
                                                                   عمادة الدراسات العميا
                                                                جامعة القدس

 

 

 

طمبة الصف السادس  في تحصيل   7E᾽sدورة التعمم استراتيجية ثر توظيف أ
 وتنمية التفكير الناقد لديهم لحياةالعموم وا األساسي في

 

 

 

 سويطي عمر أحمد إيهاب

 

 رسالة ماجستير

 

 فمسطين –القدس 

 

 م 2012 –ه 1110



طمبة الصف  في تحصيل     7E᾽sدورة التعمم استراتيجية ثر توظيف أ
 وتنمية التفكير الناقد لديهم والحياةالسادس األساسي في العموم 

 

 

 إعداد:

 ويطيس عمر أحمد إيهاب

 

 –كمية العموم التربوية  – والتكنولوجياأساليب تدريس العموم بكالوريوس 
  فمسطين

 

 عرمانمحمد  إبراهيم  د. :المشرف

 

في  قدمت هذه الدراسة استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير
 كمية العموم التربوية/ جامعة القدس  من أساليب التدريس

  

 م 2012 –ه1110



 جامعـة الــقــدس
 عـمادة الـدراسـات العـميـا

تدريسالبرنامج أساليب 

 إجازة الرسالة

في العموم  طمبة الصف السادس األساسي في تحصيل   7E᾽sدورة التعمم استراتيجية ثر توظيف أ
 وتنمية التفكير الناقد لديهم والحياة

سويطي عمر أحمد إيهاباسم الطالب: 

 21611304الرقم الجامعي: 

 عرمانمحمد إبراهيم المشرف: الدكتور 

ن قبل أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم م م2018/12 /  8نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
 :وتواقيعهم

...........................................التوقيع:       عرمانمحمد إبراهيم لدكتور ا  رئيس لجنة المناقشة  .1

..............................................التوقيع:        محسن محمود عدس الدكتور      ممتحنًا داخميًا  .2

 ...............................................التوقيع:عبد اهلل محمد زماعرة         الدكتور    ممتحنًا خارجياً . 3

 فمسطين –سالقد

م 2012 –ه1440



 

 اإلهداء :

 

 حفظهما اهللإلى سمطاني جنتي ومصدري عزي وفخاري أمي وابي 

 إلى ثروتي في هذا الزمن عصيٍة حيث المحن أخوتي وأخواتي 

 إلى أبنائي الطمبة الذين أرى فيهم األمل 

 إلى جامعتي العزيزة التي لم تبخل عمى طالبها 

 إلى كل من طمب العمم وسهر الميالي 

 

  



أ

إقرار

الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير, وأنيا كانت نتيجة  عدمأقر أنا 
أبحاثي الخاصة باستثناء ما أشير إليو حيثما ورد, وأن ىذه الرسالة أو أي جزء منيا لم 

 يقدم لنيل أي درجة عميا ألي جامعة أو معيد.

..................................................التوقيع:

عمر أحمد سويطي إيياباالسم: 

 م  12/2018/ 8التاريخ: 



 ب

 

 

 الشكر والتقدير:

سيدنا محمد عميو وعمى آلو أفضل المرسمين  إمام الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى   
 .التسميمأتم الصالة و 

ارة جامعة القدس وعمادة الدراسات العميا وكمية تقدم بالشكر الجزيل إلدأ ،الشكر هلل أواًل وآخرا ً     
 .االلتحاق ببرنامج أساليب التدريس لنا فرصةربوية وعميدتيا وكل أساتذتيا حيث أتاحوا العموم الت

ألحد أعمدة جامعة القدس وعناوين التدريس فييا أستاذي ومعممي الدكتور وأقدم امتناني العظيم    
لم تسعفني بالغة المغة وعمم الجامعات  والتوجيو،المتابعة واإلرشاد دعمو المتواصل و لإبراىيم عرمان 

 .وصفك  عمى

 عبد اهلل الزماعرة والدكتور  محسن عدسلجنة المناقشة : الدكتور  عضوي كما ال أنسى أن أشكر     
ثرائيا بما قدموه من مالحظات  إلى السادة ، ثم أبث تقديري لتفضميم بقبول مناقشة الرسالة ، وا 

محكمين من  أساتذة الجامعات ومشرفين ومعممين الذين ساىموا في تحكيم أدوات الدراسة ، ولكل ما ال
 قدموه من اقتراحات ومالحظات .

وال شك مدينتي دورا ليا حظ من العرفان والجميل ممثمًة بمدرسة ذكور ابن سينا األساسية ومدرسة دار 
 . إدارًة وىيئًة وطالباً السالم 

األستاذ يس آخرًا أشكر كل من قدم لي الدعم والمساندة في كتابة ىذا البحث وأخص  ول وأخيراً     
عصام إخالوي لما بذلوه من جيود مباركة في خدمة األستاذ و  سالمة المصري واألستاذ عماد أبو شرار

 دمتم وبوركتم وسدد اهلل خطاكم  البحث

 

        

 : إيياب سويطي  الباحث                                                                    
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 الممخص:

في تحصيل  ᾽s  7E السباعية دورة التعمم استراتيجية توظيف أثر استقصاءىدفت ىذه الدراسة إلى 
في المدارس الحكومية  وتنمية التفكير الناقد لدييمالعموم والحياة  طمبة الصف السادس األساسي في 

 .لمديرية تربية جنوب الخميل التابعة بمحافظة الخميل 

،حيث تكون  2018/2019من العام الدراسي  األولولتحقيق أىداف الدراسة طبقت خالل الفصل  
والبالغ في مديرية جنوب الخميل  ة الصف السادس األساسي المنتظمينمجتمع الدراسة من جميع طمب

طالب وطالبة   (124)بمغت  ، وتم تطبيق الدراسة عمى عينة قصديةطالب وطالبة  ( 4893)عددىم
من مدرسة ذكور ابن سينا األساسية ومدرسة دار السالم األساسية ، وتم تعيين شعبتين لتمثال 

و  7E᾽sطالبا وطالبة والتي درست باستخدام استراتيجية دورة التعمم ( 22)المجموعة التجريبية وعددىا 
، وأعّد  االعتياديةدرست بالطريقة وطالبة  ( طالباً 22شعبتين تمثال المجموعة الضابطة وبمغ عددىا )

،  بالطرق المناسبة  لمتفكير لمناقد ، وتم التحقق من صدقيما وثباتيما اً لمتحصيل واختبار  اً الباحث اختبار 
تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، واستخدام اختبار تحميل وفي تحميل النتائج ,

 ( .ANCOVA)المصاحب  التغاير

وجود فروق دالة إحصائيًا لدى طمبة الصف السادس األساسي في التحصيل  الدراسةنتائج أظيرت و 
 7E᾽sطريقة التدريس، ولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق دورة التعمم  تبعًا لمتغير الدراسي 

وعدم وجود  ،جنس تبعًا لمتغير الفي اختبار التحصيل الدراسي دالة إحصائيًا ، وعدم وجود فروق 
 عل بين الجنس والطريقة .فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتفا

التفكير نتائج وجود فروق دالة إحصائيًا لدى طمبة الصف السادس األساسي في اختبار ال كما كشفت
  7E᾽sتبعًا لمتغير طريقة التدريس، ولصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق دورة التعمم  الناقد 

الدراسي تبعًا لمتغير الجنس ، وعدم وجود  التفكير الناقد ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في اختبار 
 فروق دالة إحصائيًا تبعًا لمتفاعل بين الجنس والطريقة .

عقد دورات وورشات عمل  العموم  بتوظيف ىذه الدراسة في تعميموفي ضوء النتائج أوصى الباحث 
في تعميم  7E᾽sعمى توظيف استراتيجية دورة التعمم لمعممين أثناء الخدمة لحثيم ن واتدريبية لممشرفي

لمعرفة أثرىا عمى متغيرات تابعة  7E᾽sحول استراتيجية دورة التعمم أجراء المزيد من الدراسات العموم و 
 .مثل التفكير اإلبداعي واالتجاىات نحو االستراتيجية
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The effectiveness of  Using 7E's Learning Cycle Strategy on  Sixth 

Grader's Achievement in Science and the Development of  Their Critical  

Thinking. 

Prepared by:Ehab Sweitiy  

Supervised by : Dr.Ibrahim Arman  

Abstract: 

The purpose of the current study is to investigate the impact of using 7 E's learning Cycle 

Model on the sixth grade students' achievement and improvement of critical thinking in 

Public Schools in the Directorate of Education - Southern Hebron. To achieve the goal, the 

study was conducted during 2018-2019- Fall semester on a population which had a number 

of 3893 students ( boys and girls) of  all the sixth graders in the Directorate of Education- 

Southern Hebron . The population was purposefully sampled of ( 124 boys and girls ) from 

Ibn –Sina school and Dar –Asalam school. Two classes were assigned as experimental 

group ( 62 ) and control group ( 62 ). Students in the experimental  group were instructed  

with the 7E's learning cycle method and the traditional method was carried out in the 

control group. Moreover, the participants were given two tests, an achievement test and  a 

critical thinking test. The reliability and validity of the tests were checked.  The SSD (  

Statistical Standard Deviation ) and  the analysis of covariance ( ANCOVA) were used to 

find out the statistical means.  

The results showed that there were statistically significant differences in the participant's 

achievement test based on  the method of study for the experimental group while there 

were no statistical differences based on gender and the connection between the gender and 

the way of instruction. 

Also, the results indicated that there were statistically significant differences among the 

sixth graders 's critical thinking test for the sake of the experimental group instructed with 

the 7E's .Moreover, the results revealed that there were no differences at the same test in 

terms of the gender variable and in terms of the interaction between the gender and the 

method. 

Based on the results, the researcher recommended to implement the present study in 

teaching science and to provide supervisors and teachers more training to apply the (7E's) 

strategy in teaching science . Furthermore , the researcher recommended to conduct further 

similar studies  to investigate the 7E's' effectiveness on other variables . 

.   
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 الفصؿ األوؿ

_________________________________________________________ 

 ة وأىميتيامشكمة الدراس

 المقدمة : 1.1

 وتحوالت وتغيرات في مختمؼ مجاالت الحياة ، فالعولمةيشيد مجتمع القرف الحادي والعشريف تحديات     
واالنساف والبيئة وغيرىا مف التغيرات ، وبالنظر إلى ذلؾ والتعددية والثورة التكنولوجية واالتصاالت والطاقة 

ة والتقميدية قادرة عمى مواكبة ىذه التغيرات ، لذا يتطمب القرف الحادي ، فمـ تعد الطرؽ والوسائؿ االعتيادي
 .(2007ـ العمـو مف أجؿ الفيـ )زيتوف،والعشريف تعمي

، مما أدى إلى زيادة  يلمنظاـ التربو  تي شممت جوانب الحياة تحديا جديداً الثورة التكنولوجية ال شكمتو     
ي، التي ىدفت إلى تحسيف الواقع التربوي ، ورفع وتحسيف االىتماـ بحركات اإلصبلح والتطوير التربو 

مستوى مخرجات التعميـ ، فأصبحت الغاية األساسية مف التدريس بشكؿ عاـ ، وتدريس العموـ بشكؿ 
وبنائيا ، بدال مف أخذ المعمومات وحفظيا بشكؿ آلي   بياف المعرفة مف أجؿ  األفرادتعميـ و  خاص،

 .(2011يؼ المعرفة)خبلؼ،تمقيني، وكذلؾ العمؿ عمى توظ

داخؿ حديثة في تدريس ظيرت فمسفات واتجاىات وم والمعموماتية،ليذه الثورة التكنولوجية  واستجابة    
العممية التعميمية والمعمـ صبح المتعمـ ىو محور أالمعمـ والمتعمـ ، ف دوري عمى تغيير العموـ ،عممت 

مف الطريقة التقميدية التي تركز عمى نقؿ  ؾ شيد انتقاالً ليا في الموقؼ التعميمي ، وبذلًا وميسر موجيًا 
 .(2011،المعمومات والتمقيف ،إلى تعمـ يستثير رغبة الطمبة في االكتشاؼ في المواقؼ التعميمية )ماضي
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 إلىمف األعماؿ المخطط ليا بشكؿ جيد ، وتؤدي ( اف طريقة التدريس 2007ويرى مرعي والحيمة )   
األنشطة اليادفة وتشمؿ عمى مجموعة مف  وتتضمف طريقة التدريس مختمفة ،  تعمـ الطمبة في جوانب

، تساعده عمى المتنوعةالتعميـ  واستراتيجياتو  ، واف معرفة المعمـ بطرائؽ ومنيٍج دراسي ، ومتعمـٍ معمـٍ 
يـ وميولالمتعمميف معرفة الظروؼ المناسبة لمتدريس لتصبح عممية التعمـ ممتعة وتراعي احتياجات 

 .رغباتيـو 

ومف أىـ النظريات التي قادت التغيير التربوي النظرية البنائية ، فمعتقداتيا وايدولوجياتيا تنطمؽ مف     
التعمـ النشط ، الذي يركز عمى إيجابية المتعمـ ، وتشجيع استقبللية الطالب ودعـ مبادرتو ، وتدعـ البحث 

عمى المعمـ تغيير دوره ف، وتوظيؼ المعرفة وتطبيقيا ، واالستقصاء والتعمـ التعاوني والمفاوضة االجتماعية 
 .(2007) زيتوف،وطريقتو وأسموبو ونموذجو  وواستراتيجيات

وشكؿ الفكر البنائي أنموذجًا قويا  حديثا في بناء المعرفة عند المتعمميف ، ليتحوؿ التركيز مف      
التركيز عمى المتغيرات الداخمية التي تؤثر العوامؿ الخارجية مف متغيرات المدرسة والمنيج والمعمـ  إلى 

عمى المتعمـ ، لذلؾ يتـ التركيز عمى العمميات داخؿ عقؿ المتعمـ لبناء المعرفة في قالب معرفي متماسؾ ، 
 .(Gordon,2009وبيذا يصبح التعمـ ذا معنى لديو )

ال تتـ بشكؿ  ة التوجوتؤكد النظرية البنائية عمى أف عممية التعمـ نشطة ومستمرة وغرضيوبيذا      
لممتعمـ عندما يواجو بمشكمة حقيقية أو موقؼ مثير أو ميمة حقيقية تؤدي أفضؿ الظروؼ  وتتييأ، عشوائي

والمعرفة القبمية لمطالب لبناء التعمـ ذو المعنى ، وتتـ عممية التعمـ مف خبلؿ إعادة بناء  إلى عدـ إتزاف،
آلخريف ،  واليدؼ مف عممية التعمـ الجوىري عمؿ تكيفات الفرد لمعرفتو مف خبلؿ تفاوض اجتماعي مع ا

تتواءـ مع الضغوط المعرفية الممارسة عمى خبرة األفراد مف خبلؿ التركز عمى العمميات وليس عمى 
 .(2003)زيتوف، زيتوف،النتائج 

 رت ظيو  مرة في ستينات القرف العشريف ، ألوؿويشير االدب التربوي إلى أف دورة التعمـ ظيرت     
مف أجؿ برنامج تطوير مناىج العمـو  جاءت صياغتيا في صورتيا األولية عمى يد كاربمص، واتكف ، و 

أكثر  وقد جعميا ىذا في الواليات المتحدة االمريكية ،واثبت الدورة فاعميتيا في مستويات تعميمية مختمفة ، 
 .(2009 ،البموشي و اليـو )سعيدي  إلى استراتيجيات التدريس شيرة
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مف االستراتيجيات الحديثة في تدريس العموـ  وتتشكؿ بتوليد E᾽s 7 دورة التعمـ استراتيجية إفّ        
الفضوؿ واإلثارة عند الطبلب مف خبلؿ االستقصاء والبحث عف المعارؼ في بيئة تتضمف التفاوض 

لمصطمحات االجتماعي التعاوني بيف الطبلب أنفسيـ وصياغة التفسيرات وتبادؿ المناقشات، وشرح ا
تفسيرات المعارؼ المراد تشكميا مف قبؿ الطمبة، يا في وتوظيفالمعارؼ السابقة وتوضيحيا، وتطبيؽ 

ويتضمف دور الطمبة في التعرؼ عمى النواحي اإليجابية والسمبية لتوظيؼ المعرفة مع ضرورة ربطيا 
يجاد الع معارؼ ذات العبلقة بالموضوع ، مع بلقة بيف المعارؼ المراد بنائيا والبالميف والفرص الوظيفية، وا 

تعاونية والعمؿ عمة تقييـ المعارؼ مف خبلؿ الطمبة أنفسيـ مف خبلؿ  تضرورة تبادؿ المعارؼ بمجموعا
 .(2012المواقؼ الحقيقية التي يواجيونيا )االغا ، 

مما يجعؿ بالتركيز عمى الجانب العممي والطريقة التي يتعمـ بيا الطالب ،  7E᾽sوتتميز دورة التعمـ 
الطمبة يكتشفوف المادة التعميمية ، ثـ يبنوف عمييا فيطبقونيا عمى مواقؼ جديدة، وتوصؼ أيضا بأنيا 
طريقة بحث وتفكير، وتركز عمى تنمية الميارات العميا والميارات العممية عند المتعمـ ) الجواودة ، 

2006.) 

التدريس لو عبلقة بالتفكير بجميع أنواعو، واف  أسموبوالمتبع لؤلدب التربوي يبلحظ أًف مف معايير اختيار 
التعميـ مف أجؿ التفكير أو ميارتو ىدؼ مف أىداؼ التربية ،  وعمى المعمـ أف يبذؿ كؿ ما يستطيع مف 
أجؿ توفير فرص التفكير لطمبتو ، ويعد تطوير قدرة كؿ طالب عمى التفكير ىدفا تربويا يضعونو في مقدمة 

)الحيمة ادريف عمى التعامؿ مع مشكبلت حياتيـ المعقدة حاضرا ومستقببلأولوياتيـ ، كي يصبحوا ق
،2003). 

والنفسية في مجاؿ  التربويةحد أىـ أنماط التفكير الميمة التي تقدميا الدراسات أويشكؿ التفكير الناقد 
مف الذاتية إلى  القدرة والتوجو والميؿ لتطوير تفكير الفرد بشكؿ نظامي في ويتمثؿ تحديد القدرات العقمية ، 

دراؾ بميارة أو نشاط  ،تقويـ الشخص لنفسو بشكؿ موضوعي  أو  تطبيؽ أو وىو عممية تدريب فكري ، وا 
 .(2012مأخوذة ومشتقة مف الخبرة والمبلحظة وردود األفعاؿ )العفوف، فمعمومات التقويـ أما تحميؿ 

أجؿ اصدار حكـ عممي تجاه مشكمة  مف أىـ أىداؼ تدريس العموـ ، فمف ويعتبر تنمية ميارات التفكير
معينة وموقؼ مرتبط بحياة مجتمع وشخص ، ال بد مف توظيؼ أنواع التفكير المختمفة مف تفكير ابتكاري 
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شوارتز وفيشر  ،وعممي وناقد وبذلؾ يصؿ المتعمـ إلى قدرة تفكيرية وتقويمية
(Swartz&Fischer,2001). 

ر مميز وميـ في تعميـ التفكير الناقد ، بتشجيع الطمبة عمى ( أف لممعمـ دو 2007نوفؿ ) وويرى أبو جادو 
النشاط ، والتفكير المبدع الخبلؽ البعيد عف الجمود والركود، بوضع الطالب في مواقؼ محيرة تثير التفكير 

 القرار والتخيؿ . واتخاذوتؤدي إلى زيادة قدرتو عمى التفسير والتحميؿ 

ير الناقد عند الطمبة ، يحتاج إلى تعمميـ التفكير والتأمؿ في وجيات ( أف تنمية التفك2005ويؤكد إبراىيـ )
وىذا يتطمب دمج التفكير الناقد في المواد الدراسية بصورة واضحة ، فعممية نظر االخريف بصورة نقدية ،

تثبيت ميارات التفكير الناقد في المناىج التربوية يجعؿ الطمبة قادريف عمى تنمية االعتماد عمى النفس 
بصورة كبيرة مف خبلؿ المشاركة بقوة وبفعالية عالية في التعميؿ والتفسير وبناء الفروض وأنشطة حؿ 

 المشكبلت وبيذا نضمف تحسيف نواتج التعمـ 

الباحث عمى  قّدـومف خبلؿ اطبلع الباحث عمى االدب التربوي، وفي ظؿ حركات اإلصبلح التربوي ، فقد 
لتنمية التحصيؿ والتفكير الناقد لدى لطبلب الصؼ البنائية   7E᾽sعمـ دراسة تستخدـ استراتيجية دروة الت

 السادس األساسي .
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 مشكمة الدراسة: 2.1

 في  لمادة العموـ والحياة ومف خبلؿ خبرتو في التعميـ ومبلحظتومدرسًا مف خبلؿ عمؿ الباحث     
ويكوف دور ،والتي تقوـ عمى الشرح والتمقيف  ،تدريس مادة العموـ والحياة باألساليب التقميدية في مدارسنا

يعكس مما  ،اذىاف الطمبة  إلىكبر قدر ممكف مف المعمومات أوبقصد توصيؿ  وثانويًا،الطالب فييا سمبيا ً 
ما يقدـ مف معمومات لمطبلب ال يثير تفكيرىـ وىذا ال يحقؽ  فّ أكما عمى التحصيؿ ،  اً سمبي اً ثر أذلؾ 

 ،الغرض المرجو مف دراسة العموـ مما ينعكس سمبا عمى قدرتيـ عمى ممارسة ميارات التفكير المختمفة  
والتي تيتـ  بتوظيؼ واستخداـ  ،فمف الضروري االىتماـ بطريقة التدريس التي يستخدميا المعمـ

وعمميات  ثة وفؽ المنحى البنائي لما ليا مف أثر فاعؿ في اكساب المتعمـ مياراتٍ استراتيجيات تدريس حدي
ومف ىنا تبرز مشكمة ،ومف بينيا ميارات التفكير الناقد ، وخاصة ميارات القرف الواحد والعشريف ،العمـ 

في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس  ᾽s  7Eدورة التعمـ  استراتيجية  ثر توظيؼأالدراسة في استقصاء 
 وتنمية التفكير الناقد لدييـ .العموـ والحياة  في األساسي 

 أىداؼ الدراسة: 3.1

 ذه الدراسة إلى التعرؼ عمى :ىدفت ى

العمـو  في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في  7E᾽s دورة التعمـ استراتيجية  ر توظيؼ ثأ -
 باختبلؼ الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما يختمؼ  ىذا األثر وبياف فيما إذا كاف، والحياة

العموـ والحياة  لدى طمبة الصؼ السادس  في تنمية التفكير الناقد في  7E᾽s ثر توظيؼ دورة التعمـ أ -
 باختبلؼ الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما يختمؼ  ىذا األثروبياف فيما إذا كاف ، األساسي 

 أسئمة الدراسة : 4.1

 :حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية 

طمبة الصؼ السادس األساسي  في تحصيؿ 7E᾽s دورة التعمـ استراتيجية ثر توظيؼ أما   :السؤاؿ األوؿ
 وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما؟ ؟ العموـ والحياة في 

لدى طمبة الصؼ السادس  تنمية التفكير الناقد في   7E᾽sثر توظيؼ دورة التعمـ أما  :السؤاؿ الثاني
 الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما؟  ؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼفي العموـ والحياة  األساسي 
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 فرضيات الدراسة : 5.1

 انبثقت عف أسئمة الدراسة الفرضيات الصفرية اآلتية : 

 :الفرضية األولى

متوسطات ال بيف(  α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية )  )
 ،الجنس و ) الطريقةعموـ والحياة تعزى لمتغير تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في اللالحسابية 

 (والتفاعؿ بينيما

 الفرضية الثانية:

المتوسطات بيف (  α ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية )  )
 و ريقة) الطتعزى لمتغيرلدى طمبة الصؼ السادس األساسي في العموـ والحياة  تفكير الناقد لم الحسابية 

 الجنس والتفاعؿ بينيما (

 أىمية الدراسة :  6.1

، والذي يدعـ حركات اإلصبلح التربوي ،  تناولتوفي طبيعة الموضوع الذي  تكمف أىمية ىذه الدراسة    
واالتجاىات الحديثة في تدريس العموـ ، وذلؾ بتوظيؼ استراتيجية تقوـ عمى النظرية البنائية ، وتسعى إلى 

فعمى الصعيد  أىـ ميارات القرف الحادي والعشريف، ؿ وتنمية التفكير الناقد الذي يعدتحسيف التحصي
وفي  ،والذي يفتقر لمثؿ ىذه الدراسةثراء لؤلدب التربوي إستقدمو مف بما أىمية ىذه الدراسة  تتركز النظري 

عمى الصعيد  أّما اتيا،لمباحثيف والتربوييف عف ىذه االستراتيجية البنائية وخطو  تعد مرجعاً  فيي  ضوء ذلؾ
، وقد تفيد عند الطمبة وتنميتو  التفكير الناقد  عمميف في الميداف في تحسيف تحصيؿالم  العممي فقد تفيد

في  تحسيف وتوظيؼ  7E᾽sمشرفي العموـ في تدريب المعمميف عمى كيفية توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ 
يأمؿ الباحث أف نتائج ىذه الدراسة سوؼ تفتح المجاؿ  و عمى الصعيد البحثي الطرؽ الحديثة في التدريس

 .لييا الدراسة الحالية إأماـ دراسات وبحوث أخرى وتطبيقيا في جوانب ومتغيرات لـ تتطرؽ 
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 حدود الدراسة : 7.1

 : تيةآلاقتصرت الدراسة عمى الحدود ا

الحكومية التابعة لمديرية الدراسة عمى طمبة الصؼ السادس األساسي في المدارس الحدود البشرية :  -
 تربية جنوب الخميؿ 

الدراسة في مدرسة ذكور ابف سينا األساسية وبنات دار السبلـ قتصرت اأجريت ىذه  الحدود المكانية : -
 األساسية 

 2018/2019أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي : حدود زمانية  -

وحدة ) المادة وخصائصيا( مف مقرر العموـ والحياة  دراسة عمىإجراء ىذه التـ موضوعية : حدود  -
 .الفصؿ األوؿ لمصؼ السادس األساسي 

 

 مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية : 8.1

 واجرائيا: بتوضيح مصطمحات الدراسة اصطبلحاً قاـ الباحث 

، بيدؼ  طبلبوالمعمـ مع فو وظتكوف مف سبع خطوات اجرائية تدريسية ، ياستراتيجية ت 7E᾽s دورة التعمـ
عمى معارفو الحالية وخبراتو السابقة ، وتنمية ميارات باالعتماد معرفتو بنفسو  تشكيؿ مساعدتيـ عمى 

اإلثارة واالستكشاؼ والتفسير والتوسع والتمدد والتبادؿ   عمى وتعتمد ىذه االستراتيجية التفكير العميا لدية ، 
 ( 2009)الخضري،  الختبار وا

 

استراتيجية منبثقة مف النظرية البنائية ، تتضمف سبع خطوات اجرائيا:  7E᾽s دورة التعمـالباحث  رؼويع
، بحيث والتبادؿ واالختبار اإلثارة واالستكشاؼ والتفسير والتوسع والتمديد ىي مرحمة أو مراحؿ إجرائية 

 تساعدىـ عمى تنمية التحصيؿ والتفكير الناقد لدييـ 
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بالدرجة التي يحصؿ عمييا  ويقاسمحددة،  فترة زمنية يتعممو الطالب بعد مرور ما  محصمة  :التحصيؿ 
نجاح الطريقة التي يضعيا ويخطط ليا المدرس لتحقيؽ أىدافو وما  درجة في اختبار تحصيمي لمعرفة 

 ( 2003يصؿ الطالب مف معرفة تترجـ إلى درجات ) أبو جادو ، 

 اجرائيا: ويعرفو الباحث

ؿ عميو الطالب مف درجات في العموـ والحياة بعد تطبيؽ اختبار التحصيمي الذي أعده مجموع ما يحص
 الباحث في وحدة المادة وخصائصيا

عممية عقمية تضـ مجموعة مف ميارات التفكير التي يمكف أف تطبؽ بصورة منفردة أو  :التفكير الناقد 
صدار الحكـ عمى صدؽ شيء معيف وقيمتو وصحتومجتمعة  وصؿ إلى استنتاج أو تعميـ أو قرار  أو الت وا 

 (2005)إبراىيـ ،قد يكوف معمومة أو مسألة معينة وتقويمو باالعتماد عمى  معايير معينة 

 جرائيا : إالتفكير الناقد 

الذي أعده  التفكير الناقدمجموع ما يحصؿ عميو الطالب مف درجات في العموـ والحياة بعد تطبيؽ اختبار 
تقييـ  االستنتاج، التفسير، باالفتراضات، )التنبؤوالذي تضمف ميارات  دة وخصائصياالباحث في وحدة الما

  التحميؿ( المناقشات،

 ةطمبة المستوى السادس مف المرحمة األساسية  التي تتكوف مف عشر طمبة الصؼ السادس األساسي : 
 عاما . 13- 12مستويات في سمـ التعميـ الفمسطيني ، ويتراوح أعمارىـ بيف 
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 الفصؿ الثاني : 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 النظري  اإلطار 1.2

 النظرية البنائية  1.1.2

 7E᾽sاستراتيجية دورة التعمـ  2.1.2

 التفكير الناقد  3.1.2

 الدراسات السابقة: 2.2

 7E᾽sالمحور األوؿ: الدراسات التي تتعمؽ باستراتيجية  1.2.2

 دراسات التي تتعمؽ بالتفكير الناقد ال الثاني:المحور  2.2.2

 التعقيب عمى الدراسات السابقة  3.2.2
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 الفصؿ الثاني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة : 

السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة حيث تضمف النظري والدراسات  اإلطارتناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ 
الدراسات العربية  والتفكير الناقد، وشمؿ أيضا عرض   7E᾽sو دورة التعمـ ة محاور: النظرية البنائية عد

 واألجنبية وترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ 

 اإلطار النظري   1.2

 طار النظري النظرية البنائية :جزء األوؿ مف اإليتناوؿ ال

 النظرية البنائية  1.1.2

يف ىذه البنى حوؿ التعميـ والتعمـ والعبلقة ب ئية مف النظريات الحديثة التي تقدـ تصوراً تعد النظرية البنا    
 البنائية ، وتعطي تصوراً  البيداغوجيةليذه  االفتراضات والمبادئر تقدـ تفسي، وبشكؿ أكثر تحديدًا فإنيا 

التعمـ أف توجو لخصائص مختمفة بصورة أساسية عف النماذج التعميمية األخرى ،وكيؼ يمكف لنظرية 
 (2011) الخزاعمة ، كثر تفاعبلً أعممية التعمـ والتعميـ في الترتيبات الحقيقية في مواقؼ صفية 

بصفتيا منيجًا  دورا مميزا في العموـ الطبيعية بالتحديد، إال أف االلتفات ليا النظرية البنائية  ولعبت   
بالتحديد ،  غزتو أكثر مجاالً  وكاف مجاؿ التربية ث،الحديلـ يتبمور إال في عصرنا  كافة ،  معموـللمتطبيؽ 

التي تيدؼ إلى بناء يتمثؿ في التطبيؽ العممي واالستراتيجيات الحديثة  بأدب تربوي  فيو  ظيرت  أذ
 ( .2014المعرفة عند المتعمـ ) الدليمي ،

يد الذي ينسب إلى أف النظرية البنائية في التربية تعد جزءا مف التفكير الجد (2011الخطايبة ) ويرى
بياجيو ، ويرجع في أصولو إلى البنائية الشخصية ، لذلؾ ظيرت وجوه متعددة لمبنائية ، فأخذت مكانة 

في تدريس العمـو والرياضيات  مثاليةً  عدت طريقةً ليذا متميزة في مجاؿ تصميـ محتوى المنيج المدرسي ، 
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عممية التعمـ يكوف الدور الفعاؿ لممتعمـ ، ، والمجاالت المعرفية األخرى بشكؿ عاـ ، وفي بشكؿ خاص
 .وليس ناقبل لممعرفة ميسراً بينما يكوف دور المعمـ 

 :وىناؾ العديد مف التعريفات لمنظرية البنائية

، ويمتمؾ كؿ فمسفة تربوية تقود المتعمـ إلى بناء معارفو الخاصة أنيا( عمى 2011فيعرفيا الخزرجي )
و ، ويقـو المتعمـ ببناء معرفتو بشكؿ فردي أو جماعي بناء عمى خبراتو شخص معرفة خاصة يخزنيا بداخم

صدار القرارات معتمدا عمى البنية المفاىمية التي تمكنو ا  السابقة ومعرفتو الحالية ، و  مف نشاء الفرضيات وا 
 القياـ بذلؾ.

سياؽ جديدة في  ( عمى أنيا عممية استقباؿ تشمؿ إعادة تشكيؿ المتعمميف لمعاني2002ويعرفيا زيتوف )
معرفتيـ الحالية مع بيئة التعمـ وخبراتيـ السابقة ، اذ جميع  خبرات الحياة الحقيقية والمعمومات السابقة 

 بجانب مناخ تعمـ الجوانب األساسية لمنظرية البنائية .

كد عمى حيوية ، وتؤ  جديداً  تربوياً  ويرى الباحث مف خبلؿ التعريفات السابقة أف النظرية البنائية تقدـ فكراً 
التعمـ واكتساب المعرفة يتـ مف خبلؿ ربط المعرفة السابقة  فّ ألمعممية التربوية ، و  اً المتعمـ وتعتبره محور 

 بالمعرفة البلحقة بوجود بيئة ومناخ مناسب 
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 النظرية البنائية ومبادئيا:افتراضات 

 ومنيا:ىناؾ العديد مف االفتراضات والمبادئ التي نظرىا المفكريف  

 أوال : التعمـ عممية بنائية ونشطة ومستمرة وغرضية التوجو :

وىذا يعني أف عممية التعمـ قائمة عمى التعمـ ذو المعنى والتعمـ القائـ عمى الفيـ والتعمـ المفضي لممعنى 
،واف عممية التعمـ ليست مجرد عممية ألية تراكمية فحسب ، بؿ أف التعمـ عممية إيداع عضوي لممعرفة 
،وتتطمب عممية التعمـ أف تكوف نشطة أيضا حتى يبني المتعمـ المعرفة بنفسو ، ويكوف التعمـ عند البنائيف 
عرضي التوجو بمعنى  أف يحقؽ المتعمـ ىدفا معينا يسيـ في حؿ مشكمة معينة ، ويجب تحديد أغراض 

 التعمـ مف واقع حياة المتعمـ واحتياجاتو واىتماماتو 

 :لظروؼ لمتعمـ عندما يواجو المتعمـ بمشكمة أو ميمة حقيقية ثانيا: تتييأ أفضؿ ا

وىنا يؤكد البنائيوف عمى ضرورة وجود مياـ أو مشكبلت تعمـ حقيقية ذات صمة بخبرات الطفؿ بالحياة ، 
المشكبلت حؿ بحيث يرى المتعمموف ارتباط ىذه المعرفة بالحياة ، وبيذا يتولد لدييـ الثقة في قدراتيـ عمى 

 معنى  ااد عمى أنفسيـ وبيذا يكوف التعمـ ذباالعتم

 :ثالثا: تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية تفاوض اجتماعي مع االخريف 

وىنا يرى البنائيوف أًف عممية المفاوضة االجتماعية تنشأ لغة حوار مع البشر ، وفي حاؿ عدـ وجودىا 
وتؤكد عمى وجود فروؽ فردية حتى في حالة االتفاؽ لمعنى مشترؾ حوؿ ينعدـ التفاىـ المشترؾ بينيـ ، 

ظاىرة معينة ، ويتمثؿ دور المعمـ ىنا في تشجيع الطبلب عمى طرح األفكار مف أجؿ الوصوؿ إلى معنى 
 إلى معنى اذا تمت المناقشة بشكؿ فردي . فمشترؾ بينيـ ، وربما ال يصمو 

 :ساسي لبناء التعمـ ذي المعنى لممتعمـ شرط أالسابقة رابعا: المعرفة 

، ومف أجؿ الوصوؿ إلى  شرطا أساسيا لتشكيؿ المعنى وبنائو السابقة يؤكد البنائيوف إف معرفة المتعمـ
 التعمـ ذي المعنى يتطمب ذلؾ التفاعؿ بيف المعرفة القبمية ومعرفة المتعمـ الجديدة 

ات تتواءـ مع الضغوط المعرفية الممارسة خامسا : اليدؼ الجوىري مف عممية التعمـ ، ىو إحداث تكيف
 (2002؛ الطناوي، 2003)زيتوف، وزيتوف،خبرة الفرد  عمى
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 تيارات الفمسفة البنائية :

 لبنائية تيارات مختمفة :لمفمسفة ا

: ويرى أصحاب ىذا التيار أف المعرفة تتشكؿ بشكؿ نشط عمى يد المتعمـ ، وال يتـ  البنائية البسيطة
 مبي مف البيئة ، ويعتقدوف أيضا اف لممعرفة السابقة تأثير كبير في بناء المعرفة الجديدةاستقباليا بشكؿ س

: ويرى منظرو ىذا االتجاه أف رؤية الشيء يمثؿ تكيؼ ديناميكي ، وليس شرطا أف  البنائية الجذريةو 
رة المشاركة في يشكؿ العارؼ المعرفة مف العالـ الواقعي ، فكؿ فرد ينمي الواقع الذي يحبو ، بمعنى ضرو 

: وتتجسد مبلمح  البنائية الثقافيةو  المعنى مع ويكفي أف تكوف أفكارىـ عمى قدر مف االنسجاـ  واالتفاؽ
نتواجد  ات بؿ كوجود بيولوجي ، يشكؿ نظاماً لممعموم معالجاً ىذا التيار بالنظر نظرة جديدة لمعقؿ ، ليس 

: يعد فيجوتسكي  البنائية االجتماعيةو ـ بيف االفراد فيو ، وىنا يتطمب إعادة توزيع العبء المعرفي لمنظا
رائد ىذا التيار ، وىنا يركز أصحاب ىذا التيار عمى البيئة التعميمية لممتعمـ ، وعمى التعمـ التعاوني ، 

معنى لممتعمـ مف خبلؿ  يوعمى العالـ االجتماعي لممتعمـ ، والتدريس مف خبلؿ سياؽ اجتماعي ذ
: ويرى أصحاب ىذا التيار أف بناء المعرفة  البنائية النقديةومناقشة الصفية التفاوض االجتماعي وال

والبعد النقدي لتشكيؿ ىذه  ،يتشكؿ مف خبلؿ بيئة اجتماعية وثقافية ، وتضيؼ الييـ اإلصبلح اليادؼ
، وتتخذ مف التأمؿ النقدي لمذات والتساؤؿ مف خبلؿ التحاور طريقة في تنمية عقمية متفتحة البيئات

إلى بناء المعرفة عف طريؽ تشكيؿ  ؤوف البنائية اإلنسانية : وتتجسد أىـ مبلمح ىذا التيار أف االفراد يمجو 
، والمفاىيـ األخرى التي تعتبر جزءا مف  االطار القائـ عمى المعرفة ، وبذلؾ عبلقات بيف المفاىيـ الجديدة

، وتشمؿ االتفاؽ والقدرة عمى التغير يكوف المعمـ حمقة الوصؿ في بناء المعرفة والتفاوض مف حولو
عارؼ : وترى أصحاب ىذا الفكر أف التعمـ ذو بعديف خاص وعاـ ، ويبني المتعمموف المالبنائية التفاعميةو 

، وعند تأمؿ المتعمموف في تفاعبلتيـ مف حوليـ الفيزيقيقادريف عمى التفاعؿ مع العالـ  عندما يكونوا
بط األفكار القديمة بخبرتيـ السابقة مف خبلؿ توفير الوقت البلـز لممتعمميف ، ويمكف ر يتشكؿ المعنى لدييـ

 (:2003، وزيتوف ،)زيتوف

ويرى الباحث أف النظرية البنائية كغيرىا مف النظريات جاءت لتفسر الواقع وتصفو ، وتتقبؿ النقد وليا 
ائية ليس ليا قالب معيف ونموذج تيارات مختمفة ، وانطمؽ كؿ منظر ليرى البنائية مف منظوره ، وأف البن

 فعؿ عمى السموكية . فيي ردة محدد ولكف جاءت مف منطمؽ 
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 شروط استخداـ نموذج التعمـ البنائي :

توفير الخبرات  مف خبلؿاستخداـ نموذج التعمـ البنائي يتطمب مف المعمـ القياـ بعدد مف الوظائؼ  إفّ    
نظيـ مجموعة مف األنشطة ذات العبلقة بالمفيوـ المراد تعميمو التعميمية التي تثير الرغبة واالستقصاء بت

عطاء الوقت البلـز لكي يقوـ الطبلب بعممية االكتشاؼ ، ومواجية المشكبلت ذات الصمة بالمفيـو و  ا 
تقسيـ الطبلب إلى مجموعات صغيرة شرط و المراد تعممو ، عمى أف يشجعيـ لموصوؿ إلى الحؿ بأنفسيـ 

يطمب مف  ومى مستويات دراسية مختمفة ، وتشجيع الطبلب عمى العمؿ التعاوني أف تحوي كؿ مجموعة ع
يوجو التبلميذ إلى و الطبلب إعطاء مقترحات وتفسيرات لما توصموا إليو في مرحمة األنشطة التعاونية 

توظيؼ ما يتعممو الطالب و تصحيح أخطائيـ بأنفسيـ ، وتقبؿ أخطاء الطمبة فحدوث األخطاء أمر طبيعي 
 (2011)الخزرجي ، مواقؼ جديدة في 

شاط والدافعية واالتجاه المثابرة والنإلى تطبيؽ النظرية البنائية يحتاج  أفّ  ومف ىنا فإف الباحث يتصور 
وكذلؾ يتطمب استخداـ التقويـ مف المعمـ  راً كبي اً واإلرادة والرغبة مف المعمـ ، وتتطمب جيد اإليجابي

 .الواقعي المعتمد عمى األداء 

 ابيات  توظيؼ النظرية البنائية :إيج

يقوـ المتعمـ بدور الباحث والمكتشؼ وبالتالي مف اإليجابيات ف يدأفّ  توظيؼ النظرية البنائية  ليا العد
تراعي ميوؿ وقدرات المتعمميف وتعمؿ عمى تنمية تفكيرىـ ومراعاة  وكذلؾ تتحقؽ جودة ونوعية التعميـ 

ثارة النو و  بينيـ الفروؽ الفردية  احي الوجدانية تجاه المدرسة والعمؿ المدرسي مف خبلؿ زيادة العبلقة بيف ا 
بناء الشخصية المفكرة والمبتكرة و تغيير طرؽ التدريس والبيئة الصفية بشكؿ منظـ و  المدرسة والمتعمـ

 (2012)سميـ،والمبدعة 

 :في تعمـ العمـو القائمة عمى النظرية البنائية التدريس استراتيجيات 

ة التعمـ دورة استراتيجي:التي انبثقت عف النظرية البنائية  عدد  مف االستراتيجيات ( 2014) ليمي الد ذكر
 استراتيجية التغير المفاىيميو استراتيجية ياجر و  (Vاستراتيجية التدريس بخرائط الشكؿ )و التعمـ لكاربمس 

 وودزة استراتيجيو استراتيجية بيركنز وببليث و  توليدياستراتيجية التعمـ الو 
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 :7E᾽s دورة التعمـمقدمة عف استراتيجية   2.1.2

جاءت استراتيجية دورة التعمـ ترجمة لبعض األفكار النظرية لبنائية المعرفة عند جانيو، وقد اجتيد كؿ مف 
بوضع تصور مبدئي ليا وادخموا عمييا بعض التعديبلت البلزمة  فكانت  1962اتكف وكاربمس عاـ 
عمى مراحؿ ثبلث ىي: مرحمة االستكشاؼ ، ومرحمة االبداع المفاىيمي ، ومرحمة  المرحمة األولى تشمؿ

 (.2003االتساع المفاىيمي )زيتوف، زيتوف،

( ، كاستراتيجية أو نموج أو طريقة في التدريس بمراحؿ Learning cycleلقد ظيرت دورة تعمـ العمـو )   
وعدلت لتتضمف اربع مراحؿ : االستكشاؼ  ثبلث ىي االستكشاؼ ،والتوصؿ إلى المفيوـ ، والتطبيؽ.

والتفسير، والتوسع والتقييـ وظير ىذا التغير ليتماشى مع تطور أىداؼ واستراتيجيات تدريس العموـ ، 
ىي: االنشغاؿ ، االستكشاؼ ، التفسير ،  طورت دورة التعمـ لتضـ مراحؿ خمس( تBybeeوبفضؿ بابي )

تراتيجيات التدريس ليواكب التغييرات في أىداؼ التدريس ، اس والتقييـ ، وجاء تطور مراحؿ التوسع،
فتطورت دورة التعمـ لتضـ سبع خطوات ، بيدؼ مساعدة الطبلب وتدريبيـ عمى ربط المعرفة السابقة 
بالبلحقة مف خبلؿ إثارة الفضوؿ ، واالستكشاؼ ، والشرح والتفسير ، مف خبلؿ المبلحظة الدقيقة ،  

جديدة لممفاىيـ والميارات المراد نقميا وبالتالي تعديبلت التصورات البديمة عند تطبيقات  إليجادوالتوسع 
 (.2007المتعمميف وتغييرىا)زيتوف، 

( وضعيا خبراء التربية في والية ميامي بالواليات 7E᾽s(  أف استراتيجية دورة التعمـ )2012وذكرت سميـ)
، وتمثؿ ىذه  Eكؿ خطوة أو ميارة فييا بالحرؼ  المتحدة ، وتتمثؿ في سبع خطوات إجرائية ، وتبدأ أسماء

االستراتيجية نظرية التعمـ البنائي ، وتبنى عمى سبع ميارات أساسية تساعد المتعمميف عمى التفكير وبناء 
 التراكيب المعرفية بأنفسيـ وىي استراتيجية تدريس فعالة 

 مراحؿ تطور دورة التعمـ 

 (  :2003راحؿ أساسية ىي) زيتوف ، زيتوف،تتكوف دورة التعمـ الثبلثية مف ثبلث م

 ( مرحمة االستكشاؼ 1

 ( مرحمة االبداع المفاىيمي 2

 االتساع المفاىيمي ( مرحمة 3

 (2011 الخطايبة ،) وىي : المراحؿ األربعة ثـ تطورت دورة التعمـ الثبلثية إلى دورة التعمـ ذات 
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 ( مرحمة االستكشاؼ 1

 ( مرحمة التفسير2

 ؽ المفيـو أو التوسع ( مرحمة تطبي3

 ( مرحمة التقويـ 4

مرحمة االنشغاؿ ومرحمة    :وىي وحصؿ تطورات عمى دورة التعمـ الرباعية لتتشكؿ دورة التعمـ الخماسية 
 (2009)سعيدي والبموشي، االستكشاؼ ومرحمة التفسير ومرحمة التوسع ومرحمة التقويـ 

يشمؿ عمى خطوات سبعة ، يوظفيا معمـ العموـ في  يماً تعم اً ( نموذج7E᾽sوىكذا يصبح النموذج البنائي )
الميداف أو الغرفة الصفية أو المختبر المدرسي ، ليشكؿ المتعمـ  المعرفة بنفسو،  وينمي الميارات 

 والمعارؼ مف جية أخرى ويمثؿ الشكؿ االتي خطوات دورة التعمـ

 

 

 

 

 

                                       7E᾽s 

 

 

 

 

 (2007) زيتوف، 7E᾽sدورة التعمـ  ةاستراتيجي( الخطوات اإلجرائية لمراحؿ 1.2شكؿ )

 

: اإلثارة

Excitement 
phase 

 االستكشاؼ:
Exploration  

 التفسير

Explanation
s  التوسع 

Expansion 
 لتمديدا

Extension 

الختبارا  

Examination 

   التبادؿ
Exchange 
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 : (2007) زيتوف، كما وضحيا  البنائية  7E᾽sالخطوات اإلجرائية لمراحؿ  استراتيجية 

 :Excitement )أوال : مرحمة اإلثارة )

ع التعمـ وتحفيز الطمبة ، عندما يطرحوف تيدؼ ىذه المرحمة إلى إثارة فضوؿ الطمبة واىتماميـ بموضو 
ماذا استطيع أف اكتشفو عف  ؟بعض األسئمة مثؿ : لماذا حدث ذلؾ ؟ ما الذي أعرفو عف الموضوع أصبل 

صمة بالموضوع أو  ي، ومف أجؿ إيصاؿ الطمبة إلى ىذه المرحمة ال بد مف القياـ بنشاط ذ؟ىذا الموضوع 
ثارة المفيوـ المراد تعممو ، وىنا يتطمب  عمى المعمـ القياـ بخمؽ اإلثارة وتوليد الفضوؿ ، وتنشيط الطبلب وا 

 األسئمة ،وتشجيع التنبؤ .

 :((Exploration االستكشاؼثانيا: مرحمة 

الطمبة مف خبلؿ توفير الخبرات ليـ ، لدى االستطبلع وحب فضوؿ الوتيدؼ ىذه المرحمة إلى إرضاء 
، وىنا يتطمب مف الطبلب التقصي والبحث إلرضاء فضوليـ نحو دراكو معاا  والتعاوف الستيعاب المفيوـ و 

المفيوـ ، وصياغة الفرضيات والتنبؤات التفسيرية الجديدة ، والتفكير بحرية ، وتبادؿ المناقشات مع 
زمبلئيـ في مجموعات تعاونية ، وتدويف المبلحظات واألفكار ، وتعميؽ االحكاـ عمى األحداث 

المعمـ ىنا بتوجيو وتشجيع الطبلب لمعمؿ معا مع االشراؼ والتوجيو ، والمشاىدات ،  ويكوف دور 
ومبلحظة الطمبة واالستماع إلييـ ، والتأكد مف مشاركتيـ بشكؿ جماعي في االستكشاؼ ، وقد يطرح 

 المعمـ التساؤالت واالسئمة المحيرة لتوجيو الطبلب وجو جديدة نحو التقصي والتحري إذا لـز األمر ذلؾ .

 : ) (Explanation مرحمة التفسير أو الشرح أو التوضيحثالثا: 

المصطمحات ، ويتمثؿ دور  تعريؼ، و توضيحو وتيدؼ ىذه المرحمة إلى شرح المفيـو المراد تعممو 
الطالب ىنا بالرجوع إلى مختمؼ مصادر المعرفة ومنيا جمسات المناقشة ، والتفاعؿ مع المعمـ لموصوؿ 

دراستو وبحثو ، وتتضمف أيضا تفسير البيانات والحموؿ الممكنة ، واالستفادة إلى تعريفات لممفيوـ المراد 
وفيـ التفسيرات التي يقدميا المعمـ ، ويتمثؿ دور المعمـ ىنا في تشجيع  ،مف تفسيرات االخريف ونقدىا

 الطمبة عمى توضيح وشرح والمفاىيـ بمغتيـ الخاصة ، ويزود الطمبة بالتعريفات والتوضيحات مع ربطيا
 بالخبرات السابقة لتفسير المفاىيـ الجديدة وتوضيحيا.

 (:Expansion)رابعا: مرحمة التوسع
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مقبولة ،  استنتاجاتالتوصؿ إلى ويكوف دور الطمبة وتيدؼ ىذه المرحمة إيجاد تطبيقات جديدة لممفيوـ 
ارب ، والعمؿ ويتطمب التأكد مف فيـ زمبلئو االخريف ما يعرضيـ عمييـ ،واتخاذ قرارات ، وتصميـ تج

عمى إيجاد استنتاجات واقعية ومعقولة مع الدليؿ، وىنا يتطمب مف المعمـ تشجيع الطمبة عمى تطبيؽ 
 الميارات والمفاىيـ وربطيا وتوسيعيا لمواقؼ جديدة ، وكيؼ يتـ توظيؼ المعرفة في مواقؼ جديدة

 (:(Extension خامسا: مرحمة التمديد

وتوضيحيا،  وتمديد المفيـو  قة بيف المفيوـ والمفاىيـ المختمفةوتيدؼ ىذه المرحمة إلى إيجاد عبل
بموضوعات جديدة في مواد وفروع أخرى ، وىنا يقوـ الطالب بعمؿ االتصاالت ورؤية العبلقات بيف 
يجاد ربط وصمة بيف المفيـو ومواقؼ الحياة اليومية الواقعية ، والقياـ بالفيـ  المفيوـ والمفاىيـ األخرى ، وا 

لممفاىيـ أو الموضوعات األصمية وىنا يكمف دور المعمـ في تقصي إتصاؿ المفيوـ مع المفاىيـ  الموسع
 األخرى ، وطرح أسئمة مثيرة تساعد الطمبة عمى رؤية العبلقة بيف المفيوـ والمفاىيـ األخرى .

 (Exchange)سادسا: مرحمة التبادؿ 

أبحاثو ، وىنا ينشر الطالب نتائج أ, تفسيرىا الخبرات واألفكار وتبادلياوتيدؼ ىذه المرحمة إلى نشر 
وتفسيراتو ومحصمة جيوده ، إما بشكؿ فردي أو جماعي مع فريؽ العمؿ وعرض نتائجيـ أماـ الصؼ ، 
وىنا يقوـ المعمـ بتشجيع الطمبة عمى المشاركة والتعاوف في  تبادؿ الخبرات ، وربط المعمومات عف 

 ى وتقديـ التغذية الراجعة.المفيـو أو المواضيع بالمفاىيـ األخر 

 :Examination))سابعا: مرحمة االختبار أو االمتحاف 

وتيدؼ ىذه المرحمة إلى تقييـ تعمـ الطبلب لمميارات والمفاىيـ والعمميات التي تـ تعمميا وتقدمو في 
دور الطالب  المعرفة العممية ، واستخداـ التقويـ البديؿ لكشؼ الفيـ الحقيقي لممفاىيـ والمواضيع ، ويكوف

ىنا االستجابة إلى األسئمة مفتوحة النياية ، واستخداـ األدلة والتفسيرات والمبلحظات ، أما دور المعمـ 
باستخداـ التقويـ مف أجؿ المبلحة ، وتقصي األدلة التي يقدميا الطمبة ودرجة تمكنيـ مف تغيير مفاىيميـ 

 اء بسواء .والسماح ليـ بتقييـ مياراتيـ المعرفية والجماعية سو 

 ( 7E᾽sدور المعمـ والمتعمـ في تنفيذ استراتيجية )

 مف المعمـ والمتعمـ كؿ (  يحتاج إلى جيود 7E᾽sالستراتيجية )التخطيط  إفّ 
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 دور المتعمـ 

 بتحديدو بتحديد أىداؼ التعمـ بالتعاوف مع الطمبة مف خبلؿ مفاوضة اجتماعية دور المعمـ في القياـ 
بناء وصياغة بعض مشكبلت التعمـ الذي ستشمميا كؿ مرحمة و  وفؽ ىذه االستراتيجيةالمفيوـ المراد تعممو 

بتحديد المعمومات اإلضافية ذات  و، بحيث تبلءـ المشكبلت المستوى العقمي لمطبلب وخبراتيـ السابقة 
مبة في بناء أسئمة التقويـ وعرضيا بعدة طرؽ مف أجؿ اتاحة الفرصة لمطو العبلقة بالمفيوـ المراد تعممو 

 اإلجابة عف األسئمة المدعمة بالتعزيز.

 أما دور المتعمـ فيتمثؿ في :

الكشؼ عف المعمومات والبيانات مف خبلؿ ما تقدـ لو مف أسئمة ، مف خبلؿ الرجوع الكتب والمصادر 
التعاوف والمشاركة في المناقشات حوؿ البيانات والمفاىيـ والمعمومات األخرى التوصؿ إلى و األخرى 

) طنوس ، تعميـ االستنتاجات في مواقؼ جديدة وتطبيقيا وتوسيعيا اىيـ والتعميمات والمصطمحاتالمف
2014) 

ومف خبلؿ  ما سبؽ ، قاـ الباحث بتصميـ الوحدة الدراسية ) تركيب المادة وخصائصيا( مف كتاب العمـو 
االعتبار دور المعمـ ف آخذًا بعيوالحياة لمصؼ السادس األساسي الفصؿ األوؿ ، وأوراؽ عمؿ مناسبة ، 

 والمتعمـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ االستراتيجية .

 : البنائية في تدريس العمـو  7E᾽sدورة التعمـ  أىمية توظيؼ استراتيجية

 :(2012) االغا، أف توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ البنائية يؤدي إلى تحقيؽ عدد مف  النواتج التعميمية 

ارات االجتماعية وبالتحديد في مرحمتي االستكشاؼ والتبادؿ ،  مف خبلؿ تفاعؿ تساعد عمى تنمية المي( 1
ممارسة االستقصاء تتطمب الخروج مف البيئة وبالتالي بعضيـ في بيئة تفاوضية اجتماعية و  الطبلب مع

  .تنمية الذكاء الطبيعي وميارات العمـ األساسية والتكاممية 

مراعاة و تتيح الفرصة لمطبلب لممرور بخبرات حقيقية ؿ لدييـ و رات االستنتاج واالستدالتنمي ميا( 2
الفروؽ الفردية لمطمبة ، وتشرؾ الطمبة في األنشطة التعميمية التعممية الخطوات اإلجرائية ، وبالتالي تعتمد  

  .تشجع االستقصاء والبحث عف الطمبة  عمى الخبرات الذاتية لمطبلب
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تسير وفؽ مستويات النمو العقمي  في ية اكتساب المعارؼ ي عممتعطي دورىـ الفعاؿ والنشط ف( 3
 .مراحميا ، وبالتالي تناسب المراحؿ التعميمية المختمفة 

العيد  ؛2012،االغا؛2011) الخطايبة ، :البنائية  7E᾽sدورة التعمـ  الصعوبات توظيؼ استراتيجية
،2014 ) : 

تحتاج إلى أدوات وأجيزة أثناء تنفيذ و األخرى  تتيجياواالسترايتطمب تنفيذىا وقتًا أطوؿ  مقارنة بالطرؽ ( 1
تتطمب جيدَا كبيرا مف المعمـ في و  األنشطة  قد ال تتوفر في بعض المدراس ، لذا تعد مكمفة ماديا

 ، كذلؾ التقويـ يحتاج إلى وقت أطوؿ .التخطيط والتحضير 

كبيرًا  مف المعمـ وتواجو صعوبات تتطمب جيدًا   7E᾽sدورة التعمـ ويرى الباحث أف توظيؼ  استراتيجية 
 ومعيقات كونيا تستند إلى النظرية البنائية وتبتعد عف الطريقة التقميدية .

 

 الناقد  التفكيرالمحور الثاني   3.1.2

لقد كَرـ اهلل االنساف بأف وىبو التفكير بدرجة راقية ومتطورة عف غيره مف الكائنات الحية األخرى ، ولقد 
آف الكريـ في آياتو  إلى التفكر والتأمؿ والتفحص  والتدبر مف أجؿ اكتشاؼ سنف الكوف والطبيعية دعا القر 

،واالستدالؿ عمى وجود الخالؽ، ويتفؽ التربويوف أف مف أىـ اىداؼ التربية التعميـ مف أجؿ التفكير وتنميتو 
يدولوجيات بعض الفمسفات بو وتشجيع الطبلب عمى ممارستو  ،واىتـ أيضا الفبلسفة بالتفكير وارتبطت ا

 فأنا افكر اذف أنا موجود.

ورد في األدب التربوي العديد  مف التعريفات لمتفكير  وذلؾ بسبب تعدد وجيات النظر لمتربوييف والعمماء 
 والمفكريف لمفيـو التفكير وفيما يمي نستعرض بعض تعريفات لمتفكير 

مف ثبلثة عناصر تتمثؿ في العمميات  يتكوف ،  ( مفيوـ معقد2003جد تعريؼ التفكير لدى سعادة)فن
المعرفية المعقدة وعمى رأسيا حؿ المشكبلت ، واألقؿ تعقيدا كالفيـ والتطبيؽ ،باإلضافة الى معرفة خاصة 

 الميوؿ مع توفر االستعدادات والعوامؿ الشخصية المختمفة وال سيما  المادة أو  لموضوع بمحتوى ا
  واالتجاىات 



22 
 

يؤدييا الدماغ عند  ( سمسمة مف النشاطات العقمية غير المرئية وغير الممموسة ،2003) ويعرفو الحيمة
التعرض لمثير معيف ،ويستقبؿ عف طريؽ أو اكثر مف الحواس الخمسة ، مف أجؿ البحث عف معنى 

 لمخبرة أو الموقؼ التي يمر بيا الفرد بالتأمؿ واالمعاف . 

ية ووظيفة عقمية ال ترتبط بحدود الزماف والمكاف ، يعكس ( عممية معرف2005إبراىيـ ) في حيف عرفو
نشاطا إنسانيا وتتـ فيو معالجة الرموز والمفاىيـ باستخداـ التخيؿ والتصور واالستدالؿ ويرجع التفكير 

 العقمي إلى مستويات مختمفة مف التفكير .

ممموس ،يشمؿ عمى ويرى الباحث أف التفكير عبارة عف نشاط ذىني راقي مستمر ،غير مرئي وغير 
مستويات معقدة وعالية ومستويات أقؿ تعقيدا، يمارسو االنساف بشكؿ يومي اثناء التفاعؿ مع البيئة 
المحيطة بو وىو موجو لحؿ مشكمة ، او اتخاذ قرار، أو أداء وظيفة معينة ، أو التخطيط لعمؿ شيء معيف  

 أو الوصوؿ لحالة اتزاف 

 أنماط التفكير 

 :(2003ماط كثيرة ومتعددة لمتفكير )سعادة ،يوجد أنواع وان

التفكير المادي، و التفكير التركيبي  و التفكير التحميميو التفكير التجريبي  والتفكير المجرد و التفكير العممي 
التفكير  و التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد  و التفكير المطمؽ و التفكير التركيبي والتفكير الفمسفي 

التفكير غير  والتفكير الفعاؿ و التفكير االستقرائي  والتفكير االستنتاجي  و تفكير التجميعيالتشعيبي ، ال
و التفكير العممي  والتفكير التبريري و التفكير العممي  و التفكير التأممي و الفعاؿ ، التفكير الوظيفي

التفكير  والبراجماتي التفكير  والتفكير الجدلي و التفكير العاطفي، التفكير الحدسي أو التخميني 
 و التفكير المغمؽ والتفكير النوعي و التفكير الكمي  والتفكير العقبلني  والتفكير الشمولي  واالحصائي 

 التفكير المثالي.

 مبررات تعميـ التفكير:

 :(2009)غانـ ، ديد مف المبررات لتعميـ التفكير ىناؾ الع

ى التفكير بشكؿ يومي ، وكانت المجتمعات قديما أكثر ( تعقد المجتمعات الحديثة : يحتاج اإلنساف إل1
استقرارا ، لذا كاف االىتماـ بالتفكير قديما ، ولكف مع تعقد مجتمعات اليوـ الحديثة نتيجة التغيرات التي 



23 
 

طرأت عمييا مف مستحدثات تكنولوجية وثورة اتصاالت وتطمعات اجتماعية جديدة ،أضحى تعميـ التفكير 
 والمجتمعميما لبقاء الفرد 

وخاصة في ( تغير أىداؼ التربية : لقد ظيرت اىداؼ جديدة لمتربية ، ولـ يعد االىتماـ باألطفاؿ 2
لجانب المعرفي الوحيد فقد ، بؿ اصبح االىتماـ شامبل لجميع النواحي ،وظيرت توجيات ترنو إلى تحسيف ا

 يا األمـ تعميـ التفكير .عمميات التعميـ والتعمـ ، لذلؾ اصبح مف أىـ األىداؼ التي تسعى إلي

العديد مف الدراسات التي تـ أظيرت نتائج ( تعميـ التفكير يعود بالفائدة عمى الطبلب مف عدة أوجو : 3
 مف خبلليا توظيؼ تعميـ التفكير ، بأف ىذا النوع يعود عمى الطبلب  بالفائدة الكبيرة .

لقد دعا الديف اإلسبلمي إلى التدبر والتفكر  ( التفكير ضرورة حيوية لئليماف واكتشاؼ نواميس الحياة :4
الوجود ، مف أجؿ استحضار عظمة اهلل  واالستدالؿ عمى وجوده وعظمتو واكتشاؼ  ؽوالتبصر بحقائ

 نواميس الطبيعة وسنف الكوف .

 اعتماد الطمبة عمى أسموب التعمـ بأنفسيـ  ي( ممارسة التفكير بفاعمية ميـ جدا ، ألنو عامؿ ميـ ف5

 ر الناقد التفكي

يمثؿ التفكير الناقد أمرا ضروريا االف ، مف أجؿ العيش في مجتمع القرف الحادي والعشريف ، وعمى    
المعمميف إدراؾ ذلؾ ، بغض النظر عف عمر الطالب الذي يدرسونو ، واف ممارسة التدريس الفعاؿ 

، ومف شروط إعداد المعمـ اليـو  وصبلحية المعمميف لو يتوقؼ عمى امتبلكيـ لصفة التفكير التأممي والناقد
 (2005تزويده بميارات التفكير الناقد وبذلؾ يصبح التعميـ أكثر قوة وجدوى ) إبراىيـ ، 

أف تنمية التفكير الناقد أصبح غاية لمعظـ السياسيات التربوية في العالـ ، وىدؼ ( 2016وترى التميمي)
ـ بالتفكير الناقد ألنو يشمؿ عمى مجموعة مف القدرات أساسي تسعى المناىج إلى تحقيقو ، وزاد ىذا االىتما

 التفكرية ، لتجعؿ الفرد قادرا عمى إصدار أحكاـ ناقدة مف خبلؿ التحميؿ والتفكير بمرونة وموضوعية .

 تعريؼ التفكير الناقد :

عتماد فيعرؼ التفكير الناقد عمى أنو نمط مف أنماط التفكير يقوـ عمى فحص وتقييـ الشيء ، مف خبلؿ اال
عمى معايير متفؽ عمييا مسبقا ، مع االخذ بعيف االختبار وجيات النظر واستخداـ المستويات العميا مف 

 (2009تصنيؼ بمـو التحميؿ والتركيب والتقويـ )غانـ ، 
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( عمى أًنو التوصؿ إلى قرار أو استنتاج أو تعميـ ، أو إعطاء حكـ عمى قيمة 2005ويعرفو إبراىيـ )
اـ مجموعة مف ميارات التفكير بصورة منفردة أو مجتمعة ، وىو عممية تقويمية  عقمية الشيء ، باستخد

 مستندة إلى معايير معينة .

( أف التفكير الناقد عبارة عف اتخاذ قرارات واكتساب مفاىيـ Sternberg,1999وكما يعرفو ستيرنبرج )
 فيا الناس لحؿ مشكبلتيـ جديدة وىو بذلؾ يمثؿ االستراتيجيات والعمميات العقمية التي يوظ

( أف التفكير الناقد جميع إجراءات التفكير مف إصدار القرار وصوال الى تحميؿ 2006ويرى السميتي )
عطاء تفسير لمعبلقات القائمة .  األجزاء ، وا 

ومف خبلؿ التعريفات السابقة يرى الباحث أف لمتفكير الناقد خصائص ومزايا تختمؼ عف غيره مف أنماط 
األخرى ، وىو يقـو عمى استراتيجيات وميارات ومعايير معينة ، ولممعمـ دور كبير في تنميتو  التفكير

 ويجب العمؿ عمى ذلؾ ، ألنو يمثؿ احد أىـ ميارات القرف الحادي والعشروف .

 مزايا وخصائص  التفكير الناقد :

عبد  ؛2003سعادة )كؿ مف لمتفكير الناقد مزايا وخصائص تميزه عف غيره مف أنماط التفكير ،وقد أشار
 ( إلى خصائص التفكير الناقد والتي مف أبرزىا :2007،العزيز 

وفر القابميات أو العادات العقمية الميمة : أي أنو يزيد مف استعداد الطمبة عمى ممارستو و العقؿ المنفتح ت
وفر ت المبررات ولمواقؼ في ضوء األسباب و وتقدير الدليؿ والنظر إلى مختمؼ وجيات النظر، وتغيير ا

المعايير والمحكات المناسبة : ال بد مف وجود معايير او محكات مبلئمة مف أجؿ التفكير بطريقة ناقدة ، 
ويمكف تطبيؽ بعض المعايير عمى جميع المواد توفر نوع مف المجادلة : وىي عبارة عف تقديـ مقترح 

االىتماـ و  ت وتقييميا والعمؿ عمى تطويرىامربوط بدليؿ معيف ، فالتفكير الناقد يشمؿ عمى تحديد مجادال
باالستنباط أو االستنتاج : يتطمب التفكير الناقد وضع عدد مف المسممات واحدة  أو أكثر  ، والقدرة عمى 

توفر إجراءات  و االىتماـ بوجيات النظر األخرى و االستنباط واالستنتاج  والوصوؿ إلى احكاـ نيائية 
 اضات لتطبيؽ المعايير أو االفتر 

 خصائص المفكر الناقد :

 :    (2007) جرواف ، كما ذكرىاف الفرد الذي يمارس التفكير الناقد يتميز بعدد مف الخصائص إ
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يبحث عف األسباب و  يعرؼ متى يحتاج إلى معمومات أكثر  حوؿ شيء ماو منفتح عمى األفكار الجديدة 
يتساءؿ عف أي و  شائعة في استداللو لمرموزيحاوؿ تجنب األخطاء الو يعرؼ المشكمة بوضوح و  والبدائؿ

 .شيء يبدو غير معقوؿ أو غير مفيـو 

 

 عناصر أو مكونات التفكير الناقد :

 (:2003؛ سعادة؛2007عبد العزيز) كما وردت عفىناؾ مكونات لمتفكير الناقد 

مشاعر ( مكونات وجدانية : تجنب التحيز الشخصي والتفكير القائـ عمى اآلماؿ والحساسية نحو 1
االخريف وتقديـ الحقيقة عمى البعد الشخصي و إبداء الرغبة في التغيير ، وتقبؿ األفكار الغريبة وغير 

 المألوفة واخضاعيا لمفحص والنقد ، واداراؾ الفرد بأف المواقؼ المعقدة تحتمؿ الخطأ والصواب

دقيؽ واالبتعاد عف  ( مكونات معرفية: التفكير بشكؿ مستقؿ ، وتحديد المشكبلت المختمفة بشكؿ2
المغالطات المنطقية و وتحديد قيمة المعمومات والبيانات بشكؿ صحيح ، وتوظيؼ التفكير الجدلي 

 واالستنتاجي واالستداللي وغيره مف العمميات العقمية واالبتعاد عف التعميمات الزائدة .

ت الخداعة و تجنب اصدار البتعاد عف المجادالا( مكونات سموكية : التعامؿ مع معتقدات االخريف و 3
أحكاـ حتى يتوفر قدر كافي مف المعمومات والتفريؽ بيف الحقيقة والرأي وتعزيز المناقشات والتساؤالت 

 وتطبيؽ المعرفة والمعمومات عمى مواقؼ جديدة .

ال  ويرى الباحث أًف عمى الطالب والمعمـ معرفة ىذه المكونات  والعناصر واالىتماـ بيا وااللتزاـ بيا حتى
 يفقد التفكير الناقد خصائصو وعناصره .

 تعميـ التفكير الناقد :

مف خبلؿ تييئة فرص التدريب البلزمة والممارسة اليادفة  اً يمكف لكؿ طالب أف يتعمـ كيؼ يفكر تفكيرا ناقد
ج في الفصوؿ الدراسية ، ويتطمب مف المعمـ إيجاد مناخ مشجع عمى تنمية التفكير الناقد بعيدا عف االحرا

 (.2007والتيديد و التسمط )جرواف ، 
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ىناؾ عدد مف الطرؽ لتعميـ التفكير الناقد ومف أىميا دمج التفكير الناقد في المنياج المدرسي ، و     
بمعني التركيز عمى التفكير الناقد مف خبلؿ المادة الدراسية ، ويمكف تعميمو أيضا مف خبلؿ المحاضرات 

الطمبة وتتطمب التفكير بطريقة منطقية وعقبلنية بعيدا عف الطريقة مف خبلؿ طرح أسئمة تثير تفكير 
االعتيادية في التفكير ، وأيضا مف خبلؿ العمؿ المخبري القائـ عمى البحث العممي والميتـ بتنمية التفكير 

يؿ الناقد ، وأيضا مف خبلؿ الواجبات واالعماؿ البيتية والتقارير المخطط ليا التي تتضمف التفسير والتحم
واالستدالؿ والتي تجبر الطمبة عمى إعادة النظر في أفكارىـ وكذلؾ مف خبلؿ االمتحانات التي تصبح أداة 
فعالة في تنمية التفكير الناقد والتي تعتمد عمى الميارات العميا مف تفسير واستدالؿ والمقارنة . ) العتـو 

 (2007واخروف ، 

حد أىـ ميارات القرف الحادي والعشريف وأًف أ، ألنو يمثؿ ىاـ احث أف تعميـ التفكير الناقد أمرٌ ويرى الب
 تعميمو يتطمب مف السمطات العميا أف تضعو في مقدمة الخطوط العريضة لممناىج .

 خطوات التفكير الناقد :

 (:2005ليتمكف الطالب التفكير بشكؿ ناقد عميو اتباع الخطوات االتية )إبراىيـ ، 

 التي ينتجيا الطالب بعد مروره في خطوات تمييدية ( العمؿ عمى صياغة الفكرة 1

 .( الكشؼ عف العناصر المختمفة المتضمنة داخؿ النص 2

 البلزمة. وغير ( وجود معايير ناقدة تكشؼ العناصر البلزمة3

 .( القياـ بطرح أسئمة تصدر أحكاـ عمى العناصر البلزمة4

 .( أيجاد عبلقة بيف العناصر والروابط 5

 .فكار في وحدات تضـ الفروض والنتائج ( تجميع األ6

 .( أخذ الوقت في قبوؿ األحكاـ والقبوؿ بيا7

 .( إيجاد معاف جديدة بناء عمى التعميمات8

 .( إيجاد توقعات جديدة تتجاوز الخبرة التي يتضمنيا النص 9
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 أىمية التفكير الناقد :

و  ات الميمة وتقويـ وضبط التفكير لدييـالطمبة في صنع القرار  مساعدة تتمثؿ في  أىمية  متفكير الناقدل
اتقاف أفضؿ لممحتوى بتحويمو مف و  يعطي الطمبة مدى واسع في التوصؿ إلى تعميبلت صحيحة ومقبولة 

بيف االدعاءات يصبح الطمبة قادريف عمى التميز بيف الحقائؽ واآلراء و و عممية خاممة إلى عممية نشطة 
األساسية في كشؼ االدعاءات التي تحتاج الى تميز النافع  يعتبر مف المقوماتوالحجج والبراىيف و 

 ( .2007أبو جادو ونوفؿ  ؛2009) عطية ،والضار  خاصة في عصر العولمة 

 معايير التفكير الناقد:

عدد مف معايير التفكير الناقد  ( إلى 2007( و جرواف )2007عبد العزيز) (وأشار كؿ مف  عبد العزيز  
: 

األخرى ، بمعنى  المعايير وشكؿ المعيار الرئيسي لممعايير : يعتبر الوضوح مف أىـ( معيار الوضوح 1
وضوح العبارات ليتمكف الطالب مف اصدار الحكـ عمييا، ويستحبب طرح أسئمة توضيحية مف عندما ال 

 تكوف العبارات واضحة .

تكوف العبارة واضحة  ( معيار الصحة : ويقصد بذلؾ أف تكوف العبارة صحيحة وموثوقة وليس شرطا أف2
 وصحية بنفس الوقت 

عطاء الموضوع حقة واالبتعاد 3 ( معيار الدقة : معالجة الموضوع والتعبير عنو ببل زيادة وال نقصاف  وا 
 قدر المستطاع عف الحشو واالطناب 

 ( الربط : بمعنى ىؿ ىناؾ عبلقة بيف السؤاؿ أو الحجة أو المداخمة وموضوع النقاش 4

قصد بيا أف يكوف ىناؾ تناسب بيف المشكمة الموجودة وتعقيداتيا والمعالجة الفكرية ، فكمما ( العمؽ : وي5
زاد تعقيد المشكمة وتشعباتيا تطمب ذلؾ معالجة وعمؽ فكري اكبر ،بمعنى العبلقة طردية بيف المعالجة 

 وتعقيدات المشكمة .

 ( االتساع : أف يأخذ بجميع جوانب المشكمة بشكؿ شمولي 6



28 
 

نطؽ : الوصوؿ إلى نتيجة مترتبة عمى حجج معقولة ، وترابط وتسمسؿ وتنظيـ األفكار  والتوصؿ ( الم7
 الى نتائج واضحة ومحددة.

 كثير مف التربوييف  دويرى الباحث أف ىناؾ اتفاؽ كبير بيف ىذه المعايير عن

 ميارات التفكير الناقد :

د وىنا يعرض الباحث أىـ ميارات التفكير الناقد اختمؼ التربويوف في تحديد مفيوـ وميارات التفكير الناق
( عف واطسوف وجبلسر 2007التي أجمع عمييا معظـ التربويوف وىنا يصنؼ ) العتوـ واخروف ،

(Watson&Glaser,1980) 

ز بيف الحقيقة والرأي ، والتمييز ي( ميارة التعرؼ عمى االفتراضات : تتمثؿ في وضع االفتراضات لمتمي1
 مومات محددة وعدـ صدقيابيف مدى صدؽ مع

( ميارة  التفسير : المقدرة عمى تفسير منطقي ، وتحديد فيما إذا كانت المعمومات المبنية عمى تعميمات 2
 ونتائج مقبولة أو ال.

( ميارة اإلستنباط : وتشير إلى إصدار حكـ عمى بعض النتائج المترتبة عمى معمومات سابقة ومقدمات 3
 معرفة منتمية إلى النتائج أو الوتحديد فيما إذا كانت ال

( ميارة االستنتاج : وتشير إلى القدرة  عمى إدراؾ صحة النتيجة أو خطأىا مف خبلؿ الحقائؽ المعطاة، 4
 وكذلؾ استخبلص نتيجة مف حقائؽ معينة 

صدار حكـ عمى مدى كفاية المعمومات ، وقبوؿ فكرة أو رفضيا ، 5 ( تقويـ الحجج : قدرة تقويمية وا 
 التمييز المصادر األساسية والثانوية والحجة الضعيفة والقوية . وكذلؾ

ويرى الباحث أف ىذه الميارات ىي أىـ الميارات التي أجمع عمييا وىناؾ ميارات رئيسة أخرى مثؿ 
التحميؿ والشرح واالستدالؿ والتقويـ  وفرعية أخرى  وأف تنمية ىذه الميارات يحتاج إلى وقت ومتخصصيف 

إيجاد البيئة والظروؼ البلزمة لتنمية ىذه الميارات وكذلؾ تغيير الروتيف واالبتعاد عف ، وال بد مف 
 الحصص التقميدية وتزويد المتعمميف بالتدريب البلـز لممارستيا.
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 استراتيجيات  تدريس التفكير الناقد : 

 (2003ىناؾ العديد مف الطرؽ واالستراتيجات لتنمية التفكير الناقد وقد لخصيا )سعادة ،

 (لمكفر الند )أوال : استراتيجية الكممات المترابطة 

وىنا يطرح المعمـ مجموعة  متنوعة مف الكممات وتتكوف كؿ مجموعة مف سبع كممات ، بحيث يكوف ست 
كممات تتصؿ بموضوع معيف وكممة ال تتصؿ بموضوع ، ومناقشة التبلميذ بشكؿ جماعي وتمييز الكممات 

ي ليس ليا صمة ويطمب المعمـ مف الطبلب بتركيب العبارة في جممة ، مثاؿ التي ليا صمة والكممات الت
يطرح المعمـ المجموعة اآلتية : أسد ، فيد ، نمر ، ذب ، ضبع ، عصفور ، ثعمب  ، وىنا يستنتج 
الطبلب الموضوع وىو الحيوانات المفترسة ويستثني الطبلب العصفور أما العبارة التي يمكف صياغتيا 

 مثبل 

 ـ الحيوانات المفترسة : األسد ، الفيد ، نمر ، الذئب، الثعمبمف أى

 لتقويـ صحة مصادر المعمومات  (سميث)ثانيا : أستراتيجية 

أوضح سميث أف صحة مصادر المعمومات تحتاج إلى معايير متعددة وضرورية ومف بيف ىذه المعايير 
ر المعمومات وأسس الكشؼ عف مصدر مصدر المعمومات والخمفية الثقافية والميدانية العممية ولمصد

 المعمومات وىؿ يوجد تحيز مف قبؿ المصدر وغيرىا الكثير مف المعايير التي حددىا سميث

 لتدريس ميارة تحديد الدليؿ وتقويمو :( أورايمي )ثالثا : استراتيجية 

، ثـ مناقشة الطبلب  وتتمثؿ ىذه االستراتيجية بطرح المعمـ عدد مف القضايا واألمور الجدلية القابمة لمشؾ
حوؿ الموضوع ، ليظير الطبلب أسباب ومبررات وتفسيرات ، ويجب تعميـ الطبلب وتدريبيـ عمى خطوات 

 التفكير الناقد مف خبلؿ لعب األدوار وطرح األسئمة و تحديد الدليؿ ومف ثـ تقويمو .

 لتدريس التفكير الناقد : (باير )رابعا : استراتيجية

اير في إعطاء الطبلب فرصة الستيعاب أمثمة عديدة عف الميارات ، وتقديـ مكونات تتمثؿ استراتيجية ب
عطاء  الميارة وعرضيا بالتفصيؿ والتدريب الموجو لمكونات الميارة والمراجعة الناقدة لمكونات الميارة وا 

 الفرصة لتطبيؽ الميارة .
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 التي تواجو تعميـ  التفكير الناقد :المعيقات 

التفكير الناقد والتدريب عميو عممية ليست بسيطة وتحتاج إلى جيد وحمـ وصبر المعمـ ، إًف عممية تعميـ 
ويواجو معمـ التفكير الناقد عدد مف المشكبلت قبؿ أف ينضج المفكر الناقد ، فعدـ االستماع إلى آراء 

لعوامؿ األخرى االخريف ، والتعصب لآلراء والسرعة وقمة الصبر ، وعدـ التفكير بتأمؿ وبعمؽ وغيرىا مف ا
 (2007التي تعيؽ ممارسة التفكير الناقد  ) العتـو وآخريف ،

قمة وجود برامج مجيزة ومعدة لتعميـ التفكير الناقد : ومف أىـ المعيقات التي تواجو تطبيؽ التفكير الناقد 
قمة و  ومياراتو ، عمى شكؿ دروس وتماريف مشروحة بدقة ، لتكسب ممارستيا الميارة التي يتدرب عمييا

قمة توافر مقاييس و توافر دليؿ يرشد ويوضح دور المعمـ والمتعمـ في عممية تعميـ ميارات  التفكير الناقد 
واختبارات تقيس التفكير الناقد موثوقة لقياس التفكير الناقد لذا فإف معظـ المقاييس واالختبارات مستوردة وال 

مـ ميارات التفكير الناقد  ، لذا فإف قدراتو عمى تعمـ لمعغياب التأىيؿ التربوي و تناسب الكثير مف البيئات 
وتعميـ التفكير الناقد ستكوف موقع شؾ ، فمعمـ ميارات التفكير الناقد يجب أف يكوف متمكف ومتخصص 

عدـ توافر البيئة الصفية و  غياب الدافعية عند المعمـ والمتعمـ لممارسة التفكير الناقدو  في الجانب األكاديمي
احجاـ إدارة بعض المدارس و ممارسة التفكير الناقد ، سواء الجانب المعنوي أو الجانب الفيزيقي المناسبة ل

)أبو عمى توفير األدوات والمصادر والوسائؿ التي تسيؿ وتسير تنفيذ وممارسة ميارات  التفكير الناقد 
 .(2007جادو ، أبو نوفؿ ، 

ية مف  معمـ ومتعمـ ومنياج وبيئة و مجتمع ويرى الباحث أف المعيقات تشمؿ عناصر العممية التربو 
 وغيرىا الكثير مف المعيقات .
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 الدراسات السابقة : 2.2

قاـ الباحث باالطبلع وبمراجعة عدد مف الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة الحالية  مف 
يبيف ىدؼ الدراسة ، منيج الدراسة  األبحاث والدراسات العربية واألجنبية ، وسيتـ عرض الدراسات بشكؿ

،مجتمع الدراسة والعينة ومكاف الدراسة ، أدواتيا ، والنتائج التي توصمت الييا، حيث سوؼ يتـ عرضيا 
 مف االحدث الى االقدـ وقد تـ تقسيميا الى محوريف :

 (7E᾽s). الدراسات المتعمقة باستراتيجية دورة التعمـ  1.2.2

لى الكشؼ عف فاعمية دورة التعمـ السباعية في تنمية إدفت ىذه الدراسة ى( 2017الصرايرة )دراسة 
مستوى التحصيؿ واالتجاه نحو مادة األحياء  لدى طبلب الصؼ العاشر األساسي في األردف ، واستخدـ 
الباحث المنيج شبو التجريبي، وطبقت الدراسة عمى طمبة الصؼ العاشر في مدرسة جعفر الثانوية لمبنيف 

ى مجموعتيف ، إل( طالبا وطالبة ، قسمت 118بنات مؤتة الثانوية ، وتكونت عينة الدراسة مف ) ،ومدرسة
عدت الباحثة اختبار أ( طالبا وطالبة ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 57(طالبا وطالبة والضابطة) (61التجريبية 

دورة التعمـ السباعية في تحصيؿ ومقياس االتجاه نحو المادة مادة األحياء ،وقد أظيرت النتائج عف فاعمية 
 .تنمية مستوى التحصيؿ واالتجاه نحو مادة األحياء  لدى طمبة الصؼ العاشر االساسي 

أثر دورة التعمـ عمى التحصيؿ العممي  ستقصاءإىدفت إلى دراسة  (Uyanik,2016يونيؾ)وأجرى 
منيج شبو التجريبي ،وبمغت ،واالتجاىات والدافعية واالحتفاظ ،في قسطموني في تركيا، واتبعت الدراسة ال

طالبا  ) 33دينة قسطموني في تركيا، تكونت مف)طالبا مف طبلب الصؼ الرابع في م 65عينة الدراسة 
ومقياس لمدافعية ي كمجموعة ضابطة ، وطبؽ الباحث اختبار تحصيم ( طالباً 32)كمجموعة تجريبية و

حصائية في اختبار التحصيؿ العممي واالتجاىات ، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إ
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات  أظيرت أيضاً والدافعية ولصالح المجموعة التجريبية ، و 
 الطمبة بيف المجموعة التجريبية والضابطة

( البنائية في فيـ المفاىيـ 7E᾽sاستقصاء أثر استراتيجية التدريس ) (2014طنوس)واستيدفت دراسة 
عممية ، واكتساب التفكير االستقصائي لدى طمبة المرحمة األساسية في ضوء مفيـو الذات االكاديمي ،في ال

( طالبة في 60محافظة مأدبا األردف، واتبعت الباحثة المنيج التجريبي ، حيث بمغت عينة الدراسة مف )
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عدت الباحثة ألدراسة ى مجموعتيف تجريبية وضابطة، ولتحقيؽ ىدؼ اإلالصؼ الثامف األساسي ، قسمت 
اختبار فيـ المفاىيـ العممية واختبار ميارات التفكير االستقصائي ومقياس مفيـو الذات األكاديمي ،وكشفت 

( البنائية عمى الطريقة االعتيادية في فيـ المفاىيـ العممية وميارات (7E᾽sالنتائج  تفوؽ استراتيجية 
 التفكير االستقصائي .

  Seven E᾽sالتعرؼ عمى أثر تدريس وحدة قائمة عمى استراتيجية ( 2014) العيددراسة  واستيدفت 
في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي في اليندسة ،واالحتفاظ بيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ، 

طالبة تدرس  (36)طالبة ، (72)غزة ، واتبعت الباحثة المنيج شبة التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة مف 
طالبة تدرس بالطريقة التقميدية، واعدت الباحثة  (36تعمـ وتمثؿ المجموعة التجريبية )اتيجية دورة الباستر 

ظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية أاختبار ميارات التواصؿ الرياضي في اليندسة ، و 
 ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار ميارات اليندسة 

ىدفت ىذه الدراسة الى استقصاء أثر استخداـ دورة التعمـ المعدلة رباعيا (، 2014عبد الرزاؽ )دراسة 
ودورة التعمـ المعدلة سباعيا ، في حؿ المسألة الرياضية واالتجاىات نحو الرياضيات ، لدى طبلب الصؼ 

لب مف طا (95ريبي ، وتكونت عينة الدراسة مف )المنيج شبة التجعت الدراسة العاشر ، في األردف، واتب
طالبا ( 31باعية ، و)طالب باستراتيجية دورة التعمـ الر  (32ب مدرسة الرغداف الثانوية ، درس)طبل

طالبا بالطريقة االعتيادية، واعد الباحث اختبار حؿ المسألة  (32دورة التعمـ السباعية و) باستراتيجية
حصائية في اختبار المسألة الرياضية ومقياس لبلتجاىات ، واظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إ

الرياضية ومقياس االتجاىات ولصالح المجموعتيف التجريبيتف ، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 
اختبار المسألة الرياضية واالتجاىات ولصالح المجموعة التي درست باستراتيجية دورة التعمـ السباعية عمى 

 لرباعية.المجموعة التي درست باستراتيجية دورة التعمـ ا

البنائية  في تنمية   Seven E᾽sىدفت الدراسة إلى تقصي فاعمية استراتيجية ( 2012االغا)دراسة 
تبعت أالميارات الحياتية في مبحث العموـ العامة الفمسطيني لدى طبلب الصؼ الخامس األساسي ، و 

قة عشوائية بسيطة مف طبلب ( طالبا تـ اختيارىا بطري81الدراسة المنيج التجريبي ،وبمغت عينة الدراسة )
الصؼ الخامس األساسي في مدرسة أحمد بف عبد العزيز )أ( لمبنيف  في مديرية التربية والتعميـ في مدينة 

( طالب في المجموعة الضابطة ، 41( طالب في المجموعة التجريبية و)40خانيونس ، حيث تكونت مف )
يارات الحياتية تمثمت في مقياس ميارة اتخاذ القرار، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعًد الباحث بطاقة لقياس الم
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 إلى وبطاقة مبلحظة الميارات البيئية األدائية ، واختبار ميارات االتصاؿ والتواصؿ  ، وتوصمت الدراسة
 البنائية  في تنمية الميارات الحياتية .  Seven E᾽sفاعمية استراتيجية إستراتيجية 

الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ ودورة ىدفت ىذه  (2012الجعافرة )دراسة 
التعمـ في تحصيؿ طالبات الصؼ األوؿ ثانوي عممي بمادة الفيزياء واتجاىاتيف نحوىا، في األردف ، 

( 18)طالبة بخرائط المفاىيـ و (  17( طالبة ، درست)53) واتبعت المنيج التجريبي، وبمغت عينة الدراسة
طالبة بالطريقة االعتيادية ، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار  (18راتيجية دروة التعمـ و)طالبة باست

التحصيؿ  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  في تحصيمي و ومقياس لبلتجاه ، وكشفت النتائج عف
ت النتائج ورة التعمـ ، واظير واالتجاه لصالح المجموعتيف التجربتيف تعزى الستراتيجية خرائط المفاىيـ ود

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استراتيجية خرائد المفاىيـ ودورة التعمـ في اختبار التحصيؿ  أيضاً 
 لصالح استراتيجية دورة التعمـ 

  7E᾽sأثر استخداـ دورة التعمـ المعدلة  فع الكشؼلى إىدفت ىذه الدراسة ( 2011) الجوعانيدراسة 
بلب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الرياضيات ، في  محافظة عمى التحصيؿ ومستوى الطموح لدى ط

( طالبا ، تـ اختيارىـ 60تبع الباحث المنيج التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة مف )أاالنبار بالعراؽ، و 
الباحث اختبار تحصيمي واختبار مستوى  عدّ أبطريقة عشوائية مف طبلب متوسطة الصقبلوية لمبنيف ، و 

(  7E᾽sرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست وفؽ دورة التعمـ المعدلة )الطموح ، وأظي
 عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميمدية في التحصيؿ ومستوى الطموح .

لى الكشؼ عف أثر التدريس باستخداـ دورة التعمـ في تحصيؿ طالبات إىدفت الدراسة  (2011الرويمي )
تبعت الباحثة المنيج التجريبي، وبمغت أمنطقة تبوؾ، و  يالخامس االبتدائي في مادة العموـ ، فالصؼ 

طالبة  (50)طالبة المجموعة الضابطة و (50)طالبة ، قسمت الى مجموعتيف  (100)عينة الدراسة 
احصائيا في المجموعة التجريبية ،واعدت الباحثة اختبار تحصيمي واظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة 

 تحصيؿ الطالبات تعزى لطريقة التدريس ولصالح دورة التعمـ .

في  5E᾽sىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف تأثير إستراتيجية دورة التعمـ  المعدلة  (2010الظفيري )
، في الكويت، وأتبعت  التحصيؿ والتفكير واالبداعي لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العمـو

( طالبة تـ اختيارىا بطريقة عشوائية، حيث 48المنيج شبو التجريبي، حيث بمغ عدد العينة )الباحثة 
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وقد قامت الباحثة  في المجموعة الضابطة ، (24)طالبة في المجموعة التجريبية و (24)تكونت مف 
ائيا في اختبار تحصيمي و اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي ، وكشفت النتائج وجود فرؽ داؿ احص بإعداد

 .تحصيؿ الطالبات يعزى لمطريقة التجريبية التي درست باستخداـ دورة التعمـ

لكشؼ عف فاعمية استخداـ نموذج دورة التعمـ سباعية المراحؿ في اىدفت ىذه الدراسة ( 2009السيد)
ناقد تدريس العموـ عمى تعديؿ بعض التصورات البديمة لممفاىيـ العممية وتنمية بعض ميارات التفكير ال

تبعت الباحثة المنيج التجريبي، وشممت  عينة الدراسة ألدى تبلميذ  األوؿ االعدادي ، في المنيا بمصر ، و 
تمميذة مف مدارس بنات الزىراء ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار لممفاىيـ العممية  (48)عمى 

البديمة وتنمية ميارات التفكير الناقد لمتبلميذ  واختبار لمتفكير الناقد ، وكشفت النتائج عف تعديؿ التصورات
 الذيف درسوا باستراتيجية دورة التعمـ .

 Seven E᾽sلى تقصي أثر برنامج محوسب يوظؼ استراتيجية إ. ىدفت ىذه الدراسة  ( 2009الخضري)
سي بغزة ، البنائية في تنمية ميارات التفكير العميا لمادة التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع األسا

طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي  (79)تبعث الباحثة المنيج التجريبي، وبمغت عينة الدراسة أو 
 ةباستراتيجيطالبة درست  (40)في مدرسة رقية األعدادية بغزة ، حيث شممت المجموعة التجريبية عمى 

رست بالطريقة االعتيادية ، ولتحقيؽ طالبة مثمت المجموعة الضابطة التي د (39)دورة التعمـ السباعية ، و
ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار ميارات التفكير العميا وكشفت النتائج عف أثر برنامج محوسب يوظؼ 

البنائية في تنمية ميارات التفكير العميا لدى طالبات الصؼ السابع األساسي  Seven E᾽sاستراتيجية 
 .ولصالح المجموعة التجريبية

   7E᾽sأثر الكشؼ عف  ) Siribunnamm,Sombat،2009سيريبيوناـ وسومبات) ةوىدفت دراس
التفكير التحميمي ، والتحصيؿ العممي واالتجاىات نحو تعمـ الكيمياء لدى  فيوالطريقة التقميدية     KWLو

با طال (154)تبعت الدراسة المنيج التجريبي، وبمغت عينة الدراسة أطبلب الصؼ الخامس ،في تايبلند ، و 
، وتكونت مف مجموعتيف تجريبيتيف ومجموعة ضابطة ، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي 

ظيرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة أواختبار تفكير عممي ومقياس اتجاىات نحو الكيمياء ، و 
 KWLو   7E᾽sيجية إحصائية في االختبار التحصيمي واختبار التفكير العممي واالتجاىات تعزى السترات

عمى طبلب المجموعة   7E᾽sظيرت النتائج أيضا تفوؽ طبلب المجموعة التي درست باستراتيجية أو    
 .   KWLالتي درست باستراتيجية  
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ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية التدريس   (Devrim ,et.al.2009)دراسة ديفريـ واخروف 
التحصيؿ والمعتقدات المعرفية لدى طمبة الصؼ السادس االبتدائي،  باستخداـ دورة التعمـ الخماسية عمى

 رًا طالبا، وطبؽ الباحثوف اختبا (153)في أنقرة ، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي، وبمغت عينة الدراسة 
في  ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا فعالية دروة التعمـ الخماسية ،واستبانة لقياس المعتقدات  اً تحصيمي

 تنمية التحصيؿ والمعتقدات المعرفية 

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر البيئة التعميمية ( Opas,et,al.2009دراسة أوباس ،واخروف )
عمى التفكير الناقد وعمميات العمـ التكاممية والتحصيؿ    7E᾽sباستخداـ الذكاءات المتعددة و دورة التعمـ 

طالبا مف طمبة  (100)الدراسة المنيج التجريبي، وبمغت عينة الدراسة واتبعت ,العممي ، في تايبلند ،
الصؼ العاشر في تايبلند ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة طبؽ الباحثوف  اختبار لمتفكير الناقد واختبار لعمميات 

 ظيرت النتائج تنمية التفكير الناقد والتحصيؿ العممي وعمميات العمـأالعمـ واختبار لمتحصيؿ العممي ، و 
 باستخداـ الذكاءات المتعددة ودورة التعمـ 

في التحصيؿ    7E᾽sلى استقصاء فاعمية استراتيجية  دورة التعمـ إىدفت ىذه الدراسة ( 2008القضاة )
ستخدـ أفي مادة العموـ واالتجاىات نحوىا لطالبات الصؼ الثامف األساسي ، في محافظة المفرؽ ، وقدـ 

أبي بكر لمبنات،  تطالبة مف مدرسة أسماء بن (41)نت عينة الدراسة مف الباحث المنيج التجريبي ، وتكو 
 (21)طالبة والمجموعة الضابطة  (20)تـ اختيارىا بطريقة عشوائية ، حيث ضمت المجموعة التجريبية 

ظيرت نتائج أعدت الباحثة اختبار تحصيؿ ومقياس اتجاىات عمـو و أطالبة ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
ؽ داؿ احصائيا في تحصيؿ طالبات الصؼ الثامف األساسي في العموـ تعزى الستراتيجية الدراسة وجود فر 

مقارنة  7E᾽Sالتدريس، وكاف التفوؽ لصالح الطالبات المواتي تعممف باستراتيجية دورة التعمـ المعدلة 
طالبات  فيما لـ يوجد فرؽ داؿ احصائيا في اتجاىات بالطالبات المواتي تعممف بالطريقة االعتيادية ،

 .الصؼ الثامف األساسي نحو العمـو تعزى الستراتيجية التدريس

لى تقصي أثر استخداـ دورة التعمـ الخماسية في تحصيؿ طالبات إىدفت ىذه الدراسة  (2008عطاء)
عتمدت أفي مدينة زنجار بمحافظة أبيف، و  الصؼ الثامف األساسي في مادة العموـ واالحتفاظ بالتعمـ ،

تمميذة مف الصؼ الثامف ،وتـ اختيار  (54)لمنيج التجريبي ، وشممت عينة الدراسة عمى الباحثة عمى ا
حد الفصوؿ كمجموعة تجريبية وفصؿ آخر كمجموعة ضابطة بطريقة عشوائية ، أعدت الباحثة اختبار أ
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تحصيمي ، واظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط االختبار التحصيمي  ولصالح 
 جموعة التجريبية .الم

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجيتي دورة التعمـ المعدلة وخريطة ( 2007الخوالدة )
المفاىيـ في تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ ثانوي العممي واكتسابيـ لميارات عمميات العمـ ،في األردف، واتبع 

شعب في  (6)طالبة وطالبا موزعيف في  (280)الباحث المنيج شبو التجريبي ، وبمغت عينة الدراسة 
شعب بطريقة عشوائية حيث تمثؿ المجموعة األولى  (3)مدرسة المفرؽ الثانوية لمبنيف ،اختير منيا 

طالبا درست بخريطة  (39)طالبا درست باستراتيجية دورة التعمـ المعدلة والمجموعة الثانية  38التجريبية 
 (3)وتمثؿ الطريقة االعتيادية ، وشممت عينة الدراسة أيضا  (38)طة المفاىيـ والمجموعة الثالثة الضاب

طالبة عمى  (55)شعب مف مدرسة االميرة راية بنت الحسف لمبنات، وتشمؿ المجموعة التجريبية األولى 
طالبة  ودرست بخريطة المفاىيـ  (56)ودرست باستراتيجية دروة التعمـ المعدلة وشممت المجموعة الثانية

عد الباحث اختبار أطالبة والتي درست بالطريقة االعتيادية ، و  (54)ت المجموعة الثالثة فيما شمم
تحصيمي  ومقياس ميارات عمميات العمـ ،وكشفت النتائج عف تنمية التحصيؿ  وميارات عمميات العمـ 

 .باستخداـ استراتيجية دورة التعمـ المعدلة 

العمؿ المخبري البنائي ودروة  ياستراتيجيتثر استخداـ لى تقصي أإىدفت ىذه الدراسة  (2005الحوامدة )
ستخدـ أالتعمـ في تنمية ميارات التفكير العممي والتحصيؿ لدى طمبة المرحمة  األساسية ، في األردف ، و 

طالب وطالبة في كمية ومدارس روضة المعارؼ  (73)الباحث المنيج التجريبي ، وبمغت عينة الدراسة 
ت الدراسة عمى مقياس التفكير العممي واختبار تحصيؿ ، تفوؽ طمبة مجموعة العمؿ األىمية ، وشممت أدوا

المخبري البنائي ودورة التعمـ عمى طمبة مجموعة الطريقة االعتيادية ، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة 
س إحصائية في ميارات التفكير العممي والتحصيؿ بيف الذكور واالناث بغض النظر عف استراتيجية التدري

وتوصمت أيضا الى عدـ وجود أثر في أداء الطمبة عمى مقياس ميارات التفكير العممي واختبار التحصيؿ 
 نتيجة لمتفاعؿ الثبلثي بيف استراتيجية التدريس ومستوى التحصيؿ السابؽ والجنس

ىدفت ىذه الدراسة عف الكشؼ عف أثر دورة التعمـ في تدريس العموـ عمى التحصيؿ ( 2003شاليؿ)
 واتبعت الدراسة اء أثر التعمـ واكتساب عمميات العمـ لدى طبلب الصؼ السابع ، في غزة فمسطيف ،وبق

طالبا مف طبلب الصؼ السابع األساسي بمدرسة  (84)المنيج التجريبي، وشممت عينة الدراسة عمى 
جريبية وضابطة ، لى مجموعة تإذكور العمرية اإلعدادية لبلجئيف بمدينة رفح ،تـ توزيعيـ بطريقة عشوائية 
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عد الباحث اختبار تحصيمي واختبار عمميات العمـ ،وقد أظيرت النتائج وجود أولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
 اختبار التحصيؿإحصائية ولصالح المجموعة التجريبية في  ةفروؽ ذات دالل

البنائي في تنمية   Seven E᾽sىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية نموذج ( 2003صادؽ )
تبع أالتحصيؿ وبعض ميارات عمميات العمـ لدى تبلميذ الصؼ الثاني االعدادي ، في سمطنة عماف، و 

( تمميذا مف مدرسة عمر بف مسعود اإلعدادية ، تـ توزيعيا 76الباحث المنيج التجريبي، وبمغت العينة )
واختبار ميارات الباحث اختبار تحصيمي  عدّ أبالتساوي الى مجموعتيف ضابطة وتجريبية بالتساوي، و 

 البنائي  Seven E᾽sعمميات العمـ وكشفت النتائج عف تنمية التحصيؿ وميارات عمميات العمـ باستخداـ 

 

 المحور الثاني :

 دراسات تناولت التفكير الناقد2.2.2  

 RISKلذكي ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر التكامؿ بيف ممؼ اإلنجاز والبرنامج ا (2017الكركي )
في التحصيؿ وتنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ السابع األساسي في مادة العمـو ،في فمسطيف 

طالب وطالبة مف طمبة الصؼ السابع  (285)تبعت الباحثة المنيج التجريبي ،وبمغت عينة الدراسة أ،و 
ر ناقد ومف أىـ النتائج التي األساسي ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار تحصيؿ واختبار تفكي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ السابع  دراسة توصمت الييا ال
األساسي تعزى إلى الطريقة ولصالح المجموعة التي ردست وفؽ الطريقة التكاممية بيف ممؼ اإلنجاز 

تنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ السابع في ووجود فروؽ ذات داللة احصائيا في  RISKوبرنامج 
مادة العموـ تعزى إلى الجنس ولصالح الذكور، ووجود فروؽ ذات داللة احصائيا في تنمية التفكير الناقد 

 لدى طمبة الصؼ السابع في مادة العمـو تعزى إلى التفاعؿ بيف الجنس و الطريقة ولصالح الذكور.

مكشؼ عف فعالية برنامج قائـ عمى نموذج  سكامبر في تنمية  ميارات ىدفت ىذه الدراسة ل( 2017صقر)
 (68)التفكير الناقد في العموـ والحياة لدى تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة ، وبمغ عدد أفراد العينة 

تبعت الدراسة (  تمميذة بالمجموعة الضابطة ،وأ34)تمميذة في المجموعة التجريبية و( 34)تمميذة، درست 
المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبيف، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لميارات التفكير الناقد ، 
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ظيرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات التمميذات في اختبار التفكير أو 
 مية ميارات التفكير الناقد .الناقد ولصالح المجموعة التجريبية ،وأظيرت أيضا فعالية نموذج سكامبر في تن

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمى نموذج شوارتز  في تنمية  (2017الشيخ )
تبعت الدراسة أميارات التفكير الناقد في مادة العمـو والحياة لدى تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة، و 

تمميذة مف طالبات الصؼ الرابع األساسي مف مدرسة  (80)المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف 
 أعدت الباحثة اختباراً الدرج االبتدائية المشتركة )د( ،تـ تقسيميا إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية ، و 

لميارات التفكير الناقد ،وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات تمميذات 
 لتفكير الناقد ولصالح المجموعة التجريبية .في اختبار ميارات ا

التحصيؿ  فياستقصاء أثر التعمـ القائـ عمى حؿ المشكبلت  (Ismoyom,2017)دراسة سوميا وىدفت 
تبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي أالفيزيائي والتفكير الناقد لدى طبلب المرحمة الثانوية في اندونيسيا ، و 

طالبا درسوا بالطريقة   (32)طالبا درسوا بالطريقة التجريبية و  (32)وتكونت عينة الدراسة مف ، 
عد الباحث اختبار فيزياء تحصيمي أولتحقيؽ أىداؼ الدراسة االعتيادية  مف طمبة الصؼ العاشر ، 
وجود فروؽ داللة  إحصائية بيف متوسطات ظيرت نتائج الدراسة أواختبار تفكير ناقد وبطاقة مبلحظة ، و 

 . التجريبيةب في اختبار الفيزياء التحصيمي واختبار التفكير الناقد ولصالح المجموعة درجات الطبل

استقصاء أثر مجموعة النشاط المطورة   (Duran,&Dokme,2016)ديوراف ودوكيـوىدفت دراسة 
، في تركيا، عمى ميارات التفكير الناقد في دورات العموـ والتكنولوجيا  (IBL)والمستندة عمى االستقصاء 

المجموعة أفراد طالبا، وبمغ عدد  (90)استخدـ الباحثاف المنيج شبة التجريبي، وبمع عدد أفراد الدراسة 
طالبا مف طمبة الصؼ السادس في المدارس  (45)طالبا ، وبمغ عدد المجموعة الضابطة  (45)التجريبية 

ناقد ، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الثانوية في تركيا، وتحددت أدوات الدراسة في استبياف لقياس التفكير ال
تدريس دورات العمـو والتكنولوجيا باستخداـ مجموعة النشاط المستندة عمى االستقصاء لو تأثيرات إيجابية 

 كبيرة في تنمية التفكير الناقد .

لعب الدور عمى  باستراتيجيةىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تدريس العموـ ( 2015نصراهلل )
المنيج شبو  واتبعت الدراسة ية ميارات التفكير الناقد لدى طبلب المرحمة األساسية في مدينة طولكـر ،تنم

معمـ ومعممة مف مجتمع الدراسة  (25)طالبا وطالبة وكذلؾ  (120)عينة الدراسة  التجريبي وبمغت
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تفكير لمناقد ، ،موزعيف عمى شعبتيف تجريبية وشعبتيف ضابطة ،وطبقت الباحثة استبانة واختبار لم
وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار 
التفكير الناقد يعزى لصالح المجموعة التجريبية ، وتوصمت أيضا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

ت داللة إحصائية في وجية نظر اإلناث والذكور في التفكير الناقد لصالح اإلناث، ووجود فروؽ ذا
 المعمميف تعزى لمخبرة ، وعدـ وجود فروؽ تعزى لمجنس والخبرة .

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ نموذج وودز في تنمية المفاىيـ  (2015أبو جمبنو)
 الدراسة عت تبوأوميارات التفكير الناقد لدى طالبات الصؼ السادس األساسي في العموـ العامة ، غزة ، 

طالبة  مف طالبات الصؼ السادس األساسي مف  (72)المنيج الوصفي والتجريبي، وبمغت عينة الدراسة 
عدت الباحثة أمدرسة بنات خانيونس االبتدائية في د لبلجئات ، قسمت إلى مجموعتيف تجريبية وطالبة ،و 

مت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة اختبار لممفاىيـ العممية واختبارا لميارات التفكير الناقد ، وتوص
 إحصائية بيف درجات الطالبات في المجموعة التجريبية في اختبار المفاىيـ وميارات التفكير الناقد .

عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية  استراتيجيةىدفت الدراسة إلى تقصي أثر توظيؼ ( 2013غا)األ
والبيئة لدى طبلب الصؼ العاشر األساسي ،في غزة، واتبع وميارات التفكير الناقد في عمـو الصحة 

طالبا مف (  70)الباحث المنيج الوصفي )تحميؿ المحتوى ( والمنيج شبو الوصفي ، وبمغت عينة الدراسة 
طبلب الصؼ العاشر في مدرسة كماؿ ناصر الثانوية لمبنبف بمدينة خانيونس ،حيث تكونت المجموعة 

طالب ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعَد الباحث  (35)المجموعة الضابطة مف طالبا و  35التجريبية مف 
اختبارا لممفاىيـ العممية واختبار لميارات التفكير الناقد ، ومف أىـ ما توصمت إليو الدراسة وجود فروؽ 

 ذات داللة إحصائية في تنمية المفاىيـ العممية و ميارات التفكير الناقد ولصالح المجموعة التجريبية 

ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر استخداـ دورة التعمـ الخماسية في التحصيؿ وتنمية  ىدفت( 2013)لرويمي ا
في مادة العموـ في محافظة القريات، في السعودية  التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ الخامس االبتدائي
الخامس في مدرسة الشيخ  طالبا مف طمبة الصؼ (48)،واتبعت المنيج التجريبي ، وبمغ عدد أفراد العينة 

محمد بف عبد الوىاب، وزعوا بطريقة عشوائية الى مجموعتيف ، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ، 
وشممت أدوات الدراسة عمى اختبار تحصيمي ومقياس لقياس ميارات التفكير الناقد ، وكشفت نتائج الدراسة 

لصالح المجموعة التجريبية وعدـ وجود فروؽ عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية باالختبار التحصيمي و 
 ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير الناقد بيف المجموعتيف 
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صي أثر استخداـ استراتيجية جيجسو في تنمية التفكير الناقد قىدفت ىذه الدراسة إلى ت( 2013المطوؽ)
المنيج التجريبي، وبمغت عينة  ستخدـ الباحثأواالتجاه نحو العموـ لدى طمبة الصؼ الثامف ،في غزة ، و 

طالبا وطالبة ، وتكونت مف شعبتيف  مف مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية لمبنات )أ( و  158الدراسة 
شعبتيف مف مدرسة النزلة األساسية )أ( لمبنيف، واعَد الباحث اختبار لمتفكير الناقد و مقياس االتجاه نحو 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى الطمبة ولصالح المجموعة  العموـ ، ومف اىـ ما توصمت إليو النتائج
التجريبية في اختبار التفكير الناقد وكما كشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط 
درجة طمبة المجموعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد تعزى لمتغير الجنس ولصالح طبلب المجموعة 

 التجريبية .

في اكتساب   K.W.Lىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية  (2012راـ)ع
المفاىيـ وميارات التفكير الناقد لدى طالبات الصؼ السابع األساسي ،في غزة، واستخدمت الباحثة المنيج 

وف األساسية طالبة مف  طالبات الصؼ السابع مف مدرسة عيمب (97)التجريبي، وبمغت عينة الدراسة مف
طالبة كمجموعة ضابطة  (49)طالب كمجموعة تجريبية و (48لمشتركة في خانيونس ، قسمت الى )ا

ظيرت أ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار لممفاىيـ العممية واختبار لميارات التفكير الناقد ، و 
الناقد واختبار المفاىيـ العممية  النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار ميارات التفكير 

 ولصالح المجموعة التجريبية 

أثر استخداـ االلغاز في تنمية التفكير الناقد في  استقصاءىدفت ىذه الدراسة إلى  ( 2009نصار)
تبعت الدراسة المنيج التجريبي أالرياضيات والميؿ نحوىا لدى تبلميذ الصؼ الرابع األساسي ، في غزة ، و 

لى مجموعتيف ضابطة إطالب مف مدرسة بيت الىيا األساسية )ب( ، قسمت ( 82)الدراسة ،وبمغت عينة 
وتجريبية ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعَد الباحث اختبار لقياس ميارات التفكير الناقد ومقياس الميؿ نحو 

وؿ  لصالح الرياضيات ، واظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير الناقد والمي
 .المجموعة التجريبية
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.2

بعد تحميؿ واستعراض الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية دورة التعمـ ، والدراسات التي تناولت 
 التفكير الناقد تبيف لمباحث :

 بالنسبة لألىداؼ 

ة الحالية مف حيث اليدؼ ، حيث ىدفت إلى استقصاء أثر الدراسات السابقة مع الدراساتفقت عدد مف 
( ، 2012(، دراسة الجعافرة )2017دراسة الصرايرة )ومنيا )في التحصيؿ  7E᾽sاستراتيجية دورة التعمـ 

سيريبيوناـ ،ودراسة ( ،2008، ودراسة القضاة )(2011( ، ودراسة الرويمي )2011الجوعاني )
( في تنمية التفكير 2009وتتشابو مع دراسة السيد )(. Siribunnamm,Sombat،2009وسومبات)

التي ىدفت إلى توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ في  الناقد  ، في حيف تختمؼ مع بعض  الدراسات السابقة 
ولدى عينات مختمفة  ، ومواد  مثؿ عمميات العمـ واالتجاىات والدافعية واالحتفاظ  تنمية متغيرات أخرى
مثؿ دراسة الرياضيات مثؿ طبقت بعض الدراسات السابقة عمى مواد دراسية أخرى دراسية أخرى حيث 

 ( 2011( ، ودراسة الجوعاني )2014( ودراسة عبد الرزاؽ ) 2014العيد )

( 2017ومنيا دراسة الكركي )تنمية التفكير الناقد في المحور الثاني ىدفت العديد مف الدراسات في حيف 
األغا ) ودراسة ،  ( ،2015نصر اهلل )ودراسة ( ، 2017الشيخ ) سةودرا( ،2017صقر )ودراسة ، 

2013 ) 

 : المستخدـ مف ناحية المنيج 

اتبعت معظـ الدراسات السابقة حيث تتفؽ الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في المنيج المستخدـ 
 بي.وشبو التجريبي ، واتبعت ىذه الدراسة المنيج التجريالمنيج التجريبي 

 العينة المختارة : مف ناحية 

ألساسية عينات مختمفة مف طمبة المدراس االبتدائية والمرحمة ا مجموعة مف الدراسات السابقةاستيدفت 
 (2010( ودراسة الظفيري )2014( ودراسة العيد )2014( ودراسة طنوس )2015ومنيا دراسة القرالة )

 ( ودراسة 2014( ومنيا دراسة عبد الرازؽ ) 2012جعافرة )ودراسة ال الثانويةواستيدفت دراسات المرحمة و 
 ، وبالنسبة لمدراسة الحالية فقد تـ اختيار عينة الدراسة مف طمبة الصؼ السادس األساسي 
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 مف ناحية النتائج 

غيرات في تنمية المت 7E᾽sدورة التعمـ  استراتيجيةأظيرت معظـ النتائج السابقة عف وجود أثر لتوظيؼ 
 نتائج ىذه الدراسات في مناقشة وتفسير نتائج  الدراسة الحالية . ة ، واستخدـ الباحث المستيدف

حصيمي ، واختبار التفكير إعداد أدوات الدراسة ) اختبار تاالستفادة مف الدراسات السابقة في  أوجووتمثمت 
 وتفسيرىا.االستفادة في مناقشة نتائج الدراسة و اعداد االطار النظري الناقد و 

 تية: آلتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في الجوانب ا وقد

لطمبة  مستوى التحصيؿ وتنمية التفكير الناقد تحسيفمف أجؿ  7E᾽sتوظيؼ استراتيجية دورة التعمـ 
بنسختو الجديدة  الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ والحياة ، ضمف مقرر المنياج الفمسطيني 

 ىذا المنياج عمى حد عمـ الباحث . ف ىذه الدراسة ىي األولى التي تطبؽ عمى ، حيث أ2018/2019
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 طريقة الدراسة واجراءاتيا

 الدراسة،مؿ عمى منيج تشأجراىا الباحث، حيث ألمطريقة واإلجراءات التي الفصؿ وصفًا  تضمف ىذا     
صدقيا  وطرؽ التحقؽ مف الباحث،وأيضا وصؼ لمجتمع الدراسة وعينتيا، وأدوات الدراسة التي أعدىا 

جراءات تطبيؽ وثباتيا،  .والمعالجات اإلحصائية في تحميؿ واستخبلص نتائج الدراسة الدراسة، وا 

 الدراسة:منيج  1.3

 ثر توظيؼ دورة التعمـ أالمنيج التجريبي ، والتصميـ شبو التجريبي الستقصاء  الباحث استخدـ     
7E᾽s  وتنمية التفكير الناقد لدييـ ،  حياةالعموـ وال في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في

 لمبلءمتو لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات.

 

 مجتمع الدراسة : 2.3

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ السادس األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية    
ـ  2018/2019وؿ لمعاـ تربية جنوب الخميؿ، والذيف يدرسوف مادة العموـ والحياة في الفصؿ الدراسي األ

(  طالبا وطالبة ، وفقا لسجبلت واحصائيات قسـ التخطيط في مديرية تربية   4893، والبالع عددىـ )    
 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة1.3)جنوب الخميؿ ، ويظير الجدوؿ 

 لمدراس وعدد الطمبة وعدد الشعب :( توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لعدد ا1.3جدوؿ )

 عدد الطمبة  عدد الشعب  عدد المدارس  نوع المدرسة 
 2276 71 34 ذكور 
 1631 50 27 إناث

 986 46 41 مختمطة 
 4893 167 102 المجموع
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 ة الدراسة :عين 3.3

تـ اختيار عينة الدراسة مف مدرستيف )ذكور ، إناث(  بطريقة قصدية ، مف بيف مدارس مديرية تربية 
ذكور ابف سينا األساسية ، ومدرسة بنات دار السبلـ األساسية ، لقرب المدرستيف   جنوب الخميؿ ،  مدرسة
يما عمى عدد مناسب مف ، واحتوائفي مدرسة الذكور حيث يعمؿ الباحث مدرساً مف مكاف عمؿ الباحث 

ومدرسة  ،لمصؼ السادسشعب ( 6فمدرسة ذكور ابف سينا تتكوف مف )  ،الشعب الدراسية المبلئمة لمدراسة
مف مختبرات ، وتتوافر اإلمكانيات لتطبيؽ الدراسة لمصؼ السادس شعب ( 4ار السبلـ تتكوف مف ) د

،  7E᾽sىا لتطبيؽ استراتيجية دورة التعمـ ممة واستعدادوأدوات ،  وتعاوف إدارة  المدرستيف ، وموافقة المع
عشوائية ، لتمثؿ المجموعة في مجاؿ التدريس ، وتـ تعييف شعبتيف في  كؿ مدرسة بطريقة  ةوخبرة المعمم

التجريبية ، والشعبة الثانية لتكوف ضابطة ، ودرس طبلب المجموعة التجريبية مادة العموـ والحياة باستخداـ 
 ، بينما درست المجموعة الضابطة باستخداـ الطريقة االعتيادية .7E᾽sاستراتيجية دورة التعمـ 

 موعة التجريبية والمجموعة الضابطة لمذكور واإلناث ( عدد الطبلب الذيف مثموا المج2.3ويبيف جدوؿ )

 ( : توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لممدرسة والمجموعة ) تجريبية ، وضابطة (:2.3جدوؿ )

 المدرسة
 

 المجموع المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

ذكور ابف سينا مدرسة 
 األساسية

30 30 60 

مدرسة بنات دار السبلـ 
 األساسية

32 32 64 

 124 62 62 المجموع
 

 )دليؿ المعمـ ( المادة التعميمية 4.3

 إعداد المادة التعميمية  1.4.3

تعريؼ الستراتيجية  يتضمف،   7E᾽sوفؽ استراتيجية دورة التعمـ قاـ الباحث بإعداد دليؿ لممادة التعميمية 
7E᾽s  وعرض األىداؼ العامة والتوزيع  ،، وتوضيح لكيفية استخداـ  كؿ خطوة مف خطوات االستراتيجية
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جراءات التدريس  ،المراد تنفيذىا، واألىداؼ السموكية لكؿ درسالزمني لمدروس  والوسائؿ التعميمية ،وا 
مف تركيب المادة وخصائصيا  ، باإلضافة إلى أوراؽ عمؿ  متنوعة ، وتـ ذلؾ بعد اختيار وحدة والتقويـ

، وتحميؿ المحتوى وفؽ الحقائؽ والمفاىيـ والتعميمات ساسيكتاب العموـ والحياة مف الصؼ السادس األ
،  واالطبلع عمى حسب ىـر بموـ مستوياتيا،  وتحديد األىداؼ العامة والخاصة وتصنيفيا إلى والنظريات

حتى أصبحت المادة التعميمية  ،البنائية 7E᾽sالتربوي الذي تناوؿ استراتيجية  واألدبدراسات سابقة 
وانتيى  االثنيفيوـ  1/10/2018بتاريخ  ةاالستراتيجيوتـ البدء في تطبيؽ  (.1ائية ممحؽ )بصورتيا الني
 .حصة   25بواقع   10/11/2018التطبيؽ بتاريخ

 صدؽ المادة التعميمية : 2.4.3

المادة التعميمية ، بعرضيا عمى عدد مف المحكميف مف ذوي الخبرة  قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ
اتذة جامعيف ومختصيف بأساليب التدريس ومشرفييف تربوييف ومعممي العموـ  والحياة واالختصاص  مف أس

واالستفادة مف خبراتيـ ،  في وزارة التربية والتعميـ  ، وتـ األخذ بمبلحظاتيـ مف حذؼ أو تعديؿ أو إضافة 
وى وصحة حوؿ مدى مناسبة األنشطة العممية المطروحة وعددىا ووضوح خطوات االستراتيجية مع المحت

 (2) ممحؽ المادة العممية 

 أدوات الدراسة  5.3

طمبة الصؼ  تحصيؿفي  7E᾽s دورة التعمـ استراتيجية توظيؼ  ستقصاء أثرفي اؼ الدراسة اىدألتحقيؽ 
اختبار  قاـ الباحث بإعداد أداتي:وتنمية التفكير الناقد لدييـ ، في العموـ والحياة   السادس األساسي 

 ليذه األدوات : فكير ناقد وفيما يمي وصؼاختبار تتحصيؿ ، و 

 اختبار التحصيؿ الدراسي  1.5.3

 تية : آلقاـ الباحث بأعداد اختبار التحصيؿ وفؽ الخطوات ا

 وصؼ اختبار التحصيؿ  1.1.5.3

تحميؿ محتوى الوحدة الثانية ) المادة وخصائصيا ( مف الفصؿ الدراسي األوؿ مف مقرر العموـ والحياة  -
 األساسي لمصؼ السادس

 وقاـ الباحث بتحميؿ المحتوى وفؽ الخطوات اآلتية : 
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وتصنيفيا وفؽ مستوياتيا ، وتحديد تيدؼ عممية التحميؿ إلى تحديد األىداؼ  :اليدؼ مف التحميؿ 
المفاىيـ والمبادئ والحقائؽ المتضمنة في وحدة ) المادة وخصائصيا ( في مقرر العموـ والحياة لمصؼ 

 الرابع األساسي 

 نة التحميؿعي

 الوحدة الثانية مف مقرر العموـ والحياة لمصؼ السادس األساسي تحددت عينة التحميؿ في 

 وحدة التحميؿ 

 وحدة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي الفقرة

 صدؽ التحميؿ

وتـ األخذ  تربوييف،تـ عرض التحميؿ عمى أصحاب الخبرة واالختصاص مف معمميف ومختصيف 
 بمبلحظاتيـ 

 ؿ:يمالتحثبات 

 قاـ الباحث باستخداـ نوعيف مف التحميؿ لتحديد ثبات أداة التحميؿ : 

 الثبات عبر الزمف )ضمف شخصي( :( 1

 8، ثـ أعاد التحميؿ مرة أخرى في شير 2018،  7حيث قاـ الباحث بتحميؿ الوحدة في بداية شير 
 ، وبعد حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كوبر2018،

 عدد مرات االتفاؽ            معامؿ الثبات =  

 %100 ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                  

 عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات االختبلؼ                    
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 ( نتائج ثبات التحميؿ عبر الزمف 3.3جدوؿ )

 معامؿ الثبات  نقاط االختبلؼ  نقاط االتفاؽ  التحميؿ الثاني  التحميؿ األوؿ  األىداؼ
55 50 55 5 0.90 

 

 ( الثبات عبر األشخاص  )بيف شخصي ( 2

مادة العموـ والحياة ، وطمب منو تحميؿ الوحدة التعميمية اختار الباحث مدرس لوفي حالة بيف شخصي  
 ( يوضح ذلؾ 4.3والجدوؿ ) 

 ( نتائج ثبات التحميؿ عبر األشخاص  4.3الجدوؿ ) 

 معامؿ الثبات  نقاط االختبلؼ  نقاط االتفاؽ  تحميؿ المعمـ  تحميؿ الباحث  األىداؼ 
50 53 50 3 0.94 

 

 ميؿ بعد تحقيؽ الصدؽ والثبات لمتح -

قياس مستوى تحصيؿ طمبة السادس األساسي قبؿ وبعد  دراستيـ  لوحدة تحديد اليدؼ مف االختبار ىو  -
البنائية ، واستخداـ الطريقة الضابطة ، لتحديد الفروؽ  7E᾽sالماد وخصائصيا ، باستخداـ استراتيجية 

 التي تنشأ بيف المجموعتيف 

( 3بية الخاصة بكؿ درس وبعدد األىداؼ ويبيف ممحؽ )وزاف النسألبناء جدوؿ المواصفات يراعي ا -
 اصيؿفالت

 فقرة جمعييا اختيار مف متعدد  30عمى  األوليةبصورتو صياغة وبناء اختبار تحصيمي ، حيث شمؿ   -
 ، بواقع اربع مموىات لكؿ سؤاؿ .

 صدؽ اختبار التحصيؿ 2.1.5.3

 يف مف أصحاب الخبرة واالختصاص مفلمتأكد مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكم
ومعممي عموـ  ، لمحكـ عمى مدى مبلءمة مستوى الفقرات وصياغتيا  أساتذة جامعيف ومشرفيف تربوييف
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بضرورة حذؼ بعض  حيث أشار المحكموفلمستوى الطمبة ،  االمغوية  ووضوحيا ومراجعتيا ومراعاتي
عادة صياغة بعض الفقفقرات  خمس  تالفقرات حيث حذف بصورتو االختبار  ليصبح  ،رات وتعديميا وا 

 . (،4،5ممحؽ ) وتـ األخذ بمبلحظاتيـ وآرائيـ  ( فقرة25)النيائية 

 

 ثبات االختبار 3.1.5.3

بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة وخارج العينة ،  قاـ الباحث لمتأكد مف ثبات االختبار
ختبار عمى العينة االستطبلعية نفسيا بعد مضي أسبوعيف ( ، وتـ إعادة تطبيؽ االطالباً  28بمغت ) 

عادة االختبار )  ،وتـ حساب معامؿ االرتباط بيرسوف بيف االختباريف  ( -retest test،بطريقة االختبار وا 
ىذا المعامؿ جيد ويفي بأغراض الدراسة ، وتـ حساب معامبلت الصعوبة و يعتبر ( ، و 0.88وبمغ  )

- 0.27(  ومعامبلت الصعوبة )    0.76- 0.33معامبلت التمييز بيف ) التمييز ، حيث تراوحت
 ( وتعتبر ىذه النسبة مقبولة ألغراض الدراسة .0.77

 تحديد زمف االختبار 4.1.5.3

لمزمف الذي استغرقو إجابة دقيقة ، بحساب المتوسط الحسابي  (40)تـ تحديد الزمف البلـز لبلختبار ب
 عينة االستطبلعية عمى االختبار الطالب األوؿ واألخير مف ال

 تصحيح االختبار   5.1.5.3

تصبح العبلمة الكمية بذلؾ ، و  لكؿ إجابة صحيحةواحدة  درجة بإعطاءقاـ الباحث بتصحيح االختبار 
 ( اإلجابة النموذجية لبلختبار6ويبيف ممحؽ ) ، درجة  25لبلختبار 

 اختبار التفكير الناقد  2.5.3

 تية : آلالتفكير الناقد وفؽ الخطوات ا تبارعداد اخإقاـ الباحث ب

 وصؼ اختبار التفكير الناقد  1.2.5.3

قاـ الباحث باالطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة في ىذا المجاؿ والميارات وتحددت ىذه  -
 المناقشات( تقييـالميارات ب) التنبؤ باالفتراضات ، التحميؿ ، التفسير ، االستنتاج ، 
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ديد اليدؼ مف االختبار حيث ييدؼ لقياس ميارات التفكير الناقد في وحدة المادة وخصائصيا لدى تح -
 طبلب الصؼ السادس األساسي 

فقرة جمعييا اختيار مف  23عمى  األولية ، حيث شمؿ بصورتو  التفكير الناقد صياغة وبناء اختبار  -
 متعدد  ، بواقع اربع مموىات لكؿ سؤاؿ 

 ( 5.3االختبار حسب الوزف النسبي ويبيف جدوؿ ) توزيع أسئمة  -

 ( توزيع أسئمة اختبار التفكير الناقد حسب الوزف النسبي 5.3جدوؿ )

 الوزف النسبي االختبار  أرقاـ عبارات  الميارة 
 %25 (5ػػػػػػػػ1) التنبؤ باالفتراضات

 %20 (9ػػػػػػػػ6) التفسير
 %25 (14ػػػػػػ10) االستنتاج 
 %15 (17ػػػػػػ15) مناقشاتتقييـ ال

 %15 (20ػػػػػػػػػ18)  االستنباط 
 

 صدؽ اختبار التفكير الناقد  2.2.5.3

عمى مجموعة مف المحكميف مف أصحاب الخبرة واالختصاص مف أساتذة جامعيف  تـ عرض االختبار
ءمة مستوى حكـ عمى مدى مبلومف أجؿ ال، لتحقيؽ صدؽ االختبار  ومشرفيف تربوييف ، ومعممي عمـو ،

ودرجة انتماء الفقرات  ،لمستوى الطمبة  اومراعاتي ،ومراجعتيا ،ووضوحيا ،الفقرات وصياغتيا المغوية 
إعادة صياغة بعض الفقرات أو تغير  ضرورةحيث أشار بعض المحكميف إلى  ،لميارات التفكير الناقد 

 20االختبار بصورتو النيائية ، ليصبح فقرات مكررة وغير مناسبة  ثبلث ، وكذلؾ حذؼ بعض الخيارات 
 ( 9، 8، 7. ممحؽ ) فقرة  80عبارة بواقع 

 ثبات االختبار 3.2.5.3

 32ثبات االختبار بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة وخارج العينة ، بمغت ) تـ التأكد مف 
طبلعية نفسيا بعد مضي ( ، وتـ إعادة تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالبا مف طمبة الصؼ السادس 
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عادة االختبار )  بيرسوف بيف  ( ،وتـ حساب معامؿ االرتباط-retest testأسبوعيف ،بطريقة االختبار وا 
 معامؿ جيد ويفي بأغراض الدراسة .ىذا ال  يعتبر، و (0.86االختباريف  وبمغ  )

 

 تحديد زمف االختبار 4.2.5.3

ؿ حساب المتوسط الحسابي لزمف إجابة الطالب األوؿ دقيقة ، مف خبل (50)تـ تحديد زمف االختبار ب
 واألخير مف العينة االستطبلعية .

 تصحيح اختبار التفكير الناقد  5.2.5.3

لكؿ إجابة بإعطاء الفقرة درجة عبلمات  وأعطى السؤاؿ أربع قاـ الباحث بتصحيح اختبار التفكير الناقد 
 ى درجة  صفر( درجة وأدن80بلمة ) أعمى عصحيحة ، وبذلؾ تصبح 

 إجراءات تطبيؽ الدراسة  6.3

الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف كمية الدراسات العميا في جامعة القدس الموجو إلى مديرية تربية  -
 ( 10جنوب الخميؿ ، لتطبيؽ الدراسة في مدراسيا ، ممحؽ )

 موبة التنسيؽ مع معممي ومعممات العمـو مف أجؿ تطبيؽ الدراسة واإلجراءات المط -

الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف مديرية تربية جنوب الخميؿ موجو إلى مدراء المدارس التي تـ  -
 (11تطبيؽ الدراسة فييا ممحؽ) 

اختيار وحدة ) المادة وخصائصيا( مف مقرر العموـ والحياة لمصؼ السادس األساسي ، حيث أف  -
 ة التي يحتاجيا التطبيؽ وتغطي الفترة الزمنيالمحتوى يناسب االستراتيجية 

بيدؼ  ،7E᾽sدورة التعمـ دب التربوي والدراسات السابقة التي تتعمؽ باستراتيجية االطبلع عمى األ -
 .االستفادة منيا في بناء األدوات ودليؿ المعمـ 

 .تحميؿ محتوى المادة التعميمية  والتحقؽ مف صدؽ وثبات التحميؿ -
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وتـ التأكد مف صدقيا بعرضيا عمى عدد مف المحكميف مف ، المعمـ ( عداد المادة التعميمية ) دليؿ إ -
 .أصحاب الخبرة والكفاءة 

إعداد أدوات الدراسة ) اختبار تحصيمي ، واختبار تفكير ناقد ( وتـ التحقؽ مف صدؽ األدوات بعرضيا  -
 .عمى مجموعة مف المحكميف مف أصحاب الخبرة واالختصاص 

ف بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة ومف خارج عينة الدراسة التحقؽ مف ثبات االختباري -
 عامؿ الصعوبة والتمييز الختبار  التحصيؿ .، وحساب م ،  وتقدير زمف االختباريف

ومناقشة الخطوات واإلجراءات البلزمة والمصادر  االستراتيجية،تدريب المعممة عمى خطوات تطبيؽ  -
 .ؽ ومف خبلؿ المقاء والمقابمة وحضور بعض الحصصوالوسائؿ البلزمة لمتطبي

تطبيؽ االختباريف ) التحصمي ، والتفكير الناقد ( عمى عينة الدراسة كميا ) التجريبية والضابطة ( ،  -
 .وذلؾ في بداية التجربة 

واالستماع إلى  تطبيؽ الدراسة بشكؿ تجريبي وفؽ ما خطط لو ، حيث قاـ الباحث بمتابعة التطبيؽ -
 حظات المعممة وتقديـ التغذية الراجعة .مبل

 ةالتجريبيتباريف ) اختبار التحصيمي ، والتفكير الناقد ( بشكؿ بعدي  عمى المجموعتيف ختطبيؽ اال -
 .، وتصحيح االختباريف ورصد النتائج في نفس الفترة الزمنية  والضابطة 

 المناسبة بعد جمع البيانات استخبلصيا مف المعالجات اإلحصائية  رصد النتائج ، مف خبلؿ -

 وضع التوصيات والمقترحات  -

 متغيرات الدراسة  7.3

 أوال : المتغيرات المستقمة 

 ، الطريقة االعتيادية (7E᾽sطريقة التدريس بمستوييف ) استراتيجية دورة التعمـ  -

 (الجنس بمستوييف ) ذكر ، انثى -

 ثانيا: المتغيرات التابعة : 
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 لطمبة الصؼ السادس األساسي التحصيؿ الدراسي  -

 تنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ السادس  -

 

 تصميـ الدراسة  8.3

والضابطة ( بقياسيف قبمي وبعدي  –التجريبي لممجموعتيف ) التجريبية شبو الباحث التصميـ  استخدـ 
 وفؽ ما يوضحووائية تجريبية والضابطة بطريقة عشوتعييف المجموعتيف ال،  لمناسبتو ألغراض الدراسة

 : اآلتي التصميـ 

E:O1O2         X         O3O4 المجموعة التجريبية :E 

C:O1O2                O3O4    المجموعة الضابطة :C 

O1اختبار التحصيؿ القبمي : 

O2اختبار التفكير الناقد القبمي : 

O3اختبار التحصيؿ البعدي : 

O4اختبار التفكير الناقد البعدي : 

X استراتيجية دورة التعمـ ( 7:  المعالجة التجريبيةE᾽s) 

 المعالجة اإلحصائية : 9.3

( ، لئلجابة عف أسئمة الدراسة ، SPSSلمعموـ االجتماعية )استخدـ الباحث برنامج الحـز اإلحصائية 
كؿ والتحقؽ مف صدؽ الفرضيات ، حيث تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبلمات 

 اختبار التحصيمي واختبار التفكير الناقد ،:مف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى االختباريف 
( ، واإلجابة عف أسئمة الدراسة ، ANCOVAالمصاحب )  التبايف تحميؿ الباحث  اختبار  كما استخدـ

 .بيع لحساب حجـ األثر ، ومعامؿ ايتا تر لحساب معامؿ الثبات   )بيرسوفكما تـ استخداـ اختبار )
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 الفصؿ الرابع:

 عرض نتائج الدراسة 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 1.4

 النتائج المتعقمة بالسؤاؿ الثاني 2.4

 نتائج الدراسة  ممخص  3.4
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 الفصؿ الرابع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدراسة 

 عرض نتائج الدراسة:

 توظيؼ يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة ، والتي ىدفت إلى استقصاء أثر   
العمـو والحياة لدى طمبة الصؼ السادس األساسي  عمى التحصيؿ في    7E᾽sدورة التعمـ استراتيجية 

ؼ طريقة التدريس والجنس ، وكذلؾ معرفة إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبل وتنمية التفكير الناقد لدييـ
 والتفاعؿ بينيـ .

 لممتغيرات التابعة كما يمي : تي عرض لمنتائج في ىذا الفصؿ تبعاً وفيما يأ

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ : 1.4

العمـو  في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في  7E᾽s دورة التعمـ استراتيجية ثر توظيؼ أما 
 األثر باختالؼ الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما؟ وىؿ يختمؼ ىذاوالحياة ؟

ال توجد فروؽ ذات داللة  "التي تنص عمى  األولى و وانبثقت عف السؤاؿ األوؿ الفرضية الصفرية
تحصيؿ طمبة الصؼ لالمتوسطات الحسابية  بيف(  α ≤ 0.05احصائية عند مستوى الداللة االحصائية )  

ولئلجابة عف  "والتفاعؿ بينيما ( ،الجنس و ) الطريقةتعزى لمتغير  السادس األساسي في العمـو والحياة
 .ات المعيارية في اختبار التحصيؿ السؤاؿ األوؿ قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
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( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التحصيؿ القبمي والبعدي حسب 1.4جدوؿ )
 يسطريقة التدر 

 التحصيؿ البعدي التحصيؿ القبمي  العدد المجموعة 
 17.7 9.46 المتوسط الحسابي 62 التجريبية

 2.60 2.55 االنحراؼ المعياري
 14.59 9.59 المتوسط الحسابي 62 الضابطة

 3.02 2.35 االنحراؼ المعياري
 

يف في اختبار التحصيؿ ب لمتوسطات الحسابية( أف ىناؾ فروقا ظاىرية في ا1.4مف جدوؿ ) يبلحظ
 الطريقتيف التجريبية والضابطة

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التحصيؿ القبمي والبعدي حسب :( 2.4جدوؿ )
 الجنس متغير 

 التحصيؿ البعدي التحصيؿ القبمي  العدد الجنس 
 15.8 9.26 المتوسط الحسابي 60 ذكر 

 3.21 2.69 االنحراؼ المعياري
 16.46 9.78 المتوسط الحسابي 64 أنثى

 3.20 2.35 االنحراؼ المعياري
 

( أف ىناؾ فروقا ظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمات الطمبة في اختبار 2.4يتبيف مف جدوؿ )
 ة لمتوسطات الحسابيإذا كانت الفروؽ الظاىرية في اولمعرفة ما الجنس  التحصيؿ القبمي والبعدي حسب

 استخداـ اختبار  تحميؿ التبايف  ـ، فقد ت ( α ≤ 0.05  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 ( يوضح ذلؾ 3.4( ، والجدوؿ )ANCOVAالمصاحب )
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( لمتغير التحصيؿ حسب طريقة ANCOVAالمصاحب ) التبايف( : نتائج اختبار تحميؿ 3.4جدوؿ )
 مجنس والتفاعؿ بينيمالالتدريس و 

مجموع  لتبايف مصدر ا
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

قيمة ؼ 
المحسو 

 بة

مستوى 
الداللة 

 المحسوبة

حجـ 
 األثر

 0020. 620. 240. 1.94 1 1.94 االختبار القبمي
 2390. 0*001. 37.42 300.7 1 300.7 طريقة التدريس 

 0120. 220. 1.49 12.01 1 12.01 الجنس
 Xطريقة التدريس 

 الجنس
.079 1 .0790 .0100 .920 .0000 

    8.03 119 956.3 الخطأ
     123 1272.08 المجموع 

 (α ≤ 0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية  دالة إحصائياً *

 النتائج المتعمقة بمتغير طريقة التدريس 

ستوى وىي قيمة أقؿ مف م( 001.0)( أف قيمة مستوى الداللة المحسوبة بمغت 3.4جدوؿ )  مفيتبيف 
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية توجد فروؽ  ، وعميو  ( α ≤ 0.05)الداللة اإلحصائية 

(0.05 ≥ α )  ، ولمعرفة في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي تعزى إلى طريقة التدريس ،
التدريس  واألخطاء المعيارية حسب طريقة يجاد المتوسطات الحسابية المعدلةلصالح مف الفروؽ تـ إ
 . ( 4.4كما يوضحيا جدوؿ )

تبعًا لطريقة ( المتوسطات الحسابية المعَدلة واألخطاء المعيارية البعدية الختبار التحصيؿ 4.4جدوؿ )
 التدريس :

 الخطأ المعياري  المتوسطات الحسابية المعدلة  طريقة التدريس 
 3600. 17.70 تجريبية
 3600. 14.58 ضابطة
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المعّدؿ لممجموعة التجريبية التي درست وفؽ استراتيجية ( أف المتوسط الحسابي 4.4جدوؿ ) يتبيف مف    
( وىو أعمى مف المتوسط الحسابي المعّدؿ لممجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 17.70دورة التعمـ )

 عة التجريبية كاف لصالح المجمو  يدؿ أف الفروؽ بيف المجموعتيف ، وىذا( 14.58االعتيادية ، حيث بمغ )

لحجـ األثر  ( ، وحسب المحؾ المرجعي 2390.وتشير النتائج إلى أّف حجـ األثر لطريقة التدريس بمغ )
فاف الستراتيجية دورة التعمـ  تأثير  ( ، 2010بعد االطبلع عمى دراسة الديب واألشقر ) (0.14)وىي  

 مرتفع في تنمية التحصيؿ .

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس 

( وىذه القيمة  أعمى مف 220.( أف مستوى الداللة المحسوبة بمغت )3.4مف نتائج جدوؿ ) بلحظ ي
 فروؽ تعزى لمجنس . ال توجد وعميو  ( α ≤  (0.05مستوى الداللة اإلحصائية 

 النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الطريقة والجنس 

( ، وىذه القيمة أكبر مف مستوى 920.) ( أف مستوى الداللة المحسوبة وقيمتيا3.4نتائج جدوؿ )تشير 
 ، أي انو ال يوجد أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس . ( α ≤ (0.05الداللة اإلحصائية  

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :

في  لدى طمبة الصؼ السادس األساسي  في تنمية التفكير الناقد   7E᾽sثر توظيؼ دورة التعمـ أما 
 ؟(الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما)؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ ياة العمـو والح

ال توجد فروؽ ذات داللة التي تنص عمى أنو "  الثانية  وانبثؽ عف السؤاؿ الثاني الفرضية الصفرية
في المتوسطات الحسابية  لتنمية  التفكير الناقد  (  α ≤ 0.05احصائية عند مستوى الداللة االحصائية )  

 "الجنس والتفاعؿ بينيما ( و ) الطريقةلدى طمبة الصؼ السادس األساسي في العموـ والحياة تعزى لمتغير

ولئلجابة عف السؤاؿ الثاني قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار 
 التفكير الناقد 
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التفكير الناقد القبمي والبعدي  في تنمية  واالنحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية5.4جدوؿ )
 حسب طريقة التدريس 

التفكير الناقد   العدد المجموعة 
 القبمي

التفكير الناقد 
 البعدي

 56.24 30.17 المتوسط الحسابي 62 التجريبية

 10.59 6.4 االنحراؼ المعياري

 48.19 31.24 المتوسط الحسابي 62 الضابطة 

 8.12 8.97 االنحراؼ المعياري

 

( اف ىناؾ فروقا ظاىرية في المتوسطات الحسابية لعبلمات الطمبة في اختبار 5.4)جدوؿ  تشير نتائج 
 التفكير الناقد بيف الطريقتيف التجريبية والضابطة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التفكير الناقد القبمي والبعدي  ( : 6.4جدوؿ ) 
 س حسب الجن

 التحصيؿ البعدي التحصيؿ القبمي  الجنس

 52.55 31.10 المتوسط الحسابي ذكر

 60 60 العدد 

 8.51 8.04 االنحراؼ المعياري

 51.90 30.34 المتوسط الحسابي أنثى

 64 64 العدد 

 11.67 7.57 االنحراؼ المعياري
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الحسابية لعبلمات الطمبة في اختبار  ( وجود فروؽ ظاىرية في المتوسطات6.4يتضح مف بيانات جدوؿ )
التفكير الناقد ،  ولمعرفة ما إذا كانت ىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

0.05)  ≥ α )ـ استخداـ اختبار التحميؿ التبايف، ي ( المصاحب الثنائيANCOVA وكانت النتائج كما )
 ( 7.4في جدوؿ )

( لمتغير التفكير الناقد بحسب ANCOVAتحميؿ التغاير المصاحب الثنائي )ئج اختبار ( نتا7.4جدوؿ )
 طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما:

مجموع  مصدر التبايف 
 المربعات 

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

 المحسوبة

حجـ 
 األثر

 0360. 0370. 4.442 390.47 1 390.47 االختبار القبمي

 1530. 0*001. 21.46 1887.39 1 1887.39 طريقة التدريس 

 0020. 620. 2350. 20.64 1 20.64 الجنس

 Xطريقة التدريس 
 الجنس

13.28 1 13.28 .1510 .690 .0010 

    87.91 119 10461.799 الخطأ

     124 350993.0 المجموع 

 (α ≤ 0.05صائية عند مستوى الداللة اإلح دالة إحصائياً *

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس 

وىي قيمة أقؿ مف مستوى ( 001.0)( أف قيمة مستوى الداللة المحسوبة بمغت 7.4جدوؿ )  مفيتبيف 
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية توجد فروؽ  ، وعميو  ( α ≤ 0.05)الداللة اإلحصائية 
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(0.05 ≥ α ) لناقد لدى طمبة الصؼ السادس األساسي تعزى إلى طريقة التدريس ، في تنمية التفكير ا
، ولمعرفة لصالح مف الفروؽ تـ إيجاد المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية حسب طريقة 

 (  .8.4التدريس كما يوضحيا جدوؿ )

لدى طمبة التفكير الناقد بار ( المتوسطات الحسابية المعَدلة واألخطاء المعيارية البعدية الخت8.4جدوؿ )
 طريقة التدريسل تبعاً الصؼ السادس في العمـو والحياة 

 الخطأ المعياري  المتوسطات الحسابية المعدلة  طريقة التدريس 

 1.193 56.14 تجريبية

 1.193 48.31 ضابطة

 

وىو أعمى مف ( 56.14( أف المتوسط المعّدؿ لممجموعة التجريبية ىو ) 8.4يبلحظ مف نتائج جدوؿ )
، مما يدؿ أف الفروؽ بيف ( 48.31قيمة المتوسط المعّدؿ لممجموعة الضابطة الذي بمغت قيمتو ) 

، وتشير النتائج إلى أّف حجـ األثر لطريقة التدريس بمغ المجموعتيف كانت لصالح المجموعة التجريبية 
عمى دراسة الديب واألشقر  ( بعد االطبلع0.14( ، وحسب المحؾ المرجعي  لحجـ األثر وىي  )0.15)
 ( ،  فاف الستراتيجية دورة التعمـ  تأثير مرتفع في تنمية التفكير الناقد .2010)

. 

 النتائج المتعمقة بالجنس 

( وىذه القيمة أكبر  مف قيمة 62.( أف قيمة مستوى الداللة المحسوبة بمغت )7.4تبيف نتائج جدوؿ )
 أثر لمتغير الجنس . ال يوجد وعميو  ( α ≤  (0.05الداللة اإلحصائية 

 النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف الطريقة والجنس 

( وىذه القيمة أكبر مف قيمة 69.( أف قيمة مستوى الداللة المحسوبة بمغت ) 7.4حظ مف نتائج جدوؿ )يبل
 أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس  ال يوجد وعميو  ( α ≤  (0.05الداللة اإلحصائية 
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 ص نتائج الدراسة ممخ 3.4

في تحصيؿ طمبة الصؼ  ( α ≤  (0.05وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( 1
 .السادس األساسي تبعًا لمتغير طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية 

ة في تحصيؿ طمب ( α ≤  (0.05وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية عدـ ( 2
 سادس األساسي تبعًا لمتغير الجنس .الصؼ ال

في تحصيؿ طمبة  ( α ≤  (0.05وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية  عدـ (3
 لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس .الصؼ السادس األساسي تبعًا 

طمبة  فكير الناقد لدى في الت ( α ≤  (0.05وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( 4
 الصؼ السادس األساسي تبعًا لمتغير طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية

في تحصيؿ طمبة  ( α ≤  (0.05وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( عدـ  5
 الجنسالصؼ السادس األساسي تبعًا لمتغير 

في تحصيؿ طمبة  ( α ≤  (0.05توى الداللة اإلحصائية وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مسعدـ  (6
 لصؼ السادس األساسي تبعًا لمتفاعؿ بيف الطريقة والجنس .ا

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 الفصؿ الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج  1.5

 مناقشة النتائج التي تتعمؽ بالسؤاؿ األوؿ  1.1.5

 ؤاؿ الثانيمناقشة النتائج التي تتعمؽ بالس 2.1.5

 التوصيات والمقترحات  2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 الفصؿ الخامس 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مناقشة النتائج والتوصيات 

ووضع التوصيات ، تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة فصؿ إلى مناقشة وتفسير النتائج التيييدؼ ىذا ال
 ييا :والمقترحات في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إل

 مناقشة النتائج  1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ : 1.1.5

العمـو  في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس األساسي في  7E᾽s دورة التعمـ استراتيجية ثر توظيؼ أما 
 وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما؟والحياة ؟

ذات داللة إحصائية بيف متوسطات عبلمات المجموعتيف التجريبية أظيرت النتائج أف ىناؾ فروقا 
التي درست  لصالح المجموعة التجريبية تبعا لمتغير طريقة التدريس ميوالضابطة في اختبار التحصي

جيدة وناجحة في تحسيف وزيادة  ة، وبذلؾ يمكف القوؿ أف االستراتيجي 7E᾽sباستراتيجية دورة التعمـ 
 ي تدريس الوحدة الثانية  )المادة وخصائصيا ( في العمـو والحياة فالتحصيؿ الدراسي 

،  في زيادة التحصيؿ 7E᾽s   ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى فاعمية توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ 
البنائية  تحدى االستراتيجياإوخطواتيا المتسمسمة والتي تعد  بمراحميا السبعة7E᾽s دورة التعمـ  ةفاستراتيجي

عممية التعمـ نشطة ومستمرة وغرضية التوجو ، وتتييأ أفضؿ الظروؼ لمتعمـ مف خبلؿ تؤكد عمى أف التي 
إعادة المعرفة لمطالب تتـ مف خبلؿ  وعمميةوبالواقع وعمى شكؿ مياـ حقيقية المشكبلت مرتبطة بالبيئة 

كذلؾ تتميز  والواقع ،لطالب تواءـ مع اتتفاوض اجتماعي والمعرفة ، واليدؼ مف التعمـ ىو احداث تكيفات 
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، وبيذا تتشكؿ التراكيب المعرفية لدييـ عف طريؽ المرور بمراحؿ دورة  لدافع والمعزز الداخميابتوليد  
 .السبعة  التعمـ 

طريقة مختمفة في  تأظير   بخطواتيا السبعة 7E᾽s دورة التعمـ   استراتيجية  ف استخداـ أويرى الباحث 
مرحمة اإلثارة ، ومرحمة االستكشاؼ ، ومرحمة التفسير ، ومرحمة التوسع   ،قميدية عف الطريقة الت التدريس

اىتماـ  ورغبات  تـ إثارة ، ففي مرحمة اإلثارة ، ومرحمة التمديد ، ومرحمة التبادؿ ، ومرحمة االختبار 
والرغبة  فالتناقض وعدـ االتزا محيرة تثير الدىشة و حوؿ موضوع الدرس بتقديـ مواقؼ وقضايا الطالب 

وجذب انتباه الطمبة  لينشأ الفضوؿ والتشوؽ والدافع الداخمي بالوصوؿ لممعرفة مف منطمؽ ودافع داخمي ، 
واالستقصاء المنظـ  الذي جعؿ الطمبة  ، وفي مرحمة االستكشاؼ تـ البحث عف حموؿ ليذه المواقؼ 

ومف ثـ  ة ، مما أثار دافعيتيـ لمعمؿالمختمف باستخداـ عمميات العمـيتعامموف مع المشكبلت بمنيج عممي و 
أظير  وفي مرحمة التوسع المعنى  ع بالمفيوـ  وىنا يتشكؿ التعمـ ذوتفسير النتائج وتوضيحيا والتوس

وفي ، تظير التساؤالت الطمبة  قدرة عمى ربط ما تـ تعممو بمواقؼ حياتية في ساحة المدرسة أو المختبر 
يجاد التكامؿ مع مباحث أخرى ليا صمة تـ ربط المعارؼ بالوامرحمة التمديد  وفي مرحمة التبادؿ  قع وا 

افس الطمبة مع المجموعات األخرى في إيجاد تنالجتماعي بيف الطمبة والمعمـ وىنا يحدث التفاوض ا
لممجموعات األخرى وىنا  اً مع مجموعتو ومنافستائج ، وبذلؾ يكوف كؿ طالب مشاركًا الحموؿ وعرض الن
وفي مرحمة التقويـ واالختبار يتـ التقويـ   عنصر الجذب والتشويؽ والمنافسة اإليجابية تضفي ىذه المرحمة 

 .بشكؿ بنائي مما ساعد الطمبة عمى الرغبة في التعمـ وبالتالي زيادة في تحسيف التحصيؿ 

تقرائية ويسير التعمـ فييا بالطريقة االس ،فخطواتيا متكاممةالعمـ، وكذلؾ جاءت خطواتيا متوافقة مع طبيعة 
 .ومنعت الطمبة مف التشتت األفكارمف الجزء إلى الكؿ وبيذا ساعدت في جذب االنتباه وترتيب 

ساىـ في االحتفاظ واكتساب وفيـ المفاىيـ  7E᾽s    أف توظيؼ استراتيجية دورة التعمـويمكف القوؿ 
جذبت انتباه الطمبة ومنعتيـ  والمبادئ وترسيخيا بالذاكرة ، وذلؾ لمرور االستراتيجية بعدة مراحؿ متسمسمة 

وظؼ و ،، ووفرت استخداـ أكثر مف حاسة مف التشتت  مف خبلؿ الخروج عف طريقة التدريس التقميدية 
 .الطمبة عمميات العمـ األساسية والتكاممية و الميارات المختمفة  
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فخرج مف كونو  عمى إيجابية المتعمـ ، تركز  7E᾽s   دورة التعمـ ةاستراتيجيويرى الباحث أف توظيؼ 
محور العممية التعميمية والمعمـ  ليصبح  ،عف المعرفة فأخذ الدور األكبر  متمقيًا سمبيًا لممعرفة إلى باحثٍ 

 التعمـ ، مما أدى إلى زيادة دافعية الطمبة نحو التعمـ .ىو الموجو والميسر والمرشد لعممية 

فعاال في تحسيف التحصيؿ مف خبلؿ أداء ًا أظير دور  7E᾽s دورة التعمـأف توظيؼ أيضًا ويرى  الباحث 
ومف طمبة المجموعة التجريبية ، ولعؿ األنشطة التي تـ عرضيا كانت مناسبة ولبت احتياجات المتعمميف 

خبلؿ ممارسة المجموعة التجريبية ليذه األنشطة واستخداـ األدوات والمواد أتاح لمطمبة الدور النشط 
خبلؿ ربط ما تـ بناؤه  بالمواقؼ الحياتية وخاصة األنشطة العممية التي  والفعاؿ والرغبة وزيادة الثقة مف

  قاـ الطمبة بتنفيذىا. 

الجوعػػػػػػػاني  ؛2012،الجعػػػػػػافرة  ؛2017،)الصػػػػػػرايرة وتتفػػػػػػؽ ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة مػػػػػػع نتػػػػػػائج دراسػػػػػػة كػػػػػػؿ مػػػػػػف 
 ؛ (Siribunnamm,Sombat،2009وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومبات) سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيريبيوناـ؛ 2011؛ الرويمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي،2011

فػػػػػػي زيػػػػػػادة وتحسػػػػػػيف  7E᾽sي أشػػػػػػارت جميعيػػػػػػا فاعميػػػػػػة اسػػػػػػتراتيجية دورة الػػػػػػتعمـ والتػػػػػػ (؛2008القضػػػػػػاة،
 التحصيؿ .

التحصيؿ تعزى  في  ( α ≤  (0.05الداللةأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية عند مستوى  و
 ( α ≤  (0.05كما أظيرت  نتائج الدراسة عدـ  وجود فروؽ  دالة إحصائية عند مستوى الداللة لمجنس ،

دورة التعمـ كانت  استراتيجيةوىذا يعني أف  في التحصيؿ تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس ،
ويعزو الباحث ذلؾ إلى عدالة طريقة التدريس التجريبية  مناسبة لجميع الطمبة في المجموعة التجريبية ، 

ناثًا في عممية التعمـ والتي تراعي رغبات وميوؿ وخصائص كبل الجنسيف ، حيث ينخرط الطمبة ذكور  ًا وا 
التي تميؿ وتتحيز ألحد مثؿ بعض طرؽ التدريس  باإلىماؿبشكؿ فاعؿ في التعمـ واألنشطة دوف شعورىـ 

ويمكف ،  الجنسيف ، فاستراتيجية دورة التعمـ بخطواتيا السبعة تتميز بمراعاتيا  لرغبات وميوؿ المتعمميف 
، وكذلؾ زمف التنفيذ والمؤىؿ العممي بمتغيراتيا الدخيمة متشابية إلى ظروؼ التجربة التفسير النتيجة أيضًا 

لممعمميف ومستوى الطبلب  وعدد الطمبة في الفصؿ الواحد  وتطبيؽ نفس األدوات ، ويتعرض جميع 
الطمبة لنفس الظروؼ التعميمية مف حيث عدد الحصص ووقتيا وأساليب التقويـ والمناىج ،   وتتشابو 

لى توافر أيضا البيئة المدرس ية حيث يدرس الطمبة في مدارس مركزية ، طمبتيا مف نفس المرحمة  وا 
مختبرات وأدوات ووسائؿ التجارب واألنشطة في كمتا المدرستيف وكذلؾ يعيشوف الظروؼ نفسيا ألنيـ مف 

 .(2005وتتفؽ ىذه النتيجة مع الحوامدة )نفس المنطقة 
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 لثاني : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ ا 2.1.5

في  لدى طمبة الصؼ السادس األساسي  في تنمية التفكير الناقد   7E᾽sثر توظيؼ دورة التعمـ أما 
 ؟(الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما)؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ العمـو والحياة 

مجموعتيف أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية بيف متوسطات عبلمات ال حيث أظيرت نتائج التحميؿ 
تبعا لمتغير طريقة التدريس ، لصالح المجموعة التجريبية،   التفكير الناقد التجريبية والضابطة في اختبار 

جيدة وناجحة في تحسيف  ة، وبذلؾ يمكف القوؿ أف االستراتيجي 7E᾽sالتي درست باستراتيجية دورة التعمـ 
 .ائصيا ( في العموـ والحياة في تدريس الوحدة الثانية  )المادة وخص وتنمية التفكير 

خطوات االستراتيجية  مثيرة لمتفكير مف خبلؿ  7E᾽sدورة التعمـ   استراتيجية أفّ  ىذا إلى الباحث ويعزو
عمى توفير والتي ساعدت السبعة )اإلثارة، االستكشاؼ ، التفسير ، والتوسع والتمدد والتبادؿ والفحص ( 

عطاء التفسير  اد  مف خبلؿ فرض الفروض والتأكد مف صحتيا و المناخ المناسب  لممارسة التفكير الناق
 .وتوضيح وجيات النظر إلى تنمية التفكير الناقد عند الطمبة والتبرير الصحيح 

متفكير الناقد مف خبلؿ إتاحة الفرصة أف خطوات التدريس بيذه الطريقة تتيح فرصة ل ويرى الباحث 
والتفسير واالستنتاج واالستنباط وتقييـ المناقشات( ، باالفتراضات ، لتطبيؽ ميارات التفكير الناقد ) التنبؤ 

تعطي الفرضة لممارسة ىذه الميارات ، ففي مرحمة   7E᾽sفمراحؿ كؿ خطوة في استراتيجية دورة التعمـ 
االثارة يتـ وضع فرض الفروض والتنبؤ باالفتراضات ، وفي مرحمة التفسير تتشابو مع ميارة التفسير في 

وفي مرحمة التبادؿ يتـ  ،ير الناقد كما ساعدت مرحمة التوسع والتمدد إلى توظيؼ ميارة االستنتاجالتفك
أعتمد بشكؿ كبير عمى طرح أسئمة فالتقويـ  وكذلؾ في مرحمة الفحص  توظيؼ مرحمة تقييـ المناقشات 

واستخداـ محددة إجابة ا تثير التفكير  وبحاجة إلى استدالؿ واستقراء واستنتاج وتقويـ لمحجج  وال يوجد لي
وبذلؾ  ، واتخيؿ ؟تراكيب ومفردات التفكير الناقد في القضايا والمشكبلت المطروحة مثؿ أسئمة ماذا لو

فرصة كبيرة وبيئة مناسبة لتوظيؼ التفكير الناقد ومياراتو بصورة  7E᾽sتعطي استراتيجية دورة التعمـ 
 فعالة .

ي تمعبو االستراتيجية بمراحميا التي تؤكد عمى أىمية العمؿ الباحث أيضا إلى الدور الكبير الت ويرى
تاحة الفرصة أماميـ لمخروج مف النظرة الذاتية لمقضايا المطروحة  مف التعاوني والمناقشة بيف الطمبة وا 

صدار االحكاـ ونقد القضايا  خبلؿ التقصي والبحث ، مما أدى إلى اكتساب المتعمـ الثقة بنفسو ، وا 
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وتوفير جو مف االطمئناف  واالرتياح النفسي  وحة بعيدًا عف الخجؿ والخوؼ والتردد ، واألفكار المطر 
بعد مع احتراـ كؿ اإلجابات  ليا سؤاؿ  صحيحة لـ يطرح  أجابوبمعنى أف اإلجابة الخاطئة يكوف 

 المطروحة وخاصة في مرحمة التبادؿ مما زاد مف دافعية الطمبة .

وجية نظر في  ءعطاإل أتاح الفرصة الجتماعي وتبادؿ المناقشاتأف التفاوض ا ويعزو الباحث أيضاً 
بعيدًا عف واألسباب المقنعة  ، واف يبدي رأيو في القضايا المطروحة مستخدما الدليؿ القضايا المطروحة 

، وبذلؾ  أصبح دور كبير لممتعمـ في المناقشة ، والتعرؼ عمى  وخاصة في مرحمة التبادؿ التحيز والذاتية 
صدار الحكـ عميياأفكار  وعمؽ بالتفكير والنقد والتحميؿ  وليس االعتماد عمى إجابة  االخريف وتقييميا وا 

 . محددة مف المعمـ 

تحث عمى التفكير الناقد ، وركز الباحث في دراستو عمى الوحدة الثانية المادة وخصائصيا ألف ىذه الوحدة 
التجارب العممية التي تحتاج إلى توظيؼ ىذه  وأيضًا تطوير المحتوى بميارات التفكير الناقد وخاصة

  يتطمب البحث عنيا توظيؼ التفكير الناقد .الميارات وكذلؾ بعض قضايا البحث 

وظفت المزيد مف األساليب واالنماط التعميمية  7E᾽sويرى الباحث أف توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ 
جراء مقارنات وادراؾ إالتفكير بشكؿ مباشر مف  وممارسة،والعصؼ الذىني  ،المختمفة مثؿ طرح التساؤالت

 عبلقات وبالتالي تأمؿ وتعبير وتعديؿ عمى األفكار وبالتالي تنمية التفكير الناقد .

ويمكف القوؿ أف عمؿ الطبلب داخؿ المجموعات ، أتاح الفرصة لتنمية التفكير الناقد مف خبلؿ التعاوف 
وأبعد الطمبة عف  ،وفر البيئة المناسبةو وتبادؿ اآلراء ،  والمناقشة  وتبادؿ الخبرات داخؿ المجموعات

 الجمود في التفكير وأتاح فرصة النقد البّناء بناء عمى األدلة .

ويعزو الباحث أيضًا تفوؽ الطريقة التجريبية الحتواء دليؿ المعمـ عمى عدد مف األنشطة وأوراؽ العمؿ 
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج توظيؼ التفكير الناقد  فيلمختمفة وكذلؾ الواجبات البيتية اليادفة ساعدت ا

 ؛2015أبو جمبنو ,؛ Ismoyom,2017؛2017؛ الشيخ ،2017كثير مف الدراسات مثؿ دراسة ) صقر, 
 ( 2013( وتختمؼ مع نتيجة الرويمي )2013؛ الرشيدي ,
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عند مستوى  أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية أما بالنسبة لمتغير الجنس ، فقد 
تعزى لمجنس ، وكما أظيرت  نتائج الدراسة عدـ  وجود  تنمية التفكير الناقد في   ( α ≤  (0.05الداللة

في التحصيؿ تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس  ( α ≤  (0.05فروؽ  دالة إحصائية عند مستوى الداللة 
جميع الطمبة في المجموعة التجريبية ، والجنس ، وىذا يعني أف استراتيجية دورة التعمـ كانت مناسبة ل

الباحث ذلؾ إلى عدالة طريقة  يعزو وأيضا أف خاضوىا  يسبؽباإلضافة إلى انخراط الطمبة في تجربة لـ 
ناثًا  التدريس التجريبية والتي تراعي رغبات وميوؿ وخصائص كبل الجنسيف ، حيث ينخرط الطمبة ذكورًا وا 

عمـ واألنشطة دوف شعورىـ باإلىماؿ مثؿ بعض طرؽ التدريس التي في عممية التعمـ بشكؿ فاعؿ في الت
تميؿ وتتحيز ألحد الجنسيف ، فاستراتيجية دورة التعمـ بخطواتيا السبعة تتميز بمراعاتيا  لرغبات وميوؿ 

وىذا يدؿ أف  المتعمميف  ، ويمكف تفسير النتيجة أيضًا إلى ظروؼ التجربة المتشابية بمتغيراتيا الدخيمة
اتيجية دورة التعمـ تنمي التفكير الناقد لكبل الجنسيف وتتبلءـ لمتدريس في مدارس اإلناث والذكور ، استر 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف ظروؼ تطبيؽ التجربة متشابية لكبل الجنسيف ، حيث يتبع كبل الجنسيف نفس 
في المنطقة نفسيا ،   التحصيمي واالجتماعي والثقافي ، فالطمبة يسكنوف  المديرية ، ومستوى الطبلب

وعدد الطمبة في الفصؿ الواحد  وتطبيؽ نفس األدوات ، ويتعرض جميع الطمبة لنفس الظروؼ التعميمية 
مف حيث عدد الحصص ووقتيا وأساليب التقويـ والمناىج وكذلؾ زمف التنفيذ والمؤىؿ العممي لممعمميف ،  

تتشابو أيضا البيئة المدرسية حيث يدرس الطمبة في وكذلؾ تنفيد المعمميف إجراءات وخطوات دليؿ المعمـ  و 
لى توافر مختبرات وأدوات ووسائؿ التجارب واألنشطة في  مدارس مركزية ، طمبتيا مف نفس المرحمة  وا 

 كمتا المدرستيف. 

. 

 

 

 

 

 



70 
 

 التوصيات والمقترحات  2.5

 في تعميـ العموـ  7E᾽sاستراتيجية دورة التعمـ  تبني ( 1

 التعمـ البنائية واألساليب الحديثة التي تركز عمى دور المتعمـ . تراتيجيا( توظيؼ است2

 .( ضرورة االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الناقد ، كيدؼ أساسي لتدريس العمـو 3

4g تضميف مناىج العموـ باألنشطة التي تساعد عمى تنمية التفكير الناقد ) 

استراتيجية دورة التعمـ عموـ والحياة ( ألنشطة تعميمية وفؽ ( تضميف دليؿ المعمـ لممنياج الجديد ) ال5
7E᾽s 

عمى توظيؼ استراتيجية  الخدمة لحثيـ  ( عقد دورات وورشات عمؿ تدريبية لممشرفيف والمعمميف أثناء6
 في تعميـ العمـو . 7E᾽sدورة التعمـ 

 متغيرات تابعة أخرى فيفة أثرىا لمعر  7E᾽sحوؿ استراتيجية دورة التعمـ  جراء المزيد مف الدراسات إ( ( 7
 مثؿ اتجاىات الطمبة نحو ىذه االستراتيجية .
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 قائمة المصادر والمراجع

، دار المسػيرة لمنشػر والتوزيػع والطباعػة ، عمػاف  3، ط عمـ الػنفس التربػوي.( 2003).، صػالح أبو جادو
 .األردف 

ر المسيرة لمنشر والتوزيػع ، ،دا لنظرية والتطبيؽتعميـ التفكير ا(. 2007محمد .) ،أبو جادو، صالح، نوفؿ
 ، األردف .عماف

أثر استخداـ نموذج وودز في تنميػة المفػاىيـ وميػارات التفكيػر الناقػد لػدى (. 2015أبو جمنبو، صػفاء.)
، ، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة الجامعػة اإلسػبلمية  طالبات الصؼ السادس األساسي في العمػـو العامػة

 غزة فمسطيف .

 

البنائيػة  فػي تنميػة الميػارات الحياتيػة فػي   Seven E᾽sفاعمية اسػتراتيجية  (.2012األغا، حمداف. )
 رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ، ،مبحث العمـو العامة الفمسطيني لػدى طػالب الصػؼ الخػامس األساسػي

 كمية التربية ، جامعة االزىر ، غزة ، فمسطيف.

راتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية وميارات التفكير أثر توظيؼ است(. 2013األغا، ضياء.)
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة  الناقػػد فػػي عمػػـو الصػػحة والبيئػػة لػػدى طػػالب الصػػؼ العاشػػر األساسػػي

 الجامعة اإلسبلمية ، غزة 

،  اطػوانم –تنميتو –مياراتو –طبيعتو  –التفكير مف منظور تربوي تعريفو ( . 2005إبراىيـ ، مجػدي. )
 عالـ الكتب لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، مصر

 

، مركػز ديبونػو  ميارات التفكير العميا ) التفكيػر اإلبػداعي ، التفكيػر الناقػد(( . 2016التميمي ، أسماء .)
 لتعميـ التفكير، عماف ، األردف

 األردف  . دار الفكر ، عماف ، 3، ط تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات( . 2007جرواف ، فتحي .)
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أثر استخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ ودورة التعمـ في تحصيؿ طالبات .( 2012)  الجعافرة ، اعتماد .
، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة مؤتػة الصؼ األوؿ ثانوي عممي بمادة الفيزياء واتجاىاتيف نحوىا

 ،األردف .

 

جية تدريسػػية بنائيػػة قائمػػة عمػػى نمػػوذج بػػايبي فػػي أثػػر اسػػتراتي( .2006).الجػػواودة ، مػػريـ عبػػد الػػدايـ 
التحصيؿ العممي وميارات العمـ األساسية واالتجاىات نحو العمـو لدى طمبػة المرحمػة األساسػية مختمفػي 

 ، االردفغير منشورة ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، عماف  دكتوراه، أطروحة  دافع اإلنجاز

عمػػػى التحصػػػيؿ ومسػػػتوى   7E᾽s( . أثػػػر اسػػػتخداـ دورة الػػػتعمـ المعدلػػػة 2011، مجبػػػؿ .   ) الجوعػػػاني
مجمػػػػة جامعػػػػة ديػػػػالي لمعمػػػػـو الطمػػػػوح لػػػػدى طػػػػبلب الصػػػػؼ الثػػػػاني المتوسػػػػط فػػػػي مػػػػادة الرياضػػػػيات،  

 406- 375ص ص، (49)اإلنسانية،

تعمـ فػي أثر استخداـ استراتيجتي العمؿ المخبػري البنػائي ودروة الػ(.  2005الحوامدة ، عبد الػرحمف .  )
،رسػالة دكتػوراه غيػر  تنمية ميارات التفكيػر العممػي والتحصػيؿ لػدى طمبػة المرحمػة  األساسػية فػي األردف

 منشورة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، األردف

، دار الكتاب الجامعي ، العيف ، االمارات  3ططرائؽ التدريس واستراتيجياتو، (. 2003الحيمة ، محمد .)
 لمتحدةالعربية ا

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف ،األردف  نظريات في التربية( .2011الخزاعمة ، محمد .)

 

، دار أسػامة لمنشػر والتوزيػع ، عمػاف ،  أسػاليب معاصػرة فػي تػدريس العمػـو( .2011)سػميـ . الخزرجي ،
 األردف 

البنائيػة فػي تنميػة  Seven E᾽sأثر برنامج محوسب يوظؼ اسػتراتيجية ( .2009) الخضري ، نػدى . 
، رسالة ماجسػتير غيػر  ميارات التفكير العميا لمادة التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة

 .، فمسطيفمنشورة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة 
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 .، عماف ، األردفلمنشر والتوزيع  ، دار المسيرة3، ط تعميـ العمـو لمجميع( . 2011الخطايبة ، عبداهلل .)

فعالية استراتيجية  قائمة عمى تدريس العمـو مف أجؿ الفيـ في تحقيؽ الفيػـ  (.2011خبلؼ ، ابتساـ )
رسالة ماجستير غيػر العممي ، وتنمية عادات العقؿ لدى طمبة الصؼ العاشر في مديرية جنوب الخميؿ ، 

 .، القدس ، فمسطيف، جامعة القدس منشورة 

( فاعميػػػة اسػػػتراتيجيتي دورة الػػػتعمـ المعدلػػػة وخريطػػػة المفػػػاىيـ فػػػي تحصػػػيؿ طمبػػػة 2007الخوالػػػدة ، سػػػالـ )
، مجمػػة جامعػػة أـ القػػرى لمعمػػـو التربويػػة الصػػؼ األوؿ ثػػانوي العممػػي واكتسػػابيـ لميػػارات عمميػػات العمػػـ

 .392-329( ص1)19واالجتماعية واإلنسانية 

، دار صػفاء لمنشػر والتوزيػع عمػاف 1، طالتربويػة . النظرية البنائية وتطبيقاتيػا( 2014الدليمي،عصاـ. )
 األردف

أثػػر اسػػتراتيجية دورة الػػتعمـ السػػباعية فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ الثػػامف ( .2015الػػدليمي، منتصػػر.   )
رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ، جامعػة آؿ  ،األساسي في وحدة الفقو ، وتنمية التفكير االستنباطي لػدييـ

 البيت ، األردف .

(. أثر فعالية وحدة اإلحصاء واالحتماالت المحوسبة عمػى تحصػيؿ 2010األشقر، ماجد .)ماجد،  الديب ،
(، 2)18، مجمػػة الجامعػػة اإلسػػالميةطالبػػات الصػػؼ العاشػػر األساسػػي بمحافظػػة غػػزة واتجاىػػاتيف نحوىػػا، 

 143-97ص ص 

يػػة التفكيػػر الناقػػد أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج دورة الػػتعمـ الخماسػػية فػػي تحصػػيؿ وتنم(. 2013الرويمػي، بػػدر.)
رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ، جامعػػة مؤتػػة ، ، لػػدى طػػالب الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي فػػي مػػادة العمػػـو

 األردف .

( . أثر التدريس باسػتخداـ دورة الػتعمـ فػي تحصػيؿ طالبػات الصػؼ الخػامس 2011الرويمي ، تركية .  )
 جامعة مؤتة، األردفرسالة ماجستير غير منشورة ، االبتدائي في مادة العمـو ،

، عػالـ الكتػب ، القػاىرة ،  لتعمـ والتدريس مف منظور البنائية(.ا2003زيتوف ، حسف ، زيتوف ، كماؿ . )
 مصر 
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،دار الشروؽ لمنشر لمتوزيػع ،  النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو .( . 2007، عايش .) زيتوف
 األردف .

 ، عالـ الكتب ، القاىرة لمفيـ  رؤية بنائيةمـو تدريس الع( . 2002زيتوف، كماؿ . )

 

 ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ، راـ اهلل ، فمسطيف 1، ط تدريس ميارات التفكير( . 2003سعادة، جودت. )

،دار  طرائؽ تدريس العمػـو مفػاىيـ وتطبيقػات عمميػة( . 2009سػميماف .)، سعيدي ، عبد اهلل ، البموشي 
 ، عماف ، األردف  المسيرة لمنشر والتوزيع

 

التفكير الناقد واالبداعي : استراتيجية التعمـ التعػاوني فػي تػدريس المطالعػة ( . 2006السميتي ، فراس .)
 ، عالـ الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ، إربد ، عماف1،طوالنصوص األدبية 

 

كيػر الرياضػي فػػي أثػر اسػتخداـ الخطػػوات السػبع فػي تنميػة بعػػض ميػارات التف( .2012سػميـ ، معػزز .)
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،  جانبي الدماغ لػدى طػالب الصػؼ الثػامف األساسػي فػي محافظػات غػزة

 كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية 

. فاعمية استخداـ نموذج دورة التعمـ سباعية المراحػؿ فػي تػدريس العمػـو عمػى ( 2009السيد، وفػاء.   )
مفاىيـ العممية وتنمية بعػض ميػارات التفكيػر الناقػد لػدى تالميػذ  األوؿ تعديؿ بعض التصورات البديمة لم

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة المنيا ، مصر  ،االعدادي

أثر دورة التعمـ في تدريس العمـو عمى التحصيؿ وبقاء أثػر الػتعمـ واكتسػاب ( . 2003شبليؿ، أيمػف.   )
ة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ، الجامعػػة اإلسػػبلمية  ، كميػػة ، رسػػال عمميػػات العمػػـ لػػدى طػػالب الصػػؼ السػػابع

 التربية ، غزة
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فاعمية برنامج قائـ عمى نموذج شوارتز  في تنميػة ميػارات التفكيػر الناقػد فػي (.2017الشيخ ، أحػبلـ .)
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،  مػػادة العمػػـو والحيػػاة لػػدى تمميػػذات الصػػؼ الرابػػع األساسػػي فػػي غػػزة

 بلمية ، غزة ، فمسطيف .الجامعة اإلس

البنػػائي فػػي تنميػػة التحصػػيؿ وبعػػض ميػػارات   Seven E᾽sفعاليػػة نمػػوذج  . (2003).منيػػر صػػادؽ،
 (3)6، مجمػػػػة التربيػػػػة العمميػػػػة سػػػػمطنة عمػػػػاف ،صػػػػؼ الثػػػػاني االعػػػػدادي عمميػػػػات العمػػػػـ لػػػػدى تبلميػػػػذ اؿ

 . 190-145ص،

تنميػة مسػتوى التحصػيؿ واالتجػاه نحػو مػادة  ( . فاعميػة دورة الػتعمـ السػباعية فػي2017)   .صػرايرة، رغػد 
جامعػة االزىػر، القػاىرة  مجمػة كميػة التربيػة ، األحيػاء  لػدى طػبلب الصػؼ العاشػر األساسػي فػي األردف.

 .540-517(، ص174)36،

فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجية سػكامبر فػي تنميػة ميػارات التفكيػر الناقػد (. 2017صقر ، نجبلء.)
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ، الجامعػة  يػاة لػدى تمميػذات الصػؼ الرابػع األساسػي بغػزةفي العمػـو والح

 اإلسبلمية ، غزة، فمسطيف 

،مكتبػػػة االنجمػػػو  أسػػػاليب التعمػػػيـ والػػػتعمـ وتطبيقاتيػػػا فػػػي البحػػػوث التربويػػػة(. 2002الطنػػػاوي، عفػػػت .)
 المصرية ،القاىرة ، مصر.

( البنائيػػػة فػػػي فيػػػـ المفػػػاىيـ العمميػػػة ، 7E᾽sة التػػػدريس )( . أثػػػر اسػػػتراتيجي2014طنػػػوس، انتصػػػار .   )
مجمػػة واكتسػػاب التفكيػػر االستقصػػائي لػػدى طمبػػة المرحمػػة األساسػػية فػػي ضػػوء مفيػػـو الػػذات  األكػػاديمي،  

 160-127( ، ص8) 2جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، 

 

فػػػػي التحصػػػػيؿ والتفكيػػػػر  5E᾽sيجية دورة الػػػػتعمـ  المعدلػػػػة . تػػػػأثير إسػػػػترات( 2010)   الظفيػػػػري، بشػػػػرى.
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،كميػة واالبػداعي لػدى طالبػات الصػؼ الخػامس االبتػدائي فػي مػادة العمػوـ

 العمـو التربوية ، جامعة الشرؽ األوسط ، األردف 
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ودورة الػتعمـ المعدلػة سػباعيا ،  أثر استخداـ دورة التعمـ المعدلة رباعيا(. 2014عبد الرزاؽ ، خميؿ .  )
. رسػػػالة دكتػػػوراه غيػػػر منشػػػورة ،جامعػػػة العمػػػـو فػػػي حػػػؿ المسػػػألة الرياضػػػية واالتجاىػػػات نحػػػو الرياضػػػيات

 اإلسبلمية العالمية ، األردف

 ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف تعميـ التفكير ومياراتو( ، 2007عبد العزيز ، سعيد )

 

، عػػدناف نمػػاذج نظريػػة –تنميػػة ميػػارات التفكيػػر (. 2007، الجػػراح ، عبػػد الناصػػر، بشػػارة ، موفػػؽ.)العتػػـو
 األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف ، 1، ط وتطبيقات عممية

فػي اكتسػاب المفػاىيـ وميػارات التفكيػر الناقػد فػي   (K.W.Lأثػر أسػتراتيجية )(. 2012عراـ ، ميرفت.)
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف. لسابعالعمـو لدى طالبات الصؼ ا

 

أثػػػر اسػػػتخداـ دورة الػػػتعمـ الخماسػػػية فػػػي تحصػػػيؿ طالبػػػات الصػػػؼ الثػػػامف ( . 2008عطػػػاء، نػػػدى.  )
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عدف ،اليمف  األساسي في مادة العمـو واالحتفاظ بالتعمـ

، عماف ، دار المناىج لمنشر  . استراتيجيات ما وراء المعرفة في فيـ المقروء( 2009عطية ، محسف .)
 والتوزيع .

 

عمػاف ، دار صػفاء لمنشػر والتوزيػع  التفكير : أنماطو وأساليب تعممو وتعميمػو( .2012العفوف ، ناديػة . )
 ، األردف 

فػي تنميػة ميػارات   Seven E᾽sأثػر تػدريس وحػدة قائمػة عمػى اسػتراتيجية ( . 2014العيد، وئػاـ .  )
،  األساسػي فػي قطػاع غػزة  التواصؿ الرياضي فػي اليندسػة واالحتفػاظ بيػا لػدى طالبػات الصػؼ التاسػع

 .رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة االزىر ، غزة

 ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع عماف األردف  مقدمة في تدريس التفكير(. 2009غانـ ، محمود .)
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، دار الشػػػروؽ لمنشػػػر والتوزيػػػع ، عمػػػاف ،  1ط . المػػػدخؿ إلػػػى التػػػدريس،( 2003الفػػػتبلوي ، سػػػييمة . )
 األردف

 

فػػي التحصػػيؿ فػػي مػػادة العمػػـو    7E᾽sفاعميػػة اسػػتراتيجية  دورة الػػتعمـ ( . 2008القضػػاة، لونػػا .   )
رة ، جامعػة آؿ البيػت ، ، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػو واالتجاىات نحوىا لطالبػات الصػؼ الثػامف األساسػي

 .كمية العمـو التربوية، األردف 

 

فػي    RISKأثر التكامؿ بػيف ممػؼ اإلنجػاز والبرنػامج الػذكي لمعالجػة المعرفػة (.2017الكركي، نائمة .)
، رسػالة ماجسػتير  التحصيؿ وتنمية التفكير الناقد لػدى طمبػة الصػؼ السػادس األساسػي فػي مػادة العمػـو

 لقدس ، القدس ، فمسطيف .غير منشورة ، جامعة ا

 

أثػر مخططػات التعػارض المعرفػي فػي تنميػة المفػاىيـ وميػارات حػؿ المسػألة ( . 2011ماضي ، إيمػاف )
 ، غزة ،فمسطيف اإلسبلمية  الجامعة، رسالة ماجستير غير منشورة ،  الوراثية لدى طالبات الصؼ العاشر

 

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، 3، ط يس العامة. طرائؽ التدر ( 2007محمود .) ،مرعي ، توفيؽ ، الحيمة
 .عماف ، األردف 

أثر استخداـ استراتيجية جيجسو في تنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو العمـو (. 2013المطوؽ، ىاني .)
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ،فمسطيف. لدى طمبة الصؼ الثامف بغزة

أثر استخداـ األلغاز في تنمية التفكير الناقد في الرياضيات والميؿ نحوىػا لػدى (. 2009)نصار، إييػاب.
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسبلمية ، غزة ، فمسطيف  تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة
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ارات التفكير الناقد . أثر تدريس العمـو باستراتيجية لعب األدوار عمى تنمية مي( 2015نصر اهلل ، االء.)
ة ، ، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة النجاح الوطني لطالب المرحمة األساسية العميا في مدينة طولكـر

 نابمس ، فمسطيف
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 ( 1ممحؽ )

 وفؽ استراتيجية دورة التعمـ السباعية  دليؿ المعمـ

دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة الثانية )تركيب المادة وخصائصيا( مف كتاب العموـ والحياة الجزء األوؿ 
    7E᾽sلمصؼ السادس األساسي وفؽ استراتيجية دورة التعمـ السباعية 

 اعداد الباحث : إيياب سويطي

 فمسطيف  –القدس 

2018/2019 

 :المقدمة 

يعتبر دليؿ المعمـ األداة في يد المعمـ، والمرشد الذي يرشده في كيفية تنفيذ استراتيجية أو طريقة معينة في 
عداد ىذا الدليؿ مف إالتدريس ، وقد جاء ىذا الدليؿ لتنفيذ استراتيجية دورة التعمـ السباعية البنائية ، وقد تـ 

بقة المرتبطة باالستراتيجية ، ليكوف لممعمـ  مساعدا في خبلؿ الرجوع الى األدب التربوي ، والدراسات السا
لمصؼ السادس  (الجزء األوؿ )تدريس الوحدة  الثانية )تركيب المادة وخصائصيا( مف كتاب العموـ والحياة

المتعمـ نشيط يبني معارفو  أفّ ، والتي ترى   7E᾽sاألساسي وفؽ استراتيجية دورة التعمـ السباعية البنائية 
خذيف بعيف االعتبار أف يكوف لمطمبة دور آويوظؼ خبراتو السابقة لفيـ وتفسير التعمـ الجديد ، بنفسو ، 

ليذه العممية وىدؼ الباحث مف خبلؿ   ومسيبلً  اً أساسي في عممية التعمـ ،في حيف يكوف دور المعمـ ميسر 
ناقد  لدييـ ويشتمؿ الدليؿ ثر دورة التعمـ عمى تحصيؿ الطمبة وتنمية التفكير الأعداد ىذه المادة دراسة إ

 عد عمى ما يمي:المُ 

 .( مقدمة عف استراتيجية دورة التعمـ السباعية1

 .( الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية وخطوات سير الدرس2

 .( األىداؼ العامة المرتبطة بالوحدة3

 .( خطة تدريس كؿ درس 4
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 : البنائية   7E᾽sمقدمة عف استراتيجية 

مف االستراتيجيات البنائية وتتكوف ىذه  البنائية (   E᾽s 7تعد استراتيجية دورة التعمـ السباعية )
االستراتيجية مف سبع خطوات متسمسمة ومنظمة ، يوظفيا المعمـ داخؿ الغرفة الصفية ، أو في المختبر 

حصيؿ الدراسي وتنمية عمميات و في الميداف ، بيدؼ بناء الطمبة المعرفة بأنفسيـ وزيادة التأالمدرسي، 
ربع ألى إثـ تطورت  .تطبيقو  وتفسير المفيـو و مراحؿ ىي : االستكشاؼ  ثبلث العمـ ، حيث بدأت في 

و لى خمس مراحؿ ىي : االنشغاؿ إثـ تطورت  .التقويـ  و التطبيؽ والتفسير  ومراحؿ ىي : االستكشاؼ 
لى سبع مراحؿ والمراحؿ السبعة مبتدئة إـ تطويرىا ثـ ت .والتقويـ والتطبيؽ  والتفسير  و االستكشاؼ

 (  وتتمثؿ المراحؿ السبعة ب:(Eبحرؼ 

 Excitement phase( مرحمة اإلثارة :1

  Exploration phase( مرحمة االستكشاؼ:2

  :Explanation phase( مرحمة التفسير3

 :Expansion phase:( مرحمة التوسع4

 Extension phase:( مرحمة التمديد 5

  Exchange phase   ( مرحمة التبادؿ6

     Examination phase:( مرحمة الفحص7

 

 

 Excitement phaseأوال : مرحمة اإلثارة :

ثارة تساؤالت وتشجيع التنبؤ وانخراط  اليدؼ في ىذه المرحمة  يقوـ المعمـ إثارة فضوؿ الطبلب وتحفيزىـ وا 
ويكوف دور المعمـ ىنا خمؽ  ،ت السابقة لدى المتعمميفالطبلب بمفيوـ الدرس ، وكذلؾ الكشؼ عف الخبرا

يقية ، حالة مف عدـ االتزاف أو التناقض مف خبلؿ عمؿ أنشطة متنوعة مثؿ: اختبار قصير ، ميمات حق
خارطة أو آية قرآنية أو حديث نبوي أو مثؿ شعبي ، أو و لوحة كاركاتير، تأمؿ اشكاؿ وصورة معينة  أ

عرض فيديو قصير، وبعدىا يتـ تدويف أو حكاية قصة قصيرة، أو حجية ، أ وحدث متناقض أ أومفاىيـ ،
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ف يعرفوا عف الموضوع  ولكي يبني الطبلب معارفيـ لطبلب عمى السبورة وماذا يريدوف أمبلحظات ا
 وتكوف ىذه األنشطة واضحة في المرحمة التالية .، لى مواءمة سيـ البد مف أنشطة تعميمية تؤدي إبأنف

  Exploration phaseة االستكشاؼ:ثانيا: مرحم

التي تعتمد   تيدؼ ىذه المرحمة الى إرضاء فضوؿ الطبلب مف خبلؿ القياـ بسمسمة مف األنشطة التعاونية
لى  مجموعات  غير متجانسة ويكوف التعمـ مرتكزا حوؿ المتعمـ ، وفييا يتـ إعطاء عمى تقسيـ  الطبلب إ

انات بواسطة خبرات حسية حركية مباشرة وأيضا يقوـ المعمـ الطبلب مواد وتوجييات يتبعونيا لجمع بي
تشجيع الطبلب وتوجيييـ لمعمؿ مع بعضيـ البعض ،ويتابع تسجيؿ مبلحظاتيـ وطرح تساؤالت تؤدي الى 

لمجموعات التعمـ التعاونية، ويقوـ الطبلب بالتفكير بحرية واستخداـ  اً عدـ االتزاف موفرا بذلؾ وقت
رضيات  وتبادؿ المناقشات في مجموعات التعمـ التعاونية وتعميؽ االحكاـ عمى االستقصاء وصياغة الف
 المناقشات والمبلحظات 

 :Explanation phaseثالثا :مرحمة التفسير

في ىذه المرحمة ال يتـ أي نشاط تجريبي ، ويعرض الطبلب النتائج التي حصموا عمييا مف مرحمة 
لى شرح وتوضيح المعارؼ إطريقة تعاونية ، وتيدؼ االستكشاؼ ، بحيث يبني الطبلب معارفيـ ب

وىنا يقـو المعمـ بتشجيع الطبلب عمى توضيح المعارؼ  ، والميارات المراد تعمميا وتعريفيا اجرائيا
و البرىاف أو المبررات وتزويد أوالمصطمحات وتفسيرىا ومعالجتيا وتنظيميا، وطرح تساؤالت  لتقديـ األدلة 

لى بعضيـ إتفسيرات وتسميط الضوء عمييا وىنا يتطمب مف الطبلب االستماع الطبلب بالتعريفات وال
والتفاعؿ مع المعمـ والرجوع الى مصادر المعرفة ، ويتـ تدويف تفسيرات كؿ مجموعة عمى السبورة ، 

يجاد عبلقة بيف المعارؼ الميارات التي تـ التوصؿ ا  وصياغة التفسير المناسب وتوضيحو أماـ الطمبة ،و 
 مع المشكبلت الحقيقية ىنا تكمف اإلجابة في المرحمة التي تأتي بعدىا.لييا إ

 :Expansion phase:رابعا:مرحمة التوسع

تيدؼ ىذه المرحمة الى استخداـ المعمومات التي قدمت لتطبيقيا في مواقؼ جديدة ، وربط المعارؼ 
ف يسألوا لطبلب عمى أـ تدريب اوالميارات بالمشكبلت الحقيقية التي تواجو الطبلب في الواقع ، وىنا يت

مثمة عمى تطبيقات حياة تعتمد عمى البيانات التي أنفسيـ : ما أوجو استفادتي في الحياة العامة ؟ إعطاء أ
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تـ استخبلصيا ويتطمب مف الطالب اكتشاؼ تطبيقات حياتية جديدة ،اتخاذ قرارات وحؿ مشكبلت وتصميـ 
 تجارب .

 Extension phase:مرحمة التمديد  خامسا(

لى مباحث أخرى ، وتوضيح العبلقة ببف الميارات والبيانات التي دؼ  ىذه المرحمة إلى تمديد المعارؼ إتي
ف تـ التوصؿ الييا بميارات او أمثمة ذات صمة أو عبلقة ، وىنا يتطمب مف معمـ العموـ البحث ع

د عمى الربط بيف المعارؼ و عدة مباحث وطرح التساؤالت التي تساعمعمومات ذات صمو بالمبحث نفسو أ
 والمواد األخرى وىنا يتطمب مف الطمبة عممية الربط السميـ .

 Exchange phase  : سادسا: مرحمة التبادؿ

ادؿ الخبرات بالتعاوف لى تبادؿ األفكار والمعمومات بيف المجموعات التعاونية  وتبتيدؼ ىذه المرحمة إ
معمومات والبيانات التي توصموا إلييا بشكؿ منفرد و نشر الالمتعمـ بيا كبيرا حيث يتطمب من ،ويكوف دور

بة والمجموعات التي تقدـ و مجموعات وكذلؾ عرض نتائجيـ عمى بعض، مع اإلشارة ىنا الى تعزيز الطمأ
 بداعا.تصورا وا  

     Examination phase:مرحمة الفحص سابعا:

جزئية مف دورة  رة ىنا اف التقويـ مستمر في كؿ تيدؼ ىذه المرحمة إلى تقييـ  تعمـ فيـ الطمبة ، مع اإلشا
المعمـ في مبلحظة الطبلب في تطبيؽ المعارؼ والميارات والعمميات وتقييـ معرفتيـ  التعمـ ويكوف دور

مع  ؟ما رأيؾ ؟ لماذا اعتقدت ىكذا فتوحة النياية مثؿ: ماذا يحدث لو؟والبحث عف األدلة وطرح أسئمة م
 يقي التركيز عمى التقويـ الحق
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 األىداؼ العامة المرتبطة بتدريس الوحدة الثانية )تركيب المادة وخصائصيا(  مف منيج العمـو والحياة 

ف يكونوا قادريف عمى توظيؼ المواد في حياتيـ اليومية قع مف طبلب الصؼ السادس األساسي أيتو 
 تية :اعتمادا عمى الخصائص الفيزيائية والكيميائية مف خبلؿ األىداؼ اال

 .( التوصؿ إلى أف الذرة وحدة بناء المادة1

 .( توضيح المقصود بكؿ مف الجزيء والذرة 2

 .لى عناصر ومركبات ( تصنيؼ المواد إ3

 .لى بعض العناصر المكونة لؤلرض ورموزىا( التعرؼ إ4

 .( استنتاج بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لبعض العناصر 5

 .زات وال فمزات واشباه فمزات حسب خصائصيالى فم( تصنيؼ العناصر إ6

 .( استنتاج أىمية المواد في الطبيعة7

 ( تفسير بعض الظواىر الطبيعية بناء عمى الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمعناصر8
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 التوزيع الزمني لموضوعات الوحدة الثانية ) تركيب المادة وخصائصيا( :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد  المحتوى الدرس 
 الحصص 

 6 تركيب المادة وؿأل لدرس اا

 

بعض الخصائص الفيزيائية  الدرس الثاني
 والكيميائية لمعناصر

13 

 

 

 6 الفمزات والالفمزات الدرس الثالث

 

 25 المجموع الكمي
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 الدروس المعدة باستراتيجية دورة التعمـ السباعية 
 1مادة                                عدد الحصص :عنواف الدرس : تركيب المادة   / وحدة بناء ال

 األىداؼ الخاصة : 

 .أف يوضح المقصود بالمادة -1

 .أف يوضح المقصود بالذرة  -2

 .أف يعًرؼ الطالب الذرة بمغتو الخاصة -3

 العمـ والعمماء في اكتشاؼ الذرة ر دورأف يقدّ  -4

  ، مقصمنيـو لو ورقة دفتر ، ورقة األالمصادر والوسائؿ : 

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 10مرحمة اإلثارة :                                                              (1
مف خبلؿ كتابة  (ياصتركيب المادة وخصائ )عمى محتويات الوحدةبة ( يقوـ المعمـ بتعريؼ الطم1

مب منيـ التأمؿ في الصور الموجودة في بداية الوحدة واطرح أسئمة العنواف عمى السبورة ثـ يط
ثـ يتـ قراءة  ،يستخدـ الطالب فييا عمميات العمـ ماذا تشاىد في الصورة ؟ وأسمع إلى  إجاباتيـ

أًف ىذه الوحدة تتعمؽ بموضوع  إلى األىداؼ الموجودة ومناقشتيا بشكؿ سريع مع توجيو الطبلب 
 الكيمياء.

 اآلتية:واثارة فضوليـ مف خبلؿ  تأمؿ الصورة بة ة الطميتـ تييئ 
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 اآلتية : طمب منيـ اإلجابة عف أسئمة أثـ  

 اكتب ما تعبر عنو الصورة؟

  لماذا يعد جسـ االنساف مادة ؟ 

فترة التأمؿ واإلجابة عف أسئمة النشاط الموجودة  ومناقشة إجابات الطمبة ومراجعة  بة بعد إعطاء الطم
 مادة وخصائص المادة اطرح عمييـ السؤاؿ االتي  :الطبة بال

 ما اصغر جزء في المادة ؟

 دقائؽ 10مرحمة االستكشاؼ :                                                       (2
( طبلب ويقـو   الطبلب 5-4في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف ) بةيوزع المعمـ الطم   

   يتضمف قص ورقة االلمنيوـ إلى عدة أجزاء زيع األدوار ويتـ الطمب منيـ تنفيذ نشاط فيما بينيـ بتو 
المطروحة ، كـ عدد المرات التي استطعت فييا قص الورقة ؟ ما طوؿ القطعة بعد واإلجابة عف أسئمة 

 بةمويقـو المعمـ بمتابعة الط مرة ؟  30مرة ؟ماذا تتوقع أف يكوف طوؿ القطعة بعد قصيا  18قصيا 
رشادىـ  مع األخذ ب، والتجوؿ بيف المجموعات  يف االعتبار إجراءات السبلمة العامة  أثناء استخداـ عوا 

 وقص ورؽ االلمنيـو  ، المقص 

 دقائؽ 5مرحمة التفسير :                                                         (3
 المجموعات في اإلجابات التي توصموا الييا وتدوينيا  بعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ، يتـ مناقشة  

واالستماع الى اجاباتيـ بمغتيـ الخاصة واالتفاؽ عمى تعربؼ وصياغة موحدة لمذرة  وكتابتيا ،عمى السبورة 
 قراءتيا اكثر مف مرة بة واطمب مف الطم ،عمى السبورة
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 دقائؽ 5                 مرحمة التوسع :                                         (4
 اآلتي:اطمب مف الطبلب قراءة النص الموجود  في ىذه المرحمة

 

 

 

 اطرح األسئمة االتية :

 ( إلى ماذا توصؿ الفيمسوؼ اليوناني ديموقراط؟  1

 ( اكتب بمغتي تعريفًا لمذرة .2

 دقائؽ 3 مرحمة التمديد                                                            (5
 يره( اً قرآنية ) فمف يعمؿ مثقاؿ ذرة خير في ىذه المرحمة اكتب اآلية ال  

 ىذه اآلية مف قبؿ ؟    ـواطرح أسئمة عمى الطمبة ىؿ قرأت
ثـ اطرح عمييـ السؤاؿ االتي )أتخيؿ أنني جمعت قطع ورؽ الذرات الناتجة ( ما الشيء الذي أتوقع أف 

 أحصؿ عميو ؟ 
 دقائؽ 4                                                        مرحمة التبادؿ :     (6

في ىذه المرحمة أطمب مف كؿ طالب اختبار نفسو ؟ ما المعارؼ  الجديدة التي تعرفت عمييا؟ ؟ إذا  
  .ىناؾ معمومة تريد مجموعة أف تطرحيا نسمع الييا ونناقشيا مع المجموعات األخرىكانت 
 دقائؽ 3                                                     مرحمة الفحص :         (7

وتدويف المبلحظات في دفتر ميـ مبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقيي
 المبلحظات .

 التقويـ 
 .......ي :.............................................................ىبمغتؾ الخاصة  الذرة
 

 ةعمماء بحثوا في عمـ الذر  ثبلثةابحث عف أسماء  واجب بيتي
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 1عنواف الدرس :العنصر و المرَكب                                              عدد الحصص :

 األىداؼ الخاصة : 

 أف يستنتج الطالب خصائص العنصر  -1
 أف يستنتج  الطالب خصائص المركب -2
 مركبأف يقارف بيف العنصر وال -3
 لى عناصر ومركباتإأف يصنؼ بعض المواد  -4
 أف يعطي أمثمة عمى عناصر ومركبات  -5

 ، مركبات، مجسـ نماذج الذرات ومنيـو ل) حديد، نحاس ، األ عناصر مختمفةالمصادر والوسائؿ : ، 

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 5                                   مرحمة اإلثارة :                         (1
ما المقصود بالذرة ؟ ىؿ  ،( في البداية عمؿ مراجعة بسيطة  وتشخيص لمدرس السابؽ وطرح أسئمة1

الخبرة  فّ أل،لى إجابات الطبلب إلذرة قابمة لمتجزئة ؟ االستماع  تحتفظ الذرة بخصائص المادة ؟  ىؿ ا
 السابقة ميمة  

تي أتخيؿ أنني جمعت ذرات مف األلمنيـو اآلثارة فضوليـ مف خبلؿ  طرح السؤاؿ ا  و  مبةيتـ تييئة الط
وىنا يتـ االنتقاؿ تي دعنا نقوـ بالنشاط  آلما الشيء المتوقع أف أحصؿ عميو ؟ لئلجابة عف السؤاؿ ا،

 إلى مرحمة االستكشاؼ

 قائؽد 10مرحمة االستكشاؼ :                                               (2
( طبلب ويقـو   الطبلب 5-4في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف ) بةيوزع المعمـ الطم   

يقوـ الطبلب باستخداـ نماذج الذرات عمؿ  حيثويتـ الطمب منيـ تنفيذ نشاط   ،فيما بينيـ بتوزيع األدوار
 نماذج كما في الصورة 
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ويقوـ المعمـ بمتابعة ؼ في كؿ نموذج يتـ تصميمو ختبلومف ثـ اطمب مف كؿ مجموعة استنتاج اال
 عمؿ المجسمات عندما يواجيوف صعوبة رشادىـ فيا  و الطبلب والتجوؿ بيف المجموعات 

 دقائؽ 5مرحمة التفسير :                                                   (3
اإلجابات التي توصموا الييا وتدوينيا بعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في  

ؼ وصياغة موحدة لمعنصر يواالستماع إلى إجاباتيـ بمغتيـ الخاصة واالتفاؽ عمى تعر ،عمى السبورة 
 .طمب مف الطبلب قراءتيا أكثر مف مرة أوكذلؾ لممركب  وكتابتيا عمى السبورة و 

 دقائؽ 5        مرحمة التوسع :                                             (4
  ،في تركيبيا العناصر والمركبات  إعطاء أمثمة عمى مواد في المنزؿ تدخؿ  أكمؼ الطمبة في ىذه المرحمة 

كيب الجسـ ،بعد ذلؾ أعط امثمة عمى عناصر ومركبات تدخؿ في تر  .مثمة عمى عناصر ومركبات أأعط 
 جاباتيـ .إلى إجاباتيـ   ومناقشتيـ في إاستمع 

 دقائؽ 5يد                                                              مرحمة التمد (5
تي مف خبلؿ عمؿ المجسمات ومف الصور الموجودة التي تبيف تركيب العناصر آلطرح السؤاؿ اا

طمب مف الطبلب تدوينيا ومف ثـ أ ثـ والمركبات ، ما أوجو الشبو واالختبلؼ بيف العناصر والمركبات ؟ 
 اقشتيـ وكتابتيا عمى السبورة أقوـ بمن

 خر ىؿ ذرات العنصر تحمؿ صفات العنصر وتمثمو ؟آواطرح سؤاؿ 
 دقائؽ    5مرحمة التبادؿ :                                                      (6

أي  ،44في ىذه المرحمة اطمب مف كؿ طالب اختبار نفسو   مف خبلؿ حؿ السؤاؿ الرابع صفحة  
عطاء تغذية راجعة ؟ إواد الموجودة تصنيؼ الم  لى عناصر ومركبات  ومف ثـ تصحيح السؤاؿ وا 

 دقائؽ 5مرحمة الفحص :                                                       (7
وتدويف المبلحظات في دفتر  ـمبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقيي

 المبلحظات .
  التقويـ

 العنصر ىو:..............................................................................(1
 المركب ىو:...................................................................................( 2
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 (  افسر / يعتبر الماء مركب؟3
 ت ( صنؼ المواد اآلتية إلى عناصر ومركبا4
 يد ، ثاني أكسيد الكربوف ، سكر، نحاس، ذىب(د)ح
 
 ؟ماذا لو اختفت العناصر والمركبات ما ىي األشياء التي سوؼ تختفي مف حياتنا  (5
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 1عنواف الدرس األوؿ  : الجزيء                                          عدد الحصص :

 األىداؼ الخاصة : 

 .تب بمغتو الخاصة تعريفا لمجزيءأف يك -1

 .أف يقارف بيف الجزيئات مف حيث نوع الذرات  -2

 .مثمة عمى بعض الجزيئات الموجودة في الطبيعة  أأف يعطي  -3

  كتاب ، السبورة ، مجسـ الذرات المصادر والوسائؿ : 

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 7                                                   مرحمة اإلثارة :      (1
في الدرس السابؽ وطرح أسئمة ما المقصود بالعنصر؟ ما المقصود بالمركب ؟ بة ( يتـ مراجعة الطم1
 االستماع إلى إجاباتيـ  عط أمثمة عمى العناصر والمركبات ا

  آلتية :افترة لمتأمؿ في األشكاؿ  الموجودة  بة(  إعطاء الطم2
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ثـ استمع إلى اجاباتيـ ؟   بيف الشكؿ األوؿ والشكؿ الثاني  طمب منيـ تحديد أوجو الشبو واالختبلؼأو 
ف تعرفوا عنو ؟ أذف ما موضوع درسنا؟ ماذا تريدوف إواطرح أسئمة عمييـ ماذا تعرفوف عف الجزيئات؟ 

 .يتـ تدويف عنواف الدرس عمى السبورة

 

 دقائؽ  8                                       مرحمة االستكشاؼ :         (2
( طبلب ويقـو   الطبلب 5-4في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف )يوزع المعمـ الطمبة   

ف يعمموا أويطمب منيـ  ، مجسمات الذرة عمى كؿ مجموعة ، ويوزع المعمـ فيما بينيـ بتوزيع األدوار 
ؼ يطمب مف كؿ مجموعة تدويف تعر ألجزيء ثاني أكسيد الكربوف ثـ ًا سملجزيء االكسجيف ومج اً مجسم

والتجوؿ بيف المجموعات  ويتابع المعمـ الطمبة ويتجوؿ بينيـالييا  وصمواشكاؿ التي تلمجزي بناء عمى األ
ر و   شادىـ  ا 

 دقائؽ   5مرحمة التفسير :                                              (3
لييا  حوؿ إف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في اإلجابات التي توصموا بعد االنتياء م 

ؼ يواالتفاؽ عمى تعر  ،جاباتيـ بمغتيـ الخاصةإ إلى وتدوينيا عمى السبورة واالستماع ،ءمفيوـ الجزي
 جزيء  وكتابتيا عمى السبورة واطمب مف الطبلب قراءتو  اكثر مف مرة ؟موصياغة موحدة ل

 ا المقصود بالجزي؟اذف م

 دقائؽ 5مرحمة التوسع :                                                     (4
 اطمب مف الطبلب  أف يذكروا أمثمة عمى الجزيئات ؟ واستخداـ الجزيئات في الطبيعة 

 وأىمية الجزيئات في الحياة  .

 دقائؽ 3            مرحمة التمديد                                              (5
 اطرح السؤاؿ االتي :   

ما الفرؽ بيف جزيء االكسجيف وجزيء ثاني أكسيد الكربوف مف حيث نوع الذرات ؟ اعط الطبلب فترة مف 
 الوقت ومف ثـ استمع الى اجاباتيـ  
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 دقائؽ 7مرحمة التبادؿ :                                                     (6
 ؟ بشكؿ تأممي لب اختبار نفسو طمب مف كؿ طاأ

 ما المعارؼ  الجديدة التي تعرفت عمييا؟ 
 وتعرض كؿ مجموعة المجسمات التي تـ تصميميا مف نماذج الذرات عمى المجموعات األخرى ؟  
 
 

 دقائؽ 5مرحمة الفحص :                                                        (7
 

 التقويـ :
 ......................................................................ىو :... ءالجزي( 1
 ( ماذا ينتج عف اتحاد ذرتي مف عنصر االكسجيف وذرة مف عنصر الكربوف ؟2
 
 ف يحدث؟أخيؿ اختفاء الجزيئات ماذا تتوقع تأ( 3
 صغر جزيء في المركب لماذا تعتقد ذلؾ ؟ ما الدليؿ عمى ذلؾ ؟ألجزيء ؟ ا( 4
 
حث عف عناصر تتواجد في الطبيعة أبو الشبكة العنكبوتية ألى مكتبة المدرسة إبالرجوع اجب بيتي و 

  ممؼ االنجازفي وأخرى بصورة جزيئات واحتفظ بيا  بصورة ذرات منفردة
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 2عنواف الدرس   : أتعمـ الرموز                                             عدد الحصص :

 الخاصة :  األىداؼ

 .ف يعمؿ سبب ترميز العناصرا -1

 .أف يكتب رموز  بعض العناصر بشكؿ صحيح  -2

 . أف يستنتج رموز بعض العناصر بناء عمى قواعد الترميز  -3

  ، الكتاب المدرسي ) نحاس ، حديد، كبريت ، زئبؽ(عناصر مختمفة المصادر والوسائؿ : 

 مـ السباعية :الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التع

 دقائؽ 5مرحمة اإلثارة:                                                                (1
 تية لمنقاش :آليطرح المعمـ القضية ا 

إذا كنت تعمؿ في مختبر أبحاث في جامعة صينية ، ونفذ لديؾ عنصر الكبريت ، كيؼ ستطمب مف 
 تعرؼ اسمو  بالمغة الصينية ؟ نت الوأمف عنصر الكبريت  مسؤوؿ المختبر بعضاً 

 مع توجيو النقاش لموصوؿ الى أىمية استخداـ رموز العناصر ؟، جاباتيـ إناقش الطبلب في 

 ماذا يعني الرمز )ص.ب(  ؟ ما ذا يعني الرمز) ت(  التوصؿ الى أىمية الرموز

 دقائؽ 5  مرحمة االستكشاؼ :                                                     (2
( طبلب ويقـو   5-4يوزع المعمـ الطبلب في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف )   
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 :تية اآل ويتـ الطمب منيـ تأمؿ صور العناصر، الطبلب فيما بينيـ بتوزيع األدوار 

 دقائؽ 5مرحمة التفسير :                                                          (3
 ،جاباتيـإـ مناقشة المجموعات في المبلحظات التي توصموا الييا وتدوينيا عمى السبورة واالستماع إلى يت 

، ولكؿ منيا اسـ متفؽ عميو ، وقد سمي بعضيا بالمغة  رعمى أف ىناؾ عدد كبير مف العناص واالتفاؽ
 (H( يرمز لو بالحرؼ )enydrogHبالمغة اإلنجميزية ، مثؿ الييدروجيف ) اآلخرالبلتينية ،وسَمي بعضيا 

وكذلؾ المفظ ،وىكذا تسمى باقي الرموز مع كتابة الرموز لبعض العناصر عمى السبورة بالشكؿ الصحيح  ،
 ويكتب المعمـ عمى السبورة الحرؼ بالشكؿ السميـ  ،السميـ لمرمز

 دقائؽ 5مرحمة التوسع :                                                            (4
أىمية ترميز العناصر بالرموز ؟ تية ؟ ما آلطرح عمى الطبلب اإلجابة عف األسئمة اأ في ىذه المرحمة

العناصر  أف يقر ألصاؽ ممصؽ عمييا بالرموز و ا  ذلؾ احضار عينات عناصر مختمفة و  طمب منيـ بعدأو 
 بالرموز وليس بالمفظ .

 دقائؽ 10                    مرحمة التمديد                                          (5
أف ىناؾ مشكمة جديدة برزت في تسمية العناصر التي تتشابو  : في ىذه المرحمة أطرح القضية اآلتية  

(  upriumC(  والنحاس )alciumC( و الكالسيـو )arbonCسمائيا مثؿ الكربوف )أبالحرؼ األوؿ مف 
حؿ ىذه  فّ ألى إلى إجابات الطبلب والتوصؿ إع برأيؾ كيؼ تغمب العمماء عمى ىذه المشكمة ؟ االستما

المشكمة التعبير عف العنصر الذي اكتشؼ أوال بالحرؼ األوؿ  مف اسمو ، بينما عبروا عف كؿ واحد مف 
، والحرؼ  العناصر األخرى بالحرفيف األوؿ والثاني مف اسـ العنصر ، حيث يكتب الحرؼ األوؿ كبيراً 

( وىكذا تـ Cu( والنحاس )Caوالكالسيوـ ) ( ألنو اكتشؼ أوالً Cالكربوف )وبذلؾ يكوف رمز  ًا،الثاني صغير 
 حؿ القضية 

 دقائؽ 5مرحمة التبادؿ :                                                         (6
طرح اسـ العنصر واطمب منيـ وأمسابقة سريعة  أجريمف كؿ مجموعة و  اً رشح طالبأفي ىذه المرحمة  

وكذلؾ مبلحظة كتابة الرموز  ،عمى السبورة بشكؿ سريع ومبلحظة الطالب األسرع وتعزيزه تدويف الرمز
والتدريب عمى كتابة الرموز  48كماؿ الجدوؿ صفحة ا  طمب منيـ حفظ الرموز و أو  ،بالشكؿ الصحيح 
 ، بالشكؿ الصحيح 
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ثراء الطمبة حوؿ أىمية الرموز في كتابة صيغ المركبات الكيميائية   وا 
 

 دقائؽ 5الفحص :                                                   مرحمة (7
وتدويف المبلحظات في دفتر  ـالمعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقيي يبلحظ

 المبلحظات .
 التقويـ :

 .وـ بترميز الرموز بيذه الطريقة لو كنت مكاف العمماء ىؿ ستق( 1
 رموز ؟ ماذا تتوقع أف يحدث؟ تخيؿ عدـ وجود الأ( 2
 N( ىو الرمز  Nitron( أ( اذا عممت أف رمز عنصر النيتروجيف )3

 ما رمز العناصر االتية :
 الصوديـو :

 النيوف:
 النيكؿ : 

 عمييا في تحديد الرموز؟ اعتمدتب( أوضح القاعدة التي 
 

 .لى حصة إضافية اطمب منيـ حفظ الرموز بالبيت إة تحتاج وىذه المرحم
 ةد مف كتابة الرموز بالشكؿ الصحيحوفي ىذه الحصة إعطاء الطبلب ورقة العمؿ المرفقة  لمتأك

 ورقة عمؿ : رموز العناصر                                                الزمف : حصة 
 

ا رموز ( فمS( ورمزه )Sulfur  (إذا عممت أفً عنصر الكبريت بالمغة اإلنجميزية يسمى السؤاؿ األوؿ :
 العناصر االتية ؟

 (Oxygen(        اكسجيف  )Hydrogen(               الييدروجيف )Carbonالكربوف )    
 

.......................             .......................                  .................... 
 (Calloro)الكمور               (Nitron(                  النيتروجيف )Cuprumالنحاس )

. 
.................              ......................                   .................... 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تية :آلالسؤاؿ الثاني : اكتب أسماء العناصر ذات الرموز ا

 
 Mg H K Na الرمز

     اسـ العنصر
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
اسمو  أف  ـ غ(، عمى الر Calcium( لعنصر الكالسيـو )Caعطى العمماء رمز )أالسؤاؿ الثالث : لماذا 

 ؟  Cبالمغة اإلنجميزية يبدأ بالحرؼ 
......................................................................................................

............................................................................................. 
 االستنتاج ........................................................................................

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 وضع الورقة في ممؼ اإلنجاز لمطالب ومف ثـ،وتقديـ التغذية الراجعة ،ومناقشتيا ،تصحيح ورقة العمؿ 
 

 لممعمـ : التأكيد عمى الكتابة والمفظ السميـ لمرموز
 

 1رضنا وعناصرىا                                     عدد الحصص :أعنواف الدرس األوؿ  : 

 األىداؼ الخاصة : 

 .مثمة عمى العناصر الداخمة في تركيب القشرة األرضيةأأف يعطي  -1

 .يذكر نسبة  بعض العناصر الداخمة في تركيب القشرة األرضية أف -2

 .ر أىمية العناصر في الحياة أف يقدّ  -3

  ، الكتاب  ، عرض فيديو عناصر مختمفةالمصادر والوسائؿ : 
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 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 5                         مرحمة اإلثارة :                                       (1
 تية عمى السبورة آلثارة فضوليـ مف خبلؿ كتابة اآليات اا  و  مبةيتـ تييئة الط 

ما العنصر :تية آلقاؿ تعالى : ) َوَأنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِو َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِلمنَّاِس( يطرح المعمـ األسئمة ا
 عناصر أخرى ؟اءسمأفييا  تقرآنية وردكر آيات اذالذي ورد في اآلية ؟ 

االستماع الى إجابات الطبلب ومناقشتيـ ، ىؿ القشرة األرضية تتكوف مف عناصر ؟ ىؿ تتوقع أف 
 تكوف نسبة العناصر في الطبيعية متساوية ؟ 

 دقائؽ 10مرحمة االستكشاؼ :                                                      (2
( طبلب ويقـو   5-4في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف ) زيع الطمبةيقوـ المعمـ بتو 

ويتـ الطمب منيـ  ذكر أسماء عناصر موجودة بالبيئة مف حوليـ ومف  ،الطبلب فيما بينيـ بتوزيع األدوار
ويقـو  واالجابة عف أسئمة النشاط  ، 49ثـ تدوينيا عمى السبورة  وبعدىا يطمب منيـ تنفيذ نشاط صفحة 

يف االعتبار إجراءات ومحاولة عخذ بمع األ  ،المعمـ بمتابعة الطبلب والتجوؿ بيف المجموعات وارشادىـ
 اإلجابة عف األسئمة المطروحة 

 دقائؽ 5مرحمة التفسير :                                                               (3
ـ مناقشة المجموعات في اإلجابات التي توصموا الييا وتدوينيا ،يت ؽ،بعد االنتياء مف تنفيذ النشاط الساب 

مختمفة   ف القشرة األرضية تتكوف مف عناصرعمى أواالستماع الى اجاباتيـ  واالتفاؽ  ،عمى السبورة
خر متوفر بشكؿ قميؿ آلف بعض العناصر تكوف متوفرة بشكؿ كبير وبعضيا اأوبنسب مختمفة ومتنوعة و 

 ونادر

 العناصر المكونة لمقشرة األرضية ؟ اذف اذكر بعض 

 دقائؽ 5مرحمة التوسع :                                                              (4
 اإلجابة عف األسئمة االتية ؟ أكمؼ الطمبة 
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 .مف وجود ىذه العناصر في الحياة  ماذا نستفيد

 .منتجات تدخؿ في تركيبيا العناصر اذكر أمثمة عمى  

 .ثروة اقتصادية طبيعية عمؿ ذلؾ  ر وجود العناصريعتب 

اف العناصر ليا فوائد وأفً الحياة تقـو عمى استخداـ العناصر واىميتيا في الحياة ؟ اذكر  بةتوجيو الطممع 
 بعض الميف التي تقوـ عمى استخداـ العناصر؟ 

 عرض مغمفات مواد  غذائية كتب عمييا بعض العناصر؟

 دقائؽ 5                                                    مرحمة التمديد         (5
االستيبلؾ لمعناصر واستخداميا سبب التموث  فّ أتية ) يرى البعض آلفي ىذه المرحمة اكتب العبارة ا  

لى إعادة التدوير إلمبيئة (ىؿ لديؾ أفكار لمتقميؿ مف التموث الناتج عف تراكـ العناصر وتوجيو الطبلب 
 لمدخؿ تشكؿ مصدراّ جؿ المحافظة عمى البيئة و أمف  لمعناصر

 دقائؽ 5مرحمة التبادؿ :                                                            (6
 وعرض استخداـ ليذه العناصر في الحياة  ،عناصر  مختمفة  ثبلثة كؿ  مجموعة ذكر  أكمؼ 

 مف ثـ المجموعة األخرى عناصر أخرى 
 دقائؽ 5:                                                         مرحمة الفحص  (7

المبلحظات في دفتر المبلحظات تدويف مبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ داخؿ المجموعات و 
. 

 التقويـ 
 إجابات الطبلب عف األنشطة 

 لتي سوؼ تختفي؟ماذا يحدث لو تـ  اختفاء العناصر مف القشرة األرضية ؟ ما الميف ا
 ىؿ العناصر متواجدة في القشرة األرضية بنفس النسبة ؟ ما الدليؿ عمى ذلؾ ؟

 اتخيؿ أف اإلنساف لـ يتمكف مف استخراج العناصر مف القشرة األرضية 
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 1عنواف الدرس : غازات الغالؼ الجوي                                      عدد الحصص :

 األىداؼ الخاصة : 

 .مثمة عمى الغازات المحيطة بالقشرة األرضيةأأف يعطي  (1
 .أف يحدد نسبة بعض العناصر المكونة لمغبلؼ الجوي  مف خبلؿ الرسـ البياني بشكؿ صحيح (2
 ر أىمية وجود الغازات في الطبيعية أف  يقدّ  (3

 

  عناصر مختمفة ، الكتاب المصادر والوسائؿ : 

 تراتيجية دورة التعمـ السباعية :الخطوات اإلجرائية الس

 دقائؽ 7مرحمة اإلثارة :                                                            (1
 ثارة فضوليـ مف خبلؿ طرح قضية لمنقاش ؟ا  يتـ تييئة الطبلب و  

لى محؿ تصميح الثبلجات إلصبلح الثبلجة التي تعرضت لخمؿ ما ، واثناء إبيو أذىب محمد مع 
حب المحؿ ما ىذه األسطوانة فقاؿ ؿ صاأمحمد وجود أسطوانات مف الغاز ،فسممية التصميح الحظ ع
ألفً غاز االكسجيف يساعد عمى االشتعاؿ وقاؿ  ،كسجيف التي تساعدنا في المحاـنيا أسطوانات األإ
 المستقبؿ ؟ًا يكوف وقودأًف الغازات ميمة في حياتنا وأفً غاز الييدروجيف س :لو

كسجيف ؟ ىؿ سمعتـ بغاز الييدروجيف ؟ ىؿ الغازات ميمة ؟ ىؿ تعرفوف أسماء األـ بغاز ىؿ سمعت
ويتـ تدويف المبلحظات  ،ف تعرفوا عف الغازاتأما موضوعنا اليوـ ؟ ماذا تريدوف غازات أخرى؟  اذف 

 عمى السبورة

 دقائؽ 5مرحمة االستكشاؼ :                                                        (2
( طبلب ويقـو   5-4يوزع المعمـ الطبلب في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف )   

غازات الموجودة في الرسـ البياني الموضح المنيـ  ذكر أسماء  تطمبالطبلب فيما بينيـ بتوزيع األدوار وي
 عف المطروحة عف النشاط  وتدوينوجابة عف األسئمة الوا 50في الشكؿ صفحة 
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 دقائؽ 5مرحمة التفسير :                                                             (3
وتدوينيا لييا إجموعات في اإلجابات التي توصموا يتـ مناقشة الم بعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ، 

الغازات التي  تتكوف  ف الغبلؼ الجوي يتكوف مفأعمى واالتفاؽ  ،لى اجاباتيـ إعمى السبورة واالستماع 
ف بعض الغازات  تكوف متوفرة بشكؿ كبير وبعضيا أو ،مف عناصر مختمفة  وبنسب مختمفة ومتنوعة 

 غازات موجودة في الغبلؼ الجوي؟ثبلثة بشكؿ قميؿ ونادر . اذكر أسماء  خر متوفرآلا

 دقائؽ 5    مرحمة التوسع :                                                            (4
 تية ؟ اآلمف الطبلب اإلجابة عف األسئمة اطمب  في ىذه المرحمة

مثمة عمى منتجات تدخؿ في تركيبيا الغازات ؟ ؟ أىذه الغازات  في الحياة ؟ اذكر  ماذا نستفيد مف وجود
 اذكر بعض الميف التي تقـو عمى استخداـ الغازات ؟

 دقائؽ 3                                 مرحمة التمديد                               (5
ف حرؽ النفايات يزيد مف نسبة الغازات  التي التموث أتية ) يرى البعض آلكتب العبارة اأفي ىذه المرحمة   

 لمتقميؿ مف التموث الناتج ؟  اً لمبيئة (ىؿ لديؾ أفكار 
 دقائؽ 10          مرحمة التبادؿ :                                                  (6

في ىذه المرحمة اطمب مف كؿ  مجموعة  مناقشة  حرؽ النفايات وتقديـ بعض الحموؿ ومف ثـ المجموعة  
 األخرى عناصر أخرى 

 دقائؽ  5مرحمة الفحص :                                                          (7
ييـ وتدويف المبلحظات في دفتر مجموعات وتقبلب وتفاعميـ داخؿ المبلحظة المعمـ مدى انتباه الط

 المبلحظات .
 اتخيؿ حدوث اختبلؿ في نسبة الغازات ماذا تتوقع أف يحدث؟

 واجب بيتي 
 .جيف ووقود المستقبؿ ابحث عف ذلؾ يعتبر غاز الييدرو 
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 ف : حصة ورقة عمؿ لمدرس األوؿ / تركيب المادة                                                الزم
 

 الخاصة تعريفا لكؿ مف : يكتب بمغتأالسؤاؿ األوؿ : 
 الذرة : ..................................................................................

 
 الجزيء:................................................................................

 
 .......................................................................المركب:.........

 
 لى عناصر ومركبات :إتية آلالسؤاؿ الثاني : أصنؼ المواد ا

 
 )سكر، نحاس،ذىب ، كبريتيد الحديد ، فضة ، ثاني أكسيد الكربوف(:

 
 المركب العنصر
  

  
  
  

 
 تي :آلكمؿ الجدوؿ اأ السؤاؿ الثالث :

 
 الرمز العنصر 
  اكسجيف

 N 
  حديد

 K 
  نحاس
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 1عنواف الدرس الثاني   : الخصائص الفيزيائية  لمعناصر/  الحالة الطبيعية لمعنصر      الحصة : 

 األىداؼ الخاصة : 

 .أف يستنتج المقصود بالحالة الطبيعية لمعنصر  -1

 .أف يصنؼ بعض العناصر حسب حالتيا الطبيعية عممياً  -  2

 ةتيا الثبلثر عظمة اهلل في وجود العناصر بحاالأف يقدّ  -3 

 ، جياز عرضيوضح حاالت المادة فيديو،  عناصر مختمفة ، الكتاب المصادر والوسائؿ : 

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 5  مرحمة اإلثارة :                                                        (1
طرح مجموعة مف األسئمة أي المختبر بالمدرسة عمى الطمبة و عرض مجموعة مف العناصر المتوافرة فأ

 ؟ ىؿ العناصر متشابية ؟ ما ىي أوجو االختبلؼ في العناصر المعروضة ؟

لى حاالت المادة ؟ ىؿ العناصر إمع توجيو الطبلب ،لى إجابات الطمبة ومناقشتيا إاالستماع 
 بنفس الحالة ؟ ؟ يقـو المعمـ بتدويف عنواف الدرس عمى السبورة  الموجودة 

 دقائؽ 5مرحمة االستكشاؼ :                                                    (2
( طبلب ويقـو   5-4يوزع المعمـ الطبلب في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف )   

يتـ الطمب منيـ  تصنيؼ العناصر الموجودة بالجدوؿ المرفؽ صفحة الطبلب فيما بينيـ بتوزيع األدوار و 
يف االعتبار عرشادىـ  مع االخذ با  الطبلب والتجوؿ بيف المجموعات و  ويقوـ المعمـ بمتابعة (  51)

ىناؾ بعض العناصر الخطرة مثؿ الزئبؽ والبرـو وضرورة عدـ لمس ىذه أّف إجراءات السبلمة خاصة 
 وؼ  ومحاولة اإلجابة عف األسئمة المطروحة العناصر وارتداء الكف

 دقائؽ 5مرحمة التفسير :                                                        (3
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لييا وتدوينيا إبعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في اإلجابات التي توصموا  
ف ما تكوف صمبة مثؿ الحديد ألإبعض العناصر  فّ أ عمى التفاؽوا ،لى اجاباتيـ إعمى السبورة واالستماع 

ما أف تكوف ذراتيا  متراصة و  ف ىناؾ عناصر غازية مثؿ أو ،ف ذراتو متباعدة سائمة مثؿ الزئبؽ أل ا 
 االكسجيف ألنو يوجد فراغ بيف الذرات  ؟ اذف العناصر تتواجد بالحاالت الثبلث ؟ وضح ذلؾ؟

 دقائؽ 5                                            مرحمة التوسع :             (4
 اطمب مف الطبلب اإلجابة عف األسئمة االتية ؟  في ىذه المرحمة

 مثمة عمى عناصر صمبة أماذا نستفيد مف وجود بعض العناصر بحالة صمبة في الحياة ؟  اذكر 

 غاز االكسجيف ؟ ما أىمية عنصر الزئبؽ ؟ وما اىـ استخداـ لو في الحياة ؟ ما أىمية

 ىؿ وجود ىذه العناصر بالحاالت الثبلث نعمة اـ نقمة ؟ ناقش ذلؾ ويتـ االستماع الى إجابات الطبلب

 دقائؽ 5مرحمة التمديد                                                         (5
 ؟ متى ؟ وما ىي  ىؿ يمكف وجود الحديد في اكثر مف حالة اآلتي:في ىذه المرحمة اطرح السؤاؿ   

 عرض فيديو مناسب وقصير يوضح الحالة الطبيعية لمعناصر 
 دقائؽ 5مرحمة التبادؿ :                                                     (6

مع المجموعات ،وتصنيفيا  وتبادليا  ،عناصر  مختمفة  5في ىذه المرحمة اطمب مف كؿ  مجموعة ذكر  
 األخرى  

 دقائؽ 10                                                    مرحمة الفحص : (7
مبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقيييـ وتدويف المبلحظات في دفتر 

 المبلحظات .
 إجابات الطبلب عف األنشطة واالسئمة المطروحة 

 غذية الراجعة ومبلحظة أداء الطبلب فيو وتقديـ الت 51حؿ نشاط صفحة 
 عمؿ خارطة مفاىيـ لحاالت العنصر الطبيعية مع األمثمة 

 نت جميع العناصر موجودة بالحالة الغازية؟ ماذا تتوقع أف يحدث ؟ ما الدليؿ عمى ذلؾ؟اماذا لو ك
 واجب بيتي 
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تكميؼ الطمبة بالبحث باالستعانة بمصادر المعمومات المختمفة عف عناصر مختمفة وتجميع صور ليا 
 حتى يتـ عرضيا بالحصة القادمة تصنيفيا و 
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 1عنواف الدرس  : الخصائص الفيزيائية  لمعناصر / خاصية الممعاف               عدد الحصص :

 األىداؼ الخاصة : 

 ح المقصود بالممعافأف يوضّ   -1

 أف يصنؼ العناصر عمميا حسب لمعانيا -  2

، الكتاب ، ورقة  ) حديد ، نحاس ، الومنيوـ ، كبريت ، كربوف عناصر مختمفةالمصادر والوسائؿ : 
  زجاج  

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 5مرحمة اإلثارة :                                                               (1
 ) ليس كؿ ما يممع ذىب (  اكتب العبارة العبارة اآلتية  عمى السبورة

 تية ؟ ىؿ سمعتـ فييا مف قبؿ؟ آلطرح أسئمة : ما المقصود بالعبارة ا

 محؿ مجوىرات ؟  ىمف منكـ رأ

 لى إجابات الطمبة ومناقشتياإىب ؟ االستماع ما الخاصية التي يتميز بيا الذّ 

 اف   ى إجابات الطمبة ومناقشتيا مع توجيو الطبلب إلى خاصية الممعإلاالستماع 

 دقائؽ 7مرحمة االستكشاؼ :                                                   (2
( طبلب ويقـو   5-4يوزع المعمـ الطبلب في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف )   

الزجاج يـ بورقة ييدأالطبلب فيما بينيـ بتوزيع األدوار ويتـ الطمب منيـ  تنظيؼ سطح العناصر التي بيف 
تـ تنظيفو   52وأف يقوـ الطبلب بتسجيؿ المبلحظات وتدوينيا عف كؿ عنصر في الجدوؿ المرفؽ صفحة ،

يف االعتبار إجراءات عرشادىـ  مع األخذ با  ؿ بيف المجموعات و ويقوـ المعمـ بمتابعة الطبلب والتجوّ 
 األسئمة المطروحة  السبلمة خاصة عدـ لمس ىذه العناصر وارتداء الكفوؼ  ومحاولة اإلجابة عف
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 دقائؽ 3مرحمة التفسير :                                                         (3
وتدوينيا لييا إموعات في المبلحظات التي توصموا بعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المج 

اخر ال آلر ليا خاصية الممعاف وبعضيا ناصبعض الع فّ أؽ لى اجاباتيـ  واالتفاإعمى السبورة واالستماع 
 اذف ىؿ جميع العناصر ليا بريؽ ولمعاف ؟ وضح ذلؾ ؟ ،يمتمؾ ىذه الخاصية  

 

 دقائؽ 5مرحمة التوسع :                                                                 (4
 اطمب مف الطبلب اإلجابة عف األسئمة االتية ؟  في ىذه المرحمة

امة التي تتكوف جؿ إزالة المادة السّ أالنحاس ويقـو بتمميعيا مف  قدوركاف رجؿ متخصص بتنظيؼ  قديما
 النحاس ؟ ماذا يسمى ىذا الرجؿ ؟  مىع

 ما أىمية العمؿ الذي يقوـ بو؟

 أخرى غير المعة ؟ ماذا نستفيد مف خاصية الممعاف؟و  ،ناصر المعةعإعطاء امثمة عمى 

 دقائؽ 5                                          مرحمة التمديد              (5
ستطيع مف خبلليا تحديد العناصر البلمعة أتي : ىؿ ىناؾ طرؽ أخرى آلطرح السؤاؿ اأفي ىذه المرحمة   
 ؟ 
 مكاف القطع  اً مثؿ الحداد يكوف الممعاف واضح مبة الى انو عندما نقوـ بقطع المعادفتوجيو الط 

 بنفس النسبة ؟   ىؿ جميع العناصر المعة
 لى إجابات الطبلب ومناقشتياإاالستماع 

 دقائؽ 5مرحمة التبادؿ :                                                    (6
لى المعة وغير المعة  إوتصنيفيا  ،عناصر  مختمفة ثبلثة طمب مف كؿ  مجموعة ذكر أفي ىذه المرحمة  

 وتبادليا مع المجموعات األخرى  
 دقائؽ 10الفحص :                                                    مرحمة (7

وتدويف المبلحظات في دفتر  ـمبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقيي
 المبلحظات .
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 التقويـ
 إجابات الطبلب عف األنشطة واالسئمة المطروحة ( 1
 ليؿ عمى ذلؾ ؟ىؿ جميع العناصر المعة ؟ ما الد( 2
 ماذا لو كانت جميع العناصر المعة ماذا تتوقع أف يحدث؟( 3
( صنؼ العناصر االتية ) حديد، كربوف ، كبريت ،ذىب ، فضة (إلى عناصر ليا لمعاف وبريؽ 4

 وعناصر ليس ليا لمعاف وبرؽ 
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  2والسحب والثني   عدد الحصص عنواف الدرس : الخصائص الفيزيائية  لمعناصر / خاصية الطرؽ 

 األىداؼ الخاصة : 

 .والسحب والثني  ح المقصود بالطرؽأف يوضّ   -1

 .حسب قابميتيا لمطرؽ والسحب والثني أف يصنؼ العناصر عممياً  -2

 .سبلؾاستخداـ بعض العناصر في صناعة األأف يفسر سبب  -3

 .الثني أف يعطي امثمة عمى تطبيقات تعتمد عمى الطرؽ والسحب و -4

 ( أف بفسر بعض الظواىر بناء عمى خاصية الطرؽ والسحب والثني .5

  عناصر مختمفة ، الكتاب ، ورقة زجاج  ، فيديو قصير ، جياز عرض المصادر والوسائؿ : 

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 10            مرحمة اإلثارة:                                          (1
ى الحداد بيدؼ شراء فأس لنكش حديقة المنزؿ، إلحمد ومنى والدىما أتي ) رافؽ آلقراءة النص ا

فشاىدوا الحداد وىو يسخف قطعا مف الحديد ، ثـ طرؽ بعضيا ليصنع منيا صفائح وسحب بعضيا 
 وثنى قطعا أخرى إلعادة تشكيميا ( ،سبلكاً أخر ليصنع منيا آلا

ما العمميات التي قاـ بيا الحداد إلعادة تشكيؿ قطع الحديد ؟ ىؿ يمكف لمحداد اف يقـو ، ة وطرح أسئم
 بيذه العمميات دوف تسخينيا ؟ 

 دقائؽ 10مرحمة االستكشاؼ :                                                 (2
( طبلب ويقـو   5-4يوزع المعمـ الطبلب في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف )   

الطبلب فيما بينيـ بتوزيع األدوار ويتـ الطمب منيـ  تنفيذ النشاط بإحضار العناصر المطموبة والطرؽ 
عمييا والثني  مع تسجيؿ المبلحظات ويقوـ المعمـ  بمتابعة الطبلب والتجوؿ بيف المجموعات  ووارشاىـ  
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لعناصر وارتداء الكفوؼ  ومحاولة اإلجابة إجراءات السبلمة خاصة عدـ لمس ىذه ا ضرورة مراعاةمع 
بناء  54إجراءات السبلمة عند الطرؽ  ويتـ إجابة أسئمة النشاط صفحة  مراعاةعف األسئمة المطروحة  و 

 عمى النتائج التي يتـ التوصؿ الييا

 دقائؽ 10مرحمة التفسير :                                                            (3
نتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في المبلحظات واالجابات  التي توصموا بعد اال 

ف الطرؽ قابمية العنصر لتكويف صفائح أستماع الى اجاباتيـ  واالتفاؽ  إلييا وتدوينيا عمى السبورة واال
ويتوصؿ الطبلب إلى  اؿأشكف السحب قابمية العنصر لتكويف أسبلؾ واف الثني قابمية العنصر لتكويف أو 
اذف ىؿ جميع ،لمطرؽ والثني  وحب والثني وبعضيا اآلخر غير قابمف بعض العناصر قابمة لمطرؽ والسأ

 .العناصر قابمة لمطرؽ والسحب والثني ؟ فسر ذلؾ

 دقائؽ 10مرحمة التوسع :                                                             (4
 .بلب اإلجابة عف األسئمة اآلتية مب مف الطاط في ىذه المرحمة

 مف يعطي تطبيقات لنا في الحياة اعتمدت عمى الطرؽ والسحب والثني ؟

تطبيقات مثؿ صفائح الحديد ناتجة عف الطرؽ ونستخدميا في األبواب وغيرىا واالسبلؾ ناتجة عف  ذكر
 لديكورات ناتجة عف الثني ؟وا شكاؿف كؿ األأو  ،ونستخدميا في التمديدات الكيربائية   ،السحب 

 ؟فييا الطرؽ والسحب والثني يستخدـ طمب منيـ البحث عف أسماء ميف  ؟ا

 دقائؽ 10مرحمة التمديد                                                               (5
مة لمطرؽ لى عناصر قابإوتصنيؼ العناصر  ، طمب منيـ اإلجابة عف جدوؿ التصنيؼأفي ىذه المرحمة   

مى اجاباتيـ ومناقشتيا غثـ االستماع  ،وعناصر غير قابمة لمطرؽ والسحب والثني ،والسحب والثني 
 طمب منيـ عرض فيديو عف مرحمة السحب وكذلؾ الطرؽ والسحب أو 
 

 دقيقة  20مرحمة التبادؿ :                                                         (6
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قابمة إلى عناصر عناصر  مختمفة  وتصنيفيا ثبلثة مف كؿ  مجموعة ذكر  طمبأفي ىذه المرحمة  
وأيضا اف تقـو  ،لمطرؽ والسحب والثني مع إعطاء تطبيقات عمى ذلؾ   وتبادليا مع المجموعات األخرى 

ويتـ عمؿ االشكاؿ بالصؼ  وتعزيز المجموعة  55كما في الصور صفحة  شكاؿ ألؿ كؿ مجموعة بعم
 دلة االشكاؿ بيف المجموعات األسرع ويتـ مبا

 
 
 
 

 دقائؽ 10مرحمة الفحص :                                                        (7
 التقويـ 

 قابمية العنصر لمطرؽ ............................
 قابمية العنصر لمسحب..........................
 قابمية العنصر لمسحب ........................

 
 : افسر / تدخؿ بعض العناصر مثؿ النحاس في صناعة االسبلؾ ثانيا 

 
 

 الى عناصر قابمة لمطرؽ والسحب والثني  اآلتية: صنؼ العناصر ثالثا 
 

، كربوف (  ) نحاس. حديد، كبريت ، الومنيـو
 
 

 تختفي؟الطرؽ والسحب والثني ؟ ما ىي األشياء التي يمكف أف قابمة  أنو ال عناصر أتخيؿ  رابعا :
 
 

 واجب بيتي: رسـ خارطة مفاىمية لخاصية الطرؽ والسحب والثني مع إعطاء أمثمة وتفصيالت عمييا
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 عدد الحصصعنواف الدرس    : الخصائص الفيزيائية  لمعناصر / خاصية توصيؿ الحرارة 

 األىداؼ الخاصة : 

 .أف يصنؼ العناصر الى عناصر موصمة لمحرارة وأخرى غير موصمة   -1

 .طناجر مف الخشب والببلستيؾ لمأف يفسر سبب صناعة مقابض  -  2

 .الحياة  يأف يثمف دور العناصر في توصيميا لمحرارة ف -3

    ، شمع ، دبابيسعناصر مختمفة ، الكتاب ، وعاء بو ماء ساخف المصادر والوسائؿ : قضباف 

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 7ثارة :                                                            مرحمة اإل  (1
منزؿ أبو محمد ، فقاـ باستبداؿ  فيتية )حدث تمؼ في مقبض ابريؽ الشاي آليطرح المعمـ القصة ا

وعند االنتياء مف ذلؾ امسؾ أبو   ،المقبض بسمؾ مف النحاس وقاـ بوضع ابريؽ الشاي عمى النار
 سخونة وحرارة عالية في يديو أدت الى حرقو ( إلى  ؾ النحاس مما أدىمحمد بسم

وطرح أسئمة بماذا شعر أبو محمد؟ كيؼ شعر بالسخونة ويده بعيدة عف الميب؟ لماذا لـ يشعر 
 ة عندما كاف المقبض مف الخشب ؟السخونب

 دقيقة 13   مرحمة االستكشاؼ :                                                        (2
( طبلب ويقـو   5-4يوزع المعمـ الطبلب في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف )   

الطمب منيـ  تنفيذ النشاط بغمس قضباف الحديد والنحاس والكربوف    ،الطبلب فيما بينيـ بتوزيع األدوار 
 مف الطبلب تدويف مبلحظاتيـ  طمب أو  ،يف االعتبار إجراءات السبلمة خاصة عووارشاىـ  مع االخذ ب
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 دقائؽ 5مرحمة التفسير :                                                       (3
بعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في المبلحظات التي توصموا الييا وتدوينيا  

وبعضيا غير ،بعض العناصر موصمة لمحرارة  فّ أ  عمى عمى السبورة واالستماع الى اجاباتيـ  واالتفاؽ
 لى اف سقوط حبات البزر ناتج عف انتقاؿ الحرارة في القضبافإبيدؼ استنتاج الطمبة موصؿ  و 

 دقائؽ 5مرحمة التوسع :                                                              (4
 ئمة اآلتية ؟ اطمب مف الطبلب اإلجابة عف األس في ىذه المرحمة

مف توصيؿ بعض العناصر  لمحرارة ؟ تخيؿ اف طنجرة الطعاـ مصنوعة مف مادة غير  ذا نستفيد ما
 موصمة لمحرارة ماذا تتوقع اف يحدث ؟ فسر سبب صناعة مقابض الطناجر مف الخشب والببلستيؾ ؟

 الحديد ؟ ناء العمؿ خاصة عند لمسأث اً في الصيؼ والشتاء كفوف عماؿ البناءلماذا يرتدي 

 أييما أفضؿ استخداـ طنجرة مف النحاس أو االلمنيـو لطيي الطعاـ ؟ عمؿ ذلؾ؟

 دقائؽ 5مرحمة التمديد                                                                 (5
تية ؟ ىؿ سقطت بذور عباد الشمس عف القضباف آلفي ىذه المرحمة اطمب منيـ اإلجابة عف األسئمة ا  

 بشكؿ أسرع أوال ؟ ما الدليؿ عمى ذلؾ؟ نيابنفس الوقت ؟ أي العناصر تساقطت ع
 مرحمة التبادؿ :  (6

 في ىذه المرحمة اطمب مف كؿ  مجموعة  عرض نتائج التجربة ومبلحظاتيـ عمى المجموعات األخرى  
 

 قائؽد 5مرحمة الفحص :                                                                (7
يـ وتدويف المبلحظات في دفتر ممبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقي

 المبلحظات .
 التقويـ 

 
 : افسر / تصنع مقابض الطناجر مف الخشب والببلستيؾ ؟أوال 
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 صنؼ العناصر االتية الى عناصر موصمة لمحرارة وأخرى غير موصمة ؟  ثانيا:

 
، كربوف () نحاس. حديد،   كبريت ، الومنيـو

 
 ماذا لو كانت جميع العناصر غير موصمة لمحرارة ؟ ماذا تتوقع أف يحدث ثالثا:
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 1عنواف الدرس   : الخصائص الفيزيائية  لمعناصر / خاصية توصيؿ الكيرباء          عدد الحصص:

 األىداؼ الخاصة : 

  أو عازلة لمكيرباء موصمة لمكيرباء لى عناصرإأف يصنؼ العناصر عمميا    -1

 الكيربائية   مديداتسبلؾ النحاس في التأأف يفسر سبب استخداـ  -  2

 ف يثمف دور العناصر في توصيميا لمكيرباء في  الحياة أ -3

 ارات، الكتاب ، د)حديد ، نحاس ، الومنيوـ ، كربوف( عناصر مختمفة المصادر والوسائؿ : قضباف 
  ا الطبلب    كيربائية يصممي

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 5مرحمة االثارة :                                                           (1
يقوـ المعمـ برسـ خارطة مفاىمية بوضح فييا الخصائص الطبيعية التي تـ شرحيا والخصائص التي 

 لـ تشرح 

 

 

 الة الطبيعية     الممعاف       الطرؽ والسحب والثني      التوصيؿ لمحرارة      التوصيؿ لمكيرباءالح

ما تتوقعوف اف  األسئمة اآلتيةمراجعة الطبلب في الدرس السابؽ ومف ثـ طرح بيدؼ وطرح أسئمة 
 ف ىذا الدرس ؟ يكوف درسنا اليـو ؟  ىؿ سمعتـ بو مف قبؿ ؟  ما األمور التي تريدوف اف تعرفوىا ع

 دقيقة 15مرحمة االستكشاؼ :                                                       (2
( طبلب ويقـو   الطبلب 5-4في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف ) بةيوزع المعمـ الطم   

نحاس والحديد والكربوف  فيما بينيـ بتوزيع األدوار ويتـ الطمب منيـ  تنفيذ النشاط بوضع قضباف ال

 الخصائص الطبيعية لمعناصر 
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ثـ اطمب مف الطبلب تدويف مبلحظاتيـ واالجابة عف نشاط صفحة  75والكبريت  كما في الشكؿ صفحة 
 ؟ وطرح أسئمة متى تضيء الدارة الكيربائية ؟57

 مرحمة التفسير : (3
ييا وتدوينيا بعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في المبلحظات التي توصموا ال 

واالستماع الى اجاباتيـ  واالتفاؽ اف بعض العناصر  موصمة لمكيرباء وبعضيا غير  ،عمى السبورة
الى اف اضاءة الدارة الكيربائية  ناتج عف انتقاؿ الشحنات الكيربائية  بة موصؿ لمكيرباء  ويتوصؿ الطم

 لؾفي المواد الموصمة  ؟ ىؿ جميع العناصر موصمة لمكيرباء ؟ وضح ذ

 مرحمة التوسع :  (4
 اطمب مف الطبلب اإلجابة عف األسئمة االتية ؟  في ىذه المرحمة

في  الكيربائية  سبلؾألاستفدنا مف توصيؿ بعض العناصر  لمكيرباء؟ ؟ فسر سبب صناعة ا ذا نستفيد ما
 المنزؿ مف النحاس  ؟

 موصمة في مقابس الكيرباء يوجد مادة عازلة فوؽ االسبلؾ ما أىمية ذلؾ ؟ يرجى عدـ وضع اسبلؾ مواد

 مرحمة التمديد  (5
 طمب منيـ اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي :أفي ىذه المرحمة   
 ما المقصود بالعنصر جيد التوصيؿ لمكيرباء ؟ 
 ما المقصود بالعنصر رديء التوصيؿ لمكيرباء ؟ 

 االستماع الى إجابات الطبلب
 مرحمة التبادؿ :  (6

 عة  عرض نتائج التجربة ومبلحظاتيـ عمى المجموعات األخرى في ىذه المرحمة اطمب مف كؿ  مجمو  
 

 مرحمة الفحص : (7
يـ وتدويف المبلحظات في دفتر ممبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقي

 المبلحظات .
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 التقويـ 
 تية الى عناصر موصمة لمحرارة وأخرى غير موصمة ؟ آلصنؼ العناصر ا أوال:

، كربوف () نحاس.   حديد، كبريت ، الومنيـو
 ىؿ الغازات موصمة لمكيرباء ؟ ما الدليؿ عمى ذلؾ ؟  ثانيا:
 تتوقع أف يحدث لو كانت جميع العناصر موصمة لمكيرباء؟  ذا: ماثالثا 
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 1:  عنواف الدرس    : الخصائص الفيزيائية  لمعناصر / القابمية لالنصيار       عدد الحصص

 األىداؼ الخاصة : 

 يا لبلنصيارتأف يصنؼ العناصر حسب قابمي  -1

 أف يحدد درجة انصيار العناصر  مف خبلؿ الرسـ البياني بشكؿ صحيح   -  2

  عناصر مختمفة ، الكتاب ، ليب بنسف ، مقطع فيديو ، جياز عرض  المصادر والوسائؿ : قضباف 

 عمـ السباعية :الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة الت

 دقائؽ 5مرحمة اإلثارة :                                                                (1
يقوـ المعمـ بطرح قضية لمنقاش: تنتشر ظاىرة تجميع الحديد وااللمنيوـ والنحاس والخردة في فمسطيف 

الى المصانع التي تحوي  يف تذىبوف بيا بعد تجميعيا قاؿ التاجر: نرسمياأ، سأؿ محمد التاجر 
 . دويرىااالفراف ذات درجات عالية مف أجؿ ت

لى إالحديد مف حالة  نحوؿالحديد ؟ ما الذي يساعدىـ عمى ذلؾ ؟ كيؼ  دويربرأيؾ كيؼ يتـ إعادة ت
 لى درجة االنصيار إأخرى مع توجيو النقاش 

 دقيقة 15      مرحمة االستكشاؼ :                                               (2
( طبلب ويقـو   5-4في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف ) مبة يوزع المعمـ الط   

الطبلب فيما بينيـ بتوزيع األدوار ويتـ الطمب منيـ  تنفيذ النشاط بتسخيف كمية مف الكبريت وبرادة الحديد 
االعتبار تيوية المكاف ألنو ينطؽ غاز ساـ  في أنبوب اختبار ومبلحظة النتائج وتدوينيا مع االخذ بعيف 

 58واالجابة عف األسئمة صفحة 

 دقائؽ 5مرحمة التفسير :                                                                (3
لتي توصموا إبعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في المبلحظات واالجابات  

ما الحديد فيحتاج اف الكبريت ينصير بسرعة ألى اجاباتيـ  واالتفاؽ إتدوينيا عمى السبورة واالستماع الييا و 
 وبذلؾ تختمؼ العناصر في درجة انصيارىا  أعمى لى درجة انصيارإ
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 اذف ىؿ درجة انصيار العناصر مختمفة ؟

 دقائؽ 5     مرحمة التوسع :                                                      (4
 تية ؟ آلاإلجابة عف األسئمة ا مبةطمب مف الطأ في ىذه المرحمة

 ؟الذىب بأشكاؿ مختمفةكيؼ يستطع صائغ الذىب تشكيؿ 

 كيؼ يمكف تشكيؿ تمثاؿ مف الحديد ؟  عرض فيديو انصيار الحديد 

 اكتب اسـ ميف يتـ فييا استخداـ خاصية االنصيار؟

 دقائؽ 5                                           مرحمة التمديد                   (5
في ىذه المرحمة اطمب منيـ  التأمؿ في الرسـ البياني وتحديد درجة انصيار العناصر الموجودة عمى   

، وطرح سؤاؿ ىؿ ارتفاع درجة انصيار بعض  59الرسـ عمى البياني واالجابة عف أسئمة النشاط صفحة 
 ىؿ نستطيع صنع اواني الطبخ ؟،تخيؿ درجة انصيار االلمنيـو منخفضة  العناصر نعمة ؟ فسر ذلؾ ؟

 دقائؽ 5مرحمة التبادؿ :                                                            (6
 في ىذه المرحمة اطمب مف كؿ  مجموعة  عرض نتائج التجربة ومبلحظاتيـ عمى المجموعات األخرى  
 

 دقائؽ 5                                                     مرحمة الفحص :          (7
يـ وتدويف المبلحظات في دفتر ممبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقيي

 المبلحظات .
 التقويـ 

 نصيار الكبريت قبؿ برادة الحديد فسر سبب ا
 فسر ذلؾ؟؟ىؿ درجة انصيار العناصر متساوية 

 درجة انصيار الحديد المرتفعة نعمة أو نقمة ؟ ما الدليؿ عمى ذلؾ ؟ ىؿ
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 1عنواف الدرس    : الخصائص الفيزيائية  لمعناصر / القابمية لمتمغنط     عدد الحصص : 

 األىداؼ الخاصة : 

 .أف يصنؼ العناصر عمميا حسب قابميتيا لمتمغنط  -1

 .اة أف يثمف دور المغانط الصناعية في الحي-  2

  ، الكتاب ، مغانط   ،برادة حديد   )حديد، نحاس، الومنيوـعناصر مختمفة المصادر والوسائؿ : قضباف 

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 5مرحمة اإلثارة :                                                                    (1
رح قضية لمنقاش: تصنع المغانط مف الحديد ، ألنو قابؿ لمتمغنط ، ىؿ جميع العناصر يقـو المعمـ بط

مع توجيو الطبلب الى التمغنط  ماذا تريدوف أف تعرفوا  بةقابمة لمتمغنط؟  االستماع الى إجابات الطم
 عف التمغنط ؟ تدويف عنواف الدرس عمى السبورة.

 دقائؽ 10                               مرحمة االستكشاؼ :                         (2
( طبلب ويقـو   الطبلب 5-4في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف ) بةيوزع المعمـ الطم   

ومبلحظة النتائج وتدوينيا مع االخذ  60فيما بينيـ بتوزيع األدوار ويتـ الطمب منيـ  تنفيذ النشاط صفحة  
 رادة باليد وعدـ تقريبيا مف العيف  بعيف االعتبار عدـ لمس الب

 مرحمة التفسير : (3
بعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في المبلحظات التي توصموا الييا وتدوينيا  

اجاباتيـ  واالتفاؽ أًف  ىناؾ عناصر قابمة لمتمغنط مثؿ الحديد ويعضيا غير  إعمى السبورة واالستماع
 مثؿ النحاس وااللمنيـو اذف ىؿ جميع العناصر قابمة لمتمغنط؟ قابؿ لمتمغنط

 مرحمة التوسع :  (4
 اإلجابة عف األسئمة االتية ؟ مبة اطمب مف الط في ىذه المرحمة
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 ماذا نستفيد مف المغانط الصناعية ؟

 .يزة كيربائية تتوفر فييا المغانطاعط أمثمة عمى أج

 مرحمة التمديد  (5
واالستماع الى اجاباتيـ وطرح سؤاؿ ىؿ  60ـ اإلجابة عف نشاط صفحة في ىذه المرحمة اطمب مني  

 ىناؾ عناصر أخرى غير الحديد قابمة لمتمغنط ؟
 مرحمة التبادؿ :  (6

 في ىذه المرحمة اطمب مف كؿ  مجموعة  عرض نتائج التجربة ومبلحظاتيـ عمى المجموعات األخرى  
 

 مرحمة الفحص : (7
وتدويف المبلحظات في دفتر الطمبة ـ وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقييب مبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبل

 المبلحظات .
 التقويـ 

 60أف يكمؿ الطالب الخريطة المفاىمية بشكؿ صحيح الموجودة صفحة 
 

 ىؿ تعتقد أف جميع العناصر قابمة لمتمغنط ؟ ما الدليؿ عمى ذلؾ؟
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 الزمف : حصة                           ورقة عمؿ / لمخصائص الفيزيائية لمعناصر   
 ماـ االستخداـ المناسب لو في الجدوؿ االتي :أالسؤاؿ االؤؿ : اكتب اسـ العنصر الذي تتوقعو 

 
 استخداـ العنصر العنصر

 يستخدـ في صناعة الحمي بسبب لمعانو الخاص  
 سبلؾ الكيربائية بسبب قابميتو لمتشكؿيستخدـ في صناعة األ 
 ـ في صناعة األبواب الخارجية لمبيوت بسبب قابميتو لمتشكؿ يستخد 
 الطبخ بسبب قابميتو الجيدة لتوصيؿ الحرارة أواني يستخدـ في 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السؤاؿ الثاني : اكمؿ الجدوؿ االتي :

 
قابمية السحب  الحالة العنصر

 والثني  والطرؽ
توصيؿ  توصيؿ الحرارة

 الكيرباء
قابمية 

 التمغنط
      االكسجيف 

      الحديد 
      النحاس 
      الكربوف 
      الكبريت 
      الزئبؽ

 
 ضع خطا تحت الشيء المختمؼ مع ذكر السببأالسؤاؿ الثالث : 

 
 كبريت                         نحاس                        ماء          حديد  (1

 
................................................................................... 

 
 فضة         نحاس                     كبريت                       حديد     (2



124 
 

       2عنواف الدرس    : الفمزات والالفمزات                                      عدد الحصص    : 

 األىداؼ الخاصة : 

 أف يستنتج الصفات المشتركة لمفمزات  -1

 أف يستنتج الصفات المشتركة لبلفمزات – 2

 بمغتو الخاصة أف يوضح المقصود بالفمزات -3

 بمغتو الخاصة  أف يوضح المقصود بالبلفمزات -4

 أف يصنؼ العناصر الى فمزات وال فمزات -5

 أف يذكر أمثمة عمى عناصر فمزية وال فمزية  -6

 ، الكتاب ) حديد ، نحاس ، الومنيوـ ، كبريت ،كربوفعناصر مختمفة المصادر والوسائؿ : 

 التعمـ السباعية : الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة

 دقيقة 15مرحمة االثارة :                                                                  (1
اطرح القضية االتية : طمب معمـ العموـ مف الطبلب تصنيؼ عناصر ) الكربوف ،الحديد،النحاس 

نتائجيـ كما موضح في وكانت  ا،االلمنيـو ، الكبريت ( في مجموعتيف حسب صفات مشتركة بينيم
 الشكؿ االتي :

 
 المجوعة 

 الثالثة  الثانية  األولى  

 
 ؿ و التصنيؼ اال

 حديد 
 كبريت 
 نحاس 

 نحاس 
 المونيوـ 
 حديد 

 كربوف 
 حديد 

 المنيوـ 
 كربوف التصنيؼ الثاني 

 المنيـو
 كربوف 
 كبريت 

 كربوف 
 كبريت
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 عناصر ؟ولماذا؟مع ما درست مف صفات ال فؽبرأيؾ أي التصنيفات يت

كمفيـ بالتصويت عمى التصنيفات الواردة في السؤاؿ ثـ سجؿ عدد األصوات بجانب كؿ تصنيؼ أ
 ومبلحظة األصوات وتوجيو الطبلب الى التصنيؼ وتحديد التصنيؼ الصحيح 

 دقيقة  15مرحمة االستكشاؼ :                                                      (2
( طبلب ويقـو   الطبلب 5-4في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف ) بةالطم يوزع المعمـ   

ومبلحظة النتائج والتصنيفات  64فيما بينيـ بتوزيع األدوار ويتـ الطمب منيـ  تنفيذ النشاط صفحة  
عطاء التغذية الراجعة ؟ وطرح أسئمة عمى أي أساس قمت بالتصنيؼ  ووتصحيح الجدوؿ وا 

 دقائؽ 10سير :                                                             مرحمة التف (3
وبعد ذلؾ االستماع الى اجاباتيـ    65اإلجابة عف أسئمة النشاط صفحة بة الطم أكمؼ في ىذه الحصة  

لمطرؽ  وخاصة أسئمة المقارنة والتفسير والتوصؿ الى أف الفمزات جمعييا صمبة عدا الزئبؽ ومعظميا قابمة
اما البلفمزات فمنيا الصمب ،والسحب والثني وجميعيا موصمة لمحرارة والكيرباء ودرجة انصيارىا عالية 

والسائؿ والغاز وغير قابمة لمطرؽ والسحب والثني وغير موصمة لمحرارة والكيرباء ودرجة انصيارىا 
 منخفضة 

 دقائؽ 10        مرحمة التوسع :                                            (4
اإلجابة عف األسئمة االتية ؟ اطمب مف الطبلب عمؿ قائمة بالفمزات  أكمؼ الطمبة في ىذه المرحمة

  استخداـ كؿ منيما:بيف مجاؿ أوالبلفمزات التي تستخدـ في البيت و 

 االستخداـ الالفمز االستخداـ الفمز
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 دقائؽ 10                                     مرحمة التمديد                    (5
ىؿ ىناؾ عناصر فمزية غير  ظميا قابمة لمطرؽ والسحب والثني تية : الفمزات معآلاقرأ العبارة العممية ا

 قابمة لمطرؽ والسحب والثني ؟ 
 أعط أمثمة ىؿ ىناؾ عناصر ال فمزية موصمة لمكيرباء ؟:اطرح السؤاؿ 

 ايف نصنفيا ؟ لخصائص بيف الفمزات والبلفمزات في ااذا وجدت عناصر مشتركة 
 تخيؿ عدـ وجود الفمزات ما ىي اىـ المنتجات التي سوؼ تختفي؟

 دقائؽ 10مرحمة التبادؿ :                                                       (6
 في ىذه المرحمة اطمب مف كؿ  مجموعة  عرض مرحمة التوسع عمى بعضيا  
 

 دقائؽ 10فحص :                                                        مرحمة ال (7
وتدويف المبلحظات في دفتر  ـ الطمبة وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقيي بةمبلحظة المعمـ مدى انتباه الطم

 المبلحظات .
 التقويـ 

 65إجابات األسئمة صفحة : أوال
 المنتجات التي سوؼ تختفي ؟:تخيؿ عدـ وجود الفمزات ما ىي اىـ  ثانيا 
 :ىؿ جميع الفمزات قابمة لمطرؽ والسحب والثني ؟ ما الدليؿ عمى ذلؾ ؟ ثالثا

 
 واجب بيتي 

 بالرجوع الى مكتبة المدرسة او الشبكة العنكبوتية ابحث عف اشباه الفمزات واستخداميا؟
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 1عدد الحصص :                    عنواف الدرس    : الجدوؿ الدوري                            

 األىداؼ الخاصة : 

 أف يستنتج داللة كؿ لوف في الجدوؿ الدوري  -1

 أف يستخرج عناصر مختمفة مف الجدوؿ الدوري   -  2

 أف يقدر جيود العمماء في بناء الجدوؿ الدوري -3

  : جدوؿ دوري ، كتاب   المصادر والوسائؿ 

 ة دورة التعمـ السباعية :الخطوات اإلجرائية الستراتيجي

 دقائؽ 7مرحمة اإلثارة :                                                          (1
ت والبلفمزات ثـ مثمة عمى الفمزاأو يطمب منيـ ذكر  ،بالفمزات والبلفمزات بةيقـو المعمـ بمراجعة الطم

  67سي صفحة ما المقصود بالتصنيؼ ؟ افتح الكتاب المدر  يطرح عدة أسئمة 

 ىؿ رأيتو مف قبؿ ؟ ما اسـ ىذا الشكؿ ؟ ماذا تعرفوف عنو ؟ ثـ تأمؿ الشكؿ الموجود

 دقيقة  13مرحمة االستكشاؼ :                                                          (2
  ( طبلب ويقـو 5-4يوزع المعمـ الطبلب في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف )   

ربعات ىؿ الم السؤاؿ اآلتي ويطرح المعمـ  التأمؿ في الشكؿ الصورة الموجودةالطبلب فيما بينيـ بتوزيع 
تي ليا نفس الموف ؟  ما داللة كؿ لوف ؟ ىؿ ىناؾ مفتاح   ليذا الجدوؿ؟ آلالتي يتكوف منيا الجدوؿ ا

 66واالجابة عف األسئمة المطروحة صفحة 

 دقائؽ 5                                                   مرحمة التفسير :              (3
بعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في المبلحظات التي توصموا الييا وتدوينيا  

ى اجاباتيـ  واالتفاؽ اف ىناؾ جدوؿ يضـ العناصر المكتشفة ويطمؽ عمية إلعمى السبورة واالستماع 
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زرؽ يضـ اشباه الفمزات والموف األصفر مف البلفمزات اذف ما ألوا الفمزات ف  يضـألدوري و االجدوؿ 
 المقصود بالجدوؿ الدوري؟

 

 دقائؽ 5مرحمة التوسع :                                                             (4
 تية ؟ آلاإلجابة عف األسئمة ا بة طمب مف الطمأ في ىذه المرحمة

 ستفيد مف الجدوؿ الدوري  ؟ماذا ن

 شكاؿ أخرى لمجدوؿ الدوري؟أىؿ ىناؾ 

 في حاؿ اكتشاؼ  عناصر فمزية جديدة ايف تتوقع اف توضع ؟

 دقائؽ 5مرحمة التمديد                                                             (5
 ية بالرموزفي ىذه المرحمة اطمب منيـ  كتابة بعض العناصر الفمزية والبلفمز   

 دقائؽ 5مرحمة التبادؿ :                                                            (6
في ىذه المرحمة اطمب مف كؿ  مجموعة  ترشيح  طالب يتقمص الجدوؿ الدوري وتقوـ كؿ مجموعة  

 بطرح األسئمة عميو 
 دقائؽ 5             مرحمة الفحص :                                                (7

يـ وتدويف المبلحظات في دفتر موتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقيي بةمبلحظة المعمـ مدى انتباه الطم
 المبلحظات .

 التقويـ 
 66إجابات األسئمة صفحة 

 ما رأيؾ في دور كؿ طالب تـ ترشيحة ؟
 ماذا تتوقع أف  يحدث  في حاؿ عدـ وجود الجدوؿ الدوري؟
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 1: عناصر في جسمي                                    عدد الحصص     عنواف الدرس

 األىداؼ الخاصة : 

 أف يذكر بعض العناصر المكونة لمجسـ - 1

 أف يصنؼ عناصر الجسـ الى فمزات وال فمزات - 2 

 أف يحدد نسبة العناصر المكونة لمجسـ مف خبلؿ الشكؿ البياني الموجود  - 3

 اهلل في خمقو اف يستحضر عظمة  -4

 ، لوحة تمثؿ العناصر المكونة لمجسـ : الكتابالمصادر والوسائؿ 

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 5مرحمة االثارة :                                                         (1
مثمة عمى الفمزات والبلفمزات ثـ أيطمب منيـ ذكر بالفمزات والبلفمزات و  بة يقوـ المعمـ بمراجعة الطم

بيو المريض الى ألمنقاش ) ذىب محمد مع  قضية يطرح عدة أسئمة عف الجدوؿ الدوري ؟ ثـ يطرح
الطبيب ، وبعد تشخيص الطبيب البي محمد تبيف اف أبا محمد يعاني مف ىشاشة في العظاـ بسبب 

ىؿ يوجد عناصر أخرى :وقاؿ لمطبيب  ،ذلؾ تعجب محمد مف ،نقص عنصري الكالسيوـ والفسفور
 بجسمي قاؿ الطبيب نعـ اف جسمؾ يتكوف مف عناصر مختمفة وبنسب مختمفة .

 توجد في جسميبي محمد ؟   اذكر عناصر أما سبب مرض 

 دقائؽ 10مرحمة االستكشاؼ :                                                         (2
( طبلب ويقـو   الطبلب 5-4في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف ) بةيوزع المعمـ الطم   

فيما بينيـ بتوزيع التأمؿ في  الشكؿ البياني الموجود ؟ ويطمب منيـ اإلجابة عف األسئمة المطروحة صفحة 
67 

 دقائؽ 5مرحمة التفسير :                                                              (3



130 
 

عد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في المبلحظات التي توصموا الييا وتدوينيا ب 
 الجسـ يتكوف مف عناصر مختمفة  عمى أفى اجاباتيـ  واالتفاؽ إلواالستماع ، عمى السبورة 

 

 قائؽد 5مرحمة التوسع :                                                           (4
 طمب مف الطبلب اإلجابة عف األسئمة االتية ؟ أ في ىذه المرحمة

 ابحث عف اطعمة تحتوي عمى عناصر ؟

 ما أىمية العناصر لمجسـ ؟ 

 دقائؽ 5مرحمة التمديد                                                               (5
لى عناصر فمزية وأخرى ال فمزية وكذلؾ مف في ىذه المرحمة اطمب تصنيؼ العناصر المكونة لمجسـ ا  

 خبلؿ الشكؿ البياني تحديد نسبة كؿ عنصر وقراءتو بشكؿ صحيح
 دقائؽ 5مرحمة التبادؿ :                                                               (6

أفراد رح طييمثؿ عنصر مف عناصر الجسـ و  البطمب مف كؿ  مجموعة   ترشيح طأفي ىذه المرحمة  
 كؿ مجموعة أسئمة عميو

 دقائؽ 5مرحمة الفحص :                                                              (7
مبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ داخؿ المجموعات وتقيييـ وتدويف المبلحظات في دفتر 

 المبلحظات .
 التقويـ 

 66إجابات األسئمة صفحة 
 ود عناصر فمزية في جسمؾ ؟ ما الدليؿ عمى ذلؾ ؟ىؿ تتوقع وج

 ماذا تتوقع أف يحدث في جسمؾ عند نقص عنصر الكالسيـو والفسفور؟
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 عنواف الدرس    : استخدامات بعض العناصر الشائعة 

 األىداؼ الخاصة : 

 أف  يعدد بعض استخدامات العناصر) حديد واكسجيف وكربوف(  -1

 الكسجيف والييدروجيفأف يقارف بيف عنصري ا -  2

 أف يقدر أىمية وجود العناصر في الحياة  -3

  ، الكتاب ،  ،برادة حديد   المصادر والوسائؿ : 

 الخطوات اإلجرائية الستراتيجية دورة التعمـ السباعية :

 دقائؽ 5مرحمة اإلثارة :                                                                (1
ثـ  68بالدرس السابؽ ؟ ويطمب منيـ تأمؿ الصور الموجودة صفحة  بةمـ بمراجعة الطميقوـ المع

يطرح أسئمة ماذا تشاىدوف بالصور؟  ماذا تريد اف تعرؼ عف ىذا الدرس؟ ىؿ الصور متشابية 
 لى إجاباتيـ إاالستماع 

 ائؽدق 10مرحمة االستكشاؼ :                                                      (2
( طبلب ويقـو   الطبلب 5-4في مجموعات غير متجانسة ، تتراوح المجموعة مف )بة يوزع المعمـ الطم   

ومف ثـ االستماع الى إجابات ،فيما بينيـ بتوزيع األدوار بإعطاء اكثر مف استخداـ لمعناصر الموجودة 
 69الطمبة   واالجابة عف أسئمة النشاط صفحة 

 دقائؽ 5                                                مرحمة التفسير :          (3
بعد االنتياء مف تنفيذ النشاط السابؽ ،يتـ مناقشة المجموعات في المبلحظات التي توصموا الييا وتدوينيا  

 ويتـ إعطاء استخداميا بالحياة  حوؿ أىمية العناصرعمى السبورة واالستماع الى اجاباتيـ  

 دقائؽ 5                                                        مرحمة التوسع :    (4
 اإلجابة عف األسئمة االتية ؟  بةطمب مف الطمأ في ىذه المرحمة
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مثمة عمى منتجات تدخؿ في أماذا نستفيد مف الحديد؟ ماذا نستفيد مف االكسجيف والييدروجيف؟ اعط 
 اصر ؟ تركيبيا العناصر؟ اذكر أسماء ميف مرتبطة بالعن

 دقائؽ 5مرحمة التمديد                                                               (5
والمقارنة بيف عنصر االكسجيف  69طمب منيـ اإلجابة عف األنشطة صفحة أفي ىذه المرحمة   

 والييدروجيف ؟ مف حيث أوجو الشبو واالختبلؼ
 

 دقائؽ 5                                    مرحمة التبادؿ :                           (6
 طمب مف كؿ  مجموعة  عرض نتائج التجربة ومبلحظاتيـ عمى المجموعات األخرى أفي ىذه المرحمة  
 

 دقائؽ 5مرحمة الفحص :                                                             (7
خؿ المجموعات وتقيييـ وتدويف المبلحظات في دفتر مبلحظة المعمـ مدى انتباه الطبلب وتفاعميـ دا

 المبلحظات .
 التقويـ 

 صمـ خريطة مفاىمية تبيف فييا العنصر مع االستخداـ 
 العناصر ؟  اختفاءماذا تتوقع أف يحدث في حالة 

 لممستقبؿ ؟ ىؿ تؤيد ذلؾ ؟ اً عنصر الييدروجيف وقود ـاستخدا في ماذا رأيؾ
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 لثالث                                                   الزمف : حصةورقة عمؿ لمدرس ا
 

 لى فمزات وال فمزات:إالسؤاؿ األوؿ : صنؼ العناصر االتية 
 ) حديد، نحاس، كربوف ، الومنيـو ، اكسجيف ، فضة، كبريت(

 
 الالفمزات الفمزات

  
  
  
  

 

 العناصر االتية السؤاؿ الثاني :اعط استخداما واحد لكؿ عنصر مف 

 الحديد ............................

 النحاس:...........................

 االكسجيف :.........................

 الييدروجيف :......................

 الكربوف: ..........................

 

 السؤاؿ الثالث :

 اعمؿ/ ال تستخدـ البلفمزات في صناعة الصفائح ؟

.......................................................................................... 
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 ( 2ممحؽ )

 تحكيـ المادة التعميمية 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العميا                                                 

 كمية العمـو التربوية 

  

 تحكيـ المادة العممية  الموضوع :             

 حضرة الدكتور/ة : .......................................المحتـر 

في تحصيؿ طمبة الصؼ    7E᾽sدورة التعمـ استراتيجية ثر توظيؼ أيقـو الباحث بدراسة بعنواف 
ات الحصوؿ وذلؾ استكماال لمتطمب ، وتنمية التفكير الناقد لدييـالعمـو والحياة  السادس األساسي في

 عمى درجة الماجستير في أساليب تدريس العمـو .

التحصيؿ في  العمـو والحياة لدى في 7E᾽s  ثر توظيؼ استراتيجية دورة التعمـأومف أجؿ استقصاء     
،أعد الباحث مادة تعميمية  لوحدة ) المادة طمبة الصؼ السادس األساسي وتنمية التفكير الناقد لدييـ 

ضافة أووخصائصيا( ، لذا  حذؼ ما  نرجو مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذه المادة  وابداء الرأي فيو ، وا 
 ترونو مناسبا .

 

 مع الشكر والتقدير لحسف تعاونكـ                                      

 ويطي الباحث : إيياب س                                                                              
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 (  : جدوؿ المواصفات3ممحؽ )

 مستوى األىداؼ حسب تصنيؼ بمـو لوحدة ) تركيب المادة وخصائصيا( في العمـو والحياة

 مستوى اليدؼ اليدؼ الرقـ
 استدالؿ تطبيؽ فيـ ومعرفة

 الدرس األوؿ
   * أف يوضح الطالب المقصود بالمادة 1
   * يوضح الطالب المقصود بالذرة ف أ 2
   * يعَرؼ الطالب  بالذرة بمغتو الخاصة  فأ 3
 *   أف يستنتج الطالب خصائص العنصر  4
 *   أف  يستنتج الطالب خصائص المركب  5
  *  أف يقارف الطالب بيف المركب والعنصر  6
  *  أف يصنؼ الطالب بعض المواد الى عناصر ومركبات 7
  *  اتأف يعطي الطالب أمثمة عمى العناصر والمركب 8
   * بمغتو الخاصة تعريفا لمجزيءالطالب ف يكتب أ 9
  *  أف يقارف الطالب بيف الجزيئات مف حيث عدد الذرات 10
  *  مثمة عمى بعض  الجزيئاتألبعض ا الطالب  ف يعطيأ 11
   * أف يعمؿ الطالب سبب ترميز العناصر 12
  *  أف يكتب الطالب رموز بعض العناصر بالشكؿ الصحيح 14
أف يعطي الطالب أمثمة عمى العناصر الداخمة في تركيب  15

 القشرة األرضية
 *  

بعض العناصر الداخمة في تركيب  الطالب  نسبة  ف يذكرأ 16
 مف خبلؿ الرسـ البياني القشرة األرضية

 *  

  *  األرضيةأف يعطي أمثمة عمى الغازات المحيطة بالقشرة  17
   *  اصر المكونة لمغبلؼ الجوي بعض العننسبة  حدداف ي 18
 الدرس الثاني 
   * الحالة الطبيعية لمعنصريستنتج الطالب المقصود بف أ 19
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  *  عممياحسب حالتيا الطبيعية  العناصرالطالب  ف يصنؼ أ 20
   * أف يوضح الطالب المقصود بالممعاف  21
  *  العناصر عمميا حسب لمعانياالطالب  ف يصنؼ أ 22
   * والسحب والثني  المقصود بالطرؽ الطالب ف يوضح أ 23
العناصر عمميا حسب قابميتيا لمطرؽ الطالب ف يصنؼ أ 24

 والسحب والثني 
 *  

أف يفسر الطالب  سبب استخداـ النحاس في تصنيع  25
 االسبلؾ

*   

أف يعطي امثمة عمى تطبيقات تعتمد عمى الطرؽ والسحب  26
 والثني

 *  

بعض الظواىر بناء عمى خاصية الطرؽ والسحب  أف يفسر 27
 والثني .

*   

العناصر عمميا حسب قابميتيا لتوصيؿ الطالب  ف يصنؼ أ 28
 الحرارة

 *  

أف يفسر الطالب سبب صناعة مقابض الطناجر مف مواد  29
 غير موصمة لمحرارة

  * 

يصنؼ الطالب  العناصر عمميا  الى عناصر موصمة ف أ 30
 لمكيرباء

 *  

يفسر الطالب  سبب استخداـ اسبلؾ النحاس في ف أ 31
 التوصيبلت الكيربائية  

*   

  *  العناصر عمميا حسب قابمييا النصيار  الطالب  ف يصنؼأ 32
درجة انصيار الحديد والنحاس وااللمنيوـ  يحدد الطالبف أ 33

  مف خبلؿ الرسـ البياني بشكؿ صحيح  والكبريت
 *  

  *  العناصر عمميا حسب قابميتيا لمتمغنطب الطالف يصنؼ أ 34
التغيرات التي تحدث عمى العناصر  الطالب ف يستنتجأ 35

 عمميا
  * 

   * أف يفسر الطالب سبب تكوف صدأ الحديد 36
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 الدرس الثالث
 *   الصفات المشتركة لمفمزات الطالب ف يستنتج أ 37
 *   الصفات المشتركة لبلفمزاتالطالب ف يستنتج أ 38
   * بمغتو الخاصة المقصود بالفمزات  الطالب  ف يوضحأ 39
   * بمغتو الخاصة  المقصود بالبلفمزاتالطالب ف يوضح أ 40
  *  العناصر الى فمزات وال فمزات الطالب  ف يصنؼ أ 41
   * مثمة عمى عناصر فمزية أ الطالب  ف يذكرأ 42
   * ية مثمة عمى عناصر ال فمز أ الطالب ف يذكرأ 43
   * أف يوضح الطالب المقصود بأشباه الفمزات 44
 *   يستنتج داللة كؿ لوف بالجدوؿ الدوري  أف  45
   * أف يذكر الطالب بعض العناصر المكونة لمجسـ  46
 *   اف يصنؼ عناصر الجسـ الى فمزات وال فمزات  47
أف يحدد الطالب  نسبة العناصر المكونة لمجسـ مف خبلؿ  48

 الشكؿ البياني الموجود
 *  

أف  يعدد الطالب بعض استخدامات العناصر) حديد  49
 واكسجيف وكربوف(

*   

  *  أف يقارف الطالب  بيف عنصري االكسجيف والييدروجيف 50
 8 22 20 المجموع
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 عدد الحصص والوزف النسبي لكؿ جزء مف المحتوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x   100%الوزف النسبي لمدرس األوؿ = عدد حصص الدرس        

 مجموع حصص الدروس                             

 x %100    =24%__________________ 6الوزف النسبي لمدرس األوؿ =

                                            25 

 

 

 

 

عدد  المحتوى الدرس 
 الحصص 

 ي الوزف النسب
 
 

 %24 6 تركيب المادة  األوؿالدرس 
 

بعض الخصائص الفيزيائية  الدرس الثاني
 والكيميائية لمعناصر 

13 52% 
 
 

 %24 6 الفمزات والالفمزات  الدرس الثالث 
 

 %100 25 المجموع الكمي 
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 جدوؿ عدد األىداؼ لممحتوى في كؿ مستوى مف مستويات اىداؼ بمـو والوزف النسبي ليا :

الوزف النسبي  عدد األىداؼ مستوى األىداؼ الرقـ
 لألىداؼ

 %40 20 فيـمعرفة و  1

 

 %44 22 تطبيؽ 2

 %16 8 استدالؿ 3

 %100 50 المجموع الكمي

 

 

 الوزف النسبي لألىداؼ = عدد األىداؼ لكؿ مستوى 

                               _______________x    100  % 

                        المجموع الكمي لالىداؼ                           

 

 20الوزف النسبي ألىداؼ الفيـ واالستيعاب = 

 x   100 = %40%ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                        

                                             50 
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 فقرة  25عدد فقرات االختبار 

 خمية مف خبليا جدوؿ المواصفات نسبة التركيز لكؿ 

 عدد الفقرات    xنسبة مستوى اليدؼ (   x) نسبة الدرس األوؿ 

______________________________________ 

                      100 

 

 نسبة التركيز لكؿ خمية مف خبليا جدوؿ المواصفات وفؽ الوزف النسبي لممحتوى واألىداؼ 

 األىداؼ          

 محتوىال

 معرفة وفيـ

40 % 

 تطبيؽ

44% 

 استدالؿ

16% 

 0.96 2.64 2.4 %24الدرس األوؿ 

 2.08 5.72 5.2 %52الدرس الثاني 

 0.96 2.64 2.4 %24الدرس الثالث 
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 جدوؿ إعداد االختبار في جدوؿ المواصفات وفؽ الوزف النسبي لؤلىداؼ والمحتوى وعدد الفقرات 

 األىداؼ          

 المحتوى

 رفة وفيـمع

40 % 

 تطبيؽ

44% 

 استدالؿ

16% 

 المجموع لمفقرات

 6 1 3 2 %24الدرس األوؿ 

 13 2 6 5 %52الدرس الثاني 

 6 1 3 2 %24الدرس الثالث 

 25 4 12 9 المجموع 
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 ( 4ممحؽ )

 تحكيـ اختبار التحصيمي

 جامعة القدس 

                  عمادة الدراسات العميا                                

 كمية العمـو التربوية 

  

 الموضوع : تحكيـ اختبار التحصيمي             

 حضرة الدكتور/ة : .......................................المحتـر 

فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ    7E᾽sدورة الػػتعمـ اسػػتراتيجية ثػػر توظيػػؼ أيقػػـو الباحػػث بدراسػػة بعنػػواف 
وذلػػؾ اسػػتكماال لمتطمبػػات الحصػػوؿ   لعمػػـو والحيػػاة وتنميػػة التفكيػػر الناقػػد لػػدييـالسػػادس األساسػػي فػػي ا

 عمى درجة الماجستير في أساليب تدريس العموـ .

فػي  طمبػة الصػؼ السػادس تحصػيؿ  فػي    E᾽s 7ثػر توظيػؼ اسػتراتيجية دورة الػتعمـأ ومف أجؿ استقصػاء 
احػث اختبػار تحصػيؿ لوحػدة ) المػادة وخصائصػيا( ، لػذا ،أعػد البالعموـ والحياة وتنمية التفكير الناقد لدييـ 

ضافة وحذؼ ما ترونو مناسبا .ا  نرجو مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ االختبار و   بداء الرأي فيو ، وا 

 

 مع الشكر والتقدير لحسف تعاونكـ

 ويطي الباحث : إيياب س                                                                         
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 (  5ممحؽ )

 االختبار التحصيمي بصورتو النيائية 

 اختبار التحصيؿ في وحدة المادة ومكوناتيا

 االسـ :...................................               الصؼ :............................  

 ..........................المدرسة :................................               الشعبة :...

 دقيقة  40 زمف االختبار :

 جيدًا قبؿ اإلجابة عف األسئمة :عزيزي الطالب أقرأ التعميمات التالية 

 تعميمات االختبار 

 ( فقرة مف نوع اختيار مف متعدد  25( يتكوف االختبار مف )1

 ة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة ( بدائؿ ) أ ، ب، ج، د( يرجى  وضع دائر 4( لكؿ فقرة مف االختبار )2

 ( يرجى اختيار إجابة واحدة صحية وتجنب التخميف 3

 

 

 مع التقدير واالحتراـ                                                     الباحث : إيياب سويطي 
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جدًا وتشكؿ وحدة  ليمى طالبة في الصؼ السادس ، قرأت مف كتاب العمـو العبارة التالية ) ىي دقائؽ صغيرة (1
     :بناء المادة ، ىذه العبارة تعني 

 د( ذرة ج( مخموط مركب ( ب عنصر ( أ
( تناولت أـ يوسؼ قنينة الماء مف الثالجة ، فسألت 2

لو  ؟الماء النقي  كيؼ تصنفوفىا التوأـ  منار ومالؾ ، ءأبنا
   جابتؾ ؟إكنت مكانيما ماىي 

 د( ذرة ج( مخموط مركب ( ب عنصر ( أ

 لحديد عنصرًا ألنو يتكوف مف :ُيعتبر ا( 3

 نوع مختمؼ مف الذرات ( أ
نفس النوع مف  ( ب

 الذرات
ج( مخموط مف المواد 

 الكيمائية
د( محموؿ مف المواد 

 الكيميائية

 ينتج عف اتحاد ذرتي أكسحيف في الشكؿ المجاور جزيء:( 4
 

 ثاني أكسيد الكربوف ( أ
أكسيد  أوؿ ( ب

 الكربوف
 د( ال ينتج شيء ج( األكسجيف

 :الرمز الصحيح لو  تب رموز بعض العناصر بحرفيف منيا عنصر  النحاس ،ُتك( 5

 Cuد(  cuج(  CU ( ب Cp ( أ

 رمزا لػ عنصر :   Naيمث ؿ الرمز ( 6

 د( الصوديـو ج( النيوف الفضة ( ب النيتروجيف ( أ

 :تتوزع العناصر عمى حاالت المادة الثالث ، أي منيا يعتبر مف الفمزات السائمة ( 7

 د( الكالسيـو البرـوج(  الكربوف ( ب  الزئبؽ ( أ
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 يستخدـ الذىب في صناعة الحمي والمجوىرات ألف : ( 8

 د( فمز ج( لو بريؽ ولمعاف ب( صمب أ( درجة انصياره منخفضة 

 القدرة عمى صناعة األسالؾ كما في الصورة تسمى عممية: ( 9

 د( الثني طرؽج(  ب( الصفائح سحب أ( 

 : ىو اآلتية العناصر بيف مف والثني  والسحب لمطرؽ القابؿ العنصر( 10

 الحديد د(  السيمكوف  ج( ب( الكربوف ( الكبريت1

 :بسبب قابميتو مف األلمنيـو  واني الطبخ ُتصنع أ( 11

 د( لمطرؽ ج( لتوصيؿ الكيرباء ب( لتوصيؿ الحرارة أ( لمسحب
 

ى تصنؼ العناصر إلى مواد موصمة وغير موصمة لمتيار الكيربائي ، حت( 12
يضيء المصباح الكيربائي في الدارة الكيربائية المجاورة نحتاج إلى قطعة 

 : مصنوعة مف 
 

 د( الفسفور ج( االلمنيوـ  ب( البرـو أ( الكبريت

 في تجربة التمغنط أي مف ىذه العناصر أصبح مغناطيسا ؟( 13

 د( الذىب ج( األلمنيـو ب( الحديد النحاس أ(
يعد مف  اآلتية لده حوؿ خصائص المادة الكيميائية ، أي مف الخصائصحدث نقاش بيف أحمد ووا( 14

 خصائصيا
 د( الحجـ ج( الصدأ ب( الكتمة أ( الوزف

 :تدخؿ الالفمزات في العديد مف الصناعات الميمة ، أي مف الصفات التالية تعد مف خصائصيا ( 15

 د( ىشة ج(  قابمة لمطرؽ ب( موصمة لمحرارة المعة أ(
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 ؟ شباه الفمزاتأمف  يعتبرأي العناصر االتية دـ أشباه الالفمزات  في صناعة شرائح الحاسوب تستخ( 16

 د( الفضة ج( الذىب الحديدب(  السيمكوفأ( 

 صن ؼ العمماء الحديد والنحاس واأللمنيـو مف الفمزات ألنيا  :( 17

 د( غير موصمة لمحرارة ج( موصمة لمكيرباء ب(غير قابمة لمطرؽ أ( ىشة
تعاني البيئة مف التموث بسبب عادـ السيارات ، واحد مف الغازات االتية مرشح أف يكوف وقودًا وصديقًا ( 18

 :لمبيئة في المستقبؿ
 لييدروجيفا( د االرغوفج(  ب( النيتروجيف كسجيفألأ( ا

 ُيستخدـ الجرافيت  في صناعات ميمة ومتعددة  منيا:( 19

 د( مقص الزجاج الحمي والمجوىراتج(  ب( أقبلـ الرصاص أ( المغانط
شارؾ عيسى معممو في الكشؼ عف درجة انصيار بعض العناصر ، أي مف العناصر اآلتية درجة انصياره ( 20

 منخفضة :
 د( النحاس لمنيـوألج( ا ب( الكربوف أ( الكبريت

 األلماس شكؿ مف أشكاؿ الكربوف ويستخدـ في صناعة مقص الزجاج ألف :( 21

 و منخفضة أ( كثافت
ب( درجة انصياره 

 د( رخيص الثمف  ج( صمب جداً  منخفضة 

 أي العناصر االتية يعتبر مثااًل عمى الالفمزات:( 22

 د( السيميكوف ج( الكبريت ب( الذىب أ( الكالسيـو
 لديؾ المواد  اآلتية ) سكر، ماء ، كبريت، ثاني أكسيد الكربوف ( اذا عممت أف ثالثة مف ىذه المواد( 23

 تتشابو في صفو معينة ،بينما تختمؼ مادة عنيـ في صفة ، وىذه المادة ىي : :
 د( ثاني أكسيد الكربوف سكرج(  ب( ماء كبريتأ( 

 جدوؿ ُرتبت فيو العناصر حسب مواصفات معينة :(24

 د( الجدوؿ الرمزي ج( الجدوؿ الذري ب( الجدوؿ الدوري أ( الجدوؿ الزمني
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 فحـ ، ما نوع الغاز الذي تنصحو باستخدامو ليساعده عمى االشتعاؿ ؟ بينما أحمد يشعؿ ال( 25

 د( النيوف ج( نيتروجيف ب( اكسجيف أ( ىيدروجيف
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 ( 6ممحؽ )

 بة النموذجية الختبار التحصيؿاإلجا

 اإلجابة رقـ الفقرة اإلجابة رقـ الفقرة
 أ 16 د 1
 ج 17 ب 2
 د 18 ب 3
 ب 19 ج 4
 أ 20 د 5
 ج 21 د 6
 ج 22 أ 7
 أ 23 ج 8
 ب 24 أ 9

 ب 25 د 10
   ب 11
   ج 12
   ب 13
   ج 14
   د 15
   ج 17
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 تحكيـ اختبار التفكير الناقد  ( 7ممحؽ )

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العميا                                                 

 كمية العمـو التربوية 

  

 الموضوع : تحكيـ اختبار التفكير الناقد             

 حضرة الدكتور/ة : .......................................المحتـر 

في تحصيؿ طمبة الصؼ    E᾽s 7دورة التعمـ استراتيجية ثر توظيؼ أيقـو الباحث بدراسة بعنواف 
وذلؾ استكماال لمتطمبات الحصوؿ   اقد لدييـوتنمية التفكير الن  السادس األساسي في العمـو والحياة 

 عمى درجة الماجستير في أساليب تدريس العمـو .

في   طمبة الصؼ السادس  تحصيؿفي   E᾽s 7ثر توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ أ ومف أجؿ استقصاء 
وخصائصيا( ، لذا ،أعد الباحث اختبار تحصيؿ لوحدة ) المادة العموـ والحياة وتنمية التفكير الناقد لدييـ 

ضافة وحذؼ ما ترونو مناسبا .  نرجو مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ االختبار وابداء الرأي فيو ، وا 

 

 مع الشكر والتقدير لحسف تعاونكـ                                      

 

 

  حث  : إيياب سويطيالبا                                                                             
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 ( 8ممحؽ )

 اختبار التفكير الناقد بصورتو النيائية 

 اختبار التفكير الناقد لمصؼ السادس األساسي في وحدة المادة ومكوناتيا

 االسـ :...................................               الصؼ :............................  

 ................               الشعبة :.............................المدرسة :................

 دقيقة  60 زمف االختبار :

 عزيزي الطالب أقرأ التعميمات  التالية جيدًا قبؿ اإلجابة عف األسئمة 

 تعميمات االختبار 

 ( الرجاء قراءة كؿ فقرة بدقة قبؿ اإلجابة   1

 عنو  ( ال تترؾ /ي أي سؤاؿ دوف اإلجابة2

 مثاؿ : 

 العبارة ىؿ يستفيد االنساف مف الرياح ؟

 

 

 

 

 

 

 

 مع التقدير واالحتراـ                                                     الباحث : إيياب سويطي 

 ضعيفة   قوية  إجابات مقترحة   

  √ أ( نعـ ، حيث تساعد عمى نقؿ البذور مف مكاف الى آخر

 √  ب ال ، ألنيا تضر بصحة االنساف 

  √ ج( ال  ، النيا تقتؿ الحيوانات 

  √ د(  نعـ ، النيا تحرؾ السفف في البحار 
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 أوال ميارة التنبؤ باالفتراضات 

( يتواجد عنصري   الكربوف والكبريت في الطبيعة بالحالة الصمبة ، وكالىما عبارة عف عناصر قابمة 1
 ما أنصير قبؿ اآلخر ،فاف مف المتوقع :لالنصيار ، وعند تعريضيما لمحرارة احدى

 غير وارد وارد  االفتراضات المقترحة 
   أ( الكبريت ينصير بالحرارة 

   ب( درجة انصيار الكبريت أقؿ مف درجة انصيار الكربوف
   ج(  يمتمؾ الكربوف والكبريت نفس درجة االنصيار

              د( درجة انصيار الكربوف أعمى مف درجة انصيار الكبريت 
ْس فمف  800س ، عند تسخيف  عنصر االلمنيـو عند درجة حرارة   660( درجة انصيار االلمنيـو 2

 المتوقع أف يكوف حالة االلمنيـو :

 غير وارد وارد  االفتراضات المقترحة 

   أ( صمبة    
   ب( سائمة 
   ج(  غازية 

   د( صمبة وسائمة 
 

فمف ز في القارورة التي تحتوي فوىتيا بالوف، كما في الشكؿ مسحوؽ الخبي إلىعند إضافة الخؿ ( 3
      :                                       المتوقع أف يحدث

 

 

 

 

 غير وارد وارد  االفتراضات المقترحة 
   أ( تنكمش القارورة
   ب( ينتفخ البالوف

   ج(  تنكمش القارورة وينتفخ  البالوف
   قارورة وال ينتفخ البالوفد(  تنكمش ال
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( ال يحتوي ماء، واالنبوب 1وضع أحمد ثالثة مسامير في االنابيب الثالث التالية ، االنبوب رقـ )( 4
( غمر الماء فيو بشكؿ كامؿ وترؾ ىذه 3( غمر المسمار فيو بشكؿ جزئي ، المسمار رقـ )2رقـ )

 االنابيب في اليواء فمف المتوقع :

 

بذور دوار الشمس  (ممصؽ عمييا ) النحاس، االلمنيـو ، الكربوف  مف  قضبافثالثة  عند غمس( 5
 يحدث:  في نفس الوقت فمف المتوقع أف  حوض زجاجي يحتوي ماءا ساخنا في 

 

 

ثانيا 
 : مو

 

 

 

 

غير  وارد  لمقترحة االفتراضات ا
 وارد

   ( بشكؿ كامؿ1أ(  يصدأ المسمار رقـ )

   ( بشكؿ كامؿ2ب(  يصدأ المسمار رقـ )

   ( بشكؿ كامؿ1ج(  يصدأ المسمار رقـ )

   ( فقط2د(  يصدا الجزء المغمور في الكأس رقـ )

 غير وارد وارد  االفتراضات المقترحة 

أ(  تسقط البذور بالترتيب )األلومنيـو ، الكربوف ، 
 النحاس (

  

، االلمنيـو  ،ب(   تسقط لبذور بالترتيب )النحاس 
 ( الكربوف 

  

بذور بالترتيب )الكربوف ، النحاس، ج(   تسقط ال
 األلمنيـو  (

  

   د(  تسقط البذور بأوقات مختمفة
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 ة التفسير :ميار 

 ألنيا:لمنيـو في صناعة االسالؾ تدخؿ بعض العناصر مثؿ النحاس واأل ( عبارة )6

 

 

 

 

 

 عبارة )تعد العناصر جميعيا  مواد نقية ( : ألنيا:(  7

 

 

 

 

 : لحديدا، وال يمكف ثني قضيب  مف الكبريت وذلؾ ألف الحديديمكف قضيب ساؽ مف ( 8

 

 

 

 

 

 

 تفسير غير صحيح  تفسير صحيح  تفسير مقترح  
   أ( قابمة لمسحب

   لمكيرباء  ب( موصمة
   ج(  موصمة لمحرارة 
   د( ليا بريؽ ولمعاف

 تفسير غير صحيح  تفسير صحيح  التفسير المقترح  
   أ(  تتكوف مف نفس النوع مف الذرات        

   ب( تتكوف مف نوع مختمؼ مف الذرات
   تحمؿ صفات العنصرج(  ذرة العنصر 

   د(  ألنيا بعضيا يتواجد بالحالة الصمبة 

 تفسير غير صحيح  تفسير صحيح  التفسير المقترح  

   أ( قابؿ لمتشكؿ
   موصؿ لمحرارة   ب(

   ج( بالطبيعة بالحالة الصمبة
   موصؿ لمكيرباء د( 
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 خالؿ وجودىا عمى النار فشعر بالسخونة أللمنيـوامسؾ محمد بطرؼ طنجرة مصنوعة مف ا( 9

 :  الف األلمنيـو

 

 

 

 

 

 ثالثا : ميارة االستنتاج 

( قاـ محمد بجمع كمية مف صدأ الحديد ، ثـ قرب المغناطيس مف الصدأ ، فمـ يجذب المغناطيس 10
 الصدأ وىذا يدؿ عمى أف :

 

 مف خالؿ الرسـ البياني ، تتوزع الغازات في الغالؼ الجوي بنسب مختمفة ( 11

 تفسير غير صحيح تفسير صحيح  التفسير المقترح  

   أ( جيد التوصيؿ لمحرارة    
   ب( كثافتو منخفضة 

   ج( جيد التوصيؿ لمكيرباء
   ؿ لمطرؽ والسحب والثني د(  قاب

 خاطئ محتمؿ صحيح  استنتاجات مقترحة   

    أ( مادة الصدأ تشبو الحديد في خصائصو
    أ ال تشبو الحديد في خصائصوب( مادة الصد

       ج(  الصدأ تغير طبيعي 
    يجذب صدأ الحديد  د(  المغناطيس 

 خاطئ محتمؿ صحيح  استنتاجات مقترحة   
أ(  غاز االكسجيف يشكؿ معظـ 

 الغبلؼ الجوي
   

   از النيتروجيف يشكؿ معظـ ب(  غ
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باالعتماد عمى الشكؿ ( 12
ُتشك ؿ الغازات   السابؽ،

 األخرى ) غاز االرغوف ، بخار الماء ، ثاني أكسيد الكربوف ( ما نسبتو  :

 ( ُيضيء المصباح عند وضع سمؾ مف  الحديد بيف النقطة       ) أ  و   ب  ( ألف الحديد :  13

 
 

( استخدـ محمد ممعقة فمزية وأخرى ال فمزية في تحريؾ طبؽ مف الحساء الساخف ، وبعد ذلؾ 14
 بدقائؽ أصبحت الممعقة الفمزية اسخف مف الممعقة لالفمزية نستنتج مف ذلؾ أف

 الغبلؼ الجوي
ج(  غاز االرغوف يشكؿ معظـ 

 الغبلؼ الجوي
   

د(  غاز بخار الماء يشكؿ معظـ 
 الغبلؼ الجوي

   

 خاطئ محتمؿ صحيح  جات مقترحة   استنتا

    %1أ( أقؿ مف 

    %2ب( 

    %1ج( 

    %5د(  

 خاطئ محتمؿ صحيح   استنتاجات مقترحة   

    أ( جيد التوصيؿ لمحرارة    

    ب( ألنو صمب 

    جيد التوصيؿ لمكيرباء ج(

    د(  ألنو مف البلفمزات
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 رابعا : ميارة تقييـ المناقشات : 

 رات والسفف واألجيزة الكيربائية ؟ىؿ وجود العناصر ساىـ في تقدـ صناعات السيا( 15

 

 

 

 

 

 

 ىؿ ارتفاع درجة انصيار بعض العناصر شكؿ نعمة لإلنساف ؟( 16

 خاطئ محتمؿ صحيح   استنتاجات مقترحة   

    زات اسخف مف البلفمزات دائماأ( الفم

    ب( الفمزات توصؿ الحرارة أفضؿ مف البلفمزات

    ج( الفمزات توصؿ الكيرباء أفضؿ مف البلفمزات 

    د(  الفمزات تسخف الماء أفضؿ مف البلفمزات

 ضعيفة   قوية  إجابات مقترحة   

   أ( نعـ ،ألنيا تعتبر المكوف األساسي لكؿ الصناعات السابقة
   ب( ال ، الصناعات تعتمد عمى العناصر بشكؿ رئيسي

ج( نعـ ، تدخؿ في صناعة المركبات المستخدمة  في صناعة 
 السيارات والسفف

  

   في تقدـ صناعة السيارات والسفف واألجيزة د(  ال تساىـ

 ضعيفة   قوية  إجابات مقترحة   

   أ(  نعـ ، ألنيا حافظت عمى منتجاتنا مف االنصيار مف حرارة الشمس

   تشكيمياب(  ال ، ألنيا تحتاج الى  درجة حرارة عالية عند إعادة 
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 ىؿ يعتبر ثاني أكسيد الكربوف جزيء؟( 17

 

 

 

 

 

 

 خامسا :ميارة االستنباط:

 ( جميع الفمزات موصمة لمكيرباء ، وتعد األساس في صناعة المواد الموصمة 18

 

 

 

 

 

 

   ج(  نعـ ، ألف استخداميا محدود بسبب سيولة تشكيميا

د(  ال ، ارتفاع درجة االنصيار جعميا  تستخدـ في الصناعات 
 والحياة

  

 ضعيفة   قوية  إجابات مقترحة   

   أ( غاز ثاني أكسيد الكربوف عنصر

   ي اكسجيفب يتكوف مف ذرت

   ج( ال  يعتبر ثاني أكسيد الكربوف جزيء

   د(  ألنو يتكوف مف ذرتي األكسجيف وذرة كربوف

 غير صحيحة   صحيحة  إجابات مقترحة   

   ؿ  لمكيرباءأ( النحاس جيد التوصي
   التوصيؿ لمحرارة جيدب( النحاس  

   ج(  النحاس مادة أساسية في صناعة المنتجات الكيربائية 
   د(  النحاس مقامتو عالية لمرور التيار الكيربائي
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 ليس كؿ ما يممع ذىبا :( 19

 

 س اذف 3800(الماس شكؿ مف أشكاؿ الكربوف وتصؿ درجة انصياره 20

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير صحيحة   صحيحة  إجابات مقترحة   
   مؾ خاصية الممعاف              أ(   الذىب العنصر الوحيد الذي يمت

   ب(   بعض العناصر تمتمؾ خاصية الممعاف
   ج(  معظـ  العناصر تمتمؾ خاصية الممعاف

   ال تمتمؾ العناصر خاصية الممعاف د(  

 غير صحيحة   صحيحة  إجابات مقترحة   

   وبة انصيار الماس أ( صع

   ب(  يتـ قص الزجاج بالماس 

   ج(  الماس جيد التوصيؿ لمكيرباء

   د(  الماس درجة انصياره منخفضة
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 (  قائمة المحكميف9ممحؽ)

 

 مكاف العمؿ التخصص االسـ الرقـ
 جامعة القدس المناىج وأساليب التدريس عفيؼ زيداف أ.د. 1
 جامعة القدس المفتوحة اليب تدريس أس د. محمد شاىيف أ. 2
 جامعة القدس المناىج وأساليب التدريس د .إيناس ناصر  3
 جامعة القدس أساليب تدريس بعاد الخالص د.  4
 جامعة القدس المفتوحة قياس وتقويـ  د خالد كتمو  5
مدير مدرسة زيد أبف  أساليب تدريس عموـ  زىير الحروب.د  6

 حارثة المختمطة
 جامعة النجاح أساليب التدريس سييؿ صالحة . د 7
 جامعة القدس المناىج وأساليب التدريس د .غساف سرحاف 8
 جامعة القدس المناىج وأساليب التدريس د محسف عدس 9
 جامعة القدس المفتوحة عمـ نفس تربوي  د نبيؿ المغربي  10
 الخميؿ تربية جنوب ماجستير أساليب تدريس عمـو أ ابتساـ خبلؼ  11
مدرسة ذكور ابف سينا  ماجستير أحياء   ياد أبو عوض إ أ 12

 األساسية 
مدرسة ذكور ابف سينا  ماجستير أساليب عموـ  أ سبلمة المصري  13

 األساسية 
 مدرسة الصديؽ الخيرية ماجستير أساليب عمـو أ عماد أبو شرار 14
عي ذكور طو الرج بكالوريوس عموـ  إبراىيـ العواودة  15

 األساسية
 ذكور بيت عوا الثانوية بكالوريوس فيزياء  حمزة سويطي  16
مدرسة ذكور ابف سينا  بكالوريوس كيمياء مراد عمرو 17

 األساسية
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 ( كتاب تسييؿ الميمة مف جامعة القدس إلى مديرية جنوب الخميؿ10ممحؽ )
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وتعميـ جنوب الخميؿ إلى المدارس المطبؽ فييا ( كتاب تسييؿ ميمة مف مديرية تربية 11ممحؽ ) 
 الدراسة 
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 فيرس المالحؽ 

 80..........................................................................( دليؿ المعمـ 1ممحؽ )

 135.................................................................( تحكيـ المادة العممية 2ممحؽ )

 .136...................................................................( جدوؿ المواصفات3ممحؽ )

 .143..............................................................( تحكيـ اختبار التحصيؿ4ممحؽ )

 144................................................. ( االختبار التحصيمي بصورتو النيائية5ممحؽ )

 139................................................( اإلجابات النموذجية الختبار التحصيؿ6ممحؽ )

 149..........................................................( تحكيـ اختبار التفكير الناقد 7ممحؽ )

 150................................................اختبار التفكير الناقد بصورتو النيائية  (8ممحؽ )

 159( قائمة المحكميف.....................................................................9ممحؽ )

 160...........................( كتاب تسييؿ الميمة مف جامعة القدس إلى مديرية التربية 10ممحؽ )

 161..........................( كتاب تسييؿ الميمة مف تربية الجنوب إلى مدراء المدارس 11ممحؽ )
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 فيرس األشكاؿ

 رقـ الصفحة  عنواف الشكؿ رقـ الشكؿ 
دورة  ةالخطوات اإلجرائية لمراحؿ استراتيجي (1.2شكؿ )

 7E᾽sالتعمـ 
 

17 
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 فيرس الجداوؿ 

 46...........................( توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدراس وعدد الشعب1.3جدوؿ )

 47..................................( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لممدرسة والمجموعة 2.3جدوؿ )

 49..........................................................( نتائج الثبات عبر الزمف 3.3جدوؿ )

 50......................................................( نتائج الثبات عبر األشخاص4.3جدوؿ )

 52..............................( توزيع أسئمة اختبار التفكير الناقد  حسب الوزف النسبي5.3جدوؿ)

سابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التحصيؿ القبمي والبعدي حسب ( المتوسطات الح1.4جدوؿ )
 58...............................................................................طريقة التدريس

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار التحصيؿ القبمي والبعدي حسب 2.4جدوؿ )
 58................................................................................لجنسمتغير ا

( لمتغير التحصيؿ حسب طريقة ANCOVAالمصاحب ) التبايف ( نتائج اختبار تحميؿ 3.4جدوؿ )
 59...................................................................التدريس ولمجنس والتفاعؿ

( المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الختبار متوسطات التحصيؿ لدى 4.4جدوؿ ) 
 60...............................طمبة الصؼ السادس في العموـ والحياة حسب طريقة التدريس

القبمي والبعدي حسب لناقد التفكير االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في اختبار ( 5.4جدوؿ )
 61............................................................................طريقة التدريس
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لدى طمبة  التفكير الناقد األخطاء المعيارية البعدية الختبار المتوسطات الحسابية المعدلة و ( 8.4جدوؿ )
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