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 اإلهداء
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 )يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات(
 صدق هللا العظيم

 الذي أعانني في انجاز عملي المتواضع. -هلالج لج–إلى هللا 
من وهبني كل ما يملك ألحقق إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار، إلى من أحمل اسمه بكل فخر، إلى 

 آماله، إلى معنى الحنان
 والدي الغالي

إلى من كان دعائها سر نجاحي، إلى من كانت تدفعني نحو األمام لنيل المبتغى، إلى التي رعتني 
 حق رعاية وكانت سندي في الشدائد

 والدتي الغالية
 ظات إلى رياحين حياتيإلى نبض قلبي وسندي في هذه الحياة، إلى من تذوقت معهم أجمل اللح

 إخوتي دمحم، أحمد، حسن
 إلى صاحبة االبتسامة الرائعة، إلى من تميزت بالوفاء

 أختي سبيل
 ، إلى رفيق الدربالقلب الطيبإلى 

 خطيبي الغالي
 عائلتي الكريمةإلى من أحمل اسمهم بكل فخر 

 
 سجود عيسى شالش نجوم
  





 

 ب
 

 قديرالشكر والت
 

الحمددد ر رب العددالمين والصدددالة والسددالم علددى أشدددرف األنبيدداء والمرسددلين نبيندددا   وعلددى آلدده وصدددحبه 
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أشكر هللا عز وجل الذي هداني وأرشدني إلعداد عملي المتواضع. 

سدرحان علدى كدل مدا قدمده  ال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بخالص الشكر للدكتور الفاضدل غسدان
 ثراء عملي المتواضع.إونصائح وتوجيهات قيمة ساهمت في  لي من إرشادات

 
كمدددا وأتقددددم بالشدددكر والتقددددير مدددن أعضددداء لجندددة المناقشدددة علدددى جهدددودهم فدددي قدددراءة ومناقشدددة الرسدددالة، 

 والمالحظات والتوجيهات التي سوف تدعم رسالتي. 
 

 اتذتي المحترمين في كلية العلوم التربوية.وال يفوتني أن أتقدم بالشكر لجميع أس
 

 ولكل من مد لي يد العون أو أسدى لي معروفًا في انجاز عملي المتواضع فله خالص الشكر والتقدير. 
 

والحمد ر رب العالمين أواًل وآخرًا، عدد خلقه ورضى نفسده وزندة عرشده ومدداد كلماتده، والصدالة والسدالم 
 حبه أجمعين. على نبينا   وعلى آله وص

 سجود عيسى شالش نجوم 
  



 

 ج
 

 الملخص

 

تقصددي أثددر اسددتخدام اسددتراتيجيتي الددتعلم باللعددب والتعلدديم البصددري فددي تدددريس إلددى هدددفت هددذه الدراسددة 
طلبددددة الصددددف الثالددددث عينددددة مددددن العلددددوم لتنميددددة مهددددارتي التواصددددل االجتمدددداعي والتفكيددددر البصددددري لدددددى 

فدددددي الفصدددددل الثددددداني مدددددن العدددددام الدراسدددددي الدراسدددددة طبقدددددت . فدددددي محافظدددددة أريحدددددا واألغدددددوار األساسدددددي
إلددى شدددعبتين تجدددريبيتين  وطالبدددة تددم تدددوزيعهم عشدددوائياً  طالبددداً  57عيندددة مكوندددة مددن علددى  1122/1122

ت ولددددى باسددددتخدام اسددددتراتيجية اللعددددب والثانيددددة باسددددتراتيجية التعلدددديم البصددددرى أمددددا الثالثددددة فكاندددددرسددددت األ
 .عتياديةمجموعة ضابطة درست بالطريقة اإل

قددد تددم بندداء أداتددين للدراسددة همددا اسددتبانة لقيدداس مهددارات التواصددل االجتمدداعي وبطاقددة مالحظددة لقيدداس و 
سددتخدامه فددي تطبيددق اسددتراتيجيتي فة إلددى إعددداد دليددل معلددم للوحدددة إلمهددارات التفكيددر البصددري، باإلضددا
 ا.مالدراسة وثباته أداتيالتأكد من صدق تم التعلم باللعب والتعليم البصري، و 

( لقيدداس فددروق مهددارات one way ANOVAم تحليددل البيانددات باسددتخدام تحليددل التبدداين األحددادي  تدد
التواصل االجتماعي ومهدارات التفكيدر البصدري بدين المجمدوعتين التجدريبيتين والمجموعدة الضدابطة. وقدد 

مهدددارات اسدددتخدام اسدددتراتيجيتي الدددتعلم باللعدددب والتعلددديم البصدددري لددده أثدددر فدددي تنميدددة أن أظهدددرت النتدددائ  
لده أثددر فددي تنميددة و  التواصدل االجتمدداعي ومهددارات التفكيدر البصددري لدددى طلبددة الصدف الثالددث األساسددي.

مهارات التواصل مع المعلم/ة، أما في مجال تنمية المهارات االجتماعيدة مدع االقدران فكدان األثدر لصدالح 
ب أثددر أكبددر فددي تنميددة مهددارات سددتخدام اسددتراتيجية الددتعلم باللعددكمددا وكددان ال اسددتراتيجية الددتعلم باللعددب.

 التفكير البصري من استراتيجية التعليم البصري.

فددي ضدددوء النتدددائ ، أوصدددت الباحثدددة بضدددرورة إجددراء دراسدددات أخدددرى لقيددداس تدددأثير اسدددتخدام اسدددتراتيجيات 
 .الطلبةجديدة في تدريس العلوم، لتطوير مهارات التواصل االجتماعي والتفكير البصري لدى 
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Abstract 

 

This study aimed at tracking the strategic effect of learning by playing and visual learning 

in teaching science to develop the two skills of social communication and visual thinking 

for 3rd grade students. The study was implemented in the second semester of the school 

year 2018/2019 on a sample consisting of 73 students who was distributed randomly into 

two experimental classrooms, one was taught by using the playing learning strategy and 

the other by visual learning strategy and there was another group of students in a third 

classroom who were taught by the regular conventional ways as a controlled variables 

group. 

Two different tools were built to conduct the study, a questionnaire to measure the social 

communication skills and a note card to measure the visual thinking skills. In addition, a 

teaching guide (plan) was prepared for the unit to use it in applying the two different 

strategies, then to be sure about stability and credibility of the research tools. 

The information was analyzed using one-way analysis of variable method (ANOVA) to 

measure the differences between social communication skills group, the visual skills group 

and the regular controlled group. The results had shown that using both learning by 

learning and visual learning have their effect on developing the skills of social 

commendation and visual thinking for third graders, and also have an effect in developing 

the skills of communication with the teacher. In the field of developing social skills with 

colleagues and siblings the greater effect was when learning by playing strategies were 

applied.  

In the light of the results that the study had reached, the researcher recommended 

conducting more researches and studies about the effects of using learning by playing and 

visual learning on teaching science to develop the skills of social communication and 

visual thinking for 3rd grade students using different sample student groups and different 

variables. And it’s important to concentrate on developing social communication skills and 

visual thinking in teaching and during classroom activities. 
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأهميتها

 
 المقدمة 0.0
 

جددذريًا مددن أجددل مواكبددة العصددر،  يشددهد تدددريس العلددوم فددي وقتنددا الحاضددر، وعلددى مسددتوى العددالم تطددوراً 
خدرى، حيدث أكدد البداحثون أن فهدم معرفدة المنظمدة األأ زه عدن مجداالت الفالعلم له روحه الخاصة التي تمي

العلددم ال يددتم اال اكا عكددس تدددريس العلددوم طبيعددة العلددم، ولهددذا فددإن االتجدداه المعاصددر فددي تدددريس العلددوم 
 يهدف الى فهم محتوى العلم.

 
قددًا، مهتمدًا وفي التربية العلمية وتدريس العلوم نحن بحاجة الى تربية علمية تصنع فدردًا مسدتقاًل واعيدًا، نا

كا حساسدية وخيدال واسددع لمواجهدة متطلبددات العصدر االقتصدادية والثقافيددة واالجتماعيدة. ومددن هندا ينبغددي 
أن ال ننظر الى التربيدة كأنهدا ثابتدة بدل هدي عمليدة مسدتمرة ومتطدورة ديناميدة تتدأثر بدالتغيرات االجتماعيدة 

نددددا بددددل لجميددددع ابندددداء الددددوطن  صددددالح، واالقتصددددادية والثقافيددددة وبالتددددالي فهددددي ضددددرورية لدددديس فقدددد  لطلبت
1511.) 
 

كما وأن عصرنا في سنواته األخيرة اهتم بدم  العلوم في أنشطة وفعاليات حياتنا كافة، حيدث أصدبح لهدا 
آثار وبصمات واضحة في كل مجال من مجاالت حياتنا. األمر الذي دفدع التربيدة بصدورة عامدة والتربيدة 

د مدتعلم قدادر علدى مواكبدة التطدورات التدي تحصدل حولده، وجعلده العلمية بصورة خاصة التوجه نحو إعددا
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المعلددم العنصددر الفعددال فددي التربيددة العلميددة القددادر علددى يعتبددر مسدداهمًا فددي هددذه الثددورة العلميددة الهائلددة. و 
تحقيق أهدافها وتجسيد أغراضها، لذا أصبح لزامًا عليه أن يكدون ملمدًا بعناصدر تأهيلده للقيدام بعملده علدى 

 (. 2111 زيتون، ضل وجه أحسن وأف
 

وبما أن العملية التربوية كل متكامل ال يمكن تجزئته، ينبغي للمدرس أن يكون على علدم ووعدي بأهدداف 
المدددنه  ومحتدددواه ليدددتمكن مدددن صدددياغة أهدددداف درسددده و يطدددور نفسددده ليكدددون قدددادرًا علدددى امدددتال  مختلدددف 

فعهددًا لتمكددين الطلبددة مددن اسددتيعاب المعددارف طرائددق التدددريس التقليديددة والحديثددة ويختددار أنسددبها وأكثرهددا ن
 .واكتساب المهارات وتشرب القيم التي ينطوي عليها محتوي المنه  وبالتالي تحقيق أهدافه

 
 مشكلة الدراسة 1.0

 
المدرسددة الحديثددة فددي التعلدديم تسددعى باهتمددام متزايددد إلددى تنميددة قدددرة المددتعلم علددى الددوعي مددن الكثيددر إن 

بالتفكير إضافة إلى أهمية دم  التفكير في عمليات التعليم، حيث يأتي كلدك ليككدد علدى أن بلدوم المدتعلم 
وبالتدددالي  ،إلدددى مسدددتوى تعلددديم كات معندددى وأثدددر حدددد إدرا  مدددا بتعلمددده مدددن المعدددارف يمكنددده مدددن الوصدددول

 العلميددة ينبغددي إعطدداء فرصددة للمتعلمددين إلظهددار تصددوراتهم البصددرية كمرجعيددة لخبددراتهم فددي الممارسددات
 وجددت وبهدذا المعندى ،البصدري التفكير  مهداراتوهذا يددعونا إلدى فدتح مسداحات واسدعة لموضدوعات تنميدة 

فدددي تنميدددة سدددلو  المدددتعلم ًا عطدددي ثمدددار يقدددد  لعلدددوماصدددري فدددي الب تعلددديمسدددتراتيجية الاسدددتخدام ان أ ةالباحثددد
مد  الدتعلم باللعدب والتعلديم لدذلك جداءت فكدرة د ،علميدةبداعية في تنداول الموضدوعات الاإل هقدراتوتوجيهه 
 .ميع جوانبه لكي يرى ويمارس وينفذألن الهدف هو السعي إلى تكامل المتعلم من ج؛ البصري 
مددن  وجدددت الباحثددةو ألهميتدده للطلبددة فددي المرحلددة االبتدائيددة، نظددرًا  بوتوجهددت الباحثددة للددتعلم باللعددكمددا 
اعد سدوانهدا ت ابيدة، كمداأن نتدائ  اسدتخدام الدتعلم باللعدب كاندت ايج الطالع على االدبيات السدابقةخالل ا

 .ل عملية التعلم وتضيف المتعة لهاعلى تقوية العالقات االجتماعية وتسه
ممدا  ألساسديشعب من طلبدة الصدف الثالدث ا 7 على باحثةلتي تعمل بها الالمدرسة ا احتواء إلىأضافة 
 .ةالدراسة الحالي في تطبيق هاساعد
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فدي استقصداء أثدر اسدتخدام اسدتراتيجيتي الدتعلم باللعدب والتعلديم البصدري فدي  الدراسةمن هنا جاءت فكرة 
 ل االجتماعي والتفكير البصري لدى طلبة الصف الثالث األساسي.تدريس العلوم لتنمية مهارتي التواص

 
 أهمية الدراسة 1.0
 

 تنبع أهمية الدراسة من:
 

تعتبر هذه الدراسة اضافة للباحثين في تدريب الطلبدة وفقدًا السدتراتيجيتي الدتعلم باللعدب  :األهمية النظرية
كيدددر البصدددري والتواصدددل مدددع ا خدددرين، والتعلددديم البصدددري، حيدددث أن لهمدددا أهميدددة فدددي تنميدددة مهدددارتي التف

وأنهمدددا تسددداعدان فدددي بنددداء مهدددارات للصدددفوف األخدددرى، ومهدددارة التواصدددل االجتمددداعي تسددداعد فدددي بنددداء 
 شخصية الطلبة. 

 
تتمثدددل األهميدددة التطبيقيدددة فدددي تحسدددين أداء الطلبدددة وتنميدددة مهددداراتهم داخدددل الغرفدددة  :األهميةةةة التطبيقيةةةة

وتتدديح  ء، ممدا يدكدي إلدى رفدع مسدتواهم وتنميدة اتجاهداتهم نحدو الدتعلمالصدفية وتنميدة التواصدل بدين الدزمال
 .  الفرصة للمعلمين والباحثين لالستفادة من ادوات الدراسة والمادة التعليمية

 
 أخرى تتناول متغيرات مختلفة لم تتطرق لها الدراسة. اتفاق للباحثين نحو دراسآ: فتح بحثيةاألهمية ال

 
 أهداف الدراسة 4.0
دراسددة الستقصدداء أثددر طريقددة التدددريس فدي تنميددة مهددارة التفكيددر البصددري لدددى طلبددة الصددف الهددذه  سدعت

 . يهمتنمية مهارة التواصل االجتماعي لدو  الثالث األساسي
أثر استخدام استراتيجيتي التعلم باللعب والتعليم البصري في تدريس العلوم لتنمية مهارة  .2

 .األساسيعي لدى طلبة الصف الثالث التواصل االجتما
أثدددر اسدددتخدام اسدددتراتيجيتي الدددتعلم باللعدددب والتعلددديم البصدددري فدددي تددددريس العلدددوم لتنميدددة مهدددارة   .1

 .ري لدى طلبة الصف الثالث األساسيالتفكير البص
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 أسئلة الدراسة 1.0
 
 ةأثددددر اسددددتخدام اسددددتراتيجيتي الددددتعلم باللعددددب والتعلدددديم البصددددري فددددي تدددددريس العلددددوم لتنميددددة مهددددار مددددا  .2

 ؟الجتماعي لدى طلبة الصف الثالث األساسيالتواصل ا

التفكيدر  ةأثر استخدام استراتيجيتي التعلم باللعب والتعلديم البصدري فدي تددريس العلدوم لتنميدة مهدار ما  .1
 ؟البصري لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 

 ةفرضيات الدراس 1.0
 

 تم تحويل أسئلة الدراسة إلى الفرضيات الصفرية ا تية:
 
( فدددي المتوسدددطات الحسدددابية α=0.05كات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة   ال توجدددد فدددروق  .2

تنميدة مهدارة التواصدل االجتمداعي تعددزى أداة  فقدرات علدىطلبدة الصدف الثالدث األساسدي سدتجابات ال
 لمتغير طريقة التدريس.

الحسدددابية  ( فدددي المتوسدددطاتα=0.05ال توجدددد فدددروق كات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة   .1
طلبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية مهارة التفكير البصدري تعدزى لمتغيدر طريقدة  درجاتل

 التدريس.
 

 حدود الدراسة 1.0
 

 حددت هذه الدراسة في:
  الحدددود الموضددوعية: تددم اجددراء هددذه الدراسددة علددى وحدددة نالتكيددف فددي الكائنددات الحيددةن وهددي وحدددة

طيني فدي الصدف الثالدث األساسدي فدي الفصدل الدراسدي الثداني يتناولها منهدا  نالعلدوم والحيداةن الفلسد
باسدددتخدام اسدددتراتيجيتي الدددتعلم باللعدددب و التعلددديم البصدددري فدددي تنميدددة مهدددارتي التواصدددل االجتمددداعي 

 والتفكير البصري.
  1122/1122الحدود الزمانية: العام الدراسي. 



 

5 
 

 ألغوار.الحدود المكانية: مديرية التربية والتعليم في محافظة أريحا وا 
  التابعددة لمديريددة التربيددة والتعلدديم فددي المدددارس الحدددود البشددرية: طلبددة الصددف الثالددث األساسددي فددي

 محافظة أريحا واألغوار.
 

 مصطلحات الدراسة 8.0
 

 اشتملت هذه الدراسة على المصطلحات ا تية:
 

 مهارة التواصل االجتماعي اصطالحا
مهدددددارات التدددددي يسدددددتخدمها الطفدددددل للتعبيدددددر عدددددن ( بأنهدددددا نمجموعدددددة مدددددن ال22: 1124عرفهدددددا يوسدددددف  

احتياجاته، وما يرغب فيه وتتمثل في استخدام التواصل البصري، واستخدام االيمداءات واالشدارات، وفهدم 
تعبيدر الوجده، واسدتخدام مفدردات اللغدة فددي التعبيدر عمدا يحتدا  إليده ويرغددب فيده، وكدذلك فهدم وتفسدير مددا 

 يريده من ا خرينن. 
 

هي المهارات التدي سديتم قياسدها بمقيداس التواصدل االجتمداعي والتدي ل االجتماعي اجرائيًا: مهارة التواص
تتضددمن االتصددال والمشدداركة والتعدداون مددع المعلددم واألقددران.  .مددن المتوقددع أن تددكثر فيهددا طريقددة التدددريس

 وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في االختبار الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض.
 
 هارة التفكير البصري اصطالحاً م

(: نأنهدددا العمليدددات التدددي يدددنظم بهدددا العقدددل خبراتددده بطريقدددة جديددددة لحدددل 1117:22عدددرف  عبيدددد وعفانددده،
مشددددكلة معينددددة بحيددددث تشددددمل هددددذه العمليددددة علددددى إدرا  عالقددددات جديدددددة بددددين الموضددددوعات أو عناصددددر 

إدرا  العالقددة بددين السددبب والنتيجددة، الموقددف المددراد حلدده مثددل إدرا  العالقددات بددين المقدددمات والنتددائ ، و 
 بين العام والخاص، بين شيء معلوم وآخر غير معلومن. 

 
قدددرة الطلبددة علددى توظيددف حاسددة البصددر فددي إدرا  المعدداني والدددالالت  مهةةارة التفكيةةر البصةةري اجرائيةةًا:

صدف الثالدث واستخالص المعلومات من وحددة نالتكيدف فدي الكائندات الحيدةن، فدي كتداب العلدوم والحيداة لل
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األساسي، التي تتضمنها األشكال والصور والخطوط واأللوان والرموز، وتحويلهدا إلدى لغدة لفظيدة مكتوبدة 
ويقدداس بالدرجددة التددي يحصددل عليهددا الطلبددة فددي أو منطوقدة، مددع سددهولة االحتفدداي بهددا فددي بنيددة المعرفدة. 

 االختبار الذي أعدته الباحثة لهذا الغرض.
 

 م البصري اصطالحايالتعل
( بأنددده نالدددتعلم مدددن خدددالل المعالجدددات البصدددرية بمعندددى ادخدددال الكثيدددر مدددن 212: 1112  عرفددده بددددوي 

 البيانات إلنتا  نظرة عميقة للمعلومة يستحيل الوصول إلى تلك النظرة من خالل اللغة وحدهًا. 
 

ثالددث اسددتخدام مجموعددة مددن األسدداليب البصددرية التددي تسدداعد طلبددة الصددف الم البصةةري اجرائيةةًا: لةةيالتع
األساسدددي فدددي تمنيدددة مهدددارة التفكدددر البصدددري فدددي مدددادة العلدددوم والحيددداة مدددن وحددددة نالتكيدددف فدددي الكائندددات 

  الحيةن، والتعلم للحصول على المعلومات بشكل بصري.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 مقدمة 0.1
 

ن يحيث أنهمدا يشدكالن جدزأين متدداخلين غيدر قدابلطريقة التدريس بالمنه  بعالقة وثيقة وأساسية، ب ترتب 
هدددفت المكسسددات  يمددر بتقدددم عملددي وبحثددي ومهنددي هائددل،الددذي العددالم اليددوم لالنفصددال، وبددالنظر إلددى 

التربويدة والتعليميددة إلددى تجداوز كددل مددا هدو تقليدددي فددي التعلديم والتوجدده نحددو طدرق وأسدداليب تدددريس تسددهم 
الددددرس وبنددداء األفكدددار واسدددتخالص النتدددائ  وتحفيدددزهم علدددى  فدددي مشددداركة المتعلمدددين فدددي تحقيدددق أهدددداف

. وتدرى الباحثدة لذلك نحن بحاجة لتنميدة التفكيدر واالهتمدام فدي تطدوير التعلديم ونوعيتده التطور واالبتكار،
أن اسددتخدام الددتعلم باللعددب والتعلدديم البصددري كأسدداليب تدددريس فددي مددادة العلددوم، يددنعكس بشددكل ايجددابي 

ألهميتهمددا فددي زيددادة دافعيددة المتعلمددين نحددو الددتعلم، وتعزيددز قدددرتهم علددى التفكيددر  علددى المتعلمددين نظددراً 
 والتحليل والمالحظة، وتوفير مساحة لتعبير عن أنفسهم وبيئتهم.

 
 التعلم باللعب 1.1
 

يعتبدددر اللعدددب حاجدددة مدددن حاجدددات الطفدددل األساسددددية التدددي تسددداعد فدددي نمدددوه الجسدددمي والعقلدددي واللغددددوي 
باللعدب يمددنح الطفدل القدددرة علدى تنميددة المراكدز العصددبية للطفدل، كمددا وتنبدع أهميتدده  واالجتمداعي. والددتعلم

الكبيدددرة بأنددده يكهدددل الطفدددل اجتماعيدددا ليتخلدددى عدددن أنانيتددده منطلقدددا إلدددى التعددداون والمشددداركة. وككدددر هاندددت 
  ( أن من العناصر األساسية للعب هي المكان ورفاق اللعب.2222 
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 مفهوم اللعب 0.1.1

 
الحديثددة فددي التعلدديم أن امددداد المتعلمددين بددالخبرات والمعددارف العلميددة بواسددطة اللعددب ينمددي  تككددد الفلسددفة

 قدراتهم الجسمية والعقلية واالجتماعية والعاطفية، كما وأن اللعب يوفر فرص للتجريب والتفكير.
 
   ما يأتي:تركزت حول اللعب  اتأن تعريف تمن خالل األدبيات التي اطلعت عليها الباحثة وجدو 
  .(1112عدس،   لترفيه عن نفس الفرد وزيادة متعتهلاستغالل طاقة الجسم الحركية  -
 (.2222 الطائي،  نشاط نفسي مقرون بالراحة النفسية والجسمية -
 (.2225 بلقيس ومرعي، فق  الستمتاع اهدف ب أو جماعياً  اً مارس فرديعملية ت -
المتعدة فدي الوقدت نفسده، كمدا وأنده يوسدع نشاط موجه يقوم به الطفل لينمي سدلوكه، ويحقدق التسدلية و  -

 .(1111 ،مرعي والحيلة  آفاقهم المعرفية
 

أو  يمكدددن القدددول أن اللعدددب نشددداط طبيعدددي وسدددلو  طدددوعي اختيددداري ندددات  عدددن دوافدددع داخليدددةومدددن كلدددك 
خارجيددة، يقددوم بدده الفددرد فرديددا أو جماعيددا، حيددث أندده يسدداعد علددى المتعددة واالسددتمتاع وتصددري  الطاقددة 

 .الزائدة
 

( أن من األهداف النمائية التي يحققها األطفال من اللعب؛ المساعدة فدي اكتسداب 1111الحيلة   وأشار
فكدددار واألحاسدديس وتنميدددة القددددرات الحقددائق والمفددداهيم والمعلومددات بالتجريدددب والتعبيدددر عددن المشددداعر واأل

 والمهارات واكتساب قيم جمالية.
 

 فوائد التعلم باللعب 1.1.1
 
والتدي أخدذت جدزءا كبيدرا مدن وقدت الطفدل،  ،عصر التطور السريع الذي تنوعدت بده مصدادر األلعدابفي 

  : 2.1الشكل في  فال بد للطفل أن يحصد فوائد من اللعب لخصتها الباحثة 
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 ئد التعلم باللعب: فوا2.1شكل 
 

 األسس التربوية للعب 1.1.1
 

نظرا للفوائد التي يحققها التعلم باللعب والتي بدورها تنمي مشاعر األفراد وعالقداتهم االجتماعيدة وقددراتهم 
العقليددة والعاطفيددة والنفسددية، فقددد أوصدددى التربويددون والبدداحثون وعلمدداء الدددنفس باسددتخدام اللعددب فددي بنددداء 

 المنها  وتدريسه.
 

 ( أن توظيف اللعب في بناء المنها  يكون كالتالي: 2222ويرى الببالوي  
 أن يكون اللعب شكل من أشكال تنظيم التعلم. .2
 أن يوظف اللعب في تربية الطفل وتنمية قدراته. .1
 أن يدر  اللعب كطريقة لتعلم والتعليم.  .7
 
 

  

فوائد التعلم 
 باللعب

يتعلم معنى 
الربح 
 والخسارة

يساعد الطفل 
على اكتشاف 
 قدراته 

ينمي الثقة 
 بالنفس 

يتعلم الاللتزام 
 بالقوانين

يعمل على  
تنمية وتطوير 
 التفكير 
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 اللعب وتعلم العلوم 4.1.1
 

اعدة الطلبدددة فدددي اكتسددداب المعرفدددة العلميدددة، وتددددريبهم علدددى يهددددف تعلددديم العلدددوم فدددي المدرسدددة إلدددى مسددد
اسدددتخدام الطريقدددة العلميدددة فدددي التفكيدددر والمالحظدددة وجمدددع المعلومدددات وتفسددديرها، ويهددددف أيضدددا لتنميدددة 

 اتجاهاتهم العلمية.
 
 نواع األلعاب التربوية :أ
 

( عرفا األلعاب التعليمية 1112األدبيات السابقة وجدت أن الدليمي والوائلي   من اطالع الباحثة على
بأنها: نمجموعة من األنشطة المنظمة التي يمارسها المتعلم بشكل فردي أو جماعي، داخل غرفة 

 الصف ويرسم لها خطة تنفيذ تحت اشراف المعلم، من أجل تحقيق أهداف محددةن.
( أن التعليم الحقيقي والنمو الفكري ال يحدثان لمجرد حفظ Janice, 1998كما ويرى جانيس  

الدروس، ويرى أن اللعب يساعد على استغالل طاقات المتعلمين وينمي تفكيرهم وشعورهم بالسعادة 
 باإلضافة الى زيادة فرصة تعلمهم.

 :يم العلوم ومنهاالمستخدمة في تعلاأللعاب  مجموعة من(1111ككرت العناني و 
 .أدوات الزينة ،ا الت ،تأشكال الحيوانا ،العرايس ،السيارات والقطارات ،أدوات الصيد :الدمى

 ،الجري  ،التوازن والتأرجح ،المصارعة ،القفز ،السباق ،التركيب ،ألعاب الرمي والقذف :األلعاب الحركية
 .ألعاب الكرة
 الكلمات المتقاطعة..الخ. ،: مثل الفوازير، حل المشكالتألعاب الذكاء

 .لعب األدوار ،رحي: مثل التمثيل المساأللعاب التمثيلية
 .الرقص الشعبي ،األناشيد ،: الغناء التمثيلي، تقليد األغانيألعاب الغناء والرقص

 .ألعاب التخمين ،الثعابين والساللم ،الدومينو :ألعاب الحظ
 .بطاقات التعبير ،: المسابقات الشعريةالقصص واأللعاب الثقافية
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 شروط األلعاب التعليمية 1.1.1

 

 :1.1تتجلى شروط األلعاب التعليمية التي لخصتها الباحثة بالشكل 
  

   
 : شروط األلعاب التعليمية1.1شكل 

 
مجموعة من احتوت مجموعة من الدراسات السابقة على  ،إضافًة إلى ما ككر في الشكل السابق

 وهي مرتبة كالتالي: الشروط الواجب توافرها في اللعبة التربوية
 .د تعبر عن أهداف المنها  2
 د تعبر عن جزء من المحتوي التعليمي1
 .د تتوافق مع حاجات المتعلمين واهتماماتهم وقدراتهم7
 .د تتوافق مع المرحلة العمرية التي تستخدم لها4
 .خطرة د أن تكون آمنة وغير 1
 .د أن تتوافر فيها معايير الشعور بالمتعة والمرح 2

أن يكون دور 
المتعلم في األلعاب 
التربوية واضح 
 ويشعره بالحرية

أن تكون األلعاب 
التربوية واضحة 
ومناسبة للفئة 

 العمرية

أن تكون األلعاب 
التربوية  ممتعة 
 وشيقة ومثيرة

أن تهدف األلعاب 
 لتنمية قيم تربوية 
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 النظريات التي تفسر اللعب 1.1.1
 

 اهدتم علمدداء الددنفس والتربيددة فددي تحليددل وتفسددير شخصدية األطفددال عنددد اللعددب، ومددن أبددرز هددذه النظريددات
قلدي ومعرفدي فسدرت اللعدب علدى أنده دافدع عالتةي  نظرية )جان بياجية(( ويطلةع عليهةا النظريةة العقليةة

باعتمادها على مقياس النمو العقلي والمعرفي للمدتعلم، كمدا ويدرى بياجيده أن اللعدب يعكدس طريقدة تفكيدر 
المددتعلم، وأن اللعددب يمددر بددثال  مراحددل، أولهددا المرحلددة الحسددية الحركيددة وتسددمى مرحلددة اللعددب التدددريبي 

رحلددددة الثالثددددة مرحلددددة العمليددددات وثانيهددددا مرحلددددة مددددا قبددددل العمليددددات وتسددددمى مرحلددددة اللعددددب الرمددددزي، والم
  (.1111سلوم، الة  سالمحسو 

لفهم العدالم مدن حدولهم ممدا يددفعهم  أنهم يكافحون دوماً لطلبة ويككد بياجيه في تفسيره للنمو العقلي عند ا
وبدددذلك تدددزداد قددددرتهم علدددى التفكيدددر والتدددذكر ويصدددبح تصدددورهم ،نحدددو تمثيدددل بيئدددتهم فدددي تصدددوراتهم العقلية

ولذلك يوصدي بياجيده بضدرورة اسدتخدام األدوات البصدرية فدي عمليدة الدتعلم ،ريددا ووضدوحاللعالم أكثر تج
 لمواجهة الثورة المعرفية عن طريق تفكير الطالب في المثير البصري واستخالص المعلومات منه.

 
 :أنوتوضح للباحثة أن أهم ما توصلت له نظرية بياجيه هو 

 لم والمتعلم.اللعب وسيلة تعلم واقعية تهم كل من المع. أ
 اللعب يساعد على تنمية المهارات و القدرات لدى المتعلم.. ب
 اللعب مصدر من مصادر البيئة التي يستوجب استغاللها وتنظيمها بصورة مناسبة. . ت
 

أن تجدانس األفددراد  )Seifert, Hoffnung, and Hoffnung, (1999 سديفرت وهوفنندو وهوفنندو ووضدح
ء اللعدددب غيدددر مرغدددوب فيددده، اك أن وجدددود خبدددرات اجتماعيدددة ومعرفيدددة الزائدددد فدددي المجموعدددة الواحددددة أثندددا

مختلفدددة داخدددل المجموعدددة باإلضدددافة إال أن تكددددون الفدددروق الفرديدددة منطقيدددة بددددين األفدددراد؛ يزيدددد مدددن قددددوة 
 التواصل والتفاعل والتبادل المعرفي بين المتعلمين. 
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 التعليم البصري  1.1
 

لتعلدديم البصددري دورًا كبيددرًا فددي تنظدديم الدددمام للمعلومددات؛ بحيددث اندده يثيددر نصددفا الدددمام معددًا فددي يلعددب ا
معالجدة المعلومددات المعروضددة سددمعيًا وبصدريًا علددى الطلبددة، والتعلدديم البصدري يكسددب خبددرة حسددية قريبددة 

حتفدداي بددالتعليم مددن الواقددع تزيددد مددن الفهددم والثبددات فددي كهددن المددتعلم، كمددا وأظهددرت األبحددا  أن نسددبة اال
 (.1112، وأبو السميد%(  عبيدات 21  باستخدام حاسة البصر تصل إلى

 
الدددتعلم مدددن خدددالل المعالجدددات البصدددرية بمعندددى ادخدددال  يمثدددلالتعلددديم البصدددري أن ( 1112بددددوي   ويدددرى 

كمدا  الكثير من البياندات إلنتدا  نظدرة عميقدة للمعلومدات يسدتحيل الوصدول إليهدا مدن خدالل اللغدة وحددها.
أن التعليم البصري يقدوم علدى فكدرة أن اسدتعمال المدواد البصدرية يحدول األفكدار المجدردة إلدى محسوسدة، و 

 أي أنه يفيد في اكتساب وتكوين المعلومات والتفاعل معها إلنتا  معلومات جديدة كات قيمة ومعنى.
 

 أهداف التعليم البصري  0.1.1
 

تعلديم البصدري يجدب التندوع فدي اسدتخدام األنشدطة لتحقيق أهداف الأنه  (1127  وابراهيمرزوقي ووضح 
 تي:التعليمية على النحو ا 

 أنشطة الرب  والتوافق بين الفئات. (2
 أنشطة التمييز بين األجزاء الناقصة. (1
 أنشطة لترتيب الصور واألشكال ضمن استعماالتها. (7
 أنشطة الدم  بين العناصر و البحث عن األشكال المتكاملة. (4
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 .2.1من المعلم والمتعلم في التعليم البصري كما هو في الجدول  دور كل يتجلىو 

 

 : أدوار المعلم والمتعلم في التعليم البصري 2.1جدول 
 

 خطوات التدريس على وفع إستراتيجية التدريس البصري 
 

 أهداف التعليم البصري هنا  خطوات يجب اتباعها عند التطبيق، وهي: لتحقيق 
 
تشخيص  على المالحظة الدقيقة والهادفة للوسائل البصرية وكيفيةلبة يقوم المدرس بتدريب الط .2

  وتطبيق مراحل المالحظة على كل وسيلة بصرية يتم عرضها. ،الموضوعات المهمة في كل منها
يقوم المدرس بمراجعة مادة الدرس بكل دقة وتحديد المواقف التعليمية فيها التي تحتا  إلى عرض  .1

 وسيلة بصرية.
يهيئ المدرس كل الوسائل البصرية من صور أو رسوم أو أشكال توضيحية أو خرائ  كهنية أو  .7

ي، أو التمثيالت مفاهيمية، وفي حالة عدم توفر األشياء الملموسة يمكن االستعانة بالوصف اللفظ
 .البصرية التي يعدها مسبقاً 

عرض كل وسيلة بصرية في الموقف ؛ وييحدد كل وسيلة بصرية لكل موقف تعليمي في الدرس .4
وتحديد المطلوب منها، ورب  كلك  لبةالتعليمي المناسب لها مع إعطاء فرصة لمالحظات الط

 م.بالمحتوى التعليمي من قبله
 

 دور المتعلم دور المعلم
التحضدددددير والتخطدددددي  واالعدددددداد المدددددتقن لعدددددرض المدددددادة 

 والوسائل البصرية.
يفكر المتعلم كاتيا بالمعلومدات البصدرية المعروضدة أمامده 

  استخالص المعلومات المطلوبة.محاوال
يوجددددده األسدددددئلة للمعلدددددم ويناقشددددده بالمعلومدددددات المرتبطدددددة  توجيه المتعلم ومنحه الفرص لجمع المعلومات. 

 بالموضوع.
 يرتب المعلومات البصرية ثم ينظمها ويربطها بخبراته. مناقشة المتعلم حول المعلومات التي جمعها واستنتجها.

 يطبق أنشطة بصرية إضافية. بصرية اضافية. مطالبة المتعلم بأنشطة
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ن ال أوسيلة البصرية مع نفسها أو مع الطالبة المجاورة لها على بشرح محتوى ال لبةالسماح للط .1
 .يكثر على ضب  الصف

 مالحظاتهم.في لبة يناقش المدرس الط .2
 .يستمر المدرس بإكمال مراحل الدرس بهذا األسلوب .5
 وا.وشاهد واتقديم ملخصات حول ما الحظ لبةيطلب المدرس من الط .2
 .تعلم البصري بعمل أنشطة بصرية لتأكيد ال لبةتكليف الط .2
 

 التواصل االجتماعي 4.1
 

م بمسداعدة تيعد الهدف الرئيس للتربية نفس الهدف الرئيس للتواصل االجتمداعي، حيدث أن كدل منهمدا يهد
كمددا وأن التواصددل االجتمدداعي يشددعر  (.1115المددتعلم لتنميددة التواصددل مددع كاتدده ومددع ا خددرين  سددالم، 

قدف التدي يتعدرض لهدا، ويتديح لده فدرص لبنداء عالقدات جديددة الفرد بقيمته ويكسدبه الخبدرة مدن خدالل الموا
وتنميددة سدددوكه ومشدداعره، وينقدددل المعرفددة والقددديم والمهددارات بدددين المعلددم والمدددتعلم، كمددا أن قدددوة أو ضدددعف 

االجتمددداعي والنفسدددي والتعليمدددي و  الجسددددي نمدددوال علدددى تدددكثر عندددد الفدددرد مهدددارات التواصدددل االجتمددداعي
 (.1111 عليان وآخرون، 

 
فدي التواصل االجتماعي علدى التفاعدل بدين األشدخاص باسدتخدام مهدارات التواصدل التدي تسداعدهم  ويقوم

قدددرة الفددرد علددى التعبيددر االنفعددالي بطريقددة لفظيددة و  (،1117 ،باظدده  تنميددة االتجاهددات وتبددادل المشدداعر
 .(Riggio, 1990) وغير لفظية، وقدرته على لعب الدور واستحضار الذات اجتماعياً 

( أن المهددددددارات االجتماعيددددددة تددددددرتب  بالسددددددلو  االجتمدددددداعي الددددددذي يمكددددددن Moss,1993س  ويددددددرى مددددددو 
مالحظته، وأن تددريب األطفدال علدى المهدارات االجتماعيدة يسدهم فدي نمدو تقددير الدذات لدديهم، واكسدابهم 

 العديد من السمات الشخصية.
 

   أنواع التواصل االجتماعي 2.4.1
ان، ويدددتعلم الطفدددل العدددادات االجتماعيدددة التدددي تمثدددل تتغيدددر الظدددروف االجتماعيدددة مدددع تغيدددر حيددداة اإلنسددد

  ( التواصل االجتماعي إلى نوعين هما: 1115قسم العمر  و انعكاسا للحضارة التي يعيشها الفرد. 
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يشمل جوانب التواصل بين األشخاص ويكون واضدحا وفعداال عندد اسدتخدام لغدة سدهلة و التواصل اللفظي 
م التواصددل معهددم، ومددن األمثلددة علددى التواصددل اللفظددي، ومعلومددات واضددحة تناسددب األشددخاص الددذين يددت

يشددمل جميددع أنددواع اإليمدداءات ويددتم بشدددكل و  التواصددل غيددر اللفظددديو  المناقشددات والخطابددات والعددروض.
غير منطوق، ويهتم بشكل كبير على زيادة قدرة الشخاص من فهمهدم لبعضدهم الدبعض وتقويدة عالقداتهم 

 ومودنهم. 
 

 تماعي خصائص التواصل االج 1.4.1
 

 .7.1الباحثة بالشكل  لخصتها( مجموعة من خصائص التواصل االجتماعي 2227حدد غريب  
 

 
 : خصائص التواصل االجتماعي7.1شكل 
 

 العجز في المهارات االجتماعية 1.4.1
تعددددت جوانددب العجددز فددي المهددارات االجتماعيددة فددبعض العلمدداء ركددز علددى ضددعف السدديطرة، والددبعض 

وفدددان  غريشدددام عجدددز فدددي األداء، ومدددنهم مدددن ركدددز علدددى الندددواحي المعرفيدددة، وصدددنفا خددر ركدددز علدددى ال
العجدز فدي المهدارات االجتماعيدة إلدى: عجدز فدي المهدارة ( Gresham, Van, & Cook. 2006  وكدو 

المهدارة االجتماعيدة، عجدز فدي الضدب  الدذاتي المدرتب  بالمهدارة االجتماعيدة،  فدي أداءاالجتماعية، عجدز
 .  أداء المهارة االجتماعيةالذاتي عند عجز في الضب  

 

خصائص التواصل 
 االجتماعي 

 المشاركة

 التفاهم 

 الرمزية 

 االرسال واالستقبال 

 القوة

 القصدية 
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 اللعب والتواصل االجتماعي 4.4.1
 

اللعب مع الرفداق مدن الفئدة العمريدة نفسدها هدو األهدم لتنميدة مهدارة التواصدل االجتمداعي أكد الباحثون أن 
بشددكل واضددح ومناسددب، وتشددير الدراسددات أن لعددب األطفددال مددع الفئددة العمريددة نفسددها يسدداعدهم علددى أن 

ا اجتمددداعين بصدددورة أفضدددل مدددن لعدددبهم مدددع الكبدددار، فدددإكا كدددان اللعدددب يسددداعد األطفدددال علدددى أن يصدددبحو 
 يصبحوا اجتماعيين، فال بد وأن الحرمان من اللعب يحد من التطور االجتماعي.

 
 التفكير البصري  1.1
 

 التفكير 0.1.1
 

مدن المعلدم أن يسدتخدم  إن التفكير ومهاراته المختلفة أمٌر ضروري فدي جميدع ندواحي الحيداة، ممدا يتطلدب
صددددياغة اهتمددددت بالمندددداه  المدرسددددية الحديثددددة  كمددددا أنطرائددددق تدددددريس تحفددددز المتعلمددددين علددددى التفكيددددر، 

لتنميدة قدراتده العقليدة واتجاهاتده العلميدة الالزمدة  ؛المعلومدات العلميدة بطريقدة تسداعد المدتعلم علدى التفكيدر
 (.1112لحل مشكالت الحياة بسهولة  حجازي، 

 
 بأنه تجربة كهنية تشمل كل نشاط عقلي يستخدم الرموز مثل الصور الذهنية (1117 راهيم ويعرفه إب
 المختلفة التي يفكر واألحدا والمواقف  واألفراد األشياءوالذكريات التي تحل محل  ايلفألواوالمعاني 

 بها الفرد بهدف فهم موضوع أو موقف معين.
 

يددر المرئيددة يقدددوم بهددا الدددمام عنددددما يتعددرض لمثيددر يدددتم ويمثددل التفكيددر سلسدددلة مددن النشدداطات العقليدددة غ
اسددتقباله عددن طريددق الحددواس الخمددس، وللتفكيددر عدددة وسددائل تسدداعد علددى تنميددة المهددارات المختلفددة لكددل 

 (.1112من المعلمين والمتعلمين في جميع المواد الدراسية ومع مختلف مستويات الطلبة  صالح، 
 

( علدددى أن 1117؛ عبيدددد وعفاندددة، 1122؛ العتدددوم، 1122 وركدددزت مجموعدددة مدددن الدراسدددات  جدددروان،
يتكددون مددن مهددارات متعددددة لكددل منهددا دور فددي فاعليددة التفكيددر، كمددا وأندده يتطلددب التكامددل بددين التفكيددر 
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مهارات معيندة، والتفكيدر فدي مجملده أكبدر مدن االسدتجابة لمثيدرات يسدتقبلها عدن طريدق حاسدة أو مختلدف 
سددلة يقددوم بهددا الدددمام، بحيددث أنهددا تتدديح للمددتعلم معالجددة المدددخالت أندده نشدداطات عقليددة متسلو  الحددواس.

أندددده العمليددددة الذهنيددددة التددددي يددددتم و  الحسددددية والمعلومددددات المسددددترجعة للوصددددول إلددددى نتاجددددات كات معنددددى.
 الحكم على واقع االشياء، والمعلومات السابقة مما يجعل التفكير مهما في حل المشكالت. بوساطتها

 
 خصائص التفكير 1.1.1

 
 يصدبح فعداال سدلو  هدادفوأنده  ( أن الكمال في التفكير أمر غير ممكن فدي الواقدع2222ككر جروان  

شددددكل أو نمدددد  محدددددد، فهددددو يحددددد  بأنمدددداط وأشددددكال  هلدددديس لددددو  عندددددما يسددددتند إلددددى أفضددددل المعلومددددات
البصدددري، و تفكيدددر التدددأملي، التفكيدددر علدددى شدددكل ال( 1117وصدددنف عبيدددد وعفاندددة   .ومسدددتويات مختلفدددة

 اإلبداعي واالستداللي.و الناقد، و ظومي، المنو 
 

( أن للتفكيددددر ثمانيددددة عمليددددات متداخلدددة ومترابطددددة معددددًا، تهدددددف إلددددى اكتسدددداب 1122وأشدددارت سددددليمان  
 .4.1المعرفة وتكوينها ثم تطبيقها. وقد حددتها في الشكل 

 

 
 : خصائص التفكير4.1شكل 

 االستيعاب والفهم تكوين المبادىء تكوين المفاهيم 

 البحو  صناعة القرارات  حل المشكالت

 التعبير الشفوي  اإلنشاء
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تفكيددر البصددري لدددى الطلبددة لوجددود مهاراتدده فددي تنميددة مهددارات التددم تندداول اسددتراتيجيات لالبحددث فددي هددذا و 

 محتوى منه  العلوم والحياة للصف الثالث األساسي.
 

 لتفكير البصري ا 1.1.1
 

يتزايددد االهتمددام بضددرورة تنميددة قدددرة المددتعلم علددى التفكيددر فددي ظددل مددا يشددهده العصددر مددن تطددور علمددي 
م واألشددددكال التوضددديحية تلفددددت انتبدددداه وتكنولدددوجي، وأكددددد البددداحثون أن التعلدددديم باسدددتخدام الصددددور والرسدددو 

المددتعلم ممددا يزيددد مددن قدرتدده علددى تنميددة التفكيددر واإلدرا  وربدد  المفدداهيم الجديدددة مددع المفدداهيم السددابقة، 
وهذا يوضح أهمية المثيرات البصرية في العملية التعليمية، ويعتبر التفكير البصدري الدذي نشدأ فدي مجدال 

 (.Gillian, 1996 ضل لرؤية الموضوعات المعقدة والتفكير فيها الفن أنه وسي  لالتصال والفهم األف
 
يعتبدددر التفكيدددر البصدددري أهدددم أشدددكال مسدددتويات التفكيدددر العليدددا، ويعدددد مدددن المهدددارات العقليدددة العليدددا التدددي و 

دددن المدددتعلم مدددن الحصدددول علدددى المعلومدددات الشددداملة مدددن خدددالل تنميدددة القددددرات فدددي التحليدددل  تسددداعد وتمكّا
زيددادة قدراتدده العقليددة وتنميددة البحددث عددن التشددابه واالخددتالف بددين األشددكال  رزوقددي والوصددف والتمييددز و 

البصددري غالبددًا مددا يكددون تفكيددرًا غيددر خطددي بمعنددى إدخددال كددم كبيددر  التفكيددركمددا وأن  (.1127 ،وابددراهيم
 (.1112من البيانات يستحيل الوصول إليها من خالل المعالجة اللغوية أو اللفظية  بدوي، 

 
البصري أهمية واسعة وكات أثر كبير في العملية التعليمية التعلمية حيدث أنده ينمدي قددرة الطلبدة  وللتفكير

ويزيدد  ،ويددفع الطلبدة لتبدادل األفكدار ،في حل المشكالت بتوفير العديد من الخيارات لها، ويعمق التفكيدر
يسداعد علدى فهدم المفداهيم و يسداهم فدي االلتدزام بدين الطلبدة، و من التفاعل بينهم مما يحسن نوعية الدتعلم، 

 (.1114، ابراهيميزيد ثقة المتعلم بنفسه  و المجردة وتحويل التعلم إلى عملية حيوية تتسم بالنشاط، 
 
التفكيدر البصددري عبدارة عددن قددرة عقليددة مرتبطدة بالجوانددب الحسدية البصددرية، وأن هدذا النددوع مدن التفكيددر و 

م من رسدوم وأشدكال وصدور وعالقدات، ومدا يحدد  مدن يحد  عندما يكون هنا  تبادل بين ما يراه المتعل
أنده القددرة علدى فهدم العدالم مدن خدالل و . (1124 الطراوندة،  نتاجات عقلية معتمدة على الرؤيدة والعدرض
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وجميعهددا تددرتب  بالمسددتقبل لنمددو األمددم  ،يددرتب  باإلبددداع الددذيمددرتب  بالخيددال ه لغددة الشددكل والصددورة، وأندد
 .(1111 عبد الحميد،  ة وإنسانيةإلى آفاق المستقبل األكثر حري

 
منظومدة مدن العمليدات المرتبطدة بخبدرات الفدرد وقدراتده التفكير البصري على أنه  (1127زنقور   ويعتبر

الكامنددة التددي تظهددر عنددد رؤيددة الموقددف التعليمددي مددن زوايددا متنوعددة، وتحددول األشددكال البصددرية إلددى لغددة 
منظومدددة مدددن العمليدددات التدددي تنمدددي قددددرة الفدددرد علدددى فيعتبدددره  (1112مهددددي   أمدددا منطوقدددة أو مكتوبدددة.

 .لى لغة لفظية الستخالص المعلوماتإترجمة الشكل البصري وتحويله 
 

مددن أنمدداط التفكيددر التددي تنمددي المعرفددة لدددى الطلبددة وكلددك باالعتمدداد علددى  االتفكيددر البصددري نمطدد ويمثددل
 .Campbel,Collis& Watson,1995) الرسوم والصور واألشكال المعروضة في المواقف التعليمية

 
ومددن هندددا تدددرى الباحثددة أنددده مدددن الضدددروري التركيددز علدددى التفكيدددر البصدددري فددي التعلددديم واسدددتخدام حاسدددة 

  البصر بشكل كبير لتحقيق أفضل مستوى للتعلم.
 

 عمليات التفكير البصري  4.1.1
 

؛ عبدددد 1122،  سدددليمان البددداحثينعدددددا مدددن الباحثدددة للدراسدددات السدددابقة وجددددت أن  مراجعدددةمدددن خدددالل 
 Visionاإلبصةةار قددد أجمعددوا علددى أن التفكيددر البصددري يعتمددد علددى عمليتددين همددا: (1111الحميددد، 

التخيةةل و باسددتخدام حاسددة البصددر يددتم تحديددد و تعريدد  مكددان األشددياء وفهمهددا وتوجيدده الفددرد لمددا حولدده.
Imagery:  كلدددك فدددي غيددداب باسدددتخدام الخبدددرات الماضدددية والتخددديالت العقليدددة لتكدددوين صدددورة جديددددة، و

العمليدددات المعرفيدددة  افاإلبصدددار والتخيدددل همدددا أساسدددولهدددذا المثيدددرات البصدددرية وحفظهدددا فدددي عدددين العقدددل. 
 باستخدام مهارات خاصة تعتمد على الخبرة السابقة.

 
التفكيدددر بالكتابدددة أو  تفكيدددر البصدددري ثدددال  طرائدددق هدددي:ل( أن ل1121  وعبدددد الصددداحبككدددر العفدددون و 

 التفكير من خالل البيئة من حولنا.، و من خالل القراءة التفكير بالتخيل، و الرسم
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 مهارات التفكير البصري  1.1.1

 
مهدارات التفكيدر البصدري بشدكل مختلدف بدين البداحثين بمدا يتناسدب مدع أهدداف دراسدة كدل مدنهم،  تتحدد

 تي:( حددت مهارات التفكير البصري كا 1121فدراسة المسعودي وآخرون  
 
 لى الشكل من خالل تحديد طبيعته.إ: هي القدرة على التعرف ل ووصف(مهارة التعرف على الشك 
 :هي القدرة على تمييز المعلومات التي تبينها الوسيلة البصرية. مهارة ربط المعلومات 
 : هددي القددرة علدى تقريددب العالقدات وتفسدير الرمددوز واالشدارات التددي  مهةارة اإلدرا  وتفسةةير الغمةو

 يحتويها الشكل البصري.
 هدي القددرة تحديدد العالقدات ورؤيتهدا مدن خدالل التركيدز علدى التفاصديل الدقيقدة  تحليل الشةكل: مهارة

 وتحليل البيانات المتضمنة لشكل البصري.
 :هدي القدددرة علدى التوصددل ألفكدار ومعدداني ومعلومدات مددن خدالل الوسدديلة  مهةارة اسةةتخالل المعنةةى

 البصرية.
 

مهدددارة التمييدددز و صدددري بأنهدددا: مهدددارة القدددراءة البصددددرية، ( فحددددد مهدددارات التفكيدددر الب1111أمدددا الهويددددي  
مهددارة تحليددل المعلومدات ومهددارة اسددتنتا  و مهددارة تفسددير المعلومدات، و مهددارة إدرا  العالقدددات، و البصدري، 
 المعنددددى.

 
 أساليب تحسين مهارات التفكير البصري  1.1.1

 
 الصددورة ومددا تحملدده مددن معنددى، قددراءة إن الفكددرة األساسددية مددن التفكيددر البصددري هددي قدددرة المددتعلم علددى

تددددي لاألنشددددطة البصددددرية افددددي ( 1115مددددن األسدددداليب الداعمددددة حددددددها إبددددراهيم   ابحيددددث أن هنددددا  عدددددد
جددراء االتصدال البصددري إيمارسدها الطدالب، مددن خدالل التدددريب علدى كيفيددة تصدميم الشددبكات البصدرية، و 

ة التفكير البصدري مدن خدالل االمكانيدات األنشطة المحوسبة والفنية في تنميو  للمعلومات واالستجابة لها.
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التي تعبر عن الكثيدر مدن المعداني، حيدث و  ،المتاحة في الرسوم، التي تظهر في بعض الخرائ  البصرية
 أن لها دورا مهما في تصحيح المعلومات واكتشاف الجديد منها.

 
 التفكير البصري والمنهاج  1.1.1

 
هددم المضددامين العلميددة، اك أن عددرض الصددور واألشددكال اسددتراتيجية مددكثرة فددي ف المدددخل البصددري مثددل ي

بالتددالي تحسددين أدائهددم فددي و والرسددوم بشددكل مكثددف فددي المقددررات الدراسددية تيسددر علددى المتعلمددين الفهددم، 
المقدددررات الدراسدددية، وإكا كدددان علمددداء الدددنفس والتربيدددة قدددد اهتمدددوا بتنميدددة التفكيدددر والقددددرات العقليدددة ورفدددع 

يددر البصددري يعددد أحددد أنمدداط التفكيددر التددي نالددت اهتمددام التربددويين، لمددا لدده مددن مسددتوى التعلدديم، فددإن التفك
% مدن المعرفدة تصدل لانسدان عدن طريدق 51أهمية كبيدرة، حيدث أثبتدت الدراسدات الحديثدة أن أكثدر مدن 

 (.1112البصر  أحمد، 
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 الدراسات السابقة 1.1
 

بتصددددنيفها إلددددى  يع دراسددددتها، قامددددتبعددددد أن اطلعددددت الباحثددددة علددددى الدراسددددات السددددابقة المتعلقددددة بمواضدددد
، والمحددور الثدداني يتندداول التواصددل االجتمدداعيمحددورين: المحددور األول يتندداول دراسددات متعلقددة بمهددارات 

ورتبدت الباحثدة الدراسدات السدابقة مدن األقددم إلدى األحدد  ما ك التفكير البصري.بمهارات دراسات متعلقة 
 في كل محور. 

 

 التواصل االجتماعيدراسات متعلقة بمهارات  :المحور األول 0.1.1
 

 (1111دراسة مصطفى )
فاعلية برنام  اثراء نفسي على تعلديم بعدض المهدارات االجتماعيدة ألطفدال مدا  تقصي ةهذه الدراسهدفت 

( طفداًل قسدموا إلدى مجمددوعتين 21قبدل المدرسدة، اعتمددت الباحثدة المدنه  التجريبدي وتكوندت العيندة مدن  
متجانسددددتين همددددا التجريبيددددة والضددددابطة، واسدددددتخدمت الباحثددددة برنددددام  للمهددددارات االجتماعيددددة باسدددددتخدام 

لعدداب التعليميددة والمواقددف الحياتيددة، واسددتخدمت مقيدداس المهددارات االجتماعيددة كددأداتين لتحقيددق أهددداف اال
الدراسة، وأظهدرت النتدائ  وجدود فدروق دالدة احصدائيًا بدين القياسديين القبلدي والبعددي للمجموعدة التجريبيدة 

 .لصالح القياس البعدي على مقياس المهارات االجتماعية
 

 (Guglielmo & Tryon, 1002ريون )تدراسة غوغليلمو و 
فاعليدددة برندددام  تددددريبي علدددى المهدددارات االجتماعيدددة المتاحدددة وتلدددوين لدددى إلتعدددرف اهدددذه الدراسدددة هددددفت 
، واعتمدددد فددي مديندددة نيويددور  الدراسددي السدددتخدامه مددع االطفدددال الددذين لدددم يلتحقددوا بالمدرسددة بعدددد الصددف

قسدددموا إلدددى ثدددال  مجموعدددات، مجموعتدددان  فددال( ط12البدداحثون المدددنه  التجريبدددي وتكوندددت العيندددة مدددن  
الدراسددددي(، واسددددتخدم البدددداحثون مقيدددداس  الصددددفتجريبيتددددان همددددا  مجموعددددة عددددال  مشددددتركة( و تعزيددددز 

شددارت النتددائ  إلددى وجددود فددروق دالددة احصددائيًا بددين أهدداريس كددأداة لتحقيددق أهددداف الدراسددة، و -جودانددف
القددائم علددى المشدداركة فددي المقيدداس البعددددي  المجمددوعتين التجددريبيتين والمجموعددة الضددابطة فددي السدددلو 

 .  لصالح المجموعتين التجريبيتين
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 (1114دراسة آل مراد )
هدفت هذه الدراسة الى استقصاء اثر استخدام برام  باأللعداب الحركيدة واأللعداب االجتماعيدة والمختلطدة 

( سددددنوات، اعتمددددد الباحددددث المددددنه  2_1فددددي تنميددددة التفاعددددل االجتمدددداعي لدددددى اطفددددال الريدددداض بعمددددر  
تتدددراوح  طفدددل وطفلدددة مدددن اطفدددال روضدددة النسدددور فدددي مديندددة الريددداض 21التجريبدددي وتكوندددت العيندددة مدددن

( سدددنوات تدددم اختيدددارهم قصددددديا، قسدددمت العيندددة لدددثال  مجموعدددات، وتمثلددددت ادوات 2_1اعمدددارهم بدددين  
الدراسددة بمقيدداس التفاعددل االجتمدداعي وبرنددام  االلعدداب الحركيددة وااللعدداب االجتماعيددة، واظهددرت النتددائ  

 لدى اطفال الرياض. اثر ايجابي لبرام  االلعاب االجتماعية والحركية في تنمية التفاعل االجتماعي
 

 (1118آل متر  )دراسة 
إلدددى العالقدددة بدددين الدراسدددة فدددي الجامعدددات وبدددين أداء الطلبدددة لمهدددارات التواصدددل التعدددرف دراسدددة ال هددددفت

الكتابة، وعالقة هذه المهارات بمجموعة من المتغيرات ممثلدة فدي اللفظي واالستماع، والتحد ، والقراءة و 
 (االرتبدددداطي االسددددلوب الجددددنس والمسددددتوى الدراسددددي والتخصددددص، واعتمدددددت الباحثددددة المددددنه  الوصددددفي 

وطالبة في جامعدة الملدك سدعود، ولتحقيدق أهدداف الدراسدة اسدتخدمت  ا( طالب2111وتكونت العينة من  
اصددل اللفظددي، وأسددفرت النتددائ  إلددى انخفدداض مسددتوى أداء الطلبددة لمهددارات لمهددارات التو  االباحثددة مقياسدد

 .التواصل اللفظي، وعدم وجود أثر للتخصص او المستوى الدراسي ألداء المهارات
 

 ( ,1101Filizدراسة فليز )
هددفت الدراسدة الدى استقصداء اثدر الددراما التربويدة االبداعيددة فدي تعلديم اطفدال يعدانون مدن صدعوبات تعلددم 

( طفدال 41اعتمددت الدارسدة المدنه  التجريبدي وتكوندت عيندة البحدث مدن   هارات التواصدل االجتمداعي،م
واظهرت ،وتمثلددت ادوات الدراسددة بطاقددة المالحظددة لتقيدديم مهددارات التواصددل االجتمدداعي نقددرة،أوطفلددة فددي 

اللفظددددي لدددددى  والتواصددددل،النتددددائ  ان المسددددرح االبددددداعي اثددددر بصددددورة ايجابيددددة فددددي المهددددارات االجتماعية
 االطفال.

 
 (1101) عبد الخالع وعالمدراسة 

 ،ومهددارات التواصددل مددع ا خددرين ،الثقددة بددالنفس :العالقددة االرتباطيددة بددين إلددى بحددثدراسددة ال هدددفت هددذه
( 22( سددديدة و 271 ، وتكوندددت العينددة مدددن (االرتبدداطي االسدددلوب المددنه  الوصدددفي  تدددانالباحث تاعتمددد
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قياس مهارات التواصل االجتماعي ومقياس الثقة بدالنفس، وأظهدرت النتدائ  ان متالباحث ترجاًل، واستخدم
 .وجود عالقة ارتباطية بين الثقة بالنفس ومهارات التواصل مع ا خرين

 
 (1101زيود )و  دراسة يوسف

هددددفت هدددذه الدراسدددة الدددى التعدددرف علدددى اثدددر االلعددداب االجتماعيدددة فدددي تنميدددة التواصدددل االجتمددداعي لددددى 
( سدددنوات اعتمدددد الباحثدددان المدددنه  شدددبه التجريبدددي. وتكدددون 2_1من الفئدددة العمريدددة  اطفدددال الريددداض ضددد

 طفددال (42مجتمددع الدراسددة مددن اطفددال ريدداض االطفددال فددي مدينددة دمشددق، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن  
(، ولتحقيددق 11( وتجريبيددة  12وطفلددة تددم اختيددارهم عشددوائيا، وقسددمت العينددة الددى مجمددوعتين ضددابطة  

اعتمددددد الباحثددددان اداتددددين همددددا: مقيدددداس التواصددددل االجتمدددداعي ومجموعددددة مددددن االلعدددداب اهددددداف الدراسددددة 
االجتماعية، واظهرت النتائ  وجود فروق في التواصل االجتماعي بين اطفال المجمدوعتين فدي االختبدار 

 البعدي يعود الى االلعاب التي طبقت على المجموعة التجريبية.
 

 ( 1104دراسة حمدي )
قيدداس اثددر برنددام  تدريسددي متعدددد االنشددطة فددي تنميددة مهددارات التواصددل االجتمدداعي هدددفت الدراسددة الددى 

سدنوات(، اعتمددت الباحثدة المدنه  شدبه التجريبدي، وتمثلدت ادوات  1سدنوات و 4عند االطفال فدي عمدر  
الدراسددددة لمقيددددداس التواصدددددل االجتمددددداعي وبرندددددام  متعددددددد االنشدددددطة يتضدددددمن بعدددددض مهدددددارات التواصدددددل 

االلعدداب واالغدداني والقصددص ولعددب االدوار، شددمل مجتمددع الدراسددة االطفددال فددي  االجتمدداعي مددن خددالل
( طفددال وطفلددة، تددم 41سددنوات وتددم اختيددار العينددة قصددديا وكددان عددددهم   (1 - 4المرحلددة العمريددة مددن  

اختيددارهم تبعددا لتكددافكهم فددي درجددات التعلدديم القبلددي، مددع مراعدداة التنددوع فددي الجددنس والتفدداوت فددي العمددر، 
النتدددائ  عدددن وجدددود فدددروق بدددين االطفدددال فدددي متوسددد  درجددداتهم تبعدددا لمتغيدددر العمدددر قبدددل تطبيدددق واسدددفرت 

 البرنام  وبعده.
 

 (1101دراسة الدليمي وحسين )
إلددى قيدداس التواصددل االجتمدداعي لدددى األطفددال المصددابين بالتوحددد، وتكونددت عينددة البحددث  الدراسددة سددعت
 التحقيدددق أهدددداف الدراسدددة أعددددت الباحثدددة مقياسددد( طفدددال وطفلدددة تدددم اختيدددارهم بصدددورة قصددددية، و 71مدددن  
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فقدددددرة، وتوصدددددلت النتددددائ  إلدددددى أن األطفدددددال  (41لتواصددددل االجتمددددداعي مكددددون بصدددددورته النهائيدددددة مددددن  ل
 .المصابين بالتوحد ليس لديهم تواصل اجتماعي على مقياس التواصل االجتماعي

 
 (1101دراسة ادريس )

التواصددل االجتمدداعي والددذكاء االجتمدداعي لدددى اطفددال هدددفت هددذه الدراسددة معرفددة العالقددة بددين مهددارات 
مرحلة الطفولة المبكرة من وجهة نظدر مشدرفات ريداض االطفدال بواليدة الخرطدوم بمحليدة جبدل / الروضة 

( مشددرفة تددم اختيددارهن 111  الباحثددة المددنه  الوصددفي االرتبدداطي، وتكونددت العينددة مددن تاوليدداء، واعتمددد
اعددددت الباحثدددة اداتدددين همدددا :مقيددداس التواصدددل االجتمددداعي ومقيددداس عشدددوائيا، ولتحقيدددق اهدددداف الدراسدددة 

الذكاء االجتمداعي، واظهدرت النتدائ  توجدد فدروق كات داللدة احصدائية فدي مهدارات التواصدل االجتمداعي 
لددددى االطفدددال مدددن وجهدددة نظدددر المشدددرفات تبعدددا لمتغيدددر عالقدددة الطفدددل بأقرانددده لصدددالح الطفدددل المشدددار ، 

 والدذكاء االجتمداعي مهارات التواصل االجتمداعي بينة كات داللة احصائية وتوجد عالقة ارتباطية طردي
 .بوالية الخرطوم بمحلية جبل اولياءلدى اطفال الطفولة المبكرة

 
 ي الدراسات المتعلقة بمهارات التفكير البصر : محور الثانيال 1.1.1

 
 (Presmeg and Balderas-Cass, 2001) برسمج وبالديراس كيسدراسة 
الدراسددددة إلددددى استقصددداء أثددددر الحالددددة العاطفيدددة المدعمددددة بأسددددلوب حدددل المشددددكالت علددددى التفكيددددر هددددفت 

ة   كلمدات مدن قبدل أربعدالالبصري لدى الطالب الخريجين، بحيث درس البحث طرق حل المشكالت لث
ب، والتددي تمثلددت بالرسددم، والتقريددر الشددفوي، واالشددارات للصددورة البصددرية. واعتمددد البدداحثون المددنه  الطدد
 لتجريبي ولتحقيق أهداف الدراسدة اسدتخدم البداحثون االختبدار وأسدلوب المقابلدة، واظهدرت النتدائ  إلدى أنا

الطالب األربعة استعملوا الصورة البصرية لحدل المشدكالت مدع تدأثرهم بالحالدة العاطفيدة، ووجدد البداحثون 
 .الً أن األدوات البصرية مكنتهم من التمييز بين استعمال الصورة مفهومًا أو ح

 
  ( (Longo, 2002دراسة لونجو

إلى استقصاء أثر استخدام شبكات التفكير البصري علدى التحصديل والقددرة علدى حدل هذه الدراسة هدفت 
، واعتمددد الباحددث المددنه  التجريبددي وكانددت مددادة علددوم األرضالمشددكالت لدددى طلبددة الصددف التاسددع فددي 
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الصدف التاسدع األساسدي، قسدموا إلدى مجموعددة  ( طالبدًا وطالبدة مدن طلبددة12  عيندة الدراسدة مكوندة مدن
تجريبية استخدمت الخطوط لرسم تخديالتهم علدى الخدرائ ، ومجموعدة ضدابطة اسدتخدمت الكتابدة للتعبيدر 

ختبدار القددرة علدى حدل آخر الللتحصيل و  اعن تخيالتهم، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار 
التحصدديل، واختبددار حددل المشددكالت بددين طلبددة المجموعددة  المشددكالت، وأظهددرت النتددائ  وجددود فددروق فددي

 .التجريبية ولصالح الذكور
 

 (Jean, 2004دراسة جين )
م العلدددوم، ياالنترندددت علدددى تعلددد هددددفت إلدددى التعدددرف علدددى أثدددر اسدددتخدام التفكيدددر البصدددري المصدددمم ببيئدددة

عشدددوائيًا مدددن مدرسدددة ( طالبدددًا تدددم اختيدددارهم 21واعتمدددد الباحدددث المدددنه  التجريبدددي، وتكوندددت العيندددة مدددن  
مدن طلبدة الصدف الرابدع، وتمثلدت فدي الواليدات المتحددة األمريكيدة  فدي شدمال فيالدلفيدا إيميرسن االبتدائيدة

أدوات الدراسددددة بالمقابلددددة واختبددددار المفدددداهيم العلميددددة. وأظهددددرت النتددددائ  أن التفكيددددر البصددددري مددددن خددددالل 
 .العالقات العلميةاالنترنت أدى إلى تعلم الطلبة المفاهيم العلمية، ورب  

 
 (1111دراسة ابراهيم )

لددددى فاعليدددة اسددددتخدام شدددبكات التفكيددددر البصدددري فددددي العلدددوم لتنميددددة مسدددتويات نجانييددددهن إالتعدددرف  هددددفت
المعرفيددة ومهددارات التفكيددر البصددري لدددى طددالب المرحلددة المتوسددطة بالمملكددة السددعودية. واعتمددد الباحددث 

( طالبدًا تدم اختيدارهم عشدوائيًا ووزعدت العيندة علدى 27ة مدن  المنه  التجريبي وكانت عيندة الدراسدة مكوند
( طالبدددًا؛ والتدددي تعبدددر عدددن المفددداهيم وفدددق 71ثدددال  مجموعدددات تجريبيدددة، المجموعدددة التجريبيدددة األولدددى  

( طالبددًا؛ والتددي تعبددر التفكيددر وفددق 72شددبكات التفكيددر البصددري الصددورية، المجموعددة التجريبيددة الثانيددة  
( طالبًا؛ والتدي تعبدر عدن المفداهيم وفدق التعبيدر 71، والمجموعة التجريبية الثالثة  شبكات التفكير الرمزي 

عدددن المفددداهيم بالكتابدددة، ولتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة اسدددتخدم الباحدددث اختبدددار مسدددتويات نجانييدددهن المعرفيدددة 
ريبيدة واختبدار مهدارات التفكيدر البصدري، وأظهدرت النتدائ  وجدود فدروق دالدة احصدائيًا بدين المجموعدة التج

األولدددى التدددي عبدددرت عدددن المفددداهيم وفدددق شدددبكات التفكيدددر البصدددري الصدددورية وبدددين المجموعدددة التجريبيدددة 
الثانيددة التددي عبددرت عددن التفكيددر وفددق شددبكات التفكيددر الرمددزي لصددالح المجموعددة التجريبيددة األولددى، كمددا 

عبددرت عددن المفدداهيم  وأظهددرت النتددائ  وجددود فددروق دالددة احصددائيًا بددين المجموعددة التجريبيددة األولددى التددي
وفق شدبكات التفكيدر البصدري الصدورية وبدين المجموعدة التجريبيدة الثالثدة التدي عبدرت عدن المفداهيم وفدق 
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التعبيددر عددن المفدداهيم بالكتابددة لصددالح المجموعددة التجريبيددة األولددى، وأظهددرت النتددائ  وجددود فددروق دالددة 
شددددبكات التفكيددددر الرمددددزي والمجموعددددة  احصددددائيًا بددددين التجريبيددددة الثانيددددة التددددي عبددددرت عددددن التفكيددددر وفددددق

 .التجريبية الثالثة التي عبرت عن المفاهيم وفق التعبير عن المفاهيم بالكتابة لصالح المجموعة الثانية
 

 (1111دراسة بركات )
يدذ فاعليدة المددخل البصدري فدي تنميدة بعدض القددرات المكانيدة والتحصديل لتالمتحديدد إلدى  سعت الدراسدة

 فددي مددادة العلددوم، حيددث اعتمددد الباحددث المددنه  التجريبددي وكانددت عينددة الدراسددة اديالصددف الثدداني االعددد
( طالبددا ومجموعدة ضددابطة مكونددة 41( طالبدا قسددموا إلدى مجموعددة تجريبيدة مكونددة مدن  21  مكوندة مددن
( طالبدددا ولتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة اسدددتخدم الباحدددث اختبدددار اإلدرا  المكددداني واختبدددار التصدددور 41مدددن  

صددددلت الدراسددددة لوجددددود فددددروق كات داللددددة احصددددائية فددددي االختبددددارين لصددددالح المجموعددددة البصددددري، وتو 
 .التجريبية

 
 (1101دراسة جبر )

أجريدددت بهددددف معرفدددة أثدددر توظيدددف اسدددتراتيجية دورة الدددتعلم فدددوق المعرفيدددة فدددي تنميدددة المفددداهيم ومهدددارات 
لباحددددث المددددنه  الصددددف العاشددددر األساسددددي، حيددددث اعتمددددد ا اتبدددداللدددددى ط فددددي العلددددومالتفكيددددر البصددددري 

قسدموا إلدى مجموعدة غدزة، بالصدف العاشدر البدات مدن طة ( طالب21  من عينة الدراسة تكونتالتجريبي و 
( طالبا، ولتحقيق أهدداف الدراسدة أعدد 41( طالبا ومجموعة ضابطة مكونة من  41تجريبية مكونة من  

رت نتدددائ  الدراسددددة فاعليددددة الباحدددث اختبددددار المفدددداهيم العلميدددة واختبددددار مهددددارات التفكيدددر البصددددري، وأظهدددد
 .استراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير البصري 

 
 (1101دراسة الخزاعي )

هدفت إلى معرفة فاعلية التدريس باستراتيجية المتشابهات في تنمية مهدارات التفكيدر البصدري فدي مبداد  
، واقتصددددر مجتمددددع الدراسددددة علددددى طددددالب الصددددف االول توسدددد األول المالصددددف  باألحيدددداء لدددددى طددددال

 ،التجريبديواسدتخدم الباحدث المدنه   ،1122/1121 يللعدام الدراسد /العراقالمتوس  في متوسدطة األمدل
( طالبددا ومجموعددة 12( طالبددا، مددوزعين علددى مجموعددة ضددابطة ضددمت  12تكونددت عينددة الدراسددة مددن  
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دراسددة تددم بندداء اختبددار لقيدداس مهددارات التفكيددر البصددري ( طالبددا، ولتحقيددق أهددداف ال11تجريبيددة ضددمت  
 .وكان من اهم نتائجها فاعلية استراتيجية المتشابهات في تنمية مهارات التفكير البصري 

 
 (1104) وواليدراسة مسعود 

فدي تنميدة بعدض مهدارات التفكيدر البصدري مدن ر هدفت إلى معرفة فاعليدة برندام  قدائم علدى خدرائ  التفكد
 الخدددامس االبتددددائي، واتبدددع الباحثدددان المدددنه  الدراسدددات االجتماعيدددة لددددى تالميدددذ الصدددفخدددالل منددداه  

بمدرسدة اللدواء عدزت  الصف الخامس االبتدائي تالميذالتجريبي، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من 
تجريبيددة  قسددمت العينددة إلددى مجمددوعتينيحيددث تددم اختيددارهم بطريقددة عشددوائية، مددايو بحلددوان  21بمدينددة 
البصدري وتوصدلت ر ابطة، كما واعتمد الباحثان أداة اختبار لقيداس مددى تدوافر بعدض مهدارات التفكيدوض

التفكيددر البصددري عنددد اسددتخدام ت نتددائ  الدراسددة إلددى تفددوق طلبددة المجموعددة التجريبيددة فددي اكتسدداب مهددارا
 .خرائ  التفكير على طالب المجموعة الضابطة

 
 (1101دراسة الشمري )
استقصداء اثدر اسدتخدام اسدتراتيجية المنظمدات البصدرية فدي مهدارات التفكيدر البصدري  هدفت هدذه الدراسدة

لددددى طدددالب الصدددف الرابدددع العلمدددي فدددي مدددادة الكيميددداء، اتبدددع الباحدددث المدددنه  التجريبدددي، تمثدددل مجتمدددع 
فدددي العدددام الدراسدددي ق ابدددالعر الدراسدددة فدددي المددددارس الثانويدددة واالعداديدددة التابعدددة لمديريدددة قضددداء العزيزيدددة 

( طالبا من طدالب الصدف الرابدع العلمدي، تدم تدوزيعهم 25  (، وتكونت عينة الدراسة من1121\1124 
( طالبددا، ولتحقيددق اهددداف الدراسددة اعددد الباحددث اداة 77( طالبددا وضددابطة  74الددى مجمددوعتين تجريبيددة  

وعددة اختبددار لمهددارات التفكيددر البصددري. واظهددرت النتددائ  وجددود فددروق دالددة احصددائيا بددين طددالب المجم
 التجريبية وطالب المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار التفكير البصري.

 
 (1101) دراسة احمد

لددى فاعليددة اسدددتراتيجية شددكل البيددت الدددائري فدددي تنميددة المفدداهيم الرياضدددية إهدددفت هددذه الدراسددة التعدددرف 
لباحثددة المددنه  شددبه التجريبددي وتكددون والتفكيددر البصددري لدددى تالميددذ الصددف الخددامس االبتدددائي، اتبعددت ا

للعدام الدراسدي  بالقداهرةالتابع لمديرية الزيتدون تالميذ الصف الخامس االبتدائي جميع مجتمع الدراسة من 
وقسدددمت الددى مجموعدددة تجريبيدددة  ( تلميدددذ،24حيدددث بلغددت   وتددم اختيدددار العينددة عشدددوائيا، 1122\1121
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الدراسددة اعتمددت الباحثددة علددى أداتدين همددا: اختبددار  ( تلميددذ، ولتحقيدق اهددداف71( تلميدذ وضددابطة  71 
المفدداهيم الرياضددية واختبددار التفكيددر البصددري، واظهددرت النتددائ  وجددود فددروق دالددة احصددائيا بددين متوسدد  
 درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ألدوات الدراسة لصالح المجموعة التجريبية.

 
 (1101دراسة عبد الكريم وعويد )

هدددفت هددذه الدراسددة التعددرف الددى مدددى فعاليددة اسددتراتيجية التدددريس البصددري فددي تحصدديل مددادة الكيميدداء 
عنددد طددالب الصددف الثدداني المتوسدد  وتنميددة تفكيددرهم العلمددي، اعتمددد الباحثددان المددنه  التجريبددي، وتكددون 

، وتدم اختيدار /العراقوبدةمجتمع الدراسة من المدارس المتوسطة والثانويدة للبندين التابعدة لمركدز قضداء بعق
(، 71تجريبيددددة  و (، 71( طالبددددا، قسددددمت الددددى مجمددددوعتين ضددددابطة  51  العينددددة قصددددديا وتكونددددت مددددن

لتفكيدر العلمدي، واظهدرت النتددائ  وأخدر لقيداس التحصديل، ل اولتحقيدق اهدداف الدراسدة اعدد الباحثدان اختبدار 
 العلمي.تفوق المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي واختبار التفكير 

 
  (1101دراسة مكي والباوي )

هدددفت هددذه الدراسددة الددى قيدداس مدددى اكتسدداب طلبددة المرحلددة الثانويددة لمهددارات التكفيددر البصددري والتفكيددر 
المحدددوري، واتبدددع الباحثدددان المدددنه  الوصدددفي، مجتمدددع الدراسدددة مدددن طلبدددة الصدددف السدددادس العلمدددي فدددي 

(، 1121/1122ة ( فددددي العددددراق للعددددام الدراسددددي  المدددددارس الثانويددددة واالعتياديددددة  االعداديددددة الحكوميدددد
( طالبدددا وطالبددددة مدددن طلبددددة الصدددف السددددادس العلمدددي فددددي مددددارس الموهددددوبين 11وتكوندددت العيندددة مددددن  

( طالبدددًا وطالبدددة مدددن طلبدددة الصدددف السدددادس العلمدددي فدددي المددددارس الثانويدددة واالعداديدددة ولتحقيدددق 111و 
ري والتفكيددر المحددوري، وأسددفرت النتددائ  تفددوق عينددة اهددداف الدراسددة تبنددى الباحثددان اختبددار التفكيددر البصدد

 .درجة االختبارلطلبة المدارس الموهوبين على عينة طلبة المدارس االعتيادية في المتوس  الكلي 
 

 (1101دراسة كالب )
هددفت إلدى معرفدة فعاليدة برندام  قدائم علدى الخيدال العلمدي فدي تنميدة المفداهيم ومهدارات التفكيدر البصدري 

. واعتمددد الباحددث المددنه  التجريبددي وكانددت عينددة بغددزة لدددى طالبددات الصددف الثددامن األساسددي فددي العلددوم
( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي قسموا إلى مجموعة تجريبيدة مكوندة 21الدراسة مكونة من  

الباحثدة  ت( طالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة اسدتخدم41( طالبة ومجموعة ضابطة مكونة من  41من  
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ختبددار مهددارات التفكيددر واختبددار المفدداهيم العلميددة، وأظهددرت النتددائ  تفددوق طالبددات المجموعددة التجريبيددة ا
 .على طالبات المجموعة الضابطة في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري 

 
 (1101دراسة السلطاني )

يدر البصدري لددى طالبدات إلى استقصاء أثر اسدتراتيجية حددائق التفكيدر علدى مهدارات التفك الدراسة هدفت
( 24فددي مددادة األحيدداء، واعتمدددت الباحثددة المددنه  التجريبددي وتكونددت العينددة مددن   العلمددي الصددف الرابددع

طالبددة مددن طالبددات الصددف الرابددع، قسددموا إلددى مجمددوعتين تجريبيددة باسددتخدام اسددتراتيجية حدددائق األفكددار 
( طالبددة، ولتحقيددق 41  وتكونددت مددن ( طالبددة وضددابطة باسددتخدام الطريقددة االعتياديددة41وتكونددت مددن  
اسدددتخدمت الباحثدددة اختبدددار التفكيدددر البصدددري، وتوصدددلت النتدددائ  إلدددى وجدددود فدددروق دالدددة ة أهدددداف الدراسددد

.احصائيًا لصالح المجموعة التجريبية



 (1101دراسة غيدان )
الكشدف عدن هدفت هذه الدراسة الى التعرف على قددرات التفكيدر البصدري عندد طلبدة قسدم التربيدة الفنيدة و 

اراء طلبددة التربيددة الفنيددة حددول العالقددة بددين مسددتحدثات التعلدديم والتفكيددر البصددري، اعتمددد الباحددث المددنه  
للعدددددام الدراسدددددي  وتكدددددون مجتمدددددع الدراسدددددة مدددددن طلبدددددة المرحلدددددة الرابعدددددة_ قسدددددم التربيدددددة الفنيدددددة الوصدددددفي
 (21عشدددوائيا وبلغدددت  ( طالبدددا وطالبدددة، وتدددم اختيدددار عيندددة الدراسدددة 27البدددالو عدددددهم  و  1122/1125

ولتحقيق اهدداف الدراسدة اعدد الباحدث اختبدارين االول  جامعة بغداد. ،من قسم التربية الفنية طالبا وطالبة
مستحدثات التعليم، والثاني اختبار صوري للتفكيدر البصدري، اظهدرت النتدائ  ان طلبدة قسدم التربيدة الفنيدة 

ن هندا  عالقددة طرديدة بددين مسدتحدثات التكنولوجيددا يمتلكدون قددرات جيدددة فدي مسددتوى التفكيدر البصددري وا
 ومستوى التفكير البصري عند طلبة قسم التربية الفنية.

 

 (1101دراسة موسى )
لدى فاعليددة خدرائ  التفكيدر فددي تحصديل طدالب الصددف الثداني المتوسد  فددي إهددفت هدذه الدراسددة التعدرف 

المددنه  التجريبددي، وتكددون مجتمددع الدراسددة مددادة الكيميدداء ومهددارات التفكيددر البصددري لددديهم، اتبددع الباحددث 
 المتوسددطة والثانويددة( الحكوميددة للبنددين التابعددة  رسامددن جميددع طددالب الصددف الثدداني المتوسدد  فددي المددد

(، وتددم اختيددار العينددة 1125_1122للعددام الدراسددي   العددراق-للمديريددة العامددة للتربيددة فددي محافظددة بابددل
( طالبا، ولتحقيق اهداف الدراسدة اعدد 77  طالبا وضابطة (77  عشوائيا تكونت من مجموعتين تجريبية
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الباحددث اداتددين احدددهما االختبددار التحصدديلي وا خددر اختبددار مهددارات التفكيددر البصددري واظهددرت النتددائ  
تفددوق طددالب المجموعددة التجريبيددة علددى طددالب المجموعددة الضددابطة فددي اختبددار التحصدديل وفددي اختبددار 

 .مهارات التفكير البصري 
 

  (1101الح )دراسة ص
فاعليددة اسدتراتيجية التخيدل الموجدده فدي تنميدة مهدارات التفكيددر البصدري فدي العلددوم  تمحدورت الدراسدة حدول

لدى طلبة الصدف الثدامن األساسدي فدي المددارس اليمنيدة. واعتمدد الباحدث المدنه  التجريبدي وكاندت عيندة 
( طالبددًا وطالبدددة 72كونددة مددن  ( طالبددًا وطالبدددة قسددموا إلددى مجموعددة تجريبيدددة م22الدراسددة مكونددة مددن  

( طالبددًا وطالبدددة، ولتحقيددق أهددداف الدراسددة اسددتخدم الباحددث اختبدددار 71ومجموعددة ضددابطة مكونددة مددن  
( فقدرة موزعدة علدى خمدس مهدارات، وأسدفرت النتدائ  إلدى 72لقياس مهارات التفكير البصدري مكدون مدن  

 .وجود فروق دالة احصائيًا لصالح المجموعة التجريبية
 

 ( 1108هذال ) دراسة
لتعددرف الددى مسددتوى التفكيددر البصددري لدددى تالميددذ الصددف الرابددع االبتدددائي وعالقددة اهدددفت هددذه الدراسددة 

وتكددون مجتمدع الدراسددة مددن تالميددذ  ،المدنه  الوصددفي عتمدددت الباحثددةا  القددرة المكانيددة بددالتفكير البصدري،
(، طبقددددت 1122\1125عددددام الددددراس  للمديريدددة العامددددة لتربيدددة بغدددداد للالتدددابع الصدددف الرابدددع االبتدددددائي 
( تلميددذ وتلميددذة مددن الصددف الرابددع االبتدددائي، حيددث تددم اختيددار العينددة 211الدراسددة علددى عينددة عددددها 

ولتحقيدددق اهددداف الدراسددة اعدددت الباحثدددة  بطريقددة طبقيددة عشددوائية مددن تالميدددذ مدرسددة الخلفدداء الراشدددين.
واظهددرت النتددائ  وجددود عالقددة  ،تبددار التفكيددر البصددري ة والثدداني اخاختيددارين االول اختبددار القدددرة المكانيدد

طرديددة بددين القدددرة المكانيددة والتفكيددر البصددري لدددى تالميددذ الصددف الرابددع االبتدددائي، وبددذلك تبددين ارتفدداع 
 مستوى القدرات المكانية للتالميذ مقابل ارتفاع مستوى تفكيرهم البصري، والعكس صحيح.

 

 ( 1108دراسة العبايجي والزبيدي )
فت الدراسدة الددى اختبدار مهدارات التفكيددر البصدري لددى طلبددة المرحلدة المتوسدطة فددي مديندة الموصددل، هدد

وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف االول المتوسدطة فدي اعتمدت الباحثتان المنه  التجريبي، 
لدراسددة (. تضددمنت عينددة ا1122_1125المدددارس الحكوميددة التابعددة لمديريددة الموصددل للعددام الدراسددي  

( طالددب وطالبددة تددم اختيددارهم بطريقددة عشددوائية، ولتحقيددق اغددراض الدراسددة قامددت الباحثتددان بإعددداد 211 
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مهددددارات وهددددي:  ادرا   5فقددددرة موزعددددة علددددى  47اختبددددار مهددددارات التفكيددددر البصددددري الددددذي تكددددون مددددن 
تماثدددل، ادرا  العالقدددات، اسدددتنتا  المعندددى، تحليدددل المعلومدددات، تفسدددير المعلومدددات، التمييدددز البصدددري، ال

االخددتالف(. واوصدددت الباحثتدددان بتدددوفير اختبددارات التفكيدددر البصدددري ليدددتمكن المعلمددين مدددن تطبيقددده علدددى 
الطلبددة وضددرورة اعددداد دراسددات تدريسددية تدريبيددة للمعلمددين لتدريسددهم علددى كيفيددة قيدداس مهددارات التفكيددر 

 البصري.
 

 التعقيب على الدراسات السابقة 1.1.1
 

الدراسددات السددابقة فددي تحديددد أهددداف الدراسددة الحاليددة وعالقتهددا بأهددداف الدراسددات  اسددتفادت الباحثددة مددن
الدراسدة الحاليدة،  أهددافوساعدت في تحديد المنه  المتبع واختيار العينة المناسدبة لتحقيدق كما السابقة، 
 .واسهمت في تحديد الوسائل االحصائية المناسبة لمعالجة الدراسة الحاليةكما 
 

لدراسات السابقة المتعلقة بمهارات التواصل االجتمداعي فدي اعتمداد مدنه  الدراسدة فبعضدها تنوعت اكما و 
(، 1125  ودراسددة ادريددس(، 1112  اعتمدد المددنه  الوصددفي االرتبدداطي كمددا ظهدر فددي دراسددة آل متددر 

 ، ومصدطفى(1122  ، والددليمي وحسدين(. فدي حدين اعتمدد كدل مدن1121عدالم  ودراسة عبد الخدالق و 
المددددنه  التجريبددددي فددددي  (،1127  (، ويوسددددف وزيددددود1114  (، وآل مددددراد1114  حمددددديو  (،1111 

واعتمدددد الدراسدددات مقيددداس التواصدددل االجتمددداعي الدددذي سددداعد الباحثدددة فدددي بنددداء فقدددرات  تطبيدددق دراسدددتهم.
 االستبانة لقياس مهارات التواصل االجتماعي مع المعلم واألقران.

 
ارات التفكيددر البصددري مجموعددة مددن االسددتراتيجيات التددي تهدددف تناولددت الدراسددات السددابقة المتعلقددة بمهددو 

( بحيدددث اسدددتخدم اسدددتراتيجية التخيدددل 1125إلدددى تنميدددة مهدددارات التفكيدددر البصدددري، مثدددل دراسدددة صدددالح  
( 1112  ( اسددددددتراتيجية المتشدددددددابهات، واسددددددتخدم السدددددددلطاني1121الموجدددددده، كمدددددددا واعتمددددددد الخزاعدددددددي  
( اعتمددد اسددتراتيجية دورة الددتعلم فددوق المعرفيددة. كمددا وتناولددت 1121  اسددتراتيجية حدددائق التفكيددر، وجبددر

(، وبرندام  قدائم علدى خدرائ  المفداهيم فدي 1122  برنام  قائم على الخيال العلمي كما في دراسة كدالب
 (، وهددددددذال1125  (، وغيدددددددان1122  واعتمدددددددت دراسددددددة الشددددددمري  (.1124  ووالدددددديدراسددددددة مسددددددعود 

خدددرى المدددنه  التجريبدددي مثدددل دراسدددة عبدددد الكدددريم أمددددت دراسدددات (؛ المدددنه  الوصدددفي. بينمدددا اعت1122 
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وأكدددددت الدراسددددات السددددابقة علددددى  (،1122  العبددددايجي والزبيدددددي(، 1125  (، وموسددددى1122  وعويددددد
  .فعالية استراتيجيات وبرام  التدريس في تنمية مهارات التفكير البصري 

 
الحالية، حيدث أن الدراسدات المتعلقدة بالتواصدل ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في بناء أدوات الدراسة 

 االجتمدددداعي أفددددادت الباحثددددة فددددي بندددداء مجدددداالت االسددددتبانة لقيدددداس مهددددارات التواصددددل االجتمدددداعي، كمددددا
وساهمت الدراسات المتعلقدة بمهدارات التفكيدر البصدري فدي بنداء بطاقدة المالحظدة لقيداس مهدارات التفكيدر 

وبهذا يتبين أن هذه الدراسة تميزت عن الدراسات السابقة بأن الباحثدة اعتمددت طريقدة التددريس . البصري 
 (.يم البصري، والطريقة االعتياديةبثال  مستويات:  استراتيجية التعلم باللعب، واستراتيجية التعل
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 الفصل الثالث
 ة واالجراءاتالطريق

 
 المقدمة 0.1
 

يهددددف هدددذا الفصدددل إلدددى توضددديح اإلجدددراءات التدددي اتبعتهدددا الباحثدددة، مدددن تحديدددد مدددنه  الدراسدددة ووصدددف 
 بنائهددا، صدددقها، ثباتهددا(، وتوضدديح المددادة التعليميددة، وإعددداد  مجتمعهددا وعينتهددا، ويشددمل أدوات الدراسددة

راسدددددة واجدددددراءات الدراسدددددة والمعالجدددددات دليدددددل المعلدددددم وخطدددددوات تنفيدددددذه، كمدددددا يشدددددمل علدددددى متغيدددددرات الد
 االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات واستخرا  النتائ  االحصائية.

 
 منهج الدراسة. 1.1
 

اسددتخدمت الباحثددة المددنه  التجريبددي بتصددميم شددبه تجريبددي فددي دراسددتها للحصددول علددى البيانددات الالزمددة 
تعلددديم البصدددري فدددي تددددريس العلدددوم لتنميدددة مهدددارتي لدراسدددة أثدددر اسدددتخدام اسدددتراتيجيتي الدددتعلم باللعدددب وال

 التواصل االجتماعي والتفكير البصري لدى طلبة الصف الثالث األساسي.
 

 مجتمع الدراسة وعينتها 1.1
 

تكدون مجتمددع الدراسددة مدن جميددع طلبددة الصدف الثالددث األساسددي فدي مديريددة تربيددة وتعلديم محافظددة أريحددا 
طلبدة الصدف الثالدث  مدنقصددية الدراسدة العيندة تكوندت م، و 1122/1122واألغوار عن العدام الدراسدي 
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( 57األساسي في مدرسة رواد الغد النموكجية كون الباحثة تعمل فيها، حيث تكونت عينة الدراسدة مدن  
طالبدددًا  (11) شةةةعبة أطالبدددًا وطالبدددة، أختيدددرت المجموعدددات بطريقدددة عشدددوائية، المجمدددوعتين التجدددريبيتين 

طالبدددا وطالبدددة  (14) ب وشةةةعبةلتعليميدددة باسدددتخدام اسدددتراتيجية التعلددديم البصدددري وطالبدددة تعلمدددوا المدددادة ا
طالبدا وطالبددة تعلمددوا المددادة  (14) وشةةعبة جتعلمدوا المددادة التعليميددة باسدتخدام اسددتراتيجية الددتعلم باللعددب 

 التعليمية بالطريقة االعتيادية.
 

ز الطلبددة فددي مرحلددة التعلدديم االبتدددائي تمي ددكمددا وأن مددن أسددباب اختيددار الباحثددة مجتمددع الدراسددة الحددالي 
، ونشدداطهم الحركددي وحددبهم للتواصددل مددع األفددراد بقدددرتهم علددى التخيددل والتددأليف والتفكيددر بشددكل منطقددي

حيدددث يميددددل الطفددددل فدددي هددددذه المرحلددددة مددددن عمدددره إلددددى االسددددتماع حددددين تتدددردد علددددى مسددددامعه القصددددص 
شددددار  فددددي اكتسدددداب المبدددداد  مددددن أقراندددده والحكايددددات التددددي تتضددددمن بعددددض القدددديم اإلنسددددانية أو عندددددما يت

مدن أقرانده ومجتمعده، كمدا ومجتمعه، كما يميل للبحث عن األفكار والمعلومات المناسبة لمستواه ولميولده 
إلددى أن فة هددذا باإلضددا ،يسددهل لدده حريددة التعبيددر عددن أفكددارهوتنمددو حصدديلته اللغويددة بشددكل واضددح ممددا 

فددي هددذه المرحلددة مددن  ون يميلددو كمددا  ،م المعدداني المجددردةالقدددرة علددى فهدد مفددي هددذه المرحلددة لددديهالطلبددة 
اعتمددددت الباحثدددة ولدددذلك  ،إلدددى التسددداؤل والبحدددث واالستكشددداف عدددن كدددل جديدددد يشددداهده أو يسدددمعه عمدددرال

 والعمل على تنميتها.لطلبة ستثمار هذه الميول لدى ااستراتيجيتي التعلم باللعب والتعليم البصري ال
 

 دليل المعلم 4.1
 

ثدددة دليدددل المعلدددم الدددذي يحدددوي خطدددوات تنفيدددذ اسدددتراتيجيتي الدددتعلم باللعدددب والتعلددديم البصدددري أعددددت الباح
والطريقددة االعتياديددة فددي التدددريس. كمددا وتددم توضدديح خطددوات سددير كددل درس، والهدددف مددن اعددداد دليددل 

 المعلم هو تدريب المعلم على شرح الدروس باستخدام استراتيجيتي التعلم باللعب والتعليم البصري.
 
 طوات اعداد دليل المعلمخ
 

 (:2اتبعت الباحثة الخطوات التالية في اعداد دليل المعلم  ملحق 
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اختيددار الباحثددة وحدددة نالتكيددف عنددد الكائنددات الحيددةن مددن كتدداب العلددوم والحيدداة للصددف الثالددث   -
 األساسي لتطبيق الدراسة وفق استراتيجيتي التعلم باللعب والتعليم البصري.

 .(1 ملحق  ليل الوحدة وإعداد قائمة بأهدافهاقامت الباحثة بتح  -
قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم موضحة به كيفية تددريس الوحددة باسدتخدام اسدتراتيجيتي الدتعلم  -

 باللعب والتعليم البصري.
 

 صدق دليل المعلم
 

 (. وتددم اجددراء التعددديالت الالزمددة علددى7تددم عددرض دليددل المعلددم علددى مجموعددة مددن المختصددين  ملحددق 
 الدليل في ضوء آرائهم. 

 
 أدوات الدراسة 1.1
 

اشدددتملت الدراسدددة علدددى أداتدددين وكلدددك لقيددداس أثدددر اسدددتراتيجيتي الدددتعلم باللعدددب والتعلددديم البصدددري، فقامدددت 
الباحثدددة ببنددداء اسدددتبانة لقيددداس مهدددارات التواصدددل االجتمددداعي، وبطاقدددة مالحظدددة لقيددداس مهدددارات التفكيدددر 

 فرضياتها.صحة لة الدراسة والتحقق من البصري، لاجابة عن أسئ
 

 االستبانة 0.1.1
 

د الرجدوع إلدى العديدد قامت الباحثة ببناء االستبانة الالزمة لقياس مهارات التواصدل االجتمداعي، وكلدك بعد
شدددملت االسدددتبانة مجددداالت أساسدددية هدددي: مهدددارات التواصدددل مدددع المعلدددم، مهدددارات حيدددث ، مدددن الدراسدددات

 قامت الباحثة بصياغة فقرات كل مجال واعداد االستبانة بصورتها األولية. اجتماعية مع األقران، ثم
، وقددددراءة الفقددددرات ةالددددورادة فددددي االسددددتبان قامددددت الباحثددددة بتوضدددديح بعددددض المصددددطلحات التطبيددددقوعنددددد 

طلبدددة الفدددرق بدددين مجددداالت للووضدددحت  ، كمددداللطلبدددة بإسدددتخدام األسددداليب التدددي تناسدددب المرحلدددة العمريدددة
وتدددريس المعلمددة  دقيقددة، 11ومددن الجدددير بددذكره أن تعبئددة االسددتبانة مددن قبددل الطلبددة اسددتغرق ؛ االسددتبانة



 

38 
 

سدداعدها فددي تنظدديم الحصددص مددن أجددل التطبيددق بشددكلم متتددابع ومددنظم؛ مددن ت الرياضددياتي العلددوم و لمدداد
   أجل تحقيق أهداف الدراسة بأفضل صورة.

 
 صدق االستبانة 0.0.1.1

 
؛ لألخددذ (7 ملحددق  قامددت الباحثددة بعددرض االسددتبانة فددي صددورتها األوليددة علددى مجموعددة مددن المحكمددين

اجددراء التعددديالت الالزمددة، وأشددار مجموعددة مددن المحكمددين إلددى تعددديل صددياغة بعددض الفقددرات بددارائهم و 
لتصددبح أكثددر وضددوحاأ وأشددار الددبعض إلددى تقليددل عدددد فقددرات كددل مجددال، وأصددبحت االسددتبانة بصددورتها 

( فقددرة موزعددة علددى مجددالين، حيددث أعطددي لكددل فقددرة 41النهائيدة بعددد األخددذ بدداراء المحكمددين مكونددة مددن  
 (.2،1،7،4مستويات  دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا(، وأعطيت األوزان التالية  ربع أ
 

 ثبات االستبانة  1.0.1.1
 

( طالبددًا وطالبدة مدن مجتمددع الدراسدة وخددار  14طبقدت الباحثدة األداة علددى عيندة اسدتطالعية مكونددة مدن  
ر إلدى تمتدع األداة بثبدات يفدي (، وهدذه النتيجدة تشدي1.221عينتها، وتم حساب معامل الثبات حيدث بلدو  

 بأغراض الدراسة.
 

 كيفية تطبيع االستبانة 1.0.1.1
 

(، حيدددث احتدددوت علدددى 4بعدددد التأكدددد مدددن صددددق وثبدددات االسدددتبانة، واعددددادها بصدددورتها النهائيدددة  ملحدددق 
مجدددالين مهدددارات التواصددددل مدددع المعلددددم، مهدددارات اجتماعيددددة مدددع األقددددران، حيدددث احتددددوى مجدددال مهددددارات 

( فقددرة، 11( فقددرة، واحتددوى مجددال مهددارات اجتماعيددة مددع األقددران علددى  11لمعلددم علددى  التواصددل مددع ا
وأعطددي لكددل فقددرة اربددع مسددتويات  دائمددًا، غالبددًا، أحيانددًا، نددادرًا(، حيددث دائمددًا تكددون أربددع عالمددات، غالبددًا 

ي فقدرة أطلدب ثال  عالمات، أحيانًا عالمتان، نادرًا عالمة، وتقدر عالمة الطالب حسب اجابته، مدثاًل فد
المسدداعدة مددن المعلددم دون تدددردد، إكا اجدداب الطالددب دائمدددًا تأخددذ أربددع عالمدددات، وإكا أجدداب غالبددًا تأخدددذ 
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ثدال  عالمددات، وإكا أجداب أحيانددًا تأخدذ عالمتددان، وإكا أجدداب ندادرًا تأخددذ عالمدة، وهكددذا تدم التعامددل مددع 
 باقي الفقرات.

 
 بطاقة المالحظة 1.1.1

 
اقة المالحظة الالزمة لقياس مهارات التفكيدر البصدري وتحديدد أبعادهدا، وكلدك بعدد قامت الباحثة ببناء بط

؛ 1122؛ هدددددذال 1125؛ وموسددددى، 1122 عبددددد الكددددريم وعويددددد،  الرجددددوع إلددددى العديددددد مددددن الدراسدددددات
، حيث احتوت على خمدس مهدارات أساسدية  التعدرف علدى الشدكل ووصدفه، (1122والعبايجي والزبيدي 
ا  وتفسير الغموض، تحليل الشكل، استخالص المعندى( وثدال  مهدارات اضدافتها رب  المعلومات، االدر 

ادرا  العالقدددددات و تفسدددددير المعلومدددددات البصدددددرية، و الباحثدددددة لتحقيدددددق هددددددف الدراسدددددة  التمييدددددز البصدددددري، 
 المكانية(، حيث يمكن مالحظة جميع المهارات السابقة في أداء الطالب في الصف الثالث األساسي.

واختلفدت المالحظدات بالمضدمون ، آلية المالحظة ومعاييرها للطلبدةتوضيح قامت الباحثة ب وعند التطبيق
أن و الدالزم وكلدك بسدبب اخدتالف محتدوى الددروس للمهدارات المسدتهدفة فدي الدراسدة الحاليدة، كمدا والوقت 

اضيات ساعدها في تنظيم الحصدص مدن أجدل التطبيدق بشدكلم متتدابع تدريس المعلمة لمادتي العلوم والري
 ومنظم؛ من أجل تحقيق أهداف الدراسة بأفضل صورة.

 
 طاقة المالحظةصدق ب 0.1.1.1

 

(؛ بهددف صدياغة مضدمون العبدارات واالسدتفادة 7تم عرض األداة على مجموعدة مدن المحكمدين  ملحدق 
من آرائهم وتوجيهاتهم بخصدوص صددق البطاقدة وسدالمتها، وقدد كاندت آراء المحكمدين تشدير إلدى صددق 

 البطاقة وسالمتها.
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 ثبات بطاقة المالحظة 1.1.1.1
 

( طالبددًا وطالبدة مدن مجتمددع الدراسدة وخددار  14عيندة اسدتطالعية مكونددة مدن  طبقدت الباحثدة األداة علددى 
(، وهدذه النتيجدة تشدير إلدى تمتدع األداة بثبدات يفدي 1.221عينتها. وتم حساب معامل الثبات حيدث بلدو  

 بأغراض الدراسة.
 

 كيفية تطبيع بطاقة المالحظة 1.1.1.1
 

التددي تددم تدريسددها عددن طريددق التعلدديم البصددري جميددع الدددروس ( 1ملحددق  شددمل تطبيددق بطاقددة المالحظددة 
بتوزيددع المهددارات حسددب محتددوى الدددروس  الباحثددة فددي وحدددة نالتكيددف فددي الكائنددات الحيددةن، حيددث قامددت

 مهدارات تددم قياسددها نهددا احتدوى علددى عدددةيددر البصددري لددى الطلبددة؛ مبطريقدة مناسددبة لقيدداس مهدارات التفك
 احتددوى بعضددهاالتعددرف علددى الشددكل ووصددفه(، بينمددا و نيددة، ادرا  العالقددة المكاو  التمييددز البصددري، مثددل 

االدرا  و ربدد  المعلومددات، و  التعددرف علددى الشددكل ووصددفه،  علددى قيدداس جميددع مهددارات التفكيددر البصددري 
تفسدددددير المعلومدددددات و التمييدددددز البصدددددري، و اسدددددتخالص المعندددددى، و تحليدددددل الشدددددكل، و وتفسدددددير الغمدددددوض، 

بشددكل متتددابع  األن المحتددوى العلمددي لكددل درس كددان مختلفددادرا  العالقددات المكانيددة(؛ وكلددك و البصددرية، 
ضددعيف(، ففددي و متوسدد ، و ومتسلسدل، كمددا وقسددمت الباحثددة المهددارة الواحدددة إلدى ثددال  مسددتويات  قددوي، 

التعدددرف إلدددى الشدددكل مدددع المسددداعدة تمثدددل مسدددتوى ضدددعيف تأخدددذ و مهدددارة التعدددرف علدددى الشدددكل ووصدددفه 
لظدداهرة تمثدددل مسدددتوى متوسددد  تأخدددذ عالمتدددان، عالمددة، والتعدددرف علدددى الشدددكل دون وصدددف خصدددائص ا

والتعددرف علدددى أبعدداد الشدددكل ووصددف خصدددائص الظددداهرة بوقددت قصدددير تمثددل مسدددتوى قددوي تأخدددذ ثدددال  
 تم التعامل مع باقي المهارات، وتعبئة البطاقة لكل طالب لوحده. عالمات، وهكذا
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 :تكافؤ المجموعات الثالث 1.1
 

التطبيق، تم تطبيق أداتي الدراسة وهما استبانة لقياس مستوى  للتأكد من تكافك المجموعات الثال  قبل
 (.1(، وبطاقة مالحظة لقياس مهارات التفكير البصري  ملحق 4مهارات التواصل االجتماعي  ملحق 

 ا تيتين:وتم اختبار صحة الفرضيتين 
بية ( فدددي المتوسدددطات الحسددداα=0.05ال توجدددد فدددروق كات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة   .2

التواصدل االجتمداعي فدي  اتمهدار  قيداسالستجابات طلبدة الصدف الثالدث األساسدي علدى فقدرات أداة 
 التطبيق القبلي تعزى لمتغير طريقة التدريس.

الحسدددابية  ( فدددي المتوسدددطاتα=0.05ال توجدددد فدددروق كات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة   .1
التفكيدر البصدري فدي التطبيدق القبلددي  اتار مهد قيدداس أداة لددرجات طلبدة الصدف الثالدث األساسدي فدي 

 تعزى لمتغير طريقة التدريس.
 

 : القبلي التطبيعتكافؤ المجموعات في مستوى مهارات التواصل االجتماعي في  0.1.1
 

وللتأكدددد مدددن تكدددافك المجموعدددات فدددي مسدددتوى مهدددارات التواصدددل االجتمددداعي، تدددم اسدددتخدام تحليدددل التبددداين 
 .يوضح كلك 2.7الجدول ، و (one way ANOVA  األحادي

 
طلبدددة  اتالسدددتجابللتأكدددد مدددن تكدددافك المجموعدددات : نتدددائ  اختبدددار تحليدددل التبددداين األحدددادي (2.7  جددددول

تعددزى لمتغيددر  فددي التطبيددق القبلددي التواصددل االجتمدداعي اتمهددار  أداة قيدداس الصددف الثالددث األساسددي فددي
 طريقة التدريس
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 

 ريةالح
متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 المحسوبة

مهارة التواصل 
 مع المعلم /ة

 1431. 2.001 0.196 2 3911. بين المجموعات
 0.098 70 6.844 داخل المجموعات

 72 7.235 المجموع
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المهارات 
االجتماعية مع 
 األقران

 3071. 1.200 4141. 2 8271. بين المجموعات
 0.345 70 24.125 داخل المجموعات

 72 24.952 المجموع
 2431. 1.442 0.300 2 6011. بين المجموعات الدرجة الكلية

 0.208 70 14.574 داخل المجموعات
 72 15.174 المجموع

 
 وبةالمحسدد ( ومسددتوى الداللددة2.441  المحسددوبة ( أن قيمددة ف للدرجددة الكليدة2.7ول  ديالحدظ مددن الجدد

وهدذا يعندي أندده ال توجدد فددروق دالدة إحصددائيا (. α = 0.05مددن مسدتوى الداللددة   أعلدى( وهدي 1.147 
لدددى طلبددة الصددف الثالددث األساسددي فددي  فددي التطبيددق القبلددي فددي مسددتوى مهددارات االتصددال االجتمدداعي

ال  متكافئددة االعتياديدة(. أي أن المجموعدات الدث -التعلدديم البصدري  -المجموعدات الثالثدة  الدتعلم باللعدب
 .في مستوى مهارات االتصال االجتماعي

 
 :القبلي التطبيعتكافؤ المجموعات في مستوى مهارات التفكير البصري في  1.1.1
1.1.4  

، تدم اسدتخدام تحليدل التبداين األحدادي فكيدر البصدري وللتأكد من تكافك المجموعات في مستوى مهدارات الت
 one way ANOVA) نتددائ  اختبدددار تحليددل التبددداين (1.7  جدددول يوضددح كلدددك 1.7، والجدددول :

األحادي للتأكد من تكافك المجموعدات السدتجابات طلبدة الصدف الثالدث األساسدي فدي أداة قيداس مهدارات 
 تعزى لمتغير طريقة التدريس فكير البصري في التطبيق القبليالت

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

 الداللة المحسوبة مستوى 

 8881. 0.119 6671. 2 1.335 بين المجموعات
 5.624 70 393.652 داخل المجموعات

 72 394.986 المجموع
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( وهدي أعلدى 1.222( ومسدتوى الداللدة  1.222( أن قيمة ف للدرجة الكلية  1.7يالحظ من الجدول  
فددروق دالددة إحصددائيا فددي مسددتوى مهددارات وهددذا يعنددي أندده ال توجددد . (α = 0.05مددن مسددتوى الداللددة  
فدي المجموعدات الثالثدة  الدتعلم  فدي التطبيدق القبلدي لددى طلبدة الصدف الثالدث األساسديالتفكيدر البصدري 

تفكيدر االعتياديدة(. أي أن المجموعدات الدثال  متكافئدة فدي مسدتوى مهدارات ال -التعليم البصري  -باللعب
 .البصري 

 
 متغيرات الدراسة 1.1
 

 لمستقل:المتغير ا
مسدتويات:  اسدتراتيجية الدتعلم باللعدب، واسدتراتيجية التعلديم البصدري، والطريقدة  ةطريقة التدريس ولها ثالث

 االعتيادية(.
 :ةالمتغيرات التابع

  مهارات التواصل االجتماعي 
  مهارات التفكير البصري 
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 اجراءات الدراسة  8.1
 
 تباع االجراءات التالية في الدراسة:اتم 
 
قامت الباحثة بمراجعة عمادة الدراسدات العليدا فدي جامعدة القددس للحصدول علدى كتداب تسدهيل مهمدة  .2

 للبدء بإجراء الدراسة.
. اطدددالع الباحثدددة علدددى األدبيددددات السدددابقة المرتبطدددة بموضدددوع البحددددث بهددددف اعدددداد االطدددار النظددددري 1

 وتصميم أدوات البحث، وصياغة فروضه ومناقشة نتائجه.
ة بتحليل وصياغة األهدداف السدلوكية لوحددة نالتكيدف فدي الكائندات الحيدةن، وتحققدت مدن . قامت الباحث7

 مدى تراب  األهداف مع المحتوى.
. قامدددت الباحثدددة بإعدددداد المدددادة التعليميدددة المناسدددبة والتدددي تعتمدددد علدددى مهدددارات التواصدددل االجتمددداعي 4

 والتفكير البصري.
طاقددة المالحظدة، وعرضددها علددى مجموعدة مددن المحكمددين، . أعددت الباحثددة أداتددي الدراسدة االسددتبانة وب1

 ووضعها بصورتها النهائية بعد اجراء التعديل الالزم. 
 . تأكدت الباحثة من صدق وثبات أدوات الدراسة.2
. قامددت الباحثددة باختيددار عينددة البحددث األساسددية قصددديا، ثددم اختددارت المجموعددات الضددابطة والتجريبيددة 5

 .  وتأكدت من تكافك المجموعات قبل التطبيق م شبه التجريبي للبحثبشكل عشوائي، وفقا للتصمي
 . طبقت الباحثة أدوات الدراسة بشكل قبلي على عينة الدراسة. 2
 .. طبقت الباحثة التجربة على المجموعات الضابطة والتجريبية التي تم اختيارها بشكل عشوائي2
 الدراسة. . طبقت الباحثة أدوات الدراسة بشكل بعدي على عينة21
 . إجراء المعالجات اإلحصائية للنتائ ، وتحليل البيانات وتفسيرها وكتابة التوصيات.22
 

 تصميم الدراسة 9.1
 

 .2.7جاء التصميم التجريبي للدراسة على النحو التالي كما هو موضح في الشكل 
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 قياس بعدي المعالجة/طريقة التدريس قياس قبلي المجموعة
 2تجريبية 

 الجتماعيالتواصل ا
 التفكير البصري 

 التعلم باللعب
 التواصل االجتماعي
 التفكير البصري 

 التعليم البصري  1تجريبية 
 الطريقة االعتيادية ضابطة
 : التصميم التجريبي للدراسة2.7شكل 
 

 المعالجة اإلحصائية 01.1
 

سدبة ومدن أجدل تحليدل نتدائ  بعد جمدع البياندات والتأكدد مدن صدحتها، تدم اجدراء المعالجدة االحصدائية المنا
(، وفيمددددا يددددأتي المعالجددددات SPSSالدراسددددة اسددددتخدمت الباحثددددة الددددرزم االحصددددائية للعلددددوم االجتماعيددددة  

اإلحصددائية التددي اسددتخدمت: معادلددة الثبددات كرونبدداو ألفددا، المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة 
 (.one way ANOVAتحليل التباين األحادي  و 


تق  اا ب سااتادا اساات ات ج تتالااتلل ب لللاابوالتصر اا الب اا  ا ت اادالتااد   تااير  حجاا ولحساا ب

(:Cohen, 1977)ألر (فتتحد دحج اη2)  بعإ ت 

η2.صغير األثر حجم
=  0.01  

η2.متوسط ألثرا حجم
=  0.06  

η2.كبيراألثرا حجم
=  0.14  
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 الفصل الرابع:
 عر  نتائج الدراسة:

 
أثدر اسدتخدام التدي هددفت إلدى استقصداء و  ،إليهدا الدراسدة تل هذا الفصل عرضدًا للنتدائ  التدي توصدليتناو 

استراتيجيتي التعلم باللعب والتعليم البصري فدي تددريس العلدوم لتنميدة مهدارتي التفكيدر البصدري والتواصدل 
يدة تختلدف بداختالف وكذلك معرفة ما إكا كان هدذه الفاعل االجتماعي لدى طلبة الصف الثالث األساسي،

 .وفيما يأتي عرضا للنتائ  طريقة التدريس.
 
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول. .2. 4
 

فةي تةدريس العلةوم لتنميةة والتعليم البصةري التعلم باللعب تي ما أثر استخدام استراتيجي: األولالسؤال 
 ؟ التواصل االجتماعي لدى طلبة الصف الثالث األساسية مهار 
 

ال توجدد فدروق كات داللدة إحصدائية عندد األولةى الفرضةية اإلجابة عن هذا السؤال باإلجابةة عةن  وتمت
علددى طلبددة الصددف الثالددث األساسددي سددتجابات ( فددي المتوسددطات الحسددابية الα=0.05مسددتوى الداللددة  

 مهارة التواصل االجتماعي تعزى لمتغير طريقة التدريس. قياسفقرات أداة 
 
طلبددة الصددف الثالددث األساسددي  السددتجاباتتددم حسدداب المتوسددطات الحسددابية  ىاألولددلفحددص الفرضددية و 

 .  مهارة التواصل االجتماعي تعزى لمتغير طريقة التدريس قياس أداة  على
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طلبددة الصددف الثالددث األساسددي  السددتجاباتالمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة  (:1.4 جدددول 
 تعزى لمتغير طريقة التدريسمهارة التواصل االجتماعي  قياس على أداة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد طريقة التدريس المجال

مهارة التواصل مع 
 المعلم /ة

 0.38925 3.1896 24 الطريقة التقليدية

 0.21492 3.4021 24 التعلم باللعب

 0.15578 3.5020 25 التعليم البصري 

المهارات االجتماعية 
 مع األقران

 0.42610 3.4583 24 يقة التقليديةالطر 

 0.20633 3.7383 24 التعلم باللعب

 0.18115 3.4192 25 التعليم البصري 

 الدرجة الكلية
 0.39597 3.3389 24 الطريقة التقليدية

 0.20795 3.5889 24 التعلم باللعب

 0.13909 3.4560 25 التعليم البصري 

 

اهريددددة فددددي درجددددات طلبددددة الصددددف الثالددددث األساسددددي فددددي ( وجددددود فددددروق ظ2.4يالحددددظ مددددن الجدددددول  
التواصدل االجتمداعي تعدزى لمتغيدر طريقدة التددريس، ولمعرفددة  اتمهدار  اسدتجاباتهم علدى فقدرات أداة قيداس

 (.1.4( كما يظهر في الجدول  one way ANOVAداللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي  
 

علدددى طلبدددة الصددف الثالددث األساسددي  اتتبدداين األحددادي السددتجاب: نتددائ  اختبددار تحليدددل ال(1.4  جدددول
 التواصل االجتماعي تعزى لمتغير طريقة التدريس اتمهار أداة قياس  فقرات
مجمةةةةةةةةةةةةةةةوع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجةةةةةات 
 الحرية

متوسةةةةةةةةةةةةةط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مسةةةةتوى الداللةةةةة
 المحسوبة

 حجم األثر

مهدددددددددددددددددددددددددددددددددددارة 
التواصددددل مدددددع 

 لم /ةالمع

 0.447 *0.001 8.465 0.620 2 1.241 بين المجموعات
 0.073 70 5.130 داخل المجموعات

 72 6.370 المجموع
المهددددددددددددددددددددددارات 
االجتماعيددددددددددددددة 
 مع األقران

 0.412 *0.000 8.648 0.734 2 1.468 بين المجموعات
 0.085 70 5.943 داخل المجموعات

 72 7.411 المجموع
 5.190 0.376 2 0.751 بين المجموعات الكليةالدرجة 

 
0.008* 0.344 

 0.072 70 5.065 داخل المجموعات
 72 5.816 المجموع

 دالة احصائيا 
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 المحسددوبة ( ومسددتوى الداللددة1.221  للدرجدة الكليددةالمحسددوبة أن قيمددة ف ( 1.4ول  دمددن الجدديالحدظ 
 اسدتجابات( أي أنه توجدد فدروق دالدة إحصدائيًا فدي α = 0.05من مستوى الداللة   أقل( وهي 1.112 

التواصددددل االجتمدددداعي تعددددزى لمتغيددددر طريقددددة  اتمهددددار علددددى أداة قيدددداس طلبددددة الصددددف الثالددددث األساسددددي 
 .  األولىالفرضية  رفضوبذلك تم ، وكذلك للمجاالت. التدريس

 
ي تنميددددة مهددددارات ويالحددددظ أن حجددددم األثددددر السددددتخدام اسددددتراتيجيتي الددددتعلم باللعددددب والتعلدددديم البصددددري فدددد

التواصدددل اإلجتمددداعي لددددى طلبدددة الصدددف الثالدددث األساسدددي كدددان كبيدددرا فدددي الدرجدددة الكليدددة وفدددي مجدددالي 
 التواصل مع المعلم/ة والمهارات االجتماعية مع األقران.

 
 .7.4في الجدول  كما وجاءت النتائ  (LSDاختبار  باستخدام نتائ  التم فحص ولبيان اتجاه الفروق 

 
طلبددة  السددتجابات( للمقارنددات البعديددة بددين المتوسددطات الحسددابية LSD: نتددائ  اختبددار  (7.4الجدددول  

 تعزى لمتغير طريقة التدريس التواصل االجتماعي اتمهار على أداة قياس الصف الثالث األساسي 
الفةةةةةةةةةةةةروق فةةةةةةةةةةةةي   المتغيرات المجال

 المتوسطات
مسةةةةةةةةةةةتوى 

 الداللة
مهددددددددارة التواصددددددددل 

 مع المعلم /ة
 0.008 *0.21250- التعلم باللعب ديةالطريقة التقلي

 0.000 *0.31242- التعليم البصري 

 0.008 *0.21250 الطريقة التقليدية التعلم باللعب

 0.201 0.09992- التعليم البصري 

 0.000 *0.31242 الطريقة التقليدية التعليم البصري 

 0.201 0.09992 التعلم باللعب

المهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات 
االجتماعيدددددددة مدددددددع 

 ألقرانا

 0.001 *0.28000- التعلم باللعب الطريقة التقليدية

 0.640 0.03913 التعليم البصري 

 0.001 *0.28000 الطريقة التقليدية التعلم باللعب

 0.000 *0.31913 التعليم البصري 
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 0.640 0.03913- الطريقة التقليدية التعليم البصري 

 0.000 *0.31913- التعلم باللعب

 0.002 *0.25000- التعلم باللعب الطريقة التقليدية رجة الكليةالد

 0.132 0.11711- التعليم البصري 

 0.002 *0.25000 الطريقة التقليدية التعلم باللعب

 0.088 0.13289 التعليم البصري 

 0.132 0.11711 الطريقة التقليدية التعليم البصري 

 0.088 0.13289- التعلم باللعب

 الة احصائياد 

 

وكاندت الفددروق فدي الدرجددة الكليددة بدين الطريقددة التجريبيددة للدتعلم باللعددب والطريقددة التقليديدة لصددالح طريقددة 
الددتعلم باللعددب. وفددي مجددال مهددارة التواصددل مددع المعلددم/ة بددين الطريقددة التجريبيددة للددتعلم باللعددب والطريقددة 

لتجريبيدة للتعلديم البصدري والطريقدة التقليديدة لصدالح التقليدية لصالح طريقة التعلم باللعب، وبدين الطريقدة ا
طريقدددة التعلددديم البصدددري. وفدددي مجدددال المهدددارات االجتماعيدددة مدددع االقدددران بدددين الطريقدددة التجريبيدددة للدددتعلم 
باللعدددب والطريقددددة التقليديددددة لصدددالح طريقددددة الددددتعلم باللعدددب، وبددددين الطددددريقتين التجدددريبيتين للددددتعلم باللعددددب 

  لصالح طريقة التعلم باللعب.والتعليم البصري وكانت 

 

 .الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال . 1.4
 

البصري في تةدريس العلةوم لتنميةة  التعليمتي التعلم باللعب و ما أثر استخدام استراتيجي: الثانيالسؤال 
 ؟ التفكير البصري لدى طلبة الصف الثالث األساسي ةمهار 
 

 تية:إلجابة عن الفرضية اآلوتمت اإلجابة عن هذا السؤال با
 

 ( فدي المتوسددطاتα=0.05ال توجدد فددروق كات داللدة إحصدائية عنددد مسدتوى الداللددة   الثانيةةةالفرضةية 
التفكيددر البصددري تعددزى لمتغيددر  اتمهددار  أداة قيدداسطلبددة الصددف الثالددث األساسددي فددي  لدددرجاتالحسددابية 

 طريقة التدريس.
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طلبددة الصددف الثالددث األساسددي فددي  لدددرجاتالحسددابية  تددم حسدداب المتوسددطات الثانيددةلفحددص الفرضددية و 
 .  التفكير البصري تعزى لمتغير طريقة التدريس اتمهار  أداة قياس

 
لددرجات طلبددة الصدف الثالددث األساسدي فددي المتوسدطات الحسددابية واالنحرافدات المعياريددة  (:4.4 جددول 
 التفكير البصري تعزى لمتغير طريقة التدريس اتمهار  أداة قياس

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد ة التدريسطريق
 2.489 11.25 24 الطريقة التقليدية
 3.836 18.25 24 التعلم باللعب
 2.974 13.52 25 التعليم البصري 

 
 أداة قيداسطلبة الصف الثالث األساسدي فدي  درجاتوجود فروق ظاهرية في  (4.4 يالحظ من الجدول 

تدم اسدتخدام تحليدل التبداين  ، ولمعرفدة داللدة الفدروق عزى لمتغير طريقة التدريسالتفكير البصري ت اتمهار 
 (:5.4كما يظهر في الجدول   (one way ANOVA األحادي 

 
: نتدددائ  اختبدددار تحليدددل التبددداين األحدددادي السدددتجابة أفدددراد العيندددة فدددي درجدددات طلبدددة الصدددف (1.4 جددددول

 صري تعزى لمتغير طريقة التدريسالتفكير الب اتمهار  أداة قياسالثالث األساسي في 
مجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسةةةةةةةةةةةةةةةةةط 
 المربعات

 قيمةةةةةة "ف"
 المحسوبة

 مسةةةتوى الداللةةةة
 المحسوبة

 حجم األثر

 1.221 *0.000 30.942 306.435 2 612.870 بين المجموعات
 9.903 70 693.240 داخل المجموعات

 72 1306.110 المجموع
 احصائيا دالة 
 المحسدوبة ( ومسدتوى الداللدة71.241  للدرجة الكليدةالمحسوبة أن قيمة ف ( 1.4من الجدول  يالحظ 

 ( أي أندده توجددد فددروق دالددة إحصددائيًا فددي درجدداتα = 0.05مددن مسددتوى الداللددة   أقددل( وهددي 1.111 
، قددة التدددريسالتفكيددر البصددري تعددزى لمتغيددر طري اتمهددار  أداة قيدداسطلبددة الصددف الثالددث األساسددي فددي 

 .  الثانيةالفرضية  رفضوبذلك تم 
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فكيدر ويالحظ أن حجم األثر الستخدام استراتيجيتي الدتعلم باللعدب والتعلديم البصدري فدي تنميدة مهدارات الت
   لدى طلبة الصف الثالث األساسي كان كبيرا.البصري 

 

 .2.4في الجدول  كما ئ وجاءت النتا (LSDاختبار  باستخدام نتائ  التم فحص ولبيان اتجاه الفروق 
 

( للمقارنددددات البعديددددة بددددين المتوسددددطات الحسددددابية لدددددرجات طلبددددة LSD(: نتددددائ  اختبددددار  2.4الجددددول  
 التفكير البصري تعزى لمتغير طريقة التدريس اتمهار  أداة قياسالصف الثالث األساسي في 

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات
 0.000 *7.000- تعلم باللعبال الطريقة التقليدية

 0.014 *2.270- التعليم البصري 
 0.000 *7.000 الطريقة التقليدية التعلم باللعب

 0.000 *4.730 التعليم البصري 
 0.014 *2.270 الطريقة التقليدية التعليم البصري 

 0.000 *4.730- التعلم باللعب
 دالة احصائيا 

 

بيدددة للدددتعلم باللعددب والطريقدددة التقليديدددة لصدددالح طريقدددة الدددتعلم باللعدددب، وكانددت الفدددروق بدددين الطريقدددة التجري
وبددين الطريقددة التجريبيددة للتعلدديم البصددري والطريقددة التقليديددة لصددالح طريقددة التعلدديم البصددري، وكانددت بددين 

  الطريقتين التجريبيتين للتعلم باللعب والتعليم البصري وكانت لصالح طريقة التعلم باللعب.

 

 نتائج الدراسة.. ملخص 7.4
 

 في ما يأتي تلخيصا لنتائ  الدراسة:
 

التواصددددل  راتمهددددااسددددتخدام اسددددتراتيجيتي الددددتعلم باللعددددب والتعلدددديم البصددددري لدددده أثددددر فددددي تنميددددة  .2
 .لدى طلبة الصف الثالث األساسي ومهارات التفكير البصري  االجتماعي
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مهددارات التواصددل مدددع نميددة اسددتخدام اسددتراتيجيتي الددتعلم باللعددب والتعلدديم البصددري لدده أثددر فددي ت .1
لصددالح اسددتراتيجية الدددتعلم  األثددر المعلددم/ة أمددا فددي مجددال تنميددة المهددارات االجتماعيدددة مددع االقددران فكددان

 باللعب.
اسددددتخدام اسددددتراتيجية الددددتعلم باللعددددب لدددده أثددددر أكبددددر فددددي تنميددددة مهددددارات التفكيددددر البصددددري مددددن  .7

 .استراتيجية التعليم البصري لدى طلبة اصف الثالث االساسي
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات 

 

 مناقشة النتائج 
 

 للدراسة السؤال األولبالنتائج المتعلقة مناقشة  0.1
 

ما أثر استخدام استراتيجية التعلم باللعةب فةي تةدريس العلةوم لتنميةة مهةارة التواصةل االجتمةاعي لةدى 
 ف طريقة التدريس؟ طلبة الصف الثالث األساسي؟ وهل يختلف هذا األثر باختال

 
أظهرت نتائ  الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في مددى فاعليدة اسدتخدام اسدتراتيجية الدتعلم باللعدب فدي 
تددددريس العلدددوم لتنميدددة مهدددارة التواصدددل االجتمددداعي لددددى طلبدددة الصدددف الثالدددث األساسدددي يعدددزى لطريقدددة 

 .  التدريس، أي لصالح المجموعة التجريبية
 

بب هددذه النتددائ  هددو أن اسددتراتيجية الددتعلم باللعددب طددورت العالقددات االجتماعيددة بددين وتددرى الباحثددة أن سدد
الطلبددة، حيددث أنهددا زادت مددن دافعيددة الطلبددة نحددو الددتعلم وزادت مددن التشددويق للدددروس، ممددا دفعهددم إلددى 
اسدددتغالل قددددراتهم العقليدددة والمعرفيدددة والحركيدددة واالجتماعيدددة مدددن أجدددل تطبيدددق األلعددداب بأفضدددل صدددورة، 

هدددم للتعددداون فيمدددا بيدددنهم لنيدددل مدددرادهم وتحقيدددق أهددددافهم بشدددكل جمددداعي، ممدددا أدى إلدددى زيدددادة ثقدددتهم ودفع
نفسهم وتقوية رواب  العالقات بينهم بشكل ايجابي وملحوي، باإلضافة إلى أن التعلم باللعدب سداعد فدي أب
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ممدا دفعهدم إلدى  نجاح عملية التعلم وكلك ألنه شجع الطلبة على التواصدل بدين كدل مدن المعلدم والدزمالء،
حدددب السددديطرة، كمدددا وسددداعد الدددتعلم باللعدددب مدددن جعدددل المدددتعلم هدددو محدددو ة بعيددددا عدددن م بمدددرح ومتعدددالدددتعل

العمليددة التعليميددة ومشدداركا فددي تنميددة وتوزيددع المعلومددات وتعددديلها إن لددزم بعيدددا عددن احتكددار المعلومددات 
 ارات التواصل االجتماعي لدى الطلبة. واالحتفاي بها لنفسه فق ، وهذا بدوره أدى إلى تنمية مه

 
وتحدد سلو   ن،فهي ألعاب تحكم بقواني ،األلعاب التربوية تتبنى مبدأ التعلم من خالل الممارسةوألن 

األنشطة المطلوب القيام بها و  ،المراد تحقيقها األهدافكما تحدد  ،المشاركين المطلوب منهم القيام به
للحصول  يقو اثارة التشالمتعة في التعلم و  يزيد من  في جو مصطنع يحاكي الواقع إلنجاز مهمة ما
أغلب األلعاب تحمل طابًعا تنافسًيا في إطار تفاعل اجتماعي بين وأن كما  .على المعلومات

وهي بطبيعتها تتطلب من األفراد المشاركة الجسدية  نشاط «. خاسر»و« بفائز»تنتهي  ،المشاركين
كما تستثير الجانب االنفعالي  ،أو كليهما ،أو العقلية  نشاط عقلي كحل مشكلة( ،عضلي كالحركة(

 لدى المشار   كالحماس والمتعة واإلثارة والترقب(.
بل هو  ،تختلف األلعاب عن طرق التعلم األخرى في كون المقدم ليس هو مصدر المعلومة أو التوجيه

أي أن  ،إثراء الخبرة التعليمية بتجربتهم ورؤيتهم الخاصةويتوقع من المشاركين أن يساهموا في  ،إحداها
كما أن أهم ما يميزها عن طرق التعلم األخرى هو عنصر  .وليس من المقدم فق  ،الكل يتعلم من الكل
 المتعة والتشويق.

األلعاب التربوية هي إحدى أهم وسائل نقل واستيعاب خالنتائ  يتوضح لنا أن الدراسة تتفق مع أن ومن 
والسبب في كلك هو تميزها بعدة خصائص  ،جاهاتوتغيير االت ،وغرس السلو  المطلوب ،المعلومة

 والتي منها : ،مقارنة بالوسائل األخرى 
ففي حين تعتمد المحاضرات التقليدية على حاسة السمع لنقل  ،مخاطبتها ألكثر من حاسة لدى اإلنسان

الشم  ،أخرى  وفي أحيان ،واللمس ،: البصرباإلضافة للسمع ،فإن األلعاب التربوية تستخدم ،المعلومة
أكثر  ،أو السلو  ،كلما كانت المعلومة ،وكلما تم مخاطبة أكثر من حاسة خالل عملية التعلم ،والتذوق 
فالسلو  الصادر من الفرد  ،األلعاب هي أقرب أسلوب تعلم يحاكي الواقع وفهًما لدى المشار ثباًتا 

 يعكس السلو  األكثر احتمااًل بأن يقوم به الفرد في الواقع الميداني. خالل اللعب
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نتدددائ  أغلدددب الدراسدددات السدددابقة، حيدددث أسدددفرت النتدددائ  إلدددى وجدددود فدددروق دالدددة قدددت هدددذه النتيجدددة مدددع اتف

كمددا وأظهددرت نتددائ  الدراسددات السددابقة تحسددن مهددارات التواصددل احصددائيًا لصددالح المجموعددة التجريبيددة، 
حيدث ( 1112  ( ودراسدة آل متدر 1122  ، باستثناء دراسة الددليمي وحسدينلدى المتعلمين االجتماعي

لدددى المتعلمددين، واختلفددت  اسددفرت النتددائ  إلددى عدددم وجددود أثددر فددي تنميددة مهددارات التواصددل االجتمدداعي
 عدداديينالسددابقة؛ وتكونددت عينددة الدراسددة الحاليددة مددن ككددور وانددا   اتعينددة الدراسددة الحاليددة عددن الدراسدد

وأن الدراسدددة مدددن اطفدددال مصدددابين بالتوحدددد، كمدددا  (1122  الددددليمي وحسدددينبينمدددا تكوندددت عيندددة دراسدددة 
 سددددنوات، بينمددددا عينددددة دراسددددة عبددددد الخددددالق وعددددالم (2-2الحاليددددة اسددددتهدفت متعلمددددين تتددددراوح أعمددددارهم  

وأجريدت ، ( كاندت مدن طالبدات الجامعدة1112( شملت سيدات ورجال، وعينة دراسدة آل متدر   1121 
( على عيندة 1111  طفى. وأجريت دراسة مص(1124  ( وحمدي1127  يوسف وزيود كل مندراسة 

 .( سنوات2-4تترراوح أعمارهم   أطفال ما قبل المدرسة
 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة 1.1
 

التعلةيم البصةري فةي تةدريس العلةوم لتنميةة مهةارة التفكيةر البصةري لةدى  مةا أثةر اسةتخدام اسةتراتيجية
 ر باختالف طريقة التدريس؟ ؟ وهل يختلف هذا األثطلبة الصف الثالث األساسي

 
أظهدددرت نتدددائ  هدددذه الدراسدددة وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيًا فدددي مددددى فاعليدددة اسدددتخدام اسدددتراتيجية التعلددديم 

عدددزى تالبصدددري فدددي تددددريس العلدددوم لتنميدددة مهدددارة التفكيدددر البصدددري لددددى طلبدددة الصدددف الثالدددث األساسدددي 
 لطريقة التدريس، أي لصالح المجموعة التجريبية. 

 
 فددي تنميددة اً وملحوظدد اً ايجابيدد اً أثدر  التعلدديم البصددري باسدتخدام اسددتراتيجية  ساحثددة أن لطريقددة التدددريوتدرى الب

المهددارات البصددرية للطلبددة، اك أنهددا تناسددب جميددع مسددتويات الطلبددة مددع اخددتالف خبددراتهم المعرفيددة وكلددك 
تقدد تع. و لما توفره من لغة بصرية بسيطة تساعدهم في التعدرف إلدى مهدارات التفكيدر البصدري وممارسدتها

الباحثدددة أن السدددبب يعدددود إلدددى أن اسدددتراتيجية التعلددديم البصدددري تعتمدددد علدددى العدددرض البصدددري لمعلومدددات 
الدرس وهذا يتطلب مالحظدة دقيقدة مدن الطلبدة ممدا يسداعدهم علدى تنميدة مهدارات التفكيدر البصدري، وأن 
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لومدددات العلميدددة اشدددرا  حاسدددة البصدددر فدددي العمليدددة التعليميدددة يزيدددد مدددن قددددرة الطلبدددة علدددى االحتفددداي بالمع
ويسددددهل اسددددترجاعها، وأن تنددددوع الصددددور واالشددددكال والرسددددومات المعروضددددة زاد مددددن التشددددويق واالهتمددددام 
بمحتوى الدروس، كما والحظت الباحثدة أن العدرض البصدري المسدتمر سداعد الطلبدة علدى تنميدة مهدارات 

 التفكير البصري وربطها في المواقف الحياتية.
 
 

الدراسددات السددابقة فددي نتائجهددا حيددث أظهددرت جميددع الدراسددات السددابقة وجددود اتفقددت الدراسددة الحاليددة مددع 
فروق دالة احصائيًا لصالح المجموعة التجريبية التي دأرسدت بدالتعليم البصدري. واختلفدت الدراسدة الحاليدة 
عددن الدراسددات السددابقة فددي أداتهددا حيددث أن أداة الدراسددة الحاليددة هددي بطاقددة المالحظددة، بينمددا كانددت أداة 

دراسات السابقة هي اختبار مهارات التفكير. وتشابهت الدراسة الحالية مدع الدراسدات السدابقة فدي المدادة ال
(، ودراسدددة 1125  المسددتهدفة، حيددث طبقددت الباحثددة دراسدددتها علددى مددادة العلددوم كمدددا فددي دراسددة صددالح

راسددة (، ود1121  (، ودراسددة الخزاعددي1114(، ودراسددة جددين 1121  (، ودراسددة جبددر1112  بركددات
 ووالددددي(. واختلفددددت الدراسددددة الحاليددددة عددددن دراسددددة مسددددعود 1122  (، ودراسددددة السددددلطاني1121  كددددالب
، بينمددا طبقددت بعددض الدراسددات علدددى ( حيددث أنهمددا طبقددا دراسددتهما علددى الدراسدددات االجتماعيددة1124 

 .(1125  موسىو (، 1122  عبد الكريم وعويدو (، 1122  الكيمياء كما في دراسة كل من هذال
 
 ( ودراسدة صدالح111  ابهت عينة الدراسة الحاليدة المكوندة مدن ككدور واندا  مدع عيندة دراسدة لونجدووتش
(، 1114  (، ودراسددددة جدددددين1121  (، ودراسددددة جبددددر1112  (، بينمددددا طبقددددت دراسددددة بركدددددات1125 

( علدددى عيندددة مكوندددة مدددن الدددذكور، وطبقدددت 1124  ووالدددي(، ودراسدددة مسدددعود 1121  ودراسدددة الخزاعدددي
 بهدذا يتبدين أن هدذهو ( علدى عيندة مكوندة مدن االندا . 1122  ( ودراسدة السدلطاني1121  دراسة كدالب
ثال  مسدددددتويات: بدددددطريقدددددة التددددددريس السدددددابقة بدددددأن الباحثدددددة اعتمددددددت  اتعدددددن الدراسددددد تميدددددزتالدراسدددددة 

 (. استراتيجية التعلم باللعب، واستراتيجية التعليم البصري، والطريقة االعتيادية
  



 

57 
 

 
 التوصيات 1.1
 

ا أسددفرت عندده نتددائ  الدراسددة الحاليددة استخلصددت الباحثددة مجموعددة مددن التوصدديات موجهددة فددي ضددوء مدد
 لوزارة التربية والتعليم ومركز المناه  والباحثين، وبناء عليه توصي الباحثة بما يأتي:

. ضددرورة إعددداد بددرام  تدريبيددة للمعلمددين لتزويدددهم بأحددد  األسدداليب والطرائددق التدريسددية لتددتالءم مددع 2
   الحديثة. المناه
التددددريس  تواصدددل االجتمددداعي والتفكيدددر البصدددري فددديمهدددارت ال علدددى تنميدددة المعلمدددين تركيدددزضدددرورة . 1
 األنشطة المدرسية. أثناء تنفيذ و 
التعلددددديم البصدددددري مدددددع الدددددتعلم باللعدددددب و اسدددددتراتيجيتي  اسدددددتخدام ثدددددرألجدددددراء دراسدددددة مقارندددددة ضدددددرورة إ. 7

 .تواصل االجتماعي والتفكير البصري ت الأفضلها في تحسين مهار  علىاستراتيجيات أخرى للتعرف 
فدددي تنميدددة التعلددديم البصدددري الدددتعلم باللعدددب و اسدددتراتيجيتي أثدددر اسدددتخدام للكشدددف عدددن  ات. اجدددراء دراسددد4

 .ولمراحل دراسة مختلفة أخرى  اتلدى الطلبة وفقا لمتغير  والتفكير البصري  مهارت التواصل االجتماعي
  التفكير البصري لدى الطلبة.و تواصل االجتماعي ال. اجراء دراسة عن معوقات تنمية مهارت 1
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 المراجع العربية
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 . عمان، األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع.موسوعة التدريس(. 1114ابراهيم، مجدي.  

، عدالم التفكيةر لتطةوير االبةداع وتنميةة الةذكاء سةيناريوهات تربويةة مقترحةة(. 1115ابراهيم، مجدي.  
 الكتب، القاهرة.

نميدة قددرات التصدور المكداني والتحصديل (. أثر استخدام الخدرائ  الذهنيدة لت1112احمد، عبد الرحمن.  
 .227-241، ص(4 4،مجلة كلية التربية الدراسي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي،

فاعليددة اسددتراتيجية شددكل البيددت الدددائري فددي تنميددة المفدداهيم الرياضددية والتفكيددر  .(1122  .احمددد، ايمددان
 121_114(، ص25)1ي في التربية، مجلة البحث العلمالبصري لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. 

العالقةةةة بةةين الدراسةةةة فةةي الجامعةةةة وأداء الطةةالب والطالبةةةات لمهةةةارات  (.1112آل متددر ، عائشددة.  
، رسدالة ماجسدتير التواصل اللفظي دراسة ميدانيةة علةى طةالب وطالبةات جامعةة الملة  سةعود بالريةا 

 غير منشورة، جامعة الملك سعود: الرياض.

مهةةةارات التواصةةةل االجتمةةةاعي وعالقتهةةةا بالةةةذكاء االجتمةةةاعي لةةةدى االطفةةةال (.1125ادريدددس، هنددداء.  
. رسدالة ماجسددتير منشددورة، كليدة علددم الددنفس، محليةةة جبةةل اوليةةاء -)الطفولةةة المبكةةرة( بواليةةة الخرطةةوم 
 جامعة افريقيا العالمية، السودان.

 نجلو المصرية.. القاهرة: مكتبة االاضطرابات التواصل وعالجها(. 1117باظه، امال.  

األسس النفسية واالجتماعية لبناء المناهج في ريةا  األطفةال فةي الةوطن (. 2222الببالوي، فيوال.  
 . المنظمة العربي للتربية والثقافة، تونس.العربي

. عمدان، األردن: تضمين التفكير الرياضي في برامج الرياضيات المدرسةية (.1112بدوي، رمضدان.  
 دار الفكر.
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فعاليةةة المةةدخل البصةةري المكةةاني فةةي تنميةةة بعةة  أبعةةاد القةةدرة المكانيةةة (. 1112حمددد.  بركددات، ا
، رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة، كليددة البنددات، جامعددة التحصةةيل لتالميةةذ المرحلةةة اإلعداديةةة فةةي العلةةوم

 عين شمس.

الفرقدان  . عمدان، األردن: دارالمّيسةر فةي سةايكولوجية اللعةب(. 2225بلقيس، احمد؛ مرعي، توفيق.  
 للطباعة والنشر والتوزيع.

أثةةةر تو يةةف اسةةةتراتيجية دورة الةةةتعلم فةةةوق المعرفيةةةة علةةةى تنميةةةة المفةةةاهيم (. 1121جبددر، يحيدددى.  
. رسددالة ماجسدددتير غيدددر ومهةةةارات التفكيةةةر البصةةةري فةةةي العلةةةوم لةةةدى طلبةةةة الصةةةف العاشةةةر األساسةةةي

 منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين. 

. العدددين، االمدددارات العربيدددة: دار الكتددداب تعلةةةيم التفكيةةةر مفةةةاهيم وتطبيقةةةات(. 2222وان، فتحدددي.  جدددر 
 الجامعي.

. عمدان، األردن: دار الفكدر للطباعدة 1طتعلةيم التفكيةر مفةاهيم وتطبيقةات.  (.1122جروان، فتحدي.  
 والنشر والتوزيع.

لبددة الصددفين الحددادي عشددر والثدداني بندداء مقيدداس اتجاهددات نحددو الكيميدداء لط (.1112حجددازي، تغريددد.  
 .25-52، ص(2 4، مجلة العلوم التربوية والنفسيةعشر، 

للنشدر والتوزيدع  . عمدان، األردن: دار المسديرةااللعاب التربوية وتقنيات انتاجهةا(. 1111الحلية،  .  
 .والطبع

سدددديرة للنشددددر مالدار . عمددددان، األردن: التصةةةةميم التعليمةةةةي نظريةةةةة وممارسةةةةة(. 2222الحيلددددة،  .  
 والتوزيع والطبع.

اثةةةر التةةةدريس باسةةةتراتيجية المتشةةةابهات علةةةى مهةةةارات التفكيةةةر البصةةةري (. 1121.  الخزاعددي، قاسدددم
. رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة، قسدم والتحصيل في مبادئ االحياء لةدى طةالب الصةف االول المتوسةط

 التربية وعلم النفس. كلية التربية، جامعة القاسم.

عدددالم الكتدددب ،تةةةدريس اللغةةةة العربيةةةة اتجاهةةةات حديثةةةة فةةةي(. 1112سدددعاد.  الدددوائلي، الددددليمي، طددده؛ 
 األردن.،عمان،الحديث
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(. قيداس التواصدل االجتمداعي لددى األطفدال المصدابين بالتوحدد. 1122الدليمي، هناء؛ حسدين، يعمدر.  
 .542-522(، ص11 91، مجلة كلية التربية األساسية

 لية للطباعة.. بغداد: مكتبة الكالتفكير وأنواع((. 1127.  ىسهابراهيم، رزوقي، رعد؛ 

(. أثددر برمجيدة قائمددة علدى المحاكداة الحاسددوبية لألشدكال الهندسددية ثالثيدة األبعدداد 1127زنقدور، مداهر.  
، فددي تنميددة مهددارات التفكيددر البصددري والددتعلم المددنظم كاتيددا لدددى طددالب الثدداني المتوسدد  بمنطقددة الباحددة

 .214-72(، ص22 1،مجلة تربويات الرياضيات

 . عمان، األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.1، طأساليب تدريس العلوم. (1112زيتون، عايش.  

، جامعدة القداهرة، مركدز تطدوير الدراسدات . كلية الهندسة0(. مهارات االتصال، ط1115سالم، عازة.  
 العليا والبحو ، القاهرة.

لبصددددري لدددددى (. أثددددر اسددددتراتيجية حدددددائق التفكيددددر علددددى مهددددارات التفكيددددر ا1122السددددلطاني، نسددددرين.  
. مجلةةةةة كليةةةةة التربيةةةةة االسةةةةالمية للعلةةةةوم التربويةةةةة طالبدددات الصددددف الرابدددع العلمددددي فددددي مدددادة األحيدددداء

 .114-422(، ص71 4. واالنسانية

-217(، ص42 1، مجلةةةة النبةةة (. سددديكولوجية اللعدددب عندددد االطفدددال. 1111عبدددد الحكددديم.   السدددلوم،
241. 

 . عالم الكتب، مصر.ع تعليم( وتنمية مهارات(التفكير أساسيات( وأنوا (.1122سليمان، سناء.  

(. اثددر اسددتخدام اسددتراتيجية المنظمددات البصددرية فددي مهددارات التفكيددر البصددري 1121الشددمري، عبدداس.  
(، 12 0 مجلة الر  للفلسةفة والعلةوم االجتماعيةة،لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء. 

 .127 -155ص

ليددة اسدددتراتيجية التخيددل الموجدده فددي تنميدددة مهددارات التفكيددر البصددري فدددي (. فاع1115صددالح، افتكددار.  
، (17 1، مجلةة الدراسةات االجتماعيةةالعلوم لدى طلبة الصدف الثدامن األساسدي فدي المددارس اليمنيدة. 

 .25-42ص

، الجمهوريددة معوقةةات تعلةةيم مهةةارات التفكيةةر فةةي مرحلةةة التعلةةيم األساسةةي(. 1112صددالح، عبددد هللا.  
 مركز البحو  والتطوير التربوي فرع عدن. اليمنية،

 . الجامعة المستنصرية، بغداد.لعب األطفال (.2222الطائي، فخرية.  
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(.اثر اسدتخدام اسدتراتيجية البيدت الددائري فدي تنميدة التفكيدر البصدري لددى طدالب 1124 .   الطراونة،
 .52-11، ص(42 1،بويةدراسات العلوم التر  مجلة الصف التاسع االساسي في مبحث الفيزياء،

(.بندداء اختبددار مهددارات التفكيددر البصددري لدددى طلبددة المرحلددة، 1122 . العبددايجي، ندددى؛ الزبيدددي، نعيمددة
 .51-47(، ص1 0مجلة ابحاث كلية التربية االساسية، المتوسطة في مدينة الموصل. 

 ، سلسلة كتب عالم المعرفة، الكويت.عصر الصورة(. 1111عبد الحميد، شاكر.  

مجلةةة ( الثقددة بددالنفس بددا خر وعالقتهددا بمهددارات التواصددل. 1121بددد الخددالق، منددال؛ عددالم، شددادية.  ع
 .151-112(، ص21 1بنها، جامعة  ،كلية التربية

(. فعاليدددة اسدددتراتيجية التددددريس البصدددري فدددي تحصددديل مدددادة 1122عبدددد الكدددريم، مندددذر؛ عويدددد، فدددالح.  
 -222(، ص22 0مجلةة الفةتح، نميدة تفكيدرهم العلمدي. الكيمياء عند طالب الصف الثاني المتوس  وت

222. 

 . الكويت: مكتبة الفالح.التفكير والمنهاج المدرسي(. 1117عبيد، وليم؛ عفانة، وعزو.  

. (. اسةتراتيجيات التةدريس فةي القةرن الحةادي والعشةرين1112 . سدهيلةأبو السميد، عبيدات، كوقان؛ 
 . عمان، األردن: دار المسيرة.2ط

. عمددان، األردن: دار 1. طتنميةةة مهةةارات التفكيةةر نمةةا ج نظريةةة وتطبيةةع(. 1122م، عدددنان.  العتددو 
 المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع. 

. عمددددان، األردن: دار الفكددددر للطباعددددة والنشددددر المةةةةدخل إلةةةةى ريةةةةا  األطفةةةةال (.1112عدددددس،  .  
 والتوزيع.

. ر انماطة( ونظرياتة( واسةاليب تعليمة( وتعلمة(التفكية(. 1121منتهدى.  عبد الصاحب، العفون، نادية؛ 
 ، عمان، األردن: دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع.2ط

. عمدان، األردن: دار الصدفاء االتصال والعالقةات العامةة(. 1111الطوباسي، عدنان.   ؛عليان، ربحي
 للطباعة والنشر والتوزيع.

 .42-74التربية العملية لدول الخلي . ص. مكتب لغة التربويون  (.1115العمر، عبد العزيز.  

 . عمان األردن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.برامج تربية الطفل (.1112العناني، حنان. 
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. شةةبكة االتصةةال بةةين افةةراد االسةةرة المصةةرية وعالقتهةةا بةةالجو االسةةري العةةام(. 2227غريدب، زينددب.  
 ية ا داب.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس: كل

مسددتحدثات التعلددديم وعالقتهددا بددالتفكير البصدددري عنددد طلبددة قسدددم التربيددة الفنيدددة،  .(1125 . غيدددان،  
 .112_225(، ص 22)1مجلة االكاديمي، 

(. فاعليددة برنددام  قددائم علددى الخيددال العلمددي فددي تنميددة المفدداهيم ومهددارات التفكيددر 1122كددالب، علددي.  
مجلةة كليةة التربيةة األساسةية للعلةوم التربويةة  ف الثدامن األساسدي.البصري في العلوم لدى طالب الص

 .227-212(، ص4 19، واالنسانية

 . عمان، األردن: دار الفكر للنشر.سيكولوجية اللعب(. 2221اللبلبيدي، عفاف.  

لميسددرة للطباعددة . عمددان األردن: دار اطرائةةع التةةدريس العامةةة (.1111مرعددي، توفيددق؛ الحيلددة،  .  
 نشر والتوزيع.وال

فاعليةةة برنةةامج قةةائم علةةى خةةرائط التفكيةةر فةةي تنميةةة بعةة  (. 1124أحمددد.  والددي، مسددعود، رضددا؛ 
مهةةةارات التفكيةةةر البصةةةري مةةةن خةةةالل منةةةاهج الدراسةةةات االجتماعيةةةة لةةةدى تالميةةةذ الصةةةف الخةةةامس 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بنها، مصر. االبتدائي

 ، عمان، األردن: دار الصفاء.بيع تدريس الجغرافيا التربويةتط(. 1121المسعودي،  .  

أثر برنامج اثراء نفسي على تعليم بع  المهارات االجتماعية ألطفةال مةا  (.1111مصطفى، مندال.  
 رسالة ماجستير منشورة، جامعة القاهرة. قبل المدرسة.

يدر البصدري لددى طلبدة مددارس مهارات التفكير المحدوري والتفك (.1122 . مكي، لطيف، الباوي، ماجدة
مركةةةز البحةةةوث \وزارة التعلةةةيم العةةةالي والبحةةةث العلميدراسدددة مقارندددة. -الموهددوبين والمدرسدددة االعتياديدددة 

 .272_222(، ص12 4ابن الهيثم، جامعة بغداد، \كلية التربية للعلوم الصرفه النفسية، 

ر البصةةري والتحصةةيل فةةي فاعليةةة اسةةتخدام برمجيةةات تعليميةةة علةةى التفكيةة(. 1112مهدددي، حسددن.  
 غزة.،، رسالة ماجستير غير منشورةتكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الصف الحادي عشر

فاعليددة خددرائ  التفكيددر فددي تحصدديل طددالب الصددف الثدداني المتوسدد  فددي مددادة  .(1125 . موسددى، اميددر
، التربويةةة واالنسةةانيةمجلةةة كليةةة التربيةةة االساسةةية للعلةةوم الكيميدداء ومهددارات التفكيددر البصددري لددديهم. 

 .2215_2122(، ص 72)8جامعة بابل، 
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اثر برنامج تدريسي متعدد االنشطة في تنمية مهارات التواصةل االجتمةاعي  (.1124لميس، حمددي.  
 . رسالة دكتوراه منشورة، كلية التربية، جامعة دمشق، سوريا.لدى اطفال الريا 

. بغدداد: مطبعدة دار الشدكون الثقافيدة االجتماعيةة نمو شخصةية الفةرد والخبةرة(. 2222هانت، سونيا.  
 العامة.

(. القدرة المكانية وعالقتها بالتفكير البصري لددى تالميدذ الصدف الرابدع االبتددائي. 1122هذال، تغريد.  
 .174 -127(، ص211)14مجلة كلية التربية األساسية، 

 ، دار الكتاب الجامعي، العين.2طاالساليب الحديثة في تدريس العلوم، (. 1111الهويدي، زيد.  

(. فاعليدددة برندددام  تددددريبي للطدددالب معلمدددي المسدددتقبل مسدددار التوحدددد بجامعدددة 1124يوسدددف، الطيدددب.  
 .215-12(، ص212 1، مصر، مجلة جامعة األزهرالقصيم لتنمية مهارات التواصل االجتماعي. 

التواصددل االجتمدداعي لدددى اثددر االلعدداب االجتماعيددة فددي تنميددة  .(1127  .زيددود، لينددا آصددف؛ يوسددف،
مجلةةة جامعةةة  ( سددنوات ندراسددة تجريبيددة علددى ريدداض االطفددال فددي مدينددة دمشددق.2_1اطفددال الريدداض  

 .227-222(، ص2 11سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، -تشرين للبحوث والدراسات 
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 دليل المعلم (: 0) الملحع

 عزيزي المعلم/ة:
 مقدمة

ن مددن كتدداب العلددوم "التكيةةف فةةي الكائنةةات الحيةةةتضددع الباحثددة بددين يددديك دلددياًل لتدددريس الوحدددة الثالثددة 
والحيددداة للفصدددل الدراسدددي الثددداني مدددن مقدددرر الصدددف الثالدددث األساسدددي وفقدددًا السدددتراتيجية التعلددديم البصدددري 

 والتعلم باللعب والطريقة االعتيادية.
أ الدليل ببعض االرشدادات التدي تمكدن المعلدم مدن االسدتفادة مدن محتدوى الددليل لتنفيدذ المدادة التعليميدة يبد

كمددا هددو مطلددوب، ويوضددح الجدددول الزمنددي لتنفيددذ الوحدددة وتوزيددع الحصددص، ثددم يعددرض المددادة التعليميددة 
 تيادية.التي سوف يتم تعلمها باستراتيجية التعليم البصري، التعلم باللعب، الطريقة االع

كما ويتضمن األهدداف السدلوكية لكدل درس، المدواد واألدوات والوسدائل التعليميدة، أوراق العمدل، خطدوات 
 سير الدرس، اساليب التقويم. 

 ارشادات عامة لتعامل مع الدليل 
 قراءة الدليل لالستفادة من المحتوى وتدريس المادة التعليمية كما هو مطلوب. .2
 ئل التعليمية المتعلقة بالدرس قبل البدء بالحصة.توفير كافة األنشطة والوسا .1
 تجهيز أوراق العمل الالزمة لكل درس. .7
 تهيئة الطلبة وتشجيعهم على التعلم التعاوني. .4
 تقسيم الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة قبل بداية أي نشاط. .1
 تعري  الطلبة بأسلوب التدريس المتبع في كل حصة. .2
 
 
 

 جدول الحصص:
 ول: البيئاتالدرس األ حصص 1
 الدرس الثاني: التكيف حصص 4
 الدرس الثالث: التكيف عند النباتات حصص 1
 الدرس الرابع: التكيف عند الحيوانات حصص 1

 الدرس الخامس: التكيف عند االنسان حصة
 الدرس السادس: أغراض التكيف حصص 1
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 التدريس بالطريقة االعتيادية:
الددرس األول: البيئددات                      الصددف: الثالددث               المبحدث: العلددوم والحيدداة      

 األساسي      
 حصص 1عدد الحصص:  
 التعرف على مفهوم البيئة، تحديد مكوناتها وأقسامها.الهدف العام: 

 البيئة التي يعيش بها الطالب، مشاهدة الطالب لبيئات متعددة في وسائل األعالم. الخبرات السابقة: 
  الكتاب المدرسي، السبورة، أقالم ملونه، األقراص التعليمية المرفقة.المصادر والوسائل: 

 
 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 
أن يوضدددددح الطالدددددب  -2

 المقصود بالبيئة.
 
 
 
 
 
أن يحدددددددددد الطالدددددددددب  -1

 مكونات البيئة.
 
 
 
 
 
أن يحدددددد الطالددددب  – 7 

أنواع البيئات التدي تعديش 
كائنددددددددددات الحيددددددددددة بهددددددددددا ال

 ويوضح خصائصها.

 
  يبدددددأ المعلدددددم بسدددددكال الطدددددالب مدددددا

المقصددددددود بالبيئددددددة، مدددددددن خددددددالل إجابدددددددات 
الطددالب وتوضدديح المعلددم، يددتم اسددتخالص 

 المقصود بمفهوم البيئة.
 
 
 
 
  يبددين المعلددم للطددالب أن الكائنددات

الحيدددددة  اإلنسدددددان والحيواندددددات والنباتدددددات ( 
تشددكل المكونددات الحيدددة للبيئددة وأن كددل مدددا 
هو غير حي داخل البيئة يشكل المكوندات 

 غير الحية للبيئة.
 
 2مددن خددالل مشدداهدة الصددور ص 
، وإشددددددرا  الطددددددالب فددددددي التعبيددددددر 5ص -

عمدددددا يشددددداهدوا فدددددي الصدددددور ومدددددن خدددددالل 
توضددددديح المعلدددددم، يسدددددتنت  الطدددددالب أندددددواع 

 البيئات وخصائص كل بيئة.

 
 أنشطة الدرس

 
حددددددددددددددل أسددددددددددددددئلة 

 الدرس
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العلوم والحياة              الدرس الثاني: التكيف               الصف: الثالث األساسي   المبحث: 
    

 حصص   4عدد الحصص: 
 .التعرف على مفهوم التكيف عند الكائنات الحيةالهدف العام: 

   .البيئة وأقسامها، خصائص كل قسم من أقسام البيئةالخبرات السابقة: 
 ب المدرسي، السبورة، أقالم ملونه، األقراص التعليمية المرفقة.الكتاالمصادر والوسائل: 

 
 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 
أن يتعدددددرف الطالدددددب  -2

 على مفهوم التكيف.
 
 
 
 
 
 
أن يتعدددددرف الطالدددددب  -1

علدددددددى مظددددددداهر التكيدددددددف 
عنددددد الفقمددددة للعدددديش فددددي 

 المناطق القطبية. 
 
 
أن يسدددددددددددددددددددددددددددددددددددتنت   – 7 

 الطالدددب مظددداهر التكيدددف
 عند نبات دوار الشمس.

 
أن يتعدددرف الطالدددب  – 4

علدى مظهدر مدن مظداهر 

 
  يبدددأ المعلددم بطددرح مجموعددة مددن

األسئلة التمهيدية: هدل تسدتطيع الكائندات 
الحيدة البحريددة العدديش علددى اليابسددة، هددل 
تسددتطيع الكائندددات الحيددة الموجدددودة علدددى 

ن خددالل اليابسددة العدديش فددي البحددار، ومدد
النقدددددددداش وتوضدددددددديح المعلددددددددم يسددددددددتخلص 
الطددددالب أن التكيددددف هددددو مقدددددرة الكددددائن 
الحدددددي علدددددى العددددديش فدددددي بيئتددددده لوجدددددود 
صدفات خاصددة فددي جسددمه تسدداعده علددى 

 كلك.
 
  بعددددد مشدددداهدة القددددرص التعليمددددي

المرفددق  الفقمددة القطبيددة ( يوضددح المعلددم 
للطالب مظاهر التكيف عند الفقمة التدي 

ندددددداطق تسدددددداعدها علددددددى العدددددديش فددددددي الم
 القطبية.

 
   ومناقشددددددددددة  7تنفيددددددددددذ نشدددددددددداط )

الطدددالب فدددي النشددداط، ليتوصدددل الطدددالب 
إلدددى مظهدددر تكيدددف نبدددات دوار الشدددمس، 

 
 أنشطة الدرس

 
 حل أسئلة الدرس
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التكيدددددددف عندددددددد اإلنسدددددددان 
 وهو التعرق.

 وحركته باتجاه الشمس دائمًا. 
  يوضددددح المعلددددم للطددددالب أهميددددة

التعددددددرق لجسددددددم اإلنسددددددان، حيددددددث يعمددددددل 
التعرق على المحافظة علدى درجدة حدرارة 

 الجسم بالتخلص من الحرارة الزائدة.
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المبحدددث: العلدددوم والحيددداة               الددددرس الثالدددث: التكيدددف عندددد النباتدددات                الصدددف: 
 الثالث األساسي      
 حصص 1عدد الحصص: 

 
 التعرف على التكيف عند النباتات.الهدف العام: 

 عند الكائنات الحية. مفهوم التكيف الخبرات السابقة: 
 الكتاب المدرسي، السبورة، أقالم ملونه، األقراص التعليمية المرفقة.المصادر والوسائل: 

 
 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 
أن يتعدددددرف الطالدددددب  -2

علدددددددى مظددددددداهر التكيدددددددف 
 عند النباتات.

 
 
 
 
 
 
 
أن يبددددددددددين الطالددددددددددب  -1

خصددائص النباتددات التددي 
تكيدددددف تسددددداعدها علدددددى ال
 داخل بيئتها. 

 
 
 
 
 

 
  يبدددددأ الطددددالب بتأمددددل صددددور

، ومددددن خددددالل 21نبددددات الصددددبار ص
نقدداش المعلددم والطددالب للتعددرف علددى 
السددددبب الددددذي يسدددداعد نبددددات الصددددبار 
العدددددديش فددددددي المندددددداطق الصددددددحراوية، 
يستخلص الطدالب أن جدذوع الصدبار 
مغطدى بطبقدة شدمعية تقلدل مدن تبخددر 
المدداء، وأن جددذوره قويددة تمددتص المدداء 

مسددددددافات بعيدددددددة، وأن االشددددددوا  مددددددن 
التددي تغطيدده تعمددل علددى حمايتدده مددن 

 ان تتغذى عليه الحيوانات.
  يقددوم المعلددم والطددالب بجولددة

إلددى حقددل أشددجار حرجددي، مددن خددالل 
الجولدددة فدددي حقدددل األشدددجار وتوضددديح 
المعلدددددددددم ألسدددددددددئلة الطدددددددددالب يتعدددددددددرف 
الطدددددالب علدددددى خصدددددائص األشدددددجار 
الحرجيدددة التدددي تسددداعده علدددى العددديش 

 .داخل بيئته
   يشددددددددددددداهد الطدددددددددددددالب فددددددددددددديلم

النباتدددددددددات المائيددددددددددة ( فددددددددددي القددددددددددرص 

 
 أنشطة الدرس

 
حددددددددددددددل أسددددددددددددددئلة 

 الدرس
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المرفدق، يسددتنت  الطدالب أن للنباتددات 
المائيددددة أوراق صددددغيرة الحجددددم سدددداقها 
مدددرن حتددددى ال تتمدددزق بفعددددل التيددددارات 
المائيددة، وكددذلك الجددذور صددغيرة لعدددم 
حاجتهددا المتصددداص كميددة كبيدددرة مدددن 

 الماء.
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المبحددث: العلددوم والحيدداة               الدددرس الرابددع: التكيددف عنددد الحيوانددات                 الصددف: 
 الثالث األساسي      
 حصص 1عدد الحصص: 

 
 التعرف على مظاهر التكيف عند الحيوانات.الهدف العام: 

 التكيف عند النباتات. الخبرات السابقة: 
 اب المدرسي، السبورة، أقالم ملونه، األقراص التعليمية المرفقة.الكتالمصادر والوسائل: 

 
 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

أن يوضدددددح الطالدددددب  -2
مظدددددددداهر التكيددددددددف عنددددددددد 

 األسما . 
 
أن يتعدددددرف الطالدددددب  -1

علدددددددى مظددددددداهر التكيدددددددف 
 عند الخراف. 

 
أن يقدددارن الطالددددب  – 7 

بين مظاهر التكيدف عندد 
 الطيور.

 
يددددددذكر الطالدددددددب  أن – 4

مظدددددددداهر التكيددددددددف عنددددددددد 
 الجمل ويوضحها.

أن يتعدددرف الطالدددب  – 1
علدددددددى مظددددددداهر التكيدددددددف 
التدددي تسددداعد الددددب علدددى 
العدددددددديش فددددددددي المندددددددداطق 

 القطبية.

  إحضددار سددمكة والتعددرف علددى
الخصدددددددددائص التدددددددددي تسددددددددداعدها علدددددددددى 

 التكيف للعيش في الماء.
 
  زيددددارة حضدددديرة أغنددددام والتعددددرف

على خصائص الخدراف التدي تسداعدها 
 على التكيف للعيش في بيئتها.

 
  مناقشددددددددددددددة صددددددددددددددور الكتدددددددددددددداب
، للتوصددددددددل أن لكددددددددل 12ص -12ص

طدددددددائر خصائصددددددده التدددددددي يتميدددددددز بهدددددددا 
 للتكيف داخل بيئته.

  الحدوار والمناقشددة حدول الشددكل
العدددددددددددددام للجمدددددددددددددل، والتعدددددددددددددرف علدددددددددددددى 
الخصدددددائص التدددددي يتميدددددز بهدددددا الجمدددددل 

 للعيش داخل بيئته.
  ،مشدددداهدة فدددديلم الدددددب القطبددددي

شدددة وتوضددديح المعلدددم ومدددن خدددالل المناق
يتعددرف الطددالب علددى مظدداهر التكيددف 

 عند الدب القطبي.

 أنشطة الدرس
 

حددددددددددددددل أسددددددددددددددئلة 
 الدرس
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المبحدددث: العلدددوم والحيددداة             الددددرس الخدددامس: التكيدددف عندددد اإلنسدددان                الصددددف: 
 الثالث األساسي      
 عدد الحصص: حصة

 
 .رف على مظاهر التكيف عند اإلنسان التعالهدف العام: 

   .مظاهر التكيف عند الحيوانات والنباتاتالخبرات السابقة: 
 الكتاب المدرسي، السبورة، أقالم ملونه، األقراص التعليمية المرفقة.المصادر والوسائل: 

 
 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 
أن يتعدددددرف الطالدددددب  -2

علدددددددى مظددددددداهر التكيدددددددف 
 د اإلنسان.عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أن يوضدددددح الطالدددددب  -1

مظدددددددداهر التكيددددددددف عنددددددددد 
 اإلنسان. 

 
 

 
  يبددددأ الطدددالب بتأمدددل الصدددورة

، يسدددددددتثير المعلدددددددم الطدددددددالب 74ص 
بسكال: أي الكائنات الحيدة قددرة علدى 
التكيددف للعدديش فددي البيئددات جميعهددا، 
يسددددتنت  الطددددالب مددددن خددددالل النقدددداش  
ومدددددددددن خدددددددددالل توضددددددددديح المعلدددددددددم أن 

ائن الوحيدددددد القدددددادر اإلنسددددان هدددددو الكددددد
علدددددددى التكيدددددددف للعددددددديش فدددددددي جميدددددددع 
البيئات، وكلك لما أودع هللا تعالى بده 
مدددن صدددفات وعقدددل ميزتددده عدددن بددداقي 

 الكائنات الحية األخرى.
 
 
   1مددن خددالل تنفيددذ نشدداط  )

وتوضددددديح المعلدددددم، يتعدددددرف الطدددددالب 
علدددددى مظددددداهر مختلفدددددة وعديددددددة مدددددن 
التكيدددددف عندددددد اإلنسددددددان للعددددديش فددددددي 

 البيئات المختلفة.

 
 أنشطة الدرس

 
حددددددددددددددل أسددددددددددددددئلة 

 الدرس
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المبحدددث: العلدددوم والحيددداة                 الددددرس السدددادس: أغدددراض التكيدددف                  الصدددف: 
 الثالث األساسي      
 حصص 1عدد الحصص: 

 
 التعرف على أغراض التكيف عند الحيوانات.الهدف العام: 

 لتكيف عند اإلنسان والحيوان والنبات. مظاهر االخبرات السابقة: 
 الكتاب المدرسي، السبورة، أقالم ملونه، األقراص التعليمية المرفقة.المصادر والوسائل: 

 
 الملحوظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف

 
أن يتعدددددرف الطالدددددب  -2

علددددددى أغددددددراض التكيددددددف 
 عند الكائنات الحية. 

 
 
 
 
أن يددددددددذكر الطالدددددددددب  -1

ى أمثلددددددددددددة عديدددددددددددددة علدددددددددددد
أغدددددددراض التكيدددددددف عندددددددد 

 الكائنات الحية.

 
  يبدأ الطالب بتأمدل الصدور
، من خدالل النقداش والحدوار 71ص

وتوضدددديح المعلددددم يسددددتنت  الطدددددالب 
الغددددددرض األول مددددددن التكيددددددف وهددددددو 
التكيددددف مددددن أجددددل الحصددددول علددددى 

 الغذاء.
 
   1مددن خددالل تأمددل نشدداط 

(، ومدددددددن خدددددددالل توضددددددديح المعلدددددددم 
يتوصددددل الطددددالب أن مددددن أغدددددراض 

ضددددددددددًا، الحمايددددددددددة مددددددددددن التكيددددددددددف أي
 الظروف الجوية.

 
 72مددددن تأمددددل الصددددور ص 

(، ومناقشة الطالب فدي  7ونشاط  
األغدراض األخددرى للتكيددف، يسددتنت  
الطدددددالب أن مدددددن أغدددددراض التكيدددددف 
أيضدددددددددددًا الحمايدددددددددددة والتخفدددددددددددي مدددددددددددن 

 األعداء.

 
 أنشطة الدرس

 
حددددددددددددددل أسددددددددددددددئلة 

 الدرس
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 التعليم البصري: 
 األهداف السلوكية: 

 أن يوضح الطالب مفهوم البيئة.
 األدوات و الوسائل: فيلم مفهوم البيئة، LCD ،الكتاب المقرر، صور للبيئة.  
 :استراتيجية واجراءات التدريس

 :بداية الدرس
يطلددب المعلددم مددن الطلبددة تأمددل وفحددص الصددور المعروضددة أمددامهم والتفكددر بمحتواهددا بددتمعن وتركيددز، 

 ثم يدعوا الطلبة للكالم لبناء المالحظات سويان. ويلقي المعلم بعض المالحظات
 :عر  الدرس

 بعد تأمل الطلبة الصور يطرح المعلم السكال ا تي: ماكا رأيتم بالصور المعروضة عليكم؟ 
 يستمع المعلم إلى اجابات الطلبة، ثم يسأل ما الذي دعا  لقول كلك؟ 

 في اجاباتهم.يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة ويركز على االختالف 
يشار  المعلم الطلبة في الرد على مالحظاتهم بعدد االسدتماع إليهدا ويككدد علدى أن كدل مدا ككدره الطلبدة 

 يوضح نم  جيد من التفكير ويشجعهم على إبداء مالحظاتهم وترتيبها عند طرحها. 
المقددرر، يدددعو  يعددرض المعلددم فيددديو يوضددح مفهددوم البيئددة المرفددق مددن وزارة التربيددة والتعلدديم مددع الكتدداب

 المعلم الطلبة لالنتباه والتركيز في محتوى الفيديو، 
ثدددم يطدددرح مجموعدددة مدددن األسدددئلة علدددى الطلبدددة لتكشدددف عدددن مددددى انتبددداههم واستخالصدددهم للنتدددائ  مدددن 

 الفيديو التعليمي. 
 انتهاء الدرس: 

يعددرض صددور يشددكر المعلددم الطلبددة علددى مشدداركتهم، ويقدددم لهددم تغذيددة راجعددة حددول مفهددوم البيئددة، ثددم 
 لبيئات مختلفة، ويطلب منهم أخذ نظرة صامتة مع رب  العالقة بين مكونات الصورة.

 
 متابعة ما يقوم به الطلبة وتقييم أدائهم من خالل مشاركة أفكارهم.  التقويم: 
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 الصور المعروضة لطلبة 
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 األهداف السلوكية: 

 أن يستنت  الطالب مكونات البيئة.
 : عينات لمكونات حية وغير حية االدوات والوسائل,LCD ،الكتاب المقرر، صور مختلفة.  

 :اجراءات التدريس
 :بداية الدرس

ومالحظدددة بدددتمعن  ،يطلدددب المعلدددم مدددن الطلبدددة تأمدددل وفحدددص عيندددات المكوندددات الحيدددة والمكوندددات الغيدددر حيدددة
 لبناء المالحظات سويان.   وتركيز، ثم يلقي المعلم بعض المالحظات يدعوا الطلبة للكالم

 :عر  الدرس
 بعد تأمل الطلبة للعينات يطرح المعلم السكال ا تي: ماكا رأيتم بالعينات المعروضة عليكم؟ 

 يستمع المعلم إلى اجابات الطلبة، ثم يسأل ما الذي دعا  لقول كلك؟ 
 يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة ويركز على االختالف في اجاباتهم.

  المعلم الطلبة في الرد على مالحظاتهم بعد االستماع إليهدا ويككدد علدى أن كدل مدا ككدره الطلبدة يوضدح يشار 
 نم  جيد من التفكير ويشجعهم على إبداء مالحظاتهم وترتيبها عند طرحها. 

 يرافق المعلمة الطلبة إلى حديقة المدرسة، و يكلف الطلبة بتأمل مكونات البيئة وتسجيل المالحظات.
يطددرح مجموعددة مددن األسددئلة علددى الطلبددة لتكشددف عددن مدددى انتبدداههم واسددتنتاجهم لمكونددات البيئددة والتمييددز ثددم 

 بينها. 
 انتهاء الدرس: 

يشكر المعلم الطلبة على مشاركتهم، ويقدم لهم تغذية راجعدة حدول مكوندات البيئدة، ثدم يعدرض صدور لمكوندات 
صددامتة ثدم تفسددير االخدتالف بددين محتدوى الصددور، حيدة ومكونددات غيدر حيددة مختلفدة، ويطلددب مدنهم أخددذ نظدرة 
 ويطلب المعلم من الطلبة تخيل أحد المكونات ثم رسمها. 

 متابعة ما يقوم به الطلبة وتقييم رسوماتهم من خالل عرضها ومناقشتها.التقويم: 
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 :الصور المعروضة
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 األهداف السلوكية: 
 بيئة يابسة وبيئة مائية.أن يصنف الطالب البيئات إلى 

   )فيلم البيئة الصحراوية، المائية، القطبية، LCDالكتاب المقرر، صور للبيئة. األدوات والوسائل  
 :استراتيجية وطرق التدريس

 :بداية الدرس
يطلب المعلم من الطلبة مشداهدة الفيدديوهات المعروضدة أمدامهم، يوضدح المعلدم بعدض المالحظدات ثدم 

 لكالم لبناء المالحظات سويان.يدعوا الطلبة ل
 :عر  الدرس

 بعد تأمل الطلبة الصور يطرح المعلم السكال ا تي: ماكا استنتجتم من الفيديوهات المعروضة عليكم؟ 
 يستمع المعلم إلى اجابات الطلبة، ثم يسأل ما الذي دعا  لقول كلك؟ 
 اتهم.يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة و يركز على االختالف في اجاب

يشار  المعلم الطلبة في الرد على مالحظاتهم بعدد االسدتماع إليهدا ويككدد علدى أن كدل مدا ككدره الطلبدة 
 يوضح نم  جيد من التفكير و يشجعهم على إبداء مالحظاتهم وترتيبها عند طرحها. 

دعو المعلددم يعددرض المعلددم فيددديوهات التعليميددة المرفقددة مددن وزارة التربيددة والتعلدديم مددع الكتدداب المقددرر، يدد
 الطلبة لالنتباه والتركيز في محتوى الفيديو و التمييز و التفكر في محتواها. 

ثددم يطددرح مجموعددة مددن األسددئلة علددى الطلبددة لتكشددف عددن مدددى انتبدداههم و استخالصددهم للنتددائ  مددن 
 الفيديو التعليمي. 
 انتهاء الدرس: 

حددول أقسددام البيئددة، ثددم يعددرض صددور يشددكر المعلددم الطلبددة علددى مشدداركتهم، ويقدددم لهددم تغذيددة راجعددة 
 لبيئات مختلفة، ويطلب منهم ككر البيئة التي ال تتواجد في فلسطين.

 
 متابعة ما يقوم به الطلبة و تقيم أدائهم في رسم و اكمال الخارطة المفاهيمية.  التقويم: 
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 التقويم من خالل خارطة مفاهيمية: 

 :السؤال
 مفاهيم اآلتية: أحبتي الطلبة هيا نكمل خارطة ال

 
 
 

  تقسم إلى              
 

  و 
 

 تقسم إلى      
 
  و                       و                         و        

  

 أقسام البيئة 

 ال ح او  
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 األهداف السلوكية: 
 أن يقارن الطالب بين خصائص البيئات المختلفة.

  يد أقسام البيئة(.، نشLCD الكتاب المقرر.   األدوات والوسائل:
 :استراتيجية وطرق التدريس

 :بداية الدرس
يطلب المعلم من الطلبة مشداهدة الفيدديوهات المعروضدة أمدامهم، يوضدح المعلدم بعدض المالحظدات ثدم 

 يدعوا الطلبة للكالم لبناء المالحظات سويان.  
 :عر  الدرس

 طرح المعلم السكال ا تي: بعد استماع وتأمل الطلبة للصور الموجودة في فيديو النشيد ي
 هل جميع البيئات متشابهة؟ 

 يستمع المعلم إلى اجابات الطلبة، ثم يطلب منه أن يفسر اجابته.
 يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة ويركز على االختالف في اجاباتهم.

ككدره الطلبدة يشار  المعلم الطلبة في الرد على مالحظاتهم بعدد االسدتماع إليهدا ويككدد علدى أن كدل مدا 
 يوضح نم  جيد من التفكير ويشجعهم على إبداء مالحظاتهم وترتيبها عند طرحها. 

يحفز المعلم الطلبدة لتكدرار كلمدات النشديد مدع الموسديقى، ثدم يطلدب مدنهم قراءتهدا بشدكل فدردي للمقارندة 
 بين خصائص البيئات. 

 انتهاء الدرس: 
 غذية راجعة موضحان خصائص البيئات.يشكر المعلم الطلبة على مشاركتهم، ويقدم لهم ت

 متابعة ما يقوم به الطلبة وتقييم أدائهم في اكمال جدول يوضح خصائص البيئات المختلفة. التقويم: 
 
 

  



 

80 
 

 التقويم: 
 توجد بيئات مختلفة لتحافظ على استمرارية الحياة.
 هيا أحبتي ببراعة و مرح  نكمل الجدول اآلتي: 

 اسم البيئة خصائصها أسماء حيوانات تعيش فيها
 المراعي و الحقول   

   الدب القطبي،.........
   
  ال مطٌر ال زرٌع أخضر،.............. 
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 األهداف السلوكية: 

 أن يعدد الطالب سلوكيات ايجابية؛ للمحافظة على البيئة.
 أن يقدر الطالب أهمية المحافظة على البيئة.

   LCDتعليمي يوضح أهمية النظافة، نباتات مختلفة،  : فيديوالوسائلاألدوات و 
 :طرق التدريساستراتيجية و 
 :بداية الدرس

 يوجه المعلم مجموعة من األسئلة للطلبة كا تي:
 هل تعجبك البيئة التي تعيش بها؟
 كيف تحب ان تكون بيئتك؟  

 :عر  الدرس
يطلدددب مدددنهم مشددداهدة فيدددديو تعليمدددي بعدددد اسدددتماع المعلدددم إلجابدددات الطلبدددة يثندددي علددديهم، يثندددي علددديهم و 

 يوضح أهمية المحافظة على نظافة البيئة. 
 يناقش المعلم مالحظات الطلبة ويدعم تفكيرهم واستنتاجاتهم.

 يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة ويركز على االختالف في اجاباتهم.
 نباتات.يحضر المعلم الطلبة الصطحابهم لساحة المدرسة؛ لتنظيفها و زراعة بعض ال

 انتهاء الدرس: 
يشددددكر المعلددددم الطلبددددة علددددى مشدددداركتهم و يظهددددر لهددددم عالمددددات الفخددددر بسددددلوكهم االيجددددابي تجدددداه بيئددددة 

 مدرستهم.
 متابعة ما يقوم به الطلبة  وتقييم أدائهم في التنظيف والزراعة.  التقويم: 

 
  



 

83 
 

 
 :األهداف السلوكية

 مة.أن يتعرف الطالب إلى بعض مظاهر التكيف عند الفق
   .فيلم نالفقمة القطبيةن، LCD،الكتاب المقرر، صور مختلفة للفقمةاالدوات والوسائل: 

 :طرق التدريساستراتيجية و 
 :بداية الدرس

 يوجه المعلم سكال للطلبة السكال ا تي:
 هل يمكن لجميع الحيوانات العيش في نفس البيئة؟ 

 :عر  الدرس
و يجمددع مالحظدداتهم يعددرض لهددم صددور الفقمددة، ثددم يعددرض  بعددد أن يسددتمع المعلددم إلددى اجابددات الطلبددة

 الفيديو التعليمي نالفقمة القطبيةن.
 يسأل المعلم الطلبة بعد مشاهدة الفيديو مجموعة من األسئلة وهي كا تي:

 : أين يعيش حيوان الفقمة؟2س
 :كيف تحمي الفقمة نفسها من البرد؟ 1س

 االختالف في اجاباتهم.يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة و يركز على 
يشار  المعلم الطلبة في الرد على مالحظاتهم بعدد االسدتماع إليهدا ويككدد علدى أن كدل مدا ككدره الطلبدة 

 يوضح نم  جيد من التفكير و يشجعهم على إبداء مالحظاتهم و ترتيبها عند طرحها. 
 انتهاء الدرس: 

جعدة حدول حيدوان الفقمدة، يوجده المعلدم سدكال يشكر المعلم الطلبة على مشاركتهم، و يقددم لهدم تغذيدة را
 كا تي:

 ماكا يحد  لحيوان الفقمة لو عاش في البيئة الصحراوية؟ 
 ثم يطلب المعلم رسم حيوان الفقمة مع التلوين المناسب. 

 متابعة اجابات الطلبة و تقييم رسوماتهم من خالل عرضها و مناقشتها. التقويم: 
 راب  الفيديو المعروض: 

https://youtu.be/ilKoh1GYtFM 
  



 

84 
 

 الصور المعروضة: 
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 :األهداف السلوكية

 أن يوضح الطالب بعض مظاهر التكيف عند نبات تباع الشمس.
 ، فيلم نتباع الشمسن.LCDاالدوات والوسائل: الكتاب المقر، نبات وبذور تباع الشمس، ورق مقوى،

 :طرق التدريساستراتيجية و 
 :بداية الدرس

ض المعلددم نبددات تبدداع الشددمس علددى الطلبددة، يطلددب مددنهم الددتمعن فددي شددكلة، ثددم رسددمه مددع التلددوين يعددر 
 المناسب.

 :عر  الدرس
 يعرض الطلبة رسوماتهم مع مناقشتها، و يوجه لهم المعلم األسئلة ا تية:

 : ماكا يشبه هذا النبات؟ 2س
 :هل سبق ككر اسم هذا النبات أمامك؟ 1س
 الشمس بهذا االسم؟ :لماكا سمي نبات تباع7س

 يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة و يركز على االختالف في اجاباتهم.
 ثم يعرض المعلم  فيديو تعليمي لنبات تباع الشمس.

يشار  المعلم الطلبة في الرد على مالحظاتهم بعدد االسدتماع إليهدا ويككدد علدى أن كدل مدا ككدره الطلبدة 
ثدم يقددم المعلدم  ،على إبداء مالحظاتهم و ترتيبهدا عندد طرحهدايوضح نم  جيد من التفكير و يشجعهم 

 تغذية راجعة لمعلومات الطلبة حول نبات تباع الشمس. 
 انتهاء الدرس: 

يشددكر المعلددم الطلبددة علددى مشدداركتهم الفعالددة و يهيددئهم لعمددل وسدديلة تعليميددة باسددتخدام الددورق المقددوى 
 اتجاه صور نبات تباع الشمس  لصنع مخط  االتجاهات األربعة واستخدامه لتحديد

 متابعة عمل الطلبة، ثم يوجه المعلم األسئلة ا تية:التقويم: 
 : ماكا يحد  لنبات تباع الشمس في الظل؟2س 
 : ما اسم البيئة التي يعيش بها دوار الشمس؟1س
 

 :راب  الفيديو التعليمي
https://youtu.be/uakCRBLn08w 
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:األهداف السلوكية  
لطالب سلو  النبات بالنسبة التجاه ضوء الشمس.أن يفسر ا  

: نبات العدس مغطى بصندوق كرتون به فتحة جانبيه، نبات العدس مزروع بوعاء االدوات والوسائل
 مكشوف.

:استراتيجية و طرق التدريس  
:بداية الدرس  

م النظر يعرض المعلم على الطلبة نبات العدس بالشكلين اللذان تم تحضيرهما مسبقًا، يطلب منه
 بتمعن ودقة للمقارنة بين النباتين.

:عر  الدرس  
 يوجه لهم المعلم األسئلة ا تية:

: هل يعيش نبات العدس في الشكلين بنفس الظروف؟ 2س  
:هل تسطيع أن تقارن بين نبات العدس ونبات دوار الشمس؟ 1س  
:لماكا اتجه نبات العدس المغطى بصندوق باتجاه الفتحة الجانبية؟7س  
العالقة بين الشكلين؟ :ما4س  

 يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة ويركز على االختالف في اجاباتهم.
يشار  المعلم الطلبة في الرد على مالحظاتهم بعد االستماع إليها ويككد على أن كل ما ككره الطلبة 

ن نبات الفول يدور حول االجابات المنطقية، ثم يقدم المعلم تغذية راجعة لمعلومات الطلبة ويفسر أ
اتجه نحو فتحة الصندوق الجانبية بحثًا عن الضوء، ويوضح المعلم سلو  النبات بالنسبة التجاه 

 ضوء الشمس.
 انتهاء الدرس: 

يشكر المعلم الطلبة على تفاعلهم، ويطلب منهم رسم نبات دوار الشمس بصورة تدل على وقت 
 الظهيرة.
متابعة رسومات الطلبة.التقويم:   
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:ألهداف السلوكيةا  

 أن يتوصل الطالب إلى بعض مظاهر التكيف عند اإلنسان عمليًا.
: الكتاب المقرر.االدوات والوسائل  

:استراتيجية و طرق التدريس  
:بداية الدرس  

 يطلب المعلم من الطلبة تجهيز أنفسهم لعمل سباق في غرفة الصف.
:عر  الدرس  

فاعل في ت دية السباق والتشجيع، ثم يس ل الطلبة بعد يحرل المعلم على توفير جو من المرح والت
 االنتهاء من الرك  مباشرة من منكم يشعر وك ن ماًء على جسده؟ 
 يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة ويركز على االختالف في اجاباتهم.

ميع يشار  المعلم الطلبة في الرد على اجاباتهم، ويطلب منهم تفسير معنى التعرق، وهل يحد  لج
الكائنات؟ او أنه يحد  فق  للكائنات الحية؟ أو عند االنسان فق ؟ ما مصدر العرق وكيف يظهر 

 على األجسام؟ وهل يحد  في كل األوقات والظروف؟
يتحاور ويتناقش المعلم مع الطلبة ويهتم بتحفيزهم على رب  االجابات واقتراح التفسيرات مبنية على 

 ما تعلموه بالدروس السابقة.
م يقدم المعلم تغذية راجعة لمعلومات الطلبة حول مفهوم التعرق وأسباب ظهوره وفائدته.ث   

 انتهاء الدرس: 
يشكر المعلم الطلبة على تفاعلهم ونقاشهم، يوجه المعلم سكال عن مفهوم التكيف الذي تكون لدى 

 الطلبة من خالل أنش  الدرس.
ف.متابعة كتابات الطلبة حول مفهوم التكيالتقويم:   
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 األهداف السلوكية:

 أن يتوصل الطالب إلى بعض مظاهر التكيف عند اإلنسان عمليًا.
: الكتاب المقرر.االدوات والوسائل  

 استراتيجية وطرق التدريس:
 بداية الدرس:

 يطلب المعلم من الطلبة تجهيز أنفسهم لعمل سباق في غرفة الصف.
 :عر  الدرس

لمرح والتفاعل في ت دية السباق والتشجيع، ثم يس ل الطلبة بعد يحرل المعلم على توفير جو من ا
 االنتهاء من الرك  مباشرة من منكم يشعر وك ن ماًء على جسده؟ 
 يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة ويركز على االختالف في اجاباتهم.

ل يحد  لجميع يشار  المعلم الطلبة في الرد على اجاباتهم، ويطلب منهم تفسير معنى التعرق، وه
الكائنات؟ او أنه يحد  فق  للكائنات الحية؟ أو عند االنسان فق ؟ ما مصدر العرق وكيف يظهر 

 على األجسام؟ وهل يحد  في كل األوقات والظروف؟
يتحاور ويتناقش المعلم مع الطلبة ويهتم بتحفيزهم على رب  االجابات واقتراح التفسيرات مبنية على 

سابقة.ما تعلموه بالدروس ال  
ثم يقدم المعلم تغذية راجعة لمعلومات الطلبة حول مفهوم التعرق وأسباب ظهوره وفائدته.   

 انتهاء الدرس: 
يشكر المعلم الطلبة على تفاعلهم ونقاشهم، يوجه المعلم سكال عن مفهوم التكيف الذي تكون لدى 

 الطلبة من خالل أنش  الدرس.
هوم التكيف.متابعة كتابات الطلبة حول مفالتقويم:   
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 األهداف السلوكية:

 أن يتعرف الطلبة إلى األجزاء الرئيسية في نبات الصبار.
: الكتاب المقرر، نبات الصبار، فيلم نبات الصبار، االدوات والوسائل  

LCD. 
 استراتيجية و طرق التدريس:

 بداية الدرس:
ار على المجموعات الطلبة.تقسيم الطلبة إلى مجموعات غير متجانسة وتوزيع نبات الصب  

 عر  الدرس
 يطلب المعلم من الطلبة التمعن بأجزاء نبات الصبار بحذر ودون لمسه، 
 يعطي المعلم مساحة لتفاعل الطلبة ويركز على االختالف في اجاباتهم. 

يشار  المعلم الطلبة في الرد على اجاباتهم، ويطلب منهم تفسير معنى التعرق، وهل يحد  لجميع 
ئنات؟ او أنه يحد  فق  للكائنات الحية؟ أو عند االنسان فق ؟ ما مصدر العرق وكيف يظهر الكا

 على األجسام؟ وهل يحد  في كل األوقات والظروف؟
يتحاور ويتناقش المعلم مع الطلبة ويهتم بتحفيزهم على رب  االجابات واقتراح التفسيرات مبنية على 

 ما تعلموه بالدروس السابقة.
لمعلم تغذية راجعة لمعلومات الطلبة حول مفهوم التعرق وأسباب ظهوره وفائدته.ثم يقدم ا   

 انتهاء الدرس: 
يشكر المعلم الطلبة على تفاعلهم ونقاشهم، يوجه المعلم سكال عن مفهوم التكيف الذي تكون لدى 

 الطلبة من خالل أنش  الدرس.
متابعة كتابات الطلبة حول مفهوم التكيف.التقويم:   
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 (: تحليل وحدة التكيف في الكائنات الحية1الملحق 
 الدرس األول : البيئات  

 الهدف مفاهيم حقائق تعميمات قواعد قوانين نظريات
فدددي البيئدددة الواحددددة    

يوجددددددد عدددددددة أنددددددواع 
مدددددددددددددددن الكائندددددددددددددددات 

 الحية.

مفهددددددددددددددددددددددددددددوم  
الكائنددددددددددددددددددات 

 الحية

أن يعبددددددددددددددددددددددر 
الطلبدددددة عددددددن 
صدددددددددددددددددددددددددددددددددور 
الكائنددددددددددددددددددددددات 
الحيدددددددددة فدددددددددي 
البيئدددددددددددددددددددددددددددات 

 المختلفة
توجددددد عدددددة بيئددددات    

تعددددددددددددددددددددديش بهدددددددددددددددددددددا 
 الكائنات الحية

أن يحددددددددددددددددددددددد   
الطلبدددددة اسدددددم 
المكددان الددذي 
يعدددددددديش فيدددددددده 
 الكائن الحي

البيئددددددددددة نوعدددددددددددان :    
 يابسة و مائية

أن يوضدددددددددددددح  مفهوم البيئة 
الطلبدددددددددددددددددددددددددددددددة 
المقصدددددددددددددددددددود 

 .بالبيئة
تقسددددددددددددم مكوندددددددددددددات    

البيئددددددددددددددددة الدددددددددددددددددى : 
مكوندددددددددات حيدددددددددة و 
 مكونات غير حية

أن يسددددددددددددتنت    
الطلبدددددددددددددددددددددددددددددددة 
ت مكوندددددددددددددددددددددددا

 البيئة
تختلدددددددددددددددف نسدددددددددددددددبة    

المكوندددات الحيدددة و 
الغيدددددددر حيدددددددة مدددددددن 

 .بيئة ألخرى 

مفهددددددددددددددددددددددددددددوم  
المكونددددددددددددددات 
الحيددددددددددددددددددددة و 
المكونددددددددددددددات 
 الغير حية

أن يصدددددددددددنف 
الطلبدددددددددددددددددددددددددددددددة 
مكوندددددددددددددددددددددددات 
البيئددددددددة الددددددددى 
حيددددة و غيددددر 

 حية
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تتعدددددددددددد المكوندددددددددددات    
الحية و الغير حية 
فدددي البيئددددة اليابسددددة 

 و المائية

أن يعطددددددددددددددددي   
الطلبدددة أمثلدددة 
علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى 
مكوندددددددددددددددددددددددات 

لبيئددددة الحيددددة ا
 وغير الحية

أقسدددددددددددددددددام البيئدددددددددددددددددة    
الموجددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددي 
 ،فلسددددطين : مائيددددة

مراعدددي  ،صدددحراوية
 .و حقول 

أن يسددددددددددددتنت     
الطلبددة أقسددام 
البيئدددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
الموجودة فدي 

 فلسطين
تقسم البيئة اليابسدة    

الددى:  الصددحراوية، 
المراعددددي  ،الغابددددات

 والحقول، القطبية.

مفهوم البيئدة  
 اليابسة

أن يدددددددددددددددددددددذكر 
لبددة أقسددام الط

 بيئة اليابسة

مفهوم البيئدة      
 المائية

أن يتعدددددددددددددرف 
الطلبدة  علدى 
 البيئة المائية

خصائص     
البيئدددددددددددددات 
 مختلفة

أن يقدددددددددددددددددددارن  
الطلبددددددة بددددددين 
خصددددددددددددددائص 
البيئدددددددددددددددددددددددددددات 

 المختلفة
تقسدددم البيئدددة الدددى :    

 يابسة و مائية
أن يوضدددددددددددددح   

  الطلبدددددددددددددددددددددددة أ
قسدددددام البيئددددددة 
مددددددددن خددددددددالل 
خارطددددددددددددددددددددددددددددة 
 مفاهيمية
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 الثاني: التكيف  الدرس 
 الهدف مفاهيم حقائق  تعميمات قوانين قواعد نظريات

تعيش الفقمدة     
بالبيئددددددددددددددددددددددددددددددة 

 القطبية 

* أن يحدددددددد الطلبددددددة 2 
مكددددددان تواجددددددد حيدددددددوان 

 .الفقمة
 
 

الطبقددددددددددددة الدهنيددددددددددددة   
تسدددددددددددددداعد حيددددددددددددددوان 
الفقمدددة فدددي الحفدددداي 
علددددى درجددددة حدددددرارة 

 جسمه.

* أن يسددتنت  الطلبددة 1  
كيفيدددددددة حفددددددداي حيدددددددوان 

قمددددددددة علددددددددى درجددددددددة الف
 حرارة جسمه.  

تحمددددددددددددددي الطبقددددددددددددددة    
الدهنيددددددددددددة حيددددددددددددوان 
 الفقمة من البرد 

مفهدددددددددددددددددددددددوم  
الطبقدددددددددددددددددددددة 
 الدهنية 

* أن يوضدددح الطلبدددة 7
أهميددددة الطبقددددة الدهنيددددة 

 .لحيوان الفقمة
نبدددددددددددات دوار     

الشدمس يتبددع 
حركددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 الشمس 

مفهدددددددددددددددددددددددوم 
نبددددات دوار 
 الشمس 

* أن يتعدددرف الطلبدددة 4
علددددددددددددددددى نبددددددددددددددددات دوار 

 .الشمس

دوار الشددددمس يتبددددع    
حركدددددددددددددة الشدددددددددددددمس 
بالتدددالي هدددو يسددداعد 
 في تحديد الوقت 

* أن يوضدددح الطلبدددة 1  
أهميددددددددددددددة نبددددددددددددددات دوار 
الشددمس فددي االسددتدالل 

 على الوقت 
ينمدددو النبدددات     

باتجدددددددددددددددددددددددددددددداه 
 الضوء 

مفهدددددددددددددددددددددددوم 
 الضوء 

* أن يفسددددددر الطلبددددددة 2
سدددلو  النبدددات بالنسددددبة 

 التجاه الضوء. 
التعدددددددددددددرق يسددددددددددددداعد    

فاي االنسان في الح
علددددى تددددوازن درجددددة 

 حرارة جسمه 

مفهدددددددددددددددددددددددوم  
 العرق 

* أن يسددتنت  الطلبددة 5
 .مفهوم العرق 

يخدددر  العدددرق علدددى     يخددر  العددرق  * أن يحدددددددد الطلبددددددة 2 
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مددددددددن طبقددددددددة   شكل قطرات ماء 
 الجلد 

مكددددددان خددددددرو  العدددددددرق 
 من جسم االنسان. 

العددرق يسدداعد علددى    
تدددوازن درجدددة حدددرارة 

 جسم االنسان 

الطلبددة  * أن يسددتنت 2  
أهميدددددددة العدددددددرق لجسدددددددم 

 االنسان
عددددم خدددرو  العدددرق    

يددددكدي الددددى ارتفددددداع 
درجددة حددرارة الجسددم 
بالتدددددددددددددالي ارتفدددددددددددددداع 

 ضغ  الدم 

* أن يددذكر الطلبدددة 21  
النتددددائ  المترتبددددة علددددى 
عددددم افدددراز العدددرق مدددن 

 جسم االنسان. 

تختلدددددددددددددددف طدددددددددددددددرق    
التكيدددددددددددددددددف عندددددددددددددددددد 

 الكائنات الحية

مفهدددددددددددددددددددددددوم  
 التكيف 

* أن يسدددددددددددددددددددددددددددتنت  22
 طلبة مفهوم التكيف. ال
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 الدرس الثالث: التكيف عند النبات 
 الهدف مفاهيم حقائق تعميمات قواعد قوانين نظريات

يتكون نبات الصبار    
من الورقة، الساق، 

 ،الثمرة ،الزهرة
 .الجذور

مفهوم نبات  
 الصبار

أن يتعرف الطلبة 
إلى نبات 
 الصبار.

من االسماء األخرى    
ن لصبار: التي
 الشوكي

أن ككر الطلبة   
أسماء أخرى 
 .لنبات الصبار

يتكون نبات الصبار    
من الورقة، الساق، 

 ،الثمرة ،الزهرة
 الجذور

أن يعدد الطلبة   
أجزاء نبات 
 .الصبار

تحتفظ المادة    
الشمعية بالماء و 
 تقلل من التبخر

مفهوم المادة  
 الشمعية

أن يوضح الطلبة 
أهمية لطبقة 

ية لنبات الشمع
 .الصبار

يعيش     
الصبار 
في البيئة 
 الصحراوية

أن يستنت  الطلبة  
البيئة التي يتواجد 

فيها نبات 
 الصبار.

يتكيف الصبار    
بالبيئة الصحراوية 
من خالل المادة 
الشمعية واالشوا  
 واالوراق العريضة

أن يفسر الطلبة  مفهوم التكيف 
أسباب تكيف 
نبات الصبار 

بالبيئة 
 .صحراويةال

توجد االشجار    
الحرجية بكثرة في 
 المرتفعات الجبلية

مفهوم االشجار  
 الحرجية

أن يحدد الطلبة 
مناطق تواجد 

االشجار الحرجية 
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 .في فلسطين
توجد أنواع مختلفة    

من االشجار 
الحرجية في 
فلسطين مثل: 

 الصنوبر السرو،

أن يذكر الطلبة   
أمثلة على أشجار 

حرجية في 
 طين.فلس

تتكيف االشجار    
الحرجية من خالل 
شكل اوراقها االبري 

 و ارتفاعها

أن يفسر الطلبة   
كيفية تكيف 

األشجار الحرجية 
للعيش في البيئة 

 .المناسبة
مفهوم االشجار      

 الحرجية
أن يرسم الطلبة 
أوراق ألشجار 

 .حرجية
النباتات     

المائية 
 قليلة

مفهوم النباتات 
 المائية

ن يتعرف الطلبة أ
على النباتات 

 .المائية
تتكيف النباتات    

المائية من خالل : 
جذورها الضعيفة و 

ساقها المرن 
 واوراقها الصغيرة.

ان يوضح الطلبة   
طرق التكيف عند 
 النباتات المائية.

أن يرسم الطلبة       
نباتات مائية 
 .بشكل مرتب
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  الدرس الرابع: التكيف عند الحيوانات
 

 الهدف مفاهيم حقائق تعميمات قوانين قواعد نظريات
شدددددددكل السدددددددمكة     

 انسيابي
أن يصددددددددددددددددددددددددددددف  
الطلبدددددددددة شددددددددددكل 

 .السمكة
شدددددددددددكل السدددددددددددمكة    

االنسددددددددددددددددددددددددددددددددددددديابي 
يسددددددددداعدها علدددددددددى 

 الحركة 

مفهدوم الشددكل  
 االنسيابي 

أن يسددددددددددددددددددددددددددتنت  
الطلبددددددددة أهميددددددددة 
شدددددددكل السدددددددمكة 

 .االنسيابي
تغطدددددي القشدددددور     

 جسم السمكة
مفهددددددددددددددددددددددددددددددددددوم 

 ر القشو 
أن يسددددددددددددددددددددددددددتنت  
الطلبددددددة الطبقددددددة 
التدددددددددددي تغطدددددددددددي 
 .جسم السمكة

القشددور مهمددة فددي    
حمايدددة السدددمكة و 
مسدداعدتها لتكيددف 
مدع ظدروف البيئددة 

 المائية 

أن يوضددددددددددددددددددددددددددح   
الطلبددددددددة أهميددددددددة 
طبقددددددددة القشددددددددور 

 لسمكة.

االسدددددددددددددددددددددما  ال     
تعدددددددددددددددددددددددددددددديش اال 

 بالماء 

أن يفسدددددددددددددددددددددددددددددددددر  
الطلبدددددددددة سدددددددددبب 
مدددددددوت السدددددددمكة 
اكا خرجددددت مددددن 

   .الماء
تددنفس االسددما  ت    

بواسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطة 
 الخياشيم 

مفهددددددددددددددددددددددددددددددددددوم 
 الخياشيم 

أن  يوضددددددددددددددددددددددح 
الطلبددددددددة أهميددددددددة 
الخياشدددددددددددددددددددددددددددددددددديم 

 .لسمكة
تتكيددددددددف السددددددددمكة     أن يسددددددددددددددددددددددددددتنت    
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مددددددددددددددددن خددددددددددددددددالل: 
 ،الخياشدددددددددددددددددددددددددددددددددددديم

 القشور  ،الزعانف

الطلبددة التكيفددات 
 .عند السمكة

أن يرسددم الطلبددة       
السددددددددددددمكة مددددددددددددع 
تعيدددين التكيفدددات 

 عليها 
يغطددي الصدددوف     

 لخاروف جسم ا
أن يددذكر الطلبددة  
غطدددددددددداء جسددددددددددم 

 .الخاروف
الصددددددوف يسدددددداعد    

الخددددددددددددروف فدددددددددددددي 
تكيددددددددددددف بالبيئددددددددددددة 
 التي يعيش بها 

مفهددددددددددددددددددددددددددددددددددوم  
 الصوف 

أن يددذكر الطلبددة 
أهميددددة الصددددوف 

 .للخروف

للخددددروف أربعددددة     
 أطراف 

مفهددددددددددددددددددددددددددددددددددوم 
 األطراف 

أن يرسددم الطلبددة 
نهايددددة األطددددراف 
  .عند الخروف

االسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنان    
المسددددددددددددددددددددددددددطحة و 

يضددددة تسددددداعد العر 
الخدددددروف لتكيدددددف 
فدددي البيئدددات التدددي 

 يعيش بها. 

مفهددددددددددددددددددددددددددددددددددوم  
االسددددددددددددددددددددددددددنان 
 المسطحة. 

مفهددددددددددددددددددددددددددددددددددوم 
االسددددددددددددددددددددددددددنان 
 العريضة.

أن يوضددددددددددددددددددددددح  
الطلبددددددددة أهميددددددددة 
االسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددنان 
المسددددددددددددددددددطحة و 
العريضدددددددددددددددددددددددددددددددددة 

  .للخروف
يتكيدددددف الخدددددروف    

مددددددددددددددن خددددددددددددددالل : 
االسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنان 
المسددددددددددددددددددددددددددطحة و 
 ،العريضددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
 ،الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوف

أن يسددددددددددددددددددددددددددتنت    
الطلبددة التكيفددات 
 .عند الخروف
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 األطراف.
أن يقددددددددددددددددددددددددددددددددارن       

الطلبددددددددددددة بدددددددددددددين 
تكيفدددات السدددمكة 

 والخروف.
الطيددددددددور تتشددددددددابه    

فددددددددددددددددددي بعددددددددددددددددددض 
الخصددددددددددددددددددائص و 
تختلددددددددددددددددف فددددددددددددددددي 
 بعضها ا خر 

أن يقددددددددددددددددددددددددددددددددارن   
الطلبددددددددددددة بدددددددددددددين 
أوجدددددده الشددددددبه و 
االخددددتالف عنددددد 

 الطيور. 
مدددددددددن خصدددددددددائص    

الطيدددددددددددددور: لهددددددددددددددا 
قدددددددددددادرة  ،أجنحدددددددددددة

 ،علدددددددددى الطيدددددددددران
يغطدددددددددي جسدددددددددمها 

   .الريش

عددددد الطلبدددة أن ي  
خصددددددددددددددددددددددددددددائص 
الطيدددددددددور التدددددددددي 
تسددددداعدها علدددددى 

 .الطيران

تختلدددددددف الطيدددددددور    
فدددددددددددددددددي أرجلهدددددددددددددددددا 
بددددداختالف نوعهددددددا 
 و طريقة غذائها. 

أن يسددددددددددددددددددددددددددتنت    
الطلبددددة الغددددرض 
مدددددددددن اخدددددددددتالف 
صدددددددفات أرجدددددددل 

 .الطيور
يلقدددددددددب الجمددددددددددل     

بسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفينة 
 الصحراء 

مفهدددوم سدددفينة 
 الصحراء 

أن يتعددددددددددددددددددددددددددرف 
الطلبددددددددددة علددددددددددى 
الحيدددوان الملقدددب 
ة بسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفين

 .الصحراء
الددددددددددددوبر يسدددددددددددداعد    

الجمدددددددددددددددددل فدددددددددددددددددي 
التكيدددددددددف بالبيئدددددددددة 

أن يفسدددددددددددددددددددددددددددددددددر  مفهوم الوبر  
الطلبدددددددددة سدددددددددبب 
وجدددددددددددود الدددددددددددوبر 
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علدددددددددددددى جسدددددددددددددم  .الصحراوية
 .الجمل

يتكددددددددددددددون جسددددددددددددددم    
الجمددددددددددددل مددددددددددددن : 

 ،السدددددددنام ،الخدددددددف
الشدددددفتين،  ،الدددددوبر

 االطراف 

أن يعددين الطلبددة   
أجدددددددددددزاء جسدددددددددددم 

   .الجمل

مددددددددددددددن خددددددددددددددالل :    
الخدددف و الشدددفتين 
و السددنام و الدددوبر 
يتكسدددددددف الجمددددددددل 
بالبيئددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 الصحراوية 

أن يفسدددددددددددددددددددددددددددددددددر   
الطلبدددددددددة طدددددددددرق 
تكيددددددددف الجمددددددددل  
فددددددددددددددددي البيئددددددددددددددددة 

 .الصحراوية

يغطددددددددددي جسددددددددددمه    
الفدددددددددددددددرو، لونددددددددددددددده 

كبيددددددددددددر  ،ابدددددددددددديض
 .الحجم

أن يصددددددددددددددددددددددددددددف   
الطلبدددددددددة الددددددددددب 

   .القطبي

الفدددددددددرو االبددددددددديض    
يسددددددددددددداعد الددددددددددددددب 
القطبدددددددددددددددي فددددددددددددددددي 
 حمايته من البرد.

 أن يفسدددددددددددددددددددددددددددددددددر مفهوم الفرو  
الطلبدددددددددة سدددددددددبب 
وجدددددددددددود طبقدددددددددددة 
الفدددددرو االبددددديض 
عنددددددددددددددد الدددددددددددددددب 

 .القطبي
يتكيددددددددددددف الدددددددددددددب    

القطبدددددددددي بالبيئدددددددددة 
القطبيدددددددددددددددة مدددددددددددددددن 
خددددددددددددالل: الفددددددددددددرو 
االبدددديض، الطبقددددة 

حجمدددده،  ،الدهنيددددة
 أطرافه.

أن يددذكر الطلبددة   
التكيفددددددات التددددددي 
تسددددددددداعد الددددددددددب 
القطبددددددددددددي فددددددددددددي 
العددددددديش بالبيئدددددددة 

 القطبية.



 

011 
 

تختلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف     
الحيوانددددددات فددددددي 
 طرق تكيفها 

أن يصدددددددددددددددددددددددددددددمم  
الطلبددددددددددة ألبددددددددددوم 
لصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور 
الحيواندددات التدددي 

 تعلمها.
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 الدرس الخامس : التكيف عند االنسان 
 الهدف مفاهيم  حقائق  تعميمات قوانين قواعد نظريات

االنسددددددددان هدددددددددو     
أكثددر  الكائنددات 
الحية قددرةن فدي 
التكيددددددددددف مددددددددددع 

 البيئات. 

مفهدددددددددددددددددددددددددددددددددددوم 
الكائندددددددددددددددددددددددددات 

 .الحية
مفهدددددددددددددددددددددددددددددددددددوم 

 التكيف.

ة أن يسدددتنت  الطلبددد
أن االنسددددددددان هددددددددو 
أكثدددددددددددر الكائندددددددددددات 
قدددرة علددى التكيددف 
فدددددددددددددددددي البيئدددددددددددددددددات 

 .المختلفة
يسدددددددددددددددددددتطيع    

االنسدددددددددددددددددددان 
التكيدددف مدددع 
البيئددددددددددددددددددددددات 
ألندددددده قددددددادر 
علدددى ايجددداد 
الحلددددددددددددول و 
البدائل التي 
تسددددددددددددددددددددداعده 
للعددددددددددددددددددددددددديش 
   .بالبيئات

مفهدددددددددددددددددددددددددددددددددددوم  
 البيئات 

أن يوضدددح الطلبدددة 
أسددددددددددددددددباب قدددددددددددددددددرة 
االنسددددددددددددان علددددددددددددى 
التكيدددددددددددددددددف فدددددددددددددددددي 
   .البيئات المختلفة

يصددددددددددددددددددددددددددنع    
االنسان كل 
مدددددددددددددا هدددددددددددددو 
مناسدددددددددددددددددددددب 
ليتدددددأقلم مدددددع 
ظدددددددددددددددددددددروف 

 بيئته. 

أن يدددددددذكر الطلبدددددددة   
بعددددددددددض مظدددددددددداهر 
التكيدددددددددددددددف عندددددددددددددددد 
االنسان في بيئدات 

  .مختلفة
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 الدرس السادس : أغرا  التكيف 
 الهدف المفاهيم الحقائق  تعميمات قواعد قوانين نظريات

تتكيددددددددددف الكائنددددددددددات     
الحيددددددددة مددددددددن أجددددددددل 
الحصددددددددددددول علددددددددددددى 

 .الغذاء

أن يسدددددددددددددددددددددتنت   مفهوم التكيف 
الطلبدددددة بعدددددض 
التكيفددددات عندددددد 
الكائندات الحيددة 
للحصددول علددى 

 الغذاء.
تختلدددددددددف الكائندددددددددات     

الحيدددددة فدددددي أغطيدددددة 
 أجسامها.

مفهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوم 
 األغطية 

أن يسدددددددددددددددددددددددددمي 
الطلبددددة أغطيددددة 
أجسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام 
مجموعدددددة مددددددن 
 الحيوانات.

تتعدددددددددددددددددددددد    
أندددددددددددددددددددددددواع 
أغطيدددددددددددددددة 
الجسددددددددددددددددم 
عنددددددددددددددددددددددددددد 
الكائندددددددات 
الحية مدن 
أجددددددددددددددددددددددددل 
مساعدتها 
ي  فدددددددددددددددددددددددددددددد

التكيددددددددددددف 
بالبيئدددددددددددددددددة 
التددددددددددددددددددددددددي 
تعدددددددددددددددددديش 

 بها

أن يوضدددددددددددددددددددددح   
الطلبددددددة أهميددددددة 
أغطيددددة أجسددددام 

 الحيوانات

مفهدددوم الهجدددرة      
 عن الطيور 

أن يدددددددددددددددددددددددددددددذكر 
الطلبدددددددة أمثلدددددددة 
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علدددى حيواندددات 
 تقوم بالهجرة.

بعددش انددواع الطيدددور     
   .ال تهاجر
 الب  مثالن 

أن يفسددددددددددددددددددددددددر   
الطلبدددددددة سدددددددبب 
هجدددددرة الطيدددددور 
 .من موطنها

البيددددات  مفهددددوم     
 .الشتوي 

أن يسدددددددددددددددددددددتنت  
الطلبدددددة مفهدددددوم 
البيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 .الشتوي 
تقدددددددددددددددددددددددددوم    

الحيوانات 
بالبيددددددددددددات 
الشددددددددددددتوي 
مدددن أجدددل 
الحمايدددددددددددة 
مدددددددددددددددددددددددددددددن 
الظدددددروف 
    .الجوية

أن يوضدددددددددددددددددددددح   
الطلبة الغدرض 
مدددددددددددن البيدددددددددددات 

 .الشتوي 

تتكيددددددددددف األفدددددددددداعي     
 بالبيات الشتوي.

أن يدددددددددددددددددددددددددددددذكر  
الطلبدددددددة أمثلدددددددة 
علدددى حيواندددات 
تقدددددددوم بالبيدددددددات 

   .الشتوي 
تتكيدددددددددددددددف    

الحيوانات 
بالتمويددددددددده 
مدددن أجدددل 
الحمايدددددددددددة 
مدددددددددددددددددددددددددددددن 

أن   مفهوم التمويه 
يسدددتنت  الطلبدددة 
الغددددددددرض مددددددددن 
التكيدددددددددددددددددددددددددددددددددددف  

  .بالتمويه
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 األعداء 
الحربدددددددددددداء تتكيددددددددددددف     

 بالتمويه
أن يعطددددددددددددددددددددددددي  
الطلبدددددددة أمثلدددددددة 
علدددى حيواندددات 
تلجددددددددأ لتكيددددددددف 

 .بالتمويه
تتكيدددددددددددددددف    

الحيوانات 
بالخدددددددددددداع 
مدددن أجدددل 
الحمايدددددددددددة 
مدددددددددددددددددددددددددددددن 

 داء األع

أن يسدددددددددددددددددددددتنت   مفهوم الخداع 
الطلبة الغدرض 
مدددددددددن التكيدددددددددف 

  .بالخداع

القنفددددددددددددددددد يتكيددددددددددددددددف     
 بالخداع 

أن يعطددددددددددددددددددددددددي  
الطلبدددددددة أمثلدددددددة 
علدددى حيواندددات 
تلجددددددددددأ تكيددددددددددف 

 .بالخداع
أن يسددددددددددددددددتنت    مفهوم التلون      

الطلبدددددة مفهدددددوم 
 .التلون 

التكيددددددددددددف    
بدددددددددددددالتلون 
يسددددددددددددددداعد 
الحيوانات 
فددددددددددددددددددددددددددددددي 
الحمايدددددددددددة 
مدددددددددددددددددددددددددددددن 
 االعداء 

أن يفسددددددددددددددددددددددددددددر   
الطلبددددددة أهميددددددة 
التكيدددددددددددددددددددددددددددددددددددف 

 بالتلون. 
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الفددراش يتكيددف 

 .بالتلون 

أن يعطدددددددددددددددددددي  
الطلبدددددددة أمثلدددددددة 
علدددى حيواندددات 
تتكيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف 

 بالتلون. 
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 نقائمة ب سماء المحكمي(: 1لملحع رقم)ا

 االسم الشهادة التخصص مكان العمل
 د.محسن عدس دكتوراه  مناه  وطرق تدريس جامعة القدس
 د.عفيف زيدان دكتوراه  ه  وطرق تدريسمنا جامعة القدس
 د.جهاد عبادي دكتوراه  علم النبات جامعة القدس
 نهى حجازي  ماجستير بيئة ومصادر المياه جامعة القدس
 د.نسرين القاضي دكتوراه  علوم الغابات والبيئة الستقالل/أريحاجامعة ا

 والء عطا ماجستير أساليب تدريس العلوم معلمة علوم/أريحا
 تحرير ابو خرابيش ماجستير أساليب تدريس العلوم مة علوم/أريحامعل

مشددددرفة تربويددددة فددددي مديريددددة 
 التربية والتعليم/أريحا

 منال ابو الريش بكالوريوس أساليب تدريس العلوم

مشددددرفة تربويددددة فددددي مديريددددة 
 التربية والتعليم/أريحا

 وفاء نجوم بكالوريوس تربية وعلم نفس

 مشددددرفة تربويددددة فددددي مديريددددة
 التربية والتعليم/أريحا

 فاطمة زبيدات ماجستير أساليب تدريس

 سجى سريس بكالوريوس مأساليب تدريس العلو  امعلمة علوم/أريح
 عبلة صعايدة بكالوريوس أساليب تدريس العلوم معلمة علوم/أريحا
 ايمان عطاونة بكالوريوس أساليب تدريس العلوم معلمة علوم/رام هللا

 

  



 

017 
 

 االستبانة: (4) الملحع

 جامعة القدس

 كلية العلوم التربوية

 رنامج الماجستير في أساليب التدريسب

 
 ................................ المحترم/ة.حضرة المحكم/ة 
 ،،، ،تحية طيبة و بعد

أثةةر اسةةةتخدام اسةةتراتيجيتي الةةةتعلم باللعةةب والتعلةةةيم البصةةري فةةةي بددإجراء دراسدددة بعنددوان ن ةقددوم الباحثددت
س العلةةوم لتنميةةة مهةةارتي التفكيةةر البصةةةري و التواصةةل االجتمةةاعي لةةدى طلبةةة الصةةف الثالةةةث تةةدري

فدددي أسددداليب تددددريس العلدددوم مدددن جامعدددة لحصدددول علدددى درجدددة الماجسدددتير لمتطلدددب ك، وكلدددك األساسةةةي"
 .القدس، واستلزم كلك اعداد استبانة لمهارات التواصل االجتماعي

موضدوع لبدداء الدرأي بمددى مناسدبة الفقدرات إو  األدواتهدذه  يموتحك التفضل بقراءةمن حضرتكم لذا أرجو 
، ومددددى مناسدددبتها لغويددداً  وسدددالمتها نتمائهدددا للبعدددد الدددذي أدرجدددت فيددده، ومددددى وضدددوحهااالدراسدددة، ومددددى 

 .ومالئمتها لمستوى الطلبة
 
 

 مع فائع الشكر والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم 
 
 

 الباحثة: سجود عيسى شالش نجوم 
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 ...................................................زيزي الطالب/ةع

 تحية طيبة وبعد،

( فقددرة وزعددت 41يعددرض عليددك فيمددا يلددي أداة مهددارات التواصددل االجتمدداعي والتددي تحددوي  
 . مهارات التواصل مع األقران المعلم،مهارات التواصل مع  على مجالين هما:

بدقة وموضوعية بعد قراءتها جيدًا، وحددد موقفدك مدن كدل يرجى منك االجابة على الفقرات 
( أمدام كدل منهدا، مدع العلدم √فقرة باختيدار درجدة الموافقدة التدي تراهدا مناسدبة بوضدع إشدارة  

 أنه سيتم التعامل مع كل استبيان بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فق . 

 وشكرا" لكم لحسن تعاونكم

 الباحثة: سجود عيسى شالش نجوم 
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 مهارات التواصل االجتماعي

 :)       (الشعبةاسم الطالب/ة:..............................

  الدرجة 
 العبارة  

 

 
 الرقم

 
 دائمان غالباً    أحياناً  نادران

 أوال" : مهارة التواصل مع المعلم /ة
 2 بتوجيهات المعلم/ة ألتزم    
طلدددددب المسددددداعدة مدددددن المعلدددددم/ة أ    

 دون تردد 
1 

مددددددددددع جميددددددددددل تحددددددددددد  بشددددددددددكل أ    
 المعلم/ة 

7 

شددددددعر بالسددددددعادة عنددددددد مشدددددداركة أ    
 المعلم /ة في شرح المعلومات   

4 

 1 مع المعلم /ة  أتحد  براحة    
متلدك الشدجاعة إلخبدار المعلددم/ة أ    

 قمت بهبسلو  خاطئ 
2 

 لمسددددددددداعدة يعدددددددددرض اسدددددددددتعدادأ     
 المعلم/ة

5 

 ي عبددددددر للمعلددددددم/ة عددددددن مشدددددداعر أ     
 ياحتياجاتو 

2 

مددددددن ردة فعددددددل المعلددددددم/ة  خددددددافأ    
خاطئدددددددة  يعندددددددما تكدددددددون إجددددددابت
 على أي سكال  

2 

 21 حترم المعلم/ة أ    
 22 ستمع إلرشادات المعلم/ة أ    
 21 هتم بنصائح المعلم/ة أ ال     
تكلدم مدع المعلدم/ة بدرجدة صدوت أ    

 ناء النقاشمناسبة أث
27 
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مدددع بانتبددداه عندددد الحدددديث  سدددتمعأ    
 لمعلم/ة ا
24 

المعلدم/ة  نفذ المهدام التدي يطلبهداأ    
 بصورة مناسبة  

21 

بادر في المشاركة لاجابة علدى أ    
 أسئلة المعلم/ة  

22 

 25 لتزم بتعليمات المعلم/ةأال     
أمدام   عبدر عدن رأيأ حدب أن أال     

 المعلم/ة 
22 

فضدددددددل عددددددددم معرفدددددددة المعلدددددددم/ة أ    
 مع األصدقاء يبمشاكل

22 

نصدددددددددائح و تقبدددددددددل توجيهدددددددددات أال     
 المعلم/ة  

11 

 مع األقرانمهارات التواصل ثانيا" : 
بتسدددددم عندددددد مقابلدددددة ومصدددددافحة أ    

 األصدقاء  
12 

بانتبدددددددداه أثنددددددداء حددددددددديث  سدددددددتمعأ    
 األصدقاء 

11 

تفاعددددددددل بشددددددددكل إيجددددددددابي مددددددددع أ    
 األصدقاء

17 

بصددددددورة  ئيأصدددددددقا تكلددددددم عددددددنأ    
 إيجابية  

14 

علدددددى بدددددادر فدددددي إلقددددداء التحيدددددة أ    
 األصدقاء

11 

أداء األعمددددددددددال بشددددددددددكل  حددددددددددبأ    
 جماعي

12 

 15 أشار  أصدقائي أفكاري       
 يأصدددقائأطلددب المسدداعدة مددن     

 عند الحاجة دون تردد 
12 
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فددي  يسددتمتع بمشدداركة أصدددقائأ    
 التعلم 

12 

لحددددل  يئح لصددددديقعطددددي نصدددداأ     
 مشكلة معينة  

71 

 72 حب المناقشات الجماعية أ    
 71   يأفكار أصدقائرحب بأ    
 77   ئيحترم قدرات أصدقاأ    
 74 ي بجميع صفاتهمتقبل أصدقائا    
بأسدددلوب  يتحدددد  مدددع أصددددقائأ    

 مناسب 
71 

عمدددددددددل بشدددددددددكل متعددددددددداون مدددددددددع أ     
   يأصدقائ

72 

 75 جماعي  بادر في تقديم نشاطأ    
عنددد  يألصدددقائ يعيددر ممتلكدداتأ     

  احتياجهم لها 
72 

لمسددددددداعدة   يعدددددددرض اسدددددددتعدادأ     
 في أي وقت  يأصدقائ

72 

للقيدددام بأفضددددل  يحفدددز أصدددددقائأ    
  عندهم ما
41 

بدددادر فدددي مصدددالحة األصددددقاء ا    
 المتخاصمين 

42 

عنددددددد  ئيتعدددددداطف مددددددع أصدددددددقاأ    
 مواقف صعبة وقوعهم في

41 

فددي  يسددتمتع بمشدداركة أصدددقائأ    
 اللعب

47 

 44 أدوات اللعب  يشار  أصدقائأ    
طلددب مشدداركة أصدددقاء آخددرين أ    

   لعاب الجماعيةفي األ
41 
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 مهارات التفكير البصري (: بطاقة المالحظة 1الملحع)

 .................:/ةاسم الطالب
 الشعبة: )     (

 : )     (العالمة

 قوي  وس مت ضعيف الدرجة

 مستوى األداء        
 

       
 المهارة

 

يتعددرف إلددى الشددكل 
 مع المساعدة

يتعدددرف علدددى الشدددكل 
دون وصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف 
 خصائصه الظاهرة

يتعدددددددددددددرف علدددددددددددددى 
أبعددددددددددددداد الشدددددددددددددكل  
ويصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف 
خصائصددددددددددددددددددددددددددددددددده 
الظددددددددداهرة بوقدددددددددت 

 قصير

  التعةةةةةرف علةةةةةى الشةةةةةكل
 وصف(و 

 
يدددرى العالقدددات فدددي 
الشدددددددددددددددددددددكل مدددددددددددددددددددددع 

 المساعدة

يددددددرى العالقددددددات فددددددي 
الشدددددددددددددددكل و يحددددددددددددددددد 
خصدددددددددددددددائص تلدددددددددددددددك 
العالقدددددددددددددددددددددددددددات، دون 

 تصنيفها

يرى العالقات فدي 
الشدددددددكل و يحددددددددد 
خصددددددددائص تلددددددددك 
العالقدددددددددددددددددددددددددددددات و 
يصددددددنفها بطريقددددددة 

 منظمة

 
 تحليل الشكل 

 

 

يوضددددددح جددددددزء مددددددن 
نواحي القصدور فدي 
العالقدددددددددددددددات مدددددددددددددددع 

 المساعدة

يوضددددددددددددددددح نددددددددددددددددواحي 
القصدددددددددددددددددددددور فدددددددددددددددددددددي 

 العالقات

يوضدددددح الفجدددددوات 
و نواحي القصور 
فددددددي العالقددددددات و 
و  ،التقريدددب بينهددددا

يوجدددددددددددددده أفكدددددددددددددداره 
الكتشددداف الخدددداع 

 في الشكل

 الغمو  وف  الخداع 
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يفسددددددددر جددددددددزء مددددددددن 
الشدددددددددددددددددددددكل مدددددددددددددددددددددع 

 المساعدة

يفسددددر بعدددددض اجدددددزاء 
 الشكل بطريقة مرتبة

يفسددددددددددددر الشددددددددددددكل 
بطريقددددددددة منظمددددددددة 
مددددددددددددددع توضددددددددددددددديح 
مدلوالتددددددددددددده مدددددددددددددن 
اشدددددددددددددددددددددددددددددددددارات او 

 رسومات

تفسةةةةةةةةةةةير المعلومةةةةةةةةةةةات 
 البصرية

 
ال يسدددددتطيع تحديدددددد 

 المطلوب

يكددددددون مددددددن محتددددددوى 
صدددددددددورة أو الشدددددددددكل  

رسدددددددمة كات معندددددددى، 
وينشدددددددددددددئها بطريقدددددددددددددة 

 مرتبة

يكون مدن محتدوى 
الشددددكل صددددور او 
رسددددددددددددددددددومات كات 
معنددددددى، وينشددددددئها 
بطريقددددددددة منظمددددددددة 

 وممتعة

 التكوين و اإلنشاء 

 

يميددز أجددزاء الشددكل 
مدددددددددددددددددع األشدددددددددددددددددكال 
المألوفددددة فددددي بيئتدددده 

 مع المساعدة

يقدددددددارن الشدددددددكل مددددددددع 
األشكال المألوفدة فدي 
بيئته، يتردد فدي ككدر 

لندددددددددددددداقص/ الجددددددددددددددزء ا
 المفقود في الشكل

يميددز ويقددارن بددين 
أجددزاء الشددكل مددع 
األشدددكال المألوفدددة 
فددددي بيئتدددده، قدددددادر 
على تحديد الجزء 
النددداقص/ المفقدددود 

 في الشكل
 

 التمييز البصري 

 
ال يسددددددددددددددددددددددددتطيع أن 
يسددددددتخلص معدددددداني 

 جديدة

يحددددددداول اسدددددددتخالص 
معدددددددددددددددداني جديدددددددددددددددددة، 
ويحتدددددددددددددددددا  لشدددددددددددددددددرح 
وتوضدددددددددددددددديح أكثددددددددددددددددر 

 ليحقق بذلك

يسدددتخلص معددداني 
يددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددن جد

الشددكل، ويتوصدددل 
إلددددددددددددددددى مبدددددددددددددددداد  
ومفددددددداهيم علميددددددددة 

 جديدة

 استخالل المعاني 
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ال يدددددر  العالقددددات  
 المكانية

يدددددددددددددددر  العالقددددددددددددددات 
المكانيددددة ويحدددداول أن 

 يفسرها

يددددددددر  العالقدددددددات 
المكانيدددة ويفسدددرها  
ثدم يربطهدا بددالواقع 

 المحي  به

 إدرا  العالقة المكانية 

 

 (عالمة  0المتان، ضعيف:ع 1عالمات، متوسط: 1:الدرجات: ) قوي 
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 (: كتاب تسهيل المهمة6الملحع )
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 فهرس المالحع

 رقم الملحع عنوان الملحع الصفحة
(0) دليل المعلم 11  
(1) تحليل المحتوى  91  
(1) قائمة ب سماء المحكمين 011  
(4) االستبانة 011  
(1) بطاقة المالحظة 001  
(1) كتاب تسهيل المهمة 005  
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 س الجداولفهر 

 رقم الجدول موضوع الجدول رقم الصفحة
وللتأكدددددد مددددددن تكدددددافك المجموعددددددات فددددددي مسدددددتوى مهددددددارات التواصددددددل  42

 one way)  االجتمداعي، تددم اسددتخدام تحليددل التبدداين األحددادي
ANOVA). 

2.7 

وللتأكد من تكافك المجموعات في مستوى مهدارات التفكيدر البصدري،  41
 (one way ANOVA) حدداديتددم اسددتخدام تحليددل التبدداين األ

 والجدول 

1.7 

المتوسددددددطات الحسددددددابية واالنحرافددددددات المعياريددددددة السددددددتجابات طلبددددددة  45
 الصف الثالث األساسي على أداة قياس مهارة التواصل االجتماعي

2.4 

نتددددائ  اختبددددار تحليددددل التبدددداين األحددددادي السددددتجابات طلبددددة الصددددف  45
 ت التواصل االجتماعيالثالث األساسي على فقرات أداة قياس مهارا

1.4 

 للمقارنات LSD)  نتائ  اختبار 42
البعديددة بددين المتوسددطات الحسددابية السددتجابات طلبددة الصددف الثالددث 

 األساسي على أداة قياس مهارات التواصل االجتماعي

7.4 

المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة لدددرجات طلبددة الصددف  11
 مهارات التفكير البصري الثالث األساسي في أداة قياس 

4.4 

نتددددائ  اختبددددار تحليددددل التبدددداين األحددددادي السددددتجابة أفددددراد العينددددة فددددي  11
درجات طلبة الصف الثالث األساسي في أداة قياس مهدارات التفكيدر 

 البصري 

1.4 

للمقارندددات البعديدددة بدددين المتوسدددطات الحسدددابية ( LSD نتددائ  اختبدددار 12
ي أداة قيددددداس مهدددددارات لددددددرجات طلبدددددة الصدددددف الثالدددددث األساسدددددي فددددد

 .التفكير البصري 

2.4 
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 فهرس المحتويات
   اإلقرار أ
   الشكر والعرفان ب
   الملخص باللغة العربية ج
   الملخص باللغة االنجليزية د

 الفصل األول: مشكلة الدراسة وأهميتها
   المقدمة 0.0 0
   مشكلة الدراسة 1.0 1
   الدراسةأهمية  1.0 1
   راسةالد أهداف 4.0 1
   الدراسة أسئلة 1.0 4
   الدراسة فرضيات 1.0 4
   حدود الدراسة 1.0 4
   مصطلحات الدراسة 8.0 1

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
   مقدمة 0.1 1
   التعلم باللعب 1.1 1
   مفهوم اللعب 0.1.1 8
   فوائد التعلم باللعب  1.1.1 8
   للعباألسس التربوية  1.1.1 9

   اللعب وتعلم العلوم 4.1.1 01
   شروط األلعاب التعليمية 1.1.1 00
   النظريات التي تفسر اللعب 1.1.1 01
   التعليم البصري  1.1 01
   أهداف التعليم البصري  0.1.1 01
   التواصل االجتماعي 4.1 01
   أنواع التواصل االجتماعي  0.4.1 01
    خصائص التواصل االجتماعي 1.4.1 01
   العجز في المهارات االجتماعية 1.4.1 01
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   اللعب والتواصل االجتماعي 4.4.1 01
   التفكير البصري  1.1 01
   التفكير 0.1.1 01
  خصائص التفكير 1.1.1 08
   التفكير البصري  1.1.1 09
   عمليات التفكير البصري  4.1.1 11
   مهارات التفكير البصري  1.1.1 10
   تحسين مهارات التفكير البصري  أساليب 1.1.1 10
   التفكير البصري والمنهاج  1.1.1 11
   الدراسات السابقة 1.1 11
المحور األول دراسات متعلقة بمهارات  0.1.1 11

 التواصل االجتماعي
  

الدراسات المتعلقة بمهارات : محور الثانيال 1.1.1 11
 ي التفكير البصر 

  

   سابقةلتعقيب على الدراسات الا 1.1.1 11
 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات

   المقدمة 0.1 11
   منهج الدراسة 1.1 11
   مجتمع الدراسة وعينتها 1.1 11
   دليل المعلم 4.1 11
   أدوات الدراسة 1.1 11
   االستبانة 0.1.1 11
   صدق االستبانة 0.0.1.1 18
   ثبات االستبانة  1.0.1.1 18
   االستبانةكيفية تطبيع  1.0.1.1 18
   بطاقة المالحظة 0.1.1 19
   صدق بطاقة المالحظة 0.1.1.1 19
   ثبات بطاقة المالحظة 1.1.1.1 41
   كيفية تطبيع بطاقة المالحظة 1.1.1.1 41
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   تكافؤ المجموعات الثالث 1.1 40
تكافؤ المجموعات في مستوى مهارات 0.1.1 40

 التواصل االجتماعي في القياس القبلي
  

تكافؤ المجموعات في مستوى مهارات 1.1.1 41
 في القياس القبلي التفكير البصري 

  

   متغيرات الدراسة 1.1 41
   اجراءات الدراسة  8.1 44
   تصميم الدراسة 9.1 44
   المعالجة اإلحصائية 01.1 41

 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
   ول للدراسةالسؤال األ بالنتائج المتعلقة  0.4 41
   ثاني للدراسةالسؤال البالنتائج المتعلقة  1.4 49
    ملخص نتائج الدراسة 1.4 10

 مناقشة النتائج والتوصياتالفصل الخامس: 
   للدراسة السؤال األولبالنتائج المتعلقة مناقشة 0.1 11
   لثاني للدراسةالسؤال ابالنتائج المتعلقة مناقشة  1.1 11
   التوصيات 1.1 11
   جعقائمة المرا 18

   هرس المالحعف 116
   جداولفهرس ال 117
   فهرس المحتويات 118

 




