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 شكر وعرفان

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد عميو كعمى آلو 
 كصحبو إلى يـك الديف.

أتقدـ بكافر الشكر إال أف كبعد أف أشرقت رسالتي إلى حيز الكجكد جيدم ىذا،  ال يسعني كأنا أقطؼ ثمار
شراؼ عمى ىذه الرسالة كالتقدير كالعرفاف مف الدكتكرة بالنصح كاإلرشاد  ايناس ناصر، لما قدمتو مف عكف كا 

 إلخراج ىذ العمؿ المتكاضع لحيز الكجكد بصكرة متكاممة، فجزاىا اهلل عني خير الجزاء.دكف كمؿ أك ممؿ؛ 

 ة، كلما ة الرسالعمى ما بذلكه مف جيد بقراءة كمناقشء لجنة المناقشة كالتقدير مف أعضا كأتقدـ بالشكركما 
 رشادات كمالحظات قيمة.قدمكه لي مف إ

رشاد في أعدادىا. محكميكال يفكتني أف أتقدـ بالشكر إلى السادة   أدكات الدراسة، كلما قدمكه مف نصح كا 

رشاده لمساعدتومف الدكتكر محمد قدكمي الجزيؿ كما ك أتقدـ بالشكر   .كنصحو كا 

إلتماـ ىذا العمؿ، كجزل اهلل الجميع خيران في الدنيا  أديف بالشكر لكؿ شخص قدـ لي يد العكف كساندنيك 
 كاآلخرة.

اـ أرجك مف اهلل تعالى أف يككف ليذا الجيد المتكاضع فائدة مرجكة كنفع يتحقؽ كأف يككف خالصان كفي الخت
 لكجيو الكريـ.

 الباحثة

             أسيؿ أبك زبيدة
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 الممخص

راتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر" في تنمية عادات العقؿ كاكتساب ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر الدمج بيف است
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ التاسع  .ة لدل طمبة الصؼ التاسع األساسيالمفاىيـ العممي

 كالبالغ عددىـ، 2018/2019في مديرية تربية كتعميـ محافظة أريحا كاألغكار لمعاـ الدراسي  األساسي
مف طمبة الصؼ التاسع األساسي في قصدية تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة حيث كطالبة،  ( طالبان 504)

طالبان ( 90)مدرسة زىرة المدائف األساسية لمبنيف، كمدرسة بنات أريحا الثانكية، كتككنت عينة الدراسة مف 
جمكعة.  ( طالبة في كؿ م51( طالبان ك)39كطالبة مكزعيف عمى مجمكعتيف )تجريبية كضابطة( بكاقع )

لعادات العقؿ كاختباران الكتساب المفاىيـ العممية لتدريس كحدة مف كتاب العمكـ كالحياة  حثة استبانةكأعدت البا
عداد دليؿ معمـ لمكحدة دؽ األدكات كثباتيا. باإلضافة إلى إلمصؼ التاسع األساسي، كتـ التأكد مف ص

 الستخدامو في تطبيؽ الدمج بيف االستراتيجيتيف.

كضابطة( مف  )تجريبيةالباحثة المنيج التجريبي بالتصميـ شبو التجريبي، كضمت مجمكعتيف  إعتمدت
ناث( لكؿ مجمكعة، إذ درست المجمكعة التجريبية بالدمج بيف است )ذككرشعبتيف  راتيجيتي "اليد المفكرة كا 

 المصاحب ) لتغايرطريقة اإلعتيادية، كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ الكسكامبر"، كالمجمكعة الضابطة با

ANCOVA)  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. فركؽ عادات العقؿ كاكتساب المفاىيـ العممية بيف لقياس
بعدـ ك بكجكد فركؽ دالة إحصائيان في تنمية عادات العقؿ تعزل لمجنس كلصالح الذككر،   كقد أظيرت النتائج

طريقة التدريس طريقة التدريس كلمتفاعؿ بيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان في تنمية عادات العقؿ تعزل ل
بكجكد فركؽ دالة إحصائيان في اكتساب المفاىيـ العممية تعزل لطريقة .  كما كأظيرت النتائج الجنسك 

التدريس، كلصالح الدمج بيف استراتيجيتي"اليد المفكرة كسكامبر"، ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
عزل لمجنس، كلصالح اإلناث، كبعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اكتساب اكتساب المفاىيـ العممية ت

في ضكء النتائج التي تكصمت ليا الدراسة طريقة التدريس كالجنس. المفاىيـ العممية تعزل لمتفاعؿ بيف 
إعداد برامج تدريبية لتعريؼ المعمميف باستراتيجيات التدريس الحديثة التي تخرج أكصت الباحثة بضركرة 

 فكير الطالب مف الصندكؽ، كتحقؽ دكره الفعاؿ في العممية التعميمية التعممية.ت
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Abstract: 

The purpose of the study is to comprehend the impact of integration between the two “Hands-on 

and SCAMPER” strategies in development of mental habits and the acquisition of scientific 

concepts within ninth grade students.  Community of the study consists of (405) male and female 

ninth grade students in Jericho and Jordan Valley governorate in school year  2018-2019.  The 

study was conducted on an intentional sample of (90) students from ninth grade students who 

attend Zahrat al-Madaan primary school for boys and from Jericho Girls Secondary school.  The 

sample is divided into experimental and control groups,  each group has (39) boys and (51) girls. 

The researcher developed an instrument for mind habits and a test for acquisition of scientific 

concepts to teach a unit of the Science & Biology book for ninth grade students.  The validity 

and reliability have been confirmed. In addition, the researcher made a teacher’s guide to the unit 

to be used in the merge of two strategies. 

The researcher used experimental method in the semi- experimental design.  The two groups 

consisted of boys and girls.  The experimental group was examined by the two strategies of 

“Hands-on and SCAMPER”, whereas the control group was examined in the usual way.  The 

data was analyzed using ANCOVA to measure differences in brain habits and to acquire 

scientific concepts between the experimental and the control groups. The results showed that 

there are statistically significant differences in the development of the habits of the mind 

attributed to gender and  in favor of males, and there are no statistically significant differences in 

the development of the habits of the mind due to the teaching method and the interaction 

between  teaching  and gender.  The results also showed statistically significant differences in the 

acquisition of scientific concepts due to the teaching method, and in favor of merge between the 

two “Hands-on and SCAMPER” strategies, as well as the existence of statistically significant 

differences in the acquisition of scientific concepts attributed to gender that favor females, and 

the absence of statistically significant differences in the acquisition of scientific concepts due to 

the merge between the teaching method and gender.  In view of results of the study, the 

researcher recommended training programs to introduce teachers to contemporary teaching 

methods that incentivize students thinking out of the box, and realize effective role in the 

learning-teaching process.
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 الفصل األول

__________________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمة:1.1

، كلعؿ ىذا التغير السريع الذم يمر بو ىذا متالحقة لـ اليكـ تطكرات عممية كتكنكلكجيةيعيش العا
ع كأشمؿ ينتظر عالـ المستقبؿ، لذلؾ قد أدركت الكثير مف دكؿ العالـ العصر ما ىك إال مقدمة لتطكر أسر 

بأف العمـ كالتكنكلكجيا ليما أثرىما الكاضح في إزدىار الدكؿ كتقدميا، فقد كجيت إىتماميا نحك التعميـ 
لفرد بإعتباره الطريؽ األكؿ لتحقيؽ ما تريده مف أىداؼ، كأنو اإلستثمار الحقيقي لمطاقات البشرية بتعميـ ا

صكر متطكرة مف التفكير لمكاكبة التطكرات المحيطة بو مف حيث تكضيح بأف التفكير التقميدم لـ يعد مجديان، 
ف الفرد يحتاج لصكر متنكعة مف التفكير كالتفكير الناقد كاإلبداعي )نجـ الديف ؛ 2015؛ صالح، 2014، كا 

 (.2018؛ محمكد، 2017؛ الجبريف، 2015طمبو، 

ا سبؽ أصبح شعار التعميـ ىك تعميـ المتعمـ كيؼ يفكر أم التفكير في الطريؽ لمحصكؿ كانطالقان مم    
عمى المعمكمات بدالن مف حفظيا كاسترجاعيا.  األمر الذم أدل لزيادة اإلىتماـ بتطكير المنياج كطرؽ 

؛ 2017اعيؿ، التدريس كأساليبيا لتعميـ التفكير الذم أصبح متطمبان تسعى لو كؿ الشعكب )عبد القادر كاسم
 (.2015صالح، 

كقد حظيت مادة العمكـ بأىمية خاصة إذ يقع عمييا العبء في تحقيؽ كتنمية التفكير لدل المتعمـ بشكؿ     
أكبر مف المكاد األخرل، حيث تعمؿ عمى تمكيف المتعمـ عمميات عممية كميارات تفكير خاصة كربطو بالعالـ 

ظر لكاقع تدريس العمكـ نرل بأنو يعتمد عمى طرؽ تدريس (.  كالنا2017كبالكاقع المحيط بو )صقر، 
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إعتيادية تقكـ عمى التمقيف كالمحاضرة مف جانب المعمـ كالحفظ كاإلسترجاع لممعمكمات مف جانب المتعمـ، أم 
أف دكر المتعمـ سمبيان ىذا بما يحكؿ دكف نجاحو في تنمية ميارات التفكير لديو؛ مما يستمـز تجريب 

تساعد المتعمميف عمى تحقيؽ اليدؼ السامي أال كىك النيكض بمستكل تفكيرىـ  ريس جديدة إستراتيجيات تد
 (.2016لمستك عاٍؿ كالخركج عف المألكؼ، كالتفاعؿ مع المعرفة كالمعمكمات المقدمة ليـ )العمكر كعميمات، 

ت العميا، منيا المستكيا ستخداـكا   التفكير بتنمية المعنيةكقد ظيرت الكثير مف البرامج كاإلستراتيجيات    
أك اليد في العجيف أك إستراتيجية األيدم كالعقكؿ أك التعمـ باأليدم، ( hands- onإستراتيجية اليد المفكرة )

ـ، كالمنبثقة مف النظرية البنائية 1996سنة  تحديدان ( Charpak) التي أكجدىا العالـ الفرنسي جكرج شارباؾ
ز عمى دكره التركيبكذلؾ دائمان لمكصكؿ لحالة مف اإلتزاف،  كفعاؿ يسعىكالتي تنظر لممتعمـ بأنو كائف نشط 

كتطبيؽ ما تعممو في مكاقؼ جديدة، كما  ،كاالستنتاج ،بالربط ،)ىيا نبدأ(ابي ابتداءن بالمرحمة التمييدية: يجاإل
العممي عمى  تجارب، أم أنيا تميؿ لمجانبالأنيا تعتبر مف اإلستراتيجيات المعتمدة عمى استخداـ الحكاس ك 

 (.2016حساب الجانب النظرم )المصرم، 

كأيضا مف ضمف اإلستراتيجيات التي تعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير إستراتيجية سكامبر أك نمكذج     
الذم يشير إلى طرح مجمكعة مف البدائؿ عند  (،Eberle) بريؿإالذم أعده بكب ( SCAMPER (سكامبر

كالبحث بإستخداـ أنماط التفكير التشعيبي كالتباعدم كالرؤية الكمية  تناكؿ ميمة ما مف خالؿ الدراسة
كمف ثـ محاكلة التبديؿ فيو، أك دمجو، أك تعديمو، أك التطكير، أك اإلستخداـ المغاير، أك  ،لممكضكع المطركح

حذؼ بعض أجزاءه، أك إعادة ترتيبو.  كتعتبر السابقة مراحؿ نمكذج سكامبر الذم يدؿ كؿ حرؼ عمى 
 (.2010حمة مف مراحمو )الكزير، مر 

كمما سبؽ نرل بأف اإلستراتيجيتاف تتفقاف في مراحميما بأنيما يركزاف عمى جعؿ المتعمـ المحكر الرئيسي     
مف حيث العمؿ عمى رفع كعي المتعمـ بإعماؿ تفكيره كتنشيط عادات عقمية تمكنو مف أف يتعمـ معتمدان عمى 

متمِؽ لممعرفة كحافظ ليا، إلى باٍف لممعرفة كمنتجان ليا، فعادات العقؿ  نفسو، حيث تنقؿ المتعمـ مف ككنو
(.  كقد تنكعت 2017عادات ميمة ذات عالقة باألداء األكاديمي لممتعمـ في مراحؿ تعميمو المختمفة )نصر، 

دة مف لدراسة عادات العقؿ تبعان لمتكجو النظرم ليا، فظيرت بذلؾ تصنيفات ع التكجيات النظرية في رؤيتيا
( Hyerle) كالمسمى بالعادات العقمية المنتجة، كتصنيؼ ىيرؿ (Marzano)أبرزىا: تصنيؼ مارزانك 

كالتكنكلكجيا في العمكـ كالرياضيات  2061 (، كتصنيؼ مشركعDanielsكتصنيؼ دانيالز )
(AAAS.Project 2061)،  ككاليؾ كتصنيؼ ككستا(Costa & Kallick حيث صنؼ األخير  .)
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عادة.  كيعتبر ىذا التصنيؼ مف أكثر التصنيفات إقناعان في تفسير عادات العقؿ؛  16قؿ في عادات الع
كذلؾ إلعتماده عمى نتائج بحثية أكثر مف غيره مف التصنيفات السابقة.  كالعادات ىي: المثابرة، تطبيؽ 

حث عف الدعابة، المعارؼ السابقة في أكضاع جديدة، اإلصغاء، التحكـ، المركنة، ما ركاء المعرفة، الب
الكفاح مف أجؿ الدقة، التساؤؿ كطرح المشكالت، التفكير كالتكاصؿ بكضكح، اإلستعداد الدائـ لمتعمـ 
المستمر، إستخداـ كافة الحكاس في تجميع البيانات، اإلبداع كالتخيؿ كاإلبتكار، اإلستجابة بدىشة، القياـ 

 .(2010بالمخاطرات المحسكبة، التفكير التبادلي )نكفؿ، 
كبما أف مادة العمكـ مف المكاد الدراسية التي تعنى بتنمية عادات العقؿ كأحد أىـ أىدافيا فيعتبر أيضا      

عتبار بأف المفاىيـ العممية مف أساسيات العمـ ىيـ العممية مف أىـ أىدافيا عمى إاكتساب المتعمـ لممفا
(.  فيي لغة العمـ 2017 كالت،تعمـ )يكنس كالدنتقاؿ أثر ال، كا  مـكالمعرفة التي تساعد عمى فيـ ىيكمية الع

تعمـ كمفتاح المعرفة العممية؛ لذلؾ فيي بحاجة لمتخطيط الجيد كتكفير البيئة التعميمية المناسبة التي تسيؿ 
ساليب مالئمة كحديثة عمى عاتؽ معممي العمكـ بشكؿ خاص استخداـ أ لذلؾ يقعالمتعمميف لممفاىيـ العممية؛ 

ف كتسيؿ عمييـ اكتساب المفاىيـ العممية بالشكؿ الصحيح ليقكمكا فيما بعد ببناء المعرفة كما لتساعد المتعممي
  .(Nobes & Panagiotaki ,2007)ب يج
 
 مشكمة الدراسة 2.1  

في تدريس مادة العمكـ، كبمراجعة األىداؼ العامة لتدريس ىذه  ست سنكاتمف خالؿ خبرة الباحثة لمدة      
متنكعة، يا مادة تعميمية تيدؼ كتسعى بشكؿ كبير لتنمية ميارات تفكيرية كعادات عقمية المادة، الحظت بأن

ليا، األمر الذم أدل إلستخداـ إستراتيجيات  يحتاج أنيا تسعى إلكتساب المتعمـ لممفاىيـ العممية التي كما
التعميـ اإلعتيادم.   ى المتعمميف ليتـ مف خالليا التغمب عمى سمبياتمتدريسية جديدة كمتنكعة كتطبيقيا ع

تنمية  في كسكامبر"اليد المفكرة يتي "مف ىنا نبعت لدل الباحثة فكرة إستقصاء أثر الدمج بيف إستراتيج
 عادات العقؿ كاكتساب المفاىيـ العممية.

في تنمية عادات  المفكرة كسكامبر" اليد"حيث سعت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر الدمج بيف استراتيجيتي     
 قؿ كاكتساب المفاىيـ العممية، لدل طمبة الصؼ التاسع.الع
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 أسئمة الدراسة 3.1
 

 سعت الدراسة لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس اآلتي:
 

العقؿ كاكتساب المفاىيـ العممية لدل  ما أثر الدمج بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر" في تنمية عادات
 طمبة الصؼ التاسع؟

 :لرئيس السؤاليف الفرعييف اآلتييفعف السؤاؿ اكيتفرع 
 

ما أثر الدمج بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر" في تنمية عادات العقؿ لدل طمبة الصؼ  -
 التاسع؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟

 
ب المفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ ما أثر الدمج بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر" في اكتسا -

 التاسع؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟
 

 فرضيات الدراسة 4.1
 فرضيات الصفرية اآلتية:التـ تحكيؿ أسئمة الدراسة الفرعية إلى 

ات درجات طمبة بيف متكسط (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
 كالجنس.طريقة التدريس تعزل لمتفاعؿ بيف في عادات العقؿ ساسي الصؼ التاسع األ

بيف متكسطات درجات طمبة  (α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
 كالجنس.تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس اختبار اكتساب المفاىيـ في ساسي الصؼ التاسع األ
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 ىداف الدراسةأ 5.1    
 لى:لتعرؼ إراسة الدتيدؼ ىذه ا  
لدل طمبة الصؼ التاسع  في تنمية عادات العقؿ "اليد المفكرة كسكامبر"استراتيجيتي أثر الدمج بيف  -

 ساسي في فمسطيف.األ
التاسع  اكتساب المفاىيـ العممية  لدل طمبة الصؼفي "اليد المفكرة كسكامبر"أثر الدمج بيف استراتيجيتي  -

 .فمسطيفساسي في األ
 

 الدراسةأىمية  6.1     
  تنبع أىمية الدراسة مف خالؿ:

: تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا النظرية مف طبيعة المكضكع الذم تتناكلو فيي تقدـ األىمية النظرية    
كأثر الدمج "راليد المفكرة كسكامب"طريقة تدريس جديدة، ناتجة عف الدمج بيف خطكات كؿ مف إستراتيجيتي 

بينيما عمى كؿ مف عادات العقؿ  كاكتساب المفاىيـ العممية، أيضا العمؿ عمى تكفير كحدة دراسية مف 
منياج الصؼ التاسع األساسي مخططة كفؽ الدمج بيف االستراتيجيتيف مما يفيد المعمميف في تحسيف مداخؿ 

لإلتجاىات الحديثة في التدريس بإستخداـ  كزيادة دافعيتيـ نحك تدريسيا، كذلؾ تمبية كطرؽ تدريس العمـك
استراتيجيات حديثة في العممية التعميمية، حيث أنيا أيضا تسيـ في إثراء البحكث كالدراسات نظرا لقمة 

 الدراسات التي تناكلت ىذا المكضكع )حسب عمـ الباحثة(.
لعمكـ في غرفة الصؼ، ككذلؾ في ايجاد طرؽ أكثر فعالية لتدريس ا قد تسيـ ىذه الدراسة ية:مماألىمية الع

تكجو إىتماـ القائميف عمى إعداد منياج العمـك كتطكيره بصياغة محتكاه كأنشطتو لتعمؿ عمى تنمية عادات 
ضافة إلى  العقؿ كاكتساب المفاىيـ أنيا تقدـ ليـ دليالن لكيفية إستخداـ طريقة العممية لدل المتعمميف، كا 

عماؿ ال  عقؿ.تدريس تدمج بيف إعماؿ اليد كا 
آفاقان لدراسات أخرل تتناكؿ جكانب كمتغيرات مختمفة لـ تتطرؽ إلييا ىذه الدراسة تفتح قد : األىمية البحثية

 الدراسة.
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 حدود الدراسة 7.1   
 

 حددت ىذه الدراسة في:
فظة الحدكد المكانية: تـ إجراء ىذه الدراسة في المدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في محا -

 أريحا كاألغكار.
الحدكد البشرية: تـ إجراء ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ التاسع األساسي في المدارس الحككمية التابعة  -

 لمديرية التربية كالتعميـ في محافظة أريحا كاألغكار.
 .2018/2019الحدكد الزمانية: تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  -
كد المكضكعية: تـ إجراء ىذه الدراسة عمى كحدة "الضكء في حياتنا"، كىي كحدة يتناكليا منياج الحد -

 الفمسطيني في الصؼ التاسع األساسي في الفصؿ الدراسي الثاني. "العمكـ كالحياة"
 
 

 مصطمحات الدراسة 8.1
ـ عمى مجمكعة مف األنشطة أسمكب تدريسي يقك  (: بأنيا2009 يعرفيا )الدسكقي، : استراتيجية اليد المفكرة

التي تمكف المتعمـ مف اكتشاؼ المفاىيـ العممية مف خالؿ أربع مراحؿ رئيسية كىي كيؼ نبدأ، كالبحث 
 كاالكتشاؼ، كبناء المعنى، كالتكسع في المعنى.

استراتيجية تعتمد عمى تكظيؼ الحكاس كتطكير إتصاؿ المتعمميف بالعالـ  (: بأنيا2017عرفيا )البيطار، ك 
تاحة فرصة تطبيؽ ما تعممكه فيو.ا  لمحيط بيـ مما يساعدىـ عمى إكتشافو كفيمو كا 

عماؿ أيدييـ نيا طريقة تدريس تقكـ عمى تكظيؼ المتعمتعرفيا الباحثة إجرائيا عمى أ     ميف لحكاسيـ كا 
ليتسنى كتشاؼ، كبناء المعنى، كالتكسع في المعنى، نبدأ، كالبحث كاإل في: كيؼعة مراحؿ متمثمة ضمف أرب

 نتقاؿ أثر ما تعممكه في حياتيـ اليكمية. ليـ بناء المعنى بالشكؿ الصحيح كا  
 

عبارة عف عشر إستراتيجيات لتكليد األفكار لكؿ  (: بأنيا2015تعرفيا )آؿ ثنياف،  : استراتيجية سكامبر
التكبير،  اإلستبداؿ، الجمع أك اإلضافة، التكييؼ، التعديؿ،)كىي منيا خاصية تناسب مكاقؼ معينة، 

 التصغير، اإلستخداـ في أغراض أخرل، الحذؼ، القمب، إعادة الترتيب(.
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 ، إستراتيجية تعمـ تيدؼ لتكليد األفكار مف خالؿ إستخداـ األسئمة المتسمسة  (: بأنيا2018كتعرفيا )محـر
غير ات ميف مف خالؿ مجمكعة مف الخطك لحؿ المشكالت كتفسير الظكاىر كالمكاقؼ التي يتعرض ليا المتعم

مرتبة كالتي ال يشترط استخداميا كاممة في الدرس، كىي )اإلستبداؿ، دمج أك إضافة، تكييؼ أك تعديؿ، ال
 تكبير أك تصغير، كضعو في استخدامات أخرل، الحذؼ، إعادة الترتيب(.

 
يف مف خالؿ كتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو مجمكعة مف اإلجراءت التي يتبعيا المعمـ أثناء تدريسو لدرس مع    

مجمكعة مف األسئمة التي ال يشترط استخداميا كاممة فيو، كىي )اإلستبداؿ، دمج أك إضافة، تكييؼ أك 
 تعديؿ، تكبير أك تصغير، كضعو في استخدامات أخرل، الحذؼ، إعادة الترتيب(.

 
 الدمج بين استراتيجيتي اليد المفكرة وسكامبر:

 
  ،كسكامبربيف استراتيجية اليد المفكرة  تشمؿ الدمجك الدراسة، ىذه  ىي الطريقة المقترحة في التدريس في    

، البحث كاإلستكشاؼ، اإلستبداؿ كالدمج، بناء المعنى كالتكييؼ كتشمؿ الخطكات اآلتية: ) مرحمة ىيا نبدأ
عادة الترتيب، التكسع في المعرفة كاالستخدمات األخرل، التقكيـ(،  كيد حيث تـ تز كالتعديؿ،الحذؼ، العكس كا 

 المعمميف بدليؿ معمـ يدمج بيف مراحؿ كخطكات كؿ مف اإلستراتيجيتيف بشكؿ مفصؿ.
 

(: بأنيا نمط مف السمككيات الفكرية كالمماسات التي 2017السعكدم، يعرفيا )حسف ك  :عادات العقل
 يستخدميا الفرد عند مكاجية مشكمة ما.

مف المعارؼ كالقيـ كالميارات التي تمكف  (: بأنيا اتجاه عقمي قائـ عمى مجمكعة2017تعرفيا )قاسـ، 
 المتعمـ مف إختيار سمككيات محددة عند مكاجية مشكمة معينة.

 اعادات العقؿ الذم تـ تطكيرىاستبانة كتعرفيا الباحثة إجرائيا: الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في     
 ألغراض ىذه الدراسة.
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: بأنو المنعى أك الفيـ التي يتككف لدل الفرد المرتبط (2004)زيتكف،  عرفيا :اكتساب المفاىيم العممية
 بالمصطمحات أك العمميات العممية اك استنتاج عقمي يعبر عنو عادة بكاسطة كممات.

التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية الذم  : الدرجةجرائياإكتعرفيا الباحثة     
 .ليذا الغرض ةالباحثأعدتو 

 
ىي الطريقة التي يتبعيا معظـ المعمميف في أثناء تدريسيـ، حيث يقع عمى عاتؽ المعمـ  :طريقة اإلعتياديةال

مسؤكلية كبيرة إليصاؿ المعرفة إلى المتعمـ، إذ تتضمف عمى التمييد، الشرح، عرض األنشطة؛ ليككف تطبيقان 
كتقديـ تغذية راجعة ليـ باإلستعانة بالعرض مباشران لما تعممو مف مفاىيـ كميارات كأيضا تقكيـ آداء الطمبة، 

 (.2003الشفكم، حيث ينحصر دكر المتعمـ باإلستماع كالمشاىدة كأحيانا بالحكار كالمناقشة )الفتالكم، 
 كتعد إجرائيا أم طريقة أخرل غير الطريقة المتبعة في الدراسة.
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 الفصل الثاني:

__________________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 مقدمة:

يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار العاـ النظرم لمدراسة كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كقد تـ     
تيجيتي تقسيـ الفصؿ إلى عدة محاكر، كيشمؿ: استراتيجية اليد المفكرة، استراتيجية سكامبر، الدمج بيف استرا

 كتساب المفاىيـ العممية.لمفكرة كسكامبر"، عادات العقؿ، كا"اليد ا

 اإلطار النظري 1.2

 

 لمحور األول: استراتيجية اليد المفكرة ا 1.1.2 

استراتيجية منبثقة أك األيدم كالعقكؿ أك اكتشؼ نفسؾ، تعتبر استراتيجية اليد المفكرة أك اليد في العجيف      
دكر  التي ترل بأفك ط، قكـ عميو النظريات المعرفية المعتمدة عمى التعمـ النشعمى ما تاد كمعتمدة كؿ اإلعتم

متفاعؿ مع اآلخريف مف جانب كمع المحيط مف جانب بؿ يتعداه إلى ككنو مستقبؿ سمبي ال يقؼ عند المتعمـ 
 (.2017)البيطار، لممعرفة بافِ آخر في ككنو 
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 :مفكرةمفيوم استراتيجية اليد ال 1.1.1.2 
( بأنيا: استراتيجية تعتمد عمى 2017يعرفيا )البيطار، فتعددت اآلراء حكؿ تحديد مفيكـ االستراتيجية، 

 تكظيؼ الحكاس في تطكير اإلتصاؿ بالعالـ الطبيعي المحيط كتطبيؽ ما تـ تعممو في مختمؼ مناحي الحياة.
قكـ عمى التكامؿ بيف حكاس المتعمـ كعقمو ( عمى أنيا تمؾ اإلستراتيجية التي ت2016كيشير إلييا )المصرم، 

 أثناء القياـ باألنشطة كالتجارب.
(: بأنيا إجراءات تدريسية تعتمد عمى حكاس المتعمـ في تعمـ العمكـ مما 2012كتشير إلييا )منصكر، 

 يساعده عمى تطكير إتصالو بالعالـ حكلو لتنمية المفاىيـ كالميارات العممية لديو.
أسمكب تدريسي يقكـ عمى مجمكعة مف األنشطة التي تمكف المتعمـ  (: بأنيا2009 كقي،كما كيعرفيا )الدس

مف إكتشاؼ المفاىيـ العممية مف خالؿ أربع مراحؿ رئيسية، كىي كيؼ نبدأ، كالبحث كاإلكتشاؼ، كبناء 
 المعنى، كالتكسع في المعنى.

تمد كؿ اإلعتماد عمى تكظيؼ حكاس كيتضح مف التعريفات السابقة بأف استراتيجية اليد المفكرة تع    
نتقاؿ أثر  المتعمميف بشكؿ كبير، لتحقيؽ اليدؼ السامي ليا كىي تطكير إتصاؿ المتعمـ بالعالـ المحيط بو كا 
التعمـ، كقد تـ تحديد أربعة مراحؿ ليا: كىي كيؼ نبدأ، كالبحث كاإلكتشاؼ، كبناء المعنى، كالتكسع في 

 المعنى.
 

 :ية اليد المفكرةخطوات استراتيج 2.1.1.2
 (:2016؛ المصرم، 2012تية كما جاء في كؿ مف )منصكر،فكرة الخطكات اآلتتضمف استراتيجية اليد الم
 الخطكة األكلى: ىيا نبدأ.

يتـ فييا التمييد لمدرس مف خالؿ المناقشة لممعمكمات السابقة كبتحديد دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في ىذه 
 المرحمة بما يمي:
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 دور المتعمم دور المعمم          
 يستطمع المعارؼ كالمفاىيـ السابقة 

 (.تحفيز، تنشيط)بحث، 
 يتبادؿ األفكار كيحدد األىداؼ

 يطرح تساؤالت 
 يربط بيف األىداؼ يقترح بعض التحديات كيطرح المشكالت

 يتنبأ 
 

 .الخطكة الثانية: البحث كاالستكشاؼ
 

مجمكعات صغيرة كتككف الميمة ىي التفكير في حؿ المشكمة  يتـ فييا تقسيـ المتعمميف في صكرة
 المعركضة، كيمكف تحديد دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ فيما يمي:

 دور المجموعات دور المتعمم دور المعمم
 مناقشة األفكار يالحظ يالحظ
 تقسيـ كتكزيع المياـ يستكشؼ يساعد
 يحكـ

 يسأؿ 
 يجمع المعطيات

 يقارف
لتسييؿ  تحضير التفاسير

 اإلتصاؿ بيف المجمكعات
 يطرح تساؤالت

 يفسر-يحمؿ
 يتبادؿ المعمكمات
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 .الخطكة الثالثة: بناء المعنى
 

يتـ فييا مناقشة النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كتحديد أىـ األفكار الجديدة، كيتحدد دكر كؿ مف المعمـ 
 كالمتعمـ فيما يمي:

 دور المتعمم دور المعمم
 ينظـ كيقيـ أؿيس

 يحمؿ المشكالت يرشد التالميذ
 يستخدـ نماذج تقييـ الفيـ لدل المتعمميف

 يحمؿ كيفسر 
 

 .الخطكة الرابعة: التكسع
 يتـ فييا تقديـ أنشطة إضافية لإلستمرار في تكضيح المكضكع، كفيما يمي دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ:

 دور المتعمم دور المعمم
 يسأؿ يطبؽ، يدمج، يساعد

 كيخترع يستنتج كيتذكر يقـك فيـ لممتعمميف
  

.العمؿ في المنزؿالخطكة الخامسة:   
.زؿفي المن يؤدييا المتعمـ كراؽ عمؿأ   

 .الخطكة السادسة: التقكيـ

في بداية الدرس في مرحمة ىيا نبدأ، لتحديد مستكل معرفة المتعمميف لممفاىيـ العممية  كيككف المبدئي:التقويم 
 يـ السابقة.كمعمكمات

خالؿ عرض الدرس في مرحمة البحث كاإلكتشاؼ، لتقكيـ قدرات كميارات كؿ متعمـ  : كيككفالمرحميالتقويم 
كبالتالي تحديد مدل تطكرىـ بما يفيد المعمـ في تعديؿ الدركس بإضافة تجارب لتكضيح النقاط الغامضة أك 

 المفاىيـ الغير كاضحة.
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ء مف الدرس، لتحديد مدل فيـ المتعمميف لممفاىيـ العممية، كبالتالي مدل بعد اإلنتيا يتـ النيائي:التقويم 
 تحقيؽ األىداؼ.

 :المبادئ الفمسفية التي تقوم عمييا استراتيجية اليد المفكرة 3.1.1.2
 

تنبثؽ األصكؿ التربكية ليذه اإلستراتيجية مف مبادئ التعمـ عند النظرية البنائية المستندة إلى أفكار كؿ مف 
 (2012منصكر، ؛ 2016كأكزبؿ كغيرىـ، كمف ىذه المبادئ كما كرد في كؿ مف )المصرم،  يوبياج
 .تغيير دكر المعمـ مف ممقف إلى مرشد كمكجو 
 .تنظيـ األنشطة اليادفة التي تكفر لممتعمميف فرص اإلعتماد عمى النفس 
 .تنمية الحكاس المختمفة لدل المتعمميف 
 ؽ كمشاركة أفكارىـ كبناء المعرفة مف خالؿ األنشطة التي يقكمكف مساعدة المتعمميف عمى التفكير بمنط

 بيا.
 .تشجيع المتعمميف عمى تدكيف مالحظاتيـ التجريبية باستخداـ مفرداتيـ الخاصة 
 .التعاكف المتبادؿ بيف كؿ مف األسرة كالبيئة المحيطة بشكؿ متكامؿ 
 .دعـ العمؿ بمجمكعة مف خبراء العمكـ: باحثيف كجامعييف 
  كة المعمـ في تنمية خبراتو المينية.مشار 
 .تعميـ العمـك مف ضركريات الحياة في العصر الحديث 
 

 أىداف إستراتيجية اليد المفكرة 4.1.1.2
 

حيث يتـ  كتتمثؿ أىداؼ إستراتيجية اليد المفكرة في التركيز عمى التعمـ التعاكني كالعمؿ ضمف المجمكعة    
ختيار األنشطة المناسبةك  ، طالب أك حسب ما يراه المعمـ مناسبان ( 5-4تكزيع الطمبة في مجمكعات مف )  ا 

، كالتي تسيـ في إثارة اإلىتماـ كحب ييـعمى تنمية ميارات التفكير العممي لدالتي تعمؿ  كالمتنكعة
الفعاؿ، كما أنيا تكسب النشط ك  ، لتحقيؽ التعميـإلنجاز مختمؼ األنشطة التي يكمفيـ المعمـ بيااإلستطالع 

 اليكمية ـفي حياتي المختمفة اجية المشكالتعمى مك  ـتيقدر لثقة بالنفس كاإلعتماد عمى الذات كتنمي ا مبةطال
 .(2009)الدسكقي،
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  : استراتيجية سكامبرالثانيلمحور ا 2.1.2

؛ 2017؛ صقر، 2015؛ صالح، 2016؛ أبك المبف 2014بمراجعة األدب التربكم لكؿ مف )نجـ الديف،     
نجد بأف ىناؾ تكافقان بنشأة استراتجية سكامبر كتطكرىا حيث مرت بعدة ( 2007؛ الحسيني، 2017الجبريف، 

قائمة  1963عاـ ( Osbornف )ر كسبك أ مراحؿ تاريخية حتى كصمت إلى شكميا الحالي:حيث بدأت بإقترح
مة سكامبر لكمكلى التي تمثؿ الحركؼ األ، كىي الكممات المفتاحية Spurring Check List لتكليد األفكار

( في عاـ De Milleثناء جمسات العصؼ الذىني، كمف ثـ قدـ دم ميمي )لكي تككف استراتيجية مساعدة أ
ة الخياؿ لدل الناشئة مف خالؿ األلعاب لى تنمي" ييدؼ إضع أمؾ عمى السقؼ"كاف بعنكاف  كتابان  1967

في المدارس ناء عممو كمدير ثأ 1970عاـ  ( Williams )مف الزمف قدـ كيميامزكاألنشطة، كبعد فترة 
قد كانت ك اؿ.  طفدؼ لتحسيف كتشجيع التعبير لدل األساليب كاالستراتيجيات التي تيالكطنية مجمكعة مف األ
 صالة، المركنة، الطالقة، الميؿ الىالعمميات المعرفية كػ )األلى بعديف ىما: تمؾ األساليب تستند إ

كتفضيؿ ع كاالستعداد لمتعامؿ مع المخاطر، )حب االستطالية كػ التفصيالت( كالعمميات العاطفية أك الكجدان
بمزج تمؾ الخبرات السابقة كدمجيا  (Eberle) بريؿأم أنو في المرحمة األخيرة قاـ إ كأخيران (.  التعقيد كالحدس

 (Osbornف ر سبك مف أ لمتمثمة في جيكد كؿ مف سبقكه بدءن مع بعضيا البعض في بناء برنامج سكامبر، كا
 ضافةن بطريقة إجرائية.  كمف ثـ إ حيث عمؿ عمى تعريؼ كؿ جزء منيافي قائمة تكليد األفكار،  صان خصك )

( لتنمية الخياؿ SCAMPERسماه سكامبر )( حيث أصبح لديو نمكذج أWilliamsسمكب كيميامز )عمى أ
سمكب دم ؽ أ.  كىك عبارة عف مكعب ثالثي األبعاد حيث قاـ بصياغة ألعاب كأنشطة كفبداعي كالعممياإل

 بداعي.في تنمية الخياؿ اإل (  De Mille) ميمي
الذم يحتكم عمى عشرة ألعاب، كبعد ذلؾ تـ  ،SCAMPER) (كقد أصدر أكؿ إصدار لو كىك سكامبر

 المحتكم عمى عشر ألعاب أيضان.)  (SCAMPER ONإصدار آخر كىك سكامبر أكف 

 

 :سكامبر استراتيجيةقوم عمييا الفمسفة التي ت 1.2.1.2

عطاء أكبر عدد مف األفكار الجديدة أك  طمبةقـك عمى فكرة مساعدة السكامبر تاستراتيجية      عمى تكليد كا 
البديمة، كزيادة القدرة عمى طرح األسئمة حكؿ المكاقؼ المعركضة لدييـ، مما يؤدم إلى النيكض بتفكيرىـ 

داميا لتنمية اإلبداع العاـ لمخركج بمنتج خارج الصندكؽ، كبذلؾ يمكف القكؿ بأف ىذه االستراتيجية يتـ إستخ
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ركز بالتدريب عمى اإلبتكار تستراتيجية (.  كما أف ىذه اال2015أك أداء جديد )عبد القادر كاسماعيؿ، 
بأسمكب مرح معتمدان عمى المعب كاألنشطة اليادفة، لتنمية التفكير كاإلبداع، كبناء إتجاىات إيجابية نحكه 

نو يمكف تكظيؼ استراتيجية سكامبر بطريقتيف، كىما: إما أف يتـ دمجيا مع (.  حيث أ2017)الرشيدم، 
ما أف يتـ استخداميا كاستراتيجية مستقمة ليا خطكاتيا تقديميا المادة الدراسية ليتـ  بشكؿ معيف مف ضمنيا، كا 
 (.2018محمكد، )بيا  كأنشطتيا الخاصة

 

 سكامبر استراتيجيةعريف ت 2.2.1.2

( اإلنطالؽ أكالجرم 2015؛ العنزم، 2015 كما جاء في )طمبو،( SCAMPER) برسكامتعني كممة     
كالعدك بمرح.  كقد أخذت ىذه الكممة مكانان في المجاؿ التربكم لتصبح طريقة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي 

، 2015 كالخياؿ )آؿ ثنياف، األفكار مف استراتيجية تعمـ تيدؼ لتكليد  (: بأنيا2018(.  حيث عرفتيا )محـر
خالؿ إستخداـ األسئمة المتسمسة لحؿ المشكالت، كتفسير الظكاىر كالمكاقؼ التي يتعرض ليا المتعمميف مف 
خالؿ مجمكعة مف الخطكات الغير مرتبة، كالتي ال يشترط استخداميا كاممة في الدرس كىي: )اإلستبداؿ، 

ستخدامات أخرل، الحذؼ، إعادة في ا تصغير، ككضعودمج أك إضافة، تكييؼ أك تعديؿ، تكبير أك 
 الترتيب(.

(: بأنيا أداة أك طريقة تفكير جديده، تساعد المتعمميف عمى تحكيؿ األفكار المكجكدة 2017كيعرفيا )صقر، 
إلى معمكمات يمكف الكصكؿ إلييا، بعد طرح مجمكعة مف التساؤالت المعتمدة عمى التفكير التباعدم 

 كالتقاربي.
بأنيا مجمكعة مف اإلجراءات كاألنشطة التعميمية المقدمة في تدريس مكضكع (: 2016يعرفيا )محمد، 

معيف، كالمعتمدة عمى حؿ المشكالت العممية مف خالؿ أسئمة مكجية كمحفزه لألفكار، بيدؼ الكصكؿ 
 ألفكار كحمكؿ إبداعية.

يسو مف خالؿ مجمكعة مجمكعة اإلجراءات التي يتبعيا المعمـ أثناء تدر  (: بأنيا2016المبف،  أبك)كيعرفيا 
 مف األسئمة التي تعبر بحرؼ مف األحرؼ السبعة لالستراتيجية.
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عبارة عف عشر استراتيجيات لتكليد األفكار لكؿ منيا خاصية تناسب  (: بانيا2015آؿ ثنياف، )تعرفيا 
خداـ في اإلستبداؿ، الجمع أك اإلضافة، التكييؼ، التعديؿ، التكبير، التصغير، اإلست)كىي مكاقؼ معينة، 

 أغراض أخرل، الحذؼ، القمب، إعادة الترتيب(.
حيث يتضح مف التعريفات السابقة بأف استراتيجية سكامبر استراتيجية تيدؼ إلى تنمية التفكير اإلبداعي     

المحفزة  لدل المتعمميف، كالمجيء بحمكؿ إبداعية خارجو عف المألكؼ، مف خالؿ مجمكعة مف األسئمة
حرؼ السبعة لألستراتيجية، كالتي ال يشترط بيا الترتيب أك التكالي في طرحيا كما يا باأللألفكار، المعبر عن

 ال يشترط طرحيا جميعيا.

 سكامبر استراتيجيةمكونات  3.2.1.2

؛ 2017؛ الجبريف، 2017؛ الرشيدم، 2015ستراتيجية سكامبر )صالح، بإستقراء األدبيات التي تناكلت ا    
 (.2015؛ الشنكاني، 2018؛ حسف، 2016؛ محمد، 2015در كاسماعيؿ، ؛ عبد القا2015العنزم، 

حيث يشير كؿ ، لتنمية التفكير ك خطكاتأ سبعة مككناتنو يتككف مف أتفاؽ عمى إف ىناؾ أمحظ بي    
أك الجمؿ التي تمثؿ الميارات أك عمميات  كؿ مف الكمماتلى الحرؼ األإ (SCAMPER) حرؼ مف كممة

 بما يمي:  مة سكامبر لتكليد األفكار أك األسئمة المحفزة لطرح األفكارالتفكير المككنة لقائ

 األسئمة الموجية ماذا يشير المدلول الحرف
S االستبدال 

(Substitute) 
تغير شخص أو مكون أو خطوات 
 أو اجراءات بيدف تطوير األداء

 ماذا يمكن إستبدالو؟
 ىل يمكن تغيير....؟

C التجميع-الدمج 
(Combine) 

ميع وربط األشياء أو األفكار تج
 أو العناصر معاً 

 ما األفكار التي يمكن دمجيا؟
 ما الذي يمكن دمجو أو جمعو معًا؟

A التكييف 
(Adapt) 

تغيير الفكرة لتناسب ىدفًا جديدًا 
 أو استعماالت صغيره

ما التغيير الذي يجعل الفكرة تناسب 
 استخدامات متعددة؟

 ىل ىناك اشياء تشبو ذلك؟
M تعديلال 

 
(Modify) 

اجراء تعديالت في الحجم أو 
الشكل أو المون أو الصوت 

 ...الخ

 ما الذي يمكن تغيير حجمو؟
ما الذي يمكن اضافتو بحيث يصبح 
أكثر طواًل أو أصغر حجمًا أو أعمى 

 صوتًا؟
 ما الطرق األخرى لعرض ىذه الفكرة

P  ما االستخدامات األخرى ليذه الفكرة؟ة في أغراض استخدام الفكر االستخدامات 
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 المختمفة
(Put to other 

use) 

 ىل ىناك استخدامات أخرى ليا؟ مختمفة عن اليدف األصمي ليا.

E الحذف 
 
(Eliminate) 

التغيير بحذف جزء من الفكرة 
إلزالة االجزاء غير الضرورية التي 

 ال تؤثر عمى وظيفتيا.

ما األجزاء التي يمكن ازالتيا 
عمى تحقيق والتخمص منيا وال تؤثر 

 الفكرة ألىدافيا؟
ما الذي يجب حذفو ويمكن االستغناء 

 عنو؟
R  العكس أو إعادة

 الترتيب
(Reverse or 

Rearrange) 

إعادة ترتيب .... الفكرة أو إعادة 
تنظيميا أو اعادة توزيعيا ليمكن 

 استخداميا في وظيفة جديدة

 ىل يمكن إعادة تشكيل الفكرة؟
 لمفكرة؟ىل ىناك ... أو ترتيب آخر 

 كيف يمكن إعادة ترتيب ىذه األفكار؟

 

 :سكامبر باستراتيجية ةلعمميات المعرفية والوجدانية المتضمنا 4.2.1.2

 مف  أكد عمى ذلؾ كالن نية التي ايتضمف نمكذج سكامبر العديد مف العمميات المعرفية كالكجد    

  Eberle,2008)؛2017 صقر،؛ 2015العنزم، ؛ 2017)صالح،  

 :كتتضمف، المعرفية العممياتكال: أ

كيمكف التعبير عنيا  ،فكارمف األة كىي تكليد مجمكع :(Fluency of Thinking) طالقة التفكير -
يجاد عدد كبير مف األفكار إكبر عدد مف األفكار، أبالنقاط اآلتية: حرية انسياب األفكار كتدفقيا، تكليد 

 .لمناسبا
، كالمتعددة نماط التفكير المختمفةأنتقاؿ مف كىي اإل :(Flexibility of Thinking) مركنة التفكير -

ضافة آراء مختمفة، كالبحث عف الخطط إنماط التفكير، أ: التعديؿ في تيةكيمكف التعبير عنيا بالنقاط اآل
 .البديمة

 ف التعبير عنياجابات الغير عادية كالغير مألكفة كالغير متكقعة، كيمكنتاج اإلإ :(Originality) األصالة -
 .جابات غير عادية كالحداثة كالتفردإنتاج إبالنقاط اآلتية: 
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 :كتتضمف ما يمي، نفعالية )الكجدانية(اإلثانيُا: العمميات 

ضمف استخداـ الحكاس يت، ك ستكشافي أكلي نحك اكتساب المعرفةسمكؾ ا :(Ouriosity) حب االستطالع -
التعرؼ عمى الشيء، كيتضمف النقاط اآلتية:  ندفاع نحك المجيكؿ لتحقيؽ الرغبة القكية فيفي البحث كاإل

 .الرغبة القكية لمعرفة الشيء كالتساؤؿ ككثرة النقاش كالقدرة عمى التفكير بعمؽ
نشاط ىك  :(Willingness to Take a Calculated) ستعداد لمتعامؿ مع المخاطر المحسكسةاإل -

ستعداد كيمكف رادة كاإلحمؿ المخاطر باإللتفسير كيتميز بتمنيا التنبؤ كا، يشمؿ ميارات التفكير الناقد
الخكؼ مف الخطأ كالتأمؿ كالتنبؤ كالتكقع، حيث المجيكؿ  التعبير عنو بالنقاط اآلتية: حرية التخميف كعدـ

 كالمغامرات.
تفضيؿ التعقيد: الرغبة في العمؿ كالتعامؿ مع التفاصيؿ كالميؿ لمبحث عف األفكار المعقدة الغير مألكفة  -

في ترتيب حاالت  اآلتية: الرغبةم في حؿ المشكالت، كيمكف التعبير عنو في النقاط كيظير التحد
 الفكضى، الرغبة في العمؿ مع كثرة التفاصيؿ كالمشكالت المعقدة كاإلستعداد في قبكؿ التحدم.

الحدس: اإلدراؾ الذم يتطمب سرعة البديية كالفيـ كالتمييز لمحقيقة أك الكاقع مستقالن عف العمميات  -
لمنطقية كيمكف التعبير عنو بالنقاط اآلتية: نفاذ البصيرة كالحس الباطني كفيـ األفكار أك المعمكمات ا

دراكيا بإستقالؿ عف العمميات المنطقية.كالشكؿ  ىذه العمميات ( يعرض1.2) كا 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 يجية سكامبرلعمميات المعرفية كالكجدانية المتضمنة باستراتا 1.2الشكؿ 

 

 وذج سكامبرنم

 العمميات اإلنفعالية العمميات المعرفية

 الطالقة
 سكامبر

 المرونة
 سكامبر

تفضيل  الحدس األصالة
 التعقيد

اإلستعداد 
 لممخاطر

حب 
 اإلستطالع



  19 
 

 ىداف استراتيجية سكامبر:أ 5.2.1.2
 

؛ محمكد، 2014؛ نجـ الديف، 2017؛ صقر، 2016مبف، البعد اإلطالع عمى كؿ مف دراسة )أبك 
 (، تتمخص أىمية استراتيجية سكامبر فيما يمي:2018
 الخياؿ اإلبداعي لدل المتعمميف.كبخاصة تنمية الخياؿ  -
 كالتفكير اإلبداعي بشكؿ خاص لدل المتعمميف. تنمية ميارات التفكير بشكؿ عاـ، -
 إيجابية المتعمميف في المكاقؼ التعميمية. -
 تعزيز مفيـك الذات لدل المتعمميف. -
 تنمية حب اإلستطالع المعرفي كتعزيز العمؿ الجماعي. -
 تييئة المناخ اإلبداعي لممتعمميف لمساعدتيـ عمى التفكير. -
 ميف.آفاؽ التفكير التباعدم لدل المتعمفتح  -
 ثر التعمـ(.نتقاؿ اإالخبرات المكتسبة في مكاقؼ حياتية مختمفة ) تعميـمساعدة المتعمميف عمى  -
 تعزيز الفاعمية المينية لممتعمميف. -

 

 خطوات التدريس وفقًا الستراتيجية سكامبر 6.2.1.2
 

 كما يمي:التدريس كفقان الستراتيجية سكامبر، ( خطكات 2012) الركيثيحددت     

بتحديد المشكمة عف طريؽ  ا: يقكـ المعمـ بمشاركة الطمبةتحديد المشكمة )المكضكع( كمناقشتيأكالن:  -
ؾ لمتأكد مف تجميع المعمكمات كالحقائؽ حكليا مف خالؿ مصادر جمع المعمكمات المختمفة، كذل

 في المشكمة المختارة. إلماـ جميع الطمبة
عادة صياغتيا: يتـ في ىذه - الخطكة إعادة صياغة المشكمة بتحديدىا بشكؿ  ثانيان: بمكرة المشكمة كا 

 يسيؿ كُييسر البحث عف حمكؿ ليا.
حيث يتـ بيا استخداـ األسئمة  ،ثالثان: عرض األفكار كالحمكؿ: تعتبر ىذه الخطكة الجزء الرئيس -

 المحفزة لألفكار لمخركج بأفكار جديدة غير مألكفة.
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ا في ضكء معايير محددة فكار التي تـ التكصؿ إليياألفكار كتقكيميا: يتـ تقسيـ األ رابعان: إستمطار -
كمف ثـ اإلعالف عف ىذه األفكار كالقبكؿ اإلجتماعي ....(،  ،كقابمية التطبيؽ ،كالتكمفة)كاألصالة، 
 .داخؿ الصؼ

كعند استخداـ استراتيجية سكامبر كغيرىا مف اإلستراتيجيات المتمحكرة حكؿ المتعمـ، فإف دكر المعمـ     
متعمميف، مما يتطمب منو تحديد اللممعمكمات إلى مكجو كميسر كمرشد لتعمـ  كعارض ممقف كشارحينتقؿ مف 

المشكمة المناسبة ليا بحيث تككف كتصميـ األىداؼ التي يريد تحقيقيا مف خالؿ األنشطة كالمكاقؼ المختمفة، 
ية لممتعمميف كطرح األسئمة مرتبطة بالبيئة المحيطة بالمتعمميف، كأيضا يترتب عميو شرح خطكات االستراتيج

التعبير عف أفكارىـ بكؿ حرية كمناقشتيا بتسمح يـ المناسبة لمستكل المتعمميف بكؿ خطكة، كتكفير بيئة آمنة ل
، كالعمؿ عمى تشجيع األفكار الغير مألكفة، كأف يمتمؾ الميارات الالزمة إلدارة الصؼ اكتبادليا كالبناء عميي

 المجمكعات بشكؿ جيد.كتنظيـ الكقت التعميمي كعمؿ 

في حيف يككف دكر المتعمـ بأنو نشط كفعاؿ يقكـ عمى بناء معرفتو بنفسو، حيث يككف دكره تكليد األفكار     
كالتأكد مف صحتيا مف خالؿ البحث عف المعمكمات كفرض الفركض، كالحمكؿ اإلبداعية لألسئمة المكجة لو، 

لمجمكعات، كتبادؿ األفكار كمشاركتيا بفاعمية مع زمالءه بمصادرىا المختمفة، كالمشاركة في العمؿ ضمف ا
 كينقؿ خبراتو إلى مكاقؼ مشابيو حيث يعتبر ىذا اليدؼ األسمى مف أىداؼ التعميـ.

 

 بين استراتيجيتي )اليد المفكرة وسكامبر(: الثالث: الدمجلمحور ا 3.1.2
 

لمصؼ التاسع األساسي كفؽ الدمج بيف  قامت الباحثة بإعداد كحدة تدريسية مف مقرر العمكـ كالحياة    
ذج التالي كفؽ خطكات كؿ مف ، كقد قامت الباحثة ببناء النمك "اليد المفكرة كسكامبر"استراتيجيتي 

 تيجيتيف، كتـ استخدامو في الدراسة بعد تحكيمو مف قبؿ محكميف متخصصيف.ار االست
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 .( الدمج بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر"2.2) شكؿ

 الدمج بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر(:)التدريس تفصيؿ خطكات الطريقة المتبعة في 

 :(نبدأ)كيف  نبدأىيا  مةمرح .1
بير عنيا مف خالؿ متعل لطمبةا ةثار إل ؛مف التساؤالت ةالتمييد لمدرس مف خالؿ طرح مجمكعيتـ فييا     

 ة.خبراتيـ السابق
  :البحث واالكتشاف .2

 ةالمتنكع ةنشطاأل ةكممارس ةالمعركض ةمشكملمحؿ  في التفكير، ك في مجمكعات صغيرة ةطمبلاتقسيـ     
 ة.البسيط ةات البيئخاممع تكظيؼ 

 : والدمج االستبدال .3
كثر لخمؽ منتج أك أ جزأيف ككذلؾ جمع، خرآشئ ب ةك العمميأك المنتج أ ةجزء مف المشكم استبداؿ    
 مختمفة. ةك عمميأجديد 

  والتكييف والتعديل:ى ناء المعنب .4
التفكير ، ك مقارنات بيف نتائج المجمكعات كعقد ،النتائج التي تـ تكصؿ الييا مف قبؿ التالميذ ةمناقش    

 .ظرؼ محدد كأغرض  المشكمة لمالئمةمكجكدة لحؿ  فكارأفي تطابؽ 
 

 هيا نبدأ

بحث 
 واستكشاف

استيدال 
 ودمج

يناء 
 معنى

 حذف

عكس 
واعادة 
 ترتيب

 توسع
واستخدامات 

 اخرى

 التقويم
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 : الحذف .5
 ة.جزاء الفكرة المطركحأجزء مف  ةزالإفيما قد يحصؿ لك تـ     
 : ادة الترتيبعإو أالعكس  .6

ا.ك عكس شئ مأتـ تغيير  تفعؿ إذاف أالتفكير بما تستطيع     

 واالستخدامات االخرى:  التوسع في المعرفة .7
مكاقؼ في فكار جديدة أ اليو مف اما تكصمك  الدرس، كتطبيؽالتالميذ اكتساب  لتأكيد ةضافيإ ةشطنأ    

غراض أل لديؾ الحاليةك كضع الفكرة أ صالأ جمياأغير التي كضع مف  ألغراض الشيء حياتية، كاستخداـ
 ة.مختمف

 

 :التقويم .8
، لتحديد مستكل معرفة المتعمميف لممفاىيـ العممية كمعمكماتيـ في بداية الدرس كيككف المبدئي:التقكيـ 
 السابقة.
لتقكيـ قدرات كميارات كؿ متعمـ كبالتالي تحديد مدل  الدرس،خالؿ عرض  المرحمي: كيككفالتقكيـ 
ك المفاىيـ الغير فة تجارب لتكضيح النقاط الغامضة أـ بما يفيد المعمـ في تعديؿ الدركس بإضاتطكرى

 كاضحة.
بعد اإلنتياء مف الدرس، لتحديد مدل فيـ المتعمميف لممفاىيـ العممية، كبالتالي مدل  النيائي: يتـالتقكيـ 

 تحقيؽ األىداؼ.
 
 العقل الرابع: عاداتلمحور ا 4.1.2

عكد نعرؼ أم طريؽ  نفعؿ نككف قد بدأنا عممنا الحقيقي، كعندما النعكد نعرؼ ما عمينا أف ن عندما ال"    
لحاف تدفؽ الماء راه العكائؽ ىك الذم يصيح بأجمؿ أمج الحقيقية، فالجدكؿ الذم تكثر في نسمؾ نبدأ رحمتنا

لجامد ىك العقؿ الذم ينقطع بداعان، كالعقؿ اجو التحديات ىك العقؿ الذم ينيض إكانسيابو، كالعقؿ الذم يكا
 (.85: 2004)ككستا،  عمى ذاتو كيستريح في زكايا الضمكر كالتالشي"

مع نياية القرف العشريف ظير إتجاه جديد في الفكر التربكم يدعك المربيف إلى التركيز عمى المخرجات     
اقد، كاإلبداعي، كحؿ المشكالت، التركيز عمى تنمية ميارات التفكير بأنكاعو كالتفكير الن كبخاصةالتعميمية، 



  23 
 

كبناءن عمى ذلؾ ظيرت العديد مف االستراتيجيات التي تحقؽ تمؾ المخرجات كالتي يصفيا البعض ضمف 
 (.2012بك السمف، أ) (Habits Of Mind)العقؿ مفيكـ عادات 

م داخؿ عقؿ كتنبثؽ عادات العقؿ مف مرتكزات النظرية المعرفية، التي تركز عمى العمميات التي تجر     
تخاذ القرار أكثر مف التركيز عمى البيئة الخارجية المحيطة، حيث إف عادات  اإلنساف، كالتفكير كالتخطيط كا 
العقؿ تتيح فرص أماـ الطمبة لإلبداع، كالتفكير خارج الصندكؽ، كالثقة، كالتعبير عف أفكارىـ، كالقدرة عمى 

 بما تعممكه.مكاجية المشكالت كالمكاقؼ الحياتية ذات العالقة 

 

 فيوم عادات العقل.م 1.4.1.2

مجمكعة مف السمككيات كالميارات التي يمارسيا المتعمـ كينتقي منيا ما  (: بانيأ2017، نصر)عرفتيا 
تجاىاتو أثناء الدراسة، كالمرتبطة بكؿ مف العادات التالية:  ، التحكـ في اإلندفاع، )المثابرةيناسب ميكلو كا 

التفكير، الكفاح مف أجؿ الدقة، تطبيؽ المعارؼ السابقة، استخداـ الدعابة، التعميـ  مركنة التفكير، ما كراء
 المستمر، طرح األسئمة( كتقاس مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس العقؿ المعد لذلؾ.

تي تمكف إتجاه عقمي قائـ عمى مجمكعة مف المعارؼ كالميارات كالقيـ ال (: بأنيا2017عرفتيا )قاسـ، 
الطالب مف اختيار سمككيات محددة عند مكاجيتو لمشكمة ما مستخدمان خبرتو السابقة كتطبيقاتيا بفعالية 

 لتحقيؽ األىداؼ.

(: بأنيا نمط مف السمككيات الفكرية كالمماسات التي يستخدميا الفرد عند 2017، سعكدمكتعرفيا )حسف كال
 مكاجية مشكمة ما.

 

 ت العقل راحل تطور عادام  2.4.1.2

بتقسيـ التفكير إلى أربع مراحؿ ىرمية  (COSTA)حيث قاـ ككستا  (2012سمف،كما كرد في )أبك ال   
 تعتمد كؿ مرحمة عمى سابقتيا، كتعد أساسية لما يمييا، كىي:
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(، كتضمف الميارات التالية: إدخاؿ Discrete Skills of Thinking)مرحمة الميارات المنفصمة  .1
 إلى النتائج بعد أف يتـ إجراء التعديالت الالزمة كتطكيرىا.البيانات كالكصكؿ 

(، كمف ىذه االستراتيجيات استراتيجية حؿ Strategies of Thinkingمرحمة استراتيجيات تفكيرية ) .2
المشكالت، كالتفكير الناقد كاتخاذ القرار كاإلستدالؿ، كالمنطؽ، كتتضمف قياـ األفراد بمكاجية 

 بيف الميارات المنفصمة في إطار استراتيجيات. المشكالت عف طريؽ الربط
( كتشمؿ مجمكعة مف السمككيات التي يستخدميا Creative Thinkingمرحمة التفكير اإلبداعي ) .3

الفرد إلنتاج أنماط جديدة لمتفكير كتتصؼ ىذه السمككيات بالخبرة كاإلستبصار كىي: اإلبداع، 
 نماذج، كاإلستبصار.كالطالقة، كالتفكير المجازم، كالحدس، كعمؿ ال

( كيتصؼ صاحبيا بتفتح الذىف، كتعميؽ الحكـ، The Congnitive Spiritمرحمة الركح المعرفية ) .4
كالبحث عف بدائؿ، كالتعامؿ مع المكاقؼ الغامضة، كاإلىتماـ باألفكار الرئيسية، كالرغبة في التنفيذ، 

 لتزاـ.كتتمثؿ ىذه المرحمة في قكة اإلرادة كاإلستعداد كالرغبة كاإل
 

 مراحل تكوين العادة 3.4.1.2

 ؛ السكاح،2012لتككيف عادة عقمية يتطمب أف تككف ىناؾ عدة مراحؿ كما جاء في كؿ مف )الطمحي،    
2011:) 

 التفكير: تركيز الشخص عمى شي ما أك التفكير بو يككف إما لفضكلو أك ألىميتو بالنسبة إليو. .1
 الممفات التي ىي مف نفس نكعيا.التسجيؿ: بمجرد التفكير، كيربطيا بجميع  .2
 التكرار: تكرار الفرد نفس السمكؾ كبنفس األحاسيس سكاء كاف ذلؾ إيجابيان أك سمبيان. .3
التخزيف: نتيجة لتكرار التسجيؿ تصبح الفكرة أقكل نتيجة قياـ العقؿ بتخزينيا بعمؽ في ممفاتو، كيقكـ  .4

ي حاؿ قرر الشخص التخمص مف السمكؾ بكضعيا أماـ الفرد كمما كاجو مكقفان مف نفس النكع، كف
 ؿ الباطف.ألنيا مخزنة بعمؽ في ممفات العق سيجد صعكبو أكبر في ذلؾ

أصبحت جزءن ميمان مف سمككيات الفرد نتيجة  الممارسةالعادات: إعتقاد العقؿ البشرم بأف ىذه  .5
ا أك بقكة اإلرادة أك لتكرارىا المستمر، كبالتالي لف يستطيع الفرد تغييرىا بمجرد التفكير في تغييرى

بالعالـ الخارجي كحده، بؿ يجب عميو أف يغير معناه الذم ككنو في الفكرة األساسية كبرمجو نفسو 
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ادات عمى الفكر الجديد كتكرار ذلؾ أكثر مف مره، كبذلؾ فيك يمر بنفس الخطكات التي ككف بيا الع
 يجابية.السمبية ليضع مكانيا عادات إ

  ات العقميةاألىمية التربوية لمعاد 4.4.1.2

بأنيا تعمؿ عمى  (:2017نصر،؛ 2011 في )مازف،معادات العقمية كما جاء تتمثؿ األىمية التربكية ل    
عمى  ـ، كمساعدتيماـ الطمبةأممارسة عادات العقؿ بشكؿ عممي أثناء التعمـ عف طريؽ إتاحة فرص عممية 

 كااؿ التي يبدأنياء األعمعمى إ ـا تساعدىحيث أني ـ،غير منتجو في حياتي ت التي يركىاالتعديؿ في العادا
عمى التخطيط  يـتدريبمثؿ اإلصرار كالمثابرة، إضافةن إلى في الحياة، العادات المفيدة  ـبيا عف طريؽ اكتسابي

في  ـلتقييـ أداءى ـنفسيأب طمبةبيا، ككفؽ معايير يضعيا ال كابدقة في ضكء متطمبات الميمة التي يقكم
ناقد في اكتساب القدرة عمى مزج قدرات التفكير ال ـعف طريؽ مساعدتي ـداء ليضكئيا لمكصكؿ ألفضؿ أ

اإلرادة تجاه استخداـ القدرات كالميارات  كفيمتمكيـ كأيضا قدرات التنظيـ الذاتي، كجعم ،كالتفكير اإلبداعي
مارستيا، حيث عادة ال يتعب الفرد في م العقمية في جميع األنشطة التعميمية كالحياتية حتى يصبح التفكير

كيتيح الفرصة المعمـ ىناؾ العديد مف المياـ يطرحيا مف خالؿ أف ؤكلية كالمخاطرة، عمى تحمؿ المس كايعتاد
 لمتطكع ألداء الميمة.

 

 :العقل عادات صنيفات ت  5.4.1.2 

 (، كىي كاآلتي:2015الشخص، ؛ 2017كتشمؿ ستة عشر عادة كما جاء في )قاسـ،     

: ىي القدرة عمى القياـ بالمياـ حتى إنجازىا كاإللتزاـ بتنفيذىا حيث يبذؿ الفرد (Persisting)المثابرة  .1
 قبؿ أف يطمب مف اآلخريف المساعدة. بنفسوالمثابر قصارل جيده إلنجاز الميمة 

: قدرة الفرد عمى التأني في تصكر الميمة أك المشكمة (Managing Impulsivity) اإلندفاعيةإدارة  .2
 كؿ كالبدائؿ بعمؽ كاإلبتعاد عف التيكر كالتسرع كقبكؿ أم شيء يرد إلى الذىف.كفحص مختمؼ الحم

 Listening to Others-With understanding and) كتعاطؼاإلستماع إلى اآلخريف بتفيـ  .3

(Empathy تعني اإلىتماـ باستجابات اآلخريف عقميان ككجدانيان لفيـ ما يحاكلكف التعبير عنو سكاء :
 أك غير لفظية كمشاركتيـ كجدانيان.بطريقة لفظية 
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: ىي القدرة عمى تغيير زاكية التفكير بطريقة عمى  (Thinking Flexibility) التفكيرمركنة  .4
خالؼ الطريقة التي اعتمدتيا سابقان في معالجة المعمكمات كطرح بدائؿ متعددة كمتنكعة لحؿ 

 المشكالت.
: Thinking About our Thinking (Metacognition)التفكير في التفكير )ما كراء المعرفة( .5

قدرة الفرد عمى التفكير فيما يفكر فيو كتحديد ما يعرؼ كما ال يعرؼ ككيفية حصكلو عمى المعرفة 
 كاختيار كبناء االستراتيجيات كتأمؿ مدل مالئمتيا.

: التركيز في أداء المياـ  (Striving For Accuracy and Precision)الكفاح مف أجؿ الدقة .6
 كذلؾ تنظيـ األفكار كالتعبير عنيا بدقة ككضكح حتى يستطيع اآلخركف فيميا جيدان.ك 

ثارة المشكالت .7 : ميارة في صياغة  (Questioning and Posing Problems)طرح األسئمة كا 
 األسئمة المتنكعة التي ينبثؽ منيا ايجاد حمكؿ ابداعية لممشكالت.

 Applying Past Knowledge to New)تطبيؽ معارؼ سابقة عمى مكاقؼ جديدة .8

Situations)  تكظيؼ المخزكف المعرفي السابؽ لممتعمـ في بناءه المعرفي في مكاجية المكاقؼ :
 الجديدة القادمة كمحاكلة الربط بيف الخبرات الماضية كالحالية.

 (Thinking and Communicating with Clarity andالتفكير كالتكاصؿ بكضكح كدقة .9
(precisionحاكلة الفرد في التعبير بدقة ككضكح عف تفكيره كاستعماؿ تعبيرات محددة كذلؾ : م

تخاذ قرارات  بيدؼ التعرؼ عمى المفاىيـ كتحديد الصفات الرئيسية كتمييز التشابيات كاإلختالفات كا 
 أكثر شمكلية.

: تكظيؼ  (Gathering Data through All Senses)جمع البيانات باستخداـ جميع الحكاس .10
كاس كاإلدراؾ الحسي بشكؿ جيد في تطكير بناء المعرفة فيما يسيـ في تنكع الخبرات الكتسابيا الح

 بشكؿ جماعي.
ىي القدرة عمى الكصكؿ : (Creating Imagining and Innovating)التصكر كالتخيؿ كاإلبتكار .11

ليا بأساليب  إلى حمكؿ جديدة غير تقميدية لممشكالت،كالنظر إلى األشياء بصكرة مختمفة، كيستجيب
 متجددة.
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: الرغبة في التعامؿ  (Responding with Wonderment and Awe)اإلستجابة بدىشو كرىبة .12
مع المشكالت كحب االستطالع كالشعكر بمتعة التفكير، كاإلستمتاع بايجاد الحمكؿ بأنفسيـ كمكاصمة 

 التعمـ مدل الحياة.
: كجكد دافع قكم يصعب  (Taking Responsible Risks)اإلقداـ عمى المغامرة بمسؤكلية .13

 السيطرة عميو إلى اإلنطالؽ إلى ما كراء الحدكد كاإلىتماـ بالنتائج.
: القدرة عمى ايجاد مكاقؼ ترفو عف نفسو كتشعره  (Finding Humor)التحمي بركح الدعابة .14

 ير كاإلبداع.بالسعادة كتحقؽ اليدكء كاإلستقرار النفسي مما يدفعو إلى استخداـ ميارات عميا مف التفك
: قدرة الفرد عمى التفاعؿ كالتعاكف كالعمؿ  (Thinking Interdependently)التفكير التبادلي .15

 ضمف مجمكعات كالمساىمة في تنفيذ الميمة مع كجكد القابمية لمعمؿ ضمف مجمكعات.
: الرغبة المستمرة في اكتساب الخبرات  (Learning Continuously)اإلستعداد لمتعمـ المستمر .16

كالتعمـ مف أجؿ الحياة كتميزه بحب اإلطالع كالبحث عف ما ىك أفضؿ رغبةن منو في تطكير الذات 
 كالنمك كالتعمـ.

 

 المحور الخامس: المفاىيم العممية: 5.1.2

يتميز اإلنساف عف غيره مف المخمكقات األخرل بقدرتو عمى الفيـ كاإلدراؾ، فمنذ كجكده عمى األرض كىك 
ء المحيطة بو مف خالؿ تعاممو معيا كمركره بخبرات كمكاقؼ مختمفة، لذا فقد يحاكؿ استيعاب كفيـ األشيا

كمف ثـ تصنيفيا إلى أصناؼ بناءن عمى خصائصيا  ،دائمان إلى إيجاد أكجو الشبو كاإلختالؼ بينيا كاف يمجأ
جديدة  المشتركة لتككف أكثر فيمان كقابمية لتطبيقيا في مكاقؼ جديدة، كمع مركر اإلنساف بخبرات كمعارؼ

كتنمية قدرتو عمى التفكير المجرد كاستخداـ مستكيات عميا منو فقد نمت لديو مفاىيمو لينتقؿ مف المدركات 
 (.1988، اليكسؼـ لدل اإلنساف)سعادة ك كىكذا نشأت المفاىي ،الحسية إلى المجردات كالتعميمات

ف منيا اليـر المعرفي في العمـك حيث تعد المفاىيـ العممية أحد أىـ مستكيات البناء المعرفي التي يتكك 
كالتي تبنى عمييا باقي مستكيات اليـر مف مبادئ كتعميمات كقكانيف كنظريات، كمف أىـ  (،2012)عراـ، 

لذا   .(2000نكاتج التعمـ التي يمكف تنظيـ المعرفة العممية لدل المتعمـ مف خالليا )صبرم كتاج الديف، 
لى ممارسة عمميات تفكيرية يتـ فييا التفاعؿ بيف الخبرات، كما حتاج إلمفاىيـ العممية كتشكيميا يفاكتساب ا
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كتظير أىمية المفاىيـ   (.1996كيحتاج الى معمـ متمرس كمتمكف قادر عمى التطكير كالتكجيو )الخميمي، 
ف العممية في أنيا تقمؿ مف تعقيد البيئة، فيي لغة العمـ كمفتاح المعرفة العممية، حيث تصنؼ عدد كبيران م

ـ التي تمثؿ نتاج العمة ك البنى المفاىيمية األحداث كاألشياء كالظكاىر التي تشكؿ المبادئ العممية الرئيسي
(، فعممية تعمميا عممية تراكمية البناء كليست عممية منفصمة بحد ذاتيا، حيث 2001ميؿ، كالج)خطايبة 

 (.2017، ذات العالقة )يكنس كالدكالت تيدؼ لمتفاعؿ كالربط بيف المعمكمات الجديدة كالمعمكمات السابقة

كتسابو كتنميتو لدل ا ، األمر لطمبة كلذلؾ أصبح تدريس المفيكـ العممي كا  أحد أىـ أىداؼ تدريس العمـك
الذم يتطمب ايجاد طرائؽ كاستراتيجيات تدريس مناسبة كحديثة تضمف تككف ىذا المفيكـ بصكرتو الصحيحة 

نتقاؿ أثره في األمكر الحياتية ا  (.2012، عراـ؛ 2016، كعميمات ليا )العمكر كالمختمفة التي يتعرضكا 

 
 تعريف المفيوم العممي  1.5.1.2

 

، كمف ىذه التعريفات ما يمي:  يحفؿ األدب التربكم العديد مف التعريفات الخاصة بالمفيـك

ة مف (: بأنو تصكر عقمي يعبر عنو مف خالؿ لفظ أك رمز أك اسـ لمجمكع2006يعرفو )أبك زايده ،
 األشياء تشترؾ في صفحة مشتركة أك أكثر مع تجاىؿ الصفات األخرل.

أما المفيكـ العممي، فمف خالؿ استقراء الباحثة لألدب التربكم كجدت العديد مف تعريفات التربكييف ليا 
كالتي كانت تتشابو إلى حد بعيد بالرغـ مف اختالفات المستكل كالعمؽ الذم جرل تناكلـ ليا، كمف ىذه 

 لتعريفات:ا
(: بأنيا الصكرة العقمية التي يككنيا المتعمـ مف تجريد الخصائص المشتركة لمظكاىر 2016، )عباستعريؼ 

 العممية، متككنان مف األسـ كداللتو المفظية.

(: بأنيا مجمكعة األفكار التي يتـ تعميميا في مكاقؼ معيشية، تتككف 2018، كيعرفيا )السريحي كمجمد
 كؿ فرد بناءن عمى الفيـ كعمميات معينة تجرم في ذىنو. بصكرة مختمفة لدل

 (: أنيا ما يتككف لدل الفرد مف معنى مرتبطان بالمصطمحات العممية.2017كيعرفيا )يكنس كالدكالت، 

(: بأنيا الصكرة العقمية التي يككنيا المتعمـ مف تجريد خصائص مشتركة لمظكاىر 2012كيعرفيا )عراـ، 
 العممية.
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 تعراض التعريفات السابقة ترل الباحثة بأنيا قد اتفقت عمى أف: كمف خالؿ اس

 .)المفيـك العممي ىك تصكر عقمي )صكرة عقميو تتككف لدل الفرد 
 .المفيـك العممي يربط بيف مجمكعة مف األشياء ذات الصفات المشتركة 
 .أف المفيـك العممي يتككف مف رمز كداللتو 

مف تجريد الخصائص الطالب ان: بأنو التصكر العقمي الذم يككنو كفي ضكء ما سبؽ تعرفو الباحثة إجرائي
المشتركة لمظكاىر العممية في كحدة )الضكء في حياتنا( كيتـ قياسو بالدرجة التي يحصؿ عمييا عمميان في 

 األختبار المعد خصيصان لذلؾ.

 
 تصنيف المفاىيم العممية  2,5,1,2 
 

 (: 2009جاء في )اآلغا كالمكلك، ات، كما تـ تصنيؼ المفاىيـ العممية إلى عدة تصنيف

 اكالن: مفاىيـ مادية: كما يميزىا بأنيا محسكسة تعتمد عمى المالحظة المباشرة، مثؿ )الزىرة(.

 عميا، مثؿ )الذرة(.تحتاج لقدرات عقمية ثانيان: مفاىيـ مجردة: كىي التي تعتمد عمى التخيؿ ك 

 ، مثؿ )االيكف(.ذات عالقة بيا احدةثالثان: مفاىيـ فصؿ: كىي التي تعرؼ بخاصية ك 

، مثؿ )المادة رابعان: مفاىيـ الربط: كىي التي تربط بيف أكثر مف خاصية  كؿ شيء يشغؿ حيزان في لممفيـك
 الفراغ(.

خامسان: مفاىيـ عالقية: عالقة تربط بيف أكثر مف مفيكـ، مثؿ )الكثافة ظيرت مف خالؿ العالقة بيف الكتمة 
 كالحجـ(.

 اىيـ معقدة: تعتمد عمى تفسير الظكاىر الطبيعية، مثؿ )التطكر(.سادسان: مف

 ( المفاىيـ العممية إلى:2004 كقد صنؼ أيضان )زيتكف ،

 كؿ شيء يشكؿ حيزان كيدرؾ بالحكاس.مثؿ:  أم أف لممفيـك أكثر مف خاصية مرتبطة بو، أكالن: مفاىيـ ربط:
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 يكف، الذرة.األثانيان: مفاىيـ فصؿ مثؿ 

 ىيـ عالقة: بأنو عالقة تربط بيف مفيكميف أك أكثر.ثالثان: مفا

 رابعان: مفاىيـ عممية إجرائية كما في التمثيؿ الضكئي.

 كالميكؿ كاإلتجاىات. ذات عالقة بالعاطفةخامسان: مفاىيـ كجدانية:

 سادسان: مفاىيـ تصنيفية كما في الفضة تقع ضمف الفمزات.

( اتفقا في تصنيفيما 2004( كتصنيؼ زيتكف )2009كلك )كمما سبؽ نجد بأف كالن مف تصنيؼ اآلغا كالم
في حيف ا كمفاىيـ الربط كالفصؿ كالعالقة، إلى ستة أصناؼ، كحيث إتفقا في األنكاع الثالثة األكلى مني

، يرل اآلغا اختمفا في الثالثة األخيرة فيرل زيتكف أنكاع أخرل كالمفاىيـ اإلجرائية التصنيفية كالكجدانية.
كثر قربان كتبسيطان مف احثة تصنيؼ اآلغا كالمكلك بأنيا أيا مفاىيـ مادية كمجردة كمعقدة.  كتتبنى البكالمكلك بأن

 تصنيؼ زيتكف.

 
 :خصائص المفيوم العممي  3.5.1.2

 

ىناؾ بعض الخصائص التي يتصؼ بيا المفيكـ ، كالتي تعطي داللة كاضحة عف طبيعتو كما جاء 
مف مرحمة إلى  ف المفاىيـ تنمك بإستمرار كمتدرجة مف الصعكبةبأ (2008األسمر،  ؛2014 في)مصطفى،

أكثر تعقيدان، كأف العمـ ينمك بنمك ىذه المفاىيـ التي ىي أدكات الفكر الرئيسية التي تتكلد كتتككف مف  أخرل
الخبرة كبدكنيا تككف ناقصة.  لذلؾ فإف مدلكالت المفاىيـ تختمؼ مف شخص آلخر بناءن عمى خبرتو، فيي 

 .التي يعتمد عمييا الفرد في بناءه لمفاىيمو لمكجكدة لديو في بنيتو المعرفيةدة عمى الخبرات السابقة امعتم

 

 األىمية التربوية لممفاىيم العممية:  4,5,1,2
 

بأنيا تساعد  (2008 األسمر، ؛ 2004 تتمثؿ األىمية التربكية لممفاىيـ العممية، كما كرد في)سالمة،
طريقة فعالة، حيث أنيا تقمؿ مف تعقد البيئة بتمخيص كتصنيؼ األشياء المحيطة بو المتعمـ عمى التعميـ ب
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ية مكاقؼ مماثمة كجديدة، مكاج دبناءان عمى صفات معينة مشتركة، كما أنيا تختزؿ الحاجة إلعادة التعمـ عن
يمكننا فعمو كعممو  في أف المعرفة بالمفاىيـ كالمبادئ تزكدنا مقدمان بمعرفة ماكالتنبؤ جيو كتساعد عمى التك 

تعمميا في يساىـ التعميمي لتحقيؽ اليدؼ المراد، مما ألم نشاط، كاختيار الخبرات الالزمة كتنظيـ المكقؼ 
 نحكىا.   طمبة بمادة العمـك كزيادة دافعيتيـىتماـ اليضان بإنتقاؿ أثر التعمـ كزيادة إأك 

 

 الدراسات السابقة  2.2

الدراسة، قامت بتصنيفيا إلى أربعة  دراسات السابقة المتعمقة بمكاضيعف اطمعت الباحثة عمى البعد أ    
المحكر الثاني يتناكؿ استراتيجية سكامبر، ك محاكر: المحكر األكؿ يتناكؿ استراتيجية اليد المفكرة، 
 ة.اكتساب المفاىيـ العمميكالمحكر الثالث يتناكؿ عادات العقؿ، كالمحكر الرابع يتناكؿ 

 

 ول: دراسات متعمقة باستراتيجية اليد المفكرة في تدريس المواد الدراسية المختمفةلمحور األ ا 1.2.2

 

مفكرة في تدريس مقرر استخداـ استراتيجية اليد ال إلى تحديد مدل فاعمية( 2017دراسة البيطار )ىدفت 
كم الصناعي بمدرسة لتنمية المفاىيـ الييدركليكية كالتفكير العممي لدل طالب الصؼ الثالث الثانالييدركليكا، 

أسيكط الثانكية الميكانيكية بمحافظة أسيكط، كقد تـ اختيار كحدة خكاص السكائؿ الساكنة بمقرر الييدركليكا 
المقررة عمى الصؼ الثالث الثانكم الصناعي شعبة الصناعات المعمارية، حيث اتبع الباحث المنيج شبو 

صؼ الثالث الثانكم الصناعي شعبة الصناعات التجريبي حيث تـ اختيار مجمكعة البحث مف طالب ال
 ( طالبان 32حداىا ضابطة )ية بحيث تقسـ الى مجمكعتيف إتخصص شبكات المياه كاألعماؿ الصح المعمارية

، حيث تـ بناء دليؿ معمـ كفؽ االستراتيجية كاختبار تحصيمي لممفاىيـ ( طالبان 32خرل تجريبية )كاأل
حصائية في المتكسطات كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إمي، الييدرليكية كاختبار لمتفكير العم

 الحسابية في المفاىيـ الييدركليكية كالتفكير العممي لصالح المجمكعة التجريبية. 

 Hands-onدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية اليد المفكرة ( 2016المصري )كأجرل 
، لدل طالب المرحمة االبتدائية لتصكيب بعض التصكرات البديمة ك  تنمية بعض عمميات العمـ في العمـك
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بمنطقة الباحة في السعكدية، حيث اتبع المنيج شبو التجريبي كتككنت عينتو مف طالب الصؼ الخامس 
كاختيار طالب الصؼ الخامس  ،( طالب42بمدرسة األمير نايؼ اإلبتدائية كمجمكعو تجريبية كبمغ عددىـ )

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء ( طالب، ك 42دية االبتدائية كمجمكعة ضابطة كبمغ عددىـ )بمدرسة السعك 
اتيف كىي عبارة عف اختبار لمتصكرات البديمة كاختبار لعمميات العمـ، كتكصمت الدراسة لكجكد أثر أد

كأيضان  ،صحيحةالستخداـ استراتيجية اليد المفكرة في تصكيب بعض التصكرات البديمة لدييـ كتككيف مفاىيـ 
بأف ىناؾ أثر الستخداـ االستراتيجية في تنمية بعض عمميات العمـ )كالمالحظة كالتصنيؼ كالتفسير 

 كاالستنتاج كالتنبؤ(.

الصؼ  طالباتفاعمية إستراتيجية اليد المفكرة في تحصيؿ  ( لمعرفة2015) نصيفكسعت دراسة 
قتصر البحث عمى فا، ت الباحثة التصميـ التجريبيستعمما.،الخامس االبتدائي كاستبقاء المعمكمات لدييف

-2013الصؼ الخامس االبتدائي في مدرسة النيركاف االبتدائية بصكرة قصدية، لمعاـ الدراسي )طالبات 
طبقت التجربة في ، بتدائي( مف كتاب العمكـ لمصؼ الخامس اإلـ( كالكحدات )الخامسة كالسادسة2014

كلجمع البيانات أعدت الباحثة دليؿ معمـ  ،(ـ2014/ 2013لدراسية )الفصؿ الدراسي الثاني مف السنة ا
كأظيرت النتائج بأف ىناؾ أثر الستراتيجية اليد المفكرة في التحصيؿ كبقاء المعمكمات لدل ، كاختباران تحصيميان 

 الطالبات.

ىدفت لمتعرؼ إلى فاعمية مدخؿ اليد  (Ekwueme et al, 2015 ) خرونأكويمي وآكفي دراسة 
لمفكرة في تنمية األداء األكاديمي في العمكـ كالرياضيات األساسية كاتجاىاتيـ نحكىا، حيث تـ اتباع المنيج ا

طالب 30( طالبان كطالبة مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبيتيف )120التجريبي، فتككنت عينة الدراسة مف )
تحصيمي لقياس األداء  طالبة(، كتـ بناء إختبار 30طالب ك 30طالبة( كمجمكعتيف ضابطتيف )30ك

األكاديمي كمقياس لالتجاىات، فكانت النتائج أف ىناؾ فاعمية لمدخؿ اليد المفكرة في تنمية األداء األكاديمي 
 في مادتي العمـك كالرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا.

دراسة ىدفت إلى دراسة فاعمية استخداـ استراتيجية  (Wei & Ford, 2015) وي وفوردكأجرل     
د المفكرة كمدخؿ التعمـ المبني عمى الفريؽ في تنمية ميارات حؿ مشكالت العالـ الكاقعي في مقرر الي

ميكانيكا المكائع لطالب المرحمة الجامعية، حيث اعتمد الباحثاف المنيج التجريبي، فتككنت عينة الدراسة مف 
كا المكائع، كقد أظيرت نتائج الدراسة ( طالبان، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء اختباران في مقرر ميكاني50)
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فاعمية استراتيجية اليد المفكرة كمدخؿ التعمـ المبني عمى الفريؽ في تنمية ميارات حؿ مشكالت العالـ الكاقعي 
 في مقرر ميكانيكا المكائع لطالب المعيد التقني بنيك مكسيكك.

تنمية عمميات العمـ لدل معممي  بإستخداـ استراتيجية اليد المفكرة في (Hica, 2013ىيكا )كقامت 
( معمـ كمعممة عمـك 28اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي المسحي، فتككنت عينة الدراسة مف ) الفيزياء، حيث

أىداؼ الدراسة تـ بناء مقياس خماسي لعمميات العمـ  ذكر، كلتحقيؽ( 10( أنثى ك)18) كتكنكلكجيا، منيـ
جراء، ك المنطؽ كتشكيؿ ؤ،كالتنب التفسيرات، كتقديـ مالحظة،الك)  طرؽ كتطكير ،كالتخطيط تحقيؽ، ا 

 التكاصؿ(، كأشارت النتائج إلى إمكانية االستراتيجية في تنمية عمميات العمـ.

لمعرفة فاعمية استخداـ استراتيجية اليد المفكرة لتنمية المفاىيـ ( 2012دراسة منصور )كما ىدفت 
مادة كتركيبيا بالصؼ األكؿ اإلعدادم لدل االطمبة المكفكفيف، العممية كبعض الميارات العممية في كحدة ال

( طالب قسمكا إلى مجمكعة تجريبية 14حيث اعتمدت الباحثة المنيج شبو التجريبي، ككانت عينة الدراسة )
( طالب، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء اختبار تحصيمي 7( طالب، كمجمكعة ضابطة مف )7مككنة مف )
ية، كبطاقة مالحظة لمميارات العممية، كتكصمت الدراسة لكجكد أثر الستراتيجية اليد المفكرة في لممفاىيـ العمم

 تنمية المفاىيـ العممية كبعض الميارات العممية لدل الطمبة المكفكفيف.

يري لمازكما كىدفت دراسة  لمتعرؼ إلى فاعمية اليد المفكرة في ( Atez, & Eryilmaz, 2011) أتز وا 
تجاىاتيـ نحكىا، حيث إعتمد الباحثاف المنيج التجريبي، فتككنت  تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع في الفيزياء كا 

طالبان في حيف ضمت  (70) طالبان تكزعكا عمى المجمكعتيف التجريبية حيث ضمت (130عينة الدراسة مف )
حصيؿ الطمبة، طالبان.  كلمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة تـ بناء اختبار لقياس ت (60) المجمكعة الضابطة

كمقياس لإلتجاىات، كقائمة مالحظة، كتكصمت نتائج الدراسة إلى إيجابية االستراتيجية في زيادة التحصيؿ 
 الدراسي كاإلتجاه نحك دراسة الفيزياء.
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 لمحور الثاني: دراسات متعمقة باستراتيجية سكامبرا 2.2.2

 الكيمياء في ضكء برنامج سكامبرلمتعرؼ إلى أثر تدريس  (2017الشيري وغنام )ىدفت دراسة 
(SCAMPER عمى التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير العميا لدل طالبات الصؼ الثاني الثانكم بمدينة )

أبيا، كقد أعتمد الباحثاف المنيج التجريبي، حيث تـ اختيار عينة عشكائية مف طالبات الصؼ الثاني الثانكم 
( طالبة 28) ( طالبة، قسمف لمجمكعتيف تجريبية58) دىافي إحدل مدراس أبيا بمنطقة عسير، بمغ عد

( طالبة، كقد أعد اختبار تحصيمي باإلضافة الختبار ميارات التفكير العميا، كتكصمت الدراسة 30) كضابطة
 لكجكد أثر كفاعمية لبرنامج سكامبر في تحصيؿ الطالبات كتنمية ميارات التفكير العميا لدييف.

برنامج دراسة ىدفت لمتعرؼ إلى أثر  (Aytar & kaytez, 2016 وكايتز) ايطاركما كأجرل كالن مف 
كقد اعتمد الباحثاف المنيج التجريبي   امبر التعميمي عمى إبداع األطفاؿ البالغيف مف العمر خمسة أعكاـ.كس

مف طفالن في الخامسة  (20)مجمكعة تجريبية مككنة مف ، مقسميف إلى طفالن ( 40)فتككنت عينة الدراسة مف 
داـ مقياس السمكؾ كسمكؾ كتمثمت أداة الدراسة في استخ( طفالن، 20تتككف مف )العمر كمجمكعة ضابطة 

 امبر في تنمية اإلبداع لدل األطفاؿ.كتكصمت الدراسة لكجكد أثر لبرنامج سكالشخصية، 

لمتعرؼ إلى أثر تقنية سكامبر في تنمية التفكير  (Ozyaprk, 2016أوزيابارك )كىدفت دراسة 
( 14اإلبداعي لدل طمبة جامعة اسطنبكؿ، حيث اتبع الباحث المنيج التجريبي، فتككنت عينة دراستو مف )

( طالب، كتمثمت أداة الدراسة في 3( طالبة، ك)11طالبان جامعيان مف جامعة أسطنبكؿ بتركيا، مقسميف إلى )
ة سكامبر في تحسيف التفكير ، كتكصمت الدراسة لكجكد أثر لتقنيTcT-DP( الختبارA-Bاستخداـ نمكذجيف)

 اإلبداعي لدل عينة الدراسة.

 دراسة ىدفت لتحديد تأثير (Celikler & Harman, 2015كيميكمر وىيرمان ) كأجرل كالن مف  
طالب العمكـ في جمع كاستخداـ النفايات الصمبة، كقد اعتمد الباحثاف المنيج  تقنية سكامبر في زيادة كعي
سنة الثالثة في قسـ العمكـ بكمية التربية بإحدل ل( طالب كطالبة مف ا65) اسة مفالكصفي، فتككنت عينة الدر 

ىناؾ أثر لتقنية سكامبر  أف إلى الجامعات التركية، كتمثمت أداة الدراسة بإختبار تحصيمي، كتكصمت الدراسة
 قبؿ رمييا. النفاياتاىمكا في إعادة تدكير سحيث بعض الطمبة  في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل

دراسة تيدؼ الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات  (2015آل ثنيان ) أجرت
بنت عبد  سكامبر في تحسيف ميارات تكليد األفكار في التعبير الكتابي لدل طالبات جامعة األميرة نكرة 
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( طالبة 31كنت عينة الدراسة مف )الرحمف بمدينة الرياض، كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، كتك
مف مختمؼ التخصصات، حيث تـ اختيارىف بطريقة عشكائية، كتمثمت أدكات الدراسة في االختبار التحريرم 
لمتعبير الكتابي، كبطاقة مالحظة األداء الكتابي، كأظيرت نتائج الدراسة أف عينة البحث مف الطالبات حققف 

راتيجية مف استراتيجيات سكامبر، مع كجكد تفاكت في مستكل اإلتقاف، مستكيات مرتفعة مف اإلتقاف لكؿ است
 باإلضافة إلى الكشؼ عف فاعمية عالية لمبرنامج التدريبي.

دراسة بيدؼ التعرؼ إلى فاعمية استراتيجية سكامبر لتعميـ العمكـ في تنمية  (2015صالح ) كما كأجرل
ل طمبة المرحمة اإلعدادية، كقد استخدـ الباحث منيج بعض عادات العقؿ العممية كميارات اتخاذ القرار لد

( 36( طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبة، ك)35( طالبان، بكاقع )71البحث المدمج، كتككنت عينة الدراسة )
طالبان يمثمكف المجمكعة الضابطة، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي، كمقياس عادات العقؿ 

درة عمى اتخاذ القرار، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات العممية، كاختبار الق
درجات طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لإلختبار التحصيمي، كمقياس عادات 

 العقؿ، كاختبار القدرة عمى اتخاذ القرار لصالح طالب المجمكعة التجريبية.

ر في تنمية التحصيؿ كالتفكير إلى معرفة فعالية استراتيجية سكامب (2015) طمبة كىدفت دراسة
داعي في مادة العمكـ لدل طمبة الصؼ الثاني اإلعدادم، كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، اإلب

( 28( طالبان مف طالب الصؼ الثاني اإلعدادم، تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف )56كتككنت عينة الدراسة مف )
بطة، كتمثمت أدكات الدراسة في ( طالبان يمثمكف المجمكعة الضا28طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبية، ك)

، كاختبار تنمية التفكير اإلبداعي، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات اال ختبار التحصيمي لمادة العمـك
كالضابطة في التطبيؽ البعدم لالختبار داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالب المجمكعتيف التجريبية 

 التحصيمي كاختبار ميارات التفكير اإلبداعي لصالح طالب المجمكعة التجريبية.

بيدؼ التعرؼ إلى فاعمية استخداـ استراتيجية سكامبر في تدريس العمـك ( 2015سة العنزي )دراأجريت 
خامس اإلبتدائي بمدينة عرعر، كقد استخدـ عمى تنمية الدافعية لمتعمـ لدل الطالب المكىكبيف في الصؼ ال

( طالبان في كؿ مجمكعة، 30( طالبان بكاقع )60الباحث المنيج شبو التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )
كتمثمت أداة الدراسة في مقياس الدافعية لمتعمـ بيف طالب المجمكعة التجريبية كطالب المجمكعة الضابطة 

، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية مف حيث المتكسط بعد ضبط أثر المقياس القبمي
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البعدم في درجات مقياس الدافعية لمتعمـ بيف طالب المجمكعة التجريبية، كطالب المجمكعة الضابطة 
 لصالح المجمكعة التجريبية.

حصيؿ كميارات لمتعرؼ إلى أثر استراتيجية سكامبر في تنمية الت( 2014دراسة رمضان ) كما كىدفت
حؿ المشكالت كبعض عادات العقؿ في مادة العمكـ لدل طالب المرحمة اإلبتدائية، كقد استخدـ الباحث 

( طالبان يمثمكف المجمكعة التجريبية، 42( طالبان، بكاقع )84المنيج شبو التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )
الدراسة في اختبار التحصيؿ كاختبار ميارات حؿ  ( طالبان يمثمكف المجمكعة الضابطة، كتمثمت أدكات42ك)

المشكالت كمقياس لبعض عادات العقؿ، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية في 

 حؿ المشكالت، كمقياس عادات العقؿ.اختبار التحصيؿ كاختبار ميارات 

إلى فاعمية قائمة تكليد األفكار لبرنامج لمتعرؼ  (2014نجم الدين ) كىدفت دراسة
( في فيـ األحداث التاريخية كتنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثالث SCAMPERسكامبر)

( 58لتجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )الثانكم األدبي بمحافظة جدة، كقد استخدمت الباحثة المنيج شبة ا
طالبة مف طالبات الصؼ الثالث الثانكم األدبي، كتمثمت أداة الدراسة في اختبار فيـ األحداث التاريخية 
كاختبار التفكير االبداعي، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات 

 ة في االختبار البعدم لصالح المجمكعة التجريبية.طالبات العينة التجريبية كالضابط

بيدؼ التعرؼ إلى فاعمية استراتيجية سكامبر لتعميـ العمـك  دراسة (2013صبري والرويثي )كما أجرل 
في تنمية ميارات التفكير االبتكارم لدل الطالبات المكىكبات بالمرحمة االبتدائية بالمدينة المنكرة، كقد استخدـ 

( طالبة يمثمكف 27( طالبة مكىكبة بكاقع )54نيج شبو التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )الباحثاف الم
( طالبة يمثمكف المجمكعة الضابطة، كتمثمت أداة الدراسة في مقياس ميارات 27المجمكعة التجريبية، ك)

ية بيف متكسطي التفكير اإلبتكارم في مجاؿ العمكـ، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائ
درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فيما يتعمؽ باكتساب ميارات التفكير اإلبتكارم في التطبيؽ البعدم 

 لصالح المجمكعة التجريبية.
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 لمحور الثالث: دراسات متعمقة بعادات العقل:ا 3.2.2

 

ستخداـ نمكذج ( إلجراء دراسة تيدؼ إلى الكشؼ عف أثر ا2017) حسن والسعوديسعى كؿ مف 
"بايبي" البنائي في اكتساب المفاىيـ الفقيية ك تنمية عادات العقؿ كالدافعية الذاتية لمتعمـ في مبحث التربية 
اإلسالمية لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي، كقد استخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي، كتككنت عينة 

األساسي في مدرسة أـ طفيؿ الثانكية المختمطة التابعة ( طالبة مف طالبات الصؼ الثامف 77) الدراسة مف
ـ، يتكزعف 2015/2016لمديرية التربية كالتعميـ لمكاء الجامعة، في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي

( طالبة، ك 38( طالبة، كاألخرل ضابطة مككنة مف )39) عمى مجمكعتيف، إحداىا التجريبية مككنة مف
قاـ الباحثاف بإعداد دليؿ الستخداـ نمكذج "بايبي"البنائي، كاختبار اكتساب المفاىيـ  لتحقيؽ ىدؼ الدراسة

العممية ك مقياس عادات العقؿ، كمقياس الدافعية الذاتية لمتعمـ.  كأظيرت نتائج الدراسة بأف ىناؾ أثر 
 لدافعية الذاتية لمتعمـ.الستخداـ نمكذج "بايبي" البنائي في اكتساب المفاىيـ الفقيية كتنمية عادات العقؿ كا

( لمتعرؼ إلى فاعمية برنامج تدريسي قائـ عمى استراتيجية 2017)الشمبي في حيف ىدفت دراسة 
األدائية( كعادات العقؿ لدل الطالبة/المعممة في جامعة -)المعرفية الصفكؼ المقمكبة في تنمية كفايات التقكيـ

بو التجريبي، فتككنت التقكيـ.  حيث اتبعت المنيج شاإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية في مساؽ القياس ك 
( طالبة 28) يتكزعف عمى مجمكعة تجريبية مككنة مف ( طالبة تـ اختيارىف عشكائيان 54) ة مفعينة الدراس

( طالبة مف طالبات المستكل السابع تخصص لغة انجميزية، كلتحقيؽ 26) كمجمكعة ضابطة مككنة مف
تدريسي في ضكء الصفكؼ المقمكبة، كاختبار تحصيمي لكفايات التقكيـ  أىداؼ الدراسة تـ بناء برنامج

المعرفية، كساللـ تقدير لمالحظة كفايات التقكيـ األدائية، كاستخداـ مقياس لعادات العقؿ، حيث تكصمت 
 الدراسة إلى أف ىناؾ فاعمية لمبرنامج التدريسي القائـ عمى استراتيجية الصفكؼ المقمكبة في تنمية كفايات

 التقكيـ بنكعييا المعرفية كاألدائية كتنمية لعادات العقؿ لدل الطالبات.

( إلى دراسة عادات العقؿ لدل طمبة كمية التربية في جامعة بكرسعيد، كفيما 2017)قاسم ىدفت دراسة 
ج إذا كانت العادات العقمية لمطمبة تختمؼ بإختالؼ الجنس أك الفرقة الدراسية، حيث اتبعت الباحثة المني

 -( طالبان كطالبةن مف الفرقة األكلى كالرابعة بكمية التربية392) الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف
، كقد تـ تطبيؽ مقياسان 2016-2015جامعة بكرسعيد خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي
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لمجنس كالفرقة الدراسية كالتفاعؿ المشترؾ لعادات العقؿ أعدتو الباحثة، كأظيرت النتائج بأنو لـ يكف ىناؾ أثر 
 بينيما عمى عادات العقؿ الثالثة لدل طمبة عينة الدراسة.

( دراسة تيدؼ لمتعرؼ إلى أثر استخداـ األلعاب الصغيرة كالقصص 2016)النداف والمراعية كأجرل 
رياض األطفاؿ، حيث )اإلصغاء، المركنة الذىنية، المثابرة( لدل طمبة  الحركية عمى تطكر عادات العقؿ

( طالبان في الفصؿ 24) اعتمد الباحثاف المنيج التجريبي التصميـ شبو التجريبي، فتككنت عينة الدراسة مف
مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية  ،مف رياض األطفاؿ في مدينة معاف 2013/2014الدراسي الثاني 

رنامج األلعاب الصغيرة كالقصص طالب كطالبة، حيث تـ إعداد ب (12)كضابطة مككنةن كؿ منيـ مف 
)اإلصغاء،  ( فقرة كزعت عمى عادات العقؿ18الحركية كتـ بناء أداة لقياس عادات العقؿ مككنة مف )

حيث استخدـ الباحثاف سمـ التقدير الثالثي، كتكصمت الدراسة إلى أف ىنالؾ أثر  المركنة الذىنية، المثابرة(
المجمكعة التجريبية، في حيف أنو ال يكجد أثر لمجنس في عادتي لمبرنامج عمى تنمية عادات العقؿ لصالح 

 المركنة الذىنية كالمثابرة، ككاف ىناؾ أثر لو في عادة اإلصغاء لصالح اإلناث في المجمكعة التجريبية.

( في دراستو أم مف عادات العقؿ يمكف مف خالليا التنبؤ بمككنات كميارات 2016) محمدكاستقصى 
( طالبة مف طالبات الشعبة العممية بالفرقة الثانية 575لدل أفراد العينة التي تككنت مف )التفكير الجانبي 

، كاعتمد الباحث 2015/2016بكمية التربية جامعة المنكفة خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي
ا ككاليؾ، في ضكء تصنيؼ ككست في دراستو أػداتيف: األكلى ىي مقياس عادات العقؿ لطالب الجامعة

( عادات عقمية فقط يمكف التنبؤ مف خالليا 8كالثانية مقياس التفكير الجانبي، كتكصمت الدراسة بأف ىناؾ )
بمككنات كميارات التفكير الجانبي مف خالؿ معادلتيف تنبؤيتيف، ككذلؾ تـ تحديد نسبة االسياـ المشترؾ لتمؾ 

ت التفكير الجانبي، ككذلؾ نسبة االسياـ الخاصة بكؿ العادات العقمية الثمانية مجتمعة في مككنات كميارا
 عادة عقمية عمى حدة مف تمؾ العادات الثمانية.

( إلى إعداد مقياس يمكف استخدامو في قياس عادات العقؿ لدل 2015)الشخص كىدفت دراسة 
ناسبة مف الطالب بحيث يشمؿ جميع عادات العقؿ، مف خالؿ تكفير أداة تتمتع بالخصائص السيككمترية الم

( طالب كطالبة بالصفكؼ الثالثة بالمرحمة اإلعدادية عددىـ 600) صدؽ كثبات، كتككنت عينة الدراسة مف
 104( طالب كطالبة بالصفكؼ الثالثة بالمرحمة الثانكية )300أنثى(، ك) 169ذكر،  131)منيـ  (300)



  39 
 

كالثبات، كما كتـ استخراج  أنثى(، كأظيرت النتائج تمتع المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ 196ذكر، 
 المعايير التائية كالمئينية لممقياس. 

لمكشؼ عف عادات العقؿ كزيادة التفكير لدل  (Gordon, 2011) جوردونكما كىدفت دراسة 
( طالبان كطالبة مف 210حيث تككنت عينة الدراسة مف ) ،الطالب، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

الكاليات المتحدة األمريكية، كلجمع البيانات قاـ الباحث ببناء أداة لعادات العقؿ،  المدارس الثانكية في
كتكصمت الدارسة أف ىناؾ أىمية لتضميف ىذه العادات في المناقشات كاألنشطة الصفية، كتطكير تفكير 

 الطمبة لحؿ مشكالتيـ باستخداـ عادات العقؿ.

دراسة ىدفت لمكشؼ عف  (Wiersema & Licklider, 2009) وليكميدير ويرسيماأجرل كالن مف 
( طالب يدرسكف في إحدل 8) عادات العقؿ لدل مجمكعة مف طالب الكميات، فتككنت عينة الدراسة مف

الكميات التقنية في نيكيكرؾ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أجريت مقابالت فردية معيـ، كمالحظة أدائيـ الصفي 
الدراسة أف التعمـ يحدث أكالن لدل الفرد في العقؿ عبر ممارسات  مف خالؿ زيارات صفية عشكائية، كتكصمت

عادات عقمية معينة تسيؿ التعمـ كتزيد مف إمكانية اإلحتفاظ بو كما تكصمت أيضان لكجكد عالقة ارتباطية دالة 
 إحصائيان بيف ممارسة عادات العقؿ بشكؿ متكاصؿ كبيف تحسف التحصيؿ الدراسي.

دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى المعالجة العقمية  (Wiersemak, 2009) ويرزيماكفي حيف أجرل 
المقصكدة كتفكير الطالب كإحدل عادات العقؿ، كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي، فتككنت عينة الدراسة 

( طالب مف المشاركيف في المساقات الجامعية مف كالية كاناس في لكانيا، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 8مف )
بطاقة المالحظة كالمقابمة، كتكصمت الدراسة إلى أف أفضؿ الطرؽ لتدريس الطالب طرح أعدت الباحثة 
جابة األسئمة ىذا لكحده  األسئمة لتطكير عادات العقؿ بالنسبة ليـ، كأف عممية تعميـ الطالب ميارة طرح كا 

 يطكر عادات عقمية بالنسبة ليـ.

عادات العقؿ لمميسريف مف  إلى لمتعرؼ( Wing & others, 2008) وينج وآخرونكسعت دراسة 
خالؿ بيئة النقاش غير المتزامف عبر اإلنترنت، كاتبع الباحثكف المنيج الكصفي التحيميمي، فشممت عينة 

% مف المنتديات التعميمية عبر اإلنترنت في سنغافكرة كذلؾ لمعرفة 30ية كالجامعات في طالب الثانك  الدراسة
المتزامنة عبر اإلنترنت في تعمـ المشاركيف كتعزيز مشاركتيـ بتكظيؼ  أثر نشاط المشاركة في المناقشة غير

عادات العقؿ، كتكصمت الدراسة إلى أف أكثر عادات العقؿ شيكعان بيف العادات التي كصفيا الطالب عبر 
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الكعي بالتفكير المستقؿ كالذاتي(، كما ك أشارت أيضان إلى ضركرة استخداـ -المناقشة ىي )التفكير بمركنة
 لمغة كجزء ميـ في عممية التكاصؿ فيجب أف تككف كاضجة قابمة لمتنفيذ كدقيقة.ا

 

 لمحور الرابع: دراسات متعمقة بالمفاىيم العمميةا 4.2.2

( دراسة ىدفت إلى قياس أثر استخداـ الفيديك التفاعمي في تنمية 2018) السريحي ومجمدأجرت 
جدة، حيث اتبعت الباحثة  ةؼ الثالث المتكسط بمحافظالمفاىيـ العممية في مادة العمـك لدل طالبات الص
( طالبة تكزعف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة في 60المنيج شبو التجريبي، فتككنت عينة الدراسة مف )

( طالبة كذلؾ خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني، كتمثمت أداة الدراسة باختبار تحصيمي لقياس 30كؿ منيف )
دل الطالبات كقد تكصمت الدراسة لكجكد أثر الستخداـ الفيديك التفاعمي في تنمية تنمية المفاىيـ العممية ل

 المفاىيـ العممية لدل الطالبات في مادة العمكـ.

( إلى تقصي أثر التدريس باستخداـ برمجية تعميمية محكسبة 2017) والتيونس والد كما كىدفت دراسة
ب المفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي، كاتبع مبنية عمى استراتيجية االستقراء المكجو في اكتسا

( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ الثالث 52) الباحثاف المنيج شبو التجريبي فتككنت عينة الدراسة مف
( 14األساسي مما يدرسكف في مدرسة جميمة أبك باشا األساسية المختمطة، تكزعكا عمى مجمكعة تجريبية )

( أنثى، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد 14( ذكر ك)12) األخرل ضابطة تككنت مف ( أنثى، ك12ذكر ك)
اختبار لممفاىيـ العممية، كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ أثر الستخداـ برمجية تعميمية محكسبة مبنية عمى 

لمجنس في تنمية استراتيجية االستقراء المكجو في تنمية المفاىيـ العممية، كما تكصمت إلى أف ال يكجد أثر 
 المفاىيـ العممية.

( فاعمية برنامج غرفة جكجؿ الصفية عمى اكتساب المفاىيـ 2016) العمور وعميماتكتناكلت دراسة 
العممية في كحدة الدـ لدل طمبة الصؼ العاشر في النقب الفمسطيني، كقد تبنى الباحثاف المنيج شبو 

( 63) ان كطالبة تكزعكا عمى مجمكعة تجريبية تككنت مف( طالب133) التجريبي، إذ تككنت عينة الدراسة مف
( طالب كطالبة في المجمكعة الضابطة، كتكصمت الدراسة لكجكد أثر لطريقة التدريس 69طالب كطالبة ك)

 في اكتساب المفاىيـ العممية.
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( دراسة تيدؼ لتحقؽ مف فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية في 2016) صبري والبعمي وحجاجكأجرل 
كتساب المفاىيـ العممية لدل طالبات الصؼ األكؿ االعدادم، حيث اتبع المنيج شبة التجريبي فتككنت عينة ا

( 42الصؼ األكؿ اإلعدادم حيت تككنت المجمكعة التجريبية مف )طالبات  ( طالبة مف81) الدراسة مف
رسة عرب الرمؿ األعدادية، ( طالبة بمد39) طالبة بمدرسة أجيكر الرمؿ اإلعدادية، كالمجمكعة الضابطة مف

ككانت أداة الدراسة اختبار اكتساب المفاىيـ العممية، كتكصمت الدراسة لكجكد أثر الستخداـ الخرائط الذىنية 
 في اكتساب المفاىيـ العممية.

( لمتعرؼ إلى فاعمية برنامج حاسكبي قائـ عمى الخياؿ العممي في 2015) خضوركما كسعت دراسة 
( سنكات، كاعتمدت الباحثة المنيج شبو التجريبي، 6-5) ـ العممية لطفؿ الركضة بعمرتنمية بعض المفاىي

( طفؿ 16) كطفمة مكزعيف عمى مجمكعتيف إحداىا تجريبية مككنة مف ( طفالن 32) فتككنت عينة الدراسة مف
تبار المفاىيـ ( طفالن كطفمة، كلجمع البيانات قامت الباحثة ببناء اخ16) كطفمة، كالثانية ضابطة كمككنة مف

العممية المصكر، كبرنامج حاسكبي قائـ عمى الخياؿ العممي كاستمارة المستكل اإلجتماعي) اإلقتصادم 
 Raven'sكالثقافي( التي عدلتيا الباحثة لتناسب البيئة السكرية كمقياس رافف لممصفكفات المتتابعة )

Progressive Matrices)ج الحاسكبي القائـ عمى الخياؿ العممي في ، ككانت النتائج بأف ىناؾ أثر لمبرنام
 تنمية بعض المفاىيـ العممية بسبب تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى الضابطة غي التطبيؽ البعدم لالختبار.

 في اكتساب المفاىيـ العممية K.W.L ( إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية2012) عرامكىدفت دراسة 
ات الصؼ السابع األساسي، كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي فتـ تطبيؽ كميارات التفكير الناقد لدل طالب

طالبة مف  (97) عمى عينة قصدية مككنة مف  2012-2011الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ
طالبات الصؼ السابع في مدرسة عيمبكف األساسية المشتركة بمدينة خاف يكنس، كتككنت المجمكعة 

طالبة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  (49) طالبة في حيف تككنت المجمكعة الضابطة مف (48التجريبية مف )
 قامت الباحثة بإعداد اختبار لممفاىيـ العممية كاختبارات لميارات التفكير الناقد، كتكصمت الدراسة لكجكد أثر

 كميارات التفكير الناقد. في اكتساب المفاىيـ العممية K.W.L الستخداـ استراتيجية

 الستقصاء أثر استراتيجية المماثمة في اكتساب المفاىيـ العممية (2012) الحراحشة دفت دراسةكى
كمستكل أداء عمميات العمـ األساسية لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي في قصبة المفرؽ، حيث 

لبة في مدرسة طا( 64مف ) نت عينة الدراسةأعتمدت الباحثة المنيج التجريبي التصميـ الشبو التجريبي، فتكك 
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 بمعما األساسية المختمطة في مديرية تربية المفرؽ، كزعتا عمى مجمكعة تجريبية كضابطة في كؿ منيما
( طالبة، كقد استخدـ اختباران الكتساب المفاىيـ العممية كاختباران لمستكل أداء عمميات العمـ، كتكصمت 32)

اكتساب المفاىيـ العممية كمستكل أداء عمميات العمـ الدراسة لكجكد أثر إيجابيان الستراتيجية المماثمة في 
 األساسية.

أثر  لمتعرؼ إلىدراسة ىدفت  (Akinoglo & Yasar, 2007) اكينوجمو وياسار مفكما كأجرل كالن  
تدائية إلبالمرحمة ا طالباستخداـ أسمكب الخرائط الذىنية عمى تعمـ المفاىيـ كالتحصيؿ الدراسي لدل 

التجريبي، حيث ة العمكـ. كقد استخدـ الباحثاف أساليب البحث النكعي إلى جانب المنيج كاتجاىاتيـ نحك ماد
تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية بمدرسة طالبان  (81طبقت الدراسة عمى عينة مف الصؼ السادس مككنة مف )

كتكصمت ـ العممية، الباحثاف اختباران تحصيميالن لممفاىي كلجمع البيانات أعد حككمية بمدينة اسطنبكؿ بتركيا،
 التحصيؿ الدراسي يعزل الستخداـ الخرائط الذىنية. تعمـ المفاىيـ النتائج بأف ىناؾ فركقان ايجابية في

لمتعرؼ إلى أثر استخداـ التشبييات الشكمية  (Rule& Furietti, 2004دراسة رول وفيريتي )كسعت 
 لتجريبي، فجرت الدراسة عمى عينة مككنة مفكالكظيفية في تعميـ المفاىيـ العممية، حيث أعتمد المنيج ا

اختيارىـ بطريقة عشكائية تكزعكا عمى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة،  العاشر، تـ( طالبان مف الصؼ 32)
كلجمع البيانات أعد الباحثاف اختباران لممفاىيـ، كأظيرت نتائج الدراسة بكجكد أثر لمتشبييات الشكمية كالكظيفية 

 ـ العممية.في تعميـ المفاىي

إلى تشخيص الفيـ الخاطئ لدل الطالب حكؿ مفاىيـ الطاقة  (Taber, 2003) تابيرىدفت دارسة 
، كمبدأ حفظ الطاقة، كاعتمد الباحث المنيج الكصفي كقد تـ استخداـ اختبار تشخيصي  األيكنية، قانكف ككلـك

-16)البة تراكحت أعمارىـ مف طالب كط (334) لمتكصؿ إلى النتائج فطبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف
مؤسسة بريطانية معظميا مدارس، كتكصمت الدراسة عف كجكد مفاىيـ بديمة كخاطئة  (17) سنة في( 18

 يجذب كؿ اإللكتركنات. %مف العينة رأت أف كؿ بركتكف في الذرة 67لدل الطمبة منيا:أف 
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  تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2  

أثر فعاؿ الستخداـ اليد المفكرة في  ؾص كتحميؿ الدراسات السابقة أف ىنااتضح لمباحثة مف خالؿ تفح
بعض المتغيرات، كقد اتفقت معظـ الدراسات مع الدراسة الحالية في دراستيا ألثر اليد المفكرة في المفاىيـ 

ى الفئة العممية كاختمفت بعض الدراسات في المتغيرات التابعة كأدكات الدراسة أك المنيج المستخدـ أك حت
عادات العقؿ كبعض المتغيرات  كأثرىا عمىالمستيدفة.  كأف بعض الدراسات تناكلت استراتيجية سكامبر 

 التابعة األخرل.

تقصي أثر اليد المفكرة في المفاىيـ تشابيت مع ىذه الدراسة مف خالؿ تركيزىا عمى كمف الدراسات التي 
مع دراسات أخرل ىذه الدراسة اختمفت (، بينما  2012،منصكر)كدراسة (، 2017 ،البيطار)العممية كدراسة 

ا مثؿ) التفكير العممي، تصكيب التصكرات البديمة، تنمية بعض عمميات تناكلتيفي المتغيرات التابعة التي 
ء األكاديمي، كاإلتجاىات، كمشكالت العالـ الكاقعي(، العمـ، تنمية بعض الميارات العممية، تنمية األدا

 Ekwueme et)( كدراسة 2012 ،منصكر)كدراسة  (2016،المصرم)كدراسة (، 2017 ،البيطاركدراسة)

al, 2015)( كدراسة ،Atez & Eryilmaz, 2011)( كدراسة ،Wei & Ford, 2015) كقد اتفقت  .
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مف حيث المنيج المستخدـ كىك المنيج التجريبي، في حيف اختمفت مع 

( التي اعتمدت المنيج الكصفي المسحي.  أما فيما يخص الفئة المستيدفة فقد اتفقت Hica, 2013)دراسة 
استيدفت  لتيا (Hica, 2013)مع الدراسات السابقة الذكر التي ركزت عمى طمبة المدراس باستثناء دراسة 

 .الطمبة الجامعييف استيدفت (Wei & Ford, 2015كدراسة )، المعمميف

راتيجية سكامبر فقد تناكلت بعض الدراسات أثر استراتيجية سكامبر في تنمية عادات أما فيما يخص است
(، بينما تناكلت 2015(، كدراسة )صالح، 2014العقؿ كبعض المتغيرات التابعة األخرل كدراسة )رمضاف، 

يا، حؿ بعض الدراسات استراتيجية سكامبر بمتغيرات تابعة أخرل كػ)التحصيؿ، تنمية ميارات التفكير العم
المشكالت، فيـ األحداث التاريخية، تنمية التفكير اإلبداعي، تنمية ميارات التفكير اإلبتكارم، ميارات إتخاذ 
القرار، تنمية الدافعية لمعمـ، زيادة كعي الطالب(، تالحظ الباحثة بأف ىذه المتغيرات التابعة يمكف إدراجيا 

تشابيت مع بعض الدراسات التي تقصت أثر استراتيجية تحت مفيكـ عادات العقؿ كبذلؾ فالدراسة الحالية 
(، كدراسة  2015(، كدراسة )آؿ ثنياف،2017سكامبر في التفكير كتنمية مياراتو كػ دراسة )الشيرم كغناـ ،

(، كدراسة)  2014(، كدراسة )رمضاف، 2015 (، كدراسة )العنزم،2015 ( كدراسة )طمبة، 2015)صالح، 
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كدراسة  (،Aytar & Kaytez, 2016(، كدراسة )2013ة )صبرم كالكثيني، (، كدراس2014 نجـ الديف،
(Ozyaprk, 2016( كدراسة ،)Celikler & Harman, 2015 كقد تشابيت الدراسة الحالية مع .)

( الذم اتبع المنيج 2015الدراسات سابقة الذكر مف حيث اتباعيا لممنيج التجريبي باستثناء دراسة )صالح، 
المذاف اعتمدا المنيج الكصفي، كعند الحديث عف الفئة  (Celikler & Harman, 2015)المدمج، كدراسة 

(، كدراسة )نجـ الديف، 2014(، كدراسة )رمضاف، 2017المستيدفة فنرل أف دراسة )الشيرم كغناـ، 
( اتفقف مع 2015(، كدراسة )العنزم، 2015(، كدراسة )طمبة، 2013(، كدراسة )صبرم كالركيثي، 2014

 & Celikler)اسة الحالية باستيدافيا لطمبة المدارس، في حيف اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة الدر 

Harman, 2015)كدراسة، (Ozyaprk, 2016)  ،( حيث استيدقت طمبة 2015كدراسة )آؿ ثنياف
في دراسة أثر استراتيجية سكامبر عمى  (Aytar & Kaytez, 2016)الجامعات في حيف انفردت دراسة 

 طفاؿ البالغيف مف العمر خمسة أعكاـ.األ

كتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أف بعض الدراسات السابقة تناكلت استراتيجية اليد 
المفكرة، كبعضيا اآلخر تناكؿ استراتيجية سكامبر، إال اف ىذه الدراسة تتميز في الدمج بيف االستراتيجيتي 

ىا عمى اكتساب المفاىيـ العممية كتنمية عادات العقؿ، ففي حدكد عمـ الباحثة لـ "اليد المفكرة كسكامبر" كأثر 
 يتطرؽ أحد مف الباحثيف إلى ىذا الدمج المقترح بيف اإلستراتيجيتيف.
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 الفصل الثالث

__________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات

 

فصؿ إلى تكضيح اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة، مف تحديد منيج الدراسة، كعينتيا، ييدؼ ىذا ال    
عداد البرنامج كدليؿ المعمـ، كخطكات تنفيذه، كالمعالجات  كمجتمعيا، كأدكات الدراسة كصدقيا كثباتيا، كا 

 اإلجراءات. اإلحصائية التي استخدمت لمكصكؿ إلى النتائج كتحميميا، كفيما يمي كصفان تفصيميان ليذه

 

 منيج الدراسة: 1.3

 قامت الباحثة باستخداـ المنيج التجريبي، كتصميـ شبو تجريبي كذلؾ لمناسبتو ليذه الدراسة.    

 

 مجتمع الدراسة وعينتيا: 2.3

يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ التاسع األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية     
( عامان، كيدرسكف مادة العمـك 15-14افظة أريحا كاألغكار، كالذيف تتراكح أعمارىـ مف )تربية كتعميـ مح

( طالب كطالبة، 504، كالبالغ عددىـ )2019-2018كالحياة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 
 ( تكزيع مجتمع الدراسة حسب المدرسة كالجنس.1مكزعيف عمى مدارس المحافظة، كيكضح الجدكؿ)
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 مجتمع الدراسة حسب المدرسة كالجنس. (: تكزيع1.3جدكؿ)

 المجمكع مدارس اإلناث مدارس الذككر
  عدد الطالب اإلناث عدد الطالب الذككر
184 320 504 

 

 عينة الدراسة  3.3

 عممية إختيار عينة الدراسة مف العمميات الضركرية لنجاح البحث العممي، حيث يجب أف تككف العينة    
( طالب كطالبة مف طمبة الصؼ التاسع 90تككنت عينة الدراسة مف )كممثمة لمجتمع الدراسة.  دقيقة 

نظران قصديان بنات أريحا الثانكية  لمبنيف، كمدرسةاألساسي، حيث تـ اختيار مدرسة زىرة المدائف األساسية 
لمصؼ التاسع األساسي لتشابيما مف حيث تكفر اإلمكانات الالزمة لتطبيؽ الدراسة، كتكفر عدد مف الشعب 

ناث كمجمكعتيف  في المدرستيف، حيث تـ اختيار أربعة شعب قسمتا إلى مجمكعتيف تجريبيتيف مف ذككر كا 
ناث.  كقد تـ تعييف المجمكعتيف التجريبيتيف بشكؿ عشكائي، حيث تككنت  ضابطتتيف مف ذككر كا 

نثى( تعممكا المادة التعميمية أ 25كر، كذ 20) كطالبة( منيـطالب  45)مف المجمكعتيف التجريبيتيف 
الب كطالبة( ط 45)باستخداـ الدمج بيف استراتيجيتي"اليد المفكرة كسكامبر" كتككنت المجمكعة الضابطة مف 

( تكزيع عينة 2نثى( تعممكا المادة التعميمية بالطريقة اإلعتيادية، كيكضح الجدكؿ)أ 26كر، كذ 19منيـ )
 الدراسة بيف المجمكعتيف.

 عينة الدراسة بيف المجمكعتيف. : تكزيع(2.3جدكؿ)

 النسبة المئكية عدد أفراد المجمكعة الجنس المجمكعة
 ذككر             اناث   

 %50            45         25             20 المجمكعة التجريبية
 %50            45        26             19 المجمكعة الضابطة

 %100            90         51             39 المجمكع
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 دليل المعمم  4.3

( كىك عبارة عف دليؿ يحكم تعريؼ الدمج بيف استراتيجيتي "اليد 8 )ممحؽ معمـأعدت الباحثة دليؿ     
المفكرة كسكامبر"، كخطكات تنفيذه.  كقد تـ تكضيح خطكات سير الدرس باإلستناد إلى الدمج بيف 

كاليدؼ مف إعداد ىذا الدليؿ ىك تدريب المعمـ عمى كيفية شرح الدركس باستخداـ الدمج االستراتيجيتيف.  
 بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر".

 خطوات إعداد دليل المعمم

 اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية في إعداد الدليل:

لتاسع األساسي، كذلؾ ألنيا اختارت الباحثة كحدة "الضكء في حياتنا" مف كتاب العمكـ كالحياة لمصؼ ا -
بحاجة لإلثراء كذات طابع تطبيقي يصمح لتنفيذ الدراسة كفؽ الدمج بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة 

 كسكامبر".
عداد قائمة مف أىدافيا كالمفاىيـ األساسية فييا. -  (.2ممحؽ )قامت الباحثة بتحميؿ الكحدة كا 
ح مف خاللو كيفية تدريس الكحدة المصممة لتتناسب تكض (8ممحؽ )لممعمـ قامت الباحثة بإعداد دليؿ  -

 مع الدمج بيف االستراتيجيتيف.

 صدق دليل المعمم 

، كمدرسيف لمادة العمـك كأساتذة جامعييفتـ عرض الدليؿ عمى مجمكعة مف المتخصصيف، كمدرسيف     
حضير النسخة النيائية مف آلرائيـ، كت تعديالت الالزمة عمى الدليؿ كفقان . كتـ إجراء ال(10ممحؽ )كالحياة 

 .دليؿ المعمـ

 الدراسة أدوات 5.3
 

كامبر، فقامت الباحثة اشتممت الدراسة أداتاف، كذلؾ لقياس أثر الدمج بيف استراتيجيتي اليد المفكرة كس    
عادات العقؿ، كاختبار اكتساب المفاىيـ العممية؛ لإلجابة عمى أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف ببناء استبانة 

 ا، كفيما يمي عرض لإلجراءات التي تـ فييا إعداد األدكات كالتأكد مف صدقيا كثباتيا.فرضياتي
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 ادات العقل:ع استبانة 1.5.3

عادات العقؿ، كذلؾ بعد الرجكع إلى العديد مف االدبيات كالدراسات السابقة قامت الباحثة بإعداد استبانة     
؛ 2016؛ الشرارم، 2008، ؛ حجات2012، الطمحي) المرتبطة بعادات العقؿ كطرؽ قياسيا، كمنيا دراسة

بكضع  ( فقرة، تككف اإلجابة عمى االستبانة34) (، حيث تككنت األداة في صكرتيا النيائية مف2014، كاكد
 عالمة تحت التدريج الخماسي )ينطبؽ تمامان، ينطبؽ غالبان، ينطبؽ أحيانان، ينطبؽ نادران، ال ينطبؽ أبدا(.

 (.1ممحؽ )

 ق األداة:تحديد صد

تـ عرض األداة عمى مجمكعة مف خبراء المناىج كطرؽ التدريس، كعدد مف األساتذة كالزمالء     
بداء الرأم حكؿ مدل تمثيؿ  المتخصصيف؛ بيدؼ صياغة مضمكف كؿ عبارة مف عبارات اإلختبار، كا 

كضكح بعض العبارات العادات العقمية التي تـ تحديدىا، ككاف لمسادة الخبراء بعض المالحظات، مثؿ عدـ 
قد تـ التعديؿ في ضكء ىذه كالحاجة الى تعديميا أك تغير بعض العبارات نظران لتدخميا مع عبارات أخرل ك 

 (10ممحؽ)  .اآلراء

 داةثبات األ

، كحساب مف مجتمع الدراسة كخارج عينتيا طالبة (31)مف طبقت األداة عمى عينة استطالعية مككنة     
 أغراض الدراسة.تفي ب قيمة( كىي 0.80)اخ ألفا حيث بمغ معامؿ اإلرتباط كركنب

 

 ختبار اكتساب المفاىيم العمميةا 2.5.3

ييدؼ اإلختبار إلى قياس اكتساب المفاىيـ العممية لطمبة كؿ مف المجمكعة الضابطة كالمجمكعة     
سع االساسي مف الفصؿ التجريبية، لمكحدة الثانية )الضكء في حياتنا( مف مقرر العمكـ كالحياة لمصؼ التا

 الدراسي الثاني.
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 وقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية في إعداد االختبار:

تحميل محتوى وحدة "الضوء في حياتنا" في مقرر العموم والحياة لمصف التاسع األساسي في الفصل  .1
 الدراسي الثاني.

 اعداد جداول مواصفات االختبار: .2

 .(4)ساب المفاىيـ العممية.ممحؽتـ إعداد جداكؿ مكاصفات اختبار اكت
 

 :صياغة تعميمات االختبار .3

بعد تحديد فقرات اإلختبار تـ كضع تعميمات االختبار التي تيدؼ الى شرح كيفية االجابة عف أسئمة     
 االختبار بطريقة كاضحة كقد راعت الباحثة عند كضع تعميمات االختبار ما يمي:

 بار.الطالب لبياناتو في االخت مكضع كتابة. أ
 تعميمات لكصؼ االختبار.. ب
 الزمف المحدد لإلجابو عف أسئمة االختبار.. ت

 ختبار:صدق اإل .4

( فقره مف نكع االختيار 26قامت الباحثة بإعداد اختبار اكتساب المفاىيـ بصكرتو األكلية المككف مف )    
رة كاإلختصاص مف متعدد، كبعد كتابة فقرات االختبار تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم الخب

جراء التعديالت المناسبة حكؿ النقاط  مف أساتذة الجامعات كمشرفي كمعممي العمكـ، كتـ األخذ بآرائيـ كا 
 التالية:

 سالمة الصياغة المغكية لفقرات اإلختبار. -
 في المحتكل. المنظمةمطابقة العبارات  -
 مناسبة البدائؿ لكؿ فقره مف فقرات االختبار. -

عادة صياغتيا لتصبح أكثر كضكحان كبقي اإلختبار كقد أشار بعض المحكمي ف إلى تعديؿ بعض الفقرات كا 
 ( يبيف اإلختبار بصكرتو النيائية.5)( فقرة، كالممحؽ رقـ 26مككف مف )
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 التجربة االستطالعية لالختبار:

، كييدؼ نتيابقتو الباحثة عمى عينة مف مجتمع الدراسة كخارج عيبعد إعداد االختبار بصكرتو النيائية، ط    
 ىذا االجراء إلى:

 حساب ثبات االختبار:. أ

طالبة مف مجتمع الدراسة كخارج عينتيا، ثـ أعيد  (31)مف طبؽ اإلختبار عمى عينة استطالعية مككنة 
-Testتطبيؽ اإلختبار عمى العينة نفسيا بعد مركر أسبكعيف، كحساب معامؿ اإلرتباط بيرسكف بطريقة)

Retest( حيث بمغ ) 0.84.) 

 حديد زمف اإلختبار: ت. ب

تـ حساب زمف االختبار بناءن عمى المتكسط الحسابي لزمف تقديـ طمبة العينة االستطالعية، فكاف زمف 
( دقيقة، كذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية: زمف إجابة 45)متكسط المدة الزمنية التي إستغرقيا الطمبة 

 .(2012)عراـ، 6ثالث طالبات / االختبار=زمف إجابة أكؿ ثالث طالبات + زمف إجابة آخر 

 معامالت الصعوبة والتمييز

قامت الباحثة بتحديد درجة الصعكبة كمعامؿ التمييز لفقرات اإلختبار بعد تطبيقو عمى عينة استطالعية     
 ( فجاءت النتائج كما يأتي:6()ممحؽ رقـ 1,3طالبة، كما كيكضح الجدكؿ) (31)مككنة مف 

 مطالبكانت جميع األسئمة كاضحة ل -
 كانت مدة اإلختبار مناسبة- -
 تـ حساب معامؿ الصعكبة لكؿ سؤاؿ باستخداـ المعادلة اآلتية: - -
 %100×معامؿ الصعكبة=   س         -

 ف                    

 حيث س: عدد الطالب الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة صحيحة.     

 ف: مجمكع الطالب.          

 (.0.64 – 0.2بيف ) معامؿ الصعكبةكقد تراكح  
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 أما معامؿ التمييز فقد تـ حسابو كما يأتي:

 .تـ ترتيب أكراؽ اإلختبار تصاعديان حسب الدرجات.1

 (.9( كدنيا )أقؿ مف9أعمى مف أك تساكم)عميا .تـ تقسيـ أكراؽ الطمبة إلى مجمكعتيف 2

الذيف حصمكا عمى  .تـ حصر عدد الطالب الذيف أجابكا عف كؿ سؤاؿ إجابة صحيحة، مف بيف أكلئؾ3
 درجات عميا.

.تـ حصر عدد الطالب الذيف أجابكا عف كؿ سؤاؿ إجابة صحيحة، مف بيف أكلئؾ الذيف حصمكا عمى 4
 درجات دنيا.

 .تـ طرح الخطكة الثالثة مف الخطكة الرابعة.5

 .يقسـ الناتج عمى عدد أفراد إحدل المجمكعتيف.6

 ص-.كبيذا يككف معامؿ التمييز= س7

 ف                                 

 حيث: س: عدد طالب الفئة العميا في التحصيؿ الذيف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة صحيحة.

 ص: عدد طالب الفئة الدنيا في التحصيؿ الذيف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة صحيحة.      

  طالب إحدل المجمكعتيف. ف: مجمكع     

 (.0.66 – 0.30مييز بيف )تكقد تراكحت معامالت ال

، تـ إعتماد فقرات (6ممحؽ )االختبار كبناءان عمى جدكؿ درجات الصعكبة كمعامالت التمييز لفقرات     
ذا كانت قيـ تمييزىا أكبر 0.8-0.2اإلختبار، ألف الفقرة تعد جيدة إذا تراكحت معامالت الصعكبة بيف) (، كا 

 . (2000)عكدة، 0.3مف

  إجراءات الدراسة 6.3
 جراءات اآلتية في الدراسة:تم إتباع اإل

 .(11رقـ )ممحؽالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس لمبدء بإجراء الدراسة  .1
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دراسة مسحية تحميمية لألدبيات العممية كالدراسات المرتبطة بمكضكع البحث؛ كذلؾ بيدؼ  إجراء .2
عداد المعالجات التجريبية، كتصميـ أدكات البحث، كصياغة  إعداد اإلطار النظرم لمبحث، كا 

 فركضو، كمناقشة نتائجو.
عادة صياغتيا، إلبراز  .3 اختيار كحدة دراسية مف كتاب العمكـ كالحياة لمصؼ التاسع األساسي، كا 

أىداؼ ىذه الدركس، كمدل كفاية المحتكل العممي لتحقيؽ األىداؼ المحددة، كمدل إرتباط المحتكل 
 باألىداؼ.

المفكرة كسكامبر" كالعمؿ عمى إعداد الكحدة التعميمية المختارة تصميـ الدمج بيف استراتيجيتي "اليد  .4
 كفؽ خطكات ىذا النمكذج في تدريسيا لمطمبة.

 إعداد أدكات الدراسة كتحكيميا، ككضعيا في صكرتيا النيائية. .5
 التأكد مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة. .6
النيائية بعد إجراء  إعداد الدركس كعرضيا عمى خبراء، إلعتمادىا، كتـ إعدادىا في صكرتيا .7

 التعديالت.
اختيار عينة البحث األساسية كتكزيع الطالب عمى المجمكعات الضابطة كالتجريبية كفقان لمتصميـ  .8

 شبو التجريبي لمبحث.
 تطبيؽ أدكات الدراسة بشكؿ قبمي عمى عينة الدراسة. .9

دة منو، كما تضمنت عقد عدة جمسات مع المعمـ بيدؼ مناقشتيا فيما كرد بالدليؿ ككيفية اإلستفا .10
ىذه الجمسات أيضان إعطاء المعمـ خمفية جيدة عف خطكات الدمج بيف االستراتيجيتيف، كالعادات 

عداده باألدكات كالكسائؿ المطمكبة.  العقمية كتعريفو بكيفية تنفيذ الدركس كفقان لمنمكذج المقترح كا 
عتماد  شعبتيفتطبيؽ الدمج بيف استراتيجيتيف" اليد المفكرة كسكامبر" عمى ال .11 التجريبيتيف كا 

 الضابطتيف.الشعبتيف الطريقة اإلعتيادية عمى 
 تطبيؽ أدكات الدراسة بعديان. .12
كمف ثـ تحميؿ  SPSSإجراء المعالجة اإلحصائية لمنتائج، كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي  .13

 البيانات كتفسيرىا ككتابة التكصيات.
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 تغيرات الدراسةم  7.3
 

 قدـ تعتمد الدراسة الحالية عمى المتغيرات التالية:في ضكء ما ت    

 :المتغير المستقل- أ
 .، الطريقة اإلعتياديةالدمج بيف استراتيجيتي "اليد المفكرة كسكامبر" كليا مستكيافالتدريس طريقة  -
 الجنس كلو مستكياف )ذكر، أنثى(.-

 : كتتمثؿ فيما يمي: المتغيرات التابعة- ب
 العقؿ.عادات  -
 العممية.يـ اكتساب المفاى -

 

 التجريبي  التصميم 8.3

بعد إطالع الباحثة عمى مناىج البحث العممي، كجد أف المنيج األكثر مالئمة لمدراسة الحالية ىك المنيج     
 لتجريبي، كالتصميـ شبو التجريبي.ا

 

EG :         O1 O2 X O1 O2 

CG :        O1 O2    O1 O2 

 

 

 

 

 

EG:المجموعة التجريبية 

CG:المجموعة الضابطة 

O1:قياس قبمي وبعدي لعادات العقل 

O2: تساب المفاىيمكال  قبمي وبعدي اختبار  

X: المعالجة 
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 المعالجة اإلحصائية 8.3

كنباخ ألفا كمعامؿ كر  SPSSراء المعالجة اإلحصائية لمنتائج، كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائيتـ إج   
 ANCOVA ، كالمتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية كتحميؿ التغاير المصاحبكمعامؿ ارتباط بيرسكف

ر في تنمية عادات العقؿ كمف ثـ تحميؿ البيانات، كحساب أثر الدمج بيف استراتيجيتي اليد المفكرة كسكامب
كاكتساب المفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي.  ثـ تمت مقارنة نتائج التطبيؽ كمناقشتيا، 

 كتفسيرىا عمى ضكء اإلطار النظرم، كالدراسات، كالنظريات المرتبطة.
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 الفصل الرابع

__________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة

 

 مقدمة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كالتي ىدفت لمتعرؼ إلى أثر الدمج بيف 
استراتيجيتي" اليد المفكرة كسكامبر" في تنمية عادات العقؿ كاكتساب المفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ 

الدراسة كجمع بياناتيا، استخدمت التحميالت اإلحصائية الكصفية  التاسع األساسي، كبعد تطبيؽ إجراءات
 كاالستداللية المطمكبة، كفيما يمي عرض النتائج بالتسمسؿ حسب األسئمة.

 
النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة 4.1  

 
صف ما أثر الدمج بين استراتيجيتي "اليد المفكرة وسكامبر" في تنمية عادات العقل لدى طمبة ال

 التاسع األساسي؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟

 كانبثؽ عف السؤاؿ الفرضية الصفرية اآلتية:

( بين متوسطات درجات طمبة α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  -
 .التدريس والجنس والتفاعل بينيماعادات العقل تعزى لطريقة الصف التاسع األساسي في 

طمبة الصؼ كالختبار ىذه الفرضية، تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لعالمات 
( ىذه 1.4الجدكؿ ) عادات العقؿ كذلؾ بحسب الجنس كطريقة التدريس، كيبيف  التاسع األساسي في استبانة

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.
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في درجات طمبة الصؼ التاسع األساسي ل(: المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية 1.4جدكؿ)
القبمي كالبعدم حسب طريقة التدريس كالجنس. عادات العقؿ استبانة  

 
 الجنس

االحصاءات 
 ةالوصفي

 القياس البعدي القياس القبمي
 عالمجمو  الضابطة التجريبية المجموع الضابطة التجريبية

 
 ذكور

 39 19 20 39 19 20 العدد
 135.69 130.53 140.60 133.28 127.47 138.80 المتكسط الحسابي
 13.14 12.03 12.50 16.82 14.62 17.24 االنحراؼ المعيارم

 
 إناث

 51 26 25 51 26 25 العدد
 139.67 138.85 140.52 141.94 141.92 141.96 المتكسط الحسابي
 16.08 16.86 15.54 17.24 17.44 17.38 ارماالنحراؼ المعي

 

المجموع

 90 45 45 90 45 45 العدد
 137.94 135.33 140.56 138.19 135.82 140.56 المتكسط الحسابي
 14.93 15.43 14.11 17.50 17.68 17.20 االنحراؼ المعيارم

 

طمبة الصؼ ات ابية لعالم( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحس1.4) كيالحظ مف الجدكؿ  
العقؿ البعدية تبعان لطريقة التدريس كالجنس، كما أظيرت النتائج مف عادات التاسع األساسي في استبانة 

( أف المتكسطات الحسابية لعالمات المجمكعة الضابطة أقؿ مف المتكسطات 1.4خالؿ الجدكؿ)
حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة ة، الحسابية لعالمات المجمكعة التجريبية في أداة العقؿ البعدي

( بإنحراؼ 135.33(، كلممجمكعة الضابطة )14.11( بإنحراؼ معيارم قيمتو )140.56التجريبية  )
( أف المتكسطات الحسابية 1.4(.  كما كأظيرت النتائج مف خالؿ الجدكؿ )15.43معيارم قيمتو )

إلناث، حيث كانت متكسطات عالمات اإلناث لعالمات الذككر أقؿ مف المتكسطات الحسابية لعالمات ا
( بإنحراؼ 135.69( كمتكسطات عالمات الذككر )16.08( بإنحراؼ معيارم قيمتو )139.67)

في القياس البعدم ألداة عادات العقؿ. كلمعرفة ما إذا كانت ىذه الفركؽ  (13.14معيارم قيمتو )
 ≤ 0.05)لة إحصائية عند مستكل الداللة الظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات الطمبة ذات دال

α) ثنائيتـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير ال ANCOVA)( والجدول ،)يوضح ذلك.4.5 ) 
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طمبة الصؼ التاسع عالمات ( لمتكسطات ANCOVA)  : نتائج تحميؿ التغاير الثنائي (2.4) جدكؿ
 كالجنس كالتفاعؿ بينيما.كفقان لطريقة التدريس  ةاألساسي في أداة عادات العقؿ البعدي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة *

 0.000 502.65 15804.54 1 15804.54 )القبمي( قياسال
 *0.018 5.80 182.31 1 182.314 الجنس

 0.287 1.15 36.11 1 36.114 التدريس طريقة
 0.775 080. 2.58 1 2.583 جنس* الطريقةال

 - - 31.44 85 2672.62 الخطأ
 - - - 89 1732431 المعدؿ الكمي 

(α ≤ 0.05) *دالة عند مستكل الداللة  
 

:النتائج المتعمقة بطريقة التدريس  
( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عالمات طمبة المجمكعتيف 2.4يالحظ مف الجدكؿ )    

( كأف مستكل الداللة المحسكبة قد بمغ 1.15عادات العقؿ تساكم )  ية في استبانةالضابطة كالتجريب
كعميو يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية  (α ≤ 0.05)( كىي قيمة أعمى مف مستكل الداللة اإلحصائية 0.287)

 عادات العقؿ البعدية. تدريس في استبانةبعدـ كجكد فركؽ في عالمات الطمبة تعزل لطريقة ال
 

 :ج المتعمقة بالجنسالنتائ
( كأف مستكل الداللة 5.80( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمتغير الجنس بمغت )2.4يالحظ مف الجدكؿ )   

 ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  فركؽ أم أف ىناؾ( 0.018المحسكبة قد بمغ )

α) ية المعدلة لعالمات ( يبيف المتكسطات الحساب3.4عادات العقؿ، كالجدكؿ ) في عالمات الطمبة في استبانة
 عادات العقؿ البعدية حسب الجنس. الطمبة في استبانة
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طمبة الصؼ لعالمات (: المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية لمتكسطات 3.4جدكؿ)
 .البعدم حسب طريقة الجنس عادات العقؿ في استبانة التاسع األساسي

 الخطأ المعيارم المتكسطات الحسابية المعدلة عةالمجمك 
 916. 139.633 ذككر
 797. 136.660 إناث

 
( كىك أكبر مف المتكسط المعدؿ 139.633( أف المتكسط المعدؿ لمذككر ىك ) 3.4كيالحظ مف الجدكؿ )   

 (، كبذلؾ تككف الفركؽ حسب الجنس لصالح الذككر.136.660لإلناث )
 

 :التفاعل بين طريقة التدريس والجنسالنتائج المتعمقة ب
( يتبيف أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس بمغت 2.4كبالرجكع إلى الجدكؿ )

(، كىي قيمة أكبر مف مستكل الداللة اإلحصائية 0.775(، كأف مستكل الداللة المحسكبة يساكم )0.08)
(0.05 ≥ α)  حصائية في المتكسطات ية بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إأم أنو يتـ قبكؿ الفرضية الصفر

في العمكـ لدل طمبة الصؼ التاسع  العقؿتنمية عادات  يف (α ≤ 0.05) الحسابية عند مستكل الداللة
 كالجنس.طريقة التدريس االساسي تعزل لمتفاعؿ بيف 

 

:النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني لمدراسة 2.4  
 

يجيتي "اليد المفكرة وسكامبر" في اكتساب المفاىيم العممية لدى طمبة الصف ما أثر الدمج بين استرات
 التاسع األساسي؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟

 كانبثؽ عف السؤاؿ الفرضية الصفرية اآلتية:

ن متوسطات درجات طمبة ( بيα ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -
زى لطريقة التدريس والجنس والتفاعل الصف التاسع األساسي في اختبار اكتساب المفاىيم العممية تع

 .بينيما
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كالختبار ىذه الفرضية، تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لعالمات طمبة الصؼ 
كذلؾ بحسب الجنس كطريقة التدريس، كيبيف  ةاختبار اكتساب المفاىيـ العمميالتاسع األساسي في 

 الحسابية كاالنحرافات المعيارية. ( ىذه المتكسطات4.4الجدكؿ)
 
طمبة الصؼ التاسع األساسي في اختبار  بية كاإلنحرافات المعيارية لعالمات: المتكسطات الحسا (4.4جدكؿ)

 كالجنس. اكتساب المفاىيـ العممية القبمية كالبعدية تبعان لطريقة التدريس

 
 الجنس

االحصاء 
 الوصفي

 القياس البعدي القياس القبمي
 المجموع الضابطة التجريبية المجموع الضابطة التجريبية

 
 ذكور

 39 19 20 39 19 20 العدد
 17.38 15.79 18.90 7.72 8.11 7.35 المتكسط الحسابي
 6.01 6.70 4.96 2.25 2.38 2.13 االنحراؼ المعيارم

 
 إناث

 51 26 25 51 26 25 ددالع
 20.37 19.54 21.24 8.76 8.73 8.80 المتكسط الحسابي
 4.14 4.74 3.28 2.60 2.52 2.71 االنحراؼ المعيارم

 
 المجموع

 90 45 45 90 45 45 العدد
 19.08 17.96 20.20 8.31 8.46 8.16 المتكسط الحسابي
 5.22 5.89 4.23 2.50 2.45 2.55 االنحراؼ المعيارم

 

( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات طمبة الصؼ 4.4كيالحظ مف الجدكؿ )    
التاسع األساسي في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية البعدم تبعان لطريقة التدريس كالجنس، كما أظيرت 

ضابطة أقؿ مف ( أف المتكسطات الحسابية لعالمات المجمكعة ال4.4النتائج مف خالؿ الجدكؿ)
المتكسطات الحسابية لعالمات المجمكعة التجريبية في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية البعدم، حيث 

(، كلممجمكعة 4.23( بإنحراؼ معيارم قيمتو )20.20بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية  )
( 4.4مف خالؿ الجدكؿ ) (.  كما كأظيرت النتائج5.89( بإنحراؼ معيارم قيمتو )17.96الضابطة )

أف المتكسطات الحسابية لعالمات الذككر أقؿ مف المتكسطات الحسابية لعالمات اإلناث، حيث كانت 
( كمتكسطات عالمات الذككر 4.14( بإنحراؼ معيارم قيمتو )20.37متكسطات عالمات اإلناث )
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كلمعرفة  اب المفاىيـ العممية،الختبار اكتس( في القياس البعدم 6.01( بإنحراؼ معيارم قيمتو )17.38)
ما إذا كانت ىذه الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات الطمبة ذات داللة إحصائية عند 

(، والجدول (ANCOVA الثنائيتـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير ( α ≤ 0.05)مستكل الداللة 

 ( يوضح ذلك.4.5)
 

( لمتكسطات عالمات طمبة الصؼ التاسع األساسي ANCOVA)ائي الثن: نتائج تحميؿ التغاير  (5.4جدكؿ)
 في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية كفقان لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 مستوى 
 الداللة *

 0.167 1.95 46.96 1 46.96 )القبمي(إلختبار ا
 *0.012 6.55 157.98 1 157.98 الجنس

 *0.019 5.73 138.32 1 138.32 التدريس طريقة
 0.432 620. 15.03 1 15.03 طريقة* الجنسال

 - - 24.13 85 2051.02 الخطأ
 - - - 89 35183 الكمي المعدؿ

(α ≤ 0.05) *دالة عند مستكل الداللة  

:النتائج المتعمقة بطريقة التدريس  

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عالمات طمبة المجمكعتيف 5.4يالحظ مف الجدكؿ )   
( كأف مستكل الداللة المحسكبة قد 5.73الضابطة كالتجريبية في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية تساكم ) 

فركؽ دالة إحصائيان عند ( كعميو يتـ رفض الفرضية الصفرية كالقبكؿ بالفرضية البديمة بكجكد 0.019بمغ )
في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية تعزل الستخداـ طريقة التدريس، كالجدكؿ ( α ≤ 0.05)مستكل الداللة 

بية المعدلة الكتساب المفاىيـ العممية في االختبار البعدم حسب طريقة ( يبيف المتكسطات الحسا5.4)
 التدريس:
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طمبة الصؼ  عالماتدلة كاألخطاء المعيارية البعدية لمتكسطات : المتكسطات الحسابية المع (6.4جدكؿ)
 التاسع األساسي في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية البعدم حسب طريقة التدريس.

 الخطأ المعيارم المتكسطات الحسابية المعدلة المجمكعة
 742. 17.632 الضابطة
 739. 20.141 التجريبية

 

( 20.141أف المتكسط الحسابي المعدؿ لطريقة التدريس التجريبية ىك ) ( 6.4يالحظ مف الجدكؿ )     
(، كبذلؾ تككف الفركؽ حسب 17.632أكبر مف المتكسط الحسابي المعدؿ لطريقة التدريس اإلعتيادية )

مقابؿ طريقة التدريس  يس لصالح طريقة التدريس "الدمج بيف استراتيجيتي اليد المفكرة كسكامبر"طريقة التدر 
 تيادية.اإلع

 

:النتائج المتعمقة بالجنس  

( كأف مستكل الداللة 6.55( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمتغير الجنس بمغت )5.4يالحظ مف الجدكؿ )   
( حيث يتـ رفض الفرضية الصفرية كالقبكؿ بالفرضية البديمة أم أف ىناؾ فركؽ 0.012المحسكبة قد بمغ )

في عالمات الطمبة في اختبار اكتساب  (α ≤ 0.05)صائية ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلح
( يبيف المتكسطات الحسابية المعدلة لعالمات الطمبة في اختبار اكتساب 7.4المفاىيـ العممية، كالجدكؿ )

 المفاىيـ العممية البعدية حسب الجنس.
طمبة الصؼ  عالماتات المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية لمتكسط( : 7.4جدكؿ )

 .الجنسالتاسع األساسي في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية البعدم حسب 
 الخطأ المعيارم المتكسطات الحسابية المعدلة المجمكعة
 797. 17.519 ذككر
 695. 20.253 إناث

    



  62 
 

المتكسط المعدؿ ( كىك أقؿ مف 17.519( أف المتكسط المعدؿ لمذككر ىك ) 7.4كيالحظ مف الجدكؿ )     
 (، كبذلؾ تككف الفركؽ حسب الجنس لصالح اإلناث.20.253لإلناث )

 

:النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس  

( يتبيف أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس 5.4كبالرجكع إلى الجدكؿ )     
(، كىي قيمة أكبر مف مستكل الداللة 0.432ة يساكم )(، كأف مستكل الداللة المحسكب0.62بمغت )

حصائية عند أم أنو يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ (α ≤ 0.05)اإلحصائية 
في العمـك لدل طمبة الصؼ التاسع االساسي تعزل  اكتساب المفاىيـ العممية يف (α ≤ 0.05) مستكل الداللة
 كالجنس.ريس طريقة التدلمتفاعؿ بيف 

 

ممخص نتائج الدراسة 3.4  

طمبة بيف متكسطات درجات  (α ≤ 0.05) مستكل الداللةعند ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   -
 .لطريقة التدريستعزل  في عادات العقؿ ساسيالصؼ التاسع األ

الصؼ  طمبة بيف متكسطات درجات (α ≤ 0.05)الداللة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل   -
 تعزل لمجنس، كلصالح الذككر. في عادات العقؿ التاسع األساسي

طمبة بيف متكسطات درجات  (α ≤ 0.05) الداللةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل   -
 كالجنس.طريقة التدريس  تعزل لمتفاعؿ بيففي عادات العقؿ ساسي الصؼ التاسع األ

طمبة الصؼ ( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05) الداللةتكل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مس  -
 .لطريقة التدريسعزل بار اكتساب المفاىيـ العممية تتفي اخالتاسع األساسي 

( بيف متكسطات درجات طمبة الصؼ α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
 تعزل لمجنس، كلصالح اإلناث.التاسع األساسي في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية 

( بيف متكسطات درجات طمبة α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
 كالجنس.تفاعؿ بيف طريقة التدريس تعزل لمالصؼ التاسع األساسي في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية 
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 الفصل الخامس

_________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 مقدمة:

ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر الدمج بيف استراتيجيتي " اليد المفكرة كسكامبر" في تنمية عادات العقؿ  ىدفت   
كاكتساب المفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي.  كفيما يمي مناقشة نتائج الدراسة كالكصيات 

اجمة عنيا.الن   

 

مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة 1.5  

ما أثر الدمج بين استراتيجيتي "اليد المفكرة وسكامبر" في تنمية عادات العقل لدى طمبة الصف 
 التاسع األساسي؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟

   
راسة بعدـ كجكد فركؽ في تنمية عادات العقؿ تعزل لطريقة التدريس الدمج أظيرت نتائج ىذه الد  

كأيضان ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تنمية عادات العقؿ  بيف استراتيجيتي " اليد المفكرة كسكامبر"،
أم أنو يمكف تنمية عادات العقؿ المتنكعة باستراتيجيات  تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس،

( أف Wiersema & Licklider, 2009رؽ مختمفة حتى اإلعتيادية منيا، حيث تكصمت دراسة )كط
التعمـ يحدث أكالن لدل الفرد في العقؿ عبر ممارسة عادات عقمية معينة تسيؿ التعمـ كتزيد مف إمكانية 

بطرؽ مختمفة،  مما يقكدنا إلى أف لدل كؿ فرد عادات عقمية مختمفة في درجتيا يتـ تنميتيااإلحتفاظ بو، 
( إلى أف ىناؾ أىمية لتضميف ىذه العادات المتنكعة في Gordon, 2011ككذلؾ تكصمت دراسة )



  64 
 

كبذلؾ فإف  ،المناقشات كاألنشطة الصفية، مما ينمي تفكير الطمبة لحؿ مشكالتيـ الحياتية مف خالليا
 تنكعة.ىناؾ العديد مف االستراتيجيات التي يمكف مف خالليا تنمية عادات عقمية م

( يجد بأف استراتيجية سكامبر التي استخدميا الباحث لتنمية بعض 2015كالناظر إلى دراسة )صالح، 
عادات العقؿ ؾ ) حب اإلستطالع، كاإلجتياد، كالتفتح العقمي، كالمثابرة، كالتكاصؿ، كالتشكؾ المبني 

شكؾ المبني عمى المعرفة، كأيضا عمى المعرفة(، ساىمت في تنميتيا جميعان باستثناء عادتي المثابرة، كالت
كاف حجـ تأثير استراتيجية سكامبر في تنمية بعض عادات العقؿ كبيران باستثاء عادة التكاصؿ التي كاف 
بيا التأثير متكسطان، كعادتي المثابرة كالتشكؾ المبني عمى المعرفة كاف التأثير بيما صغيران، كبذلؾ تتفؽ 

الية في عدـ قدرتيا عمى تنمية عادات العقؿ كمنيا المثابرة، كعدـ ىذه النتيجة مع نتيجة الدراسة الح
 التيكر )التشكؾ المبني عمى المعرفة(، كالتكاصؿ.

كأيضان بالرجكع إلى الدراسات السابقة نرل بأف المتغيرات التابعة التي تناكلتيا الدراسات المتعمقة 
تفكير العممي بإعتبارىا تعتمد عمى إعماؿ اليد، باستراتيجية اليد المفكرة تركز عمى الميارات العممية كال

في حيف أف المتغيرات التابعة التي تناكلتيا الدراسات المتعمقة باستراتيجية سكامبر تركز عمى ميارات 
التفكير العميا كالتفكير اإلبداعي كتنمية بعض عادات العقؿ بإعتبارىا تعمؿ عمى إعماؿ العقؿ، كبذلؾ 

تاف االستراتيجيتاف بإعماؿ اليد كالعقؿ، لـ يعمؿ بشكؿ كامؿ عمى تنمية ميارات فإف عممية الدمج بيف ىا
 التفكير العميا كعادات العقؿ.

كقد تبيف أيضان مف نتائج الدراسة بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في تنمية عادات العقؿ تعزل   
الدماغ حيث يميؿ الذككر لمجنس كلصالح الذككر، كيمكف أف يرجع سبب ىذه الفركؽ إلى نظرية نصفي 

نتقاء حمكؿ التي تناسب  لمتفكير بشكؿ منطقي كبطيء كعقالني فيما يكاجيكنو مف مشكالت حياتية كا 
تائج دراسة حيث أظيرت ن ميكليـ كاتجاىاتيـ عمى عكس اإلناث المكاتي قد تؤثر العاطفة عمى تفكيرىف ،

منبع االختالؼ يأتي مف كضعية كأف المرأة.  رائدة أف نظاـ عمؿ الدماغ اإلنساني يختمؼ مف الرجؿ إلى
بية عند اإلناث تسير بشكؿ النكاقؿ العصف ،في دماغ الذكر، كتمؾ التي في دماغ األنثى النكاقؿ العصبية 

، كذلؾ يفسر الحدس تربط الجزء األيسر المسؤكؿ عف التفكير المنطقي باأليمف المسؤكؿ عف فعرضي، 
فالحدس ما يسميو الناس الشعكر الداخمي، حيث تتفكؽ النساء  سية، نساء الكظائؼ الحدلماذا تتقف ال

عمى الرجاؿ في ىذه الميارات المرتبطة بككنيف أميات جيدات"، فيما يتفكؽ الرجاؿ عمى النساء في 
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(، 2017األكثر منطقية، كىذا يختمؼ مع دراسة ) قاسـ،  ءة الخرائطالكظائؼ المكانية كالحركية كقرا
 ( في أنو ال أثر لمجنس في تنمية عادات العقؿ.2016كالمراعية،  كدراسة ) النداؼ

 
بالسؤال الثاني لمدراسة المتعمقةالنتائج  مناقشة 2.5  

ما أثر الدمج بين استراتيجيتي "اليد المفكرة وسكامبر" في اكتساب المفاىيم العممية لدى طمبة الصف 
 لتدريس والجنس والتفاعل بينيما؟التاسع األساسي؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة ا

 
اتضح مف خالؿ نتائج الدراسة بأف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان في اكتساب المفاىيـ العممية تعزل لطريقة    

التدريس، أم لصالح المجمكعة التجريبية.  كترل الباحثة أف لطريقة التدريس الجديدة )الدمج بيف استراتيجيتي 
ر إيجابي كمممكس، فالمتعمـ عندما يمارس التعمـ في مكقؼ تعميمي تعممي تتنكع "اليد المفكرة كسكامبر"( أث

ان ساعد عمى إيجاد جكان تعميميفيو األنشطة الصفية كالمشكالت التي يتفاعؿ معيا، كطرح تساؤالت حكليا، 
حميؿ المكقؼ، ، لككف المتعمـ عنصران ايجابيان فيك مف قاـ باكتشاؼ المعرفة، كتمناسبان لمكصكؿ لمفيـ الصحيح

كربطو بخبراتو السابقة كصكالن لممفيكـ العممي كمف ثـ التكسع في استخدامو في حياتو اليكمية، األمر الذم 
أدل إلى فيـ أعمؽ لطبيعة المفاىيـ العممية الكاردة كاإلحتفاظ بيا كجعميا أكثر ثباتان في ذاكرتو، مما أدل إلى 

(، 2016ضابطة، كىذا يتفؽ مع دراسة )العمكر كالعميمات، تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة ال
( في أف 2012(، كدراسة )الحراحشة، 2012(، كدراسة )عراـ، 2016كدراسة ) صبرم كالبعمي كحجاج، 

استخداـ االستراتيجيات المتنكعة المعتمدة عمى األنشطة المتنكعة كالمشكالت المختمفة تعمؿ عمى اكتساب 
 أعمؽ لدل المتعمـ. المفاىيـ العممية بشكؿ

كما ككانت مف نتائج ىذه الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اكتساب المفاىيـ العممية تعزل لمجنس    
في أف اإلناث لدييف رغبة أكبر لمتعمـ كقدر أكبر مف المشاركة،  السببكلصالح اإلناث، كيمكف إرجاع 

ساعدتيف عمى فيـ المفاىيـ العممية بشكؿ أعمؽ،  كاإلنتباه  كالتفاعؿ مع خطكات الطريقة الجديدة التي
(، 2008بالمقارنة مع الذككر الذيف يميمكف بشكؿ أكبر لمتعمـ الميني كالنجارة كالحدادة كاعماؿ البناء )مطر، 

( التي تكصمت بأنو ال يكجد أثر لمجنس في تنمية 2017كىذه النتيجة تخالؼ دراسة ) يكنس كالدكالت، 
 المفاىيـ العممية.
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كقد تبيف أيضان مف نتائج الدراسة بعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اكتساب المفاىيـ العممية تعزل    
لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس، حيث أف المجمكعتيف التجريبيتيف )ذككر، ك إناث(  المتاف درستا 

س الخطكات، فمـ يؤخذ باإلعتبار باستخداـ الدمج بيف االستراتيجيتيف خضعتا لنفس الظركؼ التعميمية، كبنف
جنس المتعمـ عند تصميـ الدليؿ، كراعت الخصائص النمائية لكال الجنسيف، كبذلؾ فيي مالئمة لمتدريس في 
مدارس الذككر كاإلناث عمى حد سكاء، مما أدل لعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس 

( حيث أكضحكا بأف المتعمميف 2012كدراسة )منصكر،  (،2017كالجنس، كىذا يتفؽ مع دراسة )البيطار، 
 يظيركف تحسنان في المفاىيـ العممية عند تدريسيـ باستراتيجية اليد المفكرة إلعتمادىا عمى الممارسات العممية.

توصيات الدراسة 3.5  

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، يمكن تقديم التوصيات اآلتية:

ج:توصيات لمركز المناى  

بما يمي: توصي الباحثة مركز المناىج  

، كتضميف أنشطة تفعؿ اكتساب المفاىيـ العممية لدل الطمبة.تبني استخداـ استراتيجيات تعميمية تعمؿ عمى 1
 مف خالليا استخداـ استراتيجية اليد المفكرة كاستراتيجية سكامبر.

لمكاجية الحياة مكاجية كاعية قائمة عمى قاعدة  .تفعيؿ الدكر الفعاؿ لمطمبة في العممية التعميمية التعممية؛2
 معرفية عممية قكية باالستعانة باستراتيجيات تعميمية جديدة.

 توصيات لوزارة التربية والتعميم

 توصي الباحثة وزارة التربية والتعميم بما يمي:

قؿ كاالستراتيجيات .تدريب معممي كمشرفي العمـك أثناء الخدمة لتمكينيـ مف العمؿ عمى تنمية عادات الع1
 التي تنمي ىذه العادات.

.ضركرة إعداد برامج تدريبية لتعريؼ المعمميف باستراتيجيات التدريس الحديثة التي تخرج تفكير الطالب مف 2
 الصندكؽ كتحقؽ دكره الفعاؿ في العممية التعميمية التعممية.
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 توصيات لمدراء المدارس الخاصة والحكومية

والحكومية بما يمي: المدارس الخاصة صي الباحثة لمدراءتو   

.عقد دكرات تأىيمية لممعمميف بيدؼ تطكير مياراتيـ بالتعرؼ عمى استراتيجيات تدريسية حديثة.1  

 توصيات لممعممين

 توصي الباحثة المعممين بما يمي:

و العقمية ، كتحسف مياراتت التعميمية التي تساعد عمى اكتساب المفاىيـ.تكظيؼ اإلساليب كاالستراتيجيا1
 كاإلدراكية.

. تزكيد المعمميف بدليؿ معمـ لمتدريس مف خالؿ تكظيؼ المراحؿ اإلجرائية الستراتيجيتي اليد المفكرة 2
 كسكامبر.
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 قائمة المصادر والمراجع

  .مدى تضمين عادات العقل في مناىج العموم لممرحمة االساسية العميا  (.2012.) ، االءالسمفأبك 
 .)رسالة ماجستير غير منشكرة(  .ياشمية، االردفالالجامعة 

(.  فاعمية استراتيجية سكامبر في تنمية بعض ميارات التذكؽ األدبي كالتعبير 2016أبك المبف، كجيو .)
(. 71، العدد )دراسات عربية في التربية وعمم النفسالكتابي االبداعي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم، 

251-295. 

العموم  فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاىيم والوعي الصحي في(.  2006ـ .)، حاتزايدةأبك 
 .  الجامعة االسالمية، غزة.  )رسالة ماجستير غير منشكرة(.ساسيلدى طمبة الصف السادس األ

ة الصف أثر دورة التعمم في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية لدى طمب (. 2008رائد .) ،األسمر
 ماجستير غير منشكرة(. )رسالة، غزة االسالمية،. الجامعة السادس واتجاىاتيم نحوىا

 ، مكتبة االفاؽ، غزة.2ط تدريس العموم في التعميم العام،(.  2009، إحساف؛ المكلك، فتحية .)اآلغا

ف ميارات تكليد فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات سكامبر في تحسي  (.2019آؿ ثنياف، ىند .)
مجمة العموم   االفكار في التعبير الكتابي لدل طالبات جامعة االميرة نكرة بنت عبد الرحمف بمدينة الرياض.

 .473-435. (1) (، العدد16)د ، المجموالفسيةالتربوية 

لمفاىيـ استخداـ استراتيجية اليد المفكرة في تدريس مقرر الييدركليكا لتنمية ا  (.2017.) البيطار، حمدم
العممية لكمية التربية  المجمة الصناعي،الييدركليكية كالتفكير العممي لدل طالب الصؼ الثالث الثانكم 

 .66-4 (.3) العدد (،33) المجمد ،، مصربأسيوط

(.  فاعمية استخداـ استراتيجية سكامبر لتدريس مقرر الفقو في تنمية ميارات التفكير 2017الجبريف، منيرة .)
(، 17، المجمد )، مصروالتنميةمجمة الثقافة ل طالبات الصؼ السادس اإلبتدائي بمدينة الرياض، العميا لد
 .280-189(. 114العدد )
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االردن عادات العقل والفاعمية الذاتية لدى طمبة الصفين السابع والعاشر في   (.2008.) ، عبد اهللحجات
 .)رسالة ماجستير غير منشكرة(  .العربية، االردف جامعة عماف  .ببعض المتغيرات الديموغرافية وارتباطيما

(.  أثر استراتيجية المماثمة في تدريس العمـك في اكتساب المفاىيـ العممية كمستكل 2012الحراحشة، ككثر .)
 .451-411(. 2(، العدد )28، المجمد )، مجمة جامعة دمشقأداء عمميات العمـ األساسية

ثر استخداـ نمكذج بايبي البنائي في اكتساب المفاىيـ الفقيية أ  .(2017.) السعكدم، خالد ك ، سحرحسف
سالمية لدل طالبات الصؼ الثامف االساسي في الذاتية لمتعمـ في مبحث التربية اإلك كتنمية عادات العقؿ 

 .47-61. (1) العدد (،13) المجمد االردف، ،التربويةاالردنية في العموم  المجمة االردف،

الرابع االبتدائي في المممكة  تالميذ الصفتنمية التفكير االبداعي لدى   (.2007.) اصرالحسيني، عبد الن
)رسالة ماجستير غير   .العربي، البحريفجامعة الخميج   سكامبر. باستخدام برنامجالعربية السعودية 

 .منشكرة(

بعض المفاىيم فاعمية برنامج حاسوبي قائم عمى الخيال العممي في تنمية (.  2014خضكر، خمكد .)
 .)رسالة ماجستير غير منشكرة(.  جامعة دمشؽ.  ( سنوات6-5) العممية لطفل الروضة بعمر

(.  األخطاء المفاىيمية في الكيمياء )المحاليؿ( لدل طمبة 2001، عبد اهلل كالجميؿ، حسيف .)الخطايبة
، جامعة عيف شمس، المجمد مجمة كمية التربيةالصؼ االكؿ الثانكم العممي بمحافظة اربد شماؿ األردف، 

 .209-179(. 25(، العدد )1)

(. 116، مجمة التربية، مجمد )مضامين الفمسفة البنائية في تدريس العموم(.  1996، يكنس .)الخميمي
255-270. 

سمسمة (.  تطكير األنشطة العممية لتنمية التفكير في ضكء المشركعات العالمية، 2009الدسكقي، عيد .)
المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية. تعمم العموم،  

(.  فاعمية برنامج سكامبر في تنمية التفكير اإلبداعي لدل معممات رياض األطفاؿ، 2017الرشيدم، مريـ .)
-77(. 29(، العدد )9، مصر، المجمد )جامعة االسكندرية(-)كمية رياض األطفال مجمة الطفولة والتربية

105. 
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، العدد مجمة الدراسات العربية في التربية وعمم النفسالعقؿ في مادة العمـك لدل طالب المرحمة اإلبتدائية، 

(2  .)51 - 70 

التفكير اإلبتكاري  فاعمية استراتيجية"سكامبر" لتعميم العموم في تنمية ميارات(.  2012الركيثي، مريـ .)
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 منشكرة(.
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 .490-455. (39) العدد (،4) المجمد مصر،
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اعمية استراتيجية سكامبر في تعميـ العمكـ في تنمية عادات العقؿ العممية (.  ف2015صالح، صالح .)
 ،(26المجمد ) ،مصر بنيا(،ية )جامعة التربمجمة كمية كميارات اتخاذ القرار لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية، 

 .242-173(. 103العدد )

الخرائط الذىنية في اكتساب فاعمية استخداـ (.  2016صبرم، ماىر كالبعمي، ابراىيـ كحجاج، آية. )
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 42 - 13(.  33( ، العدد )1المجمد ) وعمم النفس،

(.  فعالية استراتيجية مقترحة قائمة عمى بعض نماذج التعمـ 2000، ماىر كتاج الديف، ابراىيـ .)صبرم
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 (.77العدد) (،21المجمد ) ،رسالة الخميج العربي  ،لدل معممات العمـك في السعكدية

فاعمية برنامج قائم عمى نموذج سكامبر في تنمية ميارات التفكير الناقد في   (.2017.) صقر، نجالء
)رسالة ماجستير غير   .االسالمية، غزةالجامعة   .االساسي بغزة العموم والحياة لدى تمميذات الصف الرابع

 منشكرة(

(.  فعالية استراتيجية سكامبر في تنمية التفكير اإلبداعي في مادة العمكـ لدل تالميذ 2015، ايماف .)طمبة
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 منشكرة(.

فاعمية برنامج غرفة جكجؿ الصفية عمى اكتساب المفاىيـ  (. 2016.) عميمات، محمدك  ، يكسؼالعمكر
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 .97-61(. 3(، العدد )31جمد )مصر، الم ط،بأسيو مجمة كمية التربية 

 عماف. دار األمؿ لمنشر كالتكزيع،  .القياس والتقويم في العممية التدريسية  (.2000.) ، عكدةعكدة

 ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.المدخل إلى التدريس(.  2003، سييمة.)الفتالكم

الجنس كالفرقة الدراسية لدل عينة مف طمبة كمية  (.  عادات العقؿ كعالقتيا بمتغيرم2017، ايماف .)قاسـ
 .463-437(. 22، مصر، العدد )مجمة كمية التربية ببورسعيدالتربية ببكرسعيد، 

، الككيت، المجمد مجمة الطفولة العربية(.  تقكيـ عادات العقؿ كاعداد تقرير عنيا، 2004، آرثر .)ككستا
 .77-73(. 20(، العدد )5)
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فاعميةاستخداـ استراتيجية سكامبر لتنمية ميارات التفكير االبداعي كالتحصيؿ   (.2016)محمد، أحمد .
العممية لكمية  المجمة السعكدية،الدراسي في مادة العمكـ لدل تالميذ الصؼ الثاني المتكسط بالمممكة العربية 
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 .575-521. (77) ، العددالسعودية
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مجمة الدراسات   ىمية المفاىيـ العممية في تدريس العمـك كصعكبات تعمميا.أ  (.2014.) ، منصكرمصطفى
 .108-88.  8العدد  الجزائر.  الكادم. ، جامعةاالجتماعيةوالبحوث 

االتجاه نحك التعميـ الميني كعالقتو ببعض المتغيرات لدل طمبة المرحمة الثانكية (.  2008مطر، محمود .)
 238-204  (.واقع/ تحديات/طموحات)ر التعميم التقني والميني في فمسطين مؤتم، بمحافظة غزة

المفاىيـ العممية كبعض ميارات  المفكرة اتنميةاليد  استخداـ استراتيجيةفاعمية   (.2012.) منصكر، نجالء
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(. أثر استخداـ األلعاب الصغيرة كالحصص الحركية عمى 2016، عبد السالـ كالمراعية، دعاء .)النداؼ
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 االردنية، االردف.

يف كالمندفعيف في كؿ مف عادات العقؿ كدافعية اإلتقاف لدل (. الفركؽ بيف المتركي2017، سعاد .)نصر
 .247-216(. 1(، العدد )3، المجمد )، مجمة العموم التربويةتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ االساسي
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  .ة في عكاالمنظم ذاتيا لدى طمبة المرحمة الثانوي وعالقتيا بالتعممعادات العقل  (.2014.) ، أميركاكد
 (.)رسالة ماجستير غيرمنشكرة  .االردف العربية،جامعة عماف 

فاعمية استخدام بعض استراتيجيات تنمية التفكير في تدريس القراءة في تنمية (. 2010الكزير، ىدل .)
.  جامعة المنصكرة، مصر.  )رسالة ماجستير غير ميارات القراءة الناقدة لدى طالب المرحمة الثانوية

 ة(.منشكر 

أثر تكظيؼ برمجية تعميمية محكسبة مبنية عمى استراتيجية  (.2017.) الت، عدنافدك الك  ، عبد اهلليكنس 
مجمة العموم التربوية االستقراء المكجو في اكتساب المفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ الثالث االساسي، 

.543-512. (4) (، العدد25) ، المجمدوالنفسية
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 المالحق

(1ممحق رقم )  

 تحكيم أداة عادات العقل

 

/ة/ة: ...........................................................المحتـرمحكـ حضرة ال  
 

أثر الدمج بين استراتيجيتي اليد المفكرة وسكامبر في تنمية عادات  "تقكـ الباحثة باجراء دراسة بعنكاف 
" كذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في اساليب اب المفاىيم العممية لدى طمبة الصف التاسع األساسيالعقل واكتس

 . عادات العقؿ مقياسالتدريس العامة مف جامعة القدس، كاستمـز ذلؾ اعداد 
بداء اآلراء في ضكء خبرتكـ، مف حيث:مقياسلذا نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذا ال  ، كا 

 فقرات كمناسبتيا لمستكل الطمبة.مدل مالئمة ككضكح ال 
 .مدل مالئمة الفقرات لمكضكع البحث 
 .دقة كسالمة الفقرات عمميان كلغكيان 
 .كفاية عدد الفقرات كمالئمتيا لمطمبة 
 .اجراء ما تركنو مناسبان لصالح الدراسة مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ 

،، شاكرًا حسن تعاونكم  

 بيانات المحكـ
 ..............:التخصص....  ...................:االسـ 
 .................:مكاف العمؿ  ......................:الدرجة العممية 

 

 الباحثة: أسيل عبد الرحمن حبيب أبو زبيده
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 ساسيلطمبة الصف التاسع األ عادات العقل أداةتحكيم 

 الطالب/ة: /تيعزيزي

مجموعة من العبارات تمثل عادات يمارسيا األفراد  يعرض عميك فيما يمي أداة عادات العقل والتي تحوي
 في حياتيم اليومية والمطموب منك اآلتي:

.أن تقرأ كل عبارة جيدا.1  

.أن تحدد موقفك من كل عبارة بوضع العالمة المناسبة أمام كل منيا.2  

بحث العممي مع العمم ان المعمومات التي سيتم الحصول عمييا لن يطمع عمييا أحد، وستستخدم الغراض ال
 فقط.

 فضال أرجو تعبئة البيانات االتية:

 المدرسة 
 الجنس 
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ال 
ينطبق 
 أبدا

 
تنطبق 
 نادراً 

تنطبق 
 أحياناً 

تنطبق 
 غالباً 

 تنطبق
رقم  البعد تماماً 

 الفقرة

     
 1 أستمر في أداء المياـ إذا كاجيتني بعض الصعاب

 
 

اعدة أتفحص العمؿ الذم أقـك بو قبؿ طمب مس    
 2 شخص ما.

 3 أحمؿ أجزاء الميمة لتسييؿ انجازىا.     
أحاكؿ ايجاد طرؽ بديمة إلنجاز ما أكمؼ بو مف      

 مياـ.
4 

 5 أتأكد مف إتقاف العمؿ الذم كمفت بو قبؿ تقديمو.     

 6 أبحث عف استراتيجيات جديدة ألداء ميمة معينة.     

 7 ما تكاجيني مشكمة.أتابع الميمة التي كمفت بيا عند     

 8 أتعامؿ مع الضغكط التي تكاجيني بشكؿ ىادئ.     

 9 أتجنب إطالؽ األحكاـ الفكرية.     

 10 بعد التأكد مف صحتيا. أعرض النتائج     

 11 أستمع إلى الطرؼ اآلخر دكف مقاطعة.     

 
 
 

    
أحتفظ بإتصاؿ بصرم مع اآلخريف عند التحدث 

 معيـ.
12 
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ال 
بق ينط
 أبدا

 
تنطبق 
 نادراً 

تنطبق 
 أحياناً 

تنطبق 
 غالباً 

 تنطبق 
 تماماً 

رقم  البعد
 الفقرة

 13 أرغب في العمؿ ضمف المجمكعة.     

أفكر في البدائؿ كالخيارات المتاحة لحؿ المشكمة التي      
 تكاجيني.

14 

 15 أعتمد عمى معمكماتي السابقة لحؿ مشكالتي.     

تي تسيـ في حؿ المشاكؿ حسب أرتب األفكار ال     
 اىميتيا.

16 

 17 أنظر إلى حؿ المشكمة مف زكايا مختمفة.     
أغير أفكارم حكؿ أم مكضكع أك مشكمة عندما      

 لحميا. معمكمات جديدةتتكفر لدم 
18 

     
 19 أتحاكر مع الغير مف منطمؽ الرأم كليس ممف قالو.

 20 ة.أفكر بصكت عالي أثناء أداء الميم     

قبؿ  كتأمميا جيدالدم قدرة عمى عرض أفكارم      
 التصريح بيا اك اعالنيا.

21 

أراقب ممارساتي العممية كأقيميا عند أداء ميمة      
 معينة.

22 

 23 أقـك أفكارم حكؿ أداء الميمة.     
 24 أركز أسئمتي في صمب المكضكع أك المشكمة.     

يقة أك خطكات حؿ أستمتع بحؿ المشكالت بطر      
 المشكمة.

25 
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ال 
ينطبق 

 أبدا

 
تنطبق 
 نادراً 

تنطبق 
 أحياناً 

تنطبق 
 غالباً 

 تنطبق 
 تماماً 

رقم  البعد
 الفقرة

 26 أمتمؾ دافع حب االستطالع.     

أستفيد مف تجاربي السابقة في خطكات حميا لحؿ أم      
 مشكمة جديد.

27 

قؼ الحالي أستطيع أف أحدد أكجو الشبو بيف المك      
 كالمكاقؼ السابقة التي تعرضت ليا.

28 

     
 29 أدرؾ الصمة بيف العمـ الجديد كمعارفي السابقة.

 30 عف أفكارم بدقة ككضكح أماـ اآلخريف.أعبر      
 31 استخدـ جميع حكاسي بدقة كانتباه لجمع المعمكمات.     

 32 أالحظ بدقة ككعي كؿ ما أحس بو مف فرح أك حزف.     

لممكضكع استخدـ المصطمحات العممية الصحيحة      
 قكـ بعرضو.الذم أ

33 

 34 أػستطيع أف أنظـ أفكارم.     
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(2ممحق رقم )  

 في حياتناقائمة المفاىيم لوحدة الضوء 

 الدرس الرابع الدرس الثالث الدرس الثاني الدرس األول
 بةالعدسة المحد انكسار الضكء انعكاس الضكء الضكء

 العدسة المقعرة الكثافة الضكئية انعكاس منتظـ المكاد الشفافة
 المنشكر معامؿ االنكسار انعكاس غير منتظـ المكاد المعتمة

 تحرير الضكء العمكد المقاـ زاكية السقكط المكاد شبو الشفافة
 المركز البصرم زاكية االنعكاس الظؿ
 مقدار التكبير الشعاع الساقط الشعاع
 طكؿ النظر الشعاع المنعكس اؿالخي

 قصر النظر المرآة المستكية شبو الظؿ
 التمسككب المرآة الكركية خسكؼ القمر
 الكاميرا المرآة المقعرة كسكؼ الشمس

 المجير المرآة المحدبة
 األلياؼ الضكئية البيرسككب
 مركز التككر
 قطب المرآة
 البؤرة

 البعد البؤرم
 لبؤرة الكىميةا
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 (3ممحق رقم )

 

لمصف التاسع  "الضوء في حياتنااكتساب المفاىيم العممية في مادة العموم والحياة في وحدة"تحكيم اختبار 
 األساسي

/ة-------------------------------ةحضرة المحكـ/  المحتـر
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد:

ة بعنكاف " أثر الدمج بيف استراتيجيتي اليد المفكرة كسكامبر في تنمية عادات العقؿ تقكـ الباحثة باجراء دراس
كاكتساب المفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي" كذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في اساليب 

 كتساب المفاىيـ العممية. إل عداد اختبارمف جامعة القدس، كاستمـز ذلؾ إ التدريس العامة
بداء اآلراء في ضكء خبرتكـ، مف حيث:لذا   نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذا االختبار، كا 

 .مدل مالئمة ككضكح الفقرات كمناسبتيا لمستكل الطمبة 
 .مدل مالئمة الفقرات لمكضكع البحث 
 .دقة كسالمة الفقرات عمميان كلغكيان 
 .كفاية عدد الفقرات كمالئمتيا لمطمبة 
  لصالح الدراسة مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ. اجراء ما تركنو مناسبان 

 

 شاكرًا حسن تعاونكم ،،

 بيانات المحكـ
 ..................:التخصص  ...................:االسـ 
 .................:مكاف العمؿ  ......................:الدرجة العممية 

 

 الباحثة: أسيل عبد الرحمن حبيب أبو زبيدة
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(4ممحق رقم )  

موحدة الخامسة"الضوء في حياتنا"المواصفات لدول ج  
فقرة مقسمة حسب تصنيؼ بمـك إلى مستكياتو حيث يشمؿ عمى تنكيع  26يتككف إمتحاف الكحدة مف 

 في المستكيات حسب تقسيـ الكتاب المقرر.
كالجدكؿ التالي يكضح أسماء الدركس لمكحدة كعدد األىداؼ المخصصة لكؿ درس مف دركس      
:الكحدة  

عدد  المكضكع
 الحصص

عدد 
 األىداؼ

 المجمكع عدد األسئمة
المعرفة/الفيـ 
 كاالستيعاب

 االستدالؿ التطبيؽ

خصائص 
الضكء 
 كطبيعتو

5 24 4 1 4 9 

انعكاس الضكء 
 كتطبيقاتو

10 41 6 1 3 10 

 3 1 0 2 11 2 انكسار الضكء
ظكاىر 

كتطبيقات عمى 
 انكسار الضكء

7 28 4 0 0 4 

 26 8 2 16 104 24 المجمكع
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(5ممحق رقم )  

 اختبار تحصيل في مادة العموم والحياة لوحدة"الضوء في حياتنا"

 الصف التاسع األساسي

 اسم الطالب:.............                                         التاريخ:......./......./....

(عالمة26( دقيقة.المجموع)45الزمن: )                الشعبة:)    (                                     

 

 :/ةعزيزي الطالب

 اقرأ االرشادات التالية قبل البدء باإلجابة:

 .مدل اكتساب المفاىيـ العممية لطمبة الصؼ التاسع األساسيييدؼ ىذا االختبار الى قياس  .1
جابة كاحدة صحيحة تعدد، كىناؾ إف نكع اإلختيار مف م( سؤاالن مكضكعيان م26يتألؼ ىذا االختبار مف ) .2

 فقط لكؿ سؤاؿ.
 .ى كرقة االجابة المرفقة باالختبارأجب عف جميع االسئمة عم .3
كامالن كضع عمييا رمز اإلجابة  شطب الدائرة التي كضعتيا شطبان إذا أردت اف تغير إجابتؾ ألم سؤاؿ أ .4

 يا صحيحة.التي تعتقد أن
 لحاسبة العممية.دقيقة كال يجكز استخداـ ا 40مدة االختبار  .5
 جابة.ال تنسى كتابة اسمؾ عمى كرقة اإل .6
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ر المفيوم العممي المناسب لمعبارة اآلتية: " طاقة شعاعية ويعتبر شكل من أشكال .إخت1

 الطاقة".
 أ. الشعاع.
 ب. الخياؿ.
 ج. الضكء.
 د. الظؿ.

 
دم في عدة مجاالت .يعد البيرسكوب من التطبيقات العممية عمى المرايا المستوية، ويستخ2

 منيا:
 أ. تجميع الضكء كالحرارة.

 ب. رؤية ما كراء جدار أك حاجز عاؿ.
 ج. تحكيؿ الطاقة الضكئية إلى طاقة حرارية.

 د. تشتيت األشعة الضكئية.
 

. من التطبيقات العممية في الحياة اليومية عمى المرايا المقعرة:3  
 أ. الخاليا الشمسية.

 ب. السيارات.
ب. ج. البيرسكك   
 د. النظارات.

 
. يعود سبب تسمية المرآة الكروية بيذا االسم إلى أن:4  

 أ. سطحيا العاكس الجزء الداخمي مف الكرة.
 ب. سطحيا العاكس الجزء الخارجي مف الكرة.

 ج. سطحيا العاكس جزء مف سطح الكرة.
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 د. سطحيا العاكس مستٍك.
:صائص الضوء، وىي. في الشكل المجاور بإمكانك اإلستدالل عمى إحدى خ5  

                       أ. شكؿ مف أشكاؿ الطاقة.
 ب. يتنقؿ في الفراغ.

 ج. يسير في خطكط مستقيمة.
 د. يمكف أف يخترؽ بعض المكاد كالزجاج.

 
. مفيوم عممي يطمق عمى تغيير إتجاه الموجة الضوئية عند اصطداميا بسطح عاكس:6  

 أ. زاكية السقكط.
 ب. زاكية اإلنعكاس.
 ج. انعكاس الضكء.
 د. انكسار الضكء.

 
. عند وضع قطعة من النقود في كأس مميء بالزيت، وال تستطيع رؤيتيا بشكل واضح، في 7

 ىذه الحالة يعتبر الزيت من:
 أ. المكاد الشفافة.

 ب. المكاد شبو الشفافة.
 ج. المكاد المعتمة.

 د. المكاد شبو المعتمة.
 

:والحظ بأن صفات الخيال المتكون . وضع وليد جسم أمام عدسة مقعرة8  
 أ. معتدالن كمكبران.
 ب. كىميان كمقمكبان.
 ج. معتدالن ككىميان.
 د. مصغران كمقمكبان.



  88 
 

. في الشكل المجاور تسمى المسافة بين بؤرة المرآة وقطبيا:9  
                        أ. مركز التككر.

بؤرة المرآة.ب.   
 ج. المحكر الرئيسي.

ؤرم.د. البعد الب  
 

صف التاسع بعد الفحص الطبي تبين بأنو يعاني من قصر النظر، فإذا . ياسر طالب في ال10
 كنت طبيب عيون فإن عالجو يكون باستخدام:

 أ. العدسة المحدبة.
 ب. العدسة المقعرة.
 ج. العدسة المستكية.
 د. العدسة الكركية.

 

، فإن 60توية بزاوية مقدارىا . إليك الشكل المجاور فإذا سقط شعاع ضوئي نحو مرآة مس11
                      :مقدار زاوية اإلنعكاس يساوي

60أ.   
.30ب.   
.180ج.   
.90د.   

 
بعاده عنيا، فإن صفة 12 . عند وضع جسم أمام مرآة محدبة ومحاولة تقريبو من المرآة وا 

:الخيال المتكون  
 أ. حقيقي.
 ب. كىمي.
 ج. مكبر.
 د. مقمكب.
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وغير المنتظم ت اآلتية صحيحة عند المقارنة بين اإلنعكاس المنتظم .أي من العبارا13
 لمضوء:

أ. اإلنعكاس المنتظـ ينتج عف السطكح الخشنة في حيف اإلنعكاس غير المنتظـ ينتج عف 
 السطكح المصقكلة.

 ب. اإلنعكاس المنتظـ يبعثر الضكء في حيف أف اإلنعكاس غير المنتظـ يككف بشكؿ منتظـ.
المنتظـ يككف بشكؿ غير عشكائي في حيف اإلنعكاس غير المنتظـ يككف بشكؿ ج. اإلنعكاس 

 عشكائي.
د. اإلنعكاس المنتظـ يككف بشكؿ عشكائي في حيف اإلنعكاس غير المنتظـ يككف بشكؿ غير 

 عشكائي.
 
 

. في الشكل المجاور يكون المسار المقترح لمشعاع الضوئي أثناء إختراقو لمزجاج:14  
                                    سار لمشعاع الضكئي.أ. ال يحدث انك

 ب. ينحرؼ الشعاع الضكئي في الزجاج مبتعدان عف العمكد المقاـ.
 ج. ينحرؼ الشعاع الضكئي في الزجاج مقتربان مف العمكد المقاـ.

 د. ينكسر الشعاع في الزجاج بنفس مقدار انكساره في الماء.
 
 

عممي الدقيق لمكثافة االضوئية، فإنك اختيار المفيوم ال محمد مساعدتو في . طمب منك15
 ستختار:

 أ. النسبة بيف سرعة الضكء في الفراغ كسرعتو في الكسط.
 ب. تغير مسار الشعاع الضكئي مف كسط آلخر.

 ج. قدرة الكسط عمى كسر الضكء.
 د. ارتداد الكء عند اصطدامو بجسـ معتـ.
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في كثير من األجيزة واألدوات البصرية، ومن أشير  . تستخدم العدسات في الحياة اليومية16
 استخداماتيا:

 أ. المنظار الفمكي ) التمسككب(.
 ب. المجير المركب )الميكركسككب(.

 ج. آلة التصكير ) الكاميرا(.
 د. جميع ما ذكر صحيح.

 
:. تحدث ظاىرة انكسار الضوء عند17  

ة ضكئية إلى كسط آخر.أ. التغير في سرعة الضكء عندما ينتقؿ مف كسط ذك كثاف  
 ب. سقكط أشعة ضكئية عمى مرآة مستكية.

 ج. ثبات في سرعة الضكء عند انتقالو مف كسط ذك كثافة ضكئية إلى كسط آخر.
 د. تساكم سرعة الضكء في الفراغ مع سرعتو في الكسط.

 
، فإنكسر بزاوية 53. سقط شعاع ضوئي من اليواء عمى مادة شفافو بزاوية مقدارىا 18
، فإن معامل اإلنكسار يساوي:0,6= 37وجا  0.8=53، فإذا كان جا37رىا مقدا  
. 1.22أ.   
. 1.33ب.   
. 1.53ج.   
. 1.36د.   

 
. من المظاىر الطبيعية التي ليا عالقة بالضوء:19  

 أ. ظاىرة القمر العمالؽ.
 ب. ظاىرة الشفؽ.
 ج. ظاىرة السراب.
 د. ظاىرة الغسؽ.
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شكل من أشكال الطاقة، وطمب منك إقناعيا، فأي من . ديمة غير مقتنعة بأن الضوء 20
 الخيارات االتية دلياًل عمى ذلك:

 أ. البيرسككب.
 ب. الخاليا الشمسية.

 ج. السيارة.

 د.الغكاصة.
 

:. يعود سبب تحمل الضوء األبيض عند سقوطو عمى منشور زجاجي إلى21  
 أ. ظاىرة انعكاس الضكء.

الضكئية. ب. األلياؼ  
.كسار الضكءج. ان  

 د.ارتداد الضكء.
 

. النقطة الوىمية التي تقع في باطن العدسة وعمى محورىا الرئيسي ىي:22  
 أ. مركز التككر.

 ب. البؤرة.
 ج. المركز البصرم.

 د. البعد البؤرم.
 

سم، فإن بعد 20سم من عدسة محدبة نصف قطر تكورىا 15. وضع جسم عمى مسافة 23
 الخيال عن مركز العدسة يساوي:

.سـ 20أ.   
سـ. 15ب.   
سـ. 30ج.   
سـ. 35د.   
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. باإلستعانة بالشكل المجاور طمب منك وائل مساعدتو في اختيار العدسة المناسبة لتكون 24
                          :ىذا الخيال لمجسم في الشكل

 أ. عدسة محدبة.
 ب. عدسة مقعرة.
 ج. عدسة مستكية.
 د. عدسة كركية.

 
تكون في المرايا المقعرة عمى:. تعتمد صفات األخيمة الم25  

 أ. بعد الجسـ عف المرآة.
 ب. بعد الجسـ عف بؤرة المرآة.
 ج. بعد الجسـ عف قطب المرآة.
 د. بعد الجسـ عف مركز التككر.

 
. في الشكل المجاور قم بتحديد نوع بؤرة المرآة المتكونة في النقطة )ب(:26  

                       أ. حقيقية في النقطة )ب(.
 ب. شبو حقيقة في النقطة )ب(.

 ج. كىمية في النقطة )ب(.
 د. شبو كىمية في النقطة )ب(.
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عزيزي الطالب/ة اكتب رمز اإلجابة الصحيحة أمام كل فقرة: ورقة اإلجابة:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الفقرة رمز اإلجابة الصحيحة
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
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(6ممحق رقم )  

 جاءت النتائج كما يأتي:
درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات اإلختبار (3.1جدول)               

 

 رقم السؤال درجة الصعوبة معامل التمييز رقم السؤال درجة الصعوبة معامل التمييز
0.33 0,38 14 0.44 0,64 1 
0.39 0,35 15 0.52 0,48 2 
0.62 0,76 16 0.32 0,26 3 
0.44 0,25 17 0.41 0,39 4 
0.56 0,48 18 0.33 0,29 5 
0.32 0,22 19 0.65 0,58 6 
0.66 0,77 20 0.53 0,45 7 
0.56 0,42 21 0.38 0,32 8 
0.50 0,45 22 0.61 0,58 9 
0.37 0,32 23 0.35 0,32 10 
0.32 0,22 24 0.30 0,20 11 
0.64 0,72 25 0.72 0,74 12 
0.44 0,32 26 0.50 0,26 13 
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(7ممحق رقم)  

تحكيم دليل المعمم لوحدة " الضوء في حياتنا" في الصف التاسع األساسي المصممة عمى أثر الدمج بين 
 استراتيجيتي"اليد المكرة وسكامبر".

 

/ة------------------------حضرة المحكـ/ة المحتـر  
في تنمية عادات " اليد المفكرة وسكامبر"أثر الدمج بين استراتيجيتي  "جراء دراسة بعنكاف إتقكـ الباحثة ب

ساليب أ" كذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في العقل واكتساب المفاىيم العممية لدى طمبة الصف التاسع األساسي
 . دليؿ المعمـ في كحدة مف كتاب العمكـعداد إـ ذلؾ مة مف جامعة القدس، كاستمز التدريس العا

بداء اآلراء في ضكء خبرتكـ، مف حيث:دليؿلذا نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذا ال  ، كا 
  شمكلية الدليؿ لمحتكل كحدة الضكء في حياتنا.مدل 
  ارتباط االىداؼ السمككية بمكضكع الدرس.مدل 
 ت.مدل مالئمة الكسائؿ كاالنشطة لممكضكعا 
 .مدل مالئمة اساليب التقكيـ لمكضكعات الكحدة 
 .مدل الصحة العممية كالمغكية لمكضكعات الدليؿ 
 .مدل مناسبة الدليؿ لمستكل طمبة الصؼ التاسع االساسي 
 .حذؼ أك إضافة أك إبداء أم مالحظات أخرل عمى الدليؿ 

،،شاكرًا حسن تعاونكم  

 بيانات المحكـ
 ..................:التخصص  سـ:...................اال 
 .................:مكاف العمؿ  ......................:الدرجة العممية 

 

بيدة.ثة: أسيل عبد الرحمن حبيب أبو ز الباح  
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 (8ممحق رقم )

 عزيزم المعمـ/ة:

 مقدمة

فصؿ الدراسي مف كتاب العمـك لم بيف يديؾ دليالن لتدريس الكحدة الثانية )الضكء في حياتنا ( الباحثةضع ت
 ."ليد المفكرة كسكامبر"االثاني مف مقرر الصؼ التاسع األساسي كفقان لمدمج بيف استراتيجيتي 

حيث يعتبر ىذا الدليؿ أداة لمساعدتؾ في تحديد المعالـ كالخطكات األساسية التي مف الممكف أف ييتدل في 
ئؿ الالزمة لتنفيذ األنشطة، كمراحؿ تنفيذ ضكءىا عمى سبؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية، كتكفير األدكات كالكسا

 الدرس كفؽ زمف معيف، كطرؽ التقكيـ المختمفة.

نما ىك معيف لؾ يكضح  ..كمما يجدر ذكره أف ىذا الدليؿ ليس شيئا جامدان  عميؾ اإللتزاـ بو بصكرة حرفية كا 
جراءات التدريس كفقا لمنمكذج المقترح كبعد..فإف الباحثة تتقدـ لسعادتكـ بخالص  أسمكب العمؿ المطمكب كا 

 عمى تعاكنؾ المخمص. الشكر مقدمان 

 حيث أنو يتضمف ىذا الدليؿ:

 النمكذج المقترح لمدمج. -
 متضمنة:كسكامبر"ليد المفكرة دة كفقان لمدمج بيف استراتيجيتي"اخطة تدريس كؿ درس مف دركس الكح -

  درس. السمككية لكؿاألىداؼ 
 .المكاد كاألدكات كأكراؽ العمؿ 
 ر الدرس.خطكات سي 
 .أسئمة التقكيـ 
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يك مجموعة من اإلرشادات العامة لممعمم/ة التي ينبغي مراعاتيا عند استخدامك لدليل المعمم الخاص إل
 ة:بالنموذج المقترح لتدريس الوحدة، حيث يقوم المعمم/

 بتكفير كافة الكسائؿ كاألدكات التعميمية كالمكاد الخاصة بأنشطة الدرس قبؿ بداية الحصة. .1
 عالنات.كتقارير كا   نشاط كرسـكات كأكراؽ صميـ سجؿ تعمـ لكؿ مجمكعة لتجميع فيو أعماليا مف كتاببت .2
بتجييز أكراؽ النشاط كبطاقات التعمـ العممية كتصكيرىا مع مراعاة تكزيعيا بالترتيب كحسب خطكات  .3

 الدرس.
 .بداية أم نشاط تعميميناسبان قبؿ ما يراه م ببحس لى مجمكعات صغيرة غير متجانسةبتقسيـ الطمبة إ .4
 بالتناكب بينيـ. يف قائدان يكتعبإعطاء اسـ لكؿ مجمكعة  .5
 الطمبة باألدكات المستخدمة في بداية كؿ حصة. بتعريؼ .6
 العمؿ التعاكني كتبادؿ األفكار كتشجيع السمكؾ االيجابي بيف المتعمميف. تشجيع .7
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 الدمج بين استراتيجيتي "اليد المفكرة وسكامبر"
 

 :(نبدأ)كيف  نبدأىيا  مةحمر  .1
التالميذ التعبير عنيا مف خالؿ  ةثار مف التساؤالت إل ةيتـ فييا التمييد لمدرس مف خالؿ طرح مجمكع

 ة.خبراتيـ السابق
  :البحث واالكتشاف .2

مع  ةالمتنكع ةنشطاأل ةكممارس ةالمعركض ةمشكملمحؿ  في التفكير، ك في مجمكعات صغيرة ةطمبالتقسيـ 
 ة.البسيط ةلبيئات اخامتكظيؼ 

 : والدمج االستبدال .3
كثر لخمؽ منتج جديد أك أ جزأيف ككذلؾ جمع، خرآشئ ب ةك العمميأك المنتج أ ةاستبداؿ جزء مف المشكم

 .ةمختمف ةك عمميا
  ى والتكييف والتعديل:بناء المعن .4

التفكير في ، تمقارنات بيف نتائج المجمكعا عقد ،لييا مف قبؿ التالميذإالنتائج التي تـ تكصؿ  ةمناقش
 .ك ظرؼ محددأغرض  المشكمة لمالئمةمكجكدة لحؿ  فكارأتطابؽ 

 : الحذف .5
 ة.جزاء الفكرة المطركحأجزء مف  ةزالإفيما قد يحصؿ لك تـ 

 : عادة الترتيبإالعكس او  .6
ا.ك عكس شئ مأتـ تغيير  تفعؿ إذاف أالتفكير بما تستطيع 

 واالستخدامات االخرى:  التوسع في المعرفة .7
مكاقؼ في فكار جديدة أ يو مفإ اما تكصمك  الدرس، كتطبيؽاكتساب التالميذ  لتأكيد ةضافيإ ةنشطأ

 الحالية لديؾك كضع الفكرة أ أصالجميا أغير التي كضع مف  ألغراض الشيء حياتية، كاستخداـ
 ة.غراض مختمفأل

 

 :التقويم .8
 تقكيـ مبدئي

 مرحميتقكيـ 
 نيائيتقكيـ 
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:المقترحالمخطط لمنموذج




 الجدول الزمني لتنفيذ الوحدة: -
 الفترة الزمنية عدد الحصص الدرس

 6/3 – 27/2 5 خصائص الضكء كطبيعتو
 20/3 – 7/3 10 انعكاس الضكء كتطبيقاتو

 25/3 – 21/3 2 انكسار الضكء
ظكاىر كتطبيقات عمى انكسار 

 4/4 – 26/3 7 الضكء

  24 المجمكع
 

 

 

 

 هيا نبدأ

بحث 
 واستكشاف

استيدال 
 ودمج

يناء 
 معنى

 حذف

عكس 
واعادة 
 ترتيب

 توسع
واستخدامات 

 اخرى

 التقويم
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 تطبيقاتو                                       الدرس األول: خصائص الضوء و   
 الحصة األولى )كيفية رؤية األجسام(                                                  

 :السموكيةاألىداف 
 .أف يستنتج الطالب فكائد الضكء 
  النشاط بدقو إجراء األجساـ بعدأف يفسر الطالب كيفية رؤية. 
 األجساـ لرؤية ُتصدر األشعة التي ىي العيف اإلعتقاد أف في يوالطالب رأ أف يبدم. 
 ابف الييثـ في دراستو لمضكء. فأف يقدر الطالب دكر الحس 

 ، الكتاب المدرسي.LCDجياز حاسكب، األدوات والوسائل: 
 

 استراتيجيات وطرق التدريس:
 

 ىيا نبدأ: .1
 يعرض المعمـ المشكمة اآلتية عمى الطمبة: 

 العمكـ استعدادان  قراءة مادةي ليمة مف ليالي االشتاء ككنت منيمكا في تخيؿ نفسؾ ف
 الكيربائي:لإلمتحاف في اليـك التالي، فماذا لك انقطع التيار 

 لماذا؟ القراءة؟ىؿ يمكنؾ االستمرار في 
 لمضكء بالرؤية؟ ىناؾ عالقةىؿ 

 

 البحث واالكتشاف: .2
مجمكعات، ليتـ اإلجابة عمى  6-4مف  مثالن  مناسبان عمـ الطمبة في مجمكعات حسب ما يراه الم يتـ تقسيـ 

 السؤاؿ اآلتي:
 

 الحسن بن الييثم
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 كيف يمكن حل ىذه المشكمة؟

 يتـ عرض فيديك يساعدىـ عمى تفسير كيفية رؤية األجساـ، ككضع الفركض.
https://www.youtube.com/watch?v=eHev4eFuGds 

 

 اإلستبدال والدمج: .3
 اآلتي:بعد كضع الفركض يطرح المعمـ السؤاؿ  

 ىؿ يمكف استبداؿ ضكء المصباح بمصدر آخر لمضكء؟
 بإجابة كاحدة المجمكعات لمخركجحيث يتـ أيضا ربط األفكار التي تكصمت إلييا 

 

 بناء المعنى: .4
يسمح المعمـ لممجمكعات بمناقشة ما تكصمكا إليو مف إجابات عمى األسئمة، كتعرض كؿ مجمكعة إجابتيا أماـ  

 التكصؿ إلى كيفية رؤية األجساـ.المجمكعات األخرل. ك 
 

 الحذف: .5
 ماذا لك لـ تنعكس أشعة الضكء عف األجساـ، ماذا سيحدث؟ اآلتي:يتـ في ىذه الخطكة طرح السؤاؿ  

 كيتـ االستماع إلجابات المجمكعات حكلو.
 

عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 ىؿ يمكف ألشعة الضكء أف تنعكس لك سقطت عمى عيف اإلنساف؟ 

 

 اإلستخدامات األخرى:التوسع و  .7
 كيؼ يمكننا اإلستفادة مف الضكء في حياتنا؟ 

 ما المجاالت التي يمكف استخداـ الضكء فييا؟
 

 :التقويم .8
متابعة ما تقـك بو المجمكعات مف إجابة عمى األسئمة، كتقييـ أدائيـ مف خالؿ مناقشة األفكار التي تكصمكا  

 إلييا حكؿ كيفية رؤية األجساـ.
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 ول: خصائص الضوء وتطبيقاتو                                 الدرس األ 
 الحصة الثانية )خصائص الضوء(                                                

 :السموكيةاألىداف 
 .أف يثبت الطالب بالتجربة سرياف الضكء في خطكط مستقيمة 
 لمضكء. أف يصنؼ الطالب مجمكعة مف المكاد مف حيث نفاذيتيا 
 .أف يتبع الطالب أسمكب المنيج العممي في التكصؿ إلى خصائص الضكء 
 .أف يبرىف الطالب بالتجربة اختالؼ المكاد مف حيث نفاذيتيا لمضكء 

متنكعة قطع كرتكنية مثقكبة مف المكقع نفسو، شمعة، كرقة، دكرؽ شفاؼ فيو ماء، مكاد 3األدوات والوسائل: 
 .LCD حاسكب،...(، جياز ، كرتكف، بالستيؾ.كرؽ، خشب)
 
 
 

 استراتيجيات وطرق التدريس:
 

 ىيا نبدأ: .1
مف خالؿ ما تكصمكا إليو مف الدرس السابؽ بتفسير كيفية رؤية األجساـ حيث أف أشعة الضكء تسقط عمى  

 األجساـ فتنعكس عنيا إلى العيف، يتـ طرح السؤاؿ اآلتي:
 إلى العيف؟ كيؼ يسير الضكء مف مصدر الضكء إلى الجسـ كمف ثـ

 كما ىي درجة نفاذية الضكء خالؿ األجساـ؟
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 البحث واالكتشاف: .2
( 1مجمكعات، كتكميفيـ بإجراء النشاط ) 6-4الطمبة في مجمكعات حسب ما يراه المعمـ مالئمان مف  يتـ تقسيـ 

قكبة مف المكقع قطع كرتكنية مث3في الكتاب المدرسي، بعد تكفير األدكات الالزمة إلجراءه كػ ػ) 51في صفحة 
 نفسو، شمعة(.  

مف الكتاب المدرسي، بعد تكفير المكاد الالزمة كػػ )كرقة،  52( في صفحة 2كمف ثـ تكميفيـ بإجراء نشاط )
 ، كرتكف، بالستيؾ....(متنكعة )كرؽ، خشبدكرؽ شفاؼ فيو ماء، مكاد 

 االستبدال والدمج: .3
 (؟1ة بمصدر آخر لمضكء في الشاط )يطرح المعمـ السؤاؿ اآلتي: ىؿ يمكف استبداؿ الشمع 

 ماذا يمكف أف نطمؽ عمى مجمكعة المكاد التي ينفذ الضكء مف خالليا؟
 

 بناء المعنى: .4
يسمح المعمـ لكؿ مجمكعة أف تعرض إجاباتيا أماـ المجمكعات األخرل، كأف تناقش األفكار التي تكصمت  

 إلييا.
 كمف ثـ يعرض المعمـ فيديك عف خصائص الضكء.

https://www.youtube.com/watch?v=hnQD78lQetw 

 الحذف: .5
 كيتـ فييا طرح السؤاؿ اآلتي: 

 ماذا سيحدث لك أف الضكء ال يسير في خطكط مستقيمة؟
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 كيؼ تفسر لك أف الضكء اخترؽ الخشب كلـ يخترؽ الزجاج؟ 
 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 ضكء فمنفكر في كيفية اإلستفادة منو بإعتباره شكؿ مف أشكاؿ الطاقة؟بعد التكصؿ كمناقشة خصائص ال 

 :التقويم .8
تقكيـ أداء المجمكعات بإجراء األنشطة كمدل صحة اإلستنتاجات التي تكصمت إلييا في التعرؼ عمى  

 خصائص الضكء، كاحتراميا كاالستماع إلجابات المجمكعات األخرل.
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 تو                         الدرس األول: خصائص الضوء وتطبيقا
 الحصة الثالثة )الضوء شكل من أشكال الطاقة(                                                

 :السموكيةاألىداف 
 .أف يستنتج الطالب مصادر الضكء 
 تطبيقات مختمفة. في الشمس ضكء تحكؿ إلييا التي الطاقة أف يحدد شكؿ 

 .LCD حاسكب، جياز والوسائل:األدوات 
  

 استراتيجيات وطرق التدريس:
 

 ىيا نبدأ: .1
اشترل محمد مجمكعة مف الخاليا الشمسية في شير كانكف الثاني ككضعيا عمى سطح بيتو خالؿ النيار  

 كانتظر أف تسخف مياه الصنابير في بيتو لكنيا لـ تسخف، فكر: لماذا لـ تسخف مياه الصنابير؟

 

 البحث واالكتشاف: .2
 الفيديك االتي: يتـ عرض 

https://www.youtube.com/watch?v=Bi5igQd1ML8 
 كتقسيـ الطمبة في مجمكعات كتعييف قائد لكؿ منيا كمحاكلة حؿ مشكمة محمد.

 
 االستبدال والدمج: .3
 في الخاليا الشمسية التي اشتراىا محمد ىؿ يمكف إستبداؿ أشعة الشمس بمصدر آخر لمضكء؟ 
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 بناء المعنى: .4
جمكعات إجاباتيا عف األسئمة كحميا لمشكمة محمد، كباإلجابة عمى األسئمة التي طرحيا المعمـ، تعرض الم 

 التي يتحكؿ إلييا ضكء الشمس كالطاقة الحرارية كالضكئية. الضكء، كأشكاؿ الطاقةكالتكصؿ إلى مصادر 

 

 الحذف: .5
كنو؟بما أف الشمس المصدر الرئيسي لمضكء، فيؿ يمكف لمنباتات صنع غذائيا بد   

عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 يطرح المعمـ السؤاؿ اآلتي: ىؿ يمكف تحكيؿ الطاقة الكيربائية أك الحرارية إلى طاقة ضكئية؟ 

 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 ضكء الشمس قد يتحكؿ لطاقة كيربائية أك حرارية، حدد بعض األجيزة أك المكاد المعتمدة عمى ضكء الشمس؟ 

 :التقويم .8
 تقييـ إجابات الطمبة بحميا لمشكمة محمد كمناقشتيا ألفكارىا بشكؿ مناسب.يتـ  
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 الدرس األول: خصائص الضوء وتطبيقاتو                              
 الحصة الرابعة )تكون الظل(                                                

 :السموكيةاألىداف 
  العالقة بيف شكؿ الظؿ المتككف كالمسافة بيف مصدر الضكء كالجسـ.أف يحدد الطالب 
 الظلال تكّون شروطالطالب يستنتج  أف. 
  للا جسام الظل الطالب تكّون يفسرأف. 
 .أف يرسـ الطالب تككف منطقة ظؿ معتمة 
 .أف يرسـ الطالب تككف منطقة ظؿ تاـ 
 .أف يفسر الطالب تككف منطقة شبو ظؿ 
 مصدر ضكئي، غرفة معتمة. رة،ك والوسائل:األدوات 

 استراتيجيات وطرق التدريس:
 

 ىيا نبدأ: .1
 يطمب المعمـ مف الطمبة الخركج إلى ساحة المدرسة كيطرح عمييـ السؤاؿ اآلتي: 

 ماذا نسمي صكرتؾ التي تككنت عمى األرض؟

 كيؼ يتككف الظؿ لكؿ طالب؟
 

 البحث واإلكتشاف: .2
طمبة في مجمكعات لمحاكلة اإلجابة عمى األسئمة المطركحة أعاله، يتـ بعد العكدة إلى غرفة الصؼ كتقسيـ ال 

 مف الكتاب المدرسي. 54( في صفحة 3إجراء النشاط )
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 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ يمكف إستبداؿ الجسـ المعتـ بجسـ شفاؼ لتككيف ظؿ لو؟ 

 

 بناء المعنى: .4
يـ منطقة الظؿ المعتمة كالتي تتككف عندما مناقشة األفكار التي تكصمت إلييا المجمكعات، كالتكصؿ لمفاى 

مصدر نقطي(، كتتككف منطقتاف أال كىما منطقة شبو الظؿ )الجسـ يككف مصدر الضكء صغيران، أك بعيدان عف 
 مصدر غير نقطي()لمجسـ كالظؿ التاـ إذا كاف المصدر الضكئي قريبان أك كبيران بالنسبة 

 الحذف: .5
 ككيف ظؿ؟ىؿ يمكف التخمي عف مصدر الضكء لت 

عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 عند كضع مصدر الضكء بيف الجسـ المعتـ كالحائط ىؿ يتككف ظؿ؟ 

 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 تخيؿ بأنؾ ميندس معمارم، كيؼ يمكف االستفادة مف تككف الظؿ في التخطيط لتصاميمؾ؟ 
 

 :التقويم .8
 ئمة التي طرحيا المعمـ، كتفسيرىـ لمفاىيـ الدرس الرئيسية.تقكيـ أداء المجمكعات باإلجابة الصحيحة عمى األس 

 ماذا نعني بمنطقة ظؿ معتمة؟ 

 كيؼ يمكف أف تتككف منطقة شبو ظؿ؟
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                      الدرس األول: خصائص الضوء وتطبيقاتو                     
                           الحصة الخامسة )ظاىرتا الكسوف والخسوف(                      

 :السموكيةاألىداف 
 .أف يفسر الطالب ظاىرة خسكؼ القمر 
 .أف يفسر الطالب ظاىرة كسكؼ القمر 
 .أف يقارف الطالب بيف ظاىرة خسكؼ القمر ككسكؼ الشمس 
 لمكسكؼ كالخسكؼ. تكضيحيان  رسمان  أف يرسـ 

 . LCD حاسكب،جياز  األدوات والوسائل:
 

 التدريس: استراتيجيات وطرق
 

 ىيا نبدأ: .1
 يتـ عرض فيديك متعمؽ بظاىرة خسكؼ القمر 

https://www.youtube.com/watch?v=44LnlF82ljw   
 ككسكؼ الشمس

.tps://www.youtube.com/watch?v=OMtc8rEE68Yht 
 كمف ثـ طرح السؤاؿ اآلتي: ما الفرؽ بيف خسكؼ القمر ككسكؼ الشمس؟

 

 البحث واإلكتشاف: .2
تقـك المجمكعات بتحميؿ الفيديك الذم حضركه لإلجابة عمى األسئمة التي طرحيا المعمـ.كمحاكلة رسـ كؿ مف  

 كاكتشاؼ الفرؽ بينيما. الظاىرتيف،
 

https://www.youtube.com/watch?v=44LnlF82ljw
https://www.youtube.com/watch?v=44LnlF82ljw
https://www.youtube.com/watch?v=OMtc8rEE68Y
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 اإلستبدال والدمج: .3
 في ظاىرة خسكؼ القمر ىؿ يمكف إستبداؿ مكاف الشمس باألرض؟ كلماذا؟ 

 ىؿ يمكف أف يحدث خسكؼ القمر ككسكؼ الشمس في الكقت نفسو؟
 بناء المعنى: .4
يسمح المعمـ لممجمكعات بمناقشة ما تكصمت إليو حكؿ ظاىرتي الكسكؼ كالخسكؼ، ككعرض الرسـك التي  

 أنجزكىا.

 :الحذف .5
 ىؿ يمكف اإلستغناء عف القمر في ظاىرة كسكؼ الشمس؟ 

عادة الترتيب: .6  العكس وا 
ىؿ يمكف إعادة ترتيب مكاف كال مف القمر كالشمس كاالرض لتككف خسكؼ لمقمر غير الترتيب المتعارؼ  

 عميو لحدكثيا؟
 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 لمجردة؟كيؼ يمكننا رؤية ظاىرتي الخسكؼ كالكسكؼ بالعيف ا 
 :التقويم .8

 يقـك المعمـ بتقكيـ أداء الطمبة في المجمكعات مف خالؿ بطاقة المالحظة اآلتية:

 غير مرض مقبكؿ جيد جيد جدان  ممتاز البند
االجابة الصحيحة عمى 

 االسئمة
     

      التعاكف أثناء البحث
االستماع لممجمكعات 

 األخرل
     

رسـ الظكاىر بالشكؿ 
 الصحيح

     

المقارنة الصحيحة 
 لمظاىرتيف
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 الدرس الثاني: انعكاس الضوء وتطبيقاتو                                
 الحصة األولى ) إنعكاس الضوء (                                                

 :السموكيةاألىداف 
 حيح.أف يقارف الطالب بيف اإلنعكاس المنتظـ كالعشكائي بشكؿ ص 
 .أف يستنتج الطالب خصائص المكاد التي ينعكس عنيا الضكء بشكؿ منتظـ 
 مصقكؿ. سطح منتظمانعف انعكاسان  الطالب بالرسـ يبيف أف 
 .أف يستنتج الطالب خصائص المكاد التي ينعكس عنيا الضكء بشكؿ عشكائي 
 خشف سطح عف غير منتظـ انعكاسان  بالرسـ يبيف الطالب أف. 
مصدر ضكئي(، مكاد مختمفة مثؿ:) كرقة مرآة، قطعة قماش، شمع، كرؽ )كيربائي مصباح : األدوات والوسائل

 المنيكـ، حجر، قطعة خشب، قطعة بالستيؾ، ممعقة معدنية، أك أدكات مطبخ معدنية،.............(
 استراتيجيات وطرق التدريس:

 

 ىيا نبدأ: .1
أف غرفة الصؼ أصبحت معتمة نكعا ما، كيطمب يدخؿ المعمـ إلى غرفة الصؼ كيغمؽ األضكاء كيتأكد مف  

مف بعض الطمبة الكقكؼ كيقـك بتصكيرىـ مع كجكد فالش ثـ يعرض الصكرة عمى الطمبة، كيطرح السؤاؿ 
 اآلتي:

 ماذا تالحظ عمى عيكف الطمبة؟
 ماذا نسمي ىذه الظاىرة؟

 

 البحث واالكتشاف: .2
جراء النشاط )يقـك المعمـ بتقسيـ الطمبة في مجمكعات لمحاكلة اإلج  ( في 1ابة عف أسئمتو ككضع الفركض، كا 

 ، لمتعرؼ إلى أفضؿ المكاد التي تعكس الضكء الساقط عمييا، كحاؿ االشعة المنعكسة عف األجساـ.57صفحة 
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 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ يمكف أف نطمؽ عمى ظاىرة اإلنعكاس إسـ آخر؟ 

 لضكء بشكؿ عشكائي؟ىؿ يمكف إستبداؿ قطعة الخشب الخشنة بجسـ آخر يعكس ا

 

 بناء المعنى: .4
جاباتيـ عمى األسئمة التي طرحيا، كمحاكلة الخركج بإجابة أكثر   يسمح المعمـ لممجمكعات بمناقشة األفكار كا 

منطقية لألسئمة كمالئمة.كمناقشة مالحظاتيـ حكؿ أفضؿ المكاد التي تعكس الضكء الساقط عمييا، كحاؿ 
 األشعة المنعكسة عنيا.

 الحذف: .5
 ؟ىؿ يمكف أف يحدث اإلنعكاس إذا تـ حذؼ مصدر الضكء 

عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 ما المكاد التي يمكف إستخداميا في النشاط بدالن عف المكجكدة كالتي تعطي إنعكاسان منتظمان؟ 

 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 بماذا يمكف إستغالؿ اإلنعكاس العشكائي لمضكء في حياتنا؟ 

 :التقويم .8
جاباتيا كطريقة مناقشتيا ألفكارىا أماـ المجمكعات األخرل، كمدل ي  تـ مف خالؿ متابعة أداء المجمكعة كا 

 صحة إجابتيا عف األسئمة، كتكميفيـ برسمة تبيف الفرؽ بيف اإلنعكاس المنتظـ كالعشكائي.
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 الدرس الثاني: إنعكاس الضوء وتطبيقاتو                           
 ة ) قانونا انعكاس الضوء (                                                الحصة الثاني

 :السموكيةاألىداف 
  كزاكية السقكطأف يقارف الطالب بيف زاكية اإلنعكاس. 
 أف يفسر الطالب قانكف اإلنعكاس األكؿ المتمثؿ بأف زاكية السقكط = زاكية اإلنعكاس 
 ي المتمثؿ بأف الشعاع الساقط كالشعاع المنعكس كالعمكد المقاـ أف يفسر الطالب قانكف اإلنعكاس الثان

 عمى السطح العاكس جميعيا تقع في مستكل كاحد.
  اإلنعكاس الثاني. قانكف عمى أف يطبؽ الطالب 

 ، منقمة، مرآة مستكية، قمـ ليزر.(، مسطرة4-3قمـ رصاص، أكراؽ بيضاء)األدوات والوسائل: 
 

 إستراتيجيات وطرق التدريس:
 

 ىيا نبدأ: .1
يقـك المعمـ بإحضار قمـ ليزر الى غرفة الصؼ كيقكـ بإطفاء مصابيح الغرفة كيسمط قمـ الميزر عمى السبكرة ثـ  

 يطرح األسئمة اآلتية:
 برأيكـ أيف تقع زاكية السقكط؟  كأيف تقع زاكية اإلنعكاس؟ كما العالقة بينيما؟

 

 البحث واالكتشاف: .2
( في 2ات حسب ما يراه المعمـ مناسبان، يكمؼ المعمـ المجمكعات بإجراء النشاط )بعد تقسيـ الطمبة في مجمكع 

 لإلجابة عف األسئمة التي طرحيا، كمحاكلة رسـ ما قاـ بو المعمـ. 58صفحة 
 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ يمكف إستبداؿ السبكرة بجسـ آخر؟  ىؿ تككف ىناؾ زاكية لمسقكط كاإلنعكاس إذا كاف الجسـ خشنان؟ 
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 بناء المعنى: .4
مناقشة ما تكصمت إليو المجمكعات، كالتكصؿ إلى قانكنا اإلنعكاس األكؿ المتمثؿ بأف زاكية السقكط=زاكية  

 اإلنعكاس.

كقانكف اإلنعكاس الثاني الذم ينص عمى أف الشعاع الساقط كالشعاع المعكس كالعمكد المقاـ عمى السطح 
 العاكس جميعيا تقع في مستكل كاحد.

 الحذف: .5
 ىؿ يمكف حذؼ زاكية السقكط في قانكف اإلنعكاس األكؿ؟ 

عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 ىؿ يمكف تغير ترتيب زاكية السقكط كاإلنعكاس في الرسـ التالي: 

 

 

 

 

 

 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 ىؿ يمكف االستفادة مف قانكنا اإلنعكاس في حياتنا اليكمية؟ ما مجاالت االستفادة منيما؟

 
 :التقويم .8
متابعة إجابة المجمكعات عمى األسئمة كأثناء إجراءىـ النشاط كتكصميـ إلى قانكنا االنعكاس، كتكميفيـ برسـ  

 شعاع ساقط كمنعكس مراعيان مقدار الزاكية.
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                       الدرس الثاني: انعكاس الضوء وتطبيقاتو                               
 ة ) المرايا المستوية (                                                الحصة الثالث
 :السموكيةاألىداف 
 .أف يقارف الطالب بيف أنكاع المرايا 
 .أف يستنتج الطالب صفات األخيمة المتككنة في المرايا المستكية 

 صغيرة. مرآة مستكية، كرقة مربعات، قمـ، مسطرة، بطاقات كرتكنيةاألدوات والوسائل: 
 

 إستراتيجيات وطرق التدريس:
 يحضر المعمـ ثالث أنكاع مف المرايا كيناقش الفرؽ بينيا كسبب التسمية. 

 

 ىيا نبدأ: .1
مامؾ. فإذا ما تكقفت لتفحص بدقة ما تراه أكمما نظرت إلى نفسؾ في المرآة كؿ يكـ، فإنؾ ترل صكرة كجيؾ  

المرآة. كفي الحقيقة فإف الصكرة تبدك كما لك كانت تقع  فإنؾ ستدرؾ كما لك كانت صكرتؾ مكجكدة خمؼ سطح
نعكاس لكي ماـ المرآة. دعنا اآلف نفحص مثؿ ىذا اإلأعمى نفس المسافة خمؼ المرآة كالتي يبعد عنيا كجيؾ 

 ا كما صفات الخياؿ المتككف في المراة المستكية؟ نفيـ بكضكح كيفية رؤية الصكرة ىكذ
 
 

 البحث واالكتشاف: .2
جراء النشاط )يقـك ا  مف الكتاب  60( في صفحة 3لمعمـ بتقسيـ الطمبة إلى مجمكعات حسب ما يراه مناسبان، كا 

 المدرسي، لإلجابة عمى األسئمة في الخطكة األكلى.
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 اإلستبدال والدمج: .3
 في حالة إستبداؿ المرآة المستكية بنكع آخر مف المرايا فيؿ يبقى الخياؿ المتككف لمجسـ ذاتو؟ 

 

 لمعنى:بناء ا .4
تقـك المجمكعات بعرض إجابتيا كمناقشة أفكارىا أماـ المجمكعات األخرل، لمتكصؿ إلى اإلجابة المحددة حكؿ  

كىي طكؿ  المستكية،المستكية كالمرايا الكركية(، كالتعرؼ إلى صفات الخياؿ في المرايا  المرايا)المرايا أنكاع 
ياؿ عف المرآة، كالخياؿ مقمكب جانبيان، كيككف الخياؿ كىميان الجسـ=طكؿ الخياؿ، كبعد الجسـ عف المرآة=بعد الخ

 داخؿ المرآة أم أف ال يمكف استقبالو عمى حاجز.

 الحذف: .5
 تخيؿ بأنو ال تكجد في حياتنا مرايا مستكية كيؼ ستككف حياتنا انذاؾ؟ 

عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 ياؿ مقمكبا أك مصغرا؟كيؼ يمكف قمب الخياؿ المتككف في المرايا المستكية ليككف خ 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 بماذا يمكف اإلستفادة مف المرايا المستكية في بيكتنا؟ 

 :التقويم .8
يتـ التقكيـ في جميع مراحؿ الحصة، كتقكيـ أداء المجمكعات كمدل صحة إجابتيا عف األسئمة التي طرحيا  

 اؼ مف الحصة.المعمـ.كتكميفيـ بكتابة تقرير حكؿ مدل تحقيؽ األىد

 

 



  116 
 

 الدرس الثاني: إنعكاس الضوء وتطبيقاتو                                
 األخيمة المتكونة لجسم بين مرآتين مستويتين(                                                 )عددالحصة الرابعة 

 :السموكيةاألىداف 
 الزاكية كمقدار مرآتيف مستكيتيف بيف لجسـ المتككنة خيمةعدداأل بيف الرياضية العالقة يكتب الطالب أف 

 .بينيما
 .أف يفسر الطالب العالقة بيف عدد األخيمة المتككنة لجسـ بيف مرآتيف مستكيتيف كالزاكية بينيما 

شمعة، كرة، ممحاة، مبراة....(، منقمة، قمـ )صغير مرآتاف مستكيتاف، كرؽ أبيض، جسـ األدوات والوسائل: 
 الصؽ، مسطرة، ثالث أنكاع مف المرايا.رصاص، 

 
 إستراتيجيات وطرق التدريس:

 

 ىيا نبدأ: .1
يحضر المعمـ مرآتيف بحجـ كبير إلى غرفة الصؼ كيناقش معيـ ما تكصمكا إليو في الحصة السابقة عف صفات  

قمـ أك شمعة أماـ الخياؿ في المرايا المستكية ثـ يضع المرآة األخرل بزاكية معينة كيضع جسـ كالممحاة أك ال
 المرآتيف، كيطرح األسئمة اآلتية:

 كـ عدد األخيمة المتككنة لمجسـ؟ 
 يغير في الزكايا بيف المرآتيف كيطرح السؤاؿ: عمى ماذا يعتمد عدد األخيمة المتككنة لو بيف مرآتيف مستكيتيف؟

 

 البحث واإلكتشاف: .2
، كتسجيؿ إستنتاجاتيـ بعد 61( في صفحو 4نشاط ) لإلجابة عمى األسئمة السابقة يكمؼ المعمـ طمبتو بإجراء 

 إجراءىـ لمنشاط.



  117 
 

 اإلستبدال والدمج: .3
 لك تـ كضع المرآتيف المستكيتيف مقابؿ بعضيما، كـ عدد األخيمة المتككنة لمجسـ؟ 

 

 بناء المعنى: .4
استنتاجات  بعد التأكد بأف جميع الطمبة قد أنيكا النشاط، يطمب مف كؿ مجمكعة عرض ما تكصمكا إليو مف 

 كاإلجابة عف األسئمة التي طرحيا المعمـ، كالتكصؿ إلى العالقة التي تكضح ذلؾ.

 

 

 الحذف: .5
 ىؿ يمكف اإلستغناء عف الزاكية بيف المرآتيف لمحصكؿ عمى نفس العدد مف األخيمة في كؿ مرة؟ 

عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 رآتيف تصاعديان؟أعد ترتيب عدد األخيمة المتككنة بحسب الزاكية بيف الم 

 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 بماذا يمكف اإلستفادة مف المرايا المستكية في بيكتنا؟ 

 :التقويم .8
 يقـك المعمـ أداء المجمكعات بإستخداـ بطاقة المالحظة اآلتية:

 جيد جيد جدان  ممتاز البند
    اإلجابة الصحيحة عمى األسئمة

    التعاكف أثناء البحث
    اع لممجمكعات األخرلاإلستم

    أداء النشاط بدقة
 

 

 .1-/ق 360عدد األخيمة= 

 حيث ق: الزاكية بيف المراتيف المستكيتيف.
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 الدرس الثاني: إنعكاس الضوء وتطبيقاتو                                
 الحصة الخامسة ) تطبيقات عمى المرايا المستوية (                                                

 :السموكيةاألىداف 
 لالزمة لصنع بيرسككب بسيط.أف يعدد الطالب األدكات ا 
 .أف يبدم الطالب رغبة لصنع بيرسككب بسيط باألدكات الالزمة لو 
 .أف يصنع الطالب بيرسككب بسيط لكحده باستخداـ األدكات الالزمة لذلؾ 

 .LCDجياز حاسكب، األدوات والوسائل: 
 

 استراتيجيات وطرق التدريس:
 ىيا نبدأ: .1
يسمى ىذا الشيء؟ كيؼ يستطيع الشخص المكجكد  اآلتي: ماذاالسؤاؿ  كيطرحلغكاصة،  المعمـ صكرةيعرض  

 في الغكاصة رؤية ما ىك مكجكد عمى سطح المياه؟

 
 

 
 

(1الشكؿ )  
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 البحث واإلكتشاف: .2
يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات حسب ما يراه المعمـ مناسبان، لإلجابة عمى األسئمة التي طرحيا أعاله مف  

 دقائؽ. 10كػ)المكتبة، اإلنترنت،الكتاب المدرسي( خالؿ  خالؿ البحث بمصادر المعمكمات
 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ يمكف إستبداؿ المرايا المستكية في البيرسككب بنكعان آخر منيا؟ 
 

 بناء المعنى: .4
أماـ المجمكعات األخرل،  المعمكماتيسمح المعمـ لمطمبة بعرض األجكبة التي تكصمكا إلييا مف مصادر  

 ة محددة كمناقشتيا لمتكصؿ ألىمية البيرسككب كتطبيؽ عمى المرايا المستكية.لمخركج بإجاب
 الحذف: .5
لك تـ إزالة إحدل المرايا المستكية ماذا سيحدث؟ أ ىؿ سيتمكف الشخص المكجكد في الغكاصة مف رؤية ما ىك  

 عمى سطح الماء؟
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 رسككب ككضعيا بشكؿ آخر، فيؿ سنتمكف مف الرؤية بيا؟لك تـ تغيير ترتيب المرايا المستكية بالبي 

 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 ؟ما إستخدامات البيرسككب في حياتنا اليكمية 
 :التقويم .8
يتـ مف خالؿ متابعة أداء الطمبة كمدل صحة المعمكمات التي جمعكىا خالؿ خطكة البحث كاإلستكشاؼ،  

 سيطان بإستخداـ الكرتكف كالمرايا المستكية يقدمو خالؿ الحصة القادمة.كتكميؼ كؿ مجمكعة بصنع بيرسككبان ب
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 الدرس الثاني: إنعكاس الضوء وتطبيقاتو                                
 الحصة السادسة ) بؤرة المرايا الكروية (                                                

 السموكية:األىداف 
 ر الطالب سبب تسمية المرايا الكركية بيذا اإلسـ.أف يفس 
 .أف يحدد الطالب المفاىيـ الرئيسية الخاصة بالمرايا الكركية 
 .أف يستنتج الطالب طبيعة البؤرة في المرايا الكركية 
 أف يميز الطالب بيف البؤرة الحقيقية كالكىمية في المرايا الكركية 

 دبة، كرقة بيضاء، مصدر ضكئي.مرآة مقعرة، مرآة محاألدوات والوسائل: 
 

 إستراتيجيات وطرق التدريس:
 ىيا نبدأ: .1
 نسمي ىذا الشيء؟ اآلتي: ماذايحضر المعمـ ممعقة طعاـ إلى غرفة الصؼ كيطرح السؤاؿ  

 صؼ شكمو إذا نظرنا لو مف الجية األمامية أك الجية الخمفية؟ 
 كالممعقة؟ المراياىذه العالقة بيف  السؤاؿ: مارح يعرض نكعيف مف المرايا الكركية ذات الشبو بالممعقة كيط

 المفاىيـ الرئيسية الخاصة بيذه المرايا؟ كما طبيعة البؤرة المتككنة بيا؟ تسميتيا؟ كماكما سبب 
 

 البحث واإلكتشاف: .2
يقـك المعمـ بتقسيـ الطمبة إلى مجمكعات، كيكمفيـ باإلجابة عمى األسئمة مف خالؿ عممية البحث مف مصادر  

 .64( في صفحة 5دقائؽ، كمف ثـ إجراء النشاط) 10المعمكمات بمدة 
 

 اإلستبدال والدمج: .3
 لك تـ إستبداؿ المرايا الكركية بالمرآة المستكية كيؼ سيتـ تجميع األشعة الضكئية؟ 
 

 بناء المعنى: .4
ستنتاجات كؿ مجمكعة حكؿ األسئمة التي طرحيا المعمـ، كمناقشتيا مع المجم  كعات األخرل عرض إجابات كا 

ألف سطحيا العاكس جزء مف سطح  االسـ؛لمخركج بإجابة محددة حكؿ التكصؿ لما سميت المرايا الكركية بيذا 
الكرة، كأنيا ليا نكعاف كىما المرايا المقعرة كالمرايا المحدبة. كالتعرؼ إلى المفاىيـ الرئيسية الخاصة بيا مثؿ 
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بعد البؤرم، كالتكصؿ أيضان لطبيعة البؤرة في المرايا الكركية فقد مركز التككر كقطب المرآة، كبؤرة المرآة كال
 تككف بؤرة حقيقية إذا استطعت تجميع األشعة عمى حاجز كتككف كىمية إذا لـ تستطع تجميعيا.

 الحذف: .5
 لك لـ تكف ىناؾ بؤرة لممرايا الكركية كيؼ ستتـ عممية جمع األشعة الضكئية؟ 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 ؟الكىمية؟ كلماذانشاط الذم قمت بو، ىؿ يمكف تسمية البؤرة التي تجمعت بيا األشعة الضكئية بالبؤرة في ال 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 ما مجاالت استخداـ المرايا الكركية في حياتنا؟ 
 :التقويم .8
جراء النشاط الذم قامكا بو بمدل صحة   جاباتيـاستنتاجاتيـ تقكيـ أداء المجمكعات أثناء عممية البحث كا   ،كا 

 رسـ البؤرة الكىمية كالحقيقية في المرايا الكركية كتقديميا لممعمـ الحصة التالية. كمحاكلة
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 الدرس الثاني: انعكاس الضوء وتطبيقاتو                           
             الحصة السابعة ) المرايا المقعرة (                                    

 السموكية:األىداف 
 .أف يفسر الطالب ماىية المرايا المقعرة 
 .أف يكضح الطالب عالقة مكقع الجسـ بخصائص الخياؿ في المرايا المقعرة 

 مرآة مقعرة، جسـ ،LCDجياز حاسكب، األدوات والوسائل: 
 

 إستراتيجيات وطرق التدريس:
 ىيا نبدأ: .1
ع أحد سكانيا طريقة لتسخيف المياه كصنع الغذاء بإستخداـ المرايا، شاىد أثناء الحصار لسكاف دمشؽ إختر  

  https://www.youtube.com/watch?v=hyaDZx1_3e4الفيديك االتي:
 كيطرح المعمـ األسئمة اآلتية: ما نكع المرايا التي إستخدميا ىذا الشخص؟

 كصؼ شكميا؟ كلماذا إستخدـ ىذا النكع مف المرايا لصنع سخانو الشمسي البسيط؟
 كىؿ ىناؾ عالقة لمكقع الجسـ بخصائص الخياؿ المتككف لو؟

 

 البحث واإلكتشاف: .2
يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات حسب ما يراه مناسبا، كيطمب منيـ البحث في اإلنترنت أك في مكتبة  

األسئمة السابقة كيسجمك مالحظاتيـ ليعرضكىا أماـ المجمكعات األخرل.)تستمر عممية المدرسة لإلجابة عف 
 دقائؽ مف كقت الحصة( 10البحث 

 .66أ( في صفحة 6كبعد ذلؾ لإلجابة عمى السؤاؿ األخير يكمفيـ بإجراء النشاط )
 

https://www.youtube.com/watch?v=hyaDZx1_3e4


  123 
 

 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ يمكف لمرجؿ إستبداؿ المرآة المستخدمة بمرآة مستكية؟ 

 األمكر التي دمجيا الرجؿ معا لصنع السخاف الشمسي؟ما 
 بناء المعنى: .4
تقـك كؿ مجمكعة بعرض إجاباتيـ كاستنتاجاتيـ أماـ المجمكعات األخرل، كالخركج باإلجابة النمكذجية لكؿ  

 .لمتكصؿ لمفيـك المرايا المقعرة، كخصائصيا سؤاؿ
 الحذف: .5
 ؟لمرايا المقعرة ليعمؿفي عمميو صنع السخاف ىؿ يمكف اإلستغناء عف ا 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 لك تـ عكس خطكات النشاط بتثبيت الجسـ كتغيير مكقع المرآة المقعرة، ىؿ ستختمؼ خصائص الخياؿ لمجسـ؟ 

 
 
 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 يطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة محاكلة صنع سخاف شمسي لإلستفادة منو. 
 
 :التقويم .8
جمكعات أثناء البحث، كمدل صحة المعمكمات التي تكصمكا إلييا لإلجابة عمى األسئمة، كتقييـ متابعة الم 

 أدائيـ أثناء إجراء النشاط كدقة استنتاجاتيـ، كتقكيـ السخاف الشمسي الذم قامت كؿ مجمكعة بصنعو.
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 الدرس الثاني: إنعكاس الضوء وتطبيقاتو                           
 الثامنة ) صفات األخيمة المرايا المقعرة (                                                 الحصة

 السموكية:األىداف 
 .أف يستنتج الطالب صفات الخياؿ في المرايا المقعرة بعدة مكاضع منيا 
 .أف يبدم الطالب رغبة بإجراء النشاط باألدكات الالزمة لو 
 عاـ لممرايا.أف يستنتج الطالب القانكف ال 
 لممرايا. العاـ عمى القانكف حسابية الطالب مسائؿ يحؿ أف 
 القانكف خالؿ لممرايا مف التكبير مقدار أف يحسب الطالب. 

 مرآة طبيب األسناف، منضدة ضكئية، مرآة مقعرة، مصدر ضكئي.األدوات والوسائل: 
 

 إستراتيجيات وطرق التدريس:
 

 ىيا نبدأ: .1
كات طبيب األسناف، كيطرح مجمكعة مف األسئمة: صؼ شكؿ ىذه األداة؟ ما صفات يعرض المعمـ إحدل أد 

الخياؿ المتككف في المرايا المقعرة؟ كما العالقة بيف بعد الجسـ كبعد الخياؿ عنيا؟

 
 

(2الشكؿ )  
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 البحث واإلكتشاف: .2
ب( في 6)تقكـ كؿ مجمكعة باإلجابة عمى أسئمة المعمـ كتفسير إجابتيا، كيكمفيا المعمـ بإجراء النشاط  

 العالقة بيف بعد الجسـ كبعد الخياؿ عنيا؟ سؤاؿ: مالإلجابة عمى  67صفحة
 اإلستبدال والدمج: .3

 ىؿ يمكف لطبيب األسناف إستبداؿ ىذه األداة )مرآة األسناف( لمكشؼ عف التسكس؟ 
 
 بناء المعنى: .4
ناقشة كؿ حالة مف تعرض كؿ مجمكعة ما تكصمت إليو مف حمكؿ عمى األسئمة كرسكمات لألخيمة كيتـ م 

الحاالت، كيتكصؿ المعمـ مع المجمكعات بعد إجراء النشاط إلى القانكف العاـ لممرايا الذم يكضح العالقة بيف 
/ص.  حيث:ع:البعد  1/س + 1/ع =1بعد الخياؿ كبعد الجسـ عف المرايا الكركية كبعدىا البؤرم كيتمثؿ في :

 اؿ المتككف عف المرآة.البؤرم، س:بعد الجسـ عف المرآة، ص: بعد الخي
كالتكصؿ أيضان إلى قاعدة مقدار التكبير المتمثمة مقدار التكبير=طكؿ الخياؿ/طكؿ الجسـ=بعد الخياؿ/بعد  

 الجسـ=ص/س.
 الحذف: .5
 ىؿ يمكف التخمي عف البعد البؤرم لحساب بعد الخياؿ المتككف عف المرآة؟ 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 بعد الخياؿ كطكؿ كبعد الجسـ بطريقة أخرل لنتمكف مف حساب مقدار التكبير؟ىؿ يمكف إعادة ترتيب طكؿ ك  

 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
لك كنت تعمؿ في مختبر طبي كطمب منؾ إجراء فحص معيف، برأيؾ: ما المرايا التي مف الممكف استخداميا  

 فيو؟
 :التقويم .8
المجمكعات األخرل، كمدل صحة إجاباتيـ، كمتابعة  تقكيـ أداء المجمكعات أثناء عرضيـ إلجاباتيـ أماـ 

 أدائيـ أثناء إجراء النشاط كتقديـ كرقة عمؿ ليـ.
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 الدرس الثاني: إنعكاس الضوء وتطبيقاتو                           
 الحصة التاسعة ) تطبيقات عمى المرايا المقعرة (                                                

 السموكية:األىداف 
 .أف يعدد الطالب إستخدامات المرايا المقعرة في حياتنا اليكمية 
 .أف يفسر الطالب أىمية المرايا المقعرة في حياتنا 

 السخاف الشمسي الذم قامت كؿ مجمكعة بصنعو.األدوات والوسائل: 
 إستراتيجيات وطرق التدريس:

 ىيا نبدأ: .1
لشمسي الذم قامت كؿ مجمكعة بصنعو، كطرح ما يمي: ىؿ يمكف يتـ في بداية الحصة عرض السخاف ا 

لطبيب األسناف اإلستغناء عف المرايا المقعرة لتكبير  كىؿ يمكفاإلستغناء عف المرايا المقعرة في السخاف؟ 
 الصكرة كتشخيص التسكس؟ كىؿ ىناؾ تطبيقات أخرل لممرايا المقعرة في حياتنا اليكمية؟

 

 البحث واالكتشاف: .2
 دقائؽ. 10كؿ مجمكعة باإلجابة عمى األسئمة السابقة مف مصادر البحث لمدة  تقكـ 
 
 اإلستبدال والدمج: .3
 لك تـ إستبداؿ المرآة الجانبية لمسيارة بمرآة مقعرة ماذا سيحدث؟ 
 
 بناء المعنى: .4
ى إجابة دقيقة تقـك المجمكعات بمناقشة إجاباتيا عمى األسئمة كما تكصمت إليو بعد إجراء النشاط، لإلتفاؽ عم 

 حكؿ أىمية المرايا المقعرة في تطبيقات معينة.
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 الحذف: .5
 ىؿ يمكف التخمي عف المرايا المحدبة في المرآة الجانبية لمسيارة؟

 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 ىؿ مف الممكف استخداـ المرايا المستكية في مستقبؿ ساتؿ التمفاز؟ 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 ت أخرل عمى المرايا المقعرة في حياتنا اليكمية؟أذكر تطبيقا

 
 :التقويم .8
تقكيـ أداء المجمكعات أثناء إجراء النشاط، كمدل دقة إجاباتيـ عمى األسئمة التي طرحيا المعمـ في أف لممرايا  

 المقعرة أىمية في حياتنا اليكمية لجمع الصكت كالحرارة مثالن.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  128 
 

 وء وتطبيقاتو                           الدرس الثاني: انعكاس الض
 الحصة العاشرة )المرايا المحدبة (                                                

 السموكية:األىداف 
 .أف يعدد الطالب إستخدامات المرايا المحدبة في حياتنا اليكمية 
 .أف يفسر الطالب أىمية المرايا المحدبة في حياتنا 

 كرقة بيضاء(، شمعة، حامؿ لممرآة، مسطرة.)حاجز مرآة محدبة، ت والوسائل: األدوا

 إستراتيجيات وطرق التدريس:
 ىيا نبدأ: .1
يطمب المعمـ مف الطمبة تخيؿ بأف كؿ منيـ يركب بسيارتو الخاصة كيمشي في طريؽ سريع، كسمع صكت  

رة كسمح لمشاحنة بتجازكه ليبقى باألماف.  ثـ زامكر فنظر بالمرآة الجانبية لسيارتو فرأل فييا صكرة شاحنة كبي
 يقـك المعمـ بطرح األسئمة اآلتية:

 كيؼ تمكنت مف رؤية جميع الشاحنة بالمرآة الجانبية لمسيارة؟
 كما نكع المرآة الجانبية لمسيارة؟ كما صفات الخياؿ المتككف بيا؟

 

 البحث واالكتشاف: .2
جراء النشاط ) تقـك كؿ مجمكعة باإلجابة عف األسئمة كتسجيؿ  لمتعرؼ إلى صفات  70( صفحة 7إجاباتيـ، كا 

 الخياؿ في المرايا المحدبة.
 
 اإلستبدال والدمج: .3
كالمستكية  آخر بنكع المحدبة المرايا إستبداؿ يمكف ىؿ السابقة التطبيقات في    

 كالمقعرة؟ كلماذا؟
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 بناء المعنى: .4
مع المجمكعات األخرل، كالتكصؿ إلى استخدامات  تعرض كؿ مجمكعة ما تكصمت إليو مف إجابات، كتناقشيا 

 لممرايا المحدبة في حياتنا اليكمية كأىميتيا.
 
 الحذف: .5
 لك لـ يكف ىناؾ مرايا محدبة كيؼ ستتـ رؤية األشياء الكبيرة بحجـ صغير؟  

عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 مييا كمرايا السيارات أك غيرىا؟ىؿ باإلمكاف اإلستغناء عف المرايا المحدبة في المجاالت التي تعتمد ع 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 قترح إستخدامات أخرل لممرايا المحدبة؟إ 
 :التقويم .8
تقكيـ أداء المجمكعات فيما تكصمت إليو مف معمكمات لإلجابة عف األسئمة التي طرحيا المعمـ سابقان، كتكميفيـ  

 فيا كخصائصيا كصفات الخياؿ بيا كأىميتيا في حياتنا اليكمية.بكتابة تقرير عف المرايا المحدبة متناكال تعري
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 الدرس الثالث: إنكسار الضوء                           
 الحصة األولى ) مفيوم إنكسار الضوء(                                                

 السموكية:األىداف 
 ار الضكء.أف يكضح الطالب المقصكر بإنكس 
 .أف يستنتج الطالب عمميان إنكسار الضكء عندما ينتقؿ مف كسط إلى آخر 
 .أف يفسر الطالب سبب إنكسار الضكء 
 .أف يحدد الطالب مفيـك الكثافة الضكئية 
  الضكئية الكثافة مختمفيف في كسطيف بيف إنتقالو الضكئي عند الشعاع الطالب إنحراؼ أف يرسـ. 

زجاجي، بيضاء، كأس ماء، مصباح ليزر، مكاد شفافة مختمفة )متكازم مستطيالت  كرقةاألدوات والوسائل: 
 زيت. ماء،مستطيالت بالستيكي،  متكازم

 إستراتيجيات وطرق التدريس:
 ىيا نبدأ: .1
يقـك المعمـ برسـ سيميف بإتجاه اليميف عمى كرقة بيضاء كيمكف السيميف. ثـ يحضر كأس كيمأله بالماء كيضع  

كـ عمييا السيماف بجانب الكأس ليتسنى لمطمبة رؤية السيميف مف كراء الكعاء، كيطرح األسئمة الكرقة المرس
 اآلتية: ماذا الحظت؟ ماذا حصؿ لمسيميف؟ ماذا نسمي ىذه الظاىرة؟

 يسجؿ المعمـ إجابات الطمبة )الفرضيات(
 

 البحث واإلكتشاف: .2
( في 1إلجابة عمى األسئمة أعاله بعد إجراء النشاط )يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات حسب ما يراه مناسبان ل 

 .72صفحة 
 
 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ مف الممكف إستبداؿ السيميف بشكؿ آخر؟ 
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 ( ىؿ مف الممكف إستبداؿ ضكء الميزر بمصدر آخر لمضكء؟1في النشاط )
 

 بناء المعنى: .4
جاباتيا عمى األسئ  مة المطركحة بعد إجراء النشاط، كيقارنكا يسمح المعمـ لكؿ مجمكعة بعرض إستنتاجاتيا كا 

إجاباتيـ األكلية )الفرضيات( مع ما تكصمك إليو كيتفؽ الجميع عمى إجابة محددة تتبناىا جميع المجمكعات 
 حكؿ ماىية اإلنكسار كسببو كحكؿ الكثافة الضكئية لكؿ كسط.

 
 الحذف: .5
 ىؿ مف الممكف التخمي عف مصدر الضكء لحدكث اإلنكسار؟ 
 
عادة الترتيب:الع .6  كس وا 
 لك لـ تكف ىناؾ إختالؼ بالكثافة الضكئية لألكساط ىؿ مف الممكف أف يحدث اإلنكسار؟ 

 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 بماذا يمكف اإلستفادة مف إنكسار الضكء في الحياة؟ 
 
 :التقويم .8
كؿ مجمكعة، كتكميفيـ بكتابة تأمؿ يقـك المعمـ أداء المجمكعات أثناء إجراءىا لمنشاط كمدل صحة إستنتاجات  

 حكؿ الحصة كمدل تحقؽ األىداؼ الخاصة بيا.
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 الدرس الثالث: إنكسار الضوء                                      
 الحصة الثانية ) قانونا إنكسار الضوء(                                                

 السموكية:األىداف 
  نكسار ر الطالبيعبأن  .للضوء بلغته عن زاوية الإ 
  الضكئية الكثافة مختمفيف في كسطيف بيف إنتقالو الضكئي عند الشعاع أف يرسـ الطالب إنحراؼ 
  سنؿ قانكف عمى يطبؽ الطالب أف. 
  االنكسار كجيب زاكية جيب زاكية السقكط بيف العالقة أف يستنتج الطالب. 
  سنؿ قانكف باستخداـ سٍط ماك  في الضكء سرعة أف يحسب الطالب. 
 .أف يكتب الطالب عالقة رياضية تعبر عف معامؿ اإلنكسار بداللة سرعة الضكء في كسطيف 
رصاص، كأس ماء، زيت، متكازم مستطيالت زجاجي، كرقة بيضاء، أربع دبابيس،  قمـوالوسائل: األدوات 

 مسطرة، آلة حاسبة عممية.
 إستراتيجيات وطرق التدريس:

 أ:ىيا نبد .1
 يحضر المعمـ كأس شفاؼ كيمأل نصفو بالماء ثـ يضع القمـ، كيطرح السؤاؿ: ماذا حدث لمقمـ؟ 

 ماذا حدث لمقمـ؟ كيطرح:ثـ يضع فكؽ الماء زيت كيرجع القمـ، 
 ويسجل المعمم إجابات الطمبة كفرضيات

 
 

 البحث واالكتشاف: .2
لتسجيؿ استنتاجاتيـ كاجاباتيـ عمى األسئمة 74( في صفحة 2في ىذه الخطكة تقـك كؿ مجمكعة بإجراء النشاط) 

 التي طرحيا المعمـ.
 

ءما  
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 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ مف الممكف الدمج بيف أكثر مف مادة بنفس الكأس لمتعرؼ عمى اإلنكسار؟ 
 
 بناء المعنى: .4
جابة تناقش كؿ مجمكعة إستنتاجاتيا كمالحظاتيا مع المجمكعات األخرل، كمقارنتيا مع الفرضيات لمخركج بإ 

محددة.كالتكصؿ لقانكف سنؿ الذم ينص عمى أف النسبة بيف جيب زاكية السقكط إلى جيب زاكية االنكسار ألم 
جا َق ، فإذا كاف الكسط األكؿ ىك الفراغ أك  2جا ق= ـ 1كسطيف تككف دائمان ثابتة بثبات الكسطيف، أم أف: ـ

َق( حيث ق: زاكية السقكط في اليكاء أك الفراغ ، اليكاء فإف معامؿ انكسار المادة يعرؼ بالعالقة: جا)ق(/جا)
 كَه: زاكية االنكسار في المادة ، كحؿ مثاؿ عميو.

 الحذف: .5
 في ظاىرة اإلنكسار ىؿ مف الممكف التخمي عف العمكد المقاـ لحساب معامؿ اإلنكسار؟ 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 الماء بالزيت؟في التجربة التي قاـ بيا المعمـ ىؿ مف الممكف عكس مكاف  

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 بماذا يمكف االستفادة مف انكسار الضكء في الحياة؟ 
 :التقويم .8

 يقـك المعمـ أداء المجمكعة باستخداـ بطاقة المالحظة اآلتية:
اتقف بدرجة  البند

 عالية
اتقف بدرجة 

 متكسطة
اتقف بدرجة 

 ضعيفة
    اإلجابة الصحيحة عمى األسئمة

    كف أثناء إجراء التجربةالتعا
    اإلستماع لممجمكعات األخرل

    حؿ كرقة العمؿ
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 الدرس الرابع: ظواىر وتطبيقات عمى إنكسار الضوء                             
 الحصة األولى ) تحمل الضوء(                                                

 السموكية:األىداف 
 تج الطالب تحميؿ الضكء األبيض في المنشكر.أف يستن 
 .أف يستنتج الطالب مفيـك ظاىرة السراب بعد مشاىدة الفيديك 
 .أف يبحث الطالب حكؿ بعض الظكاىر الطبيعية المعتمدة عمى اإلنكسار 
 ، منشكر ثالثي.LCD حاسكب، جيازوالوسائل: األدوات 

 إستراتيجيات وطرق التدريس:
 ىيا نبدأ: .1
 عمـ فيديك عف ظاىرة السراب، ثـ يطرح األسئمة اآلتية:يعرض الم 

 ماذا نسمي ىذه الظاىر الطبيعية؟
 متى تتككف ىذه الظاىرة؟ كما المبدأ العممي الذم يتسبب في تككنيا؟

 https://www.youtube.com/watch?v=ZSZgw2IFWvY 
 

 ث واإلكتشاف:البح .2
 78يتـ تقسيـ الطمبة في مجمكعات حسب ما يراه المعمـ مناسبان، كيكمفيـ بإجراء نشاط تحمؿ الضكء في صفحة  

 مف الكتاب المدرسي، كترصد كؿ مجمكعة كتسجؿ المالحظات لإلجابة عمى األسئمة السابقة.
 اإلستبدال والدمج: .3
 مصدر آخر لمضكء؟ىؿ يمكف إستبداؿ ضكء الشمس بالمنشكر الثالثي ب 

 بناء المعنى: .4
تناقش كؿ مجمكعة إستنتاجاتيا كمالحظاتيا مع المجمكعات األخرل، لمخركج بإجابة محددة عنيا حكؿ  

، كالتعرؼ إلى ماىية ظاىرة السراب كأنيا تنطمؽ مف مبدأ انكسار في المنشكراستنتاج تحميؿ الضكء األبيض 
 الضكء

https://www.youtube.com/watch?v=ZSZgw2IFWvY
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 الحذف: .5
 التخمي عف ضكء الشمس لحدكثو؟ في ظاىرة قكس قزح ىؿ يمكف 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 ىؿ تظير ظاىرة السراب قبؿ إرتفاع درجة الحرارة؟ 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 كيؼ يمكف اإلستفادة مف تحمؿ الضكء األبيض في حياتنا اليكمية؟ 
 :التقويم .8
ة كمدل صحتيا كدقتيا، كتكميؼ كؿ مجمكعة يقـك المعمـ أداء المجمكعات في إجابتيا عمى األسئمة المطركح 

 بكتابة تقرير عف ظاىرة ذات عالقة بانكسار الضكء كعرضيا أماـ المجمكعات األخرل.
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 الدرس الرابع: ظواىر وتطبيقات عمى إنكسار الضوء                 
          الحصة الثانية ) العدسات (                                       

 السموكية:األىداف 
 .أف يرسـ األشكاؿ المختمفة لمعدسات 
 .أف يصؼ الطالب العدسة المحدبة 
 .أف يصؼ الطالب العدسة المقعرة 
 .أف يعدد الطالب بعض المفاىيـ الرئيسية الخاصة بالعدسات 
 .أف يحسب الطالب بعد مركز التككر لمعدسة بمعمكمية بعدىا البؤرم 
 ، فرجار كمسطرة.A4، عدسة محدبة كمقعرة، كرؽ LCDحاسكب،  جياز والوسائل:األدوات 

 
 إستراتيجيات وطرق التدريس:

 ىيا نبدأ: .1
ذىب محمد مع مجمكعة مف أصدقائو في رحمة جبمية، كفي منتصؼ الطريؽ شعركا بالجكع، فقرركا أخذ  

شفكا بأنيـ قد نسكا الكبريت الخاص إستراحة كتناكؿ طعاـ الغذاء، فأخذ محمد يجيز مكانان إلشعاؿ النار لكف إكت
 بيـ، فاقترح صديقيـ يكسؼ الذم درس عف العدسات إقتراح إلشعاؿ النار.

 
برأيؾ: ما اإلقتراح الذم قدمو يكسؼ بعد دراستو لمعدسات؟ ما المكاد التي تصنع منيا العدسات؟ كما المفاىيـ 

 لمعدسة كبعدىا البؤرم؟الرئيسية المرتبطة بالعدسات؟ كما العالقة بيف مركز التككر 
 يكتب المعمـ إقتراحات الطمبة لإلجابة عمى األسئمة عمى السبكرة.

 
 



  137 
 

 البحث واإلكتشاف: .2
يتـ تقسيـ الطمبة في مجمكعات حسب ما يراه المعمـ مناسبان، كيعطي كؿ منيـ نكعي العدسات لدراسة  

عمى خصائصيا، كتسجؿ كؿ مجمكعة  خصائص كؿ منيا كالتمييز فيما بينيا، كرسـ كؿ نكع منيا بعد التعرؼ
 مالحظاتيا.

 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ مف الممكف أف تككف العدسة معتمة؟ 
 
 بناء المعنى: .4
تعرض كؿ مجمكعة إستنتاجاتيا كرسكماتيا كتناقشيا أماـ المجمكعات األخرل، ليتـ اإلتفاؽ عمى إجابات  

مثؿ مركز التككر كالمركز البصرم لمعدسة كالبؤرة محددة كمناقشة كتكضيح المفاىيـ ذات العالقة بالعدسات 
 كالبعد البؤرم ليا، ككيفية حساب مركز التككر لمعدسة عند معرفة بعدىا البؤرم.

 الحذف: .5
 ىؿ يمكف حساب مركز التككر لعدسة محدبة إذا تـ إلغاء بعدىا البؤرم؟ 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 ؟ىؿ يمكف صنع العدسات مف البالستيؾ؟ لماذا 
 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 ما استخدامات العدسة المقعرة في حياتنا؟ 
 :التقويم .8
يقـك المعمـ أداء المجمكعات في إجابتيا عمى األسئمة المطركحة كمدل صحتيا كدقتيا، كتكميفيـ بمحاكلة رسـ  

 سـ.15عدسة محدبة بعدىا البؤرم 
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 ر الضوء                   الدرس الرابع: ظواىر وتطبيقات عمى إنكسا
 الحصة الثالثة ) تقدير بؤرة العدسة (                                                

 السموكية:األىداف 
 .أف يفرؽ الطالب بيف البؤرة الحقيقية كالبؤرة الكىمية 
 .أف يمثؿ الطالب بالرسـ سمكؾ األشعة الضكئية في أنكاع العدسات المختمفة 

 محدبة، عدسة مقعرة، كرقة بيضاء مصدر ضكئي. ، عدسةLCD حاسكب،جياز دوات والوسائل: األ
 إستراتيجيات وطرق التدريس:

 ىيا نبدأ: .1
يطمب المعمـ مف الطمبة تخيؿ بأنيـ شعاع ضكئي ينطمؽ مف مصدر الضكء كيصطدـ بالعدسة المحدبة،  

 كيطرح السؤاؿ اآلتي: ماذا سكؼ يحدث لؾ؟
 نؾ شعاع ضكئي ينطمؽ مف مصدر الضكء كيصطدـ بعدسة مقعرة، ماذا سيحدث لؾ؟كأيضان تخيؿ بأ

 يكتب المعمـ عمى السبكرة إجابات الطمبة المبدئية )الفرضيات األكلية(.
 
 

 البحث واالكتشاف: .2
( في 1يتـ تقسيـ الطمبة في مجمكعات غير متجانسة حسب ما يراه المعمـ مناسبان، كيكمفيـ بإجراء نشاط ) 

مف الكتاب المدرسي، كرصد استنتاجاتيـ كمالحظاتيـ كمحاكلة لرسـ الشعاع الضكئي في كؿ نكع  80صفحة 
 مف العدسات.

 
 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ يمكف الدمج بيف األشعة الضكئية المنطمقة مف مصدر الضكء ليصبع شعاع كاحد؟ 
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 بناء المعنى: .4
ستنت  اجاتيا حكؿ مسارات األشعة كطبيعة بؤرة كؿ منيا، يسمح المعمـ لكؿ مجمكعة بمناقشة مالحظاتيا كا 

، كتتـ مناقشة الطمبة 81كيعرض المعمـ صكرة لطبيعة البؤرة في العدسة كما ىك في الكتاب المدرسي صفحة 
 في إستنتاجاتيـ كالتعديؿ عمييا.

 الحذف: .5
 لك تـ حذؼ الشعاع الساقط المار بمركز العدسة البصرم، فيؿ سيتككف خياؿ لمجسـ؟ 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 ىؿ يمكف أف يككف الخياؿ في العدسة المحدبة خياالن مقمكبان؟ 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 ىؿ ىناؾ أىمية لمعدسات في حياتنا اليكمية؟ أذكر بعضيا؟ 
 :التقويم .8
يفيـ بالتفريؽ بيف يقـك المعمـ أداء المجمكعات في إجابتيا عمى األسئمة المطركحة كمدل صحتيا كدقتيا، كتكم 

 بؤرة العدسة المحدبة كبؤرة العدسة المقعرة بالرسـ.
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 الدرس الرابع: ظواىر وتطبيقات عمى إنكسار الضوء                   
 موقع الجسم بخيالو في العدسات المحدبة(                                                 )عالقةالحصة الرابعة 

 السموكية:ىداف األ
 .أف يستنتج الطالب عالقة مكقع الجسـ بخيالو في العدسات المحدبة 
 .أف يحؿ الطالب مسائؿ عمى القانكف العاـ لمعدسات 
 .أف يحسب الطالب مقدار التكبير لمعدسات مف خالؿ القانكف 

 ئي.محدبة رقيقة، منضدة ضكئية، جسـ، مصدر ضك  عدسة ،LCD حاسكب،جاىز األدوات والوسائل: 
 

 إستراتيجيات وطرق التدريس:
 ىيا نبدأ: .1
يعرض المعمـ فيديك لساعتي يعمؿ في مكاف عممو كيستخدـ عدسة لرؤية األجزاء الدقيقة في  

 https://www.youtube.com/watch?v=WD3aWFErK2Yالساعات،
 الخياؿ الذم تككنو كؿ نكع مف العدسات؟ الساعاتي؟ كماكع العدسة التي يستخدميا ما ن المعمـ:كيطرح  

 يكتب المعمـ )الفرضيات األكلية( التي يقترحيا الطمبة.
 
 

 البحث واالكتشاف: .2
( 2يتـ تقسيـ الطمبة في مجمكعات غير متجانسة حسب ما يراه المعمـ مناسبان، كيكمفيـ بإجراء نشاط ) 

ستنتاجاتيا مف النشاط. ، كتقكـ كؿ82صفحة  مجمكعة بتسجيؿ مالحظاتيا كا 
 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ يمكف لمساعاتي بأف يدمج في عدستو عدسة محدبة كمقعرة في الكقت ذاتو؟ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WD3aWFErK2Y
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 بناء المعنى: .4
ستنتاجاتيا حكؿ الخياؿ الذم تككنو العدسة المحدبة كالتكصؿ   يسمح المعمـ لكؿ مجمكعة بمناقشة مالحظاتيا كا 

/ع 1أف الساعاتي يستخدـ العدسة المحدبة أثناء عممو، كمف ثـ يشير المعمـ إلى قانكف العدسات العاـ : إلى 
 /ص.1/س + 1=

 حيث ع : البعد البؤرم ، س: بعد الجسـ عف مركز العدسة، ص: بعد الخياؿ عف مركز العدسة.
 مثمة عميو.=طكؿ الخياؿ/ طكؿ الجسـ=بعد الخياؿ/ بعد الجسـ. كيعطي أكمقدار التكبير

 الحذف: .5
 ىؿ يمكف لمساعاتي التخمي عف العدسة المقعرة في عممو؟ 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 اقترح أداة أخرل يمكف أف يستخدميا الساعاتي لرؤية األجزاء الصغيرة في الساعة؟ 
 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 المحدبة؟ ىؿ ىناؾ مينة أخرل غير الساعاتي تعتمد في عمميا عمى العدسة 

 :التقويم .8
 يقـك المعمـ أداء المجمكعات في إجابتيا عمى األسئمة المطركحة كمدل صحتيا كدقتيا، كحؿ كرقة العمؿ. 
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 الدرس الرابع: ظواىر وتطبيقات عمى إنكسار الضوء                   
                                              المقعرة(  موقع الجسم بخيالو في العدسات  )عالقةالحصة الخامسة 

 السموكية:األىداف 
 .أف يعدد الطالب صفات الخياؿ في العدسات المقعرة 
 .أف يرسـ الطالب الحاالت المختمفة لتككف الخياؿ في العدسة المقعرة 

 
عة، حامؿ عدسة مقعرة معمكمة البعد البؤرم، كرقة بيضاء، شم، LCD حاسكب،جاىز األدوات والوسائل: 
 العدسة، مسطرة.

 
 إستراتيجيات وطرق التدريس:

 ىيا نبدأ: .1
يحضر المعمـ كاميرا إلى غرفة الصؼ أك االستعانة بصكرة عنيا. كيطرح األسئمة اآلتية: ماذا يطمؽ عمى ىذه  

 اآللة؟ ىؿ يستخدـ بيا أم نكع مف العدسات؟
 يسجؿ المعمـ إجابات الطمبة المبدئية عمى السبكرة.

 

 ث واالكتشاف:البح .2
( 3يتـ تقسيـ الطمبة في مجمكعات غير متجانسة حسب ما يراه المعمـ مناسبان، كيكمفيـ بإجراء نشاط ) 

ستنتاجاتيا مف النشاط. كمحاكلة إستخداـ برنامج الكاقع 84صفحة ، كتقكـ كؿ مجمكعة بتسجيؿ مالحظاتيا كا 
 مف العدسات.( لمحاكلة رسـ الخياؿ لمتككف مف كؿ نكع poketophcالمعزز )

 
 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ يمكف الدمج بيف نكعي العدسات المحدبة كالمقعرة في آلة التصكير؟ 
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 بناء المعنى: .4
ستنتاجاتيا حكؿ ما تكصمت إلية مف صفات لمخياؿ في   يسمح المعمـ لكؿ مجمكعة بمناقشة مالحظاتيا كا 

كمحاكلة رسـ الخياؿ المتككف مف العدسة المقعرة  ،كمعتدالنكمصغران العدسة المقعرة الذم يككف خياالن كىميان 
 كعرض الرسكمات كمناقشتيا. كتصحيح الفرضيات أك األجكبة التي قدمكىا في الخطكة األكلى.

 الحذف: .5
 ىؿ يمكف التخمي عف العدسة المقعرة في آلة التصكير؟ 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
؟ة حقيقيان كمعتدالن ىؿ مف الممكف أف يككف الخياؿ في العدسة المقعر    

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 كيؼ يمكف اإلستفادة مف آلة التصكير في حياتنا اليكمية؟  
 :التقويم .8
يقـك المعمـ أداء المجمكعات في إجابتيا عمى األسئمة المطركحة كمدل صحتيا كدقتيا، كتكميفيـ بتمخيص ما  

 تكصمكا إليو مف خالؿ الحصة.
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 لدرس الرابع: ظواىر وتطبيقات عمى إنكسار الضوء                   ا
 أواًل عيوب اإلبصار(                                                -الحصة السادسة )إستخدام العدسات

 السموكية:األىداف 
 .أف يعدد الطالب عيكب اإلبصار 
 .أف يقارف الطالب بيف قصر النظر كطكلو 
 تج الطالب طريقة عالج كؿ مف قصر النظر كطكلو.أف يستن 
 .أف يصمـ الطالب منشكران حكؿ الكقاية مف عيكب اإلبصار 

 
 -األدوات والوسائل: 

 إستراتيجيات وطرق التدريس:
 ىيا نبدأ: .1

يعرض المعمـ المكقؼ اآلتي: طمبت سعاد مف جدتيا أف تسمع ليا قصيدة مطمكب حفظيا، تناكلت الجدة الكتاب 
 ت تبعده عف عينيا لتستطيع القراءة.كأخذ

 برأيؾ: مف ماذا تعاني الجدة؟ ككيؼ يمكف مساعدتيا؟
 يسجؿ المعمـ إجابات الطمبة المبدئية عمى السبكرة.

 

 البحث واالكتشاف: .2
يتـ تقسيـ الطمبة في مجمكعات غير متجانسة حسب ما يراه المعمـ مناسبان، يطمب منيـ جمع المعمكمات عف  

 ر مف مصادر المعمكمات المختمفة ؾ )المكتبة، االنترنت، كغيرىا(.عيكب اإلبصا
 اإلستبدال والدمج: .3
 لماذا ال يمكف إستبداؿ العدسة المحدبة بالعدسة المقعرة في عالج طكؿ النظر؟ 
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 بناء المعنى: .4
تعرض المجمكعات ما تكصمت إليو أك ما جمعتو مف معمكمات حكؿ عيكب اإلبصار )قصر النظر كطكلو  
جابتيا عمى األسئمة التي طرحيا المعمـ كمقارنتيا مع إجاباتيـ األكلية.ك   طريقة عالجيما(، كا 
 الحذف: .5
 ىؿ يمكف عالج قصر النظر بدكف العدسات المحدبة؟ 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 كيؼ يمكف عالج  عيكب االبصار دكف استخداـ العدسات؟ 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 رؼ عمى الشخص الذم يعاني مف طكؿ النظر كال يرتدم نظاراتو؟كيؼ يمكف التع 
 :التقويم .8
يقـك المعمـ أداء المجمكعات أثناء البحث كمدل صحة المعمكمات التي جمعكىا حكؿ المكضكع كدقتيا، ككتابة  

 تقرير عف عيكب اإلبصار يقدـ لممعمـ.
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 ضوء                   الدرس الرابع: ظواىر وتطبيقات عمى إنكسار ال
 ثانيًا أجيزة بصرية(                                                -الحصة السابعة )إستخدام العدسات

 السموكية:األىداف 
 .أف يعدد الطالب بعض اإلستخدامات لمعدسات 
 .أف يذكر الطالب أمثمة لبعض األجيزة البصرية 
 .أف يصؼ الطالب تركيب التمسككب 
 ف يشرح الطالب آلية عمؿ الكاميرا.أ 
 .)أف يصؼ الطالب تركيب المجير المركب )الميرسككب 
 .أف يستقصي الطالب استخدامات األلياؼ الضكئية 

 .lcd حاسكب،جياز األدوات والوسائل: 
 إستراتيجيات وطرق التدريس:

 ىيا نبدأ: .1
كف شاىد ىذه الخاليا؟ ىؿ يمكف مشاىدتيا مم اآلتية: مفيعرض المعمـ صكرة لخاليا البصؿ كيطرح األسئمة  

 الجياز المستخدـ لرؤيتيا؟ كما نكع العدسة المستخدمة بو؟ المجردة؟ مابالعيف 
 يسجؿ المعمـ إجابات الطمبة المبدئيةعمى السبكرة

 البحث واالكتشاف: .2
كاحد مف  يتـ تقسيـ الطمبة في ثالث مجمكعات غير متجانسة، يطمب مف كؿ مجمكعة جمع المعمكمات عف 

األجيزة البصرية األجيزة البصرية كػ)المنظار الفمكي، الكاميرا، المجير المركب( مف حيث كصؼ كؿ منيا، 
 ككيفية عمميا كالعدسة المستخدمة بو، ليتـ عرض ما جمعكه في الحصة القادمة.
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 اإلستبدال والدمج: .3
 ىؿ يمكف إستبداؿ العدسات في ىذه األجيزة بالمرايا؟ 

 ى:بناء المعن .4
تعرض كؿ مجمكعة المعمكمات التي جمعكىا عف الجياز الذم إختاركه كتناقشيا مع المجمكعات األخرل كيتـ  

تثبيت المعمكمة بعرض فيديك عف كؿ جياز،كمف ثـ تقييـ إجاباتيـ المبدئية التي جاكبكىا قبؿ التعرؼ عمى 
 األجيزة.

 https://www.youtube.com/watch?v=RM2zewOZY_Yالمنظار الفمكي:
 https://www.youtube.com/watch?v=yzKD8ISA3doآلة التصكير:

 ttps://www.youtube.com/watch?v=SwMXRAOeo6khالمجير المركب:
 الحذف: .5
 ىؿ يمكف التخمي عف العدسات في صناعة المنظار الفمكي؟ 
عادة الترتيب: .6  العكس وا 
 لك تـ كضع العدسة الشيئية مكاف العدسة العينية في التمسككب، كيؼ ستتـ الرؤية مف خاللو؟ 

 التوسع واإلستخدامات األخرى: .7
 أللياؽ الضكئية؟ما إستخدامات ا 

 كما أىميتيا؟
 :التقويم .8
يقـك المعمـ أداء المجمكعات أثناء البحث كمدل صحة المعمكمات التي جمعكىا حكؿ الجياز الذم إختاركه  

 كدقتيا. كتقديـ تقرير لممعمـ حكؿ األلياؼ الضكئية.
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RM2zewOZY_Y
https://www.youtube.com/watch?v=yzKD8ISA3do
https://www.youtube.com/watch?v=SwMXRAOeo6k
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(9ممحق رقم)  

(1ورقة عمل )  

 الدرس: )صفات األخيمة في المرايا المقعرة(.

 

 

 

 سـ ( ، كضع جسـ عمى بعد 5بعدىا البؤرم ) مقعرة مرآة  السؤاؿ األكؿ:

 بعد الخياؿ ، كتكبيره ، كصفاتو .  سـ ( أماـ المرآة أكجد 30)  

 

 

 

 

 

 سـ ( ، كضع جسـ عمى بعد 5بعدىا البؤرم ) محدبة السؤاؿ الثاني: مرآة

 تو .بعد الخياؿ ، كتكبيره ، كصفا  سـ ( أماـ المرآة أكجد 30)  

 

 

 

 األىداف التعميمية:

لممرايا العاـ عمى القانكف حسابية مسائؿ الطالب يحؿ أف. 
 القانكف خالؿ مف لممرايا التكبير مقدار الطالب يحسبأف. 
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(2ورقة عمل )  

 الدرس: ) قانونا انكسار الضوء (

 

 

 

: 

يريد شخص أف يصيد سمكة فينظر ليا جانبان، حدد/م المكقع الذم يرل فيو الصياد السمكة مع التكضيح    
 التجاه أشعة الضكء الساقطة كالمنكسرة.

 
جة . أحسب معامؿ انكسار در  45درجة كانكسر فى اليكاء بزاكية  30سقط شعاع مف كسط شفاؼ بزاكية 

 . الكسط
........................................................................................................
........................................................................................................

................................................................................  
  1.5متر / ث . أكجد سرعتو فى كسط معامؿ انكساره  8 10×  3اذا كانت سرعة الضكء فى اليكاء  .

........................................................................................................
.................................................................................................  

 األىداف التعميمية:

الضكئية الكثافة مختمفيف في كسطيف بيف نتقالوإ الضكئي عند الشعاع نحراؼأف يرسـ الطالب إ 
 سنؿ قانكف عمى يطبؽ الطالب أف. 
 سنؿ قانكف باستخداـ كسٍط ما في الضكء سرعة أف يحسب الطالب. 
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(3ورقة عمل )  

موقع الجسم بخيالو في العدسات المحدبة ( )عالقةالدرس:   

 

 

 

 العدسة،سـ( مف  12سـ( مف عدسة فتككف لو خياؿ كىمي عمى بعد )6كضع جسـ عمى بعد )
البعد البؤرم ثـ حدد نكع العدسة؟احسب مقدار   

...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................

.................. 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

سـ، احسب ما يمي: 20سة مقعرة بعدىا البؤرم سـ( مف عد 60إذا كضع جسـ عمى بعد )  

بعد الخياؿ: أ(  
....................................................................................
.................................................................................... 

مقدار تكبير الخياؿ: ب(  
....................................................................................

...............................................................................  

 األىداف التعميمية:

ى القانكف العاـ لمعدسات.أف يحؿ الطالب مسائؿ عم 
ف يحسب الطالب مقدار التكبير لمعدسات مف خالؿ القانكف.أ 
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(10ممحق رقم )  

 أسماء المحكمين والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم:

 

سماال التخصص المادة المحكمة مكان العمل  
أداة عادات  دليل المعمم

 العقل
االختبار 
 التحصيمي

مناىج دكتكراه  / /  جامعة القدس
كطرؽ تدريس 

 العمـك

 د.محسف عدس

دكتكراه تربية  / /  جامعة القدس
 عممية

د.غساف 
 سرحاف

دكتكراه تربية  / /  جامعة القدس
 عممية

 د.عفيؼ زيداف

مديرية التربية 
 كالتعميـ/الخميؿ

تكراه مناىج دك / / 
كطرؽ تدريس 

 العمـك

د.ميرفت مكسى 
 الشريؼ

جامعة 
 االستقالؿ/أريحا

دكتكراه كيمياء  / / 
صيدالية 

 كنباتات طبية

د.خالد أبك 
 ظاىر

جامعة 
 االستقالؿ/اريحا

دكتكراه في  / / 
عمـك الغابات 

 كالبيئة

د.نسريف 
 القاضي

مشرؼ تربكم 
في مديرية 

التربية 

ماجستير  / / 
أساليب تدريس 

 العمـك

زىير محمد 
 الديؾ
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 كالتعميـ/راـ اهلل
مشرؼ تربكم 
في مديرية 

التربية كالتعميـ/ 
 راـ اهلل

فيزياءماجستير  / /  حمد اهلل أبك  
 صفط

مشرفة تربكية 
في مديرية 

التربية 
 كالتعميـ/أريحا

بكالكريكس    /
أساليب تدريس 

 العمـك

 مناؿ أبك الريش

معممة عمكـ / 
 راـ اهلل

 
/ 

بكالكريكس   
أساليب تدريس 

 العمـك

 ايماف عطاكنة

 / معممة عمـك
 راـ اهلل

بكالكريكس    /
أساليب تدريس 

 العمـك

 رائدة فياض

معممة 
/أريحا  عمـك

ماجستير  / / /
أساليب تدريس 

 العمـك

تحرير أبك 
 خربيش

معمـ فيزياء/ 
 الخميؿ

ماجستير    /
 أساليب تدريس 

 سالمة المصرم
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 (11ممحق رقم )

:تسييل الميمة  
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 فيرس الجداول
  

 الجدول الصفحة
.كالجنس المدرسة حسب الدراسة مجتمع تكزيع(: 1.3جدكؿ ) 49  
(: تكزيع عينة الدراسة بيف المجمكعتيف.2.3جدكؿ) 49  
(: المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في 1.4جدكؿ) 59

طريقة التدريس كالجنس. القبمي كالبعدم حسبأداة العقؿ   
( لمتكسطات عالمات طمبة ANCOVA(: نتائج تحميؿ التغاير الثنائي) 2.4جدكؿ) 60

الصؼ التاسع األساسي في أداة عادات العقؿ البعدم كفقان لطريقة التدريس كالجنس 
 كالتفاعؿ بينيما.

لمتكسطات  المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية (:3.4جدكؿ) 61
التحصيؿ لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي في أداة عادات العقؿ البعدم حسب 

 الجنس.
اختبار المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في (: 4.4جدكؿ) 62

 القبمي كالبعدم حسب طريقة التدريس كالجنس.اكتساب المفاىيـ العممية 
( لمتكسطات عالمات طمبة ANCOVA) الثنائي ؿ التغاير (: نتائج تحمي5.4جدكؿ) 63
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