمهػػي، التفكيػػر الهىظػػكهي،  ٌك

 التفكير البصرم  كقد تـ التحقؽ هف األداة كفؽ التالي:
يػػػؿ تػػػـ االطػػػالع عمػػػى األدب السػػػابؽ كالدراسػػػات السػػػابقة كذلػػػؾ لهعرفػػػة الطػػػرؽ الهطمكبػػػة لتحم -1

 الهحتكل هف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ الدراسة.
الٍػػػدؼ هػػػف عهميػػػة التحميػػػؿ، بحيػػػث اشػػػارت ٌػػػذي الدراسػػػة لمتعػػػرؼ الػػػى أبعػػػاد التفكيػػػػر  حديػػػدت -2

 الهتضهىة في كتب العمـك كالحياة لمهرحمة األساسية العميا في فمسطيف.
ؼ هػػف التحميػػؿ، بحيػػث تضػػهىت كحػػدات الكيهيػػاء فػػي كتػػب العمػػـك كالحيػػاة لمصػػفك  هجػػاؿ تحديػػد -3

 الخاهس لمتاسع في فمسطيف 
ي:6التحميؿ بحيث اعتهدت الدراسة عمى ) فئات حديدت -4    أبعاد تفكير ٌك

   هف الهٍارة الفرعية ككؿ هٍارة لٍا هؤشرات.5التفكير فكؽ الهعرفي كتضهف ) .أ 
   هف الهٍارة الفرعية ككؿ هٍارة لٍا هؤشرات.3التفكير االبتكارم كتضهف ) .ب 
   هف الهٍارة الفرعية ككؿ هٍارة لٍا هؤشرات.5التفكير الىاقد كتضهف ) .ج 
   هف الهٍارة الفرعية ككؿ هٍارة لٍا هؤشرات.8التفكير العمهي كتضهف ) .د 
   هف الهٍارة الفرعية ككؿ هٍارة لٍا هؤشرات.3التفكير الهىظكهي كتضهف ) .ق 
   هف الهٍارة الفرعية ككؿ هٍارة لٍا هؤشرات.6التفكير البصرم كتضهف ) .ك 

 
كحػدات الكيهيػاء فػي كتػب كحػدة  الفقػرة  كالفكػرة  لتحميػؿ بحيث اختيػرت  التحميؿ حديد كحداتت -5

الهحتػػػكل هػػػف هؤشػػػرات لهٍػػػارات أبعػػػاد  ا تهثػػػؿ هػػػا قػػػد يتضػػػهفالعمػػػـك كالحيػػػاة عمػػػى اعتبػػػار أىٍػػػ
  1التفكير كها ٌك هكضا في الصكرة األكلية ألداة التحميؿ )همحؽ 

 خطكات عهمية التحميؿ: -6
 التاسع  الىحتكل كتب العمـك كالحياة بتدبر لمصفكؼ هف الخاهس قاهت الباحثة بقراءة ه -
 تحديد الٍدؼ هف التحميؿ. -
 تحديد هجاؿ التحميؿ. -
 تحديد فئات التحميؿ. -
 تحديد كحدات التحميؿ -
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 تحديد الصدؽ كالثبات -
 الهباشرة بعهمية التحميؿ -
 سب هئكيةتعبئة ىتائا التحميؿ كتصىيفٍا في قكائـ الرصد كتحكيمٍا الى تكرارات ثـ ى -

 
 صدؽ التحميؿ: -7

جاهعػات، كبمػج اللمتأكد هف صدؽ األداة قاهت الباحثػة بتكزيػع األداة عمػى هجهكعػة هػف أسػاتذة 
  .2  هحكهيف همحؽ)9عددٌـ )

 
 ثبات التحميؿ: -8

 ثبات ضهف الخطكات اآلتية: باجراءقاهت الباحثة 
ػا ثبات ضهف شخصي: قاهت الباحثة بتحميؿ كحدة كيهياء في كتب العمـك كا .أ  لحياة كتـ اختياٌر

ػي لمصػؼ الثػاهف األساسػي الفصػؿ األكؿ كهػرة أكلػى كبعػد  بشكؿ عشػكائي هػف قبػؿ الباحثػة ٌك
فترة أسبكعيف قاهت الباحثة بتحميؿ الهحتكل هرة أخرل كحساب الثبات ضهف هعادلػة ٌكلسػتي 

 اآلتية:
 

 C)122(هعاهؿ الثبات =
 C1 +C2           

 
 رهز الفئة Cي يتفؽ عميٍا الباحث ك = عدد الفئات الت C1 + C2بحيث 

 
 كاليجاد هعاهؿ الثبات الكمي تـ استخداـ هعادلة ٌكلستي اآلتية:

 
 ف )هتكسط االتفاؽ بيف الهحكهيف هعاهؿ الثبات =

   هتكسط االتفاؽ بي الهحكهيف 1 –+ )ف  1       
 

  0.80هعاهؿ الثبات الكمي ألداة التحميؿ )
هػػع زهيمػػة لٍػػا كهحمػػؿ ثػػاىي بعهػػؿ ثبػػات لػػألداة ضػػهف الهعادلػػة ثبػػات بػػيف شخصػػي: قاهػػت الباحثػػة  .ب 

 ىفسٍا لمضهف الشخصي.
  0.80هعاهؿ الثبات الكمي ألداة التحميؿ )
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 إجراءات تطبيؽ الدراسة: 5.3
 

 تـ اتباع الخطكات األتية هف أجؿ تىفيذ الدراسة:
 اسةاالطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات العالقة بهكضكع الدر  -
 إعداد أداة تحميؿ هحتكل كتب العمـك كالحياة كفقا ألبعاد التفكير  -
 التأكد هف صدؽ كثبات  -
 تحميؿ هحتكل كتب العمـك كالحياة لصفكؼ الهرحمة األساسية العميا هف الخاهس لحد التاسع  -
 الهعالجة اإلحصائية لىتائا تحميؿ أبعاد التفكير -
 الهقترحات في ضكء الىتائاعرض الىتائا كهىاقشتٍا كتقكيـ التكصيات ك  -

 
 المعالجة اإلحصائية 6.3
 

استخدهت الباحثة اإلحصاء الكصفي لحساب التكرارت كالىسب الهئكية كاستخدهت هعادلة ٌكلسػتي 
 لحساب ثبات التحميؿ ضهف الشخصي كبيف الشخصي.
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 الفصؿ الرابع
 عرض نتائج الدراسة

 
ا التي تكصمت إليٍا ٌذي الدراسة، بعػد تطبيقٍػا أداة الدراسػة تتىاكؿ الباحثة في ٌذا الفصؿ عرضا لمىتائ

 كيتـ عرضٍا بىاء عمى السؤاؿ اآلتي:
 

 النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة: 1.4
مػػا درجػػة تضػػميف أبعػػاد التفكيػػر فػػي وحػػدات الكيميػػاء فػػي كتػػب " العمػػـو والحيػػاة" ىص عمػػى لػػذم يػػكا

 الفرعية التابعة لكؿ ُبعد؟ لممرحمة األساسية العميا ومدى توافر الميارات
كلإلجابػة عمػى ٌػذا السػؤاؿ قاهػت الباحثػة بتحميػؿ كحػدات الكيهيػاء فػي كتػب ل العمػـك كالحيػاةل لمصػػفكؼ 

 عاد التفكير. ، كفقا ألب9-5هف )
 

أوال: نتائج تحميؿ محتوى كتػاب العمػـو لوحػدة الكيميػاء لمصػؼ الخػامس األساسػي لمفصػؿ األوؿ فػي 
ـ حسػػاب تكػرار تضػػهيف كػؿ ُبعػػد هػف أبعػػاد التفكيػػر فػي العمػػكـ، كهػف ثػػـ حسػػاب تػػ ضػوء أبعػػاد التفكيػػر:

  :1.4)األكلي الىسب الهئكية لٍذي التكرارات ككاىت الىتائا كها في الجدكؿ 
 

 الىسبة الهئكية الكمية الهجهكع الكمي لمتكرارات أبعاد التفكير
 %22.6 34 فكؽ الهعرفي

 %22 33 التفكير االبتكارم
 %21.3 32 الىاقدالتفكير 

 %18.6 28 التفكير العمهي
 %3.3 5 التفكير الهىظكهي
 %12 18 التفكير البصرم
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( التكرارات والنسب المئوية لمستوى تضميف أبعاد التفكير في العمـو فػي وحػدة الكيميػاء 2.4جدوؿ )
 لمصؼ الخامس األساسي / الفصؿ األوؿ.

 
هجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع  التقكيـ ألىشطةا الهحتكل األٌداؼ الهٍارة أبعاد التفكير

 التكرارات
الىسػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الهئكية

الىسػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الكمية

 فكؽ الهعرفي

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي 
بالهعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإلجرائية

1 0 1 0 2 6% 22.6% 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي 
بالهعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الشرطية

0 0 2 1 3 9% 

الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط 
 كالهراقبة

0 1 5 1 7 20.5% 

 %41.1 14 0 7 7 0 التخطيط
 %23.5 8 3 5 0 0 التقييـ

  %100 34 5 20 7 1  لكميالهجهكع ا

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 االبتكارم

 %36.3 12 3 7 2 0 الطالقة
 %21.2 7 1 5 1 0 الهركىة 22%

 %42.4 14 2 7 5 0 األصالة
  %100 33 6 19 8 0  الهجهكع الكمي

 التفكير الىاقد

 %12.5 4 0 3 1 0 االستىتاج

21.3% 

 %15.6 5 2 2 1 0 االستىباط
 %15.6 5 0 3 2 0 التفسير

تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيـ 
 الهىاقشات

0 3 5 0 8 25% 

 %31.2 10 2 6 2 0 التىبؤ
  %100 32 4 19 9 0  الهجهكع الكمي
 %18.6 %10.7 3 0 2 1 0 التركيز التفكير العمهي
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جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 الهعمكهات

0 0 2 1 3 10.7% 

 %7.1 2 0 2 0 0 الترهيز
 %21.4 6 3 3 0 0 التىظيـ
 %17.8 5 0 4 0 1 التحميؿ

التكليؼ)اإلىتػػػػػا
 جية 

0 0 4 0 4 14.2% 

التكاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 كالدها

0 0 2 1 3 10.7% 

 %7.1 2 1 1 0 0 التقكيـ
  %100 28 6 20 1 0  الهجهكع الكمي

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الهىظكهي

إدراؾ العالقػػػػػػػة 
بػػػػػػػػػػػيف أجػػػػػػػػػػػزاء 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 1 1 0 2 40% 

3.3% 
تكهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
العالقػػػات بػػػيف 
أجػػػػػزاء الشػػػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 0 1 0 1 20% 

بىػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػكؿ 
 الهىظكهي

0 0 2 0 2 40% 

  %100 5 0 4 1 0  الهجهكع الكمي

 التفكير البصرم

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 البصرم

0 1 3 0 4 22.2% 

تحميػػػػؿ الشػػػػكؿ  12%
البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم 

 ككصفً

0 0 3 0 3 16.6% 

 %5.5 1 0 1 0 0ربػػػط العالقػػػات 
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فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػكؿ 
 البصرم

إدراؾ كتفسػػػػػير 
فػػػػي  الغهػػػػكض

الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 البصرم

0 0 4 0 4 22.2% 

هٍػػػػارة التهييػػػػز  
 البصرم

0 0 2 1 3 16.6% 

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتخالص 
الهفػػػػػػاٌيـ هػػػػػػف 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 البصرم

0 1 2 0 3 16.6% 

  %100 18 1 15 2 0  الهجهكع الكمي
 

   ىتائا التكرارات كالىسبة الهئكيػة ألبعػاد التفكيػر فػي كحػدة العمػـك فػي الكيهيػاء2.4يتضا هف الجدكؿ )
 لمصؼ الخاهس لمفصؿ األكؿ اآلتي:

 
ميػػارة الػػوعي    هٍػػارات، اتضػػا بػػأف5كالػػذم يحتػػكم عمػػى ) لمُبعػػد األوؿ ىػػو فػػوؽ المعرفػػيبالىسػػبة 

% ، بحيػث ظٍػرت الىسػبة 6  كالىسػبة الهئكيػة )2قد جاءت هجهكعػة تكػرارات لػديٍا)بالمعرفة اإلجرائية 
 ، هثػػػاؿ: ىشػػػاط 3ألىشػػػطة كهػػػا فػػػي همحػػػؽ )ألٌػػػداؼ كا%  فػػػي ا100الهئكيػػػة لهؤشػػػر الهٍػػػارة بقيهػػػة )

 25  ص6، كهثاؿ: ٌدؼ رقـ ) 26ص  1رقـ)
  تكػػرارات بىسػػبة هئكيػػة بمغػػت 3)ميػػارة الػػوعي بالمعرفػػة الشػػرطيةكهػػا بمغػػت هجهكعػػة التكػػرارات فػػي  
%  فػي األىشػطة كالتقػكيـ، أهػا 66.6% ، بحيث ظٍرت أعمى ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍػارة بقيهػة )9)

 ، 3فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ ) %  كظٍػػرت33.3كيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )أقػػؿ ىسػػبة هئ
 . 28  ص3هثاؿ: ىشاط رقـ)

% ، بحيػث ظٍػرت 20.5  بىسػبة هئكيػة بمغػت )7فقػد جػاء هجهػكع تكراراتٍػا ) وميارة الضبط والمراقبة
ـ، كأقؿ ىسػب هئكيػة %  في الهحتكل كاألىشطة كالتقكي42.8أعمى ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة) 

، هثػػػاؿ: هشػػػركع  3ىشػػػطة فقػػػط، كهػػػا فػػػي همحػػػؽ )%  كظٍػػػرت فػػػي األ14.2لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )
  34ص
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% ، بحيػث ظٍػرت جهيػع 41.1  بىسػبة هئكيػة بمغػت)14قػد جػاءت هجهػكع تكراراتٍػا) وميارة التخطيط
كهػػا فػػػي همحػػػؽ  ،%  كظٍػػػرت فػػي الهحتػػػكل كاألىشػػػطة14.2الىسػػب الهئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػارة بقيهػػػة )

 58 ، هثاؿ: أبحث ص3)
% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى 23.5  بىسػػبة هئكيػػة بمغػػت )8قػػد جػػاءت هجهػػكع تكراراتٍػػا ) وميػػارة التقيػػيـ

%  فػي األىشػطة كالتقػكيـ، كأقػؿ ىسػبة هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة 25ىسبة هئكية لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )
 47 ، هثاؿ: ىشاط ص3ؽ )كها في همح، %  كظٍرت في األىشطة فقط11.5بقيهة )

%  كأعمى ىسبة هٍػارة فػي الُبعػد فػكؽ الهعرفػي 22.6كبذلؾ فاف الىسبة الكمية لبعد فكؽ الهعرفي بمغت)
%  حسػػب 6بىسػػبة) ميػػارة ىػػي الػػوعي بالمعرفػػة اإلجرائيػػة%  كأقػؿ 41.1بىسػػبة) ميػػارة التخطػػيطٌػي 

 تحميالت الباحثة لكحدة الكيهياء لمصؼ الخاهس األساسي هٍارات.
 

  هٍػارات، فقػد تضػهىت هٍاراتػً 3كالذم يحتػكم عمػى ) لمُبعد الثاني أال وىو التفكير االبتكاريكبالىسبة 
 كالىسب الهئكية كرتبت هف األعمى لألقؿ ىسبة كالتالي:

% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة 42.4  كىسػبة هئكيػة )14بهجهػكع تكػرارات ) األصػالة أعمى هٍارة ٌػي
كأقػؿ ىسػبة هئكيػة لهؤشػػرات  ،%  فػي الهحتػكل كاألىشػطة كالتقػػكيـ21.4ة )هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػػ

ئكيػة لػديٍها صػفر هػا عػدا هؤشػريف قيهػة الىسػبة اله، %  كظٍرت فػي األىشػطة فقػط7.1الهٍارة بقيهة )
 39 ، هثاؿ: ىشاط ص3كها في همحؽ )

أعمػى ىسػبة هئكيػة % ، بحيػث ظٍػرت 36.3  كبىسبة هئكية )12بهجهكع تكراراتً ) ميارة الطالقةكأها 
كأقػؿ ىسػبة هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة  ،%  في الهحتكل كاألىشػطة كالتقػكيـ16.6لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

 ، هثػاؿ: 3كاحد قيهتً صفر، كها في همحؽ )ها عدا هؤشر ، %  ظٍرت في األىشطة فقط8.3بقيهة )
 40ىشاط ص

% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى ىسػػب 21.2)  كبىسػػبة هئكيػػة 7بهجهػػكع تكػػرارات ) المرونػػة كأقػػؿ هٍػػارة ٌػػي
كأقػػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػػارة  ،%  فػػي األىشػػطة كالتقػػكيـ28.5هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػػة )

 55 ، هثاؿ: ىشاط ص3كها في همحؽ ) ،%  ظٍرت في األىشطة فقط14.2بقيهة )
 % .22كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير االبتكارم بمغت )

 
  هٍارات كالىسب الهئكية كرتبت هػف األعمػى 5كالذم يحتكم عمى ) الثالث فيو التفكير الناقداُلبعد أها 

 لألقؿ كالتالي:
% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى ىسػػب 31.2  كىسػػبة هئكيػػة )10بهجهػػكع تكػػرارات ) التنبػػؤفػػأعمى هٍػػارة ٌػػي 

ئكيػػة لهؤشػػػرات كأقػػؿ ىسػػػبة ه ،%  فػػي الهحتػػػكل كاألىشػػطة كالتقػػػكيـ20هئكيػػة لهؤشػػػرات الهٍػػارة بقيهػػػة )
 47 ، هثاؿ: ىشاط ص3كها في همحؽ ) ،%  كظٍرت في األىشطة فقط10الهٍارة بقيهة )
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% ، بحيػػث ظٍػػرت 25  كبىسػػبة هئكيػػة بمغػػت )8بهجهػػكع تكػػرارات )ميػػارة تقػػويـ المناقشػػات كهػػف ثػػـ 
ت كأقػؿ ىسػبة هئكيػة لهؤشػرا ،%  فػي الهحتػكل كاألىشػطة25بقيهة )أعمى ىسب هئكية لهؤشرات الهٍارة 

ك ىشػاط  32 ، هثػاؿ: ىشػاط ص3كها فػي همحػؽ ) ،% كظٍرت في األىشطة فقط12.5الهٍارة بقيهة )
 .45ص 

  كبىسبة هئكية 5حيث بمغف ىفس الىسب الهئكية بهجهكع تكرارات ) )االستنباط والتفسير (كأها هٍارتي 
هٍػارتيف عمػى %  في الهحتكل كاألىشطة، بحيث ظٍرت قػيـ هؤشػرات ال15.6لكؿ كاحدي هىٍها بمغت )

%  كظٍػػػرت هؤشػػػرات 40الىحػػك التػػػالي: تشػػػابٍت أعمػػػى ىسػػبة هئكيػػػة لػػػدل هؤشػػػرات الهٍػػارتيف بقيهػػػة )
هٍػػارة االسػػتىباط فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة كالتقػػكيـ، بيىهػػا ظٍػػرت هؤشػػرات هٍػػارة التفسػػير فػػي الهحتػػكل 

رة االسػتىباط فػي %  كظٍػرت هؤشػرات هٍػا20كاألىشطة، كأقؿ ىسبة هئكية لهؤشػرات الهٍػارتيف بقيهػة )
، 35 ، هثػػاؿ: ىشػػاط ص3فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ ) التقػػكيـ فقػػط أهػػا هؤشػػرات هٍػػارة التفسػػير

 .60كتقكيـ ص
ػي  % ، بحيػث ظٍػرت 12.5  كبىسػبة هئكيػة )4بهجهػكع تكػرارات ) االسػتنتاجبيىها بمغت أقؿ هٍػارة ٌك

ألىشػطة، كأقػؿ ىسػبة هئكيػة لهؤشػرات %  فػي الهحتػكل كا50أعمى ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهػة )
 36-35 ، هثاؿ: ىشاط ص3في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت25الهٍارة بقيهة )

 % .21.3كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الىاقد بمغت )
 

الىسب   هٍارات، كقد ظٍرت ىتائا هٍاراتً ك 8كالذم يحتكم عمى ) البعد الرابع فيو التفكير العمميأها 
 الهئكية كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:

% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى 21.4  كبىسػبة هئكيػة )6لهجهػكع تكػرارات ) ميػارة التنظػيـفأعمى هٍارة ٌي 
%  في األىشطة كالتقكيـ، كأقؿ ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة 33.3ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

 26 ، هثاؿ: ىشاط ص3التقكيـ كها في همحؽ )ألىشطة ك %  كظٍرت في ا16.6بقيهة )
% ، ظٍػػػرت أعمػػػى ىسػػػبة هئكيػػػة 17.8  كبىسػػبة هئكيػػػة )5لهجهػػػكع تكػػػرارات ) ميػػػارة التحميػػػؿكهػػف ثػػػـ 

%  فػػػي األٌػػػداؼ كاألىشػػػطة، كأقػػػؿ ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة 40لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )
 اؿ: أٌداؼ كحدة الكيهياء. ، هث3في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت20)

% ، بحيث تشابٍت الىسب 14.2  كبىسبة هئكية )4بهجهكع تكرارات ) ميارة التوليؼ )اإلنتاجية(كأها 
 ، هثػػاؿ: ىشػػاط 3فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ ) %  كظٍػػرت25الهئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 37ص
ػػيكظٍػػرت ثػػالث هٍػػارات هتشػػابٍة بهجهػػكع التكػػرارات كالىسػػب ا  ) التركيػػزج جمػػع المعمومػػات لهئكيػػة ٌك

  كىسػبة هئكيػة لكػؿ كاحػدي هىٍهػا بمغػت 3، بحيػث بمػج هجهػكع التكػرارات لكػؿ هىٍهػا )والتكامؿ والػدمج(
%  66.6% ، بحيػػػػث تشػػػػابٍت أعمػػػػى ىسػػػػبة هئكيػػػػة لجهيػػػػع هؤشػػػػرات الػػػػثالث هٍػػػػارات بقيهػػػػة )10.7)
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ارة جهع الهعمكهات فظٍرت فػي األىشػطة كظٍرت هؤشرات هٍارة التركيز في الهحتكل كاألىشطة أها هٍ
كالتقكيـ كأها هٍارة التكاهؿ كالدها فظٍرت في األىشػطة كالتقػكيـ، كأقػؿ ىسػب هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارات 

 ، هثاؿ: 3في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت جهيع الهؤشرات لثالث هٍارات33.3بقيهة )
 50تقكيـ ص

ي كهف ثـ تأتي هٍارتيف هتشابٍتيف به   كهجهػكع ) الترميزج والتقويـجهكع التكرارات كالىسب الهئكية ٌك
هػػػا أقػػػػؿ هٍػػػارتيف، بحيػػػػث 7.1  كالىسػػػبة الهئكيػػػػة لكػػػؿ كاحػػػػدة )2التكػػػرارات لكػػػػؿ كاحػػػدي هىٍهػػػػا ) %  ٌك

%  كظٍػػػرت الهؤشػػػرات لهٍػػػارة الترهيػػػز فػػػي 50تشػػػابٍت الىسػػػب الهئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارتيف بقيهػػػة )
 43 ، هثاؿ: سؤاؿ أقارف ص3يـ في التقكيـ كها في همحؽ )قك األىشطة فقط كهٍارة الت

 % .18.6كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير العمهي بمغت )
 
  هٍػارات، كقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب الهئكيػة 3كلػً ) البعد الخامس فيػوالتفكير المنظػومي أها

 كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:
حيػث  ميارة بناء الشكؿ المنظوميككذلؾ  لعالقة بيف أجزاء الشكؿ المنظوميإدراؾ افأعمى هٍارة ٌي 

% ، حيػػث ظٍػػرت قيهػػة الىسػػبة 40  كالىسػػبة الهئكيػػة لكػػؿ هىٍهػػا )2بمػػج هجهػػكع تكػػرارات كػػؿ هىٍهػػا )
%  فػي الهحتػكل كاألىشػطة بيىهػا ظٍػرت 40الهئكية لهٍارة إدراؾ العالقة بيف أجزاء الشكؿ الهىظكهي )

فػي األىشػطة فقػط كهػا فػي همحػػؽ  % 50لهئكيػة لهؤشػرات هٍػارة بىػاء الشػكؿ الهىظػكهي )قيهػة الىسػب ا
 42 ، هثاؿ: ىشاط ص3)

  كبىسػػبة هئكيػػة 1بهجهػػكع تكػػرارات ) تكممػػة العالقػػات بػػيف أجػػزاء الشػػكؿ المنظػػوميكأقػػؿ هٍػػارة ٌػػي 
ا في األىشطة فقط بىسبة هئكية )20)   .3%  كها في همحؽ )100% ، بحيث ظٍرت قيهة هؤشٌر

 55% ، هثاؿ: ىشاط ص3.3عد التفكير الهىظكهي بمغت )كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لبُ 
 

  هٍارات، كقد ظٍرت ىتائا الهٍػارات كالىسػبة الهئكيػة 6كلً ) البعد السادس فيو التفكيري البصريأها 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:

إدراؾ وتفسػير ال مػوض فػي الشػكؿ ٍارة ، ككذلؾ هميارة التعرؼ عمى الشكؿ البصريأعمى هٍارة ٌي 
% ، بحيػػث ظٍػػرت قػػيـ 22.2  بىسػػبة هئكيػػة بمغػػت )4بحيػػث بمػػج هجهػػكع تكػػرارات كػػؿ هىٍهػػا)البصػػري 

هؤشػرات الهٍػارتيف عمػى الىحػك التػػالي: هٍػارة التعػرؼ عمػى الشػكؿ البصػػرم أظٍػرت أعمػى ىسػبة هئكيػػة 
ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة %  فػػػي الهحتػػػكل كاألىشػػػطة كأقػػػؿ 50لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

بيىهػػػػا هٍػػػارة إدراؾ كتفسػػػػير  .46 ، هثػػػاؿ: أىػػػاقش ص3فػػػي األىشػػػطة فقػػػػط كهػػػا فػػػي همحػػػػؽ ) % 25)
فػػػي  % 25الغهػػػكض فػػػي الشػػػكؿ البصػػػرم فتشػػػابٍت جهيػػػع الىسػػػب الهئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

 47 ، هثاؿ: ىشااط ص3األىشطة فقط كها في همحؽ )
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ػػيكهػػف ثػػـ تشػػابٍت ثػػال  ) تحميػػؿ الشػػكؿ ث هٍػػارات بػػىفس قيهػػة هجهػػكع التكػػرارات كالىسػػبة الهئكيػػة ٌك
بهجهػكع تكػرارات لكػؿ  البصري ووصفوج والتمييز البصريج واستخالص المفاىيـ مػف الشػكؿ البصػري(

 % ، بحيث ظٍرت قيـ الثالث هؤشرات عمى الىحك التالي: 16.6  كبىسبة هئكية )3هىٍها )
%  33.3م: بحيػػث ظٍػػرت جهيػع الىسػػب الهئكيػػة لهؤشػرات الهٍػػارة بقيهػػة )هٍػارة تحميػػؿ الشػػكؿ البصػر 

 ، بيىها تشابٍت هٍارتي التهييز البصرم كاسػتخالص الهفػاٌيـ هػف 3في األىشطة فقط كها في همحؽ )
%  كظٍػػػرت كالٌهػػػا فػػػي 66.6الشػػػكؿ البصػػػرم فػػػي أعمػػػى ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارتيف بقيهػػػة )

%  كظٍػرت كالٌهػا فػي األىشػطة 33.3هئكية لهؤشرات الهٍػارتيف بقيهػة ) األىشطة كالتقكيـ كأقؿ ىسبة
  1 ، كأقؿ هٍارة ٌي هٍارة ربط العالقات في الشكؿ البصرم بهجهكع تكػرارات )3فقط كها في همحؽ )

في األىشطة فقط  % 100% ، بحيث ظٍرت الىسبة الهئكية لهؤشر الهٍارة بقيهة )5.5كبىسبة هئكية )
  33هثاؿ: ىشاط ص  ،3كها في همحؽ )

 % .12كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير البصرم بمغت )
 

ثانيا: نتائج تحميؿ محتوى كتاب العمـو لوحدة الكيمياء في الصػؼ السػادس األساسػي/ الفصػؿ األوؿ 
 في ضوء أبعاد التفكير:

ب الهئكيػػة لٍػػذي تػػـ حسػػاب تكػػرار تضػػهيف كػػؿ ُبعػػد هػػف أبعػػاد التفكيػػر فػػي العمػػكـ كهػػف ثػػـ حسػػاب الىسػػ
  :3.4) األكلي التكرارات كجاءت الىتائا كها في الجدكؿ

 
 الىسبة الهئكية الكمية الهجهكع الكمي لمتكرارات أبعاد التفكير
 %22.4 28 فكؽ الهعرفي

 %17.6 22 التفكير االبتكارم
 %18.4 23 التفكير الىاقد
 %22.4 28 التفكير العمهي

 %3.2 4 التفكير الهىظكهي
 %16 20 تفكير البصرمال
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( التكػرارات والنسػػب المئويػة لمسػػتوى تضػميف أبعػاد التفكيػػر فػي العمػػـو لوحػدة الكيميػػاء 4.4جػدوؿ )
 لمصؼ السادس األساسي/ الفصؿ األوؿ.

أبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 التفكير

هجهػػػػػػػػػػكع  التقكيـ األىشطة الهحتكل األٌداؼ الهٍارة
 التكرارات

الىسػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الهئكية

الىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الكمية

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ 
 الهعرفي

الػػػػػػػكعي بالهعرفػػػػػػػة 
 اإلجرائية

1 0 1 1 3 10.3% 

22.4% 
الػػػػػػػكعي بالهعرفػػػػػػػة 

 الشرطية
0 0 1 2 3 10.3% 

 %25 7 1 5 0 1 الضبط كالهراقبة
 %25 7 0 7 0 0 التخطيط
 %28.5 8 5 3 0 0 التقييـ

الهجهػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 2 0 17 9 28 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 االبتكارم

 %17.6 %41 9 1 8 0 0 الطالقة
 %27 6 1 5 0 0 الهركىة
 %32 7 0 3 4 0 األصالة

الهجهػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 4 16 2 22 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الىاقد

 %13 3 0 3 0 0 االستىتاج

18.4% 
 %21.7 5 2 3 0 0 االستىباط
 %17.3 4 0 3 1 0 التفسير

 %21.7 5 0 3 2 0 تقكيـ الهىاقشات
 %26 6 0 6 0 0 التىبؤ

الهجهػػػػػػػػػػكع 
 ميالك

 0 3 18 2 23 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 العمهي

 %10.7 3 0 2 0 1 التركيز
 %10.7 3 1 2 0 0 جهع الهعمكهات 22.4%

 %7.1 2 0 2 0 0 الترهيز
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 %17.8 5 0 4 0 1 التىظيـ
 %17.8 5 0 4 0 1 التحميؿ

 %17.8 5 0 4 0 1 التكليؼ)اإلىتاجية 
 %10.7 3 1 2 0 0 التكاهؿ كالدها

 %7.1 2 1 1 0 0 لتقكيـا
الهجهػػػػػػػػػػكع 

 الكمي
 4 0 21 3 28 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الهىظكهي

إدراؾ العالقػػة بػػيف 
أجػػػػػػػػػػػػػزاء الشػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 0 1 0 1 25% 

3.2% 
تكهمػػػػػػػة العالقػػػػػػػػات 
بػػيف أجػػزاء الشػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 0 1 0 1 25% 

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 الهىظكهي

0 0 2 0 2 50% 

الهجهػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 0 4 0 4 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 البصرم

التعػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػى 
 الشكؿ البصرم

0 0 3 0 3 15% 

16% 

تحميػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػكؿ 
 البصرم ككصفً

0 0 3 2 5 25% 

ربػػط العالقػػات فػػي 
 الشكؿ البصرم

0 0 1 0 1 5% 

إدراؾ كتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 
الغهػػػػػػػػػػػػػكض فػػػػػػػػػػػػػي 

 الشكؿ البصرم

0 0 4 0 4 20% 

 
هٍػػػػػػػػػػػػارة التهييػػػػػػػػػػػػز 

 البصرم

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
4 

 
20% 
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اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخالص 
الهفػػػػػػػػػػػػػػاٌيـ هػػػػػػػػػػػػػػػف 

 الشكؿ البصرم

0 1 2 0 3 15% 

الهجهػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 1 15 4 20 100%  

 
  ىتائا التكرارات كالىسب الهئكية ألبعػاد التفكيػر فػي العمػـك فػي كحػدة الكيهيػاء 4.4يتضا هف الجدكؿ )

 لمصؼ السادس األساسي/ الفصؿ األكؿ كالتالي:
ارات، فقد ظٍرت ىتائا هٍاراتً كالىسب الهئكية كرتبت   ه5ٍكلً ) ألوؿ ُبعد وىو فوؽ المعرفيبالىسبة 

 هف األعمى لألقؿ كالتالي:
% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى 28.5  كىسػػبة هئكيػػة بمغػػت )8بهجهػػكع تكػػرارات ) التقيػػيـأعمػػى هٍػػارة ٌػػي 

%  في األىشطة كالتقكيـ كأقؿ الىسب الهئكية لهؤشػرات الهٍػارة 25ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
 70 ، هثاؿ: تقكيـ ص4في التقكيـ فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت12.5) بقيهة

  كىسػػبة كػػؿ هىٍهػػا 7كهجهػػكع تكػػرار كػػؿ هىٍهػػا ) ميػػارة الضػػبط والمراقبػػة وميػػارة التخطػػيطكهػػف ثػػـ  
 % ، بحيث ظٍرت قيـ هؤشرات الهٍارتيف عمى الىحك التالي: 25)

%  فػػػي األىشػػػطة 42.8ت الهٍػػػارة بقيهػػػة )هٍػػػارة الضػػػبط كالهراقبػػػة: ظٍػػػرت أعمػػػى ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرا
 ، 4فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ ) % 14.2كالتقػػكيـ كأقػػؿ ىسػػب هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة)

كأهػػػا هٍػػػارة التخطػػػيط: تشػػػابٍت جهيػػػع الىسػػػب الهئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة ،  41هثػػػاؿ: ىشػػػاطص
 53ىشاط ص ، هثاؿ: 4في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت14.2)

بهجهكع تكرارات  )ميارة الوعي بالمعرفة اإلجرائية وميارة الوعي بالمعرفة الشرطية(كأقؿ هٍارتيف ٌها 
% ، بحيػث ظٍػرت قػيـ هؤشػرات الهٍػارتيف عمػى الىحػك 10.3  كىسبة هئكية لكؿ هىٍهػا )3كؿ هىٍها )

 التالي:
ؤشػػر الهٍػػارة فػػي األٌػػداؼ كاألىشػػطة هٍػػارة الػػكعي بالهعرفػػة اإلجرائيػػة: بحيػػث ظٍػػرت الىسػػبة الهئكيػػة له

  ، هثاؿ: أٌداؼ كحدة الكيهياء4%  كها في همحؽ )100يـ بقيهة )كالتقك 
%  فػي األىشػطة 66.6أها هٍارة الكعي بالهعرفة الشرطية: أعمى ىسبة هئكية لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )

قػكيـ فقػط كهػا فػي همحػؽ فػي الت %  كظٍػرت33.3كالتقكيـ، كأقؿ ىسبة هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )
  43 ، هثاؿ: تقكيـ ص4)

 %% .22.4كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير فكؽ الهعرفي بمغت )
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كقػػد ظٍػػرت ىتػػائا هٍاراتػػً كالىسػػب  هٍػػارات،كلػػً ثػػالث  البعػػد الثػػاني فيػػو ُبعػػد التفكيػػر االبتكػػاريأهػػا 
 الهئكية كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:

% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة 41  كىسػبة هئكيػة )9بهجهػكع تكػرارات بمغػت) القةالطأعمى هٍارة ٌي 
%  في األىشطة كالتقكيـ كأقؿ ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهػة 22.2هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

 52 ، هثاؿ: ىشاط ص4في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت11.1)
% ، بحيػػث تشػػابٍت جهيػػع الىسػػب 32  كىسػػبة هئكيػػة )7ت )بهجهػػكع تكػػرارا ميػػارة األصػػالةكهػػف ثػػـ 

ف لٍهػا قيهػة %  كظٍرت فػي الهحتػكل كاألىشػطة هػا عػدا هؤشػري14.2الهئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
 55 ، هثاؿ: الهشركع ص4صفر كها في همحؽ )

ئكيػة % ، بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة ه27  كىسبة هئكيػة )6بهجهكع تكرارات ) المرونةكأقؿ هٍارة ٌي 
%  فػػػي األىشػػػطة كالتقػػػكيـ كأقػػػؿ ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة 28.5لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

 42 ، هثاؿ: ىشاط ص4في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت14.2)
 % .17.6كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير االبتكارم بمغت )

 
  هٍػارات، كقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب الهئكيػة 5كلػً ) قػدلُمبعد الثالث وىو التفكيػر الناكبالىسبة 

 كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:
% ، بحيػث تشػابٍت جهيػع 26  كىسػبة هئكيػة )6بهجهػكع تكػرارات بمػج ) ميػارة التنبػؤأعمى هٍارة ٌي 

ىشػاط  ، هثػاؿ: 4فػي األىشػطة فقػط كهػا فػي همحػؽ ) % 16.6الىسب الهئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهػة )
 57ص
  كىسػػػػبة هئكيػػػػة 5بهجهػػػػكع تكػػػػرارات لكػػػػؿ هىٍهػػػػا ) وتقػػػػويـ المناقشػػػػات( )االسػػػػتنباطميػػػػارة كهػػػف ثػػػػـ  
 % ، بحيث ظٍرت قيـ هؤشرات الهٍارتيف عمى الىحك التالي:21.7)

%  في األىشطة كالتقػكيـ، كأقػؿ 40هٍارة االستىباط: ظٍرت أعمى ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
 ، هثػػاؿ: 4ؽ )%  كظٍػػرت فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػ20ؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )ىسػػبة هئكيػػة له

 70تقكيـ ص
%  20أهػػػا هٍػػػارة تقػػػكيـ الهىاقشػػػات: بحيػػػث تشػػػابٍت جهيػػػع الىسػػػب الهئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

 53 ، هثاؿ: ىشاط ص4هحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )كظٍرت في ال
% ، بحيػث تشػابٍت جهيػع الىسػب 17.3  كىسػبة هئكيػة )4ارات )بهجهػكع تكػر  ميارة التفسير،كهف ثـ 

 ، هثػاؿ: ىشػاط 4في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت33.3الهئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
% ، بحيػث تشػابٍت جهيػع 13  كىسبة هئكية )3بهجهكع تكرارات ) االستنتاجكأقؿ هٍارة ٌي ، 41ص

 ، 4فػػػي األىشػػػطة فقػػػط كهػػػا فػػػي همحػػػؽ ) %  كظٍػػػرت33.3يهػػػة )الىسػػػب الهئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بق
 % .18.4كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الىاقد بمغت )، 53هثاؿ: ىشاط ص
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  هٍػػارات، كقػػد ظٍػػرت ىتػػائا هٍاراتػػً كالىسػػب الهئكيػػة 8، كلػػً )البعػػد الرابػػع فيػػو التفكيػػر العممػػيأهػػا 

 كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:
  5كبهجهػكع تكػرارات لكػؿ هىٍهػا ) ج التحميؿ والتوليؼ أو اإلنتاجية()التنظيـ: ث هٍارات ٌيأعمى ثال

 % ، بحيث ظٍرت قيـ هؤشرات الهٍارات عمى الىحك التالي:17.8)كبىسبة هئكية 
%  فػػػي األٌػػػداؼ 33.3هٍػػػارة التىظػػػيـ: بحيػػػث ظٍػػػرت أعمػػػى ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

فػي األىشػطة فقػط كهػا  %  كظٍرت16.6أقؿ ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )كاألىشطة كالتقكيـ، ك 
أها هٍارتي التحميؿ كالتكليؼ )اإلىتاجية  فقد تشابٍتا بأعمى ىسبة ، 65 ، هثاؿ: ىشاط ص4في همحؽ )

%  كظٍرت هؤشراتٍها في األٌداؼ كاألىشطة، كأقؿ ىسب هئكيػة 40هئكية لهؤشرات كؿ هىٍها بقيهة )
 ، 4فػي األىشػطة فقػط كهػا فػي همحػؽ ) %  كظٍرت هؤشرات كؿ هىٍهػا20الهٍارتيف بقيهة ) لهؤشرات

  53هثاؿ: ىشاط ص
ػي:  بهجهػكع  ج جمػع المعمومػات والتكامػؿ()التركيػزأيضا تشابٍت ثالث هٍارات أخرل بىفس الىتػائا ٌك

لهؤشػػػرات % ، بحيػػػث تشػػػابٍت أعمػػػى الىسػػػب الهئكيػػػة 10.7  كبىسػػػبة هئكيػػػة )3تكػػػرارات لكػػػؿ هىٍهػػػا )
%  كظٍرت في األىشطة لهٍػارة التركيػز أهػا هٍػارتي جهػع الهعمكهػات كالتكاهػؿ 66.6الهٍارات بقيهة )

%  33.3فظٍػػػػرت فػػػػي األىشػػػػطة كالتقػػػػكيـ، كأقػػػػؿ الىسػػػػب الهئكيػػػػة لهؤشػػػػرات الهٍػػػػارات الػػػػثالث بقيهػػػػة )
 52 ، هثاؿ: ىشاط ص4في االىشطة فقط كها في همحؽ ) كظٍرت

هػػا:  بيىهػػا بمغػػت أقػػؿ هٍػػارتيف   كبىسػػبة هئكيػػة 2بهجهػػكع تكػػرارات لكػػؿ هىٍهػػا ) ج والتقػػويـ()الترميػػزٌك
%  كظٍػػػػرت فػػػػي 50% ، بحيػػػػث تشػػػػابٍت الىسػػػػب الهئكيػػػػة لجهيػػػػع هؤشػػػػرات الهٍػػػػارتيف بقيهػػػػة )7.1)

 70 ، هثاؿ: تقكيـ ص4همحؽ ) األىشطة فقط كها في
 % .22.4كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير العمهي بمغت )

 
 ، فقػد ظٍػرت ىتػائا تكراراتػً كالىسػب 3، كهجهػكع هٍاراتػً )البعد الخامسج وىو التفكير المنظػوميأهػا 

 الهئكية كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:
% ، بحيػػث 50  كبىسػػبة هئكيػة )2بهجهػكع تكػرارات ) ميػارة بنػػاء الشػكؿ المنظػػوميأعمػى هٍػارة ٌػػي: 

فػي األىشػطة فقػط كهػا فػي همحػؽ  %  كظٍػرت50)تشابٍت قػيـ هؤشػرات الهٍػارة بػذات الىسػب الهئكيػة 
 58 ، هثاؿ: ىشاط ص4)

العالقػػة بػػيف أجػػزاء الشػػكؿ المنظػػومي وتكممػػة العالقػػات بػػيف أجػػزاء الشػػكؿ  )إدراؾكأقػؿ هٍػػارتيف ٌهػػا: 
% ، بحيػػث تشػػابٍت الىسػػب الهئكيػػة 25  كىسػػبة هئكيػػة )1بهجهػػكع تكػػرارات لكػػؿ هىٍهػػا ) المنظػػومي(

 ، هثاؿ: ىشػاط 4في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت100بقيهة )لجهيع هؤشرات الهٍارتيف 
 % .3.2كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الهىظكهي بمغت )، 59ص
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 ، كقػػد ظٍػػرت ىتػػائا هٍاراتػػً كالىسػػب 6كهجهػػكع هٍاراتػػً ) البعػػد السػػادس فيػػو: التفكيػػر البصػػريجأهػػا 

 الهئكية كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:
% ، 25  كبىسػبة هئكيػة )5بهجهػكع تكػرارات ) ميارة تحميؿ الشػكؿ البصػري ووصػفوعمى هٍارة ٌي: أ

%  كظٍػرت فػي األىشػطة كالتقػكيـ، كأقػؿ 40بحيث ظٍرت أعمػى ىسػبة هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )
 ، هثػؿ تقػكيـ 4في األىشطة فقط كها فػي همحػؽ ) %  كظٍرت20ىسب هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

بهجهػكع  وتفسػير ال مػوض فػي الشػكؿ البصػريج ميػارة التمييػز البصػري(ج )إدراؾثـ هٍارتي  ،60ص
% ، بحيػػث ظٍػػرت قػػيـ الهؤشػػرات لمهٍػػارتيف عمػػى الىحػػك 20  كبىسػػبة هئكيػػة )4تكػػرارات لكػػؿ هىٍهػػا )

 التالي:
الىسػب هٍارة إدراؾ كتفسير الغهكض في الشكؿ البصرم: بحيث تشابٍت جهيع هؤشػرات الهٍػارة بػذات 

 61 ، هثاؿ: ىشاط ص4في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت25الهئكية بقيهة )
%  50أها هٍارة التهييز البصرم: بحيث تشابٍت جهيع هؤشػرات الهٍػارة بػذات الىسػب الهئكيػة بقيهػة )

 70 ، هثاؿ: تقكيـ ص4ألىشطة كالتقكيـ كها في همحؽ )كظٍرت في ا
  بهجهػكع تكػرارات البصريج استخالص المفاىيـ مف الشكؿ البصػريعمى الشكؿ  )التعرؼكثـ هٍارتي 
 % ، بحيث ظٍرت قيـ الهؤشرات لمهٍارتيف عمى الىحك التالي:15  كبىسبة هئكية )3لكؿ هىٍها )

هٍػػػارة التعػػػرؼ عمػػػى الشػػػكؿ البصػػػرم: بحيػػػث تشػػػابٍت جهيػػػع هؤشػػػرات الهٍػػػارة بػػػذات الىسػػػب الهئكيػػػة 
 63 ، هثاؿ: ىشاط ص4في همحؽ ) %  كظٍرت في األىشطة فقط كها33.3)

كأها هٍارة استخالص الهفاٌيـ هف الشكؿ البصػرم: بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة 
فػػػي %  33.3%  كظٍػػػرت فػػػي الهحتػػػكل كاألىشػػػطة، كأقػػػؿ ىسػػػبة هئكيػػػة ظٍػػػرت بقيهػػػة )66.6بقيهػػػة )

 62 ، هثاؿ: أفكر ص4األىشطة فقط كها في همحؽ )
% ، 5  كبىسػبة هئكيػة )1، بهجهػكع تكػرارات )رة ربط العالقات فػي الشػكؿ البصػريمياكأقؿ هٍارة ٌي 

 ، 4فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ ) % 100بحيػػث ظٍػػرت الىسػػبة الهئكيػػة لهؤشػػر الهٍػػارة بقيهػػة )
 % .16كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير البصرم بمغت )، 68هثاؿ: ىشاط ص

ب العمـو لوحدة الكيمياء في الصؼ السابع األساسي الفصؿ األوؿ في ثالثا: نتائج تحميؿ محتوى كتا
تػػـ حسػػاب تكػرار تضػػهيف كػؿ بعػػد هػف أبعػػاد التفكيػػر فػي العمػػكـ، كهػف ثػػـ حسػػاب  ضػوء أبعػػاد التفكيػػر:

  :5.4)األكلي الىسب الهئكية لٍذي التكرارات فجاءت الىتائا كها في الجدكؿ 
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 الىسبة الهئكية الكمية تالهجهكع الكمي لمتكرارا أبعاد التفكير
 %23.4 31 فكؽ الهعرفي

 %16.6 22 التفكير االبتكارم
 %19.6 26 التفكير الىاقد
 %18.9 25 التفكير العمهي

 %4.5 6 التفكير الهىظكهي
 %16.6 22 التفكير البصرم

 
لكيميػػاء ( التكػرارات والنسػػب المئويػة لمسػػتوى تضػميف أبعػاد التفكيػػر فػي العمػػـو لوحػدة ا6.4جػدوؿ )

 الفصؿ األوؿ. /لمصؼ السابع األساسي
 

أبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 التفكير

هجهػػػػػػػػػكع  التقكيـ األىشطة الهحتكل األٌداؼ الهٍارة
 التكرارات

الىسػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الهئكية

الىسػػػػػػػػػػػػػبة 
 الكمية

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ 
 الهعرفي

الػػػػػػػكعي بالهعرفػػػػػػػػة 
 اإلجرائية

1 0 1 0 2 6.4% 

23.4% 
الػػػػػػػكعي بالهعرفػػػػػػػػة 

 الشرطية
0 1 2 0 3 9.6% 

 %22.5 7 1 4 2 0 قبةالضبط كالهرا
 %35.4 11 1 7 3 0 التخطيط
 %25.8 8 5 3 0 0 التقييـ

الهجهػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 5 17 7 31 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػر 
 االبتكارم

 %40.9 9 1 7 1 0 الطالقة
 %27.2 6 0 5 1 0 الهركىة 16.6%

 %31.8 7 0 1 6 0 األصالة
الهجهػػػػػػػػكع 

 الكمي
 0 8 13 1 22 100%  

 %19.6 %11.5 3 0 2 1 0 االستىتاجالتفكيػػػػػػػػػػػػػػر 
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 %15.3 4 1 2 1 0 االستىباط الىاقد
 %11.5 3 0 2 1 0 التفسير

 %26.9 7 0 2 5 0 تقكيـ الهىاقشات
 %34.6 9 0 3 6 0 التىبؤ

الهجهػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 14 11 1 26 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػر 
 العمهي

 %8 2 0 0 1 1 التركيز

18.9% 

 %8 2 0 2 0 0 جهع الهعمكهات
 %12 3 0 2 1 0 الترهيز
 %16 4 0 4 0 0 التىظيـ
 %20 5 0 3 2 0 التحميؿ

 %12 3 0 3 0 0 التكليؼ)اإلىتاجية 
 %12 3 0 1 2 0 التكاهؿ كالدها

 %12 3 2 1 0 0 التقكيـ
الهجهػػػػػػػػكع 

 الكمي
 1 6 16 2 25 100%  

 
 

التفكيػػػػػػػػػػػػػػر 
 الهىظكهي

إدراؾ العالقػػة بػػيف 
شػػػػػػػػػػػػػػكؿ أجػػػػػػػػػػػػػزاء ال
 الهىظكهي

0 1 1 0 2 33.3%  
 
 

تكهمػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػات  4.5%
بػػػيف أجػػػزاء الشػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 0 1 0 1 16.6% 

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 الهىظكهي

0 1 2 0 3 50% 

الهجهػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 2 4 0 6 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػر 
 البصرم

التعػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػى 
 الشكؿ البصرم

0 2 2 0 4 18.1% 16.6% 
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تحميػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػكؿ 
 البصرم ككصفً

0 2 3 0 5 22.7% 

ربػػط العالقػػات فػػي 
 الشكؿ البصرم

0 0 1 0 1 4.5% 

إدراؾ كتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 
الغهػػػػػػػػػػػػػكض فػػػػػػػػػػػػػي 

 الشكؿ البصرم

0 4 2 1 7 31.8% 

هٍػػػػػػػػػػػػارة التهييػػػػػػػػػػػػز 
 البصرم

0 0 2 0 2 9% 

اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخالص 
الهفػػػػػػػػػػػػػػػاٌيـ هػػػػػػػػػػػػػػػف 

 الشكؿ البصرم

0 1 2 0 3 13.6% 

الهجهػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 9 12 1 22 100%  

 
  ىتائا التكرارات كالىسب الهئكية ألبعػاد التفكيػر فػي العمػـك فػي كحػدة الكيهيػاء 6.4) يتضا هف الجدكؿ

 لمصؼ السابع األساسي الفصؿ األكؿ عمى الىحك التالي:
  هٍػػارات، فقػػد جػػاءت ىتػػائا هٍاراتػػً كالىسػػب 5كلػػً ) لمبعػػد األوؿ فيػػو البعػػد فػػوؽ المعرفػػيبالىسػػبة 

 ك التالي:الهئكية كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىح
% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى 35.4 ، كبىسػبة هئكيػة )11بهجهكع تكػرارات ) التخطيطجأعمى هٍارات ٌي: 

%  في الهحتكل كاألىشطة كالتقػكيـ، كأقػؿ الىسػب الهئكيػة 18.1الىسب الهئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
ثػػػاؿ: ىشػػػاط  ، ه5فػػػي األىشػػػطة فقػػػط كهػػػا فػػػي همحػػػؽ ) % ، كظٍػػػرت9.09لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

 41ص
% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى ىسػػب 25.8 ، كبىسػػبة هئكيػػة )8بهجهػػكع تكػػرارات ) ميػػارة التقيػػيـكهػػف ثػػـ 

%  فػي األىشػطة كالتقػكيـ كأقػؿ ىسػب هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػػة 25هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )
 44، هثاؿ: تقكيـ ص 5%  كظٍرت في التقكيـ فقط كها في همحؽ )12.5)

% ، بحيث ظٍرت أعمى ىسب 22.5  كبىسبة هئكية )7بهجهكع تكرارات ) ارة الضبط والمراقبةميكأها 
%  في الهحتكل كاألىشػطة كأقػؿ الىسػب الهئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة 28.5هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

 33 ، هثاؿ: سؤاؿ ص5ألىشطة كالتقكيـ كها في همحؽ )%  كظٍرت في ا14.2بقيهة )
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% ، بحيث ظٍػرت 9.6 ، كبىسبة هئكية )3بهجهكع تكرارات ) الوعي بالمعرفة الشرطيةميارة كهف ثـ 
%  في الهحتكل كاألىشطة كأقؿ ىسبة هئكية لهؤشػرات 66.6أعمى ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

 32 ، هثاؿ: ىشاط ص5في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت33.3الهٍارة بقيهة )
% ،بحيث ظٍرت 6.4  كبىسبة هئكية )2بهجهكع تكرارات ) وعي بالمعرفة اإلجرائيةميارة ىي: الكأقؿ 

 ، هثػػػاؿ: 5ألٌػػػداؼ كاألىشػػػطة كهػػػا فػػػي همحػػػؽ )%  فػػػي ا100الىسػػػبة الهئكيػػػة لهؤشػػػر الهٍػػػارة بقيهػػػة )
 % .23.4كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير فكؽ الهعرفي بمغت )أٌداؼ كحدة الكيهياء، 

 
  هٍػارات، فقػػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب الهئكيػػة 3كلػً ) اني: فيػػو التفكيػر االبتكػاريالبعػد الثػأهػا 

 كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:
% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى الىسػب 40.9  كبىسبة هئكية )9بهجهكع تكرارات ) الطالقةأعمى هٍارة ٌي: 

تقػكيـ كأقػؿ الىسػب الهئكيػة لهؤشػرات %  فػي الهحتػكل كاألىشػطة كال25الهئكية لهؤشرات الهٍػارة بقيهػة )
 ، 5هؤشػػر قيهتػػً صػػفر كهػػا فػػي همحػػؽ ) %  كظٍػػرت فػػي األىشػػطة فقػػط هػػا عػػدا12.5الهٍػػارة بقيهػػة )
 39هثاؿ: ىشاط ص

% ، بحيػث تشػابٍت جهيػع الىسػب 31.8  كبىسػبة هئكيػة )7بهجهكع تكرارات ) األصالةكهف ثـ هٍارة  
ريف قيهتٍهػػا ٍػػرت فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة هػػا عػػدا هؤشػػ%  كظ14.2الهئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 43 ، هثاؿ: هشركع الكحدة ص5صفر كها في همحؽ )
% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى الىسػب 27.2  كبىسػبة هئكيػة )6بهجهكع تكػرارات ) المرونةكأقؿ هٍارة ٌي: 

رة بقيهػػة %  فػػي األىشػػطة كأقػػؿ الىسػػب الهئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػا33.3الهئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )
 42 ، هثاؿ: ىشاط ص5في األىشطة فقط كها في همحؽ ) % ، كظٍرت16.6)

 % .16.6كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير االبتكارم بمغت )
 

  هٍارات، فقد ظٍرت ىتائا هٍاراتً كالىسب الهئكية كرتبػت 5كلً ) البعد الثالث فيو: التفكير الناقدأها 
 هف األعمى لألقؿ كالتالي:

% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى الىسػب 34.6  كبىسػبة هئكيػة )9بهجهػكع تكػرارات ): التنبػؤ أعمى هٍػارة ٌػي
%  في الهحتكل كاألىشطة كأقؿ الىسب الهئكية لهؤشرات الهٍارة 22.2الهئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

 41 ، هثاؿ: ىشاط ص5في الهحتكل فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت11.1بقيهة )
% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى 26.9  كبىسػبة هئكيػة )7بهجهػكع تكػرارات ) تقويـ المناقشات ميارةكهف ثػـ 

%  فػػػػي الهحتػػػػكل كاألىشػػػػطة، كأقػػػػؿ الىسػػػػب الهئكيػػػػة 28.5الىسػػػػب الهئكيػػػػة لهؤشػػػػرات الهٍػػػػارة بقيهػػػػة )
 34 ، هثاؿ: ىشاط ص5في الهحتكل فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت14.2لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
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% ، بحيث ظٍرت أعمى ىسبة هئكية 15.3  كبىسبة هئكية )4بهجهكع تكرارات ) تنباطميارة االسكأها  
%  فػػػػي األىشػػػػطة كالتقػػػػكيـ، كأقػػػػؿ ىسػػػػبة هئكيػػػػة لهؤشػػػػرات الهٍػػػػارة بقيهػػػػة 50لهؤشػػػػرات الهٍػػػػارة بقيهػػػػة )

 44  ص1 ، هثاؿ: سؤاؿ رقـ)5لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )%  كظٍرت في ا25)
% ، بحيػػث 11.5  كبىسػػبة هئكيػػة )3بهجهػػكع تكػػرارات ) نتاجج والتفسػػير() االسػػتكأقػػؿ هٍػػارتيف ٌهػػا  

%  كظٍػػػرت جهيػػع الهؤشػػػرات لكػػػال 33.3تشػػابٍت جهيػػػع الىسػػب الهئكيػػػة لهؤشػػرات الهٍػػػارتيف بقيهػػة )
 42 ، هثاؿ: ىشاط ص5لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )الهٍارتيف في ا

 % .19.6) كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الىاقد بمغت
 

  هٍػػارات، لقػػد ظٍػػرت ىتػػائا هٍاراتػػً كالىسػػب الهئكيػػة 8كلػػً ) البعػػد الرابػػع فيػػو: التفكيػػر العممػػيأهػػا 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

% ، بحيث ظٍرت أعمى ىسبة هئكية 20  كىسبة هئكية )5بهجهكع تكرارات ) التحميؿأعمى هٍارة ٌي: 
فػػػي الهحتػػػكل كاألىشػػػطة، كأقػػػؿ ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة  % 40لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

 33 ، هثاؿ: ىشاط ص5لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )%  كظٍرت في ا20)
% ، بحيػػػث تشػػػابٍت جهيػػػع الىسػػػب 16  كبىسػػػبة هئكيػػػة)4بهجهػػػكع تكػػػرارات ) ميػػػارة التنظػػػيـكهػػػف ثػػػـ 

 ، هثػاؿ: ىشػاط 5شػطة فقػط كهػا فػي همحػؽ )فػي األى % ، كظٍػرت25الهئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهػة )
 32ص

ي:  ج التوليؼ)اإلنتاجيػة(ج التكامػؿ والػدمجج التقػويـ( )الترميزككها تشابٍت أربع هٍارات بذات القيـ ٌك
 % ، بحيث ظٍرت قيـ هؤشرات الهٍارات عمى الىحك التالي:12  كىسبة هئكية )3كبهجهكع تكرارات )

%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، 66.6ة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )هٍػػارة الترهيػػز: ظٍػػرت أعمػػى ىسػػبة هئكيػػ
 ، 5%  كهػػا فػػي همحػػؽ )33.3كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة ظٍػػرت فػػي األىشػػطة فقػػط بقيهػػة )

أهػػا هٍػػارة التكليؼ)اإلىتاجيػػة : فقػػد تشػػابٍت جهيػػع هؤشػػرات الهٍػػارة بػػذات الىسػػب ، 43هثػػاؿ: سػػؤاؿ ص
أهػػا  ،33 ، هثػػاؿ: ىشػػاط ص5ألىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ )فػػي ا %  كظٍػػرت33.3الهئكيػػة بقيهػػة )

%  فػػي الهحتػػكل 66.6هٍػارة التكاهػػؿ كالػدها: فقػػد ظٍػػرت أعمػى ىسػػبة هئكيػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػة )
%  كظٍػػرت فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي 33.3كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

أهػػا هٍػػارة التقػػكيـ: فقػػد ظٍػػرت أعمػػى ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة  ،33هثػػاؿ: ىشػػاط ص  ،5همحػػؽ )
فػػي التقػػكيـ فقػػط  %  كظٍػػرت33.3%  فػػي األىشػػطة كالتقػػكيـ، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة بقيهػػة )66.6بقيهػػة )

 44 ، هثاؿ: تقكيـ الكحدة ص5كها في همحؽ )
  كبىسػػػػػبة 2ا )كهجهػػػػػكع التكػػػػػرارات لكػػػػػؿ هىٍهػػػػػ ج وجمػػػػػع المعمومػػػػػات()التركيػػػػػزكأقػػػػػؿ هٍػػػػػارتيف ٌهػػػػػا: 

%  فهٍػارة التركيػز 50% ، بحيث تشػابٍت الىسػب الهئكيػة لجهيػع لهؤشػرات الهٍػارتيف بقيهػة )8هئكية)
فػػي األىشػػطة  ظٍػػرت هؤشػػراتٍا فػػي األٌػػداؼ كالهحتػػكل، كأهػػا هٍػػارة جهػػع الهعمكهػػات فظٍػػرت هؤشػػراتٍا
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تفكيػػر العمهػػي بمغػػت كبػػذلؾ فػػإف الىسػػبة الكميػػة لُبعػػد ال، 36 ، هثػػاؿ: ىشػػاط ص5فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ )
(18.9. % 
 

  هٍارات، فقد ظٍرت ىتائا هٍاراتً كالىسب الهئكيػة 3كلً ) البعد الخامس: فيو التفكير المنظوميأها 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

% ، بحيػث ظٍػرت 50  كبىسػبة هئكيػة )3بهجهػكع تكػرارات ) بناء الشػكؿ المنظػوميأعمى هٍارة ٌي: 
%  فػي الهحتػكل كاألىشػطة، كأقػؿ ىسػبة هئكيػة بقيهػة 66.6ئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )أعمػى ىسػبة ه

 33 ، هثاؿ: ىشاط ص5في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت33.3)
  كبىسػػػبة هئكيػػػة 2بهجهػػػكع تكػػػرارات ) ميػػػارة إدراؾ العالقػػػة بػػػيف أجػػػزاء الشػػػكؿ المنظػػػوميكهػػػف ثػػػـ 

%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة كهػػا 100هئكيػػة لهؤشػػر الهٍػػارة )% ، بحيػػث ظٍػػرت قيهػػة الىسػػبة ال33.3)
 تكممػػة العالقػػات بػػيف أجػػزاء الشػػكؿ المنظػػومي كأقػػؿ هٍػػارة ٌػػي، 34 ، هثػػاؿ: ىشػػاط ص5فػػي همحػػؽ )

% ، بحيػػػث ظٍػػػرت قيهػػػة الىسػػػبة الهئكيػػػة لهؤشػػػر الهٍػػػارة 16.6  كبىسػػػبة هئكيػػػة )1بهجهػػػكع تكػػػرارات )
 ،.34اؿ: ىشاط ص ، هث5%  في األىشطة كها في همحؽ )100)

 % .4.5كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الهىظكهي بمغت )
 

  هٍػارات، فقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب الهئكيػة 6كلػً ) البعد السادس فيو: التفكيػر البصػريأها 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

  كبىسػػػػبة هئكيػػػػة 7جهػػػػكع تكػػػػرارات )به إدراؾ وتفسػػػػير ال مػػػػوض لمشػػػػكؿ البصػػػػريأعمػػػػى هٍػػػػارة ٌػػػػي 
%  في الهحتكل كاألىشطة 28.5% ، بحيث ظٍرت أعمى ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )31.8)

 ، هثاؿ: ىشاط 5في الهحتكل فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت14.2كالتقكيـ كأقؿ ىسبة هئكية بقيهة )
كبىسػػػػبة هئكيػػػػة   5ارات )بهجهػػػػكع تكػػػػر  الشػػػػكؿ البصػػػػري ووصػػػػفة ميػػػػارة تحميػػػػؿكهػػػػف ثػػػػـ ، 33ص
%  فػي الهحتػكل كاألىشػطة، 40% ، حيث ظٍػرت أعمػى ىسػبة هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )22.7)

 33 ، هثاؿ: تقكيـ ص5في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت20كأقؿ ىسبة هئكية بقيهة )
% ، حيػث ظٍػرت 18.1  كبىسبة هئكيػة )4بهجهكع تكرارات ) ميارة التعرؼ عمى الشكؿ البصريكأها 

%  في الهحتكل كاألىشطة، كأقؿ ىسبة هئكية ظٍرت فػي 50أعمى ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
 33 ، هثاؿ: ىشاط ص5%  كها في همحؽ )25شطة بقيهة )الهحتكل كاألى

% ، 13.6  كبىسػبة هئكيػة )3بهجهػكع تكػرارات ) ميارة استخالص المفػاىيـ مػف الشػكؿ البصػريكأهػا 
%  فػي الهحتػكل كاألىشػطة، كأقػؿ ىسػبة 66.6ٍرت أعمى ىسبة هئكية لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )حيث ظ

 39 ، هثاؿ: ىشاط5حؽ )%  كظٍرت في األىشطة فقط كها في هم33.3هئكية بقيهة )
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% ، حيػػػث تشػػػابٍت الىسػػػب 9  كىسػػػبة هئكيػػػة )2بهجهػػػكع تكػػػرارات ) ميػػػارة التمييػػػز البصػػػريكهػػػف ثػػػـ 
 ، هثػػاؿ: 5فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ ) %  كظٍػػرت50لهٍػػارة بقيهػػة )الهئكيػػة لجهيػػع هؤشػػرات ا

  كبىسػبة هئكيػة 1بهجهػكع تكػرارات ) ربط العالقات في الشػكؿ البصػريكأقؿ هٍارة ٌي: ، 39ىشاط ص
في األىشطة فقط كها في همحػؽ  % 100% ، حيث ظٍرت قيهة الىسبة الهئكية لهؤشر الهٍارة )4.5)
 % .16.6بذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير البصرم بمغت )ك ، 42 ، هثاؿ: ىشاط ص5)
 

رابعا: نتائج تحميؿ محتوى كتػاب العمػـو لوحػدة الكيميػاء فػي الصػؼ السػابع األساسي/الفصػؿ الثػاني 
تـ حساب تكرار تضهيف كؿ ُبعد هف أبعاد التفكير في العمكـ، كهف ثػـ حسػاب  في ضوء أبعاد التفكير:

  :7.4)األكلي التكرارات فجاءت الىتائا كها في الجدكؿ الىسب الهئكية لٍذي 
 

 الىسبة الهئكية الكمية الهجهكع الكمي لمتكرارات أبعاد التفكير
 %21.7 27 فكؽ الهعرفي

 %18.5 23 التفكير االبتكارم
 %21.7 27 التفكير الىاقد
 %19.3 24 التفكير العمهي

 %3.2 4 التفكير الهىظكهي
 %15.3 19 التفكير البصرم

 
( التكػرارات والنسػػب المئويػة لمسػػتوى تضػميف أبعػاد التفكيػػر فػي العمػػـو لوحػدة الكيميػػاء 8.4جػدوؿ )

 الفصؿ الثاني. /لمصؼ السابع األساسي
أبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 التفكير
هجهػػػػػػػػػػػػػػػكع  التقكيـ األىشطة الهحتكل األٌداؼ الهٍارة

 التكرارات
الىسػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الهئكية

الىسػػػػػػػػػػػػػبة 
 الكمية

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ 
 الهعرفي

فػػػػػػػة الػػػػػػػكعي بالهعر 
 اإلجرائية

1 0 1 0 2 7.4% 

21.7% 
الػػػػػػػكعي بالهعرفػػػػػػػة 

 الشرطية
0 0 2 0 2 7.4% 

 %33.3 9 0 5 3 1 الضبط كالهراقبة
 %25.9 7 0 7 0 0 التخطيط
 %25.9 7 2 1 4 0 التقييـ
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الهجهػػػػػػػػكع 
 الكمي

 2 7 16 2 27 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػر 
 االبتكارم

 %43.4 10 0 6 4 0 الطالقة
 %17.3 4 0 4 0 0 ةالهركى 18.5%

 %39.1 9 0 7 2 0 األصالة
الهجهػػػػػػػػكع 

 الكمي
 0 6 17 0 23 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػر 
 الىاقد

 %11.1 3 0 2 1 0 االستىتاج

21.7% 
 %18.5 5 0 3 2 0 االستىباط
 %14.8 4 0 3 1 0 التفسير

 %18.5 5 0 5 0 0 تقكيـ الهىاقشات
 %37 10 0 6 4 0 التىبؤ

الهجهػػػػػػػػكع 
 ميالك

 0 8 19 0 27 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػر 
 العمهي

 %12.5 3 0 2 1 0 التركيز

19.3% 

 %8.3 2 0 2 0 0 جهع الهعمكهات
 %8.3 2 0 2 0 0 الترهيز
 %12.5 3 0 2 0 1 التىظيـ
 %20.8 5 0 3 1 1 التحميؿ

 %16.6 4 0 4 0 0 التكليؼ)اإلىتاجية 
 %8.3 2 0 0 2 0 التكاهؿ كالدها

 %12.5 3 1 1 1 0 قكيـالت
الهجهػػػػػػػػكع 

 الكمي
 2 5 16 1 24 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػر 
 الهىظكهي

إدراؾ العالقػػة بػػيف 
أجػػػػػػػػػػػػػزاء الشػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 0 1 0 1 25% 

3.2% 

 %25 1 0 1 0 0تكهمػػػػػػػة العالقػػػػػػػػات 
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بػػيف أجػػزاء الشػػػكؿ 
 الهىظكهي

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 الهىظكهي

0 1 1 0 2 50% 

الهجهػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 1 3 0 4 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػر 
 البصرم

التعػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػى 
 الشكؿ البصرم

0 1 3 0 4 21% 

15.3% 

تحميػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػكؿ 
 البصرم ككصفً

0 0 3 0 3 15.7% 

ربػػط العالقػػات فػػي 
 الشكؿ البصرم

0 0 1 0 1 5.2% 

إدراؾ كتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 
الغهػػػػػػػػػػػػػكض فػػػػػػػػػػػػػي 

 الشكؿ البصرم

0 4 3 0 7 36.8% 

هٍػػػػػػػػػػػػارة التهييػػػػػػػػػػػػز 
 البصرم

0 0 2 0 2 10.5% 

ص اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخال
الهفػػػػػػػػػػػػػػاٌيـ هػػػػػػػػػػػػػػػف 

 الشكؿ البصرم

0 0 2 0 2 10.5% 

الهجهػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 5 14 0 19 100%  

 
  ىتائا التكرارات كالىسب الهئكية ألبعػاد التفكيػر فػي العمػـك فػي كحػدة الكيهيػاء 8.4يتضا هف الجدكؿ )

 لمصؼ السابع األساسي الفصؿ الثاىي كالتالي:
  هٍػػارات، فقػػد ظٍػػرت ىتػػائا هٍاراتػػً كالىسػػب 5كلػػً ) رفػػيلمبعػػد األوؿ وىػػو التفكيػػر فػػوؽ المعبالىسػػبة 

 الهئكية كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:
% ، بحيث ظٍرت 33.3  كبىسبة هئكية )9بهجهكع تكرارات ) ميارة الضبط والمراقبةأعمى هٍارة ٌي 

شػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة %  فػػي األٌػػداؼ كالهحتػػكل كاألى33.3أعمػػى ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )
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 ، هثػاؿ: ىشػاط 6فػي األىشػطة فقػط كهػا فػي همحػؽ ) %  كظٍرت11.1هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
بهجهػػكع تكػػرارات لكػػؿ هىٍهػػا  )التخطػػيطج والتقيػػيـ(كهػػف ثػػـ تشػػابٍت هٍػػارتيف بػػىفس القػػيـ ٌهػػا ، 33ص
 ى الىحك التالي:% ، بحيث ظٍرت قيـ هؤشرات الهٍارتيف عم25.9  كبىسبة هئكية لكؿ هىٍها )7)

%  كظٍػرت 14.2هٍارة التخطيط، حيث تشابٍت جهيع هؤشػرات الهٍػارة بػذات الىسػب الهئكيػة بقيهػة )
أهػا هٍػارة التقيػيـ، فقػد ظٍػرت أعمػى ىسػبة  ،35هثػاؿ: ىشػاط ص  ،6في األىشطة فقط كها في همحػؽ )
كيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة %  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئ28.5هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 .48 ، هثاؿ: تقكيـ الكحدة ص6لهحتكل كالتقكيـ كها في همحؽ )%  كظٍرت في ا14.2بقيهة )
بهجهػػكع تكػػرارات لكػػؿ  )الػػوعي بالمعرفػػة اإلجرائيػػةج والػػوعي بالمعرفػػة الشػػرطية(كأقػػؿ هٍػػارتيف ٌهػػا: 

ارتيف عمػػػى الىحػػػك % ، بحيػػػث ظٍػػػرت قػػػيـ هؤشػػػرات الهٍػػػ7.4  كبىسػػػبة هئكيػػػة لكػػػؿ هىٍهػػػا )2هىٍهػػػا )
 التالي:

%  فػػػي 100هٍػػػارة الػػػكعي بالهعرفػػػة اإلجرائيػػػة: بحيػػػث ظٍػػػرت قيهػػػة الىسػػػبة الهئكيػػػة لهؤشػػػر الهٍػػػارة )
أهػػا هٍػػارة الػػكعي بالهعرفػػة الشػػرطية:  هثػػاؿ: أٌػػداؼ الكحػػدة،  ،6األٌػػداؼ كاألىشػػطة كهػػا فػػي همحػػؽ )

ألىشػػػطة %  كظٍػػػرت فػػػي ا50بحيػػػث تشػػػابٍت جهيػػػع هؤشػػػرات الهٍػػػارة بػػػذات الىسػػػب الهئكيػػػة بقيهػػػة )
كبذلؾ فػإف الىسػبة الكميػة لُبعػد التفكيػر فػكؽ الهعرفػي ، 34 ، هثاؿ: ىشاط ص6كالتقكيـ كها في همحؽ )

 % .21.7بمغت )
 

  هٍػارات، فقػػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب الهئكيػػة 3كلػً ) البعػد الثػاني فيػػو: التفكيػر االبتكػاريأهػا 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:

% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة 34.4  كبىسبة هئكية )10بهجهكع تكرارات ) الطالقةمى هٍارة ٌي: أع
%  في الهحتكل كاألىشطة، كأقؿ ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة 20هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

ؿ:  ، هثػا6كاحػد قيهتػً صػفر كهػا فػي همحػؽ ) % ، كظٍرت في الهحتكل كاألىشطة ها عدا هؤشر10)
 32ىشاط ص

% ، حيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة هئكيػة 39.1  كبىسػبة هئكيػة )9، بهجهػكع تكػرارات )ميارة األصالةكأها 
%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة 22.2لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 ، هثػاؿ: ىشػاط 6ريف قيهتٍها صفر كها في همحؽ )%  كظٍرت في األىشطة فقط ها عدا هؤش11.1)
% ، بحيػػث تشػػابٍت 17.3  كبىسػػبة هئكيػػة )4بهجهػػكع تكػػرارات ) المرونػػةأقػػؿ هٍػػارة ٌػػي: ، ك 42ص

% ، كظٍرت جهيعٍا فػي األىشػطة فقػط هػا عػدا 25جهيع هؤشرات الهٍارة بذات الىسب الهئكية بقيهة )
 39 ، هثاؿ: ىشاط ص6كاحد قيهتً صفر كها في همحؽ ) هؤشر

 % .18.5ة لُبعد التفكير االبتكارم بمغت )كبذلؾ فإف الىسبة الكمي
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  هٍارات، فقد ظٍرت ىتائا هٍاراتً كالىسب الهئكية كرتبػت 5كلً ) البعد الثالث فيو: التفكير الناقدأها 
 هف األعمى لألقؿ كالتالي:

% ، حيث ظٍرت أعمى ىسبة هئكية 37  كبىسبة هئكية )10بهجهكع تكرارات )التنبؤ أعمى هٍارة ٌي: 
%  فػػػي الهحتػػػكل كاألىشػػػطة، كأقػػػؿ ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة 20ت الهٍػػػارة بقيهػػػة )لهؤشػػػرا

 43 ، هثاؿ: ىشاط ص6في األىشطة فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت10)
هػػا   بهجهػػكع تكػػرارات لكػػؿ  )االسػػتنباطج وتقػػويـ المناقشػػات(كهػػف ثػػـ تشػػابٍت هٍػػارتيف بػػىفس القػػيـ ٌك

% ، بحيػػث ظٍػػرت قػػيـ هؤشػػرات الهٍػػارتيف عمػػى الىحػػك 18.5هىٍهػػا ) ، كبىسػػبة هئكيػػة لكػػؿ 5هىٍهػػا )
 التالي:

%  فػػػػي الهحتػػػػكل 40هٍػػػػارة االسػػػػتىباط: حيػػػػث ظٍػػػػرت أعمػػػػى ىسػػػػبة هئكيػػػػة لهؤشػػػػرات الهٍػػػػارة بقيهػػػػة )
%  كظٍرت فػي األىشػطة فقػط كهػا فػي همحػؽ 20كاألىشطة، كأقؿ ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

هٍػػارة تقػػكيـ الهىاقشػػات: بحيػػث تشػػابٍت جهيػػع هؤشػػرات الهٍػػارة بػػذات  أهػػا ،40هثػػاؿ: ىشػػاط ص  ،4)
 ، هثػػاؿ: ىشػػاط 6فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ ) %  كظٍػػرت جهيعٍػػا20الىسػػب الهئكيػػة بقيهػػة )

% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى 14.8 ، كبىسبة هئكية )4بهجهكع تكرارات ) ميارة التفسيركهف ثـ ، 42ص
%  في الهحتكل كاألىشطة، كأقؿ ىسبة هئكية لهؤشػرات الهٍػارة 50هة )ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقي

 45 ، هثاؿ: ىشاط ص6) %  كظٍرت في األىشطة فقط كها في همحؽ25بقيهة )
% ، بحيػػث تشػػػابٍت جهيػػػع 11.1  كبىسػػػبة هئكيػػػة )3بهجهػػػكع تكػػرارات ) االسػػػتنتاجكأقػػؿ هٍػػػارة ٌػػي: 

ي هحتػكل األىشػطة كهػا فػي   كظٍػرت جهيعٍػا فػ%33.3هؤشرات الهٍارة بذات الىسب الهئكيػة بقيهػة )
 % .21.7كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الىاقد بمغت )، 38 ، هثاؿ: ىشاط ص6همحؽ )

 
  هٍػػارات، فقػػد ظٍػػرت ىتػػائا هٍاراتػػً كالىسػػب الهئكيػػة 8كلػػً ) البعػػد الرابػػع فيػػو: التفكيػػر العممػػيأهػػا 

 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:
% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة 20.8  كبىسػبة هئكيػة )5بهجهػكع تكػرارات )التحميػؿ أعمػى هٍػارة ٌػي: 

%  في األٌداؼ كاألىشطة، كأقؿ ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة 40هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
 42 ، هثاؿ: ىشاط ص6لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )%  كظٍرت في ا20)

% ، بحيث تشابٍت جهيع 16.6 ، كبىسبة هئكية )4بهجهكع تكرارات ) ليؼ )االنتاجية(ميارة التو كأها 
فػي همحػؽ  %  كظٍرت جهيعٍا فػي األىشػطة فقػط كهػا25هؤشرات الهٍارة بذات الىسب الهئكية بقيهة )

 46 ، هثاؿ: ىشاط ص6)
ي  هىٍػا تكػرارات لكػؿ  بهجهكع )التركيزج التنظيـج التقويـ(كهف ثـ تشابٍت ثالث هٍارات بىفس القيـ ٌك

 % ، بحيث ظٍرت قيـ هؤشرات الهٍارات عمى الىحك التالي:12.5 ، كبىسبة هئكية لكؿ هىٍا )3)
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%  فػػػي الهحتػػػكل 66.6هٍػػػارة التركيػػػز: بحيػػػث ظٍػػػرت أعمػػػى ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )
فقػػط كهػػا فػػي  %  كظٍػػرت فػػي األىشػػطة33.3كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

أها هٍارة التىظيـ، فقد تشػابٍت جهيػع هؤشػرات الهٍػارة بػذات الىسػب  هثاؿ: أٌداؼ الكحدة،  ،6همحؽ )
% ، كظٍرت جهيعٍا في األٌداؼ كاألىشطة ها عدا هؤشر كاحد بقيهة صفر كها 33.3الهئكية بقيهة )
ؤشػػرات الهٍػػارة بػػذات أهػػا هٍػػارة التقػػكيـ، فقػػد تشػػابٍت جهيػػع ه ، 43هثػػاؿ: ىشػػاط ص  ،6فػػي همحػػؽ )

 ، هثػػاؿ: 6ألىشػػطة كالتقػػكيـ كهػػا فػػي همحػػؽ )% ، كظٍػػرت فػػي الهحتػػكل كا50الىسػػب الهئكيػػة بقيهػػة )
 48تقكيـ الكحدة ص

بهجهػكع تكػرارات لكػؿ هىٍػا  )جمع المعموماتج الترميزج التكامؿ والدمج(كأقؿ هٍارات ظٍرت فيً ٌػي: 
ت قػيـ الىسػب الهئكيػة لهؤشػرات الهٍػارات الػثالث % ، بحيث تشاب8.3ٍ ، كبىسبة هئكية لكؿ هىٍا )2)

%  كهىٍا هف ظٍرت قيـ هؤشراتً فػي األىشػطة فقػط كهٍػارتي: جهػع الهعمكهػات، كالترهيػز. 50بقيهة )
 ، هثػػاؿ: ىشػػاط 6فػػي الهحتػػكل فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ ) أهػػا هٍػػارة التكاهػػؿ كالػػدها فظٍػػرت قػػيـ هؤشػػراتً

 % .19.3كير العمهي بمغت )كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التف، 32ص
 

  هٍارات، فقد ظٍرت ىتائا هٍاراتً كالىسب الهئكيػة 3كلً ) البعد الخامس فيو: التفكير المنظوميأها 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

% ، بحيث تشابٍت 50 ، كبىسبة هئكية )2بهجهكع تكرارات ) بناء الشكؿ المنظوميأعمى هٍارة ٌي: 
لهحتػػكل كاألىشػػطة كهػػا فػػي % ، كظٍػػرت فػػي ا50ت الهٍػػارة بػػذات الىسػػب الهئكيػػة بقيهػػة )جهيػػع هؤشػػرا

 33 ، هثاؿ: ىشاط ص6همحؽ )
)إدراؾ العالقػػة بػػيف أجػػزاء الشػػكؿ المنظػػوميج وتكممػػة العالقػػات بػػيف أجػػزاء الشػػكؿ أقػؿ هٍػػارتيف ٌهػػا: 

، حيػث تشػابٍت الىسػب % 25 ، كبىسػبة هئكيػة لكػؿ هىٍػا )1بهجهػكع تكػرارات لكػؿ هىٍػا ) المنظومي(
في األىشطة فقط كها في همحؽ  % ، كظٍرت هؤشرات كالٌها100الهئكية لهؤشرات الهٍارتيف بقيهة )

 % .3.2كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الهظكهي بمغت )، 34 ، هثاؿ: ىشاط ص6)
 

ٍاراتػً كالىسػب الهئكيػة   هٍػارات، فقػد ظٍػرت ىتػائا ه6كلػً ) البعد السادس فيو: التفكيػر البصػريأها 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

 ، كبىسػػبة هئكيػػة 7بهجهػػكع تكػػرارات ) إدراؾ وتفسػػير ال مػػوض فػػي الشػػكؿ البصػػريأعمػػى هٍػػارة ٌػػي: 
%  فػػػػػي الهحتػػػػػكل 28.5% ، بحيػػػػػث ظٍػػػػػرت أعمػػػػػى ىسػػػػػبة هئكيػػػػػة لهؤشػػػػػرات الهٍػػػػػارة بقيهػػػػػة )36.8)

فػػي الهحتػػكل فقػػط كهػػا فػػي  % ، كظٍػػرت14.2الهٍػػارة بقيهػػة )كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات 
 35 ، هثاؿ: ىشاط ص6همحؽ )
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% ، حيػػث 21 ، كبىسػػبة هئكيػػة )4بهجهػػكع تكػػرارات ) ميػػارة التعػػرؼ عمػػى الشػػكؿ البصػػريكهػػف ثػػـ 
%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة 50ظٍػػرت أعمػػى ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 34 ، هثاؿ: ىشاط ص6فقط كها في همحؽ )% ، كظٍرت في األىشطة 25رة بقيهة )لهؤشرات الهٍا
% ، حيػػث 15.7 ، كبىسػػبة هئكيػػة )3الشػػكؿ البصػػرم ككصػفً بهجهػػكع تكػػرارات ) ميػػارة تحميػػؿكتالٌػا 

فػي األىشػطة فقػط كهػا  % ، كظٍرت33.3تشابٍت جهيع هؤشرات الهٍارة بذات الىسب الهئكية بقيهة )
 : أٌداؼ الكحدة ، هثاؿ6في همحؽ )

 )ميػارة التمييػز البصػريج واسػتخالص المفػاىيـ مػف الشػكؿ البصػػري(كهػف ثػـ تشػابٍت هٍػارتيف ٌهػا: 
% ، بحيػث تشػابٍت الىسػب الهئكيػة 10.5 ، كبىسبة هئكية لكؿ هىٍها )2بهجهكع تكرارات لكؿ هىٍها )
 ، 6ا فػػي همحػػؽ )فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػ % ، كظٍػػرت هؤشػػرات كالٌهػػا50لهؤشػػرات الهٍػػارتيف بقيهػػة )

 35هثاؿ: ىشاط ص
% ، حيث 5.2 ، كبىسبة هئكية )1بهجهكع تكرارات ) ربط العالقات في الشكؿ البصريأقؿ هٍارة ٌي  

 ، هثػػاؿ: 6فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ ) % 100ظٍػػرت الىسػػبة الهئكيػػة لهؤشػػر الهٍػػارة بقيهػػة )
 % .15.3بمغت ) كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير البصرم، 37ىشاط 

 
خامسا: نتائج تحميؿ محتوى كتاب العمـو لوحدة الكيميػاء فػي الصػؼ الثػامف األساسي/الفصػؿ األوؿ 

تـ حساب تكرار تضهيف كؿ ُبعد هف أبعاد التفكير في العمكـ، كهف ثػـ حسػاب  في ضوء أبعاد التفكير:
  :9.4) األكليالىسب الهئكية لٍذي التكرارات فجاءت الىتائا كها في الجدكؿ 

 
 الىسبة الهئكية الكمية الهجهكع الكمي لمتكرارات أبعاد التفكير
 %21.1 29 فكؽ الهعرفي

 %16.7 23 التفكير االبتكارم
 %19.7 27 التفكير الىاقد
 %21.8 30 التفكير العمهي

 %3.6 5 التفكير الهىظكهي
 %16.7 23 التفكير البصرم
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ة لمستوى تضػميف أبعػاد التفكيػر فػي العمػـو لوحػدة الكيميػاء ( التكرارات والنسب المئوي10.4جدوؿ )
 الفصؿ األوؿ. /لمصؼ الثامف األساسي

أبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 التفكير

هجهػػػػػػػػػػػكع  التقكيـ األىشطة الهحتكل األٌداؼ الهٍارة
 التكرارات

الىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الهئكية

الىسػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الكمية

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ 
 الهعرفي

الػػػػػػػػػػكعي بالهعرفػػػػػػػػػػة 
 اإلجرائية

1 1 1 0 3 10.3% 

21.1% 
الهعرفػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػكعي ب
 الشرطية

0 2 1 0 3 10.3% 

 %24.1 7 0 4 3 0 الضبط كالهراقبة
 %31.03 9 0 7 2 0 التخطيط
 %24.1 7 5 2 0 0 التقييـ

الهجهػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 1 8 15 3 29 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 االبتكارم

 %39.1 9 0 3 6 0 الطالقة
 %30.4 7 0 5 2 0 الهركىة 16.7%

 %30.4 7 2 3 2 0 األصالة
الهجهػػػػػػػػػػكع 

 الكمي
 0 10 11 2 23 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الىاقد

 %11.1 3 0 2 3 0 االستىتاج

19.7% 
 %18.5 5 1 1 3 0 االستىباط
 %18.5 5 0 3 2 0 التفسير

 %30.4 7 1 5 1 0 تقكيـ الهىاقشات
 %30.4 7 0 5 2 0 التىبؤ

الهجهػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 9 16 2 27 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 العمهي

 %6.6 2 0 1 1 1 تركيزال

21.8% 
 %10 3 0 2 1 0 جهع الهعمكهات

 %6.6 2 0 2 0 0 الترهيز
 %16.6 5 1 4 0 0 التىظيـ
 %23.3 7 1 4 1 0 التحميؿ
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 %16.6 5 1 3 1 0 التكليؼ)اإلىتاجية 
 %6.6 2 0 1 1 0 التكاهؿ كالدها

 %13.3 4 2 2 0 0 التقكيـ
الهجهػػػػػػػػػػكع 

 الكمي
 1 5 19 5 30 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الهىظكهي

إدراؾ العالقػػػػػة بػػػػػيف 
أجػػػػػػػػػػػػػػػزاء الشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 0 1 0 1 20% 

تكهمة العالقات بػيف  3.6%
أجػػػػػػػػػػػػػػػزاء الشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 0 1 0 1 20% 

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 الهىظكهي

0 1 2 0 3 60% 

الهجهػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 1 4 0 5 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 البصرم

التعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػى 
 الشكؿ البصرم

0 3 3 0 6 26% 

16.7% 

تحميػػػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 البصرم ككصفً

0 0 3 0 3 13% 

ربػػػػط العالقػػػػات فػػػػي 
 الشكؿ البصرم

0 0 1 0 1 4.3% 

إدراؾ كتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 
الغهػػػػػػػػػػػػػػػكض فػػػػػػػػػػػػػػػي 

 الشكؿ البصرم

0 3 3 0 6 26% 

هٍػػػػػػػػػػػػػػارة التهييػػػػػػػػػػػػػػز 
 البصرم

0 0 2 2 4 17.3% 

استخالص الهفػاٌيـ 
 هف الشكؿ البصرم

0 1 2 0 3 13% 

جهػػػػػػػػػػكع اله
 الكمي

 0 7 14 2 23 100%  
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  ىتائا التكرارات كالىسب الهئكية ألبعاد التفكير في العمـك في كحدة الكيهياء 10.4يتضا هف الجدكؿ )
 لمصؼ الثاهف األساسي الفصؿ األكؿ كالتالي:

ب   هٍػػارات، فقػػد ظٍػػرت ىتػػائا هٍاراتػػً كالىسػػ5كلػػً ) لمبعػػد األوؿ وىػػو التفكيػػر فػػوؽ المعرفػػيبالىسػػبة 
 الهئكية كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

% ، حيث ظٍرت أعمى 31.03 ، كالىسبة الهئكية )9، كهجهكع تكراراتً )بالتخطيطأعمى هٍارة تهثمت 
%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات 22.2ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 62 ، هثاؿ: ىشاط ص7ألىشطة فقط كها في همحؽ )في ا %  كظٍرت11.1الهٍارة بقيهة )
  كبىسػػبة 7كػػرارات )بهجهػػكع ت ميػػارة الضػػبط والمراقبػػةكقػػد تشػػابٍت هٍػػارتيف بػػىفس القػػيـ كالىسػػبة ٌهػػا 

% ، بحيث تشابٍت 24.1 ، كبىسبة هئكية )7بهجهكع تكرارات ) ميارة التقييـأها ك % ، 24.1هئكية )
% ، كظٍػرت ٌػػذي القيهػة لهٍػػارة الضػبط كالهراقبػػة 28.5قيهػػة )هؤشػرات الهٍػػارتيف بػأعمى ىسػػبة هئكيػة ب

فػػػي الهحتػػػكل كاألىشػػػطة، أهػػػا هٍػػػارة التقيػػػيـ فظٍػػػرت فػػػي األىشػػػطة كالتقػػػكيـ، ككػػػذلؾ تشػػػابٍت هؤشػػػرات 
% ، فظٍرت ٌذي القيهة لهٍارة الضػبط كالهراقبػة فػي الهحتػكل 14.2الهٍارتيف بأقؿ ىسبة هئكية بقيهة )

 78 ، هثاؿ: تقكيـ ص7في التقكيـ فقط كها في همحؽ ) ييـ فظٍرت القيهةكاألىشطة، أها هٍارة التق
، كهجهػػكع ) الػػوعي بالمعرفػػة اإلجرائيػػةج والػػوعي بالمعرفػػة الشػػرطية(أقػػؿ ىسػػبة ظٍػػرت فػػي هٍػػارتي 

% ، بحيػث ظٍػرت قػيـ هؤشػرات الهٍػارتيف عمػى الىحػك 10.3  كالىسػبة الهئكيػة )3تكرارات كؿ هىٍها )
 التالي:

بالهعرفػػة اإلجرائيػػة: حيػػث ظٍػػرت الىسػػبة الهئكيػػة لهؤشػػر الهٍػػارة فػػي األٌػػداؼ كالهحتػػكل  هٍػػارة الػػكعي
أهػػػا هٍػػػارة الػػػكعي بالهعرفػػػة هثػػػاؿ: أٌػػػداؼ الكحػػػدة،  ، 7%  كهػػػا فػػػي همحػػػؽ )100كاألىشػػػطة بقيهػػػة )

%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، 66.6الشػػرطية، فقػػد ظٍػػرت أعمػػى ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )
 ، 7فػي الهحتػكل فقػط كهػا فػي همحػػؽ ) % ، كظٍػػرت33.3ة هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )كأقػؿ ىسػب

 % .21.1كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير فكؽ الهعرفي بمغت )، 62هثاؿ: ىشاط ص
 

كلػػً ثػػالث هٍػػارات، فقػػد ظٍػػرت ىتػػائا هٍاراتػػً كالىسػػب  لمبعػػد الثػػاني وىػػو: التفكيػػر االبتكػػاريكبالىسػػبة 
 ة كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:الهئكي

% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة 39.1 ، كبىسػبة هئكيػة )9بهجهكع تكػرارات ) الطالقةأعمى هٍارة ٌي: 
%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة 22.2هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 67 ، هثاؿ: ىشاط ص7حؽ )لهحتكل كاألىشطة كها في هم%  كظٍرت في ا11.1بقيهة )
% ، 30.4 ، كبىسبة هئكية )7بهجهكع تكرارات لكؿ هىٍها ) )المرونة واألصالة(كها تشابٍت هٍارتي  

% ، كظٍػػرت ٌػػذي القيهػػة لهٍػػارة 28.5بحيػػث تشػػابٍت هؤشػػرات الهٍػػارتيف بػػأعمى ىسػػبة هئكيػػة بقيهػػة )
الهحتػكل كاألىشػطة كالتقػكيـ، ككػذلؾ  الهركىة في الهحتكل كاألىشطة، أها هٍارة األصالة فقد ظٍػرت فػي
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يف % ، فظٍػػرت ٌػػذي القيهػػة لكػػال الهٍػػارت14.2تشػػابٍت هؤشػػرات الهٍػػارتيف بأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة بقيهػػة )
كبػػػػذلؾ فػػػإف الىسػػػػبة الكميػػػة لُبعػػػػد التفكيػػػػر ، 64 ، هثػػػػاؿ: ىشػػػاط ص7باألىشػػػطة فقػػػػط كهػػػا فػػػػي همحػػػؽ )

 % .16.7االبتكارم بمغت )
 

  هٍػارات، فقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب الهئكيػة عمػى 5كلػً ) كير الناقدالبعد الثالث فيو: التفأها 
 الىحك التالي:

  كبىسػػبة 7بهجهػػكع تكػرارات لكػػؿ هىٍهػا ) )تقػويـ المناقشػػاتج التنبػؤ(أعمػى هٍػارتيف ظٍػػرت فيػً ٌهػػا: 
% ، كظٍػػرت 28.5% ، بحيػػث تشػػابٍت هؤشػػرات الهٍػػارتيف بػػأعمى ىسػػبة هئكيػػة بقيهػػة )30.4هئكيػػة )

ي القيهػػػة لهٍػػػارة تقػػػكيـ الهىاقشػػػات فػػػي األىشػػػطة كالتقػػػكيـ، أهػػػا هٍػػػارة التىبػػػؤ فظٍػػػرت فػػػي الهحتػػػكل ٌػػػذ
% ، فظٍرت ٌذي 14.2كاألىشطة كالتقكيـ، ككذلؾ تشابٍت هؤشرات الهٍارتيف بأقؿ ىسبة هئكية بقيهة )

 67 ، هثاؿ: ىشاط ص7يف باألىشطة فقط كها في همحؽ )القيهة لكال الهٍارت
 ، كبىسػػػػبة هئكيػػػػة 5بهجهػػػػكع تكػػػػرارات لكػػػػؿ هىٍهػػػػا ) )االسػػػػتنباطج والتفسػػػػير(ٍػػػػارتي كهػػػػا تشػػػػابٍت ه

% ، كظٍػرت ٌػذي القيهػة 40% ، بحيث تشابٍت هؤشرات الهٍارتيف بأعمى ىسبة هئكية بقيهة )18.5)
لهٍػػارة االسػػتىباط فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة كالتقػػكيـ، أهػػا هٍػػارة التفسػػير فظٍػػرت فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، 

% ، فظٍػػػػرت ٌػػػػذي القيهػػػػة لهٍػػػػارة 20ابٍت هؤشػػػػرات الهٍػػػػارتيف بأقػػػػؿ ىسػػػػبة هئكيػػػػة بقيهػػػػة )ككػػػػذلؾ تشػػػػ
 ، هثػػاؿ: 7)االسػػتىباط فػػي الهحتػػكل فقػػط، كظٍػػرت لهٍػػارة التفسػػير فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ 

 63ىشاط ص
ػي:  % ، بحيػث تشػػابٍت 11.1  كىسػبة هئكيػة )3هجهػكع تكػرارات )االسػػتنتاج كهػا بمغػت أقػؿ هٍػارة ٌك

لهحتكل كاألىشطة كهػا فػي % ، كظٍرت في ا33.3يع هؤشرات الهٍارة بذات الىسب الهئكية بقيهة )جه
 63  ص3 ، هثاؿ: ىشاط )7همحؽ )

 % .19.7كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الىاقد بمغت )
 

ب الهئكيػػة   هٍػػارات، فقػػد ظٍػػرت ىتػػائا هٍاراتػػً كالىسػػ 8كلػػً ) البعػػد الرابػػع وىػػو: التفكيػػر العممػػيأهػػا 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

ي:  % ، حيػث ظٍػرت 23.3  كبىسػبة هئكيػة )7بهجهػكع تكػرارات ) ميارة التحميػؿبمغت أعمى هٍارة ٌك
%  في الهحتكل كاألىشطة كالتقكيـ، كأقػؿ ىسػبة هئكيػة 33.3أعمى ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

 66 ، هثاؿ: ىشاط ص7كظٍرت في األىشطة كها في همحؽ)، % 16.6لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
% ، 16.6 ، كبىسػػػبة هئكيػػػة )5بهجهػػػكع تكػػػرارات ) )التنظػػػيـج والتوليؼ)اإلنتاجيػػػة((كهػػػف ثػػػـ هٍػػػارتي 

% ، كظٍػػػػرت ٌػػػػذي القيهػػػػة لكػػػػال 40بحيػػػػث تشػػػػابٍت هؤشػػػػرات الهٍػػػػارتيف بػػػػأعمى ىسػػػػبة هئكيػػػػة بقيهػػػػة )
% ، 20ابٍت هؤشػػرات الهٍػػارتيف بأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة بقيهػػة )لهٍػػارتيف فػػي األىشػػطة كالتقػػكيـ، ككػػذلؾ تشػػ
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لهحتكل فظٍرت ٌذي القيهة لهٍارة التىظيـ في األىشطة فقط أها هٍارة التكليؼ )االىتاجية  فظٍرت في ا
 67 ، هثاؿ: ىشاط ص7كاألىشطة كها في همحؽ )

قػيـ هؤشػرات الهٍػارة % ، بحيػث ظٍػرت 13.3 ، بىسبة هئكية )4بهجهكع تكرارات ) ميارة التقويـكأها 
 78 ، هثاؿ: تقكيـ الكحدة ص7% ، كها في همحؽ )50ة قيهتٍا )في األىشطة كالتقكيـ بىسبة هئكي

% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى 10 ، كبىسػػبة هئكيػػة )3بهجهػػكع تكػػرارات ) ميػػارة جمػػع المعمومػػاتكهػػف ثػػـ 
بة هئكيػػة لهؤشػػرات %  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػ66.6ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 67 ، هثاؿ: ىشاط ص7في األىشطة فقط كها في همحؽ ) % ، كظٍرت33.3الهٍارة بقيهة )
 ، كبىسػبة هئكيػة 2هىٍهػا )بهجهػكع تكػرارات لكػؿ  ج الترميزج التكامؿ والدمج()التركيزأقؿ هٍارات ٌػي: 

 % .21.8بمغت )كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير العمهي ، 65% ، هثاؿ: ىشاط ص 6.6)
 

  هٍارات، فقد ظٍرت ىتائا هٍاراتػً كالىسػبة الهئكيػة 3كلً ) البعد الخامس فيو: التفكير المنظوميأها 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

% ، بحيػث ظٍػرت 60 ، كبىسػبة هئكيػة )3بهجهػكع تكػرارات ) بناء الشػكؿ المنظػوميأعمى هٍارة ٌي 
%  فػػػػي الهحتػػػػكل كاألىشػػػػطة، كأقػػػػؿ ىسػػػػبة هئكيػػػػة 66.6الهٍػػػػارة بقيهػػػػة ) أعمػػػػى ىسػػػػبة هئكيػػػػة لهؤشػػػػرات

 ، هثػػػاؿ: ىشػػػاط 7فػػػي األىشػػػطة فقػػػط كهػػػا فػػػي همحػػػؽ ) % ، كظٍػػػرت33.3لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )
ػػي: ، 64ص )إدراؾ العالقػػة بػػيف أجػػزاء الشػػكؿ المنظػػوميج وتكممػػة العالقػػة بػػيف أهػػا أقػػؿ الهٍػػارات ٌك

% ، بحيػػث 20  كالىسػػبة الهئكيػػة )1ت هجهػػكع تكػػرارات كػػؿ هىٍهػػا )فقػػد بمغػػ أجػػزاء الشػػكؿ المنظػػومي(
فػي  % ، كظٍرت ٌذي القيـ لكال الهٍػارتيف100تشابٍت الىسبة الهئكية لكال هؤشرات الهٍارتيف بقيهة )

 65 ، هثاؿ: ىشاط ص7األىشطة فقط كها في همحؽ )
 % .3.6كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الهىظكهي بمغت )

 
  هٍػارات، فقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب الهئكيػة 6كلػً ) البعد السادس فيو: التفكيػر البصػريا أه

 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:
 )التعػػرؼ عمػػى الشػػكؿ البصػػريج إدراؾ وتفسػػير ال مػػوض فػػي الشػػكؿ البصػػري(أعمػػى هٍػػارتيف ٌهػػا: 

% ، بحيػث ظٍػرت قػيـ هؤشػرات الهٍػارتيف عمػى 26 ، كبىسػبة هئكيػة )6بهجهكع تكػرارات لكػؿ هىٍهػا )
 الىحك التالي:

أها هٍارة التعرؼ عمى الشكؿ البصرم فقد تشػابٍت جهيػع هؤشػرات الهٍػارة بػذات الىسػب الهئكيػة بقيهػة 
 ، أهػا هٍػارة إدراؾ كتفسػير الغهػكض فػي 7%  كظٍرت في الهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )33.3)

%  فػػػػي الهحتػػػػكل 33.3بة هئكيػػػػة لهؤشػػػػرات الهٍػػػػارة بقيهػػػػة )الشػػػػكؿ البصػػػػرم فقػػػػد ظٍػػػػرت أعمػػػػى ىسػػػػ
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لهحتػكل كاألىشػطة كهػا % ، كظٍػرت فػي ا16.6كاألىشػطة، كأقػؿ ىسػبة هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )
 63 ، هثاؿ: ىشاط ص7في همحؽ )

% ، بحيػػث تشػػابٍت 17.3 ، كبىسػػبة هئكيػػة )4بهجهػػكع تكػػرارات ) ميػػارة التمييػػز البصػػريكهػػف ثػػـ  
ىشػػطة كالتقػػكيـ كهػػا فػػي % ، كظٍػػرت فػػي األ50رات الهٍػػارة بػػذات الىسػػب الهئكيػػة بقيهػػة )جهيػػع هؤشػػ

 64  ص4 ، هثاؿ: ىشاط )7همحؽ )
 )تحميػػؿ الشػػكؿ البصػػري ووصػػفةج واسػػتخالص المفػػاىيـ مػػف الشػػكؿ البصػػري(كلقػػد تشػػابٍت هٍػػارتي 

هؤشػرات الهٍػارتيف  % ، بحيػث ظٍػرت قػيـ13  كبىسبة هئكية بمغػت )3بهجهكع التكرارات لكؿ هىٍها )
 عمى الىحك التالي:

هٍارة تحميؿ الشكؿ البصرم ككصفً: حيث تشابٍت جهيع هؤشرات الهٍارة بػذات الىسػب الهئكيػة بقيهػة 
أها هٍارة استخالص ، 66هثاؿ: ىشاط ص ، 7% ، كظٍرت في األىشطة فقط كها في همحؽ )33.3)

%  فػػػي 66.6هؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )الهفػػػاٌيـ هػػػف الشػػػكؿ البصػػػرم فقػػػد ظٍػػػرت أعمػػػى ىسػػػبة هئكيػػػة ل
فػػي األىشػػطة فقػػط  % ، كظٍػػرت33.3الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 66 ، هثاؿ: ىشاط ص7كها في همحؽ )
% ، 4.3  كبىسػػبة هئكيػػة )1بهجهػػكع تكػػرارات ) ربػػط العالقػػات فػػي الشػػكؿ البصػػريكأقػػؿ هٍػػارة ٌػػي: 

 ، 7% ، كهػا فػي همحػؽ )100كبقيهػة ) ية لهؤشر الهٍػارة فػي األىشػطة فقػطبحيث ظٍرت الىسبة الهئك 
 % .16.7كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير البصرم بمغت )، 67هثاؿ: ىشاط ص

 
الفصؿ الثػاني  /سادسا: نتائج تحميؿ محتوى كتاب العمـو لوحدة الكيمياء في الصؼ الثامف األساسي

اب تكرار تضهيف كؿ بعد هف أبعاد التفكير في العمكـ، كهف ثػـ حسػاب تـ حس في ضوء أبعاد التفكير:
  :11.4)األكليالىسب الهئكية لٍذي التكرارات فجاءت الىتائا كها في الجدكؿ 

 
 

 الىسبة الهئكية الكمية الهجهكع الكمي لمتكرارات أبعاد التفكير
 %21.4 30 فكؽ الهعرفي

 %20.7 29 التفكير االبتكارم
 %19.2 27 ىاقدالتفكير ال

 %18.5 26 التفكير العمهي
 %4.2 6 التفكير الهىظكهي
 %15.7 22 التفكير البصرم
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( التكرارات والنسب المئوية لمستوى تضػميف أبعػاد التفكيػر فػي العمػـو لوحػدة الكيميػاء 12.4جدوؿ )

 لمصؼ الثامف األساسي/ الفصؿ الثاني.
 

أبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 التفكير

هجهػػػػػػػػػػػػػػػػكع  التقكيـ ىشطةاأل الهحتكل األٌداؼ الهٍارة
 التكرارات

الىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الهئكية

الىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الكمية

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ 
 الهعرفي

الػػػػػػػػػػػػػػكعي بالهعرفػػػػػػػػػػػػػػة 
 اإلجرائية

1 1 1 0 3 10% 

21.4% 
الػػػػػػػػػػػػػػكعي بالهعرفػػػػػػػػػػػػػػة 

 الشرطية
0 1 1 0 2 6.6% 

 %26.6 8 1 5 2 0 الضبط كالهراقبة
 %33.3 10 2 7 1 0 التخطيط
 %23.3 7 5 0 2 0 التقييـ

 الهجهػػػػػػػػػػػػػػػػكع
 الكمي

 1 7 14 8 30 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 االبتكارم

 %41.3 12 1 4 7 0 الطالقة
 %27.5 8 0 4 4 0 الهركىة 20.7%

 %31 9 0 4 5 0 األصالة
الهجهػػػػػػػػػػػػػػػػكع 

 الكمي
 0 16 12 1 29 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الىاقد

 %14.8 4 0 2 2 0 االستىتاج

19.2% 
 %18.5 5 2 2 1 0 االستىباط
 %14.8 4 0 3 1 0 التفسير

 %22.2 6 0 4 2 0 تقكيـ الهىاقشات
 %29.6 8 0 4 4 0 التىبؤ

الهجهػػػػػػػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 10 15 2 27 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 العمهي

 %11.5 3 0 0 2 1 التركيز

18.5% 
 %15.3 4 1 2 1 0 جهع الهعمكهات

 %7.7 2 0 2 0 0 الترهيز
 %7.7 2 0 0 2 0 التىظيـ
 %19.2 5 0 1 3 1 التحميؿ
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 %15.3 4 0 2 2 0 التكليؼ)اإلىتاجية 
 %7.7 2 0 1 1 0 التكاهؿ كالدها

 %15.3 4 1 2 1 0 التقكيـ
الهجهػػػػػػػػػػػػػػػػكع 

 الكمي
 2 12 10 2 26 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الهىظكهي

إدراؾ العالقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف 
أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 1 1 0 2 33.3% 

4.2% 
تكهمػػػة العالقػػػات بػػػيف 
أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 ىظكهياله

0 1 1 0 2 33.3% 

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 الهىظكهي

0 2 0 0 2 33.3% 

الهجهػػػػػػػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 4 2 0 6 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 البصرم

التعػػػرؼ عمػػػى الشػػػكؿ 
 البصرم

0 2 3 0 5 22.7% 

15.7% 

تحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 البصرم ككصفً

0 3 2 0 5 22.7% 

ربػػػػػػط العالقػػػػػػات فػػػػػػي 
 الشكؿ البصرم

0 1 1 0 2 9% 

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير إدراؾ كتف
الغهػػكض فػػي الشػػػكؿ 

 البصرم

0 4 0 0 4 18.1% 

هٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة التهييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
 البصرم

0 2 1 0 3 13.6% 

اسػػػػػتخالص الهفػػػػػاٌيـ 
 هف الشكؿ البصرم

0 1 2 0 3 13.6% 

الهجهػػػػػػػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 13 9 0 22 100%  
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ة الكيهياء   ىتائا التكرارات كالىسب الهئكية ألبعاد التفكير في العمـك في كحد12.4يتضا هف الجدكؿ )
 لمصؼ الثاهف األساسي الفصؿ الثاىي كالتالي:

  هٍػارات، فقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب 5كلػً ) لمبعد األوؿ وىػو: التفكيػر فػوؽ المعرفػيبالىسػبة 
 الهئكية كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى % 33.3 ، كبىسػػبة هئكيػػة )10بهجهػػكع تكػػرارات ) التخطػػيطأعمػػى هٍػػارة ٌػػي: 
%  في الهحتػكل كاألىشػطة كأقػؿ ىسػبة هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة 30ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

 16 ، هثاؿ: ىشاط ص8في األىشطة فقط كها في همحؽ ) % ، كظٍرت10بقيهة )
مػى % ، بحيػث ظٍػرت أع26.6  كبىسػبة هئكيػة )6هجهػكع تكػرارات ) ميارة الضبط والمراقبػةكهف ثػـ  

%  في الهحتكل كاألىشطة، كأقؿ ىسبة هئكية لهؤشػرات الهٍػارة 25ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
 5 ، هثاؿ: هحتكل هثاؿ ص8في همحؽ ) %  كظٍرت في الهحتكل كاألىشطة كها12.5بقيهة )

كيػة % ، بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة هئ23.3 ، كبىسػبة هئكيػة )7بهجهكع تكرارات ) ميارة التقييـكأها  
%  فػػػي الهحتػػػكل كالتقػػػكيـ، كأقػػػؿ ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة 28.5لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

 23 ، هثاؿ: تقكيـ الكحدة ص8في التقكيـ فقط كها في همحؽ ) %  كظٍرت14.2)
% ، بحيػث ظٍػرت 10 ، كبىسػبة هئكيػة )3بهجهكع تكػرارات ) ميارة الوعي بالمعرفة اإلجرائيةكهف ثـ 
 ، 8%  كهػا فػي همحػػؽ )100طة بقيهػة )الهئكيػة لهؤشػر الهٍػػارة فػي األٌػداؼ كالهحتػكل كاألىشػػ الىسػبة

  كبىسػػبة هئكيػػة 2بهجهػػكع تكػػرارات ) الػػوعي بالمعرفػػة الشػػرطيةكأقػػؿ هٍػػارة ٌػػي هثػاؿ: أٌػػداؼ الكحػػدة، 
لهحتكل % ، كظٍرت في ا50% ، بحيث تشابٍت الىسب الهئكية لجهيع هؤشرات الهٍارة بقيهة )6.6)

كبػػذلؾ فػإف الىسػبة الكميػة لُبعػػد التفكيػر فػكؽ الهعرفػػي ، 4 ، هثػاؿ: فقػرة ص8كاألىشػطة كهػا فػي همحػػؽ )
 %% .21.4بمغت )

 
  هٍػارات، فقػػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب الهئكيػػة 3كلػً ) البعػد الثػاني فيػػو: التفكيػر االبتكػاريأهػا 

 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:
% ، بحيث ظٍرت أعمى 41.3  كبىسبة هئكية )12بهجهكع تكرارات ) ميارة الطالقةأعمى هٍارة ٌي: 

%  فػػػي الهحتػػػكل كاألىشػػػطة كالتقػػػكيـ كأقػػػؿ ىسػػػبة هئكيػػػة 16.6ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )
  2 ، هثػػاؿ: ىشػػاط)8محػػؽ )% ، كظٍػػرت فػػي الهحتػػكل فقػػط كهػػا فػػي ه8.3لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى 31 ، كبىسػػبة هئكيػػة )9: هجهػػكع تكػػرارات )األصػػالةميػػارة كهػػف ثػػـ ، 8ص
%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات 22.2ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

% ، كظٍػػرت فػػػي الهحتػػػكل كاألىشػػطة هػػػا عػػدا هؤشػػػريف قيهتٍهػػػا صػػفر كهػػػا فػػػي 11.1الهٍػػارة بقيهػػػة )
 ، كبىسػػػبة هئكيػػػة 8بهجهػػػكع تكػػػرارات ) المرونػػػةكأقػػػؿ هٍػػػارة ٌػػػي:  ،14هثػػػاؿ: ىشػػػاط ص  ،8همحػػػؽ )

%  فػي الهحتػكل كاألىشػطة، 25% ، بحيث ظٍرت أعمى ىسبة هئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )27.5)
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لهحتػػكل كاألىشػػطة كهػػا فػػي همحػػؽ %  كظٍػػرت فػػي ا12.5كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )
 % .20.7الىسبة الكمية لُبعد التفكير االبتكارم بمغت )كبذلؾ فإف ، 15 ، هثاؿ: ىشاط ص8)
 

  هٍػارات، فقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كىسػبً الهئكيػة عمػى 5كلػً ) البعد الثالث فيػو: التفكيػر الناقػدأهػا 
 الىحك التالي:

% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى ىسػػبة 29.6  كبىسػػبة هئكيػػة )8بهجهػػكع تكػػرارات ) التنبػػؤأعمػػى هٍػػارة ٌػػي: 
%  فػػي الهحتػػػكل كاألىشػػطة كالتقػػػكيـ، كأقػػؿ ىسػػػبة هئكيػػة لهؤشػػػرات 25ت الهٍػػارة بقيهػػػة )هئكيػػة لهؤشػػػرا
 8 ، هثاؿ: ىشاط ص8لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )% ، كظٍرت في ا12.5الهٍارة بقيهة )

% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى 22.2 ، كبىسبة هئكية )6بهجهكع تكرارات ) ميارة تقويـ المناقشاتكهف ثـ 
%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات 33.3شػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )ىسػػبة هئكيػػة لهؤ 
 6 ، هثاؿ: ىشاط ص8لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )%  كظٍرت في ا16.6الهٍارة بقيهة )

% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى ىسػػبة 18.5 ، كبىسػػبة هئكيػػة )5بهجهػػكع تكػػرارات ) ميػػارة االسػػتنباطكأهػػا  
%  فػػي الهحتػػػكل كاألىشػػطة كالتقػػػكيـ، كأقػػؿ ىسػػػبة هئكيػػة لهؤشػػػرات 40بقيهػػػة ) هئكيػػة لهؤشػػػرات الهٍػػارة

 25ص 9 ، هثاؿ: سؤاؿ8في األىشطة فقط كها في همحؽ ) % ، كظٍرت20الهٍارة بقيهة )
هػػا  بهجهػػكع  ج التفسػػير()االسػػتنتاجأهػػا أقػػؿ هٍػػارتيف فقػػد كػػاف لٍهػػا ىفػػس التكػػرارات كالىسػػب الهئكيػػة ٌك

% ، حيث تشابٍت هؤشرات الهٍارتيف بأعمى ىسبة هئكية 14.8بىسبة هئكية ) ، ك 4تكرارات لكؿ هىٍا )
% ، كظٍػػرت ٌػػذي القيهػػة لكػػال لهٍػػارتيف فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، ككػػذلؾ تشػػابٍت هؤشػػرات 50بقيهػػة )

% ، فظٍػػػػرت ٌػػػػذي القيهػػػػة لهٍػػػػارة االسػػػػتىتاج فػػػػي الهحتػػػػكل 25الهٍػػػػارتيف بأقػػػػؿ ىسػػػػبة هئكيػػػػة بقيهػػػػة )
 4 ، هثاؿ: ىشاط ص8في األىشطة فقط كها في همحؽ ) لتفسير فظٍرتكاألىشطة، أها هٍارة ا

 % .19.2كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الىاقد بمغت )
 

  هٍارات، فقد ظٍرت ىتائا هٍاراتػً كىسػبً الهئكيػة كرتبػت 8كلً ) البعد الرابع فيو: التفكير العمميأها 
 هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة 19.2 ، كبىسػبة هئكيػة )5بهجهكع تكػرارات ) التحميؿارة ٌي: أعمى هٍ
%  في األٌداؼ كالهحتكل، كأقؿ ىسبة هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة 40هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

كهػا تشػابٍت  ،8  ص1هثػاؿ: ىشػاط )  ،8% ، كظٍػرت فػي الهحتػكل كاألىشػطة كهػا فػي همحػؽ )20)
ي: ثالث    بهجهكع تكرارات لكؿ )التقويـج جمع المعمومات والتوليؼ) اإلنتاجية(هٍارات بىفس القيـ ٌك
% ، حيث تشابٍت أعمى ىسبة هئكية لهؤشرات هٍارتي التقكيـ كجهع 15.3 ، كبىسبة هئكية )4هىٍها )

تشػػابٍت % ، كظٍػػرت فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة كالتقػػكيـ لكػػال الهٍػػارتيف، ككػػذلؾ 75الهعمكهػػات بقيهػػة )
%  كظٍػرت فػي األىشػطة فقػط لكػال الهٍػارتيف كهػا فػي 25هؤشرات الهٍارتيف بأقؿ ىسبً هئكية بقيهػة )
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 ، أهػػا هٍػػارة التكليػػؼ )االىتاجيػػة  فقػػد تشػػابٍت جهيػػع الىسػػب الهئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة 8همحػػؽ )
 11 ، هثاؿ: ىشاط ص8لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )%  كظٍرت في ا25)

% ، بحيػث تشػابٍت جهيػع الىسػػب 11.5  كبىسػبة هئكيػة )3بهجهػكع تكػػرارات ) ميػارة التركيػزـ كهػف ثػ
لهحتػػكل كاألىشػػطة كهػػا فػػي همحػػؽ % ، كظٍػػرت فػػي األٌػػداؼ كا50الهئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

  ، هثاؿ: أٌداؼ الكحدة8)
بهجهػػكع  التكامػػؿ والػػدمج()ميػػارة الترميػػزج التنظػػيـج بيىهػػا بمغػػت أقػػؿ الهٍػػارات كتشػػابٍت بػػىفس القػػيـ 

% ، بحيػػػث ظٍػػػرت قػػػيـ هؤشػػػرات الهٍػػػارات عمػػػى الىحػػػك 7.7 ، كبىسػػػبة هئكيػػػة )2تكػػػرارات لكػػػؿ هىٍػػػا )
 التالي:

% ، كظٍػػػرت فػػػي 50هٍػػارة الترهيػػػز: بحيػػػث تشػػػابٍت جهيػػع الىسػػػب الهئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػارة بقيهػػػة )
ىظػيـ: فقػد تشػػابً هؤشػريف بػػذات أهػا هٍػػارة الت ،11هثػػاؿ: ىشػاط ص  ،8األىشػطة فقػط كهػػا فػي همحػؽ )

% ، كظٍرت قيهٍها في الهحتكل فقط، كباقي الهؤشرات قيهٍا صفر كها في 50الىسب الهئكية بقيهة )
أهػػػػا هٍػػػػارة التكاهػػػػؿ كالػػػػدها: فقػػػػد تشػػػػابٍت جهيػػػػع الىسػػػػب الهئكيػػػػة  ،12هثػػػػاؿ: ىشػػػػاط ص  ،8همحػػػػؽ )

 ، هثػػاؿ: ىشػػاط 8فػػي همحػػؽ ) لهحتػػكل كاألىشػػطة كهػػا% ، كظٍػػرت فػػي ا50لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )
 % .18.5كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير العمهي بمغت )، 13ص
 

  هٍػارات، فقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كىسػبً الهئكيػة 3كلػً ) البعد الخامس فيو: التفكير المنظوميأها 
ت بػيف أجػزاء الشػكؿ العالقة بيف أجػزاء الشػكؿ المنظمػيج تكممػة العالقػا )إدراؾ القػيـبشكؿ هتساكو في 

% ، بحيػث 33.3 ، كبىسػبة هئكيػة )2بهجهكع تكرارات لكؿ هىٍا ) المنظوميج بناء الشكؿ المنظومي(
% ، كظٍػػػرت القػػػيـ فػػػػي 100تشػػػابٍت قػػػيـ هؤشػػػػرات الهٍػػػارات الػػػثالث بػػػػذات الىسػػػب الهئكيػػػة بقيهػػػػة )

 10 ص ، هثاؿ: األهثمة الهطركحة بالهحتكل هثال8لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )ا
 % .4.2كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الهىظكهي بمغت )

 
  هٍػارات، فقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب الهئكيػة 8كلً ) البعد السادس فيو: التفكير البصريأها  

 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:
بهجهكع تكرارات لكؿ هىٍها  لبصري(عمى الشكؿ البصريج تحميؿ الشكؿ ا )التعرؼأعمى هٍارتيف ٌها: 

% ، 40% ، بحيث تشابٍت هؤشرات الهٍارتيف بأعمى ىسب هئكية بقيهػة )22.7 ، كبىسبة هئكية )5)
كظٍرت قيـ كالٌها في الهحتكل كاألىشطة، ككذلؾ تشابٍت هؤشرات الهٍارتيف بأقؿ ىسب هئكية بقيهػة 

فػػي األىشػػطة فقػػط، أهػػا هٍػػارة تحميػػؿ  % ، بحيػػث ظٍػػرت قػػيـ هٍػػارة التعػػرؼ عمػػى الشػػكؿ البصػػرم20)
 .12 ، هثاؿ: ىشاط ص8في الهحتكل فقط كها في همحؽ ) الشكؿ البصرم فظٍرت قيهً
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 ، كبىسػػػبة هئكيػػػة 4فػػػي الشػػػكؿ البصػػػرم بهجهػػػكع تكػػػرارات ) ميػػػارة إدراؾ وتفسػػػير ال مػػػوضكهػػػف ثػػػـ 
 % ، كظٍػرت القػيـ25% ، بحيث تشابٍت جهيع هؤشرات الهٍارة بذات الىسب الهئكيػة بقيهػة )18.1)

 .7 ، هثاؿ: األهثمة الهطركحة في الهحتكل هثال ص8في الهحتكل فقط كها في همحؽ )
هػػا:  التمييػػز البصػػريج وميػػارة اسػػتخالص المفػػاىيـ مػػف  )ميػػارةكهػػا تشػػابٍت هٍػػارتيف بػػىفس القػػيـ ٌك

رتيف % ، بحيػػث تشػػابٍت هؤشػػرات الهٍػػا13.6  كبىسػػبة هئكيػػة )3بهجهػػكع تكػػرارات ) الشػػكؿ البصػػري(
% ، كظٍػػرت قػػيـ كالٌهػػا فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، ككػػذلؾ تشػػابٍت 66.6بػػأعمى ىسػػب هئكيػػة بقيهػػة )

% ، حيػػث ظٍػػرت قػػيـ هٍػػارة التهييػػز البصػػرم فػػي 33.3هؤشػػرات الهٍػػارتيف بأقػػؿ ىسػػب هئكيػػة بقيهػػة )
 فػي األىشػطة فقػط كهػا الهحتكل فقط، أها هٍػارة اسػتخالص الهفػاٌيـ هػف الشػكؿ البصػرم فظٍػرت قيهػً

 .11 ، هثاؿ: ىشاط ص8في همحؽ )
ػي:    ، كبىسػبة 2بهجهػكع تكػرارات ) ميػارة ربػط العالقػات فػي الشػكؿ البصػريبيىها بمغت أقؿ هٍػارة ٌك

%  كهػا 100طة بقيهػة )% ، حيث ظٍرت الىسبة الهئكية لهؤشر الهٍارة في الهحتػكل كاألىشػ9هئكية )
% .15.7ية لُبعد التفكير البصرم بمغت )كبذلؾ فإف الىسبة الكم، 19 ، هثاؿ: ىشاط ص8في همحؽ )

سابعا: نتائج تحميؿ محتوى كتاب العمـو لوحدة الكيمياء فػي الصػؼ التاسػع األساسػي الفصػؿ الثػاني 
تـ حساب تكرار تضهيف كؿ بعد هف أبعاد التفكير في العمكـ، كهف ثػـ حسػاب  في ضوء أبعاد التفكير:

 :13.4)األكليا كها في الجدكؿ الىسب الهئكية لٍذي التكرارات فجاءت الىتائ

الىسبة الهئكية الكمية الهجهكع الكمي لمتكرارات أبعاد التفكير
 %20.7 28 فكؽ الهعرفي

 %18.5 25 التفكير االبتكارم
 %20.7 28 التفكير الىاقد
 %22.2 30 التفكير العمهي

%42.9التفكير الهىظكهي
%14.8 20 التفكير البصرم
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لتكرارات والنسب المئوية لمستوى تضػميف أبعػاد التفكيػر فػي العمػـو لوحػدة الكيميػاء ( ا14.4جدوؿ )
 لمصؼ التاسع األساسي/ الفصؿ الثاني.

أبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 التفكير

هجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع  التقكيـ األىشطة الهحتكل األٌداؼ الهٍارة
 التكرارات

الىسػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الهئكية

الىسػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
 الكمية

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ 
 الهعرفي

الػػػػػػػػػػكعي بالهعرفػػػػػػػػػػة 
 اإلجرائية

1 1 1 0 3 10.7% 

20.7% 
الػػػػػػػػػػكعي بالهعرفػػػػػػػػػػة 

 الشرطية
0 1 1 0 2 7.1% 

 %25 7 0 5 2 0 الضبط كالهراقبة
 %32.1 9 0 4 5 0 التخطيط
 %25 7 5 0 2 0 التقييـ

الهجهػػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 1 11 11 5 28 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 االبتكارم

 %44 11 2 6 3 0 الطالقة
 %24 6 1 5 0 0 الهركىة 18.5%

 %32 8 0 2 6 0 ةاألصال
الهجهػػػػػػػػػػػكع 

 الكمي
 0 9 13 3 25 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الىاقد

 %10.7 3 0 2 1 0 االستىتاج

20.7% 
 %21.4 6 2 2 2 0 االستىباط
 %14.2 4 1 2 1 0 التفسير

 %25 7 0 3 4 0 تقكيـ الهىاقشات
 %28.5 8 0 4 4 0 التىبؤ

الهجهػػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 12 13 3 28 100%  

ر التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العمهي

 %13.3 4 0 1 2 1 التركيز

22.2% 
 %6.6 2 0 2 0 0 جهع الهعمكهات

 %13.3 4 1 2 1 0 الترهيز
 %16.6 5 0 4 1 0 التىظيـ
 %13.3 4 0 3 1 0 التحميؿ
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 %20 6 0 4 2 0 التكليؼ)اإلىتاجية 
 %6.6 2 0 1 1 0 التكاهؿ كالدها

 %10 3 1 2 0 0 التقكيـ
الهجهػػػػػػػػػػػكع 

 لكميا
 1 8 19 2 30 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الهىظكهي

إدراؾ العالقػػػػػة بػػػػػيف 
أجػػػػػػػػػػػػػػػزاء الشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 0 1 0 1 25% 

تكهمة العالقات بػيف  2.9%
أجػػػػػػػػػػػػػػػزاء الشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 الهىظكهي

0 0 1 0 1 25% 

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 الهىظكهي

0 1 1 0 2 50% 

الهجهػػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 1 3 0 4 100%  

التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 البصرم

التعػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػى 
 كؿ البصرمالش

0 2 3 0 5 25% 

14.8% 

تحميػػػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
 البصرم ككصفً

0 0 3 0 3 15% 

ربػػػػط العالقػػػػات فػػػػي 
 الشكؿ البصرم

0 1 1 0 2 10% 

إدراؾ كتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير 
الغهػػػػػػػػػػػػػػػكض فػػػػػػػػػػػػػػػي 

 الشكؿ البصرم

0 3 1 0 4 20% 

هٍػػػػػػػػػػػػػػارة التهييػػػػػػػػػػػػػػز 
 البصرم

0 1 2 0 3 15% 

استخالص الهفػاٌيـ 
 هف الشكؿ البصرم

0 1 2 0 3 15% 

الهجهػػػػػػػػػػػكع 
 الكمي

 0 8 12 0 20 100%  
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  ىتائا التكرارات كالىسب الهئكية ألبعاد التفكير في العمـك في كحدة الكيهياء 14.4يتضا هف الجدكؿ )
 لمصؼ التاسع األساسي الفصؿ الثاىي كالتالي:

اتػػً كىسػػبً   هٍػػارات، فقػػد ظٍػػرت ىتػػائا هٍار 5كلػػً ) لمبعػػد األوؿ وىػػو: التفكيػػر فػػوؽ المعرفػػيبالىسػػبة 
 الهئكية كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

% ، بحيث ظٍرت أعمػى ىسػبة 32.1 ، كبىسبة هئكية )9بهجهكع تكرارات ) التخطيطأعمى هٍارة ٌي: 
%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة 22.2هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 12 ، هثاؿ: ىشاط ص9لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )ا% ، كظٍرت في 11.1بقيهة )
بهجهكع تكرارات لكؿ هىٍها  )الضبط والمراقبةج والتقييـ(كهف ثـ تشابٍت هٍارتيف في ىفس القيـ ٌها:  

% ، بحيػػث تشػػابٍت أعمػػى الىسػػب الهئكيػػة لهؤشػػرات 25 ، كبىسػػبة هئكيػػة لكػػؿ هىٍهػػا بمغػػت )7بمغػػت )
ت فػػي هٍػػارة الضػػبط كالهراقبػػة فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، أهػػا هٍػػارة % ، فظٍػػر 28.5الهٍػػارتيف بقيهػػة )

التقيػػيـ فظٍػػرت فػػي الهحتػػكل كالتقػػكيـ، ككػػذلؾ تشػػابٍت أقػػؿ الىسػػب الهئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارتيف بقيهػػة 
في التقػكيـ  % ، فظٍرت في هٍارة الضبط كالهراقبة في األىشطة فقط، أها هٍارة التقييـ فظٍرت14.2)

 22 ، هثاؿ: تقكيـ الدرس ص9فقط كها في همحؽ )
% ، بحيػػػث 10.7 ، كبىسػػبة هئكيػػة )3بهجهػػػكع تكػػرارات ) ميػػارة الػػػوعي بالمعرفػػة اإلجرائيػػةكهػػف ثػػـ 

 ، 7لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )%  في األٌداؼ كا100ظٍرت قيـ هؤشر الهٍارة بىسبة هئكية )
 ، كبىسػبة هئكيػة 2هجهػكع تكػرارات )ب ميارة ىي الػوعي بالمعرفػة الشػرطيةكأقػؿ هثاؿ: أٌداؼ الكحدة، 

لهحتػكل % ، كظٍػرت فػي ا50% ، بحيث تشابٍت هؤشرات الهٍارة بذات الىسب الهئكيػة بقيهػة )7.1)
 .25 ، هثاؿ: ىشاط ص9كاألىشطة كها في همحؽ )

 % .20.7كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير فكؽ الهعرفي بمغت )
 

  هٍػارات، فقػػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كالىسػب الهئكيػػة 3كلػً ) بتكػاريالبعػد الثػاني فيػػو: التفكيػر االأهػا 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ كالتالي:

% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة 44 ، كبىسػبة هئكيػة )11بهجهػكع تكػرارات ) الطالقػةأعمى هٍػارة ٌػي: 
ئكية لهؤشرات %  في الهحتكل كاألىشطة كالتقكيـ، كأقؿ الىسب اله27.5هئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )

 ،7  ص3 ، هثاؿ: ىشاط )9لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )%  كظٍرت في ا9.09الهٍارة بقيهة )
% ، بحيث تشابٍت هؤشرات الهٍارة 32 ، كبىسبة هئكية )8بهجهكع تكرارات ) ميارة األصالةكهف ثـ  

كاحد بقيهة صػفر  %  كظٍرت في الهحتكل كاألىشطة ها عدا هؤشر12.5بذات الىسب الهئكية بقيهة )
 .6 ، هثاؿ: هٍهة بحثية  ص9كها في همحؽ )
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% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى ىسػػبة 24 ، كبىسػػبة هئكيػػة )6بهجهػػكع تكػػرارات ) المرونػػةكأقػػؿ هٍػػارة ٌػػي:  
%  فػي األىشػطة كالتقػكيـ، كأقػؿ الىسػب الهئكيػة لهؤشػرات الهٍػارة 33.3هئكية لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )

 .7 ، هثاؿ: سؤاؿ ص9ىشطة فقط كها في همحؽ )في األ %  كظٍرت16.6بقيهة )
 % .18.5كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير االبتكارم بمغت )

 
  هٍارات، فقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كىسػبً الهئكيػة كرتبػت 5كلً ) البعد الثالث فيو: التفكير الناقدأها 

 هف األعمى لألقؿ كالتالي:
% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى ىسػػبة 28.5 ، كبىسػػبة هئكيػػة )8كػػرارات )بهجهػػكع ت التنبػػؤأعمػػى هٍػػارة ٌػػي: 

%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ الىسػػب الهئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة 25هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )
 ،29 ، هثاؿ: سؤاؿ اقتراحي ص9ل كاألىشطة كها في همحؽ )% ، كظٍرت في الهحتك 12.5بقيهة )

% ، بحيػث ظٍػرت 25 ، كبىسػبة هئكيػة )7بهجهػكع تكػرارات ) شػاتميػارة تقػويـ المناق كهف ثـ جاءت
%  فػػػي الهحتػػػكل كاألىشػػػطة، كأقػػػؿ الىسػػػب الهئكيػػػة 28.5أعمػػػى ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

 ،6 ، هثاؿ: ىشاط ص9همحؽ ) % ، كظٍرت في الهحتكل فقط كها في14.2لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
% ، بحيػث ظٍػرت أعمػى ىسػبة 21.4 ، كبىسػبة هئكيػة )6رارات )بهجهػكع تكػ ميارة االسػتنباطكهف ثػـ 

%  فػي الهحتػكل كاألىشػطة كالتقػكيـ، كأقػؿ الىسػب الهئكيػة لهؤشػرات 50هئكية لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػة )
 .34 ، هثاؿ: أفكر ص9في الهحتكل فقط كها في همحؽ ) % ، كظٍرت16.6الهٍارة بقيهة )
% ، بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى 14.2  كبىسػػبة هئكيػػة )4كػػرارات )بهجهػػكع ت ميػػارة التفسػػير كهػػف ثػػـ تالٌػػا

%  فػػػي الهحتػػػكل كالتقػػػكيـ، كأقػػػؿ الىسػػػب الهئكيػػػة لهؤشػػػرات 50ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )
 .43 ، هثاؿ: ىشاط ص9في األىشطة فقط كها في همحؽ ) % ، كظٍرت25الهٍارة بقيهة )

ي:  % ، حيػث تشػابٍت 10.7 ، كبىسػبة هئكيػة )3ت )بهجهػكع تكػرارا االستنتاجثـ جاءت أقؿ هٍارة ٌك
لهحتػكل كاألىشػطة كهػا فػي همحػؽ %  كظٍرت فػي ا33.3هؤشرات الهٍارة بذات الىسب الهئكية بقيهة )

 % .20.7كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الىاقد بمغت )، 27 ، هثاؿ: ىشاط ص9)
 

ات، فقد ظٍرت ىتائا هٍاراتػً كىسػبً الهئكيػة كرتبػت   هٍار 8كلً ) البعد الرابع فيو: التفكير العمميأها 
 هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:

% ، بحيػػث ظٍػػرت 20 ، كبىسػػبة هئكيػػة )6بهجهػػكع تكػػرارات ) التوليػػؼ )اإلنتاجيػػة(أعمػػى هٍػػارة ٌػػي: 
%  فػػػي الهحتػػػكل كاألىشػػػطة، كأقػػػؿ الىسػػػب الهئكيػػػة 33.3أعمػػػى ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

 ، هثػػػاؿ: ىشػػػاط 9فػػػي األىشػػػطة فقػػػط كهػػػا فػػػي همحػػػؽ ) % ، كظٍػػػرت16.6رات الهٍػػػارة بقيهػػػة )لهؤشػػػ
% ، بحيث ظٍػرت أعمػى 16.6  كبىسبة هئكية )5بهجهكع تكرارات ) ميارة التنظيـثـ جاءت ، 28ص
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%  فػػي الهحتػػكل كاألىشػػطة، كأقػػؿ الىسػػب الهئكيػػة لهؤشػػرات 40ىسػػبة هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )
 .18 ، هثاؿ: ىشاط ص9ألىشطة فقط كها في همحؽ )% ، كظٍرت في ا20يهة )الهٍارة بق

 ، 4بهجهػكع تكػرارات لكػؿ هىٍػا) )التركيػزج الترميػزج التحميػؿ(كتشابٍت ثالث هٍارات بىفس القيـ ٌػي: 
 % ، بحيث ظٍرت قيـ هؤشرات الهٍارات عمى الىحك التالي:13.3كبىسبة هئكية لكؿ هىٍا )
% ، كظٍػرت فػي 50ابٍت جهيع هؤشرات الهٍارة بذات الىسػب الهئكيػة بقيهػة )هٍارة التركيز: حيث تش

كأهػا هٍػارة الترهيػز: حيػث ظٍػرت أعمػى  هثاؿ: أٌػداؼ الكحػدة،  ،9الهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )
%  فػػػي الهحتػػػكل كاألىشػػػطة كالتقػػػكيـ، كأقػػػؿ الىسػػػب الهئكيػػػة 75ىسػػػبة هئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )

هثػاؿ: أسػئمة خارجيػة  ، 9% ، كظٍرت في األىشػطة فقػط كهػا فػي همحػؽ )25ة بقيهة )لهؤشرات الهٍار 
%  25أهػػػا هٍػػػارة التحميػػػؿ فقػػػد تشػػػابٍت جهيػػػع هؤشػػػرات الهٍػػػارة بػػػذات الىسػػػب الهئكيػػػة بقيهػػػة )، 7ص

 .24 ، هثاؿ: ىشاط ص9لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )كظٍرت في ا
% ، بحيث ظٍرت أعمى ىسبة هئكية 10كبىسبة هئكية )  ،3بهجهكع تكرارات ) ميارة التقويـثـ جاءت 

%  فػي األىشػػطة كالتقػكيـ، كأقػؿ الىسػػب الهئكيػة لهؤشػػرات الهٍػارة بقيهػػة 66.6لهؤشػرات الهٍػارة بقيهػػة )
 .33 ، هثاؿ: أسئمة تقكيـ الدرس ص9في األىشطة فقط كها في همحؽ ) % ، كظٍرت33.3)

 ، كبىسػػبة هئكيػػػة 2بهجهػػكع تكػػرارات ) تكامػػؿ والػػدمج()جمػػع المعمومػػػاتج والأهػػا أقػػؿ هٍػػارتيف فٍهػػا: 
% ، كظٍػرت قػيـ 50% ، حيث تشابٍت جهيػع هؤشػرات الهٍػارتيف بػذات الىسػب الهئكيػة بقيهػة )6.6)

لهحتػػػكل هٍػػػارة جهػػػع الهعمكهػػػات فػػػي األىشػػػطة فقػػػط، أهػػػا هٍػػػارة التكاهػػػؿ كالػػػدها فظٍػػػرت قيهتٍػػػا فػػػي ا
 .32 ، هثاؿ: ىشاط ص9كاألىشطة كها في همحؽ )

 % .22.2كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير العمهي بمغت )
  هٍػارات، فقػد ظٍػرت ىتػائا هٍاراتػً كىسػبً الهئكيػة 3كلػً ) البعد الخامس فيو: التفكير المنظوميأها 

 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:
% ، بحيػث 50سػبة هئكيػة ) ، كبى2بهجهػكع تكػرارات ) ميارة بنػاء الشػكؿ المنظػوميأعمى هٍارة ٌي: 

لهحتػػػكل كاألىشػػػطة كهػػػا فػػػي % ، كظٍػػػرت فػػػي ا50تشػػػابٍت الىسػػػب الهئكيػػػة لهؤشػػػرات الهٍػػػارة بقيهػػػة )
 .34 ، هثاؿ: ىشاط ص9همحؽ )

)إدراؾ العالقػة بػيف أجػزاء الشػكؿ المنظػوميج تكممػة العالقػات بػيف أجػزاء كهف ثـ أقؿ هٍػارتيف ٌهػا:  
% ، بحيػث تشػابٍت 25 ، كبىسػبة هئكيػة لكػؿ هىٍػا )1هىٍػا ) بهجهكع تكػرارات لكػؿ الشكؿ المنظومي(

فػػي األىشػػطة فقػػط كهػػا فػػي همحػػؽ  % ، كظٍػػرت القػػيـ100الىسػػب الهئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارتيف بقيهػػة )
 % .2.9كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير الهىظكهي بمغت )، 35 ، هثاؿ: ىشاط ص9)
 

  هٍػارات، فقػػد ظٍػرت ىتػػائا هٍاراتػً كىسػػبً الهئكيػػة 6كلػػً ) البعػػد السػػادس فيػػو: التفكيػر البصػػريأهػا 
 كرتبت هف األعمى لألقؿ عمى الىحك التالي:
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% ، 25 ، كبىسػبة هئكيػة )5بهجهػكع تكػرارات ) ميػارة التعػرؼ عمػى الشػكؿ البصػريأعمى هٍارة ٌػي: 
ىسػػبة  %  فػػي الهحتػػكل كالتقػػكيـ، كأقػػؿ40بحيػػث ظٍػػرت أعمػػى ىسػػب هئكيػػة لهؤشػػرات الهٍػػارة بقيهػػة )

 ، هثػاؿ: السػؤاؿ 9في األىشطة فقط كهػا فػي همحػؽ ) % ، كظٍرت20الهئكية لهؤشرات الهٍارة بقيهة )
 .22الرابع ص
 ، كبىسػػبة هئكيػػة 4بهجهػػكع تكػػرارات ) ميػػارة إدراؾ وتفسػػير ال مػػوض فػػي الشػػكؿ البصػػريثػػـ جػػاءت 

% ، كظٍػػػرت فػػػي 25% ، بحيػػث تشػػػابٍت جهيػػػع هؤشػػرات الهٍػػػارة بػػػذات الىسػػػب الهئكيػػة بقيهػػػة )20)
 .25 ، هثاؿ: فقرة ص9لهحتكل كاألىشطة كها في همحؽ )ا

)تحميػػؿ الشػػكؿ البصػػري ووصػػفوج وميػػارة التمييػػز ثػـ جػػاءت ثػػالث هٍػػارات تشػػابٍت بػػىفس القػػيـ ٌػػي: 
  كبىسبة هئكيػة لكػؿ 3بهجهكع تكرارات لكؿ هىٍا ) البصريج واستخالص المفاىيـ مف الشكؿ البصري(

 قيـ هؤشرات الهٍارات عمى الىحك التالي: % ، بحيث ظٍرت15هىٍا )
هٍػػػارة تحميػػػؿ الشػػػكؿ البصػػػرم ككصػػػفً: حيػػػث تشػػػابٍت هؤشػػػرات الهٍػػػارة بػػػذات الىسػػػب الهئكيػػػة بقيهػػػة 

أهػا هٍػارتي التهييػػز ، 28هثػاؿ: ىشػػاط ص ، 9%  كظٍػرت فػي األىشػػطة فقػط كهػا فػػي همحػؽ )33.3)
شػابٍت بػأعمى الىسػب الهئكيػة لهؤشػرات البصرم كهٍارة استخالص الهفاٌيـ هف الشكؿ البصػرم: فقػد ت

% ، كظٍرت قيـ هؤشرات الهٍارتيف في الهحتكل كاألىشػطة، كأقػؿ ىسػب هئكيػة 66.6الهٍارتيف بقيهة )
في األىشطة فقط كها في همحػؽ  % ، كظٍرت قيـ هؤشرات الهٍارتيف33.3لهؤشرات الهٍارتيف بقيهة )

 27 ، هثاؿ: هٍهة هخبرية ص9)
% ، 10 ، كبىسػػبة هئكيػػة )2بهجهػػكع تكػػرارات ) لعالقػػات فػػي الشػػكؿ البصػػريربػػط اكأقػػؿ هٍػػارة ٌػػي: 

لهحتػػكل كاألىشػػطة كهػػا فػػي همحػػؽ %  فػػي ا100بحيػػث ظٍػػرت الىسػػبة الهئكيػػة لهؤشػػر الهٍػػارة بقيهػػة )
 % .14.8كبذلؾ فإف الىسبة الكمية لُبعد التفكير البصرم بمغت )، 27 ، هثاؿ: ىشاط ص9)
 

 تمخيص النتائج: 2.4
 

ائا تحميػػؿ كحػػد الكيهيػػاء فػػي كتػػب ل العمػػـك كالحيػػاة ل لمهرحمػػة األساسػػية العميػػا ألبعػػاد التفكيػػر جػػاءت ىتػػ
 عمى الىحك اآلتي:

ظٍرت الىتائا بأف البعد فكؽ الهعرفي حصػؿ عمػى أعمػى هجهػكع الصؼ الخاهس/ الفصؿ األكؿ:  -1
رم بهجهػػػكع % ، كهػػػف ثػػػـ يػػػأتي التفكيػػػر االبتكػػػا22.6  كأعمػػػى ىسػػػبة هئكيػػػة )34تكػػػارات بقيهػػػة )

  كبىسػبة 32% ، كهف ثـ يأتي التفكير الىاقػد بهجهػكع تكػرارات )22  كبىسبة هئكية )33تكرارات )
% ، 18.6  كبىسبة هئكية )28% ، كهف ثـ يأتي التفكير العمهي بهجهكع تكرارات )21.3هئكية )

بعػػاد ٌػػك األ % ، كأقػػؿ12  كبىسػػبة هئكيػػة )18كهػػف ثػػـ يػػأتي التفكيػػر البصػػرم بهجهػػكع تكػػرارات )
 % .3.3  كبىسبة هئكية )5التفكير الهىظكهي بهجهكع تكرارات )
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  لبعػػديف ٌهػػا )فػػكؽ 28ظٍػػرت الىتػػائا بػػأف هجهػػكع تكػػارات بقيهػػة )الصػػؼ السػػادس/ فصػػؿ أكؿ:  -2

% ، كهف ثـ يأتي التفكير الىاقد بهجهكع تكػرارات 22.4الهعرفي، كالتفكير العمهي  كبىسبة هئكية )
  كبىسػػبة 22% ، كهػػف ثػـ يػػأتي التفكيػر االبتكػارم بهجهػػكع تكػرارات )18.4  كبىسػبة هئكيػة )23)

% ، 16  كبىسػبة هئكيػة )20% ، كهف ثـ يأتي التفكير البصػرم بهجهػكع تكػرارات )17.6هئكية )
 % .3.2  كبىسبة هئكية )4كأقؿ األبعاد ٌك التفكير الهىظكهي بهجهكع تكرارات )

 
ف البعػػد فػػكؽ الهعرفػػي حصػػؿ عمػػى أعمػػى هجهػػكع ظٍػػرت الىتػػائا بػػأالصػػؼ السػػابع/ فصػػؿ أكؿ:  -3

% ، كهػف ثػـ يػأتي التفكيػر الىاقػد بهجهػكع تكػرارات 23.4  كأعمى ىسػبة هئكيػة )31تكارات بقيهة )
  كبىسػػػبة 25% ، كهػػػف ثػػػـ يػػػأتي التفكيػػػر العمهػػػي بهجهػػػكع تكػػػرارات )19.6  كبىسػػػبة هئكيػػػة )26)

بتكػػػارم، كالتفكيػػػر البصػػػرم  بهجهػػػكع % ، كهػػػف ثػػػـ يػػػأتي بعػػػداف ٌهػػػا ) التفكيػػػر اال18.9هئكيػػػة )
  6% ، كأقؿ األبعاد ٌك التفكير الهىظكهي بهجهكع تكرارات )16.6  كبىسبة هئكية )22تكرارات )

 % .4.5كبىسبة هئكية )
 

  لبعػػديف ٌهػػا )البعػػد 27ظٍػػرت الىتػػائا بػػأعمى هجهػػكع تكػػرارات )الصػػؼ السػػابع/ الفصػػؿ الثػػاىي:  -4
% ، كهػػػف ثػػػـ يػػأتي التفكيػػػر العمهػػػي بهجهػػػكع 21.7بة هئكيػػػة )فػػكؽ الهعرفػػػي، كالتفكيػػػر الىاقػػػد  ىسػػ

  23% ، كهػف ثػـ يػأتي التفكيػر االبتكػارم بهجهػكع تكػرارات )19.3  كبىسبة هئكية )24تكرارات )
  كبىسػػبة هئكيػػة 19% ، كهػػف ثػػـ يػػأتي التفكيػػر البصػػرم بهجهػػكع تكػػرارات )18.5كبىسػػبة هئكيػػة )

 % .3.2  كبىسبة هئكية )4ظكهي بهجهكع تكرارات )% ، كأقؿ األبعاد ٌك التفكير الهى15.5)
 

  لمتفكيػػػر العمهػػػي 30ظٍػػػرت الىتػػػائا بػػػأعمى هجهػػػكع تكػػػارات بقيهػػػة )الصػػػؼ الثػػػاهف/ فصػػػؿ أكؿ:  -5
  كبىسػػبة هئكيػػة 29% ، كهػػف ثػػـ يػػأتي بعػػد فػػكؽ الهعرفػػي بهجهػػكع تكػػرارات )21.8كىسػػبة هئكيػػة )

% ، كهف ثـ 19.7  كبىسبة هئكية )27ات )% ، كهف ثـ يأتي التفكير الىاقد بهجهكع تكرار 21.1)
  كبىسػػبة هئكيػػة 23يػػأتي بعػػداف ٌهػػا ) التفكيػػر االبتكػػارم، كالتفكيػػر البصػػرم  بهجهػػكع تكػػرارات )

 % .3.6  كبىسبة هئكية )5% ، كأقؿ األبعاد ٌك التفكير الهىظكهي بهجهكع تكرارات )16.7)
 

الهعرفػػي حصػػؿ عمػػى أعمػػى هجهػػكع  ظٍػػرت الىتػػائا بػػأف البعػػد فػػكؽالصػػؼ الثػػاهف/ فصػػؿ ثػػاىي:   -6
% ، كهػػف ثػػـ يػػأتي التفكيػػر االبتكػػارم بهجهػػكع تكػػرارات 21.4  كبىسػػبة هئكيػػة )30تكػػارات بقيهػػة )

  كبىسبة هئكية 27% ، كهف ثـ يأتي التفكير الىاقد بهجهكع تكرارات )20.7  كبىسبة هئكية )29)
% ، كهػف 18.5كبىسػبة هئكيػة )  26% ، كهف ثـ يأتي التفكير العمهي بهجهكع تكرارات )19.2)
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% ، كأقػػػؿ األبعػػػاد ٌػػػك 15.4  كبىسػػػبة هئكيػػػة )22ثػػػـ يػػػأتي التفكيػػػر البصػػػرم بهجهػػػكع تكػػػرارات )
 % .4.2  كبىسبة هئكية )6التفكير الهىظكهي بهجهكع تكرارات )

 
ظٍػػػرت الىتػػػائا بػػػأف التفكيػػػر العمهػػػي حصػػػؿ عمػػػى أعمػػػى هجهػػػكع الصػػػؼ التاسػػػع/ الفصػػػؿ الثػػػاىي:  -7

% ، كهػف ثػـ يػأتي بعػداف ٌهػا )فػكؽ الهعرفػي، كالتفكيػر 22.2  كبىسبة هئكية )30)تكارات بقيهة 
% ، كهػػف يػػأتي التفكيػػر االبتكػػارم بهجهػػكع 20.7  كبىسػػبة هئكيػػة )28الىاقػػد  بهجهػػكع تكػػرارات )

  20% ، كهػػف ثػػـ يػػأتي التفكيػػر البصػػرم بهجهػػكع تكػػرارات )18.5  كبىسػػبة هئكيػػة )25تكػػرارات )
  كبىسػبة هئكيػة 4% ، كأقؿ األبعاد ٌك التفكير الهىظكهي بهجهكع تكرارات )14.8كبىسبة هئكية )

(2.9. % 
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 الفصؿ الخامس 
 مناقشة النتائج والتوصيات 

 
قاهػػت الباحثػػة بدايػػة بإعػػداد أداة تحميػػؿ بٍػػدؼ تحميػػؿ كحػػدة الكيهيػػاء فػػي كتػػب العمػػـك كالحيػػاة لمهرحمػػة 

اد لمتفكير)التفكيػػر فػػكؽ الهعرفػػي، التفكيػػر االبتكػػارم، التفكيػػر   أبعػػ6األساسػػية العميػػا، كتضػػهىت األداة )
  هٍارة فرعية الى 30الىاقد، التفكير العمهي، التفكير الهىظكهي، التفكير البصرم ، كها اشتهمت عمى )

لتحميػؿ هحتػكل لتحميػؿ ا الثبات، تـ استخداـ أداةصدؽ ك ال  هؤشر لمهٍارة، كبعد التأكد هف 103جاىب )
 الكيهياء في الهرحمة األساسية العميا. كالحياة لكحدات كتب العمكـ

يتىػػاكؿ ٌػػذا الفصػػؿ هىاقشػػة ىتػػائا الدراسػػة التػػي ٌػػدفت الػػى التعػػرؼ الػػى أبعػػاد التفكيػػر الهتضػػهىة فػػي 
الكيهياء في كتػب العمػكـ كالحيػاة لمهرحمػة األساسػية العميػا كهػدل تػكفر الهٍػارات الفرعيػة التابعػة  اتكحد

 لكؿ ُبعد.
 

 النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة:مناقشة  1.5
الكيهيػػاء فػػي كتػػب العمػػـك كالحيػػاة لمهرحمػػة األساسػػية العميػػا  اتهػػا درجػػة تضػػهيف أبعػػاد التفكيػػر فػػي كحػػد

 كهدل تكافر الهٍارات الفرعية التابعة لكؿ ُبعد؟
د ابعػالػى أف الهىٍػاج يعػرض بهحتػكاي األتبيف ىتائا تحميؿ هحتكل كتاب العمـك كالحياة لمصؼ الخاهس 

عمػػى العهميػػات العقميػػة بىسػػب هتفاكتػػً، بحيػػث كاىػػت أعمػػى الىسػػب لمبعػػد فػػكؽ الهعرفػػي كذلػػؾ ألىػػً قػػائـ 
كاالستراتيجيات، كخطكات حؿ الهشكالت، ككيفية تقييـ العهميات، كاٌهاؿ التفكير الهىظكهي القائـ عمى 

الىػكاتا، كهػف هٍػارات البعػد أٌهية الهكارد كربطٍا هع بعضٍا البعض في الهىٍاج، كاالٌتهاـ باالىهػاط ك 
هػػا بشػػكؿ كاضػػا فػػي األىشػػطة  فػػكؽ الهعرفػػي التػػي تػػـ التركيػػز عميٍػػا هٍػػارتي التخطػػيط كالتقيػػيـ، كتركيٌز

ذا يدؿ عمى ضعؼ الهىٍاج لتركيزة  عمى هٍارات هحددة.  كالهحتكل، ٌك
  

كذلػػؾ   2.4) كهػػا ذكػػر فػػي جػػدكؿاألىشػػطة تعػػزك الباحثػػة الػػى أف ارتفػػاع ىسػػب الهٍػػارات التػػي ذكػػرت ب
 ال يػػدرؾعمػػى جاىػػب الىشػػاط كالصػػكر فػػي عػػرض الهكاضػػيع بهٍػػارات هحػػددة، بحيػػث  لتركيػػز الهىٍػػاج
احثػػة بأىػػً يجػػب تىكيػػع هحتػػكل ، كلكػػف تػػرل الببأٌهيػػة كافػػة االبعػػاد كالهٍػػارات هىػػاٌاالقػػائهكف عمػػى ال

كالظػػركؼ كحاجػػاتٍـ الفػػركؽ الفرديػػة لمطمبػػة  التفكيػػر باإلضػػافة لهراعػػاةكػػي يشػػهؿ جهيػػع أبعػػاد  الهىٍػػاج
جيػػػػدة لتثيػػػػر تفكيػػػػر الطمبػػػػة ىحػػػػك الػػػػتعمـ  ؼ، فالهٍػػػػارات التػػػػي ركػػػػزت فػػػػي الهىٍػػػػاجالهىاسػػػػبة لبيئػػػػة الصػػػػ
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ذا التقصير يجػب هعالجتػً بػدها كافػة  كاالستىتاج بحيث تـ التركيز عمى جاىب التعميـ بشكؿ عمهي، ٌك
 .لهىاٌااألبعاد في ا

 
الػػى ارتفػػاع الىسػػبة لبعػػديف ٌهػػا )فػػكؽ ة لمصػػؼ السػػادس تبػػيف ىتػػائا تحميػػؿ هحتػػكل كتػػاب العمػػـك كالحيػػا

ػػػذا يػػػدؿ عمػػػى تركيػػػز القػػػائهيف عمػػػى  الهعرفػػػي، كالتفكيػػػر العمهػػػي ، كأقػػػؿ الىسػػػب لمتفكيػػػر الهىظػػػكهي، ٌك
الهىػػػاٌا عمػػػى الهٍػػػارات العقميػػػة، كتٍهػػػيش العهميػػػات االخػػػرل كذلػػػؾ لعػػػدـ ادراكٍػػػـ أٌهيػػػة العالقػػػة بػػػيف 

الكمػػػي أٌػػػـ هػػػف الجػػػزء، فػػػالتفكير الهىظػػػكهي يعهػػػؿ عمػػػى تىظػػػيـ العىاصػػػر فػػػي الهىٍػػػاج كأف الهكضػػػكع 
عمػػى األىشػػطة كالتقػػػكيـ  سػػادسالعالقػػات بػػيف االجػػزاء فػػي الكػػػؿ، ككػػذلؾ ركػػز هىٍػػاج العمػػـك لمصػػػؼ ال

 كاٌهاؿ باقي العىاصر كالهحتكل كاألٌداؼ. 
 

كضػػعٍـ الػػى أىػػً يجػػب عمػػى الهختصػػيف بالهىػػاٌا عهػػؿ تػػكازف هػػا بػػيف الصػػفكؼ عىػػد  الباحثػػة كتعػػزك
لألبعاد في الهىٍاج، كذلؾ لربط األبعاد هع بعضػٍا الػبعض بطػرؽ تىاسػب الطمبػة كتىهػي التفكيػر لػديٍـ 

كبالىسبة لمهٍارات ذات الىسب الهرتفعة فٍػي هٍػارات تىهػي تفكيػر الطفػؿ بحيػث  بشكؿ أكسا كصحيا،
 هىٍػػاجف هحتػػكل الفػػإ األسػػئمة الهتعمقػػة بٍػػا، كهػػع ذلػػؾتعتهػػد عمػػى األشػػكاؿ كالصػػكر كالتجػػارب العمهيػػة ك 

بشػػكؿ عػػاـ أٌهػػؿ الكثيػػر هػػف الهٍػػارات لألبعػػاد األخػػرل، حيػػث يالحػػظ اىخفػػاض بػػاقي ىسػػب الهٍػػارات 
 هىٍاج عميٍا.كعدـ تركيز ال

 
الػػى ارتفػاع ىسػػبة البعػد فػػكؽ  العمػـك كالحيػػاة لمصػؼ السابع/فصػؿ أكؿ هىٍػػاجتبػيف ىتػائا تحميػػؿ هحتػكل 

اكبػة لمعهميػات العمهيػة كتٍهػيش التفكيػر الهىظػكهي بشػكؿ كاضػا، الهعرفي كاألبعاد العمهية األخػرل الهك 
  كركزت بهحتكاٌا عمى األىشطة كالهحتكل كالتقكيـ كأٌهمت األٌداؼ.

 
ـ كالحياة لمصؼ السابع/ فصػؿ ثػاىي، اختالفٍػا عػف ىتػائا الفصػؿ تبيف ىتائا تحميؿ هحتكل كتاب العمك 

فكيػػػر الىاقػػػد  كأٌهمػػػت التفكيػػػر الهىظػػػكهي بأقػػػؿ األكؿ بحيػػػث ركػػػزت عمػػػى البعػػػديف )فػػػكؽ الهعرفػػػي، كالت
 الىسب، كذلؾ لالٌتهاـ بالعهميات العقمية كاالىشطة 

 
الباحثة اىخفاض الىسػب الهػذككرة لعػدـ إدراؾ الجٍػات الهختصػة ألٌهيػة الهٍػارات كافػة لألبعػاد،  عزككت

ػا فػي ا الطمبػة كتػرل الباحثػة  الدراسػي لتعزيػز تىهيػة هٍػارات التفكيػر العميػا لػدل لهىٍػاجبحيث يجب ذكٌر
ػػذا  هىٍػػاجبػػأف ال يركػػز عمػػى األىشػػطة كالصػػكر كاألسػػئمة التابعػػة لٍػػا هػػف األٌػػداؼ كالهحتػػكل كالتقػػكيـ ٌك

 يؤثر عمى تكاهؿ العهمية التعميهية.
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 مقارنة بيف كتابي الصؼ السابع لمفصميف: 2.5
ككػػذلؾ األقػػؿ ىسػػب، لػػذا يجػػب كتػػرل الباحثػػة بػػأف الهٍػػارات الهرتفعػػة ىسػػبٍا فػػي كػػال الكتػػابيف هتشػػابٍةه، 

عمػػى الجٍػػات الهختصػػة أف تػػدها كافػػة هٍػػارات األبعػػاد فػػي كػػال الكتػػابيف أك تكزيعٍػػا عمػػى الفصػػميف، 
 كذلؾ لرفع هستكل هٍارات التفكير العميا لدل الطمبة في الصؼ السابع األساسي.

 
الىسػب لمتفكيػر العمهػي  ارتفػاعتبيف ىتائا تحميؿ هحتكل كتاب العمـك كالحياة لمصؼ الثاهف/ فصػؿ أكؿ 

 كذلؾ لعدـ ادراؾ الهختصيف بأٌهية كافة األبعاد.كباقي الصفكؼ السابقة كاٌهاؿ التفكير الهىظكهي، 
 

يعكد لعدـ إدراؾ الهختصػيف ألٌهيتٍػا،  الهىٍاجالباحثة بأف الهٍارات ذات الىسب الهىخفضة في  كتعزك
ٌهالٍا، كلذا يجب دها كافة الهٍارات في ال لدراسي، كذلػؾ لتعزيػز هٍػارات التفكيػر العميػا لػدل ا هىٍاجكا 

عمػػى األىشػػطة كاألسػػئمة التابعػػة لػػً، بيىهػػا الهحتػػكل فػػي  هىٍػػاجالطمبػػة فػػي العهميػػة التعميهيػػة، كيركػػز ال
ذا يؤثر عمى العهمية التعميهية. هىٍاجال  الدراسي فيتكاجد بىسبة أعمى هف األٌداؼ كالتقكيـ ٌك
 

 العمـك كالحياة لمصؼ الثاهف/ فصؿ ثاىي تبيف ىتائا تحميؿ هحتكل كتاب 
كذلػؾ لعػدـ ادراؾ الهختصػيف بأٌهيػة كافػة  ارتفاع ىسبة البعػد فػكؽ الهعرفػي كاٌهػاؿ التفكيػر الهىظػكهي،

 األبعاد.
 

ٌهالٍػػا  هىٍػػاجالباحثػػة أف اىخفػاض ىسػػب الهٍػارات فػػي ال تعػزك تعػكد لعػػدـ إدراؾ الهختصػيف ألٌهيتٍػػا كا 
الهٍػػػػارات تسػػػػاعد عمػػػػى تىهيػػػػة هٍػػػػارات التفكيػػػػر العميػػػػا لػػػػدل الطمبػػػػة هثػػػػؿ  فػػػػي العهميػػػػة التعميهيػػػػة، فٍػػػػذي

 هف أجؿ تصهيـ ىهكذج هىاسب لمطمبة. لهىٍاجاالستىتاج، لذلؾ يجب دها كافة الهٍارات لألبعاد في ا
 

 مقارنة بيف كتابي الصؼ الثامف لمفصميف: 3.5
شػابٍةه، ككػذلؾ األقػؿ ىسػب لػذا يجػب هت هىٍػاجيفكترل الباحثة بػأف الهٍػارات الهرتفعػة ىسػبٍا فػي كػال ال

أك تكزيعٍهػا عمػى الفصػميف،  هىٍػاجيفعمى الجٍات الهختصة أف تدها كافػة هٍػارات األبعػاد فػي كػال ال
كذلػػػؾ لرفػػػع هسػػػتكل هٍػػػارات التفكيػػػر العميػػػا لػػػدل الطمبػػػة فػػػي الصػػػؼ الثػػػاهف األساسػػػي كهراعػػػاة الفػػػركؽ 

 الفردية.
 

ارتفػاع ىسػبة التفكيػر العمهػي حياة لمصػؼ التاسػع/ فصػؿ ثػاىي تبيف ىتائا تحميؿ هحتكل كتاب العمـك كال
 كاالٌتهاـ بالعهميات العقمية لمطمبة كاٌهاؿ التفكير الهىظكهي لعدـ اٌهية الربط بيف اجزاء الهىٍاج.
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عمػػـك الصػػؼ التاسػػع/ فصػػؿ ثػػاىي قػػد تشػػابً هػػع بػػاقي الكتػػب بالهٍػػارات ذات  هىٍػػاجتػػرل الباحثػػة بػػأف 
لتخطػػيط، ككػػذلؾ الهٍػػارات ذات الىسػػب الهىخفضػػة هثػػؿ االسػػتىتاج كلكػػف بىسػػب الىسػػب الهرتفعػػة هثػػؿ ا

ذا يدؿ عمى عدـ إدراؾ الهسئكليف لكيفية تكظيؼ كافة هٍارات األبعاد بداخؿ هىٍاجهختمفة في كؿ  ، ٌك
ا عمػػى بعػػض  الهىػػاٌا التعميهيػػة ككيفيػػة تىهيتٍػػا لمطمبػػة، فالهختصػػكف ركػػزكا فػػي الهىػػاٌا التػػي صػػههٌك

ىػػا تػػدعكا الباحثػػة إلػػى أٌهيػػة إدراؾ الهٍػػارات ككيفيػػة تكظيفٍػػا فػػي العهميػػة الهٍػػارات ك  ٌهػػاؿ البػػاقي، ٌك ا 
 التعميهية كطرؽ التدريس الحديثة في الهىاٌا كالهدارس.

 
كحسػػب ىتػػائا التحميػػؿ التػػي تكصػػمت إليٍػػا الباحثػػة فإىٍػػا تػػرل بػػأف أعمػػى ىسػػبة كميػػة بػػيف جهيػػع األبعػػاد 

رت فػػي ُبعػػد فػػكؽ الهعرفػػي لمصػػؼ السػػابع/ الفصػػؿ األكؿ بقيهػػة التاسػػع  ظٍػػ –لمصػػفكؼ هف)الخػػاهس 
التاسػع  فػي هٍػارة بىػاء  –% ، كأعمى ىسبة ظٍرت بيف جهيع الهٍػارات لمصػفكؼ هف)الخػاهس 23.4)

 %  في الصؼ الثاهف/ الفصؿ األكؿ. 60الشكؿ الهىظكهي بقيهة )
ا.كتجدر اإلشارة إلى أف الىتائا لـ تتفؽ هع أم هف الدراسات السابق  ة التي تـ ذكٌر

 
 التوصيات: 4.5

 كفي ضكء ىتائا الدراسة تكصي الباحثة بها يمي:
االٌتهػػػاـ باعػػػادة دراسػػػة هىػػػاٌا العمػػػـك هػػػف جديػػػد لصػػػفكؼ الهرحمػػػة االساسػػػية العميػػػا كالعهػػػؿ عمػػػى  -1

 -في هحتػكل كتػب العمػـك لمصػفكؼ هػف )الخػاهس التي ىسبٍا قميمة بالهىٍاج تضهيف أبعاد التفكير
 التاسع .

عهؿ عمى ادراج استراتيجيات لهىاٌا التدريس كاالٌتهػاـ بجهيػع جكاىػب العهميػة التعميهيػة لهراعػاة ال -2
 الفركؽ الفردية بيف الطمبة.

عقػػد دكرات لمهعمهػػيف هػػف قبػػؿ الهتخصصػػيف لتعػػريفٍـ بابعػػاد التفكيػػر ككيفيػػة دهجٍػػا بػػالهىٍا أثىػػاء  -3
 التدريس لمطمبة.

التدريس كاستخداـ الحديثة هىٍا في تعميـ هٍارات أبعاد تشجيع الهعمهيف عمى تىكيع أساليب كطرؽ  -4
 التفكير.

إجػػػراء دراسػػػات لهقارىػػػة الهىػػػاٌا القديهػػػة بالهىػػػاٌا الحديثػػػة هػػػف حيػػػث هػػػدل احتكائٍػػػا عمػػػى أبعػػػاد  -5
 التفكير.

 التدرج في أبعاد التفكير بيف الصفكؼ بها يراعي قدرات الطمبة كالفركؽ الفردية بيىٍـ. -6
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-268. ص12، الهجمػد السػادس، مجمة فصػمية محكمػة العميد: في ضكء هٍارات التفكير األساسية،

324. 

تكافر الهٍارات العقمية في هحتكل هىٍا العمـك لمصؼ  ة . درج2016حهداف، هيساء؛ بالؿ، ىرهيف. )
 -97، ص38. الهجمػػػػػد 44، العػػػػػددمجمػػػػػة جامعػػػػػة البحػػػػػثاألكؿ األساسػػػػي كفػػػػػؽ أىهػػػػػكذج هػػػػارزاىك، 

 .131ص

، عهاف، األردف. .التعمـ والتفكير تميارا  .2012سمهاف. )هحهد الخزاعمة، حكيجي، خميؿ؛   زهـز

هحتػكل كتػب العمػـك لمصػؼ التاسػع األساسػي فػي  ؿ . تحميػ2013حيارل، خالد؛ الركاشدي، ابػراٌيـ. )ال
، دراسات عربية فػي التربيػة وعمػـ الػنفساألردف في ضكء القضايا العمهية كاالجتهاعية كالتكىكلكجية، 

 .217-246.ص44

هحتػػكل كتػػب الرياضػػيات لمصػػفكؼ العميػػا بالههمكػػة  ؿ . تحميػػ2016، خالػػد؛ الغاهػػدم، هحهػػد. )خػػزيـ
، 53، رسػػػالة التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفسالعربيػػػة السػػػعكدية فػػػي ضػػػكء هٍػػػارات القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػريف، 

 .88ص -61ص
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يػػة . دار اليػػازكرم العمه1. طالتفكيػػر لمطمبػػة ذوي صػػعوبات الػػتعمـ ـتعمػػي  .2008خطػػاب، ىاصػػر. )
 لمىشر كالتكزيع: عهاف.

، دار الهسػػػػيرة لمعمػػػػػـك لمىشػػػػػر كالتكزيػػػػػع 3، طالعمػػػػػـو لمجميػػػػػع ـتعمػػػػػي  .2004خطايبػػػػة، عبػػػػػد اهلل. )ال
 كالطباعة، عهاف.

 . دار الىٍضة: بيركت.النظرية التجريبية: عمـ النفس التربوي سأس  .1981خير اهلل، سيد. )

. هىشػكرات جاهعػة دهشػؽ: يس العمػـو الطبيعيػةتدر  ؽطرائ  .2002دبسي، أحهد؛ كصالا شٍابي. )ال
 دهشؽ.

، هكتػػػب تىسػػػيؽ مصػػػطمحات المنػػػاىج وطػػػرؽ التػػػدريس ـمعجػػػ  .2004دريا، هحهػػػد كآخػػػركف. )الػػػ
 التعريب في الكطف العربي، الهىظهة العربية لمتربية كالثقافة، الرباط.

مػػة العربيػػة مصػػطمحات ومنػػاىج وطػػرؽ التػػدريسج المنظ ـمعجػػ  .2011دريا، هحهػػد كآخػػركف. )الػػ
 ، هكتب تىسيؽ الككيت في الكطف العربي، الرباط.لمتربية والثقافة والعمـو

، دار غيػػداء لمىشػػر الحديثػػة فػػي تػػدريس العمػػـو العامػػة تاالسػػتراتيجيا  .2008دعهػػس، هصػػطفى. )
 كالتكزيع، عهاف.

فػي  ( األساسػي بفمسػطيف8-5محتوى كتب العمـو العامة لمصفوؼ ) ؿتحمي  .2014دٌهاف، هػي. )
ر، غزة.(TIMSSضوء متطمبات اختبار)  ، جاهعة األٌز

ميػػػارات التفكيػػػر وتعمميػػػا فػػػي منيػػػاج الرياضػػػيات لطمبػػػة المرحمػػػة  ـتعمػػػي  .2000ديػػػاب، سػػػٍيؿ. )
 ، جاهعة القدس الهفتكحة: فمسطيف.االبتدائية العميا

زاىك فػػي تىهيػػة برىػػاها هقتػػرح قػػائـ عمػػى ىهػػكذج ابعػػاد الػػتعمـ لهػػار  ة . فاعميػػ2019راشػػد، هضػػاكم. )ال
 .73-1. ص1، طمجمة العمـو التربويةهٍارات التفكير الىاقد لدل طفؿ الركضة، 

 . دار الكتاب الجاهعي: العيف.1.طالذي نريد بيف األصالة والتجديد ـالمعم  .2009)راهيىي، فكاز. 

. دار عقميػةالتعمـ والعمميػات ال تنظريا  .2013ربيعي، هحهكد؛ كهازف عبد الٍادم؛ كهازف كػزار. )ال
 الكتب العمهية: بيركت.
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العممي: سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافػة  رالتفكي  .1978زكريا، فػؤاد. )
 الككيت. والفنوف واألدبج

العمميج سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافػة  رالتفكي  .1987زكريا، فػؤاد. )
 ت.، الككيوالفنوف واألدب

راىي، أحهد؛ كيحيى ابراٌيـ. )ال  .211. هجمة الهعرفة، عالقرف الحادي والعشريف ـمعم  .2012ٌز

 ، دار الشركؽ، األردف.تدريس العمـو بأسالي  .1993زيتكف، عايش. )

. دار 1، طالعالميػػة المعاصػػرة فػػي منػػاىج العمػػـو وتدريسػػيا تاالتجاىػػا  .2010زيتػػكف، عػػايش. )
 ، عهاف.الشركؽ لمىشر كالتكزيع

 . دار كائؿ لمىشر، عهاف.1، طالتفكير في المنيج المدرسي ـتعمي  .2005سركر، ىاديا. )ال

. 3، طالمدرسػػي فػػي القػػرف الحػػادي والعشػػريف جالمػػني  .1997سػػعاد، جػػكدة؛ ابػػراٌيـ، عبػػد اهلل. )
 هكتبة الفالح لمىشر كالتكزيع، بيركت.

 . دار الفكر، عهاف.4، طمدرسي المعاصرال جالمني  .2004سعادة، جكدت؛ عبد اهلل، هحهد. )

 . الىاشر عالـ الكتب.)أساسياتو وأنواعو... تعميمو وتنمية مياراتو(ر . التفكي2011سميهاف، سىاء. )

محتػػوى منيػػاج العمػػـو العامػػة لممرحمػػة األساسػػية الػػدنيا فػػي ضػػوء  ـتقػػوي  .2009شػػحادة، إيهػػاف. )
 زة.، الجاهعة اإلسالهية، غمتطمبات التنور الصحي

هقترح لػدها هٍػارات القػرف الحػادم كالعشػريف فػي هىػاٌا العمػكـ بػالتعميـ  ر . إطا2014شمبي، ىكاؿ. )
 .33-1. ص 15 ، 3)، الهجمد المجمة الدولية التربوية المتخصصةاألساسي في هصر، 

أبعػػاد التفكيػػر االسػػتراتيجي لػػدل القيػػادات اإلداريػػة  ة . عالقػػ2017شػػمش، ىجػػاح؛ حسػػيف، هصػػطفى. )
، مجمػػة كميػػة التربيػػة اإلسػػالميةالمجىػػة األكلهبيػػة الكطىيػػة العراقيػػة كاتحاداتٍػػا الرياضػػية الهركزيػػة،  فػػي
 .710-693. ص 99

توظيػػػؼ المػػػدخؿ المنظػػػومي فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ وميػػػارات التفكيػػػر  رأثػػػ  .2010شػػػكيكي، فػػػداء. )
 ، غزة.، رسالة هاجستير، الجاهعة االسالهيةالبصري بالفيزياء لمصؼ الحادي عشر

 ، دار التقدـ العمهي لمىشر كالتكزيع: القاٌرة.تعميـ التفكير.  2007طافش، هحهكد. )
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 . دار الفكر العربي: القاٌرة.المحتوى في العمـو اإلنسانية ؿتحمي  .2004طعيهة، رشدم. )

. 2، هفٍكهػً، أسسػً، طالمحتوى في العمـو اإلنسػانية: اسػتخداميا ؿتحمي  .2009طعيهة، رشػدم. )
 ر الفكر العربي، القاٌرة.دا

، دار الهسػػيرة بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ جالمػػني  .2004أبػػك الٍيجػػاء، عبػػد الػػرحيـ. )؛ ك عاشػػكر، راتػػب 
 لمىشر كالتكزيع، عهاف.

. دار الثقافػة: 2، طالتفكير ومياراتػو" تػدريبات وتطبيقػات عمميػة ـتعمي  .2009عبد العزيز، سػعيد. )
 عهاف.

مػػدى اكتسػػاب طػػالب الصػػؼ الثػػامف األساسػػي بمنطقػػة الكػػرؾ لمفػػاىيـ  .2016عبػػد الكػػريـ، الٍػػاـ. )
ر، هصر.الفيزياء في كتاب العمـو العامة: دراسة تحميمية تشخيصية  ، جاهعة األٌز

 . دار البداية: عهاف.1. طالتفكير الفعاؿ .2007عبكدم، زيد. )

العممػػي الرابػػع حػػوؿ  رلمػػؤتمالمعرفػػة ومػػا وراء المعرفػػة: المفيػػـو والداللػػة: ا .2002عبيػػد، كلػػيـ. )
 ، القاٌرة.رياضات التعميـ العاـ في مجتمع المعرفة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات

، دار ديبكىػػك لمىشػػر كالتكزيػػع، الػػدماغ والػػتعمـ والتفكيػػر .2005عبيػػدات، ذكقػػاف؛ كسػػٍيمة أبػػك السػػيد. )
 عهاف.

، عدىاف؛ كعبػد الىاصػر الجػراح؛ كهكفػؽ بشػارة. )ال تنميػة ميػارات التفكيػر نمػاذج نظريػة  .2007عتـك
 ، دار الهسيرة لمىشر كالتكزيع، عهاف.وتطبيقات عممية

المػػػنيج الدراسػػػي واأللفيػػػة الجديػػػدة مػػػدخؿ الػػػى تنميػػػة اإلنسػػػاف العربػػػي  .2002عرفػػػة، هحهػػػكد. )
 . دار القاٌرة لمىشر كالتكزيع، القاٌرة.1، طوارتقائو

ئـ عمى نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو لتنمية ميارات التفكير برنامج مقترح قا .2011عرياف، هحهد. )
 . الجاهعة اإلسالهية، غزة.العممي لدى طالب الصؼ التاسع األساسي ب زة

اتجاىات حديثة في طرائؽ واستراتيجيات التدريس  .2013عريشي، جبريؿ؛ فايزة السيد؛ عيد عمي. )ال
 اء لمىشر كالتكزيع: عهاف.. دار صف1، طخطوة عمى طريؽ تطوير إعداد المعمـ

 ، دار الهسيرة، عهاف.المنطؽ والتفكير الناقد.  2012عصاـ، زكريا. )
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، دار الهسػػيرة لمىشػػر كالتكزيػػع كالطباعػػة، طػػرؽ وأسػػاليب تػػدريس العمػػـو .2001عطػػا اهلل، هيشػػيؿ. )
 عهاف.

 زيع: عهاف.. دار الهىاٌا لمىشر كالتك المناىج الحديثة وطرائؽ التدريس .2009عطية، هحسف. )

. دار صػفاء، 5، طأساليب البحث العممي: النظرية والتطبيػؽ .2013عمياف، ربحي؛ غىيـ، عثهػاف. )
 عهاف.

. دار حاهػد لمىشػر 1، طير الكتب المدرسية لممرحمػة األساسػيةو وتط ـتقوي  .2006عميهاف، عبير. )
 كالتكزيع، عهاف.

مصفكؼ العميػا لمهرحمػة االبتدائيػة فػي ضػكء هحتكل هقررات العمـك ل ؿ . تحمي2016عىزم، هرزكؽ. )ال
 .535-269. ص3، مجمة كمية التربية بأسيوطهٍارات التفكير الهتشعب، 

، دار أسػػاهة لمىشػػر كالتكزيػػع، التفكيػػر اإلبػػداعي وحػػؿ المشػػكالت تميػػارا  .2013عياصػػرة، كليػػد. )
 عهاف.

 . دار السيد، الرياض.1، طالتفكير الناقد .2009عيتي، ياسر. )

الميػػػارات العقميػػػة المتضػػػمنة فػػػي أسػػػئمة مقػػػررات العمػػػـو العامػػػة لممرحمػػػة  .2007بسػػػاـ. ) ،عيطػػػة
 ، الجاهعػػػػػػة االسػػػػػػالهية، غػػػػػػزة.األساسػػػػػػية الػػػػػػدنيا بفمسػػػػػػطيف فػػػػػػي ضػػػػػػوء نمػػػػػػوذج مػػػػػػارزانو

http://hdl.handle.net/20.500.12358/19058 

 كزيع.. دار القافة لمىشر كالتكيرفتمقدمة في تدريس ال.  2009غاىـ، هحهكد. )

. مجمػة المعرفػة .ىهكذج أبعاد الػتعمـ: تعمػيـ الطػالب عػادات العقػؿ الهىتجػة. 2008فتا اهلل، هىدكر. )
http://www.almarefh.org 

 . دار السيد لمىشر، الرياض، ترجهة، د. ياسر العيتي.1، طالتفكير الناقد .2009فشر، آلؾ. )

. دم 3، طعميـ التفكير لطمبػة الجػامعييفنموذج مارزانو لت .2007قطاهي، يكسؼ؛ كرغدة عركىػي. )
 بكىك لمطباعة كالىشر كالتكزيع، عهاف.

 . دار الثقافة لمىشر كالتكزيع.1. طحؿ المشكالت ابداعيا . 2011قطيط، غساف. )
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، دار صػفاء لمىشػر ميػارات الػتعمـ والتفكيػر والبحػث .تىهيػة 2013قكاسهً، أحهد؛ كحسف أبػك غزلػة. )
 كالتكزيع، عهاف.

تضمف محتوى كتػاب الج رافيػا لمصػؼ السػادس األساسػي لميػارات  هدل . 2013ت، ختاـ. )كحمك ال
 . الجاهعة اإلسالهية، غزة.التفكير الناقد واكتساب الطمبة ليا

، ترجهة كتاب يعقكب ىشكاف كهحهد خطاب، هطبعة أبعاد التفكير .1996هارزاىك، ركبرت كآخركف. )
 هقداد، غزة.

. ترجهػة 2، طإطار عمؿ لممنيج وطرؽ التػدريس –أبعاد التفكير .2004هارزاىك، ركبرت كآخركف. )
 يعقكب ىشكاف كهحهد خطاب، جهعية اإلشراؼ كالتطكير، فرجيىيا.

أثػػر اسػػتخداـ المػػدخؿ المنظػػومي فػػي تػػدريس اليندسػػة المسػػتوية عمػػى  .2006هػػالكي، عػػكض. )ال
لة دكتػكراي عيػر هىشػكرة، جاهعػة أـ . رسػاالتفكير الرياضي لطالب الرياضيات بكمية المعمميف بالطػائؼ

 القرل: السعكدية.

-أسسػيا-عناصػرىا -المنػاىج التربويػة الحديثػة: مفاىيميػا .2010هرعي، أحهػد؛ الحميػة، هحهػد. )
 ، دار الهسيرة، عهاف.عممياتيا

 .تحػديات التربيػة العربيػة فػي القػرف الحػادم كالعشػريف، 2012همكاكم، ىػاظـ؛ كىجػادات عبػد السػالـ. )
 .212، عالمعرفةمجمة 

 .الهٍػػارات العقميػػة الهتضػػهىة فػػي أسػػئمة كأىشػػطة كتػػب 2014هكسػػكم، فاضػػؿ؛ عػػرط، عبػػد األهيػػر. )
مجمػة كميػة التربيػة اإلسػالمية لمعمػـو التربويػة الفيزياء لمهرحمة الهتكسػطة فػي ضػكء أىهػكذج هػارزاىك، 

 .580ص-562. ص18، جاهعة بابؿ، واإلنسانية

ج الكتاب الرابع .2002ىجدم، أحهد كآخركف. ) ، سمسمة الهراجع في التربية المدخؿ في تدريس العمـو
 كعمـ الىفس، دار الفكر العربي، القاٌرة.

اتجاىػػات حديثػػة فػػي تعمػيـ العمػػـو فػػي ضػػوء  .2005عمػي. )راشػػد، هىػى؛ ك سػػعكدم، ىجػدم، أحهػد؛ ك 
 قاٌرة.. دار الفكر العربي: الالمعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية
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 .تصػػكر هقتػػرح لتطػػكير هحتػػكل كتػػب الكيهيػػاء لمهرحمػػة الثاىكيػػة بفمسػػطيف فػػي 2014ىشػػكاف، تيسػػير. )
، الهجمػد الثػاهف مجمة جامعة األقصى)سمسمة العمػـو اإلنسػانية(ضكء بعض أبعاد التفكير في العمػكـ، 

 .276-228. ص 1عشر، 

. جاهعػػػػة القػػػػدس الهفتكحػػػػة، 1ط، أسػػػػاليب تػػػػدريس العمػػػػـو .1999ىشػػػػكاف، يعقػػػػكب؛ جبراف،كحيػػػػد. )
 فمسطيف.

أثر المدخؿ المنظومي في تدريس حساب المثمثػات عمػى التحصػيؿ الدراسػي  .2004ىهر، هحهػد. )ال
. رسػػالة هاجسػػتير غيػػر هىشػػكرة، جاهعػػة والميػػارات العميػػا لمتفكيػػر لػػدى طػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي

 الهىكفية: هصر.

تحميػؿ محتػوى منػاىج الم ػة العربيػة رؤيػة نظريػة  .2009ٍاشهي، عبد الػرحهف؛ عطيػة، هحسػف. )ال
 ، دار صفاء لمىشر كالتكزيع، عهاف.تطبيقية

.فاعميػػػة برىػػػاها هقتػػػرح فػػػي الثقافػػػة البيكلكجيػػػة لػػػدل طػػػالب الصػػػؼ   2003كسػػػيهي، عهػػػاد الػػػديف. )ال
 .261-203. ص 91، دراسات في المناىج وطرؽ التدريسالثاىي الثاىكم، الفرع األدبي، 

 ، 91، العػػدد)فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح فػػي الثقافػػة وطػػرؽ التػػدريس .2003عهػػاد الػػديف. )كسػػيهي، ال
 .261-205ص

تقويـ محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ التاسع األساسي في  .2016، هحهكد؛ أبك السهف؛ أالء. )رٌكال
العمػـو األردف ودعمو لعممية التدريس في ضوء معايير التقويـ التي وضعيا االتحاد األمريكي لتقػدـ 

(AAAS).عهاف: األردف ، 

برنامج تقني يوظؼ إستراتيجية التعمـ التمركز حوؿ المشكمة لتنمية  .2010يعقكبي، عبد الحهيد. )ال
، رسػػالة هاجسػػتير، الجاهعػػة ميػػارات التفكيػػر المنظػػومي فػػي العمػػـو لػػدى طالبػػات الصػػؼ التاسػػع ب ػػزة

 اإلسالهية: غزة.
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 المالحق 
 

 (: أداة الدراسة1ملحق )
 ٌة العلٌا:أداة تحلٌل وحدات الكٌمٌاء فً كتب العلوم والحٌاة للمرحلة األساس

 التقوٌم األنشطة المحتوى األهداف المؤشر المهارة أبعاد التفكٌر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التفكٌررررر فرررروق 
 المعرفً

معرفررررة كٌفٌررررة توظٌررررا االسررررتراتٌرجٌات  الوعٌبالمعرفةاإلرجرايٌة
 المختلفة النرجاز إرجراءات التعلم

    

 الوعٌبالمعرفةالشرطٌة

     معرفة الفرد متى تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

معرفرررة الفررررد لمررراذا تكرررون اإلسرررتراتٌرجٌة 
 فعاله

    

 الضبطوالمراقبة

     اإلبقاء على الهدا فً بؤرة االهتمام 

     تسلسل خطوات الدرس لتحقٌق الهدا 

اختٌرررار العملٌرررة المليمرررة الترررً تتبررر  فرررً 
السررٌاق مرتبطررة بالمحافظررة علررى تسلسررل 

 الخطوات المليمة

    

     لعقبات واألخطاء اكتشاا ا

معرفرررررة كٌفٌرررررة التعلرررررب علرررررى العقبرررررات 
 واألخطاء

    

 التخطٌط

     اإلحساس بورجود مشكلة

     تحدٌد المشكلة

     اختبار إستراتٌرجٌة الحل 

     ترتٌب خطوات التنفٌذ

     تحدٌد العقبات المحتملة 

     تحدٌد أسالٌب موارجهة الصعوبات

     ؤ بالنتايج المتوقعةالتنب

 التقٌٌم

     تقٌٌم مدى تحقق الهدا

     الحكم على دقة النتايج وكفاٌتها

تقٌرررررٌم مررررردى مليمرررررة األسرررررالٌب الترررررً 
 استخدمت

    

     تقٌٌم كٌفٌة تناول العقبات واألخطاء

     تقٌٌم فاعلٌة الخطة وتنفٌذها

التفكٌرررررررررررررررررررر 
 االبتكاري

 الطلقة

دٌررد مررن األفكررار المناسرربة لموقررا ٌتضررمن الع
 معٌن

    

ٌعرررص صررورا متنوعررة تنمررً اإلبرردا  لرردى 
 الطلبة

    

ٌتضررررمن عدٌرررردا مررررن المفرررراهٌم التررررً تتنرررراول 
 الظواهر الطبٌعٌة

    

     ٌتضمن عددا من الرسوم التوضٌحٌة

     ٌطرح العدٌد من األسيلة

     مٌةٌتضمن عددا من المترادفات للمفاهٌم العل

ٌوفر مواقرا تسرتدعً إنتراج اكبرر قردر ممكرن 
من الحقايق والمفاهٌم دون تحدٌد ما ٌصل إلٌه 

 الطلبة مسبقا
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ٌتضرررررمن صرررررورا مختلفرررررة لتقررررروٌم الطلقرررررة 
 مثل:قارن،بٌن،وضح العلقة

    

 المرونة

ٌتضرررمن أمثلرررة متنوعرررة للمفررراهٌم العلمٌرررة 
 الواردة فٌه

    

ة للظرررواهر العلمٌرررة ٌتضرررمن أمثلرررة متنوعررر
 الواردة فٌه

    

     ٌوفر فرصة للربط العمٌق بٌن المفاهٌم

ٌقدم طرق تدرٌس متنوعة تراعً الفرروق 
 الفردٌة بٌن الطلبة

    

     ٌقدم أفكار متنوعة بطرٌقة تتسم بالمرونة

 األصالة

ٌترررٌح الفرصرررة للطالرررب لتقررردٌم اسرررترجابات 
 رجدٌدة غٌر مكررة

    

     أمثلة غٌر شايعة للظواهر الطبٌعٌة ٌقدم

     ٌقدم حلوال مبتكرة وغٌر مكررة للظواهر

ٌتضمن صٌغ معٌنرة لتقروٌم األصرالة مثرل: 
 اقترح،برهن

    

     ٌساعد فً إنتاج شًء رجدٌد

ٌعررررص المشررركلت بشررركل ٌحررر  الطلبرررة 
وٌشرررجعهم علررى التفكٌررر فررً إٌرجرراد حلررول 

 متنوعة لها

    

     ن مشكلت ٌعانً منها المرجتم ٌتضم

ٌساعد الطلبة على التنبرؤ بالنترايج المترتبرة 
 على المشكلت

    

ٌتضرررمن صرررٌغ معٌنرررة لتقررروٌم الحساسرررٌة 
للمشكلت مثل:ماالمشكلت،مااألسرباب،ما 

 الحلول

    

 التفكٌر الناقد

 االستنتاج

     تقدم خطوات تساعد للتوصل للستنتارجات

     ومات من العام الى الخاصتقدم المعل

     ٌسهم فً اصدار حكم للنتايج

 االستنباط

     ٌحدد علقة السبب بالنتٌرجة

ٌمٌز بٌن العبارات ذات الصلة بالموضو  
 والتً ال ترتبط به

    

     ٌمكن الربط بٌن الحقايق واآلراء

 التفسٌر

     ٌفسٌر النتايج فً ضوء البٌانات المعطاة

     تساهم فً اكتشاا الحقايق

ٌحرول االسرتنتاج الرى مرجموعرة ملحظرات 
 مرتبطة به 

    

 تقوٌم المناقشات

     ٌساعد على الحكم على مصداقٌة المصدر

ٌسررراعد علرررى اتخررراذ القررررار بعرررد دراسرررة 
 الرجوانب المختلفة للمشكلة

    

تتوفر معراٌٌر دقٌقرة الحكرم علرى اإلرجابرات 
 المختلفة

    

     حقايق تساهم فً حل المشكلت العلمٌة

     ٌظهر التماٌز بٌن الحرجج القوٌة والضعٌفة

     ٌساعد على التنبؤ بالنتايج التنبؤ
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ٌسرراعد علررى إنترراج اكبررر عرردد ممكررن مررن 
 األفكار

    

     ٌوظا الحواس فً الملحظة والتنبؤ

     ٌمكن من مناقشة األفكار المطروحة

ٌسرررراعد علررررى اقتررررراح ترجربررررة الختبررررار 
 الفرص

    

     ٌساعد فً طرح البدايل الختٌار الفرص

 التفكٌر العلمً

 التركٌز
     تحدٌد المشكلت

     صٌاغة األهداا

 رجمعالمعلومات
     بالملحظة

     تحدٌد األسيلة

 الترمٌز
     االنتباه

     اإلدراك

 التنظٌم

     المقارنة

     التصنٌا

     الترتٌب

     التمثٌل

 التحلٌل

     تحدٌد السمات والخصايص

     تحدٌد األنماط والعلقات

     تحدٌد األفكار الريٌسة

     تحدٌد األخطاء

 اإلنتارجٌة) )التولٌا

     االستنتاج

     التنبؤ بالنتايج المتوقعة

     اإلسهاب

     ثٌلالتم

 التكاملوالدمج
     التلخٌص

     التركٌب

 التقوٌم
     بناء معاٌٌر

     التأكد

التفكٌرررررررررررررررررررر 
 المنظومً

إدراك العلقررة بررٌن أرجررزاء 
 الشكل المنظومً 

ٌحرردد كٌفٌررة تررأثٌر العناصررر المختلفررة فررً 
 موقا أو ظاهرة كل منها على اآلخر

    

تكملةالعلقاتبٌنأرجزاءالشررررك
 ومًل المنظ

ٌوضح كٌا تتفاعرل األرجرزاء لتنرتج نرواتج 
 كلٌة فً أنظمة معقدة

    

 بناءالشكللمنظومً

ٌوضح أن الشكل الكلً أكبرر مرن مرجمرو  
 األرجزاء

    

ٌسررتنتج األنمرراط أكثررر مررن رؤٌررة األحرردا  
 الرجزيٌة

    

 
التفكٌرررررررررررررررررررر 

 البصري
 التعرفعلٌالشكللبصري

التعرررررا علررررى أبعرررراد المثٌررررر البصررررري 
 صالمعرو

    

التعررررا علرررى طبٌعرررة المثٌرررر البصرررري 
 المعروص

    

التعرررا علررى رجمٌرر  خصررايص الظرراهرة 
 للمثٌر البصري المعروص
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 تحلٌللشكللبصرٌووصفه

القرردرة علررى رؤٌررة العلقررات داخررل المثٌررر 
 البصري

    

     تحدٌد خصايص تلك العلقات 

     تصنٌا تلك العلقات

ٌالشكللبصررررربطالعلقاتف
 ي

القدرة على رؤٌة علقة التأثٌر والتأثر من 
بٌن مواقر  الظراهرات المتمثلرة فرً الشركل 

 أو الصورة المعروضة

    

إدراركوتفسٌرالعموضرررفٌال
 شكللبصري

القررردرة علرررى إٌضررراح مررردلوالت الكلمرررات 
 والرموز واإلشارات فً األشكال 

    

تقرٌررب العلقررات بررٌن مرردلوالت الكلمرررات 
 رموز واإلشارات فً األشكالوال

    

     توضٌح المعلومات الكٌمٌايٌة

     تفسٌر المعلومات الكٌمايٌة

القرررردرة علررررى التعرررررا علررررى الشرررركل أو  مهارة التمٌٌز البصري
 الصورة 

    

     تمٌٌزها عن األشكال أو الصور األخرى

 استخلصالمفاهٌم
 منالشكللبصري

     معانً رجدٌدةالقدرة على استخلص 

التوصررل الررى مفرراهٌم ومبررادم علمٌررة مررن 
 خلل الشكل 
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 (: أسماء المحكمٌن2ملحق )

 فيها يمي أسهاء الهحكهيف الذيف ساعدكا في تحكيـ أدكات الدراسة:
 

 هكاف العهؿ التخصص األسـ الرقـ
 التربية كالتعميـ عمكـ  رائد أحهدد.  1

ؽ هىػػػػػػػػػػػػاٌا كطػػػػػػػػػػػػر  عفيؼ زيدافد.  2
 تدريس العمكـ

 جاهعة القدس

هىػػػػػػػػػػػػاٌا كطػػػػػػػػػػػػرؽ  هحسف عدسد.  3
 تدريس العمكـ

 جاهعة القدس

 التربية كالتعميـ أساليب تدريس شبمي العزةد.  4

 هحهد عساكرةد.  5
أسػػػػػػػػػاليب تػػػػػػػػػدريس 

 العمكـ
جاهعػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػدس 

 الهفتكحة
 التربية كالتعميـ أساليب تدريس اعتداؿ عبد الٍادم صالحد.  6

جاهعػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػدس  كيهياء يب دراسهاجد أدد.  7
 الهفتكحة

 الجاهعة األٌمية خدهة اجتهاعية هحهكد حهادد.  8
 الجاهعة األٌمية خدهة اجتهاعية هحهد عكةد. 9
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(: تحميؿ وحدة الكيمياء لكتاب عمـو الصؼ الخامس / الفصؿ األوؿ  3ممحؽ ) 
مرجمرررررررررررررررررررررررررو  التقوٌماألنشطةالمحتوىااألهداالمؤشرالمهارةأبعاد التفكٌر 

تكررررررررررررررررررررررارات 
المؤشرات

نسرررررررربة ميوٌررررررررة 
للمؤشرات

النسبة الميوٌة الكلٌة

التفكٌرررر فررروق 
المعرفً

معرفة كٌفٌرة توظٌرا االسرتراتٌرجٌات المختلفرة النرجراز  الوعٌبالمعرفةاإلجرائٌة
 إرجراءات التعلم

1 2 1 2 0 122%
6%

12120المجموع الكلً

لوعٌبالمعرفةالشرطٌةا
%3333 1 2 1 2 2 معرفة الفرد متى تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

838%
%6636 0 1 1 2 2 معرفة الفرد لماذا تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

%22013122المجموع الكلً

الضبطوالمراقبة

%211134038اإلبقاء على الهدا فً بؤرة االهتمام 

0235%

%221211430لسل خطوات الدرس لتحقٌق الهدا تس

اختٌار العملٌة المليمة الترً تتبر  فرً السرٌاق مرتبطرة 
 بالمحافظة على تسلسل الخطوات المليمة

2 2 1 2 1 1430%

%221211430اكتشاا العقبات واألخطاء 

%14.0 1 2 1 2 2 معرفة كٌفٌة التعلب على العقبات واألخطاء

%21517122المجموع الكلً

التخطٌط

%211201430اإلحساس بورجود مشكلة

4131%

%211201430تحدٌد المشكلة

%211201430اختبار إستراتٌرجٌة الحل 

%211201430ترتٌب خطوات التنفٌذ

%211201430تحدٌد العقبات المحتملة 

%211201430دٌد أسالٌب موارجهة الصعوباتتح

%211201430التنبؤ بالنتايج المتوقعة

%277214122المجموع الكلً

التقٌٌم

%2211005تقٌٌم مدى تحقق الهدا

0335%

%221211035الحكم على دقة النتايج وكفاٌتها

%05 0 1 1 2 2 تً استخدمتتقٌٌم مدى مليمة األسالٌب ال

%221211035تقٌٌم كٌفٌة تناول العقبات واألخطاء

%2211005تقٌٌم فاعلٌة الخطة وتنفٌذها

%22538122المجموع الكلً

التفكٌررررررررررررررررررر 
االبتكاري

الطالقة
 %833 1 2 1 2 2 ٌتضمن العدٌد من األفكار المناسبة لموقا معٌن

3633%
%1636 0 1 1 2 2 عرص صورا متنوعة تنمً اإلبدا  لدى الطلبةٌ
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ٌتضرررمن عدٌررردا مرررن المفررراهٌم الترررً تتنررراول الظرررواهر 
الطبٌعٌة

222222

%22121833ٌتضمن عددا من الرسوم التوضٌحٌة

%221101636ٌطرح العدٌد من األسيلة

%1636 0 2 1 1 2 العلمٌةٌتضمن عددا من المترادفات للمفاهٌم 

ٌررروفر مواقرررا تسرررتدعً إنتررراج اكبرررر قررردر ممكرررن مرررن 
الحقررايق والمفرراهٌم دون تحدٌررد مررا ٌصررل إلٌرره الطلبررة 

 مسبقا

2 1 1 2 0 1636%

ٌتضرررررررررمن صرررررررررورا مختلفرررررررررة لتقررررررررروٌم الطلقرررررررررة 
مثل:قارن،بٌن،وضح العلقة

2 2 1 1 0 1636%

%207310122المجموع الكلً

رونةالم

%1430 1 2 1 2 2 ٌتضمن أمثلة متنوعة للمفاهٌم العلمٌة الواردة فٌه

0130%

%1430 1 2 1 2 2 ٌتضمن أمثلة متنوعة للظواهر العلمٌة الواردة فٌه

%0835 0 1 1 2 2 ٌوفر فرصة للربط العمٌق بٌن المفاهٌم

ٌقدم طرق تدرٌس متنوعة تراعً الفروق الفردٌة بٌن 
الطلبة

2 2 1 2 1 1430%

%0835 0 2 1 1 2 ٌقدم أفكار متنوعة بطرٌقة تتسم بالمرونة

%21517122المجموع الكلً

األصالة

ٌتررٌح الفرصررة للطالررب لتقرردٌم اسررترجابات رجدٌرردة غٌررر 
مكررة

2 1 1 2 0 1430%

4034%

222222ٌقدم أمثلة غٌر شايعة للظواهر الطبٌعٌة

222222ال مبتكرة وغٌر مكررة للظواهرٌقدم حلو

%1430 0 1 1 2 2 ٌتضمن صٌغ معٌنة لتقوٌم األصالة مثل: اقترح،برهن

%211130134ٌساعد فً إنتاج شًء رجدٌد

ٌعرص المشكلت بشكل ٌحر  الطلبرة وٌشررجعهم علرى 
التفكٌر فً إٌرجاد حلول متنوعة لها

2 1 1 2 0 1430%

%211201430مشكلت ٌعانً منها المرجتم  ٌتضمن

ٌسررراعد الطلبرررة علرررى التنبرررؤ بالنترررايج المترتبرررة علرررى 
المشكلت

2 1 1 2 0 1430%

ٌتضرررمن صرررٌغ معٌنرررة لتقررروٌم الحساسرررٌة للمشررركلت 
مثل:ماالمشكلت،مااألسباب،ما الحلول

2 2 1 2 1 731%

%257014122المجموع الكلً
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 الناقد التفكٌر

 االستنتاج

 %52 0 2 1 1 2 تقدم خطوات تساعد للتوصل للستنتارجات

 %05 1 2 1 2 2 تقدم المعلومات من العام الى الخاص 1035%

 %05 1 2 1 2 2 ٌسهم فً اصدار حكم للنتايج

  %122 4 2 3 1 2  المجموع الكلً

 االستنباط

 %42 0 1 1 2 2 ٌحدد علقة السبب بالنتٌرجة

1536% 
ٌمٌررز بررٌن العبررارات ذات الصررلة بالموضررو  والتررً ال 

 ترتبط به
2 2 2 1 1 02% 

 %42 0 2 1 1 2 ٌمكن الربط بٌن الحقايق واآلراء

  %122 5 0 0 1 2  المجموع الكلً

 التفسٌر

 %42 0 2 1 1 2 ٌفسٌر النتايج فً ضوء البٌانات المعطاة

 %42 0 2 1 1 2 تساهم فً اكتشاا الحقايق 1536%

 %02 1 2 1 2 2 ٌحول االستنتاج الى مرجموعة ملحظات مرتبطة به 

  %122 5 2 3 0 2  المجموع الكلً

 تقوٌم المناقشات

 %1035 1 2 1 2 2 ٌساعد على الحكم على مصداقٌة المصدر
 
 
 

05% 

 
 

ٌسرررراعد علررررى اتخرررراذ القرررررار بعررررد دراسررررة الرجوانررررب 
 المختلفة للمشكلة

2 1 1 2 0 05% 

 %05 0 2 1 1 2 تتوفر معاٌٌر دقٌقة الحكم على اإلرجابات المختلفة

 %1035 1 2 1 2 2 حقايق تساهم فً حل المشكلت العلمٌة

 %05 0 2 1 1 2 ٌظهر التماٌز بٌن الحرجج القوٌة والضعٌفة

  %122 8 2 5 3 2  المجموع الكلً

 التنبؤ

 %12 1 2 1 2 2 ٌساعد على التنبؤ بالنتايج

3130% 

 %02 0 2 1 1 2 ٌساعد على إنتاج اكبر عدد ممكن من األفكار

 %12 1 2 1 2 2 ٌوظا الحواس فً الملحظة والتنبؤ

 %02 0 2 1 1 2 ٌمكن من مناقشة األفكار المطروحة

 %02 0 1 1 2 2 ٌساعد على اقتراح ترجربة الختبار الفرص

 %02 0 1 1 2 2 ختٌار الفرصٌساعد فً طرح البدايل ال

  %122 12 0 6 0 2  المجموع الكلً 

 
 
 

التفكٌررررررررررررررررررر 

 التركٌز

 %6636 0 2 1 1 2 تحدٌد المشكلت

1237% 
 %3333 1 2 1 2 2 صٌاغة األهداا

   3 2 0 1 2  المجموع الكلً
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 العلمً
 جمعالمعلومات

 %1237 %3333 1 2 1 2 2 بالملحظة

 %6636 0 1 1 2 2 تحدٌد األسيلة

  %122 3 1 0 2 2  المجموع الكلً

 الترمٌز
 %731 %52 1 2 1 2 2 االنتباه

 %52 1 2 1 2 2 اإلدراك

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً

 التنظٌم

 %3333 0 1 1 2 2 المقارنة

0134% 
 %3333 0 1 1 2 2 التصنٌا

 %1636 1 1 2 2 2 الترتٌب

 %1636 1 2 1 2 2 التمثٌل

  %122 6 3 3 2 2  المجموع الكلً

 التحلٌل

 %02 1 2 1 2 2 تحدٌد السمات والخصايص

1738% 
 %02 1 2 1 2 2 تحدٌد األنماط والعلقات

 %42 0 2 1 2 1 تحدٌد األفكار الريٌسة

 %02 1 2 1 2 2 تحدٌد األخطاء

  %122 5 2 4 2 1  المجموع الكلً

 اإلنتاجٌة) )التولٌف

 %05 1 2 1 2 2 االستنتاج

1430% 
 %05 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

 %05 1 2 1 2 2 اإلسهاب

 %05 1 2 1 2 2 التمثٌل

  %122 4 2 4 2 2  المجموع الكلً

 التكاملوالدمج
 %6636 0 1 1 2 2 التلخٌص

1237% 
 %3333 1 2 1 2 2 التركٌب

  %122 3 1 0 2 2  لًالمجموع الك

 التقوٌم
 %52 1 2 1 2 2 بناء معاٌٌر

731% 
 %52 1 1 2 2 2 التأكد

  %122 0 1 1 2 2  المجموع الكلً 

التفكٌررررررررررررررررررر 
 المنظومً

إدراك العالقةةة بةةٌن أجةةزاء الشةةكل 
 المنظومً 

ٌحررردد كٌفٌرررة ترررأثٌر العناصرررر المختلفرررة فرررً موقرررا أو 
 ظاهرة كل منها على اآلخر

2 1 1 2 0 122% 42% 

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً
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تكملةالعالقاتبٌنأجزاءالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكل 
 المنظومً

ٌوضررح كٌررا تتفاعررل األرجررزاء لتنررتج نررواتج كلٌررة فررً 
 أنظمة معقدة

2 2 1 2 1 122% 02% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

 بناءالشكاللمنظومً
 %52 1 2 1 2 2 ٌوضح أن الشكل الكلً أكبر من مرجمو  األرجزاء

42% 
 %52 1 2 1 2 2 ٌستنتج األنماط أكثر من رؤٌة األحدا  الرجزيٌة

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً 

 
التفكٌررررررررررررررررررر 

 البصري

 التعرفعلٌالشكاللبصري

 %05 1 2 1 2 2 التعرا على أبعاد المثٌر البصري المعروص

0030% 
 %05 1 2 1 2 2 التعرا على طبٌعة المثٌر البصري المعروص

التعرررررا علررررى رجمٌرررر  خصررررايص الظرررراهرة للمثٌررررر 
 البصري المعروص

2 1 1 2 0 52% 

  %122 4 2 3 1 2  المجموع الكلً

 تحلٌاللشكاللبصرٌووصفه

 %3333 1 2 1 2 2 القدرة على رؤٌة العلقات داخل المثٌر البصري

 %3333 1 2 1 2 2 تحدٌد خصايص تلك العلقات  1636%

 %3333 1 2 1 2 2 العلقات تصنٌا تلك

  %122 3 2 3 2 2  المجموع الكلً

القدرة على رؤٌة علقة التأثٌر والتأثر مرن برٌن مواقر   ربطالعالقاتفٌالشكاللبصري
 الظاهرات المتمثلة فً الشكل أو الصورة المعروضة

2 2 1 2 1 122% 535% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

ضفٌالشةةةةةةكاللبإدراركوتفسٌرالغمو
 صري

القرررردرة علررررى إٌضرررراح مرررردلوالت الكلمررررات والرمرررروز 
 واإلشارات فً األشكال 

2 2 1 2 1 05% 

0030% 
تقرٌرررب العلقرررات برررٌن مررردلوالت الكلمرررات والرمررروز 

 واإلشارات فً األشكال
2 2 1 2 1 05% 

 %05 1 2 1 2 2 توضٌح المعلومات الكٌمٌايٌة

 %05 1 2 1 2 2 تفسٌر المعلومات الكٌمايٌة

  %122 4 2 4 2 2  المجموع الكلً

 %3333 1 2 1 2 2 القدرة على التعرا على الشكل أو الصورة  مهارة التمٌٌز البصري
1636% 

 %6636 0 1 1 2 2 تمٌٌزها عن األشكال أو الصور األخرى

  %122 3 1 0 2 2  المجموع الكلً

 %6636 0 2 1 1 2 على استخلص معانً رجدٌدةالقدرة  استخالصالمفاهٌممنالشكاللبصري
1636% 

 %3333 1 2 1 2 2 التوصل الى مفاهٌم ومبادم علمٌة من خلل الشكل 

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً 
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 (: تحميؿ وحدة الكيمياء لكتاب عمـو الصؼ السادس / الفصؿ األوؿ  4ممحؽ ) 
مرجمررو  تكرررارات  التقوٌم األنشطة لمحتوىا األهداا المؤشر المهارة أبعاد التفكٌر 

 المؤشرات
نسررررررررررربة ميوٌرررررررررررة 

 للمؤشرات
 النسبة الميوٌة الكلٌة

 
 
 
 
 

التفكٌرررررررر فررررررروق 
 المعرفً

معرفة كٌفٌة توظٌا االستراتٌرجٌات المختلفة النرجاز إرجراءات  الوعٌبالمعرفةاإلجرائٌة
 التعلم

1 2 1 1 3 122% 1233% 

  %122 3 1 1 2 1  المجموع الكلً 

 الوعٌبالمعرفةالشرطٌة
 %6636 0 1 1 2 2 معرفة الفرد متى تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

1233% 
 %3333 1 1 2 2 2 معرفة الفرد لماذا تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

  %122 3 0 1 2 2  المجموع الكلً

 الضبطوالمراقبة

 %4038 3 1 1 2 1 اإلبقاء على الهدا فً بؤرة االهتمام 

05% 
 %1430 1 2 1 2 2 سلسل خطوات الدرس لتحقٌق الهدا ت

اختٌررررار العملٌررررة المليمررررة التررررً تتبرررر  فررررً السررررٌاق مرتبطررررة 
 بالمحافظة على تسلسل الخطوات المليمة

2 2 1 2 1 1430% 

 %1430 1 2 1 2 2 اكتشاا العقبات واألخطاء 

 %..14 1 2 1 2 2 معرفة كٌفٌة التعلب على العقبات واألخطاء

  %122 7 1 5 2 1  المجموع الكلً

 التخطٌط

 %1430 1 2 1 2 2 اإلحساس بورجود مشكلة

05% 

 %1430 1 2 1 2 2 تحدٌد المشكلة

 %1430 1 2 1 2 2 اختبار إستراتٌرجٌة الحل 

 %1430 1 2 1 2 2 ترتٌب خطوات التنفٌذ

 %1430 1 2 1 2 2 تحدٌد العقبات المحتملة 

 %1430 1 2 1 2 2 ٌد أسالٌب موارجهة الصعوباتتحد

 %1430 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

  %122 7 2 7 2 2  المجموع الكلً

 التقٌٌم

 %1035 1 1 2 2 2 تقٌٌم مدى تحقق الهدا

0835% 

 %1035 1 1 2 2 2 الحكم على دقة النتايج وكفاٌتها

 %05 0 1 1 2 2 تً استخدمتتقٌٌم مدى مليمة األسالٌب ال

 %05 0 1 1 2 2 تقٌٌم كٌفٌة تناول العقبات واألخطاء

 %05 0 1 1 2 2 تقٌٌم فاعلٌة الخطة وتنفٌذها

  %122 8 5 3 2 2  المجموع الكلً 

 
 
 
 
 

 
 
 

 الطالقة

 
 ٌتضمن العدٌد من األفكار المناسبة لموقا معٌن

2 2 1 2 1 1131% 

 %1131 1 2 1 2 2 ٌعرص صورا متنوعة تنمً اإلبدا  لدى الطلبة 41%

 %1131 1 2 1 2 2 ٌتضمن عدٌدا من المفاهٌم التً تتناول الظواهر الطبٌعٌة

 %1131 1 2 1 2 2 ٌتضمن عددا من الرسوم التوضٌحٌة
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التفكٌررررررررررررررررررررررررررر 

 االبتكاري

 %1131 1 2 1 2 2 ٌطرح العدٌد من األسيلة

 %1131 1 2 1 2 2 ات للمفاهٌم العلمٌةٌتضمن عددا من المترادف

ٌرروفر مواقررا تسررتدعً إنترراج اكبررر قرردر ممكررن مررن الحقرررايق 
 والمفاهٌم دون تحدٌد ما ٌصل إلٌه الطلبة مسبقا

2 2 1 2 1 1131% 

ٌتضررمن صررورا مختلفررة لتقرروٌم الطلقررة مثل:قارن،بٌن،وضررح 
 العلقة

2 2 1 1 0 0030% 

  %122 9 1 8 2 2  المجموع الكلً

 المرونة

 %0835 0 1 1 2 2 ٌتضمن أمثلة متنوعة للمفاهٌم العلمٌة الواردة فٌه

07% 

 %1430 1 2 1 2 2 ٌتضمن أمثلة متنوعة للظواهر العلمٌة الواردة فٌه

 %0835 0 1 1 2 2 ٌوفر فرصة للربط العمٌق بٌن المفاهٌم

 %1430 1 2 1 2 2 الطلبة ٌقدم طرق تدرٌس متنوعة تراعً الفروق الفردٌة بٌن

 %1430 1 2 1 2 2 ٌقدم أفكار متنوعة بطرٌقة تتسم بالمرونة

  %122 7 0 5 2 2  المجموع الكلً

 األصالة

 %1430 1 2 1 2 2 ٌتٌح الفرصة للطالب لتقدٌم استرجابات رجدٌدة غٌر مكررة

30% 

 %1430 1 2 1 2 2 ٌقدم أمثلة غٌر شايعة للظواهر الطبٌعٌة

 %1430 2 2 2 2 2 ٌقدم حلوال مبتكرة وغٌر مكررة للظواهر

 %1430 1 2 1 2 2 ٌتضمن صٌغ معٌنة لتقوٌم األصالة مثل: اقترح،برهن

 %1430 1 2 2 1 2 ٌساعد فً إنتاج شًء رجدٌد

ٌعرص المشكلت بشكل ٌحر  الطلبرة وٌشررجعهم علرى التفكٌرر 
 فً إٌرجاد حلول متنوعة لها

2 1 2 2 1 1430% 

 %1430 1 2 2 1 2 ٌتضمن مشكلت ٌعانً منها المرجتم 

 %1430 1 2 2 1 2 ٌساعد الطلبة على التنبؤ بالنتايج المترتبة على المشكلت

ٌتضرررررررمن صرررررررٌغ معٌنرررررررة لتقررررررروٌم الحساسرررررررٌة للمشررررررركلت 
 مثل:ماالمشكلت،مااألسباب،ما الحلول

 

2 2 2 2 2 2  

  %122 7 2 3 4 2  المجموع الكلً 

 التفكٌر الناقد

 االستنتاج

 %3333 1 2 1 2 2 تقدم خطوات تساعد للتوصل للستنتارجات

 %3333 1 2 1 2 2 تقدم المعلومات من العام الى الخاص 13%

 %3333 1 2 1 2 2 ٌسهم فً اصدار حكم للنتايج

  %122 3 2 3 2 2  المجموع الكلً

 االستنباط

 %42 0 1 1 2 2 ٌحدد علقة السبب بالنتٌرجة

 %42 0 1 1 2 2 ٌمٌز بٌن العبارات ذات الصلة بالموضو  والتً ال ترتبط به 0137%

 %02 1 2 1 2 2 ٌمكن الربط بٌن الحقايق واآلراء

  %122 5 0 3 2 2  المجموع الكلً
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 التفسٌر

 %3333 1 2 1 2 2 ٌفسٌر النتايج فً ضوء البٌانات المعطاة

 %3333 1 2 1 2 2 ً اكتشاا الحقايقتساهم ف 1733%

 %3333 1 2 1 2 2 ٌحول االستنتاج الى مرجموعة ملحظات مرتبطة به 

  %122 3 2 3 2 2  المجموع الكلً

 تقوٌم المناقشات

 %02 1 2 1 2 2 ٌساعد على الحكم على مصداقٌة المصدر

0137% 

 %02 1 2 2 1 2 ة للمشكلةٌساعد على اتخاذ القرار بعد دراسة الرجوانب المختلف

 %02 1 2 2 1 2 تتوفر معاٌٌر دقٌقة الحكم على اإلرجابات المختلفة

 %02 1 2 1 2 2 حقايق تساهم فً حل المشكلت العلمٌة

 %02 1 2 1 2 2 ٌظهر التماٌز بٌن الحرجج القوٌة والضعٌفة

  %122 5 2 3 0 2  المجموع الكلً

 التنبؤ

 %1636 1 2 1 2 2 بؤ بالنتايجٌساعد على التن

06% 

 %1636 1 2 1 2 2 ٌساعد على إنتاج اكبر عدد ممكن من األفكار

 %1636 1 2 1 2 2 ٌوظا الحواس فً الملحظة والتنبؤ

 %1636 1 2 1 2 2 ٌمكن من مناقشة األفكار المطروحة

 %1636 1 2 1 2 2 ٌساعد على اقتراح ترجربة الختبار الفرص

 %1636 1 2 1 2 2 ٌساعد فً طرح البدايل الختٌار الفرص

  %122 6 2 6 2 2  المجموع الكلً 

 
 
 

 التفكٌر العلمً

 
 التركٌز

 %3333 1 2 1 2 2 تحدٌد المشكلت
1237% 

 %6636 0 2 1 2 1 صٌاغة األهداا

  %122 3 2 0 2 1  المجموع الكلً

 جمعالمعلومات
 %33.3 1 2 1 2 2 بالملحظة

1237% 
 %6636 0 1 1 2 2 تحدٌد األسيلة

  %122 3 1 0 2 2  المجموع الكلً

 الترمٌز
 %52 1 2 1 2 2 االنتباه

731% 
 %52 1 2 1 2 2 اإلدراك

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً

 التنظٌم

 %3333 0 1 1 2 2 المقارنة

1738% 
 %3333 0 2 1 2 1 التصنٌا

 %1636 1 2 1 2 2 الترتٌب

 %1636 1 2 1 2 2 التمثٌل

  %122 6 1 4 2 1  المجموع الكلً

 التحلٌل
 %1738 %02 1 2 1 2 2 تحدٌد السمات والخصايص

 %02 1 2 1 2 2 تحدٌد األنماط والعلقات
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 %42 0 2 1 2 1 تحدٌد األفكار الريٌسة

 %02 1 2 1 2 2 تحدٌد األخطاء

  %122 5 2 4 2 1  المجموع الكلً

 اإلنتاجٌة) )التولٌف

 %42 0 2 1 2 1 االستنتاج

1738% 
 %02 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

 %02 1 2 1 2 2 اإلسهاب

 %02 1 2 1 2 2 التمثٌل

  %122 5 2 4 2 1  المجموع الكلً

 التكاملوالدمج
 %6636 0 1 1 2 2 التلخٌص

1237% 
 %3333 1 2 1 2 2 التركٌب

  %122 3 1 0 2 2  المجموع الكلً

 التقوٌم
 %52 1 2 1 2 2 بناء معاٌٌر

731% 
 %52 1 1 2 2 2 التأكد

  %122 0 1 1 2 2  المجموع الكلً 

 
 
 

لتفكٌررررررررررررررررررررررررررررر 
 المنظومً

إدراك العالقةةةةةة بةةةةةٌن أجةةةةةزاء 
 الشكل المنظومً 

رة كرل ٌحدد كٌفٌة ترأثٌر العناصرر المختلفرة فرً موقرا أو ظراه
 منها على اآلخر

2 2 1 2 1 122% 
05% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

 أجةةةزاء بةةةٌن العالقةةةات تكملةةةة
 الشكل المنظومً

 %122 1 2 1 2 2 ٌوضح كٌا تتفاعل األرجزاء لتنتج نواتج كلٌة فً أنظمة معقدة
05% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

 المنظومً الشكل بناء
 %52 1 2 1 2 2 لً أكبر من مرجمو  األرجزاءٌوضح أن الشكل الك

52% 
 %52 1 2 1 2 2 ٌستنتج األنماط أكثر من رؤٌة األحدا  الرجزيٌة

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً 

 
 التفكٌر البصري

 البصري الشكل ىلع التعرف

 %3333 1 2 1 2 2 التعرا على أبعاد المثٌر البصري المعروص

15% 
 %3333 1 2 1 2 2 لمثٌر البصري المعروصالتعرا على طبٌعة ا

التعررررا علرررى رجمٌررر  خصرررايص الظررراهرة للمثٌرررر البصرررري 
 المعروص

2 2 1 2 1 3333% 

  %122 3 2 3 2 2  المجموع الكلً

 البصةةةةةةةةري الشةةةةةةةةكل تحلٌةةةةةةةةل
 ووصفه

 %42 0 1 1 2 2 القدرة على رؤٌة العلقات داخل المثٌر البصري

 %02 1 2 1 2 2  تحدٌد خصايص تلك العلقات 05%

 %42 0 1 1 2 2 تصنٌا تلك العلقات

  %122 5 0 3 2 2  المجموع الكلً

القررردرة علرررى رؤٌرررة علقرررة الترررأثٌر والترررأثر مرررن برررٌن مواقررر   ربطالعالقاتفٌالشكاللبصري
 الظاهرات المتمثلة فً الشكل أو الصورة المعروضة

2 2 1 2 1 122% 
5% 
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   1 2 1 2 2  المجموع الكلً

 فةً وتفسةٌرالغمو  إدرارك
 البصري الشكل

القدرة على إٌضاح مدلوالت الكلمات والرموز واإلشارات فرً 
 األشكال 

2 2 1 2 1 05% 

02% 
تقرٌرب العلقرات بررٌن مردلوالت الكلمررات والرمروز واإلشررارات 

 فً األشكال
2 2 1 2 1 05% 

 %05 1 2 1 2 2 توضٌح المعلومات الكٌمٌايٌة

 %05 1 2 1 2 2 علومات الكٌمايٌةتفسٌر الم

  %122 4 2 4 2 2  المجموع الكلً

 %52 0 1 1 2 2 القدرة على التعرا على الشكل أو الصورة  مهارة التمٌٌز البصري
02% 

 %52 0 1 1 2 2 تمٌٌزها عن األشكال أو الصور األخرى

  %122 4 0 0 2 2  المجموع الكلً

 مةةن المفةةاهٌم اسةةتخال 
 لبصريا الشكل

 %6636 0 2 1 1 2 القدرة على استخلص معانً رجدٌدة
15% 

 %3333 1 2 1 2 2 التوصل الى مفاهٌم ومبادم علمٌة من خلل الشكل 

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً 
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 (: تحميؿ وحدة الكيمياء لكتاب عموـ الصؼ السابع / فصؿ أوؿ 5ممحؽ )
مرجمو  تكررارات  التقوٌم األنشطة المحتوى داااأله المؤشر المهارة أبعاد التفكٌر 

 المؤشرات
نسررررررررربة ميوٌرررررررررة 

 للمؤشرات
 النسبة الميوٌة الكلٌة

 
 
 
 
 

التفكٌرررررر فرررررروق 
 المعرفً

معرفررة كٌفٌررة توظٌررا االسررتراتٌرجٌات المختلفررة النرجرراز  بالمعرفةاإلجرائٌة الوعً
 إرجراءات التعلم

1 2 1 2 0 122% 634% 

  %122 0 2 1 2 1  المجموع الكلً 

 الشرطٌة بالمعرفة الوعً
 %936 %3333 1 2 1 2 2 معرفة الفرد متى تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

 %6636 0 2 1 1 2 معرفة الفرد لماذا تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً

 الضبطوالمراقبة

 %0835 0 2 1 1 2 اإلبقاء على الهدا فً بؤرة االهتمام 

0035% 
 %0835 0 2 1 1 2 تسلسل خطوات الدرس لتحقٌق الهدا 

اختٌررار العملٌررة المليمررة التررً تتبرر  فررً السررٌاق مرتبطررة 
 بالمحافظة على تسلسل الخطوات المليمة

2 2 1 2 1 1430% 

 %1430 1 2 1 2 2 اكتشاا العقبات واألخطاء 

 %1430 1 1 2 2 2 معرفة كٌفٌة التعلب على العقبات واألخطاء

  %122 7 1 4 0 2  المجموع الكلً

 التخطٌط

 %1831 0 2 1 1 2 اإلحساس بورجود مشكلة

3534% 

 %1831 0 2 1 1 2 تحدٌد المشكلة

 %1831 0 1 1 2 2 اختبار إستراتٌرجٌة الحل 

 %9329 1 2 1 2 2 ترتٌب خطوات التنفٌذ

 %9329 1 2 1 2 2 تحدٌد العقبات المحتملة 

 %1831 0 2 1 1 2 تحدٌد أسالٌب موارجهة الصعوبات

 %9329 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

  %122 11 1 7 3 2  المجموع الكلً

 التقٌٌم

 %05 0 1 1 2 2 تقٌٌم مدى تحقق الهدا

0538% 

 %1035 1 1 2 2 2 الحكم على دقة النتايج وكفاٌتها

 %05 0 1 1 2 2 لٌب التً استخدمتتقٌٌم مدى مليمة األسا

 %05 0 1 1 2 2 تقٌٌم كٌفٌة تناول العقبات واألخطاء

 %1035 1 1 2 2 2 تقٌٌم فاعلٌة الخطة وتنفٌذها
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  %122 8 5 3 2 2  المجموع الكلً 

 
 
 
 
 
 

التفكٌرررررررررررررررررررررررر 
 االبتكاري

 
 
 
 

 الطالقة

  %1035 1 2 1 2 2 ٌتضمن العدٌد من األفكار المناسبة لموقا معٌن

 %1035 1 2 1 2 2 ٌعرص صورا متنوعة تنمً اإلبدا  لدى الطلبة

4239% 

ٌتضررررمن عدٌرررردا مررررن المفرررراهٌم التررررً تتنرررراول الظررررواهر 
 الطبٌعٌة

2 2 1 2 1 1035% 

 %1035 1 2 1 2 2 ٌتضمن عددا من الرسوم التوضٌحٌة

 %05 0 1 1 2 2 ٌطرح العدٌد من األسيلة

 2 2 2 2 2 2 المترادفات للمفاهٌم العلمٌةٌتضمن عددا من 

ٌوفر مواقا تستدعً إنتاج اكبر قدر ممكن مرن الحقرايق 
 والمفاهٌم دون تحدٌد ما ٌصل إلٌه الطلبة مسبقا

2 1 1 2 0 05% 

ٌتضررررررررررمن صررررررررررورا مختلفررررررررررة لتقرررررررررروٌم الطلقررررررررررة 
 مثل:قارن،بٌن،وضح العلقة

2 2 1 2 1 1035% 

  %122 8 1 6 1 2  المجموع الكلً

 المرونة

 %3333 0 2 1 1 2 ٌتضمن أمثلة متنوعة للمفاهٌم العلمٌة الواردة فٌه

0730% 

 %1636 1 2 1 2 2 ٌتضمن أمثلة متنوعة للظواهر العلمٌة الواردة فٌه

 %1636 1 2 1 2 2 ٌوفر فرصة للربط العمٌق بٌن المفاهٌم

برٌن  ٌقدم طرق تردرٌس متنوعرة تراعرً الفرروق الفردٌرة
 الطلبة

2 2 1 2 1 1636% 

  %1636 1 2 1 2 2 ٌقدم أفكار متنوعة بطرٌقة تتسم بالمرونة

  %122 6 2 5 1 2  المجموع الكلً

 األصالة

ٌترررٌح الفرصرررة للطالرررب لتقررردٌم اسرررترجابات رجدٌررردة غٌرررر 
 مكررة

2 1 2 2 1 1430% 

3138% 

 %1430 1 2 1 2 2 ٌقدم أمثلة غٌر شايعة للظواهر الطبٌعٌة

 %1430 1 2 2 1 2 ٌقدم حلوال مبتكرة وغٌر مكررة للظواهر

 2 2 2 2 2 2 ٌتضمن صٌغ معٌنة لتقوٌم األصالة مثل: اقترح،برهن

 %1430 1 2 2 1 2 ٌساعد فً إنتاج شًء رجدٌد

ٌعرررص المشرركلت بشرركل ٌحرر  الطلبررة وٌشرررجعهم علررى 
 التفكٌر فً إٌرجاد حلول متنوعة لها

2 1 2 2 1 1430% 

 %1430 1 2 2 1 2 ٌتضمن مشكلت ٌعانً منها المرجتم 

ٌسرررراعد الطلبررررة علررررى التنبررررؤ بالنتررررايج المترتبررررة علررررى 
 المشكلت

2 1 2 2 1 1430% 

ٌتضررررمن صررررٌغ معٌنررررة لتقرررروٌم الحساسررررٌة للمشرررركلت 
 مثل:ماالمشكلت،مااألسباب،ما الحلول

 

2 2 2 2 2 2 
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  %122 7 2 1 6 2  المجموع الكلً 

 التفكٌر الناقد

 االستنتاج

 %3333 1 2 1 2 2 تقدم خطوات تساعد للتوصل للستنتارجات

 %3333 1 2 2 1 2 تقدم المعلومات من العام الى الخاص 1135%

 %3333 1 2 1 2 2 ٌسهم فً اصدار حكم للنتايج

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً

 االستنباط

 %05 1 2 1 2 2 تٌرجةٌحدد علقة السبب بالن

1533% 
ٌمٌرررز برررٌن العبرررارات ذات الصرررلة بالموضرررو  والترررً ال 

 ترتبط به
2 2 1 1 0 52% 

 %05 1 2 2 1 2 ٌمكن الربط بٌن الحقايق واآلراء

  %122 4 1 0 1 2  المجموع الكلً

 التفسٌر

 %3333 1 2 2 1 2 ٌفسٌر النتايج فً ضوء البٌانات المعطاة

 %3333 1 2 1 2 2 هم فً اكتشاا الحقايقتسا 1135%

 %3333 1 2 1 2 2 ٌحول االستنتاج الى مرجموعة ملحظات مرتبطة به 

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً

 
 تقوٌم المناقشات

  %0835 0 2 1 1 2 ٌساعد على الحكم على مصداقٌة المصدر

لفرة ٌساعد علرى اتخراذ القررار بعرد دراسرة الرجوانرب المخت
 للمشكلة

2 1 2 2 1 1430% 

 %1430 1 2 2 1 2 تتوفر معاٌٌر دقٌقة الحكم على اإلرجابات المختلفة 0639%

 %1430 1 2 2 1 2 حقايق تساهم فً حل المشكلت العلمٌة

 %0835 0 2 1 1 2 ٌظهر التماٌز بٌن الحرجج القوٌة والضعٌفة

  %122 7 2 0 5 2  المجموع الكلً

 التنبؤ

 %0030 0 2 1 1 2 ٌساعد على التنبؤ بالنتايج

3436% 

 %0030 0 2 1 1 2 ٌساعد على إنتاج اكبر عدد ممكن من األفكار

 %0030 0 2 1 1 2 ٌوظا الحواس فً الملحظة والتنبؤ

 %1131 1 2 2 1 2 ٌمكن من مناقشة األفكار المطروحة

 %1131 1 2 2 1 2 ٌساعد على اقتراح ترجربة الختبار الفرص

 %1131 1 2 2 1 2 ٌساعد فً طرح البدايل الختٌار الفرص

  %100 9 0 3 6 0  المجموع الكلً 

 
 
 

 التفكٌر العلمً

 التركٌز
 %8 %52 1 2 2 1 2 تحدٌد المشكلت

  %52 1 2 2 2 1 صٌاغة األهداا

  %122 0 2 2 1 1  المجموع الكلً

 %8 %52 1 2 1 2 2 بالملحظة جمعالمعلومات
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 %52 1 2 1 2 2 تحدٌد األسيلة

  %122 0 2 0  2  المجموع الكلً

 الترمٌز
 %3333 1 2 1 2 2 االنتباه

10% 
 %6636 0 2 1 1 2 اإلدراك

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً

 التنظٌم

 %05 1 2 1 2 2 المقارنة

16% 
 %05 1 2 1 2 2 التصنٌا

 %05 1 2 1 2 2 الترتٌب

 %05 1 2 1 2 2 التمثٌل

  %122 4 2 4 2 2  المجموع الكلً

 التحلٌل

 %02 1 2 2 1 2 تحدٌد السمات والخصايص

 %02 1 2 1 2 2 تحدٌد األنماط والعلقات 02%

 %42 0 2 1 1 2 تحدٌد األفكار الريٌسة

  %02 1 2 1 2 2 تحدٌد األخطاء

  %122 5 2 3 0 2  المجموع الكلً

 اإلنتاجٌة) )التولٌف

 %3333 1 2 1 2 2 االستنتاج

10% 
 %3333 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

 2 2 2 2 2 2 اإلسهاب

 %3333 1 2 1 2 2 التمثٌل

  %122 3 2 3 2 2  المجموع الكلً

 التكاملوالدمج
 %3333 1 2 2 1 2 التلخٌص

10% 
 %6636 0 2 1 1 2 التركٌب

  %122 3 2 1 0 2  المجموع الكلً

 التقوٌم
 %6636 0 1 1 2 2 بناء معاٌٌر

10% 
 %3333 1 1 2 2 2 التأكد

  %122 3 0 1 2 2  المجموع الكلً 

التفكٌرررررررررررررررررررررررر 
 المنظومً

إدراك العالقة بٌن أجزاء الشكل 
 المنظومً 

ٌحدد كٌفٌة تأثٌر العناصر المختلفة فً موقا أو ظراهرة 
 نها على اآلخركل م

2 1 1 2 0 122% 
3333% 

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً

 بةةةةةةةةةةةٌن العالقةةةةةةةةةةةات تكملةةةةةةةةةةةة
 أجزاءالشكل المنظومً

ٌوضح كٌا تتفاعل األرجزاء لتنتج نواتج كلٌة فً أنظمرة 
 معقدة

2 2 1 2 1 122% 
1636% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً
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 المنظومً الشكل بناء
 %6636 0 2 1 1 2 أكبر من مرجمو  األرجزاءٌوضح أن الشكل الكلً 

52% 
 %3333 1 2 1 2 2 ٌستنتج األنماط أكثر من رؤٌة األحدا  الرجزيٌة

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً 

 
التفكٌرررررررررررررررررررررررر 

 البصري

 البصري الشكل علً التعرف

 %05 1 2 1 2 2 التعرا على أبعاد المثٌر البصري المعروص

1831% 
 %52 0 2 1 1 2 المثٌر البصري المعروصالتعرا على طبٌعة 

التعرا على رجمٌ  خصرايص الظراهرة للمثٌرر البصرري 
 المعروص

2 1 2 2 1 05% 

  %122 4 2 0 0 2  المجموع الكلً

 ووصفه البصري شكل تحلٌالل

 %02 1 2 1 2 2 القدرة على رؤٌة العلقات داخل المثٌر البصري

 %42 0 2 1 1 2 تحدٌد خصايص تلك العلقات  0037%

 %42 0 2 1 1 2 تصنٌا تلك العلقات

  %122 5 2 3 0 2  المجموع الكلً

 الشةةةةةكل فةةةةةً العالقةةةةةات ربةةةةةط
 البصري

القدرة علرى رؤٌرة علقرة الترأثٌر والترأثر مرن برٌن مواقر  
 الظاهرات المتمثلة فً الشكل أو الصورة المعروضة

2 2 1 2 1 122% 435% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

 فةةةةةً وتفسةةةةةٌرالغمو  إدرارك
 البصري الشكل

القررررردرة علرررررى إٌضررررراح مررررردلوالت الكلمرررررات والرمررررروز 
 واإلشارات فً األشكال 

2 1 1 2 0 0835% 

3138% 
تقرٌررررب العلقررررات بررررٌن مرررردلوالت الكلمررررات والرمرررروز 

 واإلشارات فً األشكال
2 1 1 2 0 0835% 

 %1430 1 2 2 1 2 توضٌح المعلومات الكٌمٌايٌة

 %0835 0 1 2 1 2 تفسٌر المعلومات الكٌمايٌة

  %122 7 1 0 4 2  المجموع الكلً

 %52 1 2 1 2 2 القدرة على التعرا على الشكل أو الصورة  مهارة التمٌٌز البصري
9% 

 %52 1 2 1 2 2 تمٌٌزها عن األشكال أو الصور األخرى

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً

 مةةةةةةةن مفةةةةةةةاهٌمال اسةةةةةةةتخال 
 الشكاللبصري

 %6636 0 2 1 1 2 القدرة على استخلص معانً رجدٌدة
1336% 

 %3333 1 2 1 2 2 التوصل الى مفاهٌم ومبادم علمٌة من خلل الشكل 

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً 
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 (: تحميؿ وحدة الكيمياء لكتاب عموـ الصؼ السابع / فصؿ ثاني 6ممحؽ )
مرجمرررررررررررررررررررو   التقوٌم األنشطة المحتوى األهداا المؤشر هارةالم أبعاد التفكٌر 

تكرررررررررررررررررارات 
 المؤشرات

نسرررررربة ميوٌررررررة 
 للمؤشرات

 النسبة الميوٌة الكلٌة

 
 
 
 
 

التفكٌرررر فررروق 
 المعرفً

معرفررة كٌفٌررة توظٌررا االسررتراتٌرجٌات المختلفررة  الوعٌبالمعرفةاإلجرائٌة
 النرجاز إرجراءات التعلم

1 2 1 2 0 122% 
734% 

  %122 0 2 1 2 1   المجموع الكلً

 الوعٌبالمعرفةالشرطٌة
 %52 0 1 1 2 2 معرفة الفرد متى تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

734% 
 %52 0 1 1 2 2 معرفة الفرد لماذا تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

  %122 4 0 0 2 2  المجموع الكلً

 الضبطوالمراقبة

 %3333 3 2 1 1 1 اإلبقاء على الهدا فً بؤرة االهتمام 

3333% 

 %1131 1 2 1 2 2 تسلسل خطوات الدرس لتحقٌق الهدا 

اختٌررار العملٌررة المليمررة التررً تتبرر  فررً السررٌاق 
مرتبطررررة بالمحافظررررة علررررى تسلسررررل الخطرررروات 

 المليمة

2 1 1 2 0 0030% 

 %1131 1 2 1 2 2 اكتشاا العقبات واألخطاء 

 %0030 0 2 1 1 2 خطاءمعرفة كٌفٌة التعلب على العقبات واأل

  %122 9 2 5 3 1  المجموع الكلً

 التخطٌط

 %1430 1 2 1 2 2 اإلحساس بورجود مشكلة

0539% 

 %1430 1 2 1 2 2 تحدٌد المشكلة

 %1430 1 2 1 2 2 اختبار إستراتٌرجٌة الحل 

 %1430 1 2 1 2 2 ترتٌب خطوات التنفٌذ

 %1430 1 2 1 2 2 تحدٌد العقبات المحتملة 

 %1430 1 2 1 2 2 تحدٌد أسالٌب موارجهة الصعوبات

 %1430 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

  %122 7 2 7 2 2  المجموع الكلً

 التقٌٌم

 %1430 1 1 2 2 2 تقٌٌم مدى تحقق الهدا

0539% 
 %0835 0 2 1 1 2 الحكم على دقة النتايج وكفاٌتها

 %1430 1 2 2 1 2 مليمة األسالٌب التً استخدمت تقٌٌم مدى

 %1430 1 2 2 1 2 تقٌٌم كٌفٌة تناول العقبات واألخطاء
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 %0835 0 1 2 1 2 تقٌٌم فاعلٌة الخطة وتنفٌذها

  %122 7 0 1 4 2  المجموع الكلً 

 
 
 
 
 
 

التفكٌرررررررررررررررررر 
 االبتكاري

 
 
 

 الطالقة

  %12 1 2 1 2 2 ا معٌنٌتضمن العدٌد من األفكار المناسبة لموق

 %12 1 2 1 2 2 ٌعرص صورا متنوعة تنمً اإلبدا  لدى الطلبة

4334% 

ٌتضمن عدٌدا من المفاهٌم التً تتنراول الظرواهر 
 الطبٌعٌة

2 1 1 2 0 02% 

 %12 1 2 1 2 2 ٌتضمن عددا من الرسوم التوضٌحٌة

 %02 0 2 1 1 2 ٌطرح العدٌد من األسيلة

 %12 1 2 2 1 2 عددا من المترادفات للمفاهٌم العلمٌةٌتضمن 

ٌوفر مواقا تستدعً إنتاج اكبر قدر ممكرن مرن 
الحقرررايق والمفررراهٌم دون تحدٌرررد مرررا ٌصرررل إلٌررره 

 الطلبة مسبقا

2 1 1 2 0 02% 

ٌتضررررررمن صررررررورا مختلفررررررة لتقرررررروٌم الطلقررررررة 
 مثل:قارن،بٌن،وضح العلقة

2 2 2 2 2 2 

  %122 12 2 6 4 2  المجموع الكلً

 المرونة

ٌتضررمن أمثلررة متنوعررة للمفرراهٌم العلمٌررة الررواردة 
 فٌه

2 2 1 2 1 05% 

ٌتضرمن أمثلررة متنوعرة للظررواهر العلمٌرة الررواردة  1733%
 فٌه

2 2 2 2 2 2 

 %05 1 2 1 2 2 ٌوفر فرصة للربط العمٌق بٌن المفاهٌم

ٌقررردم طررررق تررردرٌس متنوعرررة تراعرررً الفرررروق 
 بٌن الطلبةالفردٌة 

2 2 1 2 1 05% 

 

 %05 1 2 1 2 2 ٌقدم أفكار متنوعة بطرٌقة تتسم بالمرونة

  %122 4 2 4 2 2  المجموع الكلً

 األصالة

ٌتررٌح الفرصررة للطالررب لتقرردٌم اسررترجابات رجدٌرردة 
 غٌر مكررة

2 1 1 2 0 0030% 

3931% 
 2 2 2 2 2 2 ٌقدم أمثلة غٌر شايعة للظواهر الطبٌعٌة

 2 2 2 2 2 2 ٌقدم حلوال مبتكرة وغٌر مكررة للظواهر

ٌتضررررمن صررررٌغ معٌنررررة لتقرررروٌم األصررررالة مثررررل: 
 اقترح،برهن

2 2 1 2 1 1131% 
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 %0030 0 2 1 1 2 ٌساعد فً إنتاج شًء رجدٌد

ٌعرص المشكلت بشكل ٌح  الطلبرة وٌشررجعهم 
 على التفكٌر فً إٌرجاد حلول متنوعة لها

2 2 1 2 1 1131% 

 %1131 1 2 1 2 2 ٌتضمن مشكلت ٌعانً منها المرجتم 

ٌساعد الطلبة علرى التنبرؤ بالنترايج المترتبرة علرى 
 المشكلت

2 2 1 2 1 1131% 

ٌتضمن صٌغ معٌنة لتقروٌم الحساسرٌة للمشركلت 
 مثل:ماالمشكلت،مااألسباب،ما الحلول

2 2 1 2 1 1131% 

  %122 9 2 7 0 2  المجموع الكلً 

 التفكٌر الناقد

 االستنتاج

 %3333 1 2 1 2 2 تقدم خطوات تساعد للتوصل للستنتارجات

 %3333 1 2 2 1 2 تقدم المعلومات من العام الى الخاص 1131%

 %3333 1 2 1 2 2 ٌسهم فً اصدار حكم للنتايج

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً

 االستنباط

 %02 1 2 1 2 2 ٌحدد علقة السبب بالنتٌرجة

1835% 
ٌمٌز بٌن العبارات ذات الصلة بالموضو  والتً 

 ال ترتبط به
2 1 1 2 0 42% 

 %42 0 2 1 1 2 ٌمكن الربط بٌن الحقايق واآلراء

  %122 5 2 3 0 2  المجموع الكلً

 التفسٌر

 %52 0 2 1 1 2 ٌفسٌر النتايج فً ضوء البٌانات المعطاة

1438% 
 %05 1 2 1 2 2 تشاا الحقايقتساهم فً اك

ٌحررررول االسررررتنتاج الررررى مرجموعررررة ملحظررررات 
 مرتبطة به 

2 2 1 2 1 05% 

  %122 4 2 3 1 2  المجموع الكلً

 تقوٌم المناقشات

 %02 1 2 1 2 2 ٌساعد على الحكم على مصداقٌة المصدر

1835% 

ٌسرراعد علررى اتخرراذ القرررار بعررد دراسررة الرجوانررب 
 ةالمختلفة للمشكل

2 2 1 2 1 02% 

تترررروفر معرررراٌٌر دقٌقررررة الحكررررم علررررى اإلرجابررررات 
 المختلفة

2 2 1 2 1 02% 

 %02 1 2 1 2 2 حقايق تساهم فً حل المشكلت العلمٌة
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 %02 1 2 1 2 2 ٌظهر التماٌز بٌن الحرجج القوٌة والضعٌفة

  %122 5 2 5 2 2  المجموع الكلً

 التنبؤ

 %12 1 2 1 2 2 ايجٌساعد على التنبؤ بالنت

37% 

 %02 0 2 1 1 2 ٌساعد على إنتاج اكبر عدد ممكن من األفكار

 %12 1 2 1 2 2 ٌوظا الحواس فً الملحظة والتنبؤ

 %02 0 2 1 1 2 ٌمكن من مناقشة األفكار المطروحة

 %02 0 2 1 1 2 ٌساعد على اقتراح ترجربة الختبار الفرص

 %02 0 2 1 1 2 ايل الختٌار الفرصٌساعد فً طرح البد

  %122 12 2 6 4 2  المجموع الكلً 

 
 

التفكٌرررررررررررررررررر 
 العلمً

 التركٌز
 %1035 %3333 1 2 1 2 2 تحدٌد المشكلت

  %6636 0 2 1 1 2 صٌاغة األهداا

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً

 جمعالمعلومات
 %52 1 2 1 2 2 بالملحظة

833% 
 %52 1 2 1 2 2 ةتحدٌد األسيل

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً

 الترمٌز
 %52 1 2 1 2 2 االنتباه

833% 
 %52 1 2 1 2 2 اإلدراك

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً

 التنظٌم

 2 2 2 2 2 2 المقارنة

1035% 
 %3333 1 2 2 2 1 التصنٌا

 %3333 1 2 1 2 2 الترتٌب

 %3333 1 2 1 2 2 التمثٌل

  %122 3 2 0 2 1  المجموع الكلً

 التحلٌل

 %02 1 2 2 1 2 تحدٌد السمات والخصايص

0238% 
 %02 1 2 1 2 2 تحدٌد األنماط والعلقات

 %42 0 2 1 2 1 تحدٌد األفكار الريٌسة

 %02 1 2 1 2 2 تحدٌد األخطاء

  %122 5 2 3 1 1  المجموع الكلً
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 اإلنتاجٌة) )التولٌف

 %05 1 2 1 2 2 االستنتاج

1636% 
 %05 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

 %05 1 2 1 2 2 اإلسهاب

 %05 1 2 1 2 2 التمثٌل

  %122 4 2 4 2 2  المجموع الكلً

 التكاملوالدمج
 %52 1 2 2 1 2 التلخٌص

833% 
 %52 1 2 2 1 2 التركٌب

  %122 0 2 2 0 2  المجموع الكلً

 التقوٌم
 %52 0 2 1 1 2 بناء معاٌٌر

1035% 
 %52 1 1 2 2 2 التأكد

  %122 3 1 1 1 2  المجموع الكلً 

التفكٌرررررررررررررررررر 
 المنظومً

إدراك العالقةةة بةةٌن أجةةزاء 
 الشكل المنظومً 

ٌحدد كٌفٌة تأثٌر العناصر المختلفة فً موقا أو 
 ظاهرة كل منها على اآلخر

2 2 1 2 1 122% 
05% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

تكملةالعالقاتبٌنأجزاءالشكل 
 المنظومً

ٌوضررح كٌررا تتفاعررل األرجررزاء لتنررتج نررواتج كلٌررة 
 فً أنظمة معقدة

2 2 1 2 1 122% 
05% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

 
 

 بناءالشكاللمنظومً

 
ٌوضررررح أن الشرررركل الكلررررً أكبررررر مررررن مرجمررررو  

 األرجزاء

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
52% 

 
 

52% 
 %52 1 2 1 2 2 ٌستنتج األنماط أكثر من رؤٌة األحدا  الرجزيٌة

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً 

 
التفكٌرررررررررررررررررر 

 البصري

 التعرفعلٌالشكاللبصري

 %05 1 2 1 2 2 التعرا على أبعاد المثٌر البصري المعروص

01% 
 %05 1 2 1 2 2 التعرا على طبٌعة المثٌر البصري المعروص

التعرررا علررى رجمٌرر  خصررايص الظرراهرة للمثٌررر 
 البصري المعروص

2 1 1 2 0 52% 

  %122 4 2 3 1 2  المجموع الكلً

 تحلٌاللشكاللبصرٌووصفه
القرررردرة علررررى رؤٌررررة العلقررررات داخررررل المثٌررررر 

 البصري
2 2 1 2 1 3333% 

1537% 
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 %3333 1 2 1 2 2 تحدٌد خصايص تلك العلقات 

 %3333 1 2 1 2 2 تلك العلقات تصنٌا

  %122 3 2 3 2 2  المجموع الكلً

القدرة على رؤٌة علقرة الترأثٌر والترأثر مرن برٌن  ربطالعالقاتفٌالشكاللبصري
مواق  الظاهرات المتمثلة فً الشكل أو الصرورة 

 المعروضة

2 2 1 2 1 122% 
530% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

لغموضةةةةفٌالإدراركوتفسٌرا
 شكاللبصري

القدرة على إٌضراح مردلوالت الكلمرات والرمروز 
 واإلشارات فً األشكال 

2 1 1 2 0 0835% 

3638% 
تقرٌب العلقات بٌن مدلوالت الكلمات والرمروز 

 واإلشارات فً األشكال
2 1 1 2 0 0835% 

 %1430 1 2 2 1 2 توضٌح المعلومات الكٌمٌايٌة

 %0835 0 2 1 1 2 كٌمايٌةتفسٌر المعلومات ال

  %122 7 2 3 4 2  المجموع الكلً

 %52 1 2 1 2 2 القدرة على التعرا على الشكل أو الصورة  مهارة التمٌٌز البصري
1235% 

 %52 1 2 1 2 2 تمٌٌزها عن األشكال أو الصور األخرى

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً

استخالصالمفاهٌممنالشكالل
 بصري

 %52 1 2 1 2 2 القدرة على استخلص معانً رجدٌدة

التوصررل الررى مفرراهٌم ومبررادم علمٌررة مررن خررلل  1235%
 الشكل 

2 2 1 2 1 52% 

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً 
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 (: تحميؿ وحدة الكيمياء لكتاب عموـ الصؼ الثامف / فصؿ أوؿ 7ممحؽ )
مرجمرررررررررررررررررررو   التقوٌم األنشطة حتوىالم األهداا المؤشر المهارة أبعاد التفكٌر 

تكرررررررررررررررررارات 
 المؤشرات

نسرررررربة ميوٌررررررة 
 للمؤشرات

 النسبة الميوٌة الكلٌة

 
 
 
 

التفكٌررررر فرررروق 
 المعرفً

معرفة كٌفٌة توظٌا االستراتٌرجٌات المختلفة  الوعٌبالمعرفةاإلجرائٌة
 النرجاز إرجراءات التعلم

1 1 1 2 3 122% 1233% 

  %122 3 2 1 1 1  المجموع الكلً 

 وعٌبالمعرفةالشرطٌةال
 %3333 1 2 2 1 2 معرفة الفرد متى تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

1233% 
 %6636 0 2 1 1 2 معرفة الفرد لماذا تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

  %122 3 2 1 0 2  المجموع الكلً

 الضبطوالمراقبة

 %0835 0 2 1 1 2 اإلبقاء على الهدا فً بؤرة االهتمام 

0431% 

 %1430 1 2 2 1 2 لسل خطوات الدرس لتحقٌق الهدا تس

اختٌار العملٌة المليمة التً تتب  فرً السرٌاق 
مرتبطررة بالمحافظررة علررى تسلسررل الخطرروات 

 المليمة

2 1 1 2 0 0835% 

 %1430 1 2 1 2 2 اكتشاا العقبات واألخطاء 

 %14.0 1 2 1 2 2 معرفة كٌفٌة التعلب على العقبات واألخطاء

  %122 7 2 4 3 2  المجموع الكلً

 التخطٌط

 %0030 0 2 1 1 2 اإلحساس بورجود مشكلة

31323% 

 %1131 1 2 1 2 2 تحدٌد المشكلة

 %1131 1 2 1 2 2 اختبار إستراتٌرجٌة الحل 

 %1131 1 2 1 2 2 ترتٌب خطوات التنفٌذ

 %1131 1 2 1 2 2 تحدٌد العقبات المحتملة 

 %0030 0 2 1 1 2 حدٌد أسالٌب موارجهة الصعوباتت

 %1131 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

  %122 9 2 7 0 2  المجموع الكلً

 التقٌٌم

 %0835 0 1 1 2 2 تقٌٌم مدى تحقق الهدا

 %0835 0 1 1 2 2 الحكم على دقة النتايج وكفاٌتها 0431%

 %1430 1 1 2 2 2 التً استخدمتتقٌٌم مدى مليمة األسالٌب 
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 %1430 1 1 2 2 2 تقٌٌم كٌفٌة تناول العقبات واألخطاء

 %1430 1 1 2 2 2 تقٌٌم فاعلٌة الخطة وتنفٌذها

  %122 7 5 0 2 2  المجموع الكلً 

 
 
 
 
 
 

التفكٌررررررررررررررررررررر 
 االبتكاري

 
 
 

 الطالقة

 
 

 ٌتضمن العدٌد من األفكار المناسبة لموقا معٌن

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1131%  

 %1131 1 2 2 1 2 ٌعرص صورا متنوعة تنمً اإلبدا  لدى الطلبة

3931% 

ٌتضمن عدٌدا من المفاهٌم الترً تتنراول الظرواهر 
 الطبٌعٌة

2 1 2 2 1 1131% 

 %1131 1 2 2 1 2 ٌتضمن عددا من الرسوم التوضٌحٌة

 %0030 0 2 1 1 2 ٌطرح العدٌد من األسيلة

 %1131 1 2 2 1 2 عددا من المترادفات للمفاهٌم العلمٌة ٌتضمن

ٌوفر مواقا تستدعً إنتاج اكبر قردر ممكرن مرن 
الحقرررايق والمفررراهٌم دون تحدٌرررد مرررا ٌصرررل إلٌررره 

 الطلبة مسبقا

2 2 1 2 1 1131% 

ٌتضررررررمن صررررررورا مختلفررررررة لتقرررررروٌم الطلقررررررة 
 مثل:قارن،بٌن،وضح العلقة

2 2 1 2 1 1131% 

  %122 9 2 3 6 2  الكلًالمجموع 

 المرونة

ٌتضررررمن أمثلررررة متنوعررررة للمفرررراهٌم العلمٌررررة 
 الواردة فٌه

2 2 1 2 1 1430% 

ٌتضررررمن أمثلررررة متنوعررررة للظررررواهر العلمٌررررة  3234%
 الواردة فٌه

2 2 1 2 1 1430% 

 %0835 0 2 1 1 2 ٌوفر فرصة للربط العمٌق بٌن المفاهٌم

 
ً الفررروق ٌقرردم طرررق ترردرٌس متنوعررة تراعرر

 الفردٌة بٌن الطلبة

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0835% 

 

 %1430 1 2 1 2 2 ٌقدم أفكار متنوعة بطرٌقة تتسم بالمرونة

  %122 7 2 5 0 2  المجموع الكلً

 األصالة
ٌتٌح الفرصة للطالب لتقدٌم استرجابات رجدٌردة 

 غٌر مكررة

2 2 1 1 0 0835% 
3234% 
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 %0835 0 2 1 1 2 ر الطبٌعٌةٌقدم أمثلة غٌر شايعة للظواه

 %1430 1 2 1 2 2 ٌقدم حلوال مبتكرة وغٌر مكررة للظواهر

ٌتضررمن صررٌغ معٌنررة لتقرروٌم األصررالة مثررل: 
 اقترح،برهن

2 2 2 2 2 2 

 %0835 0 1 2 1 2 ٌساعد فً إنتاج شًء رجدٌد

ٌعرررررص المشرررركلت بشرررركل ٌحرررر  الطلبررررة 
ول وٌشررررجعهم علرررى التفكٌرررر فرررً إٌرجررراد حلررر

 متنوعة لها

2 2 2 2 2 2 

 2 2 2 2 2 2 ٌتضمن مشكلت ٌعانً منها المرجتم 

ٌسرراعد الطلبررة علررى التنبررؤ بالنتررايج المترتبررة 
 على المشكلت

2 2 2 2 2 2 

ٌتضررررمن صررررٌغ معٌنررررة لتقرررروٌم الحساسررررٌة 
للمشرررركلت مثل:ماالمشكلت،مااألسررررباب،ما 

 الحلول

2 2 2 2 2 2 

  %122 7 0 3 0 2  المجموع الكلً 

 التفكٌر الناقد

 االستنتاج

 %3333 1 2 1 2 2 تقدم خطوات تساعد للتوصل للستنتارجات

 %3333 1 2 2 1 2 تقدم المعلومات من العام الى الخاص 1131%

 %3333 1 2 1 2 2 ٌسهم فً اصدار حكم للنتايج

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً

 االستنباط

 %42 0 1 2 1 2 لسبب بالنتٌرجةٌحدد علقة ا

1835% 
ٌمٌررز بررٌن العبررارات ذات الصررلة بالموضررو  

 والتً ال ترتبط به

2 1 2 2 1 02% 

 %42 0 2 1 1 2 ٌمكن الربط بٌن الحقايق واآلراء

  %122 5 1 1 3 2  المجموع الكلً

 التفسٌر

 %02 1 2 1 2 2 ٌفسٌر النتايج فً ضوء البٌانات المعطاة

1835% 
 %42 0 2 1 1 2 تساهم فً اكتشاا الحقايق

ٌحرررول االسرررتنتاج الرررى مرجموعرررة ملحظرررات 
 مرتبطة به 

2 1 1 2 0 42% 
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  %122 5 2 3 0 2  المجموع الكلً

 تقوٌم المناقشات

 %1430 1 2 1 2 2 ٌساعد على الحكم على مصداقٌة المصدر

3234% 

ب ٌساعد على اتخاذ القرار بعد دراسة الرجوان
 المختلفة للمشكلة

2 2 1 2 1 1430% 

تترروفر معرراٌٌر دقٌقررة الحكررم علررى اإلرجابررات 
 المختلفة

2 2 1 1 0 0835% 

 %0835 0 2 1 1 2 حقايق تساهم فً حل المشكلت العلمٌة

 %1430 1 2 1 2 2 ٌظهر التماٌز بٌن الحرجج القوٌة والضعٌفة

  %122 7 1 5 1 2  المجموع الكلً

 بؤالتن

 %1430 1 2 1 2 2 ٌساعد على التنبؤ بالنتايج

3234% 

ٌسررراعد علرررى إنتررراج اكبرررر عررردد ممكرررن مرررن 
 األفكار

2 2 1 2 1 1430% 

 %1430 1 2 1 2 2 ٌوظا الحواس فً الملحظة والتنبؤ

 %1430 1 2 1 2 2 ٌمكن من مناقشة األفكار المطروحة

 %1430 1 2 2 1 2 ٌساعد على اقتراح ترجربة الختبار الفرص

 %0835 0 2 1 1 2 ٌساعد فً طرح البدايل الختٌار الفرص

  %122 7 2 5 0 2  المجموع الكلً 

 
 
 

 التفكٌر العلمً

 التركٌز
 %636 %3333 1 2 1 2 2 تحدٌد المشكلت

  %6636 0 2 2 1 1 صٌاغة األهداا

  %122 3 2 1 1 1  المجموع الكلً

 جمعالمعلومات
 %3333 1 2 1 2 2 حظةبالمل

12% 
 %6636 0 2 1 1 2 تحدٌد األسيلة

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً

 الترمٌز
 %52 1 2 1 2 2 االنتباه

636% 
 %52 1 2 1 2 2 اإلدراك

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً

 %1636 %02 1 2 1 2 2 المقارنة التنظٌم
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 %02 1 2 1 2 2 التصنٌا

 %02 1 2 1 2 2 الترتٌب

 %42 0 1 1 2 2 التمثٌل

  %122 5 1 4 2 2  المجموع الكلً

 التحلٌل

 %3333 0 1 1 2 2 تحدٌد السمات والخصايص

02% 
 %1636 1 2 1 2 2 تحدٌد األنماط والعلقات

 %3333 0 2 1 1 2 تحدٌد األفكار الريٌسة

 %1636 1 2 1 2 2 تحدٌد األخطاء

  %122 6 1 4 1 2  المجموع الكلً

 اإلنتاجٌة) )التولٌف

 %02 1 2 1 2 2 االستنتاج

1636% 
 %02 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

 %02 1 2 2 1 2 اإلسهاب

 %42 0 1 1 2 2 التمثٌل

  %122 5 1 3 1 2  المجموع الكلً

 التكاملوالدمج
 %52 1 2 2 1 2 التلخٌص

636% 
 %52 1 2 1 2 2 التركٌب

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً

 التقوٌم
 %52 0 1 1 2 2 بناء معاٌٌر

1333% 
 %52 0 1 1 2 2 التأكد

  %122 4 0 0 2 2  المجموع الكلً 

 
التفكٌررررررررررررررررررررر 

 المنظومً

إدراك العالقة بٌن أجزاء 
 الشكل المنظومً 

ٌحررردد كٌفٌرررة ترررأثٌر العناصرررر المختلفرررة فرررً 
 ا أو ظاهرة كل منها على اآلخرموق

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
122% 

 
02% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

تكملةالعالقاتبٌنأجزاءالشةة
 كل المنظومً

ٌوضررح كٌررا تتفاعررل األرجررزاء لتنررتج نررواتج 
 كلٌة فً أنظمة معقدة

2 2 1 2 1 122% 
02% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

 %62 %6636 0 2 1 1 2ضررح أن الشرركل الكلررً أكبررر مررن مرجمررو  ٌو بناءالشكاللمنظومً
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 األرجزاء

ٌسرررتنتج األنمررراط أكثرررر مرررن رؤٌرررة األحررردا  
 الرجزيٌة

2 2 1 2 1 3333% 

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً 

 
التفكٌررررررررررررررررررررر 

 البصري

 التعرفعلٌالشكاللبصري

التعررررررا علرررررى أبعررررراد المثٌرررررر البصرررررري 
 المعروص

2 1 1 2 0 3333% 

06% 
التعررررررا علرررررى طبٌعرررررة المثٌرررررر البصرررررري 

 المعروص

2 1 1 2 0 3333% 

التعررررا علرررى رجمٌررر  خصرررايص الظررراهرة 
 للمثٌر البصري المعروص

2 1 1 2 0 3333% 

  %122 6 2 3 3 2  المجموع الكلً

تحلٌاللشكاللبصرٌووصةةف
 ه

القررردرة علرررى رؤٌرررة العلقرررات داخرررل المثٌرررر 
 البصري

2 2 1 2 1 3333% 

13% 
 %3333 1 2 1 2 2 ٌد خصايص تلك العلقات تحد

 %3333 1 2 1 2 2 تصنٌا تلك العلقات

  %122 3 2 3 2 2  المجموع الكلً

ربطالعالقاتفٌالشكاللبصر
 ي

القدرة على رؤٌرة علقرة الترأثٌر والترأثر مرن 
بٌن مواق  الظراهرات المتمثلرة فرً الشركل أو 

 الصورة المعروضة

2 2 1 2 1 122% 

433% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

إدراركوتفسٌرالغموضفٌا
 لشكاللبصري

القرررردرة علررررى إٌضرررراح مرررردلوالت الكلمررررات 
 والرموز واإلشارات فً األشكال 

2 2 1 2 1 1636% 

06% 
تقرٌررررب العلقررررات بررررٌن مرررردلوالت الكلمررررات 

 والرموز واإلشارات فً األشكال

2 1 1 2 0 3333% 

 %1636 1 2 2 1 2 ٌمٌايٌةتوضٌح المعلومات الك

 %3333 0 2 1 1 2 تفسٌر المعلومات الكٌمايٌة

  %122 6 2 3 3 2  المجموع الكلً

 %1733 %52 0 1 1 2 2 القدرة على التعرا على الشكل أو الصورة  مهارة التمٌٌز البصري
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 %52 0 1 1 2 2 تمٌٌزها عن األشكال أو الصور األخرى

  %122 4 0 0 2 2  المجموع الكلً

استخالصالمفاهٌممنالشك
 اللبصري

 %3333 1 2 1 2 2 القدرة على استخلص معانً رجدٌدة

التوصل الى مفاهٌم ومبادم علمٌة من خلل  13%
 الشكل 

2 1 1 2 0 6636% 

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً 
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 ؿ ثاني (: تحميؿ وحدة الكيمياء لكتاب عموـ الصؼ الثامف / فص8ممحؽ )
مرجمرررررررررررررررررررو   التقوٌم األنشطة المحتوى األهداا المؤشر المهارة أبعاد التفكٌر 

تكرررررررررررررررررارات 
 المؤشرات

نسرررررربة ميوٌررررررة 
 للمؤشرات

 النسبة الميوٌة الكلٌة

 
 
 
 

التفكٌرررر فررروق 
 المعرفً

معرفررة كٌفٌررة توظٌررا االسررتراتٌرجٌات المختلفررة  الوعٌبالمعرفةاإلجرائٌة
 النرجاز إرجراءات التعلم

1 1 1 2 3 122% 
12% 

  %122 3 2 1 1 1  المجموع الكلً 

 الوعٌبالمعرفةالشرطٌة
 %52 1 2 1 2 2 معرفة الفرد متى تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

636% 
 %52 1 2 2 1 2 معرفة الفرد لماذا تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً

 الضبطوالمراقبة

 %05 0 2 1 1 2 بؤرة االهتمام اإلبقاء على الهدا فً 

0636% 

 %05 0 2 1 1 2 تسلسل خطوات الدرس لتحقٌق الهدا 

اختٌررار العملٌررة المليمررة التررً تتبرر  فررً السررٌاق 
مرتبطررررة بالمحافظررررة علررررى تسلسررررل الخطرررروات 

 المليمة

2 2 1 2 1 1035% 

 %1035 1 2 1 2 2 اكتشاا العقبات واألخطاء 

 %05 0 1 1 2 2 علب على العقبات واألخطاءمعرفة كٌفٌة الت

  %122 8 1 5 0 2  المجموع الكلً

 التخطٌط

 %02 0 1 1 2 2 اإلحساس بورجود مشكلة

3333% 

 %12 1 2 1 2 2 تحدٌد المشكلة

 %12 1 2 1 2 2 اختبار إستراتٌرجٌة الحل 

 %12 1 2 1 2 2 ترتٌب خطوات التنفٌذ

 %12 1 2 1 2 2 تملة تحدٌد العقبات المح

 %32 3 1 1 1 2 تحدٌد أسالٌب موارجهة الصعوبات

 %12 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

  %122 12 0 7 1 2  المجموع الكلً

 التقٌٌم

 %0835 0 1 2 1 2 تقٌٌم مدى تحقق الهدا

0333% 
 %1430 1 1 2 2 2 الحكم على دقة النتايج وكفاٌتها

 %1430 1 1 2 2 2 م مدى مليمة األسالٌب التً استخدمتتقٌٌ

 %1430 1 1 2 2 2 تقٌٌم كٌفٌة تناول العقبات واألخطاء
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 %0835 0 1 2 1 2 تقٌٌم فاعلٌة الخطة وتنفٌذها

  %122 7 5 2 0 2  المجموع الكلً 

 
 
 
 
 
 

التفكٌرررررررررررررررررر 
 االبتكاري

 
 
 

 الطالقة

  %833 1 2 2 1 2 لموقا معٌن ٌتضمن العدٌد من األفكار المناسبة

 %1636 0 2 1 1 2 ٌعرص صورا متنوعة تنمً اإلبدا  لدى الطلبة

4133% 

ٌتضمن عدٌدا من المفاهٌم التً تتنراول الظرواهر 
 الطبٌعٌة

2 1 2 2 1 833% 

 %1636 0 2 1 1 2 ٌتضمن عددا من الرسوم التوضٌحٌة

 %16.6 0 2 1 1 2 ٌطرح العدٌد من األسيلة

 %833 1 2 2 1 2 ٌتضمن عددا من المترادفات للمفاهٌم العلمٌة

ٌوفر مواقا تستدعً إنتاج اكبر قدر ممكرن مرن 
الحقرررايق والمفررراهٌم دون تحدٌرررد مرررا ٌصرررل إلٌررره 

 الطلبة مسبقا

2 2 1 2 1 833% 

ٌتضررررررمن صررررررورا مختلفررررررة لتقرررررروٌم الطلقررررررة 
 مثل:قارن،بٌن،وضح العلقة

2 1 2 1 0 1636% 

  %122 10 1 4 7 2  المجموع الكلً

 المرونة

ٌتضررمن أمثلررة متنوعررة للمفرراهٌم العلمٌررة الررواردة 
 فٌه

2 1 2 2 1 1035% 

ٌتضرمن أمثلررة متنوعرة للظررواهر العلمٌرة الررواردة  0735%
 فٌه

2 1 1 2 0 05% 

 %1035 1 2 1 2 2 ٌوفر فرصة للربط العمٌق بٌن المفاهٌم

وعرررة تراعرررً الفرررروق ٌقررردم طررررق تررردرٌس متن
 الفردٌة بٌن الطلبة

2 1 1 2 0 05% 

 

 %05 0 2 1 1 2 ٌقدم أفكار متنوعة بطرٌقة تتسم بالمرونة

  %122 8 2 4 4 2  المجموع الكلً

 األصالة

ٌتررٌح الفرصررة للطالررب لتقرردٌم اسررترجابات رجدٌرردة 
 غٌر مكررة

2 2 1 2 1 1131% 

31% 
 %1131 1 2 2 1 2 طبٌعٌةٌقدم أمثلة غٌر شايعة للظواهر ال

 %0030 0 2 1 1 2 ٌقدم حلوال مبتكرة وغٌر مكررة للظواهر

ٌتضررررمن صررررٌغ معٌنررررة لتقرررروٌم األصررررالة مثررررل: 
 اقترح،برهن

2 2 2 2 2 2 
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 %1131 1 2 1 2 2 ٌساعد فً إنتاج شًء رجدٌد

ٌعرص المشكلت بشكل ٌح  الطلبرة وٌشررجعهم 
 تنوعة لهاعلى التفكٌر فً إٌرجاد حلول م

2 1 1 2 0 0030% 

 %1131 1 2 2 1 2 ٌتضمن مشكلت ٌعانً منها المرجتم 

ٌساعد الطلبة علرى التنبرؤ بالنترايج المترتبرة علرى 
 المشكلت

2 1 2 2 1 1131% 

ٌتضمن صٌغ معٌنة لتقروٌم الحساسرٌة للمشركلت 
 مثل:ماالمشكلت،مااألسباب،ما الحلول

2 2 2 2 2 2 

  %122 9 2 4 5 2  الكلًالمجموع  

 التفكٌر الناقد

 االستنتاج

 %05 1 2 1 2 2 تقدم خطوات تساعد للتوصل للستنتارجات

 %05 1 2 2 1 2 تقدم المعلومات من العام الى الخاص 1438%

 %52 0 2 1 1 2 ٌسهم فً اصدار حكم للنتايج

  %122 4 2 0 0 2  المجموع الكلً

 االستنباط

 %42 0 1 1 2 2 السبب بالنتٌرجة ٌحدد علقة

1835% 
ٌمٌز بٌن العبارات ذات الصلة بالموضو  والتً 

 ال ترتبط به
2 1 2 1 0 42% 

 %02 1 2 1 2 2 ٌمكن الربط بٌن الحقايق واآلراء

  %122 5 0 0 1 2  المجموع الكلً

 التفسٌر

 %52 0 2 1 1 2 ٌفسٌر النتايج فً ضوء البٌانات المعطاة

14.8% 
 %05 1 2 1 2 2 تساهم فً اكتشاا الحقايق

ٌحررررول االسررررتنتاج الررررى مرجموعررررة ملحظررررات 
 مرتبطة به 

2 2 1 2 1 05% 

  %122 4 2 3 1 2  المجموع الكلً

 تقوٌم المناقشات

 %1636 1 2 1 2 2 ٌساعد على الحكم على مصداقٌة المصدر

0030% 

انررب ٌسرراعد علررى اتخرراذ القرررار بعررد دراسررة الرجو
 المختلفة للمشكلة

2 2 1 2 1 1636% 

تترررروفر معرررراٌٌر دقٌقررررة الحكررررم علررررى اإلرجابررررات 
 المختلفة

2 1 2 2 1 1636% 

 %3333 0 2 1 1 2 حقايق تساهم فً حل المشكلت العلمٌة
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 %1636 1 2 1 2 2 ٌظهر التماٌز بٌن الحرجج القوٌة والضعٌفة

  %122 6 2 4 0 2  المجموع الكلً

 تنبؤال

 %1035 1 2 1 2 2 ٌساعد على التنبؤ بالنتايج

0936% 

 %05 0 1 2 1 2 ٌساعد على إنتاج اكبر عدد ممكن من األفكار

 %1035 1 2 1 2 2 ٌوظا الحواس فً الملحظة والتنبؤ

 %05 0 2 1 1 2 ٌمكن من مناقشة األفكار المطروحة

 %1035 1 2 2 1 2 ٌساعد على اقتراح ترجربة الختبار الفرص

 %1035 1 2 2 1 2 ٌساعد فً طرح البدايل الختٌار الفرص

  %122 8 1 3 4 2  المجموع الكلً 

 
 
 

التفكٌرررررررررررررررررر 
 العلمً

 
 التركٌز

  %52 0 2 1 1 2 تحدٌد المشكلت
 %52 0 2 2 1 1 صٌاغة األهداا 1135%

  %122 4 2 1 0 1  المجموع الكلً

 جمعالمعلومات
 %05 1 2 1 2 2 بالملحظة

1533% 
 %75 3 1 1 1 2 تحدٌد األسيلة

  %122 4 1 0 1 2  المجموع الكلً

 الترمٌز
 %52 1 2 1 2 2 االنتباه

737% 
 %52 1 2 1 2 2 اإلدراك

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً

 التنظٌم

 2 2 2 2 2 2 المقارنة

737% 
 %52 1 2 2 1 2 التصنٌا

 2 2 2 2 2 2 الترتٌب

 %52 1 2 2 1 2 التمثٌل

  %122 0 2 2 0 2  المجموع الكلً

 التحلٌل

 %02 1 2 2 1 2 تحدٌد السمات والخصايص

 %02 1 2 2 1 2 تحدٌد األنماط والعلقات 1930%

 %42 0 2 2 1 1 تحدٌد األفكار الريٌسة

  %02 1 2 1 2 2 تحدٌد األخطاء

  %122 5 2 1 3 1  المجموع الكلً
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 اإلنتاجٌة) )التولٌف

 %05 1 2 1 2 2 االستنتاج

1533% 
 %05 1 2 1 2 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

 %05 1 2 2 1 2 اإلسهاب

 %05 1 2 2 1 2 التمثٌل

  %122 4 2 0 0 2  المجموع الكلً

 التكاملوالدمج
 %52 1 2 2 1 2 التلخٌص

737% 
 %52 1 2 1 2 2 التركٌب

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً

 التقوٌم
 %05 1 2 1 2 2 بناء معاٌٌر

1533% 
 %75 3 1 1 1 2 التأكد

  %122 4 1 0 1 2  المجموع الكلً 

التفكٌرررررررررررررررررر 
 المنظومً

إدراك العالقةةة بةةٌن أجةةزاء 
 الشكل المنظومً 

ٌحدد كٌفٌة تأثٌر العناصر المختلفة فً موقا أو 
 ا على اآلخرظاهرة كل منه

2 1 1 2 0 122% 
3333% 

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً

تكملةالعالقاتبٌنأجزاءالشكل 
 المنظومً

ٌوضررح كٌررا تتفاعررل األرجررزاء لتنررتج نررواتج كلٌررة 
 فً أنظمة معقدة

2 1 1 2 0 122% 
3333% 

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً

 بناءالشكاللمنظومً

بررررر مررررن مرجمررررو  ٌوضررررح أن الشرررركل الكلررررً أك
 األرجزاء

2 1 2 2 1 52% 

3333% 

 %52 1 2 2 1 2 ٌستنتج األنماط أكثر من رؤٌة األحدا  الرجزيٌة

  %122 0 2 2 0 2  المجموع الكلً 

 
التفكٌرررررررررررررررررر 

 البصري

 التعرفعلٌالشكاللبصري

 %42 0 2 1 1 2 التعرا على أبعاد المثٌر البصري المعروص

0037% 
 %02 1 2 1 2 2 ٌر البصري المعروصالتعرا على طبٌعة المث

التعرررا علررى رجمٌرر  خصررايص الظرراهرة للمثٌررر 
 البصري المعروص

2 1 1 2 0 42% 

  %122 5 2 3 0 2  المجموع الكلً

 تحلٌاللشكاللبصرٌووصفه

القرررردرة علررررى رؤٌررررة العلقررررات داخررررل المثٌررررر 
 البصري

2 1 1 2 0 42% 

0037% 

 %42 0 2 1 1 2 تحدٌد خصايص تلك العلقات 
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 %02 1 2 2 1 2 تصنٌا تلك العلقات

  %122 5 2 0 3 2  المجموع الكلً

القدرة على رؤٌة علقرة الترأثٌر والترأثر مرن برٌن  ربطالعالقاتفٌالشكاللبصري
مواق  الظاهرات المتمثلة فً الشكل أو الصرورة 

 المعروضة

2 1 1 2 0 122% 
 
9% 

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً

إدراركوتفسٌرالغموضةةةةفٌال
 شكاللبصري

القدرة على إٌضراح مردلوالت الكلمرات والرمروز 
 واإلشارات فً األشكال 

2 1 2 2 1 05% 

1831% 
تقرٌب العلقات بٌن مدلوالت الكلمات والرمروز 

 واإلشارات فً األشكال
2 1 2 2 1 05% 

 %05 1 2 2 1 2 توضٌح المعلومات الكٌمٌايٌة

 %05 1 2 2 1 2 لمعلومات الكٌمايٌةتفسٌر ا

  %122 4 2 2 4 2  المجموع الكلً

 %6636 0 2 1 1 2 القدرة على التعرا على الشكل أو الصورة  مهارة التمٌٌز البصري
1336% 

 %3333 1 2 2 1 2 تمٌٌزها عن األشكال أو الصور األخرى

  %122 3 2 1 0 2  المجموع الكلً

منالشكاللاستخالصالمفاهٌم
 بصري

 %3333 1 2 1 2 2 القدرة على استخلص معانً رجدٌدة

التوصررل الررى مفرراهٌم ومبررادم علمٌررة مررن خررلل  1336%
 الشكل 

2 1 1 2 0 6636% 

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً 

 
 

  



163 
 

 (: تحميؿ وحدة الكيمياء لكتاب عموـ الصؼ التاسع / فصؿ ثاني9ممحؽ )
مرجمرررررررررررررررررررو   التقوٌم األنشطة المحتوى األهداا المؤشر المهارة أبعاد التفكٌر 

تكرررررررررررررررررارات 
 المؤشرات

نسرررررربة ميوٌررررررة 
 للمؤشرات

 النسبة الميوٌة الكلٌة

 
 
 
 
 
 

التفكٌرررر فررروق 
 المعرفً

معرفررة كٌفٌررة توظٌررا االسررتراتٌرجٌات المختلفررة  الوعٌبالمعرفةاإلجرائٌة
 النرجاز إرجراءات التعلم

1 1 1 2 3 122% 
1237% 

  %122 3 2 1 1 1  المجموع الكلً 

 الوعٌبالمعرفةالشرطٌة
 %52 1 2 1 2 2 معرفة الفرد متى تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

731% 
 %52 1 2 2 1 2 معرفة الفرد لماذا تكون اإلستراتٌرجٌة فعاله

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً

 الضبطوالمراقبة

 %..08 0 2 1 1 2 اإلبقاء على الهدا فً بؤرة االهتمام 

05% 

 %0835 0 2 1 1 2 تسلسل خطوات الدرس لتحقٌق الهدا 

اختٌررار العملٌررة المليمررة التررً تتبرر  فررً السررٌاق 
مرتبطررررة بالمحافظررررة علررررى تسلسررررل الخطرررروات 

 المليمة

2 2 1 2 1 1430% 

 %1430 1 2 1 2 2 اكتشاا العقبات واألخطاء 

 %1430 1 2 1 2 2 معرفة كٌفٌة التعلب على العقبات واألخطاء

  %122ٍ 7 2 5 0 2  المجموع الكلً

 التخطٌط

 %1131 1 2 2 1 2 اإلحساس بورجود مشكلة

3031% 

 %1131 1 2 2 1 2 تحدٌد المشكلة

 %1131 1 2 1 2 2 اختبار إستراتٌرجٌة الحل 

 %1131 1 2 1 2 2 ترتٌب خطوات التنفٌذ

 %0030 0 2 1 1 2 تحدٌد العقبات المحتملة 

 %1131 1 2 2 1 2 تحدٌد أسالٌب موارجهة الصعوبات

 %0030 0 2 1 1 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

  %122 9 2 4 5 2  المجموع الكلً

 التقٌٌم

 %0835 0 1 2 1 2 تقٌٌم مدى تحقق الهدا

05% 
 %1430 1 1 2 2 2 الحكم على دقة النتايج وكفاٌتها

 %0835 0 1 2 1 2 ة األسالٌب التً استخدمتتقٌٌم مدى مليم

 %1430 1 1 2 2 2 تقٌٌم كٌفٌة تناول العقبات واألخطاء



164 
 

 %1430 1 1 2 2 2 تقٌٌم فاعلٌة الخطة وتنفٌذها

  %122 7 5 2 0 2  المجموع الكلً 

 
 
 
 
 
 

التفكٌرررررررررررررررررر 
 االبتكاري

 
 
 

 الطالقة

 %9329 1 2 1 2 2 ٌتضمن العدٌد من األفكار المناسبة لموقا معٌن

 
 
 
 
 
 
 

44% 

 %9329 1 2 1 2 2 ٌعرص صورا متنوعة تنمً اإلبدا  لدى الطلبة

ٌتضمن عدٌدا من المفاهٌم التً تتنراول الظرواهر 
 الطبٌعٌة

2 2 1 2 1 9329% 

 %9329 1 2 1 2 2 ٌتضمن عددا من الرسوم التوضٌحٌة

 %0730 3 1 1 1 2 ٌطرح العدٌد من األسيلة

 %9329 1 2 2 1 2 ٌتضمن عددا من المترادفات للمفاهٌم العلمٌة

ٌوفر مواقا تستدعً إنتاج اكبر قدر ممكرن مرن 
الحقرررايق والمفررراهٌم دون تحدٌرررد مرررا ٌصرررل إلٌررره 

 الطلبة مسبقا

2 1 2 2 1 9329% 

ٌتضررررررمن صررررررورا مختلفررررررة لتقرررررروٌم الطلقررررررة 
 مثل:قارن،بٌن،وضح العلقة

2 2 1 1 0 1831% 

  %122 11 0 6 3 2  المجموع الكلً

 المرونة

ٌتضررمن أمثلررة متنوعررة للمفرراهٌم العلمٌررة الررواردة 
 فٌه

2 2 1 2 1 1636% 

ٌتضرمن أمثلررة متنوعرة للظررواهر العلمٌرة الررواردة  04%
 فٌه

2 2 1 2 1 1636% 

 %3333 0 1 1 2 2 ٌوفر فرصة للربط العمٌق بٌن المفاهٌم

ة تراعرررً الفرررروق ٌقررردم طررررق تررردرٌس متنوعررر
 الفردٌة بٌن الطلبة

2 2 1 2 1 1636% 

 

 %1636 1 2 1 2 2 ٌقدم أفكار متنوعة بطرٌقة تتسم بالمرونة

  %122 6 1 5 2 2  المجموع الكلً

 األصالة

ٌتررٌح الفرصررة للطالررب لتقرردٌم اسررترجابات رجدٌرردة 
 غٌر مكررة

2 1 2 2 1 1035% 

30% 
 %1035 1 2 1 2 2 الطبٌعٌةٌقدم أمثلة غٌر شايعة للظواهر 

 %1035 1 2 1 2 2 ٌقدم حلوال مبتكرة وغٌر مكررة للظواهر

ٌتضررررمن صررررٌغ معٌنررررة لتقرررروٌم األصررررالة مثررررل: 
 اقترح،برهن

2 1 2 2 1 1035% 
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 %1035 1 2 2 1 2 ٌساعد فً إنتاج شًء رجدٌد

ٌعرص المشكلت بشكل ٌح  الطلبرة وٌشررجعهم 
 حلول متنوعة لهاعلى التفكٌر فً إٌرجاد 

2 1 2 2 1 1035% 

 %1035 1 2 2 1 2 ٌتضمن مشكلت ٌعانً منها المرجتم 

ٌساعد الطلبة علرى التنبرؤ بالنترايج المترتبرة علرى 
 المشكلت

2 1 2 2 1 1035% 

ٌتضمن صٌغ معٌنة لتقروٌم الحساسرٌة للمشركلت 
 مثل:ماالمشكلت،مااألسباب،ما الحلول

2 2 2 2 2 2 

  %122 8 2 0 6 2  مجموع الكلًال 

 التفكٌر الناقد

 االستنتاج

 %3333 1 2 1 2 2 تقدم خطوات تساعد للتوصل للستنتارجات

 %3333 1 2 2 1 2 تقدم المعلومات من العام الى الخاص 1237%

 %3333 1 2 1 2 2 ٌسهم فً اصدار حكم للنتايج

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً

 طاالستنبا

 %1636 1 2 2 1 2 ٌحدد علقة السبب بالنتٌرجة

0134% 
ٌمٌز بٌن العبارات ذات الصلة بالموضو  والتً 

 ال ترتبط به
2 1 1 1 3 52% 

 %3333 0 1 1 2 2 ٌمكن الربط بٌن الحقايق واآلراء

  %122 6 0 0 0 2  المجموع الكلً

 التفسٌر

 %52 0 1 2 1 2 ٌفسٌر النتايج فً ضوء البٌانات المعطاة

1430% 
 %05 1 2 1 2 2 تساهم فً اكتشاا الحقايق

ٌحررررول االسررررتنتاج الررررى مرجموعررررة ملحظررررات 
 مرتبطة به 

2 2 1 2 1 05% 

  %122 4 1 0 1 2  المجموع الكلً

 تقوٌم المناقشات

 %0835 0 2 1 1 2 ٌساعد على الحكم على مصداقٌة المصدر

05% 

بعررد دراسررة الرجوانررب ٌسرراعد علررى اتخرراذ القرررار 
 المختلفة للمشكلة

2 1 2 2 1 1430% 

تترررروفر معرررراٌٌر دقٌقررررة الحكررررم علررررى اإلرجابررررات 
 المختلفة

2 2 1 2 1 1430% 

 %0835 0 2 1 1 2 حقايق تساهم فً حل المشكلت العلمٌة
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 %1430 1 2 2 1 2 ٌظهر التماٌز بٌن الحرجج القوٌة والضعٌفة

  %122 7 2 3 4 2  المجموع الكلً

 التنبؤ

 %1035 1 2 1 2 2 ٌساعد على التنبؤ بالنتايج

0835% 

 %1035 1 2 2 1 2 ٌساعد على إنتاج اكبر عدد ممكن من األفكار

 %1035 1 2 1 2 2 ٌوظا الحواس فً الملحظة والتنبؤ

 %05 0 2 1 1 2 ٌمكن من مناقشة األفكار المطروحة

 %1035 1 2 2 1 2 الختبار الفرصٌساعد على اقتراح ترجربة 

 %05 0 2 1 1 2 ٌساعد فً طرح البدايل الختٌار الفرص

  %122 8 2 4 4 2  المجموع الكلً 

 
 
 

التفكٌرررررررررررررررررر 
 العلمً

 التركٌز
  %52 0 2 1 1 2 تحدٌد المشكلت

 %52 0 2 2 1 1 صٌاغة األهداا 1333%

  %122 4 2 1 0 1  المجموع الكلً

 ماتجمعالمعلو
 %52 1 2 1 2 2 بالملحظة

636% 
 %52 1 2 1 2 2 تحدٌد األسيلة

  %122 0 2 0 2 2  المجموع الكلً

 الترمٌز
 %05 1 2 1 2 2 االنتباه

1333% 
 %75 3 1 1 1 2 اإلدراك

  %122 4 1 0 1 2  المجموع الكلً

 التنظٌم

 %02 1 2 1 2 2 المقارنة

1636% 
 %02 1 2 1 2 2 التصنٌا

 %02 1 2 1 2 2 الترتٌب

 %42 0 2 1 1 2 التمثٌل

  %122 5 2 4 1 2  المجموع الكلً

 التحلٌل

 %05 1 2 1 2 2 تحدٌد السمات والخصايص

 %05 1 2 1 2 2 تحدٌد األنماط والعلقات 1333%

 %05 1 2 2 1 2 تحدٌد األفكار الريٌسة

  %05 1 2 1 2 2 تحدٌد األخطاء

  %122 4 2 3 1 2  المجموع الكلً



167 
 

 اإلنتاجٌة) )التولٌف

 %1636 1 2 1 2 2 االستنتاج

02% 
 %3333 0 2 1 1 2 التنبؤ بالنتايج المتوقعة

 %1636 1 2 1 2 2 اإلسهاب

 %3333 0 2 1 1 2 التمثٌل

  %122 6 2 4 0 2  المجموع الكلً

 التكاملوالدمج
 %52 1 2 2 1 2 التلخٌص

636% 
 %52 1 2 1 2 2 التركٌب

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً

 التقوٌم
 %3333 1 2 1 2 2 بناء معاٌٌر

12% 
 %6636 0 1 1 2 2 التأكد

  %122 3 1 0 2 2  المجموع الكلً 

التفكٌرررررررررررررررررر 
 المنظومً

إدراك العالقةةة بةةٌن أجةةزاء 
 الشكل المنظومً 

فة فً موقا أو ٌحدد كٌفٌة تأثٌر العناصر المختل
 ظاهرة كل منها على اآلخر

2 2 1 2 1 122% 
05% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

تكملةالعالقاتبٌنأجزاءالشكل 
 المنظومً

ٌوضررح كٌررا تتفاعررل األرجررزاء لتنررتج نررواتج كلٌررة 
 فً أنظمة معقدة

2 2 1 2 1 122% 
05% 

  %122 1 2 1 2 2  المجموع الكلً

 بناءالشكاللمنظومً

ٌوضررررح أن الشرررركل الكلررررً أكبررررر مررررن مرجمررررو  
 األرجزاء

2 1 2 2 1 52% 

52% 

 %52 1 2 1 2 2 ٌستنتج األنماط أكثر من رؤٌة األحدا  الرجزيٌة

  %122 0 2 1 1 2  المجموع الكلً 

 
التفكٌرررررررررررررررررر 

 البصري

 التعرفعلٌالشكاللبصري

 %42 0 2 1 1 2 التعرا على أبعاد المثٌر البصري المعروص

05% 
 %42 0 2 1 1 2 عرا على طبٌعة المثٌر البصري المعروصالت

التعرررا علررى رجمٌرر  خصررايص الظرراهرة للمثٌررر 
 البصري المعروص

2 2 1 2 1 02% 

  %122 5 2 3 0 2  المجموع الكلً

 تحلٌاللشكاللبصرٌووصفه

القرررردرة علررررى رؤٌررررة العلقررررات داخررررل المثٌررررر 
 البصري

2 2 1 2 1 3333% 

15% 

 %3333 1 2 1 2 2 تلك العلقات  تحدٌد خصايص
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 %3333 1 2 1 2 2 تصنٌا تلك العلقات

  %122 3 2 3 2 2  المجموع الكلً

القدرة على رؤٌة علقرة الترأثٌر والترأثر مرن برٌن  ربطالعالقاتفٌالشكاللبصري
مواق  الظاهرات المتمثلة فً الشكل أو الصرورة 

 المعروضة

2 1 1 2 0 122% 12% 

  %122 0 2 1 1 2  الكلً المجموع

إدراركوتفسٌرالغموضةةةةفٌال
 شكاللبصري

القدرة على إٌضراح مردلوالت الكلمرات والرمروز 
 واإلشارات فً األشكال 

2 2 1 2 1 05% 

02% 
تقرٌب العلقات بٌن مدلوالت الكلمات والرمروز 

 واإلشارات فً األشكال
2 1 2 2 1 05% 

 %05 1 2 2 1 2 توضٌح المعلومات الكٌمٌايٌة

 %05 1 2 2 1 2 تفسٌر المعلومات الكٌمايٌة

  %122 4 2 1 3 2  المجموع الكلً

 %6636 0 2 1 1 2 القدرة على التعرا على الشكل أو الصورة  مهارة التمٌٌز البصري
15% 

 %3333 1 2 1 2 2 تمٌٌزها عن األشكال أو الصور األخرى

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً

استخالصالمفاهٌممنالشكالل
 بصري

 %6636 0 2 1 1 2 القدرة على استخلص معانً رجدٌدة

التوصررل الررى مفرراهٌم ومبررادم علمٌررة مررن خررلل  15%
 الشكل 

2 2 1 2 1 3333% 

  %122 3 2 0 1 2  المجموع الكلً 
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 13 هصفكفة عىاصر هىٍاج العمـك العاهة لكحد الكيهياء لمصؼ السابع 3.2
 14 هصفكفة عىاصر هىٍاج العمـك العاهة لكحد الكيهياء لمصؼ الثاهف 4.2
 15 ر هىٍاج العمـك العاهة لكحد الكيهياء لمصؼ التاسعهصفكفة عىاص 5.2
 25 أبعاد التفكير في العمـك كهٍارات التفكير الفرعية الهىبثقة هىٍا 6.2
 35 العهميات الهعرفية العاهة 7.2
 64 الجدكؿ األكلي لىتائا الصؼ الخاهس 1.4
مـك في كحد الكيهيػاء لمصػؼ التكرارات كالىسب الهئكية لهستكل تضهيف أبعاد التفكير في الع 2.4

 الخاهس األساسي/ الفصؿ األكؿ
65 

 71 الجدكؿ األكلي لىتائا الصؼ السادس 3.4
التكرارات كالىسب الهئكية لهستكل تضهيف أبعاد التفكير في العمـك في كحد الكيهيػاء لمصػؼ  4.4

 السادس األساسي/ الفصؿ األكؿ
72 

 78 أكؿ الجدكؿ األكلي لىتائا الصؼ السابع/ فصؿ 5.4
التكرارات كالىسب الهئكية لهستكل تضهيف أبعاد التفكير في العمـك في كحد الكيهيػاء لمصػؼ  6.4

 السابع األساسي/ الفصؿ األكؿ
78 

 84 الجدكؿ األكلي لىتائا الصؼ السابع/ فصؿ ثاىي 7.4
لمصػؼ  التكرارات كالىسب الهئكية لهستكل تضهيف أبعاد التفكير في العمـك في كحد الكيهيػاء 8.4

 السابع األساسي/ الفصؿ الثاىي
84 

 90 الجدكؿ األكلي لىتائا الثاهف األساسي/ الفصؿ األكؿ 9.4
التكرارات كالىسب الهئكية لهستكل تضهيف أبعاد التفكير في العمـك في كحد الكيهيػاء لمصػؼ  10.4

 الثاهف األساسي/ الفصؿ األكؿ
91 

 96 الفصؿ الثاىيالجدكؿ األكلي لىتائا الثاهف األساسي/  11.4
التكرارات كالىسب الهئكية لهستكل تضهيف أبعاد التفكير في العمـك في كحد الكيهيػاء لمصػؼ  12.4

 الثاهف األساسي/ الفصؿ الثاىي
97 

 102 الجدكؿ األكلي لىتائا لمصؼ التاسع األساسي/ الفصؿ الثاىي 13.4
في العمـك في كحد الكيهيػاء لمصػؼ التكرارات كالىسب الهئكية لهستكل تضهيف أبعاد التفكير  14.4

 التاسع األساسي/ الفصؿ الثاىي
103 
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 فيرس المالحؽ
رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 الهمحؽ
 رقـ الصفحة اسـ الهمحؽ

 124 الدراسةأداة  1
 128 أسهاء الهحكهيف 2
 129 تحميؿ كحدة الكيهياء لكتاب عمـك الصؼ الخاهس/ الفصؿ األكؿ  3
 134 صؼ السادس/ الفصؿ األكؿتحميؿ كحدة الكيهياء لكتاب عمـك ال 4
 139 تحميؿ كحدة الكيهياء لكتاب عمـك الصؼ السابع/ الفصؿ األكؿ 5
 144 تحميؿ كحدة الكيهياء لكتاب عمـك الصؼ السابع/ الفصؿ الثاىي 6
 150 تحميؿ كحدة الكيهياء لكتاب عمـك الصؼ الثاهف/ الفصؿ األكؿ 7
 157 الثاهف/ الفصؿ الثاىيتحميؿ كحدة الكيهياء لكتاب عمـك الصؼ  8
 163 تحميؿ كحدة الكيهياء لكتاب عمـك الصؼ التاسع/ الفصؿ الثاىي 9
 
 
 

 فيرس األشكاؿ
 رقـ الصفحة اسـ الشكؿ رقـ الشكؿ

 27 هككىات فكؽ الهعرفي لتضهيف يكر كآخركف 1.2
 40 هٍارات التفكير الهىظكهي 2.2
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 فيرس المحتويات
 رقـ الصفحة الموضوع

 أ إقرار
 ب الشكر كالتقدير

 ج همخص الرسالة بالعربية
 ق همخص الرسالة باالىجميزية

 الفصؿ األوؿ: مشكمة الدراسة وخمفيتيا
 3 هقدهة

 3 هشكمة الدراسة
 3 أٌداؼ الدراسة

 3 الدراسة ؤاؿس
 3 أٌهية الدراسة
 4 حدكد الدراسة

 4 هصطمحات الدراسة
 والدراسات السابقة الفصؿ الثاني: اإلطار النظري

 6 ماالطار الىظر 
 7 الهىٍا الفمسطيىي
 8 عىاصر الهىٍاج
 8 هىٍاج العمكـ

 9 هككىات هىٍاج العمكـ
 20 التفكير

 20 خصائص التفكير 
 21 هٍارات التفكير

 43 تحديات القرف الحادم كالعشريف
 48 أٌداؼ تىهية هٍارات القرف الحادم كالعشريف

 44 ت القرف الحادم كالعشريفتصىيؼ هٍارا
 44 هٍارات القرف الحادم كالعشريف كعالقتٍا بأبعاد التفكير

 45 تعقيب ختاهي
 51 الدراسات السابقة 
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 57 التعقيب عمى الدراسات السابقة 
جراءاتيا   الفصؿ الثالث: طريقة الدراسة وا 

 60 هىٍا الدراسة
 60 هجتهع الدراسة
 60 عيىة الدراسة 

 60 ات الدراسة هتغير 
 60 أدكات الدراسة

 61 أداة تحميؿ الهحتكل
 63 اجراءات تطبيؽ الدراسة 

 63 الهعالجة اإلحصائية
  الفصؿ الرابع: عرض نتائج الدراسة

 108 الىتائا الهتعمقة بسؤاؿ الدراسة
 111 تمخيص الىتائا

 111 الفصؿ الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات
 111 مقة بسؤاؿ بسؤاؿ الدراسةهىاقشة الىتائا الهتع

 113 هقارىة بيف كتابي الصؼ السابع لمفصميف
 113 هقارىة بيف كتابي الصؼ الثاهف لمفصميف

 114 التكصيات
 115 الهراجع
 124 الهالحؽ
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 174 فٍرس الهالحؽ
 174 فٍرس األشكاؿ

 175 فٍرس الهحتكيات
 


