
 عمادة الدراسات العميا                                                                  
   جامعة القدس                                                             

 

 

 

 

أثر تدريس "العموم والحياة" باستخدام استراتيجية المالحظة والكتابة الحمقية 
العممية وتنمية التفكير الناقد                                                          في فيم المفاىيم

 لدى طمبة الصف السادس

 

 سحر أحمد محمود ارجوب 

 

 رسالة ماجستير

 

 فمسطين –القدس 

 

 م 2019 -ه1440



باستخدام استراتيجية المالحظة والكتابة الحمقية  "والحياة أثر تدريس "العموم
                                                         المفاىيم العممية وتنمية التفكير الناقد في فيم

 لدى طمبة الصف السادس

 

 

 إعداد:

 سحر أحمد محمود ارجوب 

 

 فمسطين  –جامعة الخميل  –بكالوريوس كيمياء وأساليب تدريسيا 

 

 

 المشرف د. إبراىيم  محمد عرمان

 

استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في  قدمت ىذه الدراسة
 عمادة الدراسات العمياأساليب التدريس من كمية العموم التربوية/

 جامعة القدس  

  

 م 2019 –ه1440



 جامعـة الــقــدس
 عـمادة الـدراسـات العـميـا

تدريسالبرنامج أساليب 

 إجازة الرسالة

دام استراتيجية المالحظة والكتابة الحمقية في فيم المفاىيم العممية باستخوالحياة  أثر تدريس العموم
  وتنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصف السادس  

سحر أحمد محمكد ارجكب.اسـ الطالب: 

 21712210الرقـ الجامعي: 

 إبراىيـ محمد عرمافالمشرؼ: الدكتكر 

بؿ أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ ف قم ـ/2019  8 /6  نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ
 :كتكاقيعيـ

.....................................................التكقيع:       إبراىيـ محمد عرمافالدكتكر   . رئيس لجنة المناقشة 1

......................................................التكقيع:محسف محمكد عدس       الدكتكر  ممتحنان داخميان        . 2

        .......................................................التكقيع:بالؿ  خميؿ يكنس          الدكتكر       . ممتحنان خارجيان 3

فمسطيف –سالقد

ـ  2019 –ق1440



 

 

 

 اإلىداء :

 برت كفي دؼء قمبيا احتميت ، كمف عطائيا ارتكيت أمي التي بيف يدييا كإلى 

 لى أبي سندم كمصدر عزم كفخارم إ

                                                                                                            النكر الذم يضيء حياتي خكاتي أ إلى أخكتي ك
 قبؿ إلى أبنائي الطمبة قناديؿ المست

 إلى المعمميف كالمعممات الشمعة التي تضيء طريقة العمـ كالمعرفة 

 إلى كؿ مف طمب العمـ كسير الميالي 

 



 أ

 

 

 

 

 

 

 إقرار

يا كانت نتيجة أبحاثي أقر أنا معدة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأن  
سالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة ىذه الر  الخاصة باستثناء ما أشير إليو حيثما كرد، كأف  

 عميا ألم جامعة أك معيد.

 التكقيع:................................

 االسـ: سحر أحمد محمكد ارجكب 

 ـ2019 /8/6التاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب

 

 الشكر والتقدير 

ة آلو أفضؿ الصالالحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى إماـ المرسميف سيدنا محمد عميو كعمى 
 كأتـ التسميـ .

الذم أعانني كمف  عميو ككفقني في إنجاز ىذه الرسالة كالتي ساىمت في إغناء  ،كآخران  الشكر هلل أكالن  
    خبرتي كتطكير مف ذاتي .

كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلدارة جامعة القدس كعمادة الدراسات العميا ككمية العمكـ التربكية كعميدتيا ككؿ 
 ذتيا لما قدمكه مف مساعدة كدعـ لي في أداء ىذا العمؿ.أسات

كما يسعدني أف أتقدـ بخالص شكرم كامتناني إلى مف كاف لو الفضؿ في تكجييي ، كبذؿ جيد في 
 اإلشراؼ عمى ىذا العمؿ الدكتكر إبراىيـ عرماف.

لتفضميـ بقبكؿ بالؿ يكنس كالدكتكر  محسف عدس كاتقدـ بالشكر إلى عضكم لجنة المناقشة: الدكتكر 
ثرائيا بما قدمكه مف مالحظات، ثـ أبث تقديرم إلى السادة المحكميف مف أساتذة  مناقشة الرسالة، كا 
الجامعات كمشرفيف كمعمميف الذيف ساىمكا في تحكيـ أدكات الدراسة، ككؿ ما قدمكه مف مالحظات 

 كاقتراحات. 

السيد أحمد  عمى ما بذلكه مف   مة عبمةكأشكر أعضاء ىيئة التدريس األستاذ إيياب سكيطي ، كالمعم
في تطبيؽ الدراسة ، كأتقدـ بجزيؿ الشكر إلى مديرة مدرسة الصرة األساسية ابتساـ  كقت كجيد كتعاكف 

 عمرك، كالييئة التدريسية ، لما قدكمو مف دعـ كتعاكف كمساندة في متابعتي لمدراسة. 

 مف ساعدني ك كقؼ بجانبي في إنجاز رسالتي. كأخيران الشكر الجزيؿ مع باقة المحبة كاإلخاء لكؿ
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 الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر تدريس العمكـ كالحياة باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة 
الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السادس ، كلتحقيؽ أىداؼ 

لدراسة أعدت الباحثة المادة التعميمية كأدكات الدراسة اختبار المفاىيـ العممية كاختبار التفكير الناقد ، ا
كتـ التحقؽ مف  صدقيما كثباتيما بالطرؽ المناسبة كطبقت الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف 

ؼ السادس األساسي ، حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الص 2019/2018العاـ الدراسي 
كطالبة، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى  ان ( طالب4893المنتظميف في مديرية جنكب الخميؿ كالبالغ عددىـ )

كطالبة مف مدرسة ذككر ابف سينا األساسية كمدرسة  ان ( طالب132عينة قصدية في االختيار بمغت )
كطالبة كالتي  ( طالبان 66كعددىا ) دار السالـ األساسية، كتـ تعييف شعبتيف لتمثال المجمكع التجريبية

درست باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية، كشعبتيف تمثال المجمكعة الضابطة كبمغ عددىا 
، كفي تحميؿ النتائج تـ إيجاد المتكسطات الحسابية طالبة درست بالطريقة االعتياديةك  ( طالبان 66)

 (. ANCOVA)ر التغاير المصاحبكاستخداـ اختباكاالنحرافات المعيارية ، 

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في اختبار 
المفاىيـ العممية تبعان لمتغير طريقة التدريس، كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجية 

حصائيان في اختبار المفاىيـ العممية تبعان لمتغير المالحظة كالكتابة الحمقية، كعدـ كجكد فركؽ دالة إ
كما ككشفت النتائج كجكد  ،الجنس، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تبعان لمتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة

فركؽ دالة إحصائيان لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في اختبار التفكير الناقد  تبعان لمتغير طريقة 
عة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية، كجكد التدريس، كلصالح المجمك 

جنس كلصالح اإلناث، كعدـ كجكد فركؽ دالة لم إحصائيان في اختبار التفكير الناقد تبعان  فركؽ دالة
 ان لمتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة .إحصائيان تبع

العمـك كالحياة ألنشطة تعميمية  منياج الجديد تضميف دليؿ المعمـ لمب كفي ضكء النتائج أكصت الباحثة 
كعقد دكرات لممعمميف  ،كفؽ استراتيجيات التعمـ التعاكني كبخاصة استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية

, إجراء المزيد  أثناء الخدمة لحثيـ عمى تكظيؼ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في تدريس العمـك
 في مكاد أخرل كعمى متغيرات تابعة أخرل . راتيجية المالحظة كالكتابة الحمقيةمف الدراسات حكؿ است
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The Impact of Teaching Science and Life Using Observation and Round 

Table Writing Strategy on the Understanding of  Scientific Concepts and 

the Development of Critical  Thinking among Sixth Graders Students . 

Prepared by: Sahar  Ahmad Mahmoud Erjoub 

Supervised by: Dr. Ibrahim Arman 

Abstract: 

This study aimed to investigate the impact of teaching science and life using the strategy of 

Observation and Round Table Writing Strategy on the understanding of  scientific concepts 

and development of critical thinking of the sixth grade students .In order to  achieve the 

objectives of the study the researcher designed : a guide for the science and life teaching 

via this strategy, two tests to evaluate scientific concepts understanding and students 

critical thinking development , than the researcher verified their validity and stability in the 

appropriate ways. 

 

The study was carried out during the second semester of the academic year 2018/ 2019  it 

was applied on a purposive sample from all the sixth grade students in the Directorate of 

South- Hebron (4893) students. The sample included( 132) students from Ibn Sina and Dar 

Al Salam basic school.  The sample distributed  into four sections one section in each 

school represented the control group (66) students studied by the traditional method , and 

other section represented the experimental group (66) students studied according 

Observation and Round Table Writing Strategy , data processing analysis was carried out 

through averages standard deviation and analysis of covariance test ( ANCOVA)  

 

The result  showed statistically significant differences among the sixth grade students in 

the scientific concepts understanding test due to teaching method attributed to the 

experimental group which studied via the Observation and Round Table Writing Strategy, 

and no significant differences due to gender and interaction between gender and method . 

 

Result also  showed statistically significant differences in the critical thinking test due to 

teaching method attributed to the experimental group , and another significant differences 

due to gender in favor to females  of the experimental group, and  no significant 

differences due to the interaction between gender and method . 

 

In the light of the study results researcher  recommends including the teacher's guide in  

the new curriculum and using the Observation and Round Table Writing Strategy science 

and life teaching, also training teachers to use the strategy as well as conduction further 

studies on the impact of this strategy on the other subjects and variables.  

 



1 

 

 

 

 

                                                                                         : األول الفصل 
 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمة  1.1

 مشكمة الدراسة  2.1

 أىداف الدراسة  3.1

 أسئمة الدراسة  4.1

 فرضيات الدراسة  5.1

 أىمية الدراسة  6.1

 حدود الدراسة  7.1

 مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية  8.1

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 الفصل األول

                                                                                                                          مشكمة الدراسة وأىميتيا 

 المقدمة  1.1

ة بسبب التقدـ العممي كالمعرفي الكبير الذم يشيده القرف إف االىتماـ بتدريس العمكـ أصبح حاجة ممح
الحالي، كيجب ترجمة ذلؾ إلى كاقع مممكس مف خالؿ االىتماـ بتدريس العمكـ بطرائؽ كأساليب 

العالـ العربي نيتـ في كفي مختمفة، تساعد عمى تخريج أجياؿ متسمحة بالعمـ كالميارة القيمة كالمعرفة، 
) كالبيئة التعميمية تطكير طرؽ التدريس كتطكير المحتكل كالكسائؿ كاالساليب تدريس العمـك فنعمؿ عمى
 (.2009 أمبك سعيدم كالبمكشي ،

بمستكل المخرجات التعميمية ىك الشيء الميـ بالنسبة لممنظكمات التربكية،  كاالرتقاء التطكير كالتحسيف
نتاج كؿ جديد في العممية التعميم ية في مختمؼ المراحؿ التعميمية، كتعد كىك الدافع لمبحث كالتطكير كا 

المرحمة األساسية في التعميـ األساس لمختمؼ المراحؿ التعميمية، كقد سعت المؤسسات التعميمية 
كالتربكية إلى تبني أفكار الدراسات التي تقدـ الحمكؿ لمشكالت العممية التعممية التعميمية ككيفية 

 (.2015ديد )المانع، تحسينيا كتقدميا نحك األفضؿ كمكاكبة كؿ ج

كتعتبر النظرية البنائية مف النظريات الميمة التي تقدـ تفسيرا لعممية تعمـ الفرد، ككيفية استيعاب كفيـ 
المادة التعميمية، ككيفية بناء المتعمـ لمعرفتو، ككيفية ربط المفاىيـ العممية، كربط الخبرة الجديدة مع 

متعمـ لمفي األدكار بحيث يصبح  ان ـ ذك معنى، كينتج ذلؾ تغير الخبرات السابقة لمتعمـ بحيث يصبح التعم
 ( 006، الدكر األكبر كالمركزم في عممية التعمـ) شحاتو

كيشكؿ الفكر البنائي نمكذجا قكيا حديثا في بناء المعرفة عند المتعمميف، ألف تركيز المتعمـ يتحكؿ مف 
التركيز عمى متغيرات داخمية تؤثر عمى  التركيز عمى متغيرات خارجية مف منيج كمدرسة كمعمـ إلى

المتعمـ ، لذلؾ يتـ التركيز عمى عمميات في عقؿ المتعمـ لبناء معرفة جديدة ذات معنى متماسكة 
 (. Gordon ,2009كمترابطة كيسيؿ استرجاعيا كتبقى مدة أطكؿ في عقؿ المتعمـ )
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بالخبرات التعميمية ، كأساليب  كمف أجؿ ذلؾ تضاعؼ االىتماـ بالتعمـ النشط ألنو يضـ بيئة غنية
التعمـ ، تعطي المتعمـ فرصة لالنخراط في عممية التعمـ كالمشاركة النشطة كتحمؿ المسؤكلية ، كيجب 
العمؿ عمى تطكير استراتيجيات تساعدىـ عمى التفكير ، كالفيـ كاالستيعاب كالتعاكف كالتفاعؿ مع 

 (. 2002مؿ ، االخريف ، أم يككف لمتعمـ دكر إيجابي فعاؿ ) زا

( أف التعمـ النشط يساعد الطمبة عمى المشاركة في األنشطة كالتماريف 2006خركف )سعادة كآ كيرل 
كالمشاريع بفاعمية كبيرة، مف خالؿ بيئة تعميمية غنية متنكعة تسمح ليـ بالحكار البناء كاالصغاء 

كالتأمؿ العميؽ لكؿ ما تتـ قراءتو أك االيجابي، كالمناقشة الثرية، كالتفكير الكاعي، كالتحميؿ السميـ ، 
ة ، كيدفعيـ إلى تحقيؽ طرحو مف المادة الدراسية، مع كجكد معمـ يشجعيـ عمى تحمؿ المسؤكلي

 ىداؼ ، كيحدث ذلؾ مف خالؿ تعاكف الطمبة مع بعضيـ ، كتعاكف الطمبة مع معمميـ .األ

 االبحكث كالدراسات أثرى تنشط ، التي أثبتحد طرائؽ التدريس القائمة عمى التعمـ الأف التعمـ التعاكني أ
اإليجابي عمى الطمبة ، كيزكد الطمبة بخبرات تعميمية فريدة ، كيزيد مف حماس الطمبة لمتعمـ كمف 
تصميميـ ليحققكا النجاح العممي , كيتيح فرصة لمطمبة ألف يتعممكا مف خالؿ عمميات التحدث 

بة ، كيقدـ التعمـ التعاكني فكائد كثيرة لممعمـ فيك أداة كاالستماع ، ككذلؾ مف عمميات القراءة كالكتا
التدريس كاإلدارة في الغرفة الصفية ، يقمؿ مف الكقت كالعبء عمى المعمـ فيصبح الطمبة مسؤكليف عف 

 ( . 2009تعميميـ كتعمـ أقرانيـ ) أبك رياش كاخركف، 

النشط القائـ عمى التعمـ التعاكني سيمة  كاستراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية مف استراتيجيات التعمـ
التطبيؽ ، تعطي فرصة متساكية لجميع الطمبة في التعبير عف اآلراء كاألفكار ، تصمح لجميع المراحؿ 

 (2011الدراسية ، كتساعد عمى بناء عالقات اجتماعية بيف الطمبة ، كغير مكمفة ماديا )الشمرم ، 

كتابة مف أجؿ التعمـ كأحد مداخؿ التدريس ، حيث تعمؿ كمف ضمف إطار الفمسفة البنائية تعد ال
الكتابة ، عمى تشكيؿ البنية المعرفية ، كتعزيز الفيـ ، كتفعيؿ دكر المتعمـ ، في تحصيؿ المعرفة مف 

 (. Bazerman& et,al , 2005خالؿ تكظيؼ المغة كأدكاتيا )

كتجعؿ المتعمـ يفكر فيما يكتب  ( أف الكتابة تساعد عمى ترتيب األفكار ،2012عمر كمناظر )كيرل 
، فتصبح الكتابة أداة لمتفكير كأداة لمتعبير ، فيقكـ المتعمـ باسترجاع معرفتو السابقة حكؿ المكضكع، 
كصياغتيا مف أجؿ التعبير عف المعرفة الجديدة بصكرة مترابطة فيصبح معنى لما تعممو كتنمية الفيـ 

 لممتعمـ .
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ط تنمية الفيـ بالعادات العقمية ، لذا البد مف تكجيو أنماط التعمـ نحك كىناؾ تكجيات تربكية حديثة ترب
المياـ التعميمية الحقيقية التي ترتبط بالحياة بكؿ خبراتيا ، كتعميؽ احساس المتعمـ بالمياـ التعميمية ، 

 (.2000المكاقؼ الحياتية بكؿ معانييا ) األعسر , بكاالنخراط  مما يسيؿ كييسر فيميا

أف ىناؾ العديد مف المحاكالت لبمكرة استراتيجيات يتبعيا المعمـ في غرفة  إلى 2008)ية )خطاب أشار
الصؼ ، ليدرس تالميذه المفاىيـ العممية كفؽ القكاعد األساسية لمنظرية البنائية ، كجميعيا تجمع عمى 

رب العممية أماـ يقكـ المعمـ بالعديد مف النشاطات كالتجاحيث الدكر النشط لممتعمـ في عممية التعمـ 
المتعمميف في عممية التعمـ ، كفي نفس الكقت يقكـ المتعمميف بإجراء العديد مف النشاطات كالتجارب 
العممية في مجمكعات أك فرؽ عمؿ ، كيجب مشاركة المتعمـ الفعمية في النشاط بحيث يحدث تعمـ ذك 

 معنى قائـ عمى الفيـ .

العمكـ ، ألنيا تساعد عمى تنظيـ الخبرة كتذكر المعرفة أف المفاىيـ العممية مف أىـ جكانب تعمـ 
كتسييؿ الحصكؿ عمييا ، كمتابعة التصكرات كربطيا بمصادرىا ، كيعتبر تككف المفاىيـ العممية 
كتنميتيا مف أىـ أىداؼ تدريس العمكـ في المراحؿ التعميـ المختمفة ، كما كيعتبر مف أساسيات العمـ 

العممية مفاىيـ لم الطمبة فيىيكمية العمـ كانتقاؿ أثر التعمـ ، لذلؾ فأف تكك  كالمعرفة التي تفيد في فيـ
عمى اختالؼ المراحؿ كالمستكيات التعميمية ، يتطمب أسمكب كطريقة تدريس مناسبة تتضمف سالمة 

 (2003تككيف المفاىيـ العممية كبقائيا كاالحتفاظ بيا )النجدم كاخركف ، 

عميـ ميارات التفكير ىدؼ ميـ مف أىداؼ التربية الميمة  ، يجب ( إف ت2014حيث اشار القيمزم )
أف تفعؿ كؿ ما تستطيع مف أجؿ تكفير فرص لتنمية تفكير طمبتيا ، كما كيعتبر المعممكف  التفكير 
ىدفان تربكيان يضعكنو في مقدمة أكلكياتيـ عند صياغتيـ ألىدافيـ التعميمية حتى يصبحكا الطمبة قادريف 

اعمية في مكاجية مشكالت الحياة المعقدة ، كأف التفكير أساس التنمية البشرية لذا عمى العمؿ بف
 فالحاجة ماسة ألف نيتـ دائمان بتنمية ميارات التفكير داخؿ مؤسستنا التعميمية .

ككما أف تعميـ التفكير في ىذا العصر ىدفان مف أىداؼ التربية الميمة التي تسعى ليا العممية التعميمية   
ثير مف دكؿ العالـ ، ألف تعمـ التفكير يسيـ في تطكير البنية المعرفية لمطمبة ، كدمج المكاد في ك

مف المفاىيـ كالمعاني المتضمنة في ىذه المكاد إلى تجارب جديدة يشارؾ الطمبة  الدراسية ، كأف ىذا
 ( .2002في حميا ) البكر ، 

مكـ ، ألنو يساعد عمى حؿ مشكمة ، كاصدار كيعتبر تنمية ميارات التفكير مف أىـ أىداؼ تدريس الع
الشخص، ال بد مف تكظيؼ أنكاع التفكير المختمفة  ةحكـ اتجاه مكقؼ مرتبط بالمجتمع أك حيا
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االبتكارم كالمنطقي كاإلبداعي كالناقد ، كبذلؾ يصؿ المتعمـ إلى قدرة تفكيرية كتقكيمية اتجاه المشكالت 
 (.  Swartz & Fischer,2011كالمكاقؼ التي يكاجيا )

حتاج إلى تعميـ المتعمـ التأمؿ كالتمعف كالتفكير في كجيات تتنمية التفكير الناقد عند المتعمميف ،  الذ
خريف بصكرة نقدية ، لذلؾ يجب دمج التفكير النافد في المكاد التعميمية بصكرة كاضحة ، نظر اآل

عمى  االعتمادمتعمـ قادر عمى تنمية تجعؿ ال فعممية  تكظيؼ ميارات التفكير في المناىج التربكية ،
نفسو ، مف خالؿ مشاركتو في التعميؿ ، كالتفسير ، كحؿ المشكالت ، كبناء الفركض ) ابراىيـ ، 

2005                               . ) 

( أف التفكير الناقد يظير مف خالؿ قدرة المتعمـ عمى تحديد المشكالت ، كتحديد 2012فرماف )يرل ك 
، كتحديد  االستنتاجاتلشبو كاالختالؼ بيف األشياء ، كالقدرة عمى إعطاء معيار لمحكـ عمى أكجو ا

فيما إذا كانت العبارات كالرمكز مرتبطة معان بالسياؽ العاـ ، كتحديد القضايا كاألفكار التي لـ تظير 
 في البرىاف أك الدليؿ .

تربكم ، فقد ارتأت الباحثة القياـ بيذه كمف خالؿ اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة كاألدب ال
الدراسة كالتي تمحكرت حكؿ أثر تدريس العمكـ كالحياة باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية 

 ل طمبة الصؼ السادس .في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد لد

 مشكمة الدراسة  2.1

الباحثة أنو يتـ تدريس العمكـ باألساليب التقميدية في  مف خالؿ عمؿ الباحثة كمعممة ، الحظت
مدارسنا، كالتي يككف فييا دكر المتعمـ سمبيان كغير فعاؿ،  كالتي تركز عمى التمقيف كالحفظ كاسترجاع 
المعمكمات دكف التركيز عمى فيـ الطمبة ليذه المعمكمات ، حيث أف ىذه المعمكمات ال تثير تفكير 

مارسة ميارات ألىداؼ المرجكة مف دراسة العمكـ ، كبذلؾ ينعكس سمبان عمى مالطمبة ، كال تحقؽ ا
لذلؾ ينبغي أف مادة العمـك كالحياة  الطمبة في تحصيؿككذلؾ الحظت الباحثة  تدني التفكير المختمفة , 

 يدرس محتكل العمكـ كالحياة مف خالؿ استراتيجية تثير اىتماـ كتفكير الطالب ، كتتيح فرصة لممشاركة
في عممية التعمـ كتنمي ميؿ الطالب نحك العمكـ ، كتساعده عمى فيـ المفاىيـ العممية ، كاستخداـ ك 
تكظيؼ استراتيجيات التدريس الحديثة كفؽ المنحنى البنائي ، ألنيا تساعد المتعمـ عمى اكتساب 

اطالع الباحثة  ميارات كعمميات العمـ ، كاكساب الطالب ميارات القرف الكاحد كالعشريف ، كمف خالؿ
عمى الدراسات السابقة تبيف قمة كنقص الدراسات حكؿ استراتيجية  المالحظة كالكتابة الحمقية ، لذلؾ 
 ارتأت الباحثة إلى أف ىناؾ الحاجة إلى مزيد مف الدراسات حكؿ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية.
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ـك كالحياة باستخداـ استراتيجية المالحظة كمف ىنا تبرز مشكمة الدراسة في استقصاء أثر تدريس العم
 كالكتابة الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السادس .

 أىداف الدراسة 3.1 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى:

يـ المفاىيـ العممية باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في ف " كالحياة العمكـ"أثر تدريس 
الجنس كالطريقة كالتفاعؿ لدل طمبة الصؼ السادس، كبياف فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختالؼ 

 بينيما.

باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في تنمية التفكير الناقد لدل  " الحياة العمكـ "أثر تدريس
 الجنس كالطريقة كالتفاعؿ بينيما.ذا األثر يختمؼ باختالؼ طمبة الصؼ السادس، كبياف فيما إذا كاف ى

 أسئمة الدراسة  4.1

 حاكلت ىذه الدراسة اإلجابة عف االسئمة االتية :

 السؤال األول:

باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية  "كالحياة العمكـ  "ما أثر تدريس
 كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الجنس كالطريقة كالتفاعؿ بينيما؟  لدل طمبة الصؼ السادس؟

 السؤال الثاني:

باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في تنمية التفكير الناقد  "كالحياة العمكـ  "ما أثر تدريس 
 يما؟لدل طمبة الصؼ السادس؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الجنس كالطريقة كالتفاعؿ بين
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 :فرضيات الدراسة 5.1

 انبثقت عف أسئمة الدراسة الفرضيات الصفرية االتية :

 األولى:الصفرية الفرضية 

بيف المتكسطات (  α ≤0.05 حصائية )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإل
ة ،  تعزل لمتغير )الطريق " كالحياةالعمكـ  "ممفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ السادس في الحسابية ل

 كالجنس ,  كالتفاعؿ بينيما(.

 :الثانيةالصفرية الفرضية 

بيف المتكسطات  ( α ≤0.05 حصائية ) داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإل ال تكجد فركؽ ذات
،  تعزل لمتغير )الطريقة "كالحياة العمـك"الناقد لدل طمبة الصؼ السادس في  متفكيرلالحسابية 

  الجنس،   كالتفاعؿ بينيما(.ك 

 أىمية الدراسة  6.1

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا في ككنيا تتناكؿ استراتيجية مف استراتيجيات التعمـ التعاكني كىك أحد 
أطر التعميـ في القرف الحادم ك العشريف ، الذم يسعى إلى إكساب الطمبة الكفايات التي قد تمزميـ 

سة بفيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد ، كتكمف أىمية ىذه الدراسة لممستقبؿ ، كتيتـ ىذه الدرا
بما تضيفو إلى المجتمع التربكم نظريا كعمميا كبحثيا , فعمى الصعيد النظرم تتركز أىمية ىذه الدراسة 

خداـ باستالعمـك كالحياة عمى أثر التدريس  طالعاالأنيا تكفر لممعمميف كالباحثيف في مجاؿ التربية 
في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد ، كسد ثغرة في  كالكتابة الحمقيةاستراتيجية المالحظة 
المكتبة العربية عمى حد  اتفتقر اليي المالحظة كالكتابة الحمقية التي الستراتيجيةاألدب التربكم النظرم 

صيف بتطكير المناىج  لتكظيؼ استراتيجية عمـ الباحثة , كأما عمى الصعيد العممي تكجيو اىتماـ المخت
في المناىج الفمسطينية ، كتفيد مشرفي العمكـ في  تدريب المعمميف عمى كالكتابة الحمقية المالحظة 

تحسيف كتكظيؼ طرؽ التدريس الحديثة  في تيجية المالحظة كالكتابة الحمقية كيفية استخداـ استرا
صعيد البحثي تأمؿ الباحثة أف نتائج ىذه الدراسة سكؼ تفتح كتحسيف المخرجات التعميمية ، أما عمى ال

 افاقان لمزيد مف البحكث التربكية األخرل في جكانب كمتغيرات لـ تتطرؽ إلييا الدراسة الحالية .
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 حدود الدراسة  7.1

الدراسة عمى طمبة الصؼ السادس األساسي في المدارس الحككمية  جريت ىذها الحدود البشرية : -
 ة لمديرية جنكب الخميؿ .التابع

أجريت ىذه الدراسة في مدرسة ذككر ابف سينا األساسية كبنات دار السالـ  الحدود المكانية : -
 األساسية.

 ـ . 2019/2018أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  زمانية :الحدود ال -

)أجيزة جسـ اإلنساف ( كحدة ) الكيرباء  تـ إجراء ىذه الدراسة عمى كحدة الحدود الموضوعية : -
 المتحركة( مف مقرر العمـك كالحياة لمصؼ السادس األساسي .

 مفاىيـ اإلجرائية الكاردة فييا .تحددت الدراسة بالمصطمحات كال الحدود المفاىيمية : -

 مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية : 8.1

ىي استراتيجية مف استراتيجيات التعمـ النشط ، قائمة عمى :  والكتابة الحمقية استراتيجية المالحظة 
( طالب , يتـ فييا مالحظة 6 -4التعمـ التعاكني كيتـ فييا تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة )

المتعمـ نشاط عممي أك فيديك أك صكرة أك تجربة عممية ، كيقكـ الطالب األكؿ بكتابة ما الحظو عمى 
 تقكـ المجمكعةرقة إلى زميمو ، حتى تصؿ إلى نياية المجمكعة ، كمف ثـ كرقة بيضاء ، كيمرر الك 

 (.2011بعرض اإلجابة أماـ بقية الطمبة ) الشمرم ,

 ىي تقسيـ مجمكعة مف الطمبة إلى مجمكعات صغيرة يقكمكف بتأديةوتعرفيا الباحثة إجرائيًا : 
لمجمكعة كاإلجابات عمى شكؿ كيككف العمؿ في انشاط أك تجربة أك إجابة عف سؤاؿ ،  كمالحظة 

  تعاقب حمقي .

مجمكعة مف االشياء كالرمكز التي يتـ تجميعيا عمى أساس الخصائص أك الصفات المفاىيم العممية : 
 ( . 2003المشتركة ، كالتي يمكف اإلشارة إلييا برمز أك اسـ معيف ) السيد عمي ، 

درجات في العمكـ كالحياة بعد تطبيؽ  مف  مجمكع ما يحصؿ عميو الطالبوتعرفو الباحثة إجرائيًا : 
إلنساف ك كحدة الكيرباء ، الذم أعدتو الباحثة في كحدة أجيزة جسـ االعممية اختبار المفاىيـ 

 .المتحركة
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عممية عقمية تضـ مجمكعة مف الميارات التي يمكف أف تستخدـ بصكرة منفردة أك التفكير الناقد : 
لمتحقؽ مف الشيء أك تقييمو باالستناد إلى معايير معينة ، مف أجؿ مجتمعة دكف التزاـ بترتيب معيف ، 

اصدار حكـ أك التكصؿ إلى استنتاج أك تعميـ أك قرار أك حؿ لمشكمة مكضع االىتماـ )قطامي ، 
2004 ) 

مجمكع ما يحصؿ عميو الطالب مف درجات في العمكـ كالحياة بعد تطبيؽ وتعرفو الباحثة إجرائيًا : 
 ر الناقد ، الذم أعدتو الباحثة في كحدة أجيزة جسـ اإلنساف ك كحدة الكيرباء المتحركة .اختبار التفكي

         : طمبة المستكل السادس مف المرحمة األساسية ، كيتراكح أعمارىـ بيفطمبة الصف السادس 
  .عاما 13) -12 )
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 الفصل الثاني

                                                                                                                      اإلطار النظري والدراسات السابقة 

تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ اإلطار النظرم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة حيث 
استراتيجية المالحظة كالحمقة الكتابية كالمفاىيـ ك  ،التعمـ التعاكني , ك تضمف عدة محاكر : التعمـ النشط 

 العممية كالتفكير الناقد، كشمؿ أيضا عرض الدراسات العربية كاألجنبية كترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ 

 اإلطار النظري 1.2

 يتناكؿ الجزء األكؿ مف اإلطار النظرم التعمـ النشط .

 التعمم النشط  1.1.2

أنماط التعمـ الحديثة التي انتشرت في القرف الكاحد كالعشريف ، حيث يعد مف  يعتبر التعمـ النشط مف
 أىـ االتجاىات التربكية الحديثة .

كلتحقيؽ التعمـ النشط البد مف تكفر بيئة تعميمية مناسبة كجيدة ، تتيح لممتعمـ التفاعؿ كاالتصاؿ 
لبيئة الصفية كتكفر لو جك مف كالتكاصؿ مع المعمـ مف ناحية كمع زمالئو مف ناحية أخرل داخؿ ا

 (2008الراحة النفسية كاأللفة كتساعده في التعبير عف نفسو )بدير ، 

 مفيوم التعمم النشط 

( أف التعمـ النشط ىك مشاركة المتعمميف االيجابية في أنشطة ذات فعالية بحيث 2014ياسيف )يرل 
ككف دكرىـ فقط استقباؿ كتمقي المعمكمات المتعمميف القدرة عمى التفكير فيما يتعممكه بحيث ال يتعطي 

بؿ المناقشة كالحكار كالتحميؿ كالتفكير فيما يقدـ لدييـ مف معمكمات كتكظيؼ ىذه المعمكمات في 
 مكاقؼ تعميمية جديدة .

التعمـ الذم يككف فيو المتعمـ ايجابي كذلؾ مف خالؿ مشاركة المتعمـ في  بأنو: ( 2011كيعرفو عمي )
 الالصفية كيككف دكر المعمـ مرشدان كمكجيان لعممية التعمـ . خالؿ األنشطة الصفية ك عممية التعمـ مف
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دكر الطالب  فيو يككف ،ىك التعمـ المضاد لمتعمـ التقميدم : ( Petrees,2008,p11كيعرفو بيترز )
 كيدعـ شخصية المتعمـ ، ك تتككف دكافع لدل المتعمميف نحك التعمـ .كبير 

ىك التعمـ الذم يككف قادر عؿ تفعيؿ دكر المتعمـ في العممية التعميمية : عمـ النشط كترل الباحثة أف الت
 كيككف دكر المعمـ المكجو كالميسر لعممية التعمـ.   كجاذبيةمما يجعؿ التعمـ أكثر تشكيقان كمتعة 

 مبررات التعمم النشط 

إلى ما يساعد المعمـ كالمتعمـ  ءالمجك  ئؿ فرض عمى التربكييف كالمعمـ معرفي الياال كالتضخـ االنفجار
 (2002عمى مكاكبة ىذه التغيرات مف خالؿ التعمـ النشط كاستراتيجياتو ، كما كرد عف اليندم )

( الحاجة إلى متعمـ مختمؼ : بسبب التغيرات السريعة كاالنفجار المعرفي اليائؿ الذم حدث كمازاؿ 1
مكاجية ىذه التغييرات كالتضخـ المعرفي في  جعؿ المتعمـ مختمفان عف الماضي قادرا عمى مما يحدث

 الكقت الحالي كفي حياتو المستقبمية كاندماجو في المجتمع .

نتاج المعرفة : لـ يعد دكر الطالب فقط تمقي المعمكمات كحفظيا كاسترجاعيا عند ( الحاجة إلى إ2
 الحاجة بؿ أصبح دكره انتاج المعرفة كتكظيفيا في حياتو كحؿ مشكالتو.

تجاىات السمبية لدل الطمبة نحك التعميـ أدت إلى االف ت السمبية لمطالب نحك التعميـ : إتجاىا( اال3
كجعميا أكثر جاذبية كتشكيقان كنشاطان مما يجعؿ  ، التدريستماـ بطرؽ كأساليب كاستراتيجيات االى

 الالصفية. المتعمـ يحب المعمـ كالمدرسة كالمقرر كاألنشطة الصفية ك

التحكؿ مف التعميـ المتمركز حكؿ المعمـ إلى التعميـ  حيث تيدؼ إلىالمستقبؿ :  ظيكر مدرسة 4)
أكثر نشاطان في العممية التعميمية كمراعاة الفركؽ الفردية كالتعمـ الطالب  كجعؿ، المتمركز حكؿ المتعمـ 
 الذاتي كتنمية التفكير.  

التضخـ ، ك ط ىك االنفجار التكنكلكجيكترل الباحثة أف مف المبررات التي دعت إلى ظيكر التعمـ النش
في المعارؼ كضعؼ الدافعية لدل المتعمـ لمتعمـ كالتدني في التحصيؿ ، كسيطرة طريقة التدريس 

 إلى الممؿ كالركتيف في العممية التدريسية . يؤدماالعتيادية مما 
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 أسس التعمم النشط 

       سس كما كرد عف س كمف ىذه األيقكـ التعمـ النشط عمى مجمكعة مف األسس في عممية التدري
 : (2010) القرش ، كعبد الرحمف ، 

( االستقاللية كحرية التعبير كالرأم : كىي منح المتعمـ حرية في التعبير عف رأيو كأفكاره كاالبتعاد 1
 عف استخداـ التسمط كالقمع في التعامؿ مع المتعمـ .

ب : مف أجؿ نجاح عممية التعمـ كالتعميـ ألنيا شراكة كالتكاصؿ المستمر بيف المعمـ كالطال االتصاؿ( 2
 حقيقية بيف المعمـ كالمتعمـ .

 ( التقكيـ األدائي : كىك النظر إلى انجازات المتعمـ كأدائو.3

( التركيز عمى عممية التعمـ بدالن مف التعميـ : كىك التخمص مف التمقيف في عممية التدريس كتفعيؿ 4
 ة بيف المعمـ كالمتعمـ في عممية التعمـ .دكر المتعمـ كتحقيؽ الشراك

( التعمـ الذاتي : كىك امتالؾ المتعمـ ميارات البحث كالتفكير كالتعامؿ مع مصادر المعمكمات مف 5
 أجؿ نجاح الشراكة في عممية التعمـ .

 تعاكنية تشاركية  : كىي مشاركة أكثر مف طالب في أداء الميمة التعميمية مف خالؿ قؼ( تييئة مكا6
 التعاكف في العمؿ .

 لمتعمـ.( التكجيو الذاتي المسؤكؿ : كىك مشاركة المتعمـ في عمميات التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ 7

( تييئة بيئة صفية تفاعمية اجتماعية : كىي تييئة الظركؼ النفسية كاالجتماعية كالمادية في الصؼ 8
 مف أجؿ نجاح الشركة في عممية التعمـ .

مف أسس التعمـ النشط حرية تعبير المتعمـ كالتخمص مف السمبية ، كيجب أف يككف كترل الباحثة أف 
ىناؾ اتصاؿ كتكاصؿ مستمر بيف المعمـ كالطالب ، كالتعاكف بيف المعمـ كالطالب ك تعاكف الطمبة مع 
بعضيـ ، كيجب أف يشترؾ جميع الطمبة دكف تميز في األنشطة التعميمية ، كأف يشترؾ المتعمـ في 

 التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ. مميةع
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 أىداف التعمم النشط 

 ( 2006تي ) سعادة كآخركف , تتمثؿ أىداؼ التعمـ النشط في اآل

مركر الطمبة بخبرات متنكعة  جماعية أك فردية تحت : (  تنمية ميارات التفكير الناقد لدل الطمبة 1
 يكسبيـ ميارات التفكير الناقد .مما تكجيو المعمـ سكؼ 

شجيع الطمبة عمى القراءة الناقدة : الكثير مف األنشطة التي يقكمكف بيا تساعدىـ عمى القراءة ( ت2
 بتمعف لما يقكمكف بو ، بحيث يفيمكنو جيدان كيطرحكف األسئمة حكلو .

خريف : كىذا يأتي مف خالؿ األنشطة كالفعاليات كالتكاصؿ مع اآل االتصاؿكساب الطمبة ميارات إ( 3
شراؼ المعمـ ، مف خالؿ إالطمبة داخؿ غرفة الصؼ أك خارج أسكار المدرسة كتحت بيا  ـالتي يقك 

 المجمكعات الصغيرة أك الكبيرة أك المتكسطة ، فتساعدىـ عمى التعاكف كاالتصاؿ كالتكاصؿ .

( تشجيع الطمبة عمى المركر بخبرات كاقعية كحياتية : يقكـ التعمـ النشط عمى أساس المركر بالخبرة 4
ؿ أثر التعمـ فترة أطكؿ ، كيجعؿ التعمـ أسيؿ لمفيـ ، ألنيـ يتعاممكف مع أشياء محسكسة مما يجع

 مع الخبرات الحياتية األكثر تنكعان كتعقيدان. مما يساعدىـ عمى التفاعؿ كمممكسة مف كاقع الحياة 

عاليات ( تشجيع الطمبة عمى اكتساب ميارات التفكير العميا : يركز عمى قياـ الطالب بنشاطات كف5
متنكعة كمناقشات كبحكث كتجارب كطرح األسئمة ، مما يؤدم إلى تنمية ميارات التحميؿ كالتركيب 

 كالتقكيـ لدل الطمبة .

( تشجع اإلبداع لدل الطمبة : عف طريؽ األنشطة التي يقكمكف بيا تظير ميارات التفكير اإلبداعي 6
 ى المعمـ تدريبيـ عمى اكتساب ىذه الميارات .المتمثمة في األصالة كالمركنة كالطالقة كالتكضيح كعم

التنكيع في األنشطة التعميمية لمطمبة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ : فطبيعة التعمـ النشط تطمب التنكيع  7)
في األنشطة التي تناسب قدراتيـ كميكليـ كاىتماماتيـ التي ال يمكف تمبيتيا إال باألنشطة الكثيرة 

 تعمميف .كالمتنكعة حتى تتمشى مع الم

كترل الباحثة أف مف أىداؼ التعمـ النشط ىك تنمية ميارات التفكير العميا لدل المتعمميف مثؿ التفكير 
اإلبداعي كالتفكير الناقد كالتفكير ما كراء المعرفة ، كربط التعمـ بكاقع المشكالت الحياتية لدل 

 اىتمامات الطمبة .المتعمميف , التنكيع في األنشطة لتناسب كتتماشى مع جميع ميكؿ ك 
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 أىمية التعمم النشط 

يعمؿ التعمـ النشط مشاركة كتفاعؿ إيجابي بيف المعمـ كالمتعمـ ترتكز عمى الثقة المتبادلة كاالحتراـ 
كالتقدير كالتعاكف، بحيث ينخرط المتعمـ بمستكيات عالية في عممية التعمـ كذلؾ مف خالؿ التعمـ 

و مف قبؿ المعمـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ )أبك حرب كآخركف ، المكجو ذاتيان مف قبؿ المتعمـ كمكج
2006.) 

النظرة التقميدية لمتعمـ كىي أف المعمـ مصدر المعرفة إلى مكجو ير كيساعد التعمـ النشط عمى تغي
كميسر لمعممية التعميمية، كيجعؿ المتعمـ يقكـ بالميمة بنفسو أك يشترؾ فييا أم يستطيع المتعمميف 

ساعدة، فيتكصؿ المتعممكف إلى حؿ لمشكالت كيصبح التعمـ ذك معنى  ألنيـ يربطكف التعمـ دكف م
 (. Joseph, 2007المعمكمات الجديدة بالمعمكمات السابقة لدييـ )

كترل الباحثة أف التعمـ النشط يؤدم إلى االتصاؿ كالتكاصؿ بيف المعمـ كالطالب كبيف المتعمميف 
 لممتعمميف نحك عممية التعمـ .مف الطاقة اإليجابية  كيزيدأنفسيـ 

 دور المعمم في استراتيجيات التعمم النشط

دكره يككف ك متابعة المتعمميف كتكجييـ نحك اليدؼ ، وخمؽ المكاقؼ التعميمية الجذابة كالمشكقة لمطمبة 
دارة الكقت , كتكجيو األسئمة , كعمؿ التغذية الراجعة في الكقت كمسيالن  ان كمرشد ان مكجي  لمتعمـ ، كا 

 (. 2009المناسب , كتنظيـ المناقشات داخؿ الصؼ) أبك رياش كآخركف ، 

 دور المتعمم في استراتيجيات التعمم النشط 

يجاد حمكؿ لممشكالت , كتقديـ رأيو أثناء كالعصؼ الذىنيكالبحث كالتقصي  ،فرض الفركض ، كا 
مات كالمفاىيـ مف خالؿ ما كالكشؼ عف المعمك ، كعمؿ التجارب عممية ، كالقراءة كالكتابة ،المناقشات

 (. 2009تقدـ لو مف أسئمة ) أبك رياش كآخركف ، 
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 استراتيجيات التعمم النشط 

 (2006) سعادة كآخركف ، : أىمياك ىناؾ العديد كالكثير مف استراتيجيات التعمـ النشط 

 ( العصؼ الذىني 1

جديدة، كىي عممية ربط بيف الفكار نتاج األإعمى  ان ىك إيجاد حالة مثالية لمدماغ تجعؿ المتعمـ قادر 
أفكار مختمفة مف أجؿ تشكيؿ مجمكعة مف المفاىيـ كاألفكار الجديدة كىك أسمكب مف أساليب التفكير 

يجاد حؿ لمشكمة معينة .  اإلبداعي كا 

 متطمبات أسمكب العصؼ الذىني  

 مشكمة معينة مف أجؿ العمؿ عمى حميا . -

 بة الحقيقية في العمؿ .مجمكعة مف المتعمميف لدييـ الرغ -

لكحة سبكرية أك لكحة الكتركنية يتـ الكتابة عمييا كيجب أف تككف في مكاف مف السيكلة رؤيتيا  -
 كمالحظة ما يكتب عمييا .

أك الحمكؿ مف مناقشات المتعمميف حكؿ  اآلراءمعمـ لو الخبرة الكافية في استخالص االقتراحات أك  -
 محددة . مكضكع أك قضية معينة أك مشكمة

 خطكات أسمكب العصؼ الذىني 

 تحديد القكاعد الميمة كطريقة الجمكس كاالىتماـ بعممية اإلحماء . -

 تحديد المشكمة التي يدكر حكليا العصؼ الذىني . -

 العمؿ عمى تكليد اليدؼ العاـ مف حؿ المشكمة . -

 تحديد األىداؼ الخاصة لمنشاط مف جانب المعمـ . -

 قة كصعكبات الحصكؿ عمييا .تحديد ذات العال -

 تحديد االستراتيجية الخاصة بتنفيذ نشاط العصؼ الذىني . -
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 لعب األدكار  2)

ىك قياـ المتعمميف بتقمص بعض الشخصيات ضمف مكاقؼ يحددىا المعمـ أك مف جانب زمالئيـ 
 ة .االخريف ، كيتـ الكشؼ مف خالليا عف القضايا المرتبطة بالمكاقؼ االجتماعية المعقد

 عناصر أسمكب لعب األدكار 

 يف سيقكمكف بمعب األدكار التي تناسبيـ .الطمبة الذ   المتعمميف :-

 المعمـ:  الذم يعمؿ عمى تييئة المكاقؼ االجتماعية المالئمة لممتعمميف كي يقكمكا بتمثيؿ األدكار . -

 ىك المكقؼ الذم سكؼ يقكمكف بمعب الدكر لو .المكقؼ التعميمي:  -

 سمكب لعب األدكار خطكات أ

 ي يراد تحقيقيا.تحديد األىداؼ الت   -

 شاط الخاص بمعب األدكار .اختيار المكضكع أك الن   -

 تقديـ نشاط لعب األدكار . -

جرائيـ لمبحكث . -  استعداد المتعمميف كا 

 أداء الدكر أماـ الجميع . -

 المناقشة الختامية . -

 شاط .تقييـ الن   -

                                                                       كضع بعض التكصيات . -

  الحكار النشط (3 

ىك األسمكب الذم يعتمد عمى طرح المعمـ سؤاؿ عمى المتعمـ فيما يخص مكضكع محدد كاإلجابة عنو 
تبعو المعمـ مف قبؿ المتعمـ، كممكف أف يقكـ المتعمـ بطرح استفساران تكضيحيان عمى المعمـ كمف ثـ ي

بطرح أسئمة أخرل عندما يجيب الطالب عمى المعمـ تعزيزه كمف ثـ يقـك المعمـ بطرح أسئمة حتى يعجز 
 المتعمـ في اإلجابة عمييا حتى ينتقؿ إلى متعمـ آخر كبذلؾ يدفع المتعمميف أف يصغكا لما يدكر كيسمح
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كالمتعمميف ، كعمى المعمـ استخداـ  المعمـ لمف يريد منيـ التعميؽ كاإلضافة عمى الحكار بيف المعمـ
 الكسائؿ ذات العالقة بمكضكع الحكار .

 مبادئ الحوار النشط 

 حتى يحقؽ الحكار النشط أىدافو يجب مراعاة عدد مف المبادئ كىي 

كتقبمو بحماسة الحكار  عف التعقيد كالصعكبة حتى يتـ تشجع االبتعاد مراعاة السيكلة في الحكار ك -
 يف .مف قبؿ المتعمم

مع أكبر عدد  اجراء الحكارمدة الحكار مع كؿ طالب ال تتجاكز الخمسة دقائؽ حتى يستطيع المعمـ  -
 مف المتعمميف.

لدل الطمبة في مكضكع أك قضية كالتنكيع كخركج  العمؽكشؼ عف مدل ميتـ تكظيؼ التعمـ النشط ل -
 مف الممؿ لدل المتعمميف .

المجكء إلى تدقيقو كتصكيبو حتى يستفيد جميع بلحكار كالمناقشة عدـ االستيانة بطريقة المتعمـ في ا -
 المتعمميف .

تكظيؼ أسمكب المرح كالدعابة اليادؼ في عممية الحكار حتى ينجذب المتعمميف كيتـ أيضا  -
 التخمص مف الرىبة كالخكؼ .

طرح ك ير ي تجذب المتعمـ إلى مكضكع الحكار كتشجع عمى التفكتكظيؼ الكسائؿ التعميمية الت   -
 األسئمة األكثر عمقان. 

حتى يفيـ المتعمـ كؿ سؤاؿ يطرحو المعمـ كيدرؾ  ة خالؿ الحكار ضبط النظاـ داخؿ الغرفة الصفي   -
 فيما بعد ، كحتى يتابع المعمـ إجابات الطمبة . توما يدكر مف حكار لمشارك

 ( استراتيجية االستقصاء 4

كعادة عقمية إنسانية في التعمـ كالتعميـ تتضمف لفضكؿ ىي نشاط عممي كفكرم في آف كاحد ، كجكىرة ا
طرح األسئمة المثيرة لالنتباه كجذب فضكؿ المتعمـ ، كبذلؾ تعد مف أكثر طرؽ التدريس فاعمية في 
تنمية ميارات التفكير لدل الطمبة، ألنيا تتيح فرصا لمطالب لممارسة عمميات العمـ التي تتضمنيا 

التفكير، فيسمؾ سمكؾ العمماء لمبحث عف المعرفة كالتكصؿ لمنتائج فيك الطريقة العممية في البحث ك 
 .( 2007يحدد المشكمة كيختبر صحة فرضياتو، كيصؿ لمحؿ المناسب لممشكمة ) زيتكف ، 
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 خطكات طريقة التدريس باالستقصاء :

 ألسئمة .يعرض المعمـ أماـ الطمبة مكقفان تعميميان يثير اىتماميـ كيحثيـ عمى التفكير كطرح ا -

 تحديد األسئمة المرتبطة بالمكضكع . -

 التخطيط لعممية البحث مف خالؿ تحديد الكقت ، كاختيار مصادر التعمـ المناسبة . -

 متابعة الطمبة لعممية التعمـ كتقديـ المساعدة ليـ كتشجيعيـ عمى البحث كاالستقصاء . -

 ( 2002ف ، مساعدة الطمبة عمى التكصؿ إلى نتائج كتسجيميا ) زيتك  -

 ( استراتيجية خرائط المفاىيـ5

ىي استراتيجية فاعمة في تمثيؿ المعرفة عف طريؽ أشكاؿ تخطيطية تربط المفاىيـ ببعضيا البعض 
في تمخيص األفكار بخطكط أك أسيـ يكتب عمييا كممات تسمى كممات ربط ، كيمكف استخداميا 

التكازم مع استراتيجية العصؼ الذىني  كتحميؿ المفاىيـ كاألفكار، ككذلؾ يمكف استخداميا مع
 (.2011)العطكم ، 

 ( استراتيجية التعمـ باالكتشاؼ6

كيقصد باالكتشاؼ أف يصؿ الطالب إلى معمكمات بنفسو ، معتمدان عمى جيده كعممو كتفكيره ، 
ده فالمدخؿ االستكشافي يركز عمى مكاجية المتعمـ بمكقؼ مشكؿ ، يكجد لديو الشعكر بالحيرة كيثير عن

 عديدان مف التساؤالت ، فيقـك بعممية استقصاء كبحث ليجد اإلجابات عنيا .

كىك ببساطة يعني اكتشاؼ المتعمـ لممعمكمات بنفسو كال تقدـ لو جاىزة ، كلكي يتحقؽ ىذا االكتشاؼ 
بالكجو المطمكب يتطمب ذلؾ مف المتعمـ فيـ العالقات المتبادلة بيف األفكار كربط عناصر المكضكع 

لكي يأتي بما ىك جديد مف تعميمات كمبادئ عممية ، كما يمكف أف يتضمف االكتشاؼ مقارنة ضيا ببع
 آراء كحمكؿ لمشكمة معينة ، كينقسـ التعمـ باالكتشاؼ إلى نكعيف :

( االكتشاؼ المكجو : يقكـ المعمـ بتكجيو الطالب أثناء عممية االكتشاؼ ، مف خالؿ مجمكعة مف 1
 لتكجييات التي تقكد المتعمميف إلى االكتشاؼ .األسئمة كاإلرشادات كا

( االكتشاؼ الحر: حيث يعتمد المعمـ عمى نفسو في الكصكؿ لممعارؼ دكف مساعدة .              2
 (2011)خميفة ، 
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 استراتيجية مف استراتيجيات التعمـ النشط كىي التعمـ التعاكني  مف اإلطار النظرمالثاني  كيتناكؿ الجزء

 م التعاوني التعم 2.1.2

ىك أحد طرؽ التدريس التي نادت بو الحركة التربكية الحديثة كالذم أثبت العديد مف الدراسات تأثيرىا 
اإليجابي عمى تحصيؿ المتعمميف ، كيقكـ عمى تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة تعمؿ معان مف أجؿ 

محددة ، ككؿ عضك في تحقيؽ األىداؼ ، بحيث يندمج الطمبة في مجمكعة كفؽ أدكار كاضحة ك 
 ( 2007المجمكعة يتعمـ المادة التعميمية ) مرعي كالحيمة ،

( بأنو مكقؼ تعميمي مخطط لو مسبقان خالؿ جماعات تعميمية صغيرة ، يسكدىا 2004العادؿ )كيعرفو 
عالقات إيجابية كفعالة نحك تحقيؽ اليدؼ كيعقبو تعزيز مادم كمعنكم لممجمكعة عمى أساس تقدـ 

 أكاديميان. المجمكعة

( افراد 2- 6 ( بأنو تقسيـ المتعمميف إلى مجمكعات صغيرة يتراكح عددىا بيف ) 2009كيعرفو قدكرة )
 تضـ مستكيات معرفية مختمفة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشتركة .

ل الباحثة أف التعمـ التعاكني ىك عمؿ المتعمميف داخؿ مجمكعات صغيرة كالحكار بينيـ كأف يعمـ كتر 
 ضا مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف تحت إشراؼ كتكجيو المعمـ .بعضيـ بع

 أشكال التعمم التعاوني 

ىناؾ عدة أشكاؿ لمتعمـ التعاكني جميعيا تتيح لممتعمميف فرصا لمعمؿ في مجمكعات صغيرة يساعدكف 
 (2009 ) قدكرة , : بعضيـ ىي 

 – 2)كف كؿ مجمكعة مف   في مجمكعات ، كتك( فرؽ التعمـ الجماعية: كفييا ينظـ المعمـ الطمبة 1
، كمف ثـ يحدد األىداؼ كالمياـ كيكزعيا عمى أفراد المجمكعة ، كيحدد المعمـ المكاد التعميمية فرادأ ( 6

كالمصادر كاألنشطة التي سيتـ استخداميا ، كمف ثـ يشترؾ أفراد المجمكعة في إنجاز المياـ المككمة 
 ية المجمكعات .ليـ ، كمف ثـ تقدـ كؿ مجمكعة تقريرىا أماـ بق

( الفرؽ المتشاركة: يتـ تقسيـ المتعمميف إلى مجمكعات متساكية تماما ، كتقسيـ المادة الدراسية 2
بحسب أعداد المجمكعة، كيخصص لكؿ عضك جزء مف المادة التعميمية ، كيطمب مف أفراد المجمكعة 

دكف إلى المجمكعة ك يعمعا في لقاء الخبراء مف أجؿ دراسة الجزء المخصص ، كمف ثـ  االلتقاء 
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ليعممكىا ما تعممكه ، كمف ثـ يحدث تقكيـ المجمكعات مف خالؿ االختبارات ، كتفكز المجمكعة التي 
 يحصؿ أعضاؤىا عمى أعمى الدرجات .

( فرؽ التعمـ معا : فييا ييدؼ المتعممكف لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ ، بحيث يقسـ المتعممكف مف أجؿ 3
ؿ غرفة الصؼ ، كتنافس كؿ مجمكعة بمساعدة أفرادىا ، كتقدـ كؿ القياـ بمياـ كفيـ المادة داخ

 مجمكعة تقريرا ، كتقكـ كؿ مجمكعة مف خالؿ اختبارات التحصيؿ كنكعية التقارير المقدمة .

 أىمية التعمم التعاوني 

يعتبر التعمـ التعاكني أحد الطرؽ الحديثة في التدريس ييدؼ إلى جعؿ دكر المتعمـ أكثر إيجابية 
اركة كربط التعمـ بالعمؿ ، كيؤدم إلى تنمية الركح الجماعية لدل المتعمميف فيتعاكف المتعمـ كمش

نجاح أك فشؿ أم مف المتعمميف يؤثر باإليجاب أك السمب عمى  ألف  المتفكؽ مع المتعمـ الضعيؼ
كمة , المجمكعة ، كيشجع المتعمميف عمى التفكير مف أجؿ انتاج أكبر عدد مف االقتراحات لحؿ المش

عمى انطكائية بعض المتعمميف  كالتغمب  كيساعد التعمـ التعاكني عمى تحقيؽ التفاعؿ البشرم
المتعمميف الذيف يتعممكف بطريقة تعاكنية يتككف لدييـ حب أكبر لزمالئيـ كقدرة جيدة عمى االتصاؿ ، ف

البعض في التعمـ  إلى زيادة في التحصيؿ بعيدان عف األنانية كالتعصب فيساعدكف بعضيـذلؾ كيؤدم 
ك احتراـ الذات كبناء الثقة بيف المتعمميف كتقبؿ كجيات النظر المختمفة  كتحمؿ المسؤكلية ، 

متعمميف الكاالقتصادية حيث يتفاعؿ عدد كبير مف المتعمميف مع المكاد كاألجيزة القميمة ، كيعزز دافعية 
ؿ شخص عمى حدا ، يسيؿ التعمـ كعة كليس كمألنيـ يسعكف بدكافع ذاتية إلى تحقيؽ نجاح لممج

التعاكني اكتساب المفاىيـ كالمصطمحات بشكؿ أفضؿ مف التعمـ الفردم ، كيساعد عمى التخمص مف 
الدكر التقميدم لممعمـ كىك الييمنة عمى التالميذ كاستخداـ التمقيف في التدريس كالتخمص مف الخكؼ 

 (  2008بد الرؤكؼ ، كالقمؽ الذم يصاحب المتعمميف أثناء عممية التعمـ ) ع

كترل الباحثة أف التعمـ التعاكني يساعد عمى حؿ كثير مف المشكالت في العممية التربكية كالتغمب 
عمييا كيخمؽ بيئة تعميمية مثيرة كجاذبة ك يعمؿ عمى التخمص مف العنصرية بيف المتعمميف كدافعيتيـ 

 مرتفعة مف خالؿ األقراف . 
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 ( 2003لتعاوني كما وضحيا ) زيتون ، زيتون ، عناصر استراتيجية التعمم ا

 المتبادؿ أكال: االعتماد اإليجابي 

                                                                                         ة أك فشمو مرتبط بفشؿ المجمكعة .يجب أف يدرؾ المتعمـ أف نجاحو مرتبط بنجاح المجمكع

 فاعؿ المباشرثانيا : الت

بتفسير كحؿ المشكالت كيساعدكا بعضيـ  امف المتكقع أف تتنافس المجمكعات فيما يتعممكنو ، كيقكمك 
أم الحكار بيف المعمـ البعض ، كأف التعمـ يحدث عف طريؽ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف المعمـ كالطالب 

 كالمتعمـ.

 ثالثا : المسؤكلية الفردية 

المسؤكلية عف نصيبو في التعمـ كأف يكتشؼ  الطالب  اكني ىك تحمؿأف ما يسعى اليو التعمـ التع
  ردان قكيان يتحمؿ مسؤكلية ذاتو .يجعؿ مف المتعمـ ف مماالمعرفة التي يمتمكيا ،

                                                                                                                                                                                                                                                                                          رابعا : الميارات االجتماعية 

كمف ىذه  تعمـ التعاكني اليجب أف يمتمؾ المتعممكف ميارات اجتماعية مف أجؿ تحسيف جكدة كنكعية 
 الميارات االتصاؿ كالتكاصؿ كالقيادة كالقدرة عمى اتخاذ القرار.  

 : المعالجة الجمعية خامسا 

المعالجة الجمعية تكجد عندما يناقش أعضاء المجمكعة مدل تقدميـ نحك تحقيؽ أىدافيـ كمدل 
قبؿ المجمكعات بمدل سير  عمؿ فعالة ، كيأتي ذلؾ بالتفكير كالتأمؿ مف محافظتيـ عمى عالقات

عمميا ، كمف أجؿ اتخاذ قرارات حكؿ أم األعماؿ التي ينبغي االستمرار فييا ، كأم األعماؿ التي 
 ينبغي تغيرىا ، أم األعماؿ كانت مساعدة كأييا كانت غير مساعدة كالمعالجة الجمعية تساعد عمى 

 اء .األعضتمكف مجمكعات التعمـ مف المحافظة عمى عالقات جيدة بيف  -

 تضمف لألعضاء الحصكؿ عمى تغذية راجعة عند مشاركتيـ . -

 تضمف لمطمبة اإلرتقاء بالتفكير إلى ما كراء المعرفة ،إضافة إلى التفكير عمى المستكل المعرفي . -

  تكفر كسيمة لتحتفؿ المجمكعة بنجاحيا كتعزيز السمكؾ اإليجابي ألعضائيا .  -
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 ني دور المعمم في التعمم التعاو 

معمـ البنائي ، فيك المكجو كالميسر المعمـ العمكـ في التعمـ التعاكني يتشابو إلى حد كبير مع أف دكر 
المساند في عممية التعمـ، كيساعد الطمبة عمى اإلجابة عف األسئمة بحكمة ، كتعمـ الميارات 

 (.2007االجتماعية ، كتحديد األىداؼ، كتفقد المجمكعات أثناء أداء المياـ )زيتكف، 

 دور المتعمم في التعمم التعاوني 

اتباع القكاعد كاإلرشادات العامة المطمكبة لتيسر التعمـ التعاكني ، كتأدية األنماط السمككية المتكقعة مف 
التعمـ التعاكني ، تحمؿ المسؤكلية كالمساءلة الفردية كالجماعية ، التكاصؿ بيف أفراد المجمكعة كاحتراـ 

رىـ كعدـ اإلزعاج ، تقبؿ النقد كنقد آراء كأفكار األخريف ، كتقديـ المساعدة لمف آراء األخريف كأفكا
 (. 2007يطمبيا ، االلتزاـ مع المجمكعة حتى النياية كقبكؿ تقييـ التعميـ الجماعي )زيتكف ، 

 استراتيجيات التعمم التعاوني 

 (  2011،  خطابيةف ) يكجد العديد مف استراتيجيات التعمـ التعاكني كىذا أىميا كما كرد ع

 ( دكائر التعمـ ) التعمـ التعاكني الجمعي ( 1

كفي ىذه االستراتيجية يعمؿ التالميذ معان في مجمكعات ليكممكا منتجان كاحدان يخص المجمكعة ، 
كيشارككف في تبادؿ األفكار كيتأكدكف مف فيـ أفراد المجمكعة لممكضكع كىنا يحدد المعمـ األىداؼ 

ي مف المتكقع أف يحققيا التالميذ بعد دراسة أحد المكضكعات ، كيكزع التالميذ عمى التعميمية الت
افراد ، شريطة أف تككف ىذه المجمكعات غير متجانسة ( 5 – 3مجمكعات صغيرة يتراكح عددىا بيف )

. 

كفي ىذه االستراتيجية يكجو المعمـ التالميذ لمجمكس عمى شكؿ دائرة ، حتى يحدث أكبر قدر مف 
اعؿ كاإلنسجاـ بينيـ ، ثـ يحدد المياـ التي سكؼ يتعممكنيا في ضكء األىداؼ التعميمية التي التف

كضعت مسبقان كيحدد أيضا الخبرات السابقة ذات العالقة بتعميـ المكضكع الجديد ، كفي دكائر التعمـ 
يف كؿ يطمب المعمـ مف التالميذ في كؿ مجمكعة تقرير مكحد أك حمكؿ لمشكمة ما ، ال يتكقؼ ب

 مجمكعة عمى حدا بؿ يمكف ألم مجمكعة أنتيت مف ميمتيا أف تساعد بقية المجمكعات األخرل .
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 االستقصاء التعاكني  2)

، بحيث يشترؾ الطالب في جمعيا تعتمد ىذه االستراتيجية عمى جمع المعمكمات مف مصادر متعددة 
يكمؼ كؿ فرد في المجمكعة بميمة  ، ثـ يخطط المعمـ كالتالميذ معان بحيثعمى شكؿ مشركع جماعي 

معينة ، بحيث يكجو المعمـ التالميذ إلى مصادر متنكعة كيقدـ ليـ أنشطة ىادفة ، ثـ يحمؿ التالميذ 
المعمكمات كيتـ عرضيا في الصؼ ، كيتـ التقكيـ مف خالؿ التالميذ أنفسيـ ، حيث تقيـ المجمكعات 

 بعضيا البعض تحت إشراؼ المعمـ .

 س األقراف نمكذج تدري 3)

كفيو يقكـ أحد التالميذ بالتدريس ألقرانو داخؿ المجمكعة ، بحيث تقسـ مياـ التعمـ التي تتضمف 
 ميارات بيف أفراد المجمكعة ، بحيث يتعمـ كؿ تمميذ جزءان مف المياـ كبذلؾ يككف مسؤكالن عف تدريس 

احدة في فيـ ىذا الجزء فيما بينيـ ىذا الجزء لبقية المجمكعة ، كبذلؾ يتعاكف جميع أفراد المجمكعة الك 
كلكف يمكف أف كتعاكف كتبادؿ لممعمكمات بيف أفراد المجمكعة ، كليس ىذا فحسب بيذا يحدث تفاعؿ 

يمجأ أم تمميذ في أم مجمكعة إلى زميؿ لو في مجمكعة أخرل يشرح لو نفس الجزء مف الدرس 
غير أف التقكيـ يتـ فرديان حيث يقـك مكعات ، كيتعاكنا معان عمى فيـ الدرس كبيذا يتـ التعاكف بيف المج

 كؿ فرد عمى حدا في ضكء تحصيمو لمدرس ككؿ .

 ( التنافس الفردم 4

تعتمد ىذه االستراتيجية عمى تقسيـ التالميذ إلى مجمكعات ، بحيث ال يزيد عدد األفراد عف ثالث 
ة ، بحيث يحاكؿ كؿ أعضاء غير متجانسيف في التحصيؿ ، كيحدث التنافس بيف أعضاء كؿ مجمكع

 عضك أف يحصؿ عمى المركز األكؿ في المكضكع المراد تحصيمو .

كىنا يكزع المعمـ التالميذ عمى مجمكعات، كيمدىـ باألنشطة كبعض المعمكمات كيقكميـ فرديان ، كالذم 
يحصؿ عمى المركز األكؿ ينقؿ إلى جماعة أخرل، لكي ينافس زمالئو الذيف حققكا نفس المركز في 

 المشكمة .حؿ 

 ( التنافس الجماعي 5

إلى تعتمد ىذه االستراتيجية عمى التنافس بيف المجمكعات مف خالؿ تقسيـ التالميذ داخؿ الفصؿ 
مجمكعات تعاكنية ، حيث يتعمـ أفراد كؿ مجمكعة المكضكع الدراسي ، ثـ يحدث التنافس بيف مجمكعة 
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جابات كؿ مجمكعة كتعطي الدرجة بناءان كأخرل مف خالؿ أسئمة تقدـ إلى المجمكعات ، ثـ تصحح إ
عمى إسيامات كؿ عضك في الجماعة ، بحيث تعتبر المجمكعة الفائزة ىي الحاصمة عمى أعمى 

 الدرجات بيف المجمكعات .

 قات التعمم التعاوني يمع

عمى الرغـ مف إيجابيات التعمـ التعاكني ، إال أف ىناؾ العديد مف المشكالت كالصعكبات كالمعكقات 
 ( 2005) الديب ،   ، كمنيا :د تكاجو المعمـ كالمتعمـ كالبيئة ق

( عدـ شعكر المتعمميف ذكل القدرات المرتفعة برضا عند حصكؿ المتعمميف ذكل القدرات المنخفضة 1
                                                              س التعزيز الذم يحصمكف ذكم عمى نف

            .المتفكقيف عمى النشاط أكثر مف المتعمميف ذكل القدرات المنخفضة تعمميف مف الميقد يي2)
          .تؤدم إلى فشؿ العمؿ التعاكنييمكف أف  لبعض أعضاء المجمكعة مرغكب فييا  سمككيات الغيرال3)
أفراد  كبر حجـ المجمكعة يقمؿ مف التفاعؿ بيف أفراد المجمكعة كيقؿ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف( 4

 .المجكعة كال يكتسب أعضاء المجمكعة الميارات االجتماعية التعاكنية 

عدـ امتالؾ المعمميف التدريب كالميارة الكافية الستخداـ التعمـ التعاكني ، تضخـ المناىج الدراسية ( 5
يف مف عدـ نجاح كضيؽ الكقت كالعبء الكاقع عمى كاىؿ المعمـ ، كجكد الخكؼ كالرىبة لدل المعمم

 ، كقد يحدث ضجيج أف لـ يكف المعمـ حازمان.العمؿ التعاكني 

عدـ تكفر المصادر كاإلمكانيات التعميمية الالزمة لتعمـ التعاكني كبكميات تكفي جميع مجمكعات ( 6 
المتعمميف ، كجدكؿ الحصص ال يسمح باستخداـ الكقت بشكؿ يناسب التعمـ التعاكني ، ضيؽ مساحة 

 .  مف المدارس ال يشجع عمى تكظيؼ التعمـ التعاكني البيئة الصفية في كثير 

 .كالحاجة إلى عمميات التخطيط كالتقكيـ كالمتابعة لتكظيؼ التعمـ التعاكني ( 7

ـ معيقات التعمـ التعاكني قد تككف مف جميع عناصر العممية التعميمية مف معمـ كمتعمكترل الباحثة أف 
 كبيئة تعميمية كمادة تعميمية .

كىي أحد استراتيجيات استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية  مف اإلطار النظرمالثالث لجزء كيتناكؿ ا
 التعمـ التعاكني .
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 استراتيجية المالحظة والكتابة الحمقية  3.1.2

يتـ فييا تقسيـ الطمبة إلى  التي استراتيجيات التعمـ التعاكني  بأنيا إحدل Mason ((2006كيعرفيا 
، كمف ثـ يقكـ  المعمـ بتقديـ سؤاؿ أك مشكمة ، كيقكـ كؿ طالب بشكؿ دكرم مجمكعات صغيرة 

 باإلجابة عمى السؤاؿ اك طرح حؿ لممشكمة .

يتـ فييا تقسيـ الطمبة إلى استراتيجيات التعمـ التعاكني ،  ( بأنيا إحدل 2011) Clowesكما كيعرفيا 
كيككف العمؿ في المجكعة عمى شكؿ مجمكعات صغيرة مف أجؿ اإلجابة عمى سؤاؿ يطرحو المعمـ ، 

 تعاقب حمقي .

(  أنيا استراتيجية مف إحدل استراتيجيات التعمـ التعاكني يككف فييا Kaleigh,2013كيعرفيا كاليغ )
الطالب عمى شكؿ مجمكعات ، يطرح عمييـ سؤاؿ لممناقشة بشكؿ دكرم ، بعد إجابة جميع طمبة 

 مبة قبؿ البدء بسؤاؿ اخر .المجمكعة ، تعرض االجابات اماـ بقية الط

ىي إحدل استراتيجيات التعمـ التعاكني يككف فييا الطمبة عمى شكؿ  (2011)كيعرفيا الشمرم  
مجمكعات ، يقكـ الطمبة بمالحظة نشاط عممي أك مقطع فيديك أك صكرة أك مكقؼ محير ، ثـ يقـك 

 لب بشكؿ تعاقب حمقي .أفراد المجمكعة بالكتابة كالتحدث بصكت مسمكع ، كيتـ تعبير كؿ طا

كترل الباحثة أنيا استراتيجية مف استراتيجيات التعمـ التعاكني يطمؽ عميو عدة أسماء كىي المساجمة  
الحمقية أك التدكير أك المالحظة ككتابة الحمقية ، كيتـ فييا تقسيـ الصؼ إلى مجمكعات صغيرة يتراكح 

في اإلجابة عف سؤاؿ أك تفسير نشاط أك ( طالب ، كتعمؿ ىذه المجمكعة كحمقة 6-1عددىا مف )
اقتراح حؿ لممشكمة ، بحيث يتيح المجاؿ لكؿ طالب لتعبير عف رأيو ،كيتـ استخداـ كرقة بيضاء لكتابة 

                                         اإلجابة ، كمف ثـ تعرض اإلجابة التي تكصمت إلييا المجمكعة أماـ جميع الطمبة .                                                   

 خطوات استراتيجية المالحظة والكتابة الحمقية 

 : ( 2011كرد عف الشمرم ) اليا عدة خطكات كم

 ( طالب .5-4( يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة يتراكح عددىا مف )1

 ( تقديـ كرقة كاحدة لكؿ مجمكعة .2
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صكرة أك مقطع فيديك أك نشاط عممي يقكـ بو الطالب ، كيطمب مف  ( يقكـ المعمـ بتقديـ سؤاؿ أك3
 الطمبة التعبير عما يالحظو .

( يبدأ الطالب األكؿ في المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت مسمكع حكؿ ما يالحظو ، 4
 الب األكؿ .كيمرر الكرقة إلى زميمو ليضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار زميمو ، حتى تعكد الكرقة لمط

 ( يحدث نقاش بيف األعضاء كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة كتعرض أماـ بقية الطالب .5

 ( بعد عرض جميع المعمكمات يقـك المعمـ بكتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة أماـ جميع الطمبة .6

كؿ شفكم دكف مف يطبؽ االستراتيجية بش أف ىناؾ طالع عمى الدراسات السابقةكترل الباحثة بعد اال
الباحثة حمقي كلكف شفكية ، كترل  اإلجابة ، بحيث تككف اإلجابة بشكؿ ةاستخداـ كرقة بيضاء لكتاب

يساعد عمى تثبيت المعمكمات كبناء المعرفة ما الستراتيجية، مأنو يجب تكظيؼ الكتابة في ىذه ا
 كترسيخ المفيـك في ذىف الطالب .

  لكتابة الحمقية دور المعمم في استراتيجية المالحظة وا

 لقد تكصمت الباحثة إلى دكر المعمـ في تطبيؽ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية 

 ( يقسـ الصؼ إلى مجمكعات صغيرة .1

 يشرح كيكضح خطكات االستراتيجية لمطمبة . 2)

 تفاعميـ كأداىـ . مرشد كمكجو كمتابع لمطمبة كمالحظة( 3

 أك مقطع فيديك ، أك صكرة . ( يطرح األسئمة ، كيعرض مشكمة ،4

 ( يقييـ اإلجابات مع طالب الصؼ .5

 ( يمخص الحمكؿ الصحيحة كاألفكار عمى السبكرة .6

 دور المتعمم في تطبيق استراتيجية المالحظة والكتابة الحمقية 

 كترل الباحثة أف دكر المتعمـ نشط كحيكم في تطبيؽ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية 

 ـ خطكات االستراتيجية .( يفي1

 مسؤكلية في تحقيؽ ىدؼ المجمكعة .ال( يتحمؿ 2
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 ( يساىـ في كضع حؿ لممشكمة .3

 راء زمالئو كال يقاطعيـ .كر غيره في اإلجابة ، كال ينتقد آ( يحتـر دكره كد4

 ( يحتـر الكقت المحدد لإلجابة .5

 خريف .( يبني معرفتو بنفسو كبمشاركة اآل6

 ة المالحظة والكتابة الحمقية مميزات استراتيجي

 كترل الباحثة أف ىناؾ مجمكعة مف المميزات الستراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية كىي 

سيمة التطبيؽ ، تعطي فرصة متساكية لجميع الطمبة ، كالتعبير عف اآلراء كاألفكار ، تصمح لجميع 
الطمبة ، كغير مكمفة ماديا ، كتجعؿ المراحؿ الدراسية ، كتساعد عمى بناء عالقات اجتماعية بيف 

الطالب محكر العممية التعميمية ، كتعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير ، كتحفز العصؼ الذىني لمطمبة ، 
 كتنمية ميارة الترتيب كالنظاـ لدل الطمبة .

 المفاىيم العممية 4.1.2

الفيـ كتحقيؽ االستيعاب ك  المفاىيـ العممية تسيؿ عمى المتعمميف فيـ الدرس بكضكح ، ألنيا تسيؿ
المعرفة كسيمة ربط بيف عناصر المعرفة العممية التي تساعد عمى مركنة  التكاصؿ العممي كلذا ىي

 (.2011العممية كتسمح ليا بالتنظيـ )خطابية ، 

بأنيا : مجمكعة مكضكعات أك معمكمات أك عناصر أك حكادث تجمع بينيا  2007) عرفيا دركزه )
 ث يمكف أف يعطى أم جزء منيا االسـ نفسو .خصائص مشتركة بحي

 ( بأنيا : عبارة أك كممة تستعمؿ لكصؼ مجمكعة مف األشياء المترابطة .2011كعرفيا خطايبة )

( بأنيا : مجمكعة مف الصفات كالمظاىر كالمجمكعات التي تشترؾ فيما بينيا 2003كعرفيا الحيمة )
 . خاصية معينة كترتبط ىذه الخاصية بقاعدة معينة

( بأنيا : تصكر لألشياء التي يتـ ادراكيا بالحكاس ، كيخزنيا الفرد عمى شكؿ 2014كعرفيا عفكنة )
 رمكز كتعميمات تجمع بينيا صفات مشتركة .

المفاىيـ العممية ىي : فكرة مجردة أك معنى عاـ يعبر عف مجمكعة مف الخصائص كالميزات كالصفات 
 (.2008شياء )الياشمي ,الدليمي ، المشتركة سكاء كانت بيف األفراد أك األ
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كتعرفيا الباحثة بأنيا التصكرات الذىنية التي تتككف مف خصائص مشتركة ، المتضمنة بكحدة أجيزة 
جسـ اإلنساف كالكيرباء المتحركة لمصؼ السادس ، كيتككف مف اسـ كداللة لفظية ، كيقاس بالدرجة 

 مية .التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار المفاىيـ العم

 خصائص المفاىيم العممية 

  :تتميز بيا المفاىيـ العممية كىيالتي خصائص ال( 2009( كاألغا كالمكلك )2007ذكر زيتكف )

 يتككف المفيـك العممي مف جزأيف االسـ أك الرمز كالداللة المفظية . -

 .المفيـك العممي ال يدؿ عمى الفرد ذاتو يدؿ عمى الصنؼ الذم ينتمي إليو الفرد  -

 المفيـك العممي يعمـ عمى أكثر مف مكقؼ فيك ال ينطبؽ عمى مكقؼ كاحد . -

لكؿ مفيكـ مجمكعة مف الصفات المميزة التي يشترؾ فييا جميع عناصر فئة المفيكـ كتميز منيا  -
 المفاىيـ العممية .

 التنظيـ كالتميز كالتعميـ . ىي : تبنى المفاىيـ العممية عف طريؽ ثالثة عمميات -

نمك المفاىيـ العممية بصكرة مستمرة كبطريقة ىرمية تصاعدية كتزداد صعكبتيا مف مرحمة تعميمية ت -
 إلى أخرل بسبب نضج النمك العقمي لمفرد. 

ىي : أف المفيكـ العممي يتككف مف  ةكترل الباحثة أف أىـ الخصائص التي تتميز بيا المفاىيـ العممي
يكـ العممي التعميـ ، كالمفيكـ العممي لو صفات مشتركة بيف االسـ كالداللة المفظية ، كيتضمف  المف

جميع أفراد فئة المفيكـ ، كتنمك المفاىيـ العممية عند المتعمـ مف البسيط إلى المعقد ، كبعض المفاىيـ 
عممية مستمرة كيمكف  ىي  قد تنتج مف عالقات المفاىيـ ببعضيا ، كنمك المفاىيـ العممية كتككنيا

 مى نمك المعرفة العممية .تعديميا بناء ع

 تصنيف المفاىيم العممية 

 (2009ىناؾ ثالثة أنكاع مف المفاىيـ العممية حسب تصنيؼ بركنر )عطية ، 

 ( مفاىيـ الربط : يطمؽ عمى مجمكعة مف األجزاء المترابطة .1

 ( مفاىيـ الفصؿ : يطمؽ عمى مجمكعة مف الخصائص تتغير مف مكقؼ آلخر .2

 : يدؿ عمى عالقة بيف صفتيف أك أكثر . ( مفاىيـ العالقة3
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كترل الباحثة أنو يمكف تصنيؼ المفاىيـ العممية أيضا إلى مفاىيـ مادية كىي المفاىيـ المحسكسة 
كتعتمد عمى المالحظة المباشرة ، كمفاىيـ مجردة تعتمد عمى القدرات العقمية العميا كالتصكر كالتخيؿ ، 

 . كمفاىيـ معقدة تعطي تفسيران لمظكاىر

 العوامل التي تؤثر في تعمم المفاىيم العممية

( أف ىنالؾ مجمكعة عكامؿ تؤثر في تعمـ المفاىيـ كمنيا عدد األمثمة أدل إلى 2005يشير ناظر )
فيـ كتبسط المفاىيـ بشكؿ أكبر ، كخبرات المتعمـ السابقة كىي الخبرات المباشرة كالبديمة التي يمر بيا 

ئص كصفات المكقؼ الجديد كعالقتو بالمفيكـ ، كالفركؽ الفردية بيف الطالب تساعده عمى رؤية خصا
قراءة التالميذ ، كلطريقة التدريس التي يتـ عرض المفيـك مف خالليا دكر في اكتساب المتعمـ لو ، ال

ذا كانت لدل المتعمـ تسيؿ عميو تعمـ المفيكـ ،كمما كاف المفيكـ محسكسان كاف العممية كالثقافة العممية إ
 يؿ عممية تعممو أما إذا كاف مجردا عممية تعممو أصعب .أس

كترل الباحثة أف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى تعمـ المفاىيـ العممية بشكؿ كبير ىي طريقة التدريس ، 
 كخبرات المتعمـ السابقة ، كتعمـ المفيـك المحسكس أسيؿ مف تعمـ المجرد .

 خطوات تنظيم تعمم المفاىيم 

الؼ في تنظيـ تعمـ المفاىيـ ، يمكف القكؿ بكجكد عدد مف الخطكات حسب ما كرد بالرغـ مف االخت
 (2007عف مرعي كالحيمة )

 تحديد النتاج المتكقع ، أم تحديد كتعييف المفيكـ كبدكف ىذه الخطكة ال نستطيع تعمـ المفاىيـ  -

 ـ لممفاىيـ .تحديد التعمـ القبمي أم الخبرات السابقة لممتعمميف كبدكنيا ال يحدث تعم -

اختيار االستراتيجية أك الطريقة أك األسمكب المناسب كىذا يختمؼ باختالؼ المعمميف كقدراتيـ  -
 كالمدارس التي ينتمكف إلييا . 

تقكيـ تعمـ المفيكـ المستيدؼ ، كتتـ ىذه الخطكة بالتغذية الراجعة كالتأكد مف تحقيؽ األىداؼ  -
 التعميمية. 

 يم العممية شروط تنظيم تعمم المفاى

تحديد الصكرة الذىنية لممفيكـ : حيث أنيا األساس في تعمـ المفيكـ كبدكنيا ال يدرؾ المتعمـ  -
 المفيكـ .
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 ف ىذه الصفات يبقى المفيكـ غامض تحديد الصكرة المفظية لممفيـك : الصفات المميزة لممفيكـ كبدك  -

 ىتماـ بالخبرات كالتعمـ السابؽ لممفيكـ . التركيز عمى المفاىيـ المفتاحية األساسية مف خالؿ اال -

يجب االىتماـ بركابط بيف المفاىيـ ألف تعمـ المفاىيـ ىك الخطكة األكلى لتعمـ المبادئ كالقكاعد  -
 (.2007كالتعميمات كالنظريات ) مرعي كالحيمة ،

 استراتيجيات تعمم المفاىيم العممية وتنميتيا

في تعميـ المفاىيـ العممية كتشترؾ في عدة نكاحي كمنيا ،  ىناؾ الكثير مف االستراتيجيات تستخدـ
تعريؼ المفيكـ مباشرة ، أك تقديمو مف خالؿ تجارب عممية ، كتحديد الصفات التي تميزه عف غيره 
كتقديـ أمثمة عمى المفيـك ، كتحديد درجة تمكف المتعمـ مف المفيـك عف طريؽ النقاش كالتفسير 

 (.2014كاقع مشكالت حياتية )عفكنة ، كالحكار كتكظيؼ المفاىيـ في

 يف ىما ي( بأف تعمـ المفاىيـ يأخذ منحن2001كذكر عبد السالـ )

المنحى االستقرائي : ىك الكصكؿ إلى األشياء العامة مف التفصيالت كالجزئيات حيث يتدرج المعمـ  -
ىذه األمثمة حتى  بطرح األمثمة كالتفصيالت  كيكجو المتعمميف إلى إدراؾ الخصائص المشتركة بيف

 يتكصمكا إلى المفيكـ.

ى االستنباطي : يقكـ المعمـ بتقديـ المفيكـ مباشرة لممتعمميف كتقديـ األمثمة كاألشياء المفصمة المنح -
                                                                    عميو كيجمع إجابات المتعمميف لمتأكد مف حفظ المفيكـ أك تعممو كىذه الطريقة ال تكشؼ فيـ المتعمـ .                           

 أىمية تدريس المفاىيم العممية 

الفيـ السميـ لممفاىيـ تجعؿ المتعمـ قادر عمى تكظيفيا في كاقع مشكالتو الحياتية ، كيحد مف تعقيدىا 
جديد كتساعد عمى التنبؤ مف خالؿ ربطيا ببعض كعدـ الحاجة  إلى اعادة التعمـ عند التعمـ أم 

كالتفسير كالتفكير بأنكاعو المختمفة ألم نشاط كتقديـ اقتراحات لحؿ المشكالت كتقمؿ مف استخداـ 
 (.2004المفظية أم استخداـ المفظ دكف معرفة مدلكلو ) سالمة ,

ؿ ( تعمـ المفاىيـ العممية يساعد عمى تصنيؼ الفئات إلى مثيرات ، كيسي2004كرد عف بطرس ) كما
التنبؤ بالسمكؾ المستقبمي لممتعمـ ، كاالستدالؿ إلى الخبرات كالمعمكمات السابقة لممتعمـ ، كالمشاركة 

 اإليجابية لممتعمـ كنقؿ لمخبرات .
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كترل الباحثة أنيا تؤدم إلى زيادة قدرة المتعمـ عمى تكظيؼ عمميات العمـ الرئيسة كالتفسير كالتحكـ 
بمادة العمكـ كدافعيتيـ نحكىا، كالتخمص مف المفظية العشكائية ، كتساعد  كالتنبؤ, كزيادة اىتماـ المتعمـ

 عمى نقؿ أثر عممية التعمـ ، كتساعد المتعمميف عمى تجميع الحقائؽ كتصنيفيا كتقمؿ مف تعقدىا .

 صعوبات تعمم المفاىيم العممية 

لمفاىيـ كتعميميا كبعض ىذه في تعمـ ا صعكبات أنو يكجد إالبالرغـ مف أىمية تعمـ المفاىيـ كتعميميا 
الصعكبات كىي : طبيعة المفاىيـ العممية المحسكسة كالمجردة كفيـ المتعمـ ليا , الخمط بيف الداللة 
المفظية كالمعنى لممفاىيـ العممية كعدـ القدرة عمى التميز بينيما ، عدـ تكفر المعرفة العممية عند 

كظيؼ استراتيجيات التدريس المناسبة في تعمـ المفاىيـ ، المتعمـ كالالزمة لتعمـ مفاىيـ جديدة , عدـ ت
كفاءة كميارة المعمـ كأساليبو كطرؽ تدريسو في تعميـ المفيكـ كمدل فيميـ لممفيكـ ، البيئة التي يعيش 
فييا المتعمـ ، كاستعدادات المتعمـ ك دافعيتو لمتعمـ كميكلو لممكاد العممية , التصميـ الغير مالئـ 

 .2011)مية , لغة التعميـ المتبعة )خطابية ، لممناىج العم

 التفكير الناقد  5.1.2

 التفكير 

التفكير نعمة كىبيا الخالؽ لبني البشر كميزىـ فييا عف غيرىـ مف المخمكقات كىك أعمى مرتبة مف 
فكير نشاط العقؿ ، كنظران لتعقيد عممية التفكير تعقدت تعريفاتو كلكف يتفؽ التربكيكف أنو يجب تنمية الت

 لدل المتعمميف ، كتشجيعيـ عمى ممارستو .

 كرد في األدب التربكم العديد مف التعريفات ، كفيما يمي نستعرض بعض ىذه التعريفات 

( نشاط عقمي يشمؿ التذكر كالتخيؿ كأحالـ اليقظة ، 2013فنجد تعريؼ التفكير لدل عبد العزيز )
االستدالؿ كاالستنباط كالتميز كالحكـ ك ميؿ كالتصحيح كالتخطيط كالمقارنة كحؿ المشكالت كالتع

 كاالستقراء كجميع العمميات العقمية كالنفسية .

( عممية عقمية معرفية ال ترتبط بزماف كال مكاف كىك نشاط إنساني يتـ فيو 2005كما كيعرفو إبراىيـ )
 . معالجة الرمكز كالمفاىيـ كذلؾ مف خالؿ استخداـ عمميات التصكر كالتخيؿ االستدالؿ 

التفكير ىك عممية ذىنية يتطكر فييا الفرد مف خالؿ عممية التفاعؿ الذىني بينو كبيف ما يكتسبو مف  
 (.2007خبرات مف أجؿ الكصكؿ إلى افتراضات كتكقعات جديدة ) العتكـ كآخركف ، 
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، كترل الباحثة أف التفكير ىك عممية عقمية ذىنية داخمية ، تساعد الطالب عمى معالجة المعمكمات 
كحؿ المشكالت ، كالقدرة عمى التصكر كالتخيؿ كاالستدالؿ ك التعميؿ ، كىك مختمؼ مف إنساف إلى 

 اخر .

 مستويات التفكير 

 ( 2013يكجد عدة مستكيات لمتفكير مرتبطة بنكاحي النمك العقمي عند المتعمـ ) عبد العزيز ، 

سكسة كمممكسة كال يصؿ إلى ( المستكل الحسي :ىك تفكير المتعمـ الذم يدكر حكؿ أشياء مح1
 المعاني الكمية كاألفكار العامة .

( المستكل التصكيرم : ىك التفكير الذم يدكر حكؿ الصكر كاأللعاب اإلييامية كأحالـ اليقظة  كىك 2
 أكثر شيكعان عند األطفاؿ مف الكبار .

مف ألفاظ كرمكز كأرقاـ كال  التفكير المجرد : ىك التفكير الذم يعتمد عمى معاني األشياء كما يقابميا 3)
 يعتمد عمى األشياء المممكسة صكرىا تككف ذىنية ، كىك يتطكر عند الفرد بتطكر المغة .

( التفكير بالقكاعد كالمبادئ : ىك التفكير الذم يعتمد عمى القكاعد كالمبادئ في فيـ القكانيف الطبيعية 4
 التي يمكف االعتماد عمييا في التفكير العممي .

 التفكير  أنماط

 ( 2007يكجد أنماط كثيرة كمتعددة لمتفكير )العتكـ كاخركف ، 

التفكير العامكدم  كالتفكير الجانبي كالتفكير التركيبي كالتفكير التحميمي كالتفكير ما كراء المعرفة 
ير كالتفكير المعرفي كالتفكير اإلبداعي كالتفكير الناقد كالتفكير التقاربي كالتفكير التباعدم كالتفك

االستقرائي كالتفكير االستنباطي كالتفكير المحسكس كالتفكير المجرد كالتفكير السطحي كالتفكير العميؽ 
كالتفكير المادم كالتفكير المنطقي  كالتفكير التمييزم كالتفكير االستبصارم كالتفكير االستنتاجي 

 كالتفكير االستكشافي كالتفكير التأممي كالتفكير عالي الرتبة .

 ت التفكير مبررا

ىناؾ دكاعي كمبررات لمتفكير منيا : مكاكبة التطكر التكنكلكجي كمتطمبات العصر كالتكيؼ معيا ، 
متكيؼ مع المستجدات المتالحقة يجب عمى المعمـ تعميـ الطمبة كيؼ يستخدمكف معمكماتيـ كتكظيفيا ل

كؿ مجيكؿ في ىذا الككف بطرؽ مفيدة تعكد بالنفع عمييـ كعمى مجتمعيـ ، التفكير ضركرم الكتشاؼ 
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كات كاألرض ككؿ ما في الككف مف أجؿ تكحيده كتسبيحو ا، فقد دعا االسالـ إلى التفكر في خمؽ السم
كاإليماف بو فحقائؽ الككف دالة عمى عظمة الخالؽ ، تعميـ الفرد كيفية الحصكؿ عمى المعمكمة أىـ مف 

يعتمد عمى اآلخريف كيبقى عاجزان في  سيبقى افسيتعميمو المعمكمة نفسيا ، الفرد الذم يتعمـ المعمكمة ن
كيفية الكصكؿ إلى المعمكمات الالزمة مما يعيؽ عميو التقدـ في مختمؼ مناحي الحياة ، إف الفكر 

ي صعكبات التالضركرم لمجميع خاصة إذا تـ التركيز عمى كظيفتو في تيسير أمكر الحياة كتسييؿ 
ضركريات التعميـ اليادؼ الذم يمعب دكران في تنمية قدرات ك ات متطمبتكاجو البشر ، إف التفكير مف 

األفراد كتطكير كفاءاتيـ ، التفكير ضركرم لتحقيؽ حاجات الفرد المختمفة سكاء المعرفية أك البيكلكجية 
، التفكير ضركرم لتطكير التعميـ , يخدـ المتعمـ كالمعمـ معان فيساعد التفكير عمى تطكير المناىج 

اعد المعمميف عمى استخداـ األساليب الحديثة في التدريس ، كيساعد عمى إثارة الدافعية الدراسية كيس
 ( .2013لدل الطمبة ) عبد العزيز ، 

التكنكلكجي كالتضخـ المعرفي ، كالتفكير بررات دكاعي التفكير ، االنفجار كترل الباحثة أف مف م
يجاد حؿ لممشكالت ، ك  التفكير يساعد المتعمـ عمى تحمؿ ضركرم مف أجؿ اكتشاؼ ما ىك جيد كا 

المسؤكلية كالتخمص مف السمبية ، كيساعد عمى تنمية قدرات المتعمـ ، كيساعد عمى زيادة الدافعية 
 لممتعمميف.  

 تنمية التفكير 

تنمية التفكير كمنيا ما يعمـ  تنمية مستكيات التفكير في ىناؾ العديد مف الطرؽ كاألساليب تساعد 
 ( 2007ا يعمؿ عمى تنمية مستكيات التفكير العميا عند المتعمـ ) العتكـ كآخركف ، األساسية كمنيا م

ذلؾ مف خالؿ ك  أساليب تنمية الثركة المغكية : تيدؼ إلى تنمية النكاحي المغكية لدل المتعمـ  1)
العديد مف األنشطة منيا تككيف أكبر عدد مف الكممات مف خالؿ حركؼ معينة ، أك مف خالؿ تككيف 

 كبر عدد مف الجمؿ مف خالؿ كممات محددة ، أك مف خالؿ أنشطة الكممات المتضادة كالمترادفة .  أ

( التخطيط كالتنظيـ الذاتي : يقكـ المعمـ بتنمية التخطيط كالتنظيـ لدل المتعمـ مف خالؿ تدريب 2
 كالمكاد . المتعمـ عمى إدارة الكقت ، كجدكلة اإلجراءات الضركرية ألم نشاط ، كتنظيـ األدكات

طرح األسئمة يساعد عمى صقؿ التفكير كتنميتو كتطكيره لدل المتعمـ كذلؾ مف  إف طرح األسئمة :  3)
اذىانيـ حكؿ مشاعرىـ كأفكارىـ  في فرصة لممتعمميف لتقديـ أسئمة تتعمؽ بما يدكر إعطاءخالؿ 

 نقاش . كطرحيا عمى أنفسيـ أكالن كمف ثـ طرحيا عمى اآلخريف في جمسات الحكار كال
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( قراءة القصة : تعمؿ عمى استثارة التفكير لدل الطمبة  مف خالؿ أحداث القصة كمشاعر بطؿ 4
 القصة كتفتح الباب أماـ المتعمميف لمنقد كالتحميؿ كاإلبداع .

لعب األدكار يتـ تنمية الخياؿ لدل المتعمـ كالتفاعؿ  ك ( األلعاب كالدمى كالتمثيؿ : مف خالؿ الدمى5
 عمى تخيؿ مكاقؼ كسمات جديدة تناسب المكقؼ الذم يشاىده. يشجع المتعمـمعيا مما 

 التفكير الناقد 

تحقيقيا ، ألف لغاية أساسية تسعى المناىج ك مسياسات التربكية في العالـ ، ل التفكير الناقد ضركريان  إف
اصدار الحكـ مف  التفكير الناقد يشمؿ عمى مجمكعة مف القدرات التفكيرية ، لتجعؿ المتعمـ قادرا عمى

 (. 2016خالؿ كالتحميؿ كالتركيب كالتفكير بمكضكعية كمركنة ) التميمي ، 

أف التفكير الناقد أمران ضركريا يجب عمى المعمميف ادراكو بغض النظر عف المادة التي يدرسكنيا 
لفعاؿ كأف كالمرحمة العمرية لمطمبة ، مف أجؿ التعايش مع ميارات القرف الحادم كالعشريف كالتدريس ا

 (.2005امتالؾ المعمـ ميارات التفكير الناقد تجعؿ التعميـ أكثر قكة ) إبراىيـ ، 

   كىناؾ العديد مف التعريفات لمتفكير الناقد في األدب التربكم سكؼ نستعرض بعض ىذه التعريفات 
تركيب كتقكيـ ، التفكير الناقد ىك التفكير الذم يتطمب تكظيؼ المستكيات المعرفية العميا مف تحميؿ ك 

كيرتكز عمى اتخاذ قرار بشأف ما نصدقو كنؤمف بو أك ما نفعمو ، كما يتطمبو ذلؾ مف كضع فرضيات 
 .( 2000كأسئمة كبدائؿ كخطط لمتجريب ) قطامي ، كقطامي ، 

( ىك تفكير محكـك بقكاعد المنطؽ كالتحميؿ كىك تفكير تأممي كنتاج  2013ككما يعرفو الفالح )
 ة متعددة كمعرفة االفتراضات كالتفسير كاالستنتاج كاالستنباط .لعمميات معرفي

( أف التفكير الناقد عبارة عف اكتساب مفاىيـ جديدة  Sternberg,1999ككما يعرفو ستيرنبرخ ) 
التي يستخدميا الناس لحؿ  االستراتيجيات كاتخاذ قرارات كىك بذلؾ يمثؿ العمميات العقمية كالطرؽ ك

 مشكالتيـ .

مستكيات المعرفية العميا مف تحميؿ كتركيب كتقكيـ ، الباحثة أف التفكير الناقد ىك استخداـ كترل ال
كالقدرة عمى التفسير كاالستنتاج كاالستنباط ، كالعمميات العقمية التي يستخدميا المتعمـ في حؿ 

 طالب في اختبار التفكير الناقد .المشكالت ، كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا ال
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 ص المفكر الناقد خصائ

 ( : 2004يتميز الشخص الذم يمارس التفكير الناقد بعدد مف الخصائص كما ذكرتيا قطامي )

منفتح عمى كؿ ما ىك جديد ال يجادؿ في أمر ال يعرؼ عنو أم شيء كيعرؼ متى يحتاج إلى 
كيبقى معمكمات أكثر حكؿ شيء ما كيتخذ قرار مبنيان عمى أسس كمعايير ك يعرؼ المشكمة بكضكح 

المكاقؼ المعقدة بطريقة  عمى صمة بالنقطة األساسية كيستخدـ مصادر عممية مكثكؽ بيا كيتعامؿ مع
حث عف األسباب كالبدائؿ كيأخذ جميع جكانب المشكمة بقدر مف األىمية ك يككف قادر عمى منظمة يب

عاطفي كيحاكؿ تجنب نقؿ أفكار االخريف كفيـ ما يقكلكف كيحاكؿ فصؿ التفكير المنطقي عف التفكير ال
 األخطاء الشائعة في استداللو لألمكر .

كترل الباحثة أف المفكر الناقد ىك الذم يكاكب المستجدات كال يتعصب عمى رأم كاحد ، كيجد حؿ 
لممشكمة بناء عمى مصادر كأسس كمعايير عممية مكثكقة، كيتعامؿ مع األمكر المعقدة بطريقة مرنة 

األخطاء الشائعة في استدالؿ  تجنبلمشكمة مف جميع الجكانب، ك كمنظمة في البحث عف أسباب ا
تيعاب كفيـ ما يقكلكنو األمكر، كيفصؿ التفكير المنطقي عف التفكير العاطفي ، كيككف قادر عمى اس

 االخريف .

 معايير التفكير الناقد 

 إلى عدة معايير لمتفكير الناقد  2013 )أشار عبد العزيز )

يعتبر المعيار الذم ترتكز عميو بقية المعايير كيعني كضكح العبارات ليتمكف معيار الكضكح : ىك ( 1
 تكضيحية .الالمتعمـ مف الحكـ عمييا ، عندما تككف العبارات غير كاضحة تطرح األسئمة 

( معيار الصحة : أف تككف العبارة مكثكقة كصحيحة حيث أف ىناؾ عبارات قد تككف كاضحة كلكنيا 2
 غير صحيحة . 

 يار الدقة : إعطاء المكضكع حقو دكف زيادة أك نقص في المعالجة كالتعبير . ( مع3

 ( االتساع : الشمكلية أم أف يأخذ جميع جكانب المشكمة .4

 ( العمؽ : التناسب بيف المشكمة كالمعالجة ليا كتعقيداتيا المختمفة .5

 ( الربط : أف ىناؾ عالقة بيف السؤاؿ كالرأم في مكضكع النقاش .6
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 حة ، كالحصكؿ عمى نتيجة مرتبة . تنظيـ األفكار كترابطيا كتسمسميا بطريقة كاض : المنطؽ( 7

 مكونات التفكير الناقد 

 (2003ىناؾ مككنات لمتفكير الناقد كما كرد عف سعادة )

مككنات سمككية : عدـ التسرع في إصدار األحكاـ حتى يتكفر قدر مف المعمكمات الكافية ، التمييز  (1
ثارة التحدم كاحتراـ المناقشات كاستخداـ المعرفة آقيقة كالرأم ، كاالستماع إلى بيف الح راء اآلخريف كا 

 كالمعمكمات عمى مكاقؼ جديدة .

راء اآلخريف كعدـ التحيز كتقديـ الحقيقة عمى االىتماـ الشخصي ، آ( مككنات كجدانية : تقبؿ 2
دراؾ أنيا قد كالتعاطؼ مع مشاعر اآلخريف ، كالترحيب باألفكار الجد خضاعيا لمفحص كالنقد كا  يدة كا 

 تحتمؿ الصكاب أك الخطأ كاالبتعاد عف التحيز . 

( مككنات معرفية : تحديد المشكمة بشكؿ دقيؽ كاالبتعاد عف التأثر بػأفكار اآلخريف ، كتحميؿ 3
ؿ  البيانات كالمعمكمات مف أجؿ تحديد قيمتيا ، كالربط بيف العناصر المختمفة لممكقؼ مف خال

 التجميع كالتركيب ، كاالبتعاد عف التعميمات الزائدة .

 ميارات التفكير الناقد 

اختمؼ التربكيكف في تصنيؼ ميارات التفكير الناقد ، كمف أشير ىذه التصنيفات تصنيؼ كاطسف 
 (2007( ) العتـك كاخركف ،   Watson& Glaserجميسر )

مكمات كعدـ صدقيا ، كتحديد الغرض مف ( االفتراضات : ىي القدرة عمى تحديد صدؽ المع1
 المعمكمات المعطاة ، كالمقارنة بيف الحقيقة كالرأم .

( التفسير : القدرة عمى تحديد المشكمة ، كمعرفة التفسيرات ليا كتحديد فيما إذا كانت النتائج 2
 كالتعميمات مقبكلة أـ مرفكضة .

 لمترتبة عمى معمكمات سابقة كعمى المقدمات .( االستنباط : قدرة المتعمـ عمى تكقع بعض النتائج ا3

دراؾ صحة النتيجة أك خطئيا مف خالؿ 4 ( االستنتاج : استخالص النتيجة مف حقائؽ معينة كا 
 الحقائؽ .
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( تقكيـ الحجج : قبكؿ أك رفض الفكرة مف خالؿ تقكيميا كالتمييز بيف الحجج القكية كالضعيفة 5
صدار حكـ مف خالؿ المعمكمات ، كالت  مييز بيف المصادر األساسية كالثانكية .كا 

 2007)أما تصنيؼ فاسيكف ) العتـك كاخركف ، 

التفسير : ىك التعبير عف المكاقؼ كالمعطيات كاإلجراءات ك التجارب ، كيشمؿ ميارات التصنيؼ  1)
 كاستخراج المعنى كتكضيحو .

مة كالمفاىيـ ك العبارات ، كاكتشاؼ ( التحميؿ : تحديد العالقات االستنتاجية كاالستقرائية بيف األسئ2
 الحجج كتحميميا . 

 ( التقكيـ : يشير إلى صدؽ العبارات ، كتضـ تقكيـ الحجج كتقكيـ االدعاءات .3

 ( االستدالؿ : ىك تحديد العناصر الالزمة لمتكصؿ إلى نتائج معقكلة .4

 ( الشرح : تبرير نتائج التفكير في ضكء األدلة .5

 قدرة المتعمـ عمى التساؤؿ كالتأكد مف المصداقية ، كتنظيـ األفكار كالنتائج.( تنظيـ الذات : م6

كترل الباحثة أف ميارات التفكير الناقد ىي التنبؤ باالفتراضات  كالقدرة عمى التميز بيف الحقيقة كالرأم  
ة ، كالقدرة كتقديـ التفسيرات كبناء عمى ىذه التفسيرات يتـ تحديد إذا كانت النتائج مقبكلة أك مرفكض

مجمكعة مف الحقائؽ ، كتقكيـ خالؿ عمى االستنباط أم القدرة عمى تكقع النتائج ، كاستنتاج الحؿ مف 
 المناقشات  ك التمييز بيف الفركض القكية ك الفركض الضعيفة .

 خطوات التفكير الناقد 

 (2005اىيـ ، حتى يستطيع الطالب القياـ بالتفكير الناقد عميو إتباع الخطكات التالية )إبر 

 ( العمؿ عمى تككيف الفكرة التي سينتجيا المتعمـ بعد مركره بالتمييد .1

 ( الكشؼ عف األفكار المختمفة داخؿ الدرس .2

 ( كجكد معايير تكشؼ األفكار الالزمة كالغير الزمة .3

 ( العمؿ عمى طرح األسئمة التي تصدر األحكاـ.4

 ض كنتائج .تجميع األفكار مف خالؿ كحدات تضـ فرك  5)
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 ( الربط بيف األفكار .6

 ( أخذ فترة مف الزمف في قبكؿ األحكاـ كالعمؿ بيا .7

 ( تكظيؼ األفكار في مكاقؼ جديدة .8

 تعميم التفكير الناقد 

يمكف تعميـ التفكير الناقد مف خالؿ دمجو بالمنياج الدراسي كذلؾ عف طريؽ المادة الدراسية كىناؾ 
تعميـ التفكير الناقد كمنيا المحاضرات كتستخدـ كطريقة الستثارة تفكير عدة أشكاؿ يمكف مف خالليا 

المتعمميف كذلؾ مف خالؿ طرح األسئمة كمحاكمة المادة المقدمة بطريقة عقالنية كمنطقية كاالبتعاد عف 
 تنمي التفكير الناقد ة التيث العمميك كالمختبرات مف خالؿ التجارب العممية كالبح، أسمكب التمقيف 

لكاجبات البيتية كالتقارير كالبحكث حيث إف الكاجبات الكتابية كالقرائية تنمي ميارات المحاكمة كا،
كاالستدالؿ كالتفسير كتجبر الطمبة عمى إعادة النظر في أفكارىـ ، كالتماريف الكمية كىي تماريف صفية 

تماعية كالعممية كتكظيفيا فييا مع المسائؿ الحسابية كاالج كفقد تككف فردية أك جماعية يتعامؿ المتعمم
ثبات صحة القكانيف التي يتعاممكف معيا ، كاالمتحانات يجب أف تكجو لتنمية القدرة  في مكاقؼ جديدة كا 
عمى االستنتاجات كالمحاكمات بدالن مف االعتماد عمى أسئمة الحفظ كاالسترجاع كالتذكر المباشرة قد 

 (.2007بيقات في مكاقؼ جديدة )العتكـ كآخركف ، يكجو االمتحاف ليركز عمى أسئمة المقارنات كالتط

كذلؾ مف خالؿ تزكيد المقررات  كترل الباحثة أف يتـ تعميـ التفكير مف خالؿ المنياج الدراسي
باألنشطة كالتماريف التي تعمؿ عمى تنمية التفكير الناقد ، كالكاجبات البيتية كالبحكث التي يكمؼ بيا 

أف تحتكم أسئمة لتنمية القدرة عمى االستنتاج ، كطريؽ التدريس  التي المتعمميف  ، كاالختبارات يجب 
يستخدميا المعمـ يجب أف تعمؿ عمى استثارة  ك تنمية  التفكير الناقد لممتعمميف كأف تككف بعيدة عف 

 التقميدية ك التمقيف .

 دور المتعمم في ممارسة التفكير الناقد 

في النماذج التقميدية كمف أدكار المتعمـ ، البحث عف إف المتعمـ فاعؿ كنشيط كليس سمبيان كما 
المعمكمات المتعمقة بمكضكعو كمعرفة المفاىيـ كاألفكار الخاصة بو ك ربط المعمكمات مع بعض 
كتنظيميا ، كالتعرؼ عمى مصادر المعمكمات كتكظيفيا كاستخداميا ، كيمارس التفكير التقاربي 

ستنتاج المنطقي كيحدد الفجكات في المعمكمات التي حصؿ كالتفكير التباعدم ، كيمارس عممية اال
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صدار عمييا ك إدراؾ صحة أك خطأ المعمكمات التي حصؿ عمييا  ، كتقييـ ا لعممية النقدية كنكاتجيا كا 
 ( .2004شكاالت ، كتطبيؽ المعرفة التي حصؿ عمييا عمميان ) قطامي ،أحكاـ عمى المكاقؼ ك اإل

يجابي كحيكم مف خالؿ البحث عف فع افي ممارسة التفكير الناقد  كترل الباحثة أف دكر المتعمـ ؿ كا 
 المعمكمات ، كربط المعمكمات ، كتكظيفيا في حؿ المشكالت ، كالقدرة عمى استنتاج الحمكؿ كتطبيقيا . 

 دور المعمم في تعميم وتنمية التفكير الناقد 

ت كالميارات الالزمة لمتدريب عمى المعمـ يجب أف يككف متميزان مف خالؿ اكتسابو كافة المتطمبا
عمميات التفكير الناقد ، كيعمؿ عمى تشجيع المتعمميف عمى إبداء اآلراء ، كتكفير جك ديمقراطي يشجع 

تكجيو ك المتعمميف في التعبير عف الذات ، كطرح مشكالت محيرة كمثيرة الىتمامات المتعمميف ، 
متعمميف في النقاش كيعمؿ عمى تعزيز اىتماميـ عمميات النقاش نحك النتائج المرجكة ، كيحاكر ال

 (2004كدافعيتيـ ) قطامي ، 

ممعمـ دكر كبير في تنمية كتعميـ التفكير الناقد لمطمبة كذلؾ مف خالؿ إثارة مشكالت لكترل الباحثة أف 
كار مثيرة لممتعمميف ، كتشجيع المتعمميف عمى إبداء اآلراء ، كتكفير الجك الديمقراطي لمتعبير ، كالح

 كالمناقشة مع المتعمميف بشكؿ يساعد المتعمميف عمى االستنتاج كاالستنباط .

 أىمية التفكير الناقد 

المعمميف عمى التكيؼ مع األكضاع المتقمبة الناتجة مف  مساعدةتتمثؿ في لمتفكير الناقد أىمية كبيرة 
مفيد كيؤدم إلى فيـ المتعمميف  االنفجار المعرفي كالتقدـ العممي اليائؿ كالتكصؿ إلى المعمكمات بشكؿ

بشكؿ عميؽ كربط الخبرات مما يساعد المتعمميف عمى اتخاذ القرارات المناسبة كيساعد المتعمميف في 
كقيميـ كامتالؾ المتعمميف التفكير  آرائيـالتصدم لألفكار اليدامة كتمكف المتعمميف مف التعبير عف 

المكازنة بيف ما يعطى ليـ البيئة الصفية كالحياة الكاقعية المستقؿ كيمنح المتعمميف القدرة عمى الربط ك 
تقاف المحتكل كتحكيمو مف عممية خاممة إلى عممية نشطة كالتم يز بيف البراىيف كالحقائؽ كاآلراء يكا 

 ( .  2013كالخركج باستنتاجات منطقية سميمة  )الكيشي ، 

المتعمـ ما تعممو في مكاقؼ حياتية خارج  كترل الباحثة أف أىمية التفكير الناقد تككف مف خالؿ تكظيؼ
المدرسة ، تكسب المتعمميف  التفسيرات الصحيحة  كتقمؿ التفسيرات الخاطئة ، تؤدم إلى استقالؿ 
المتعمـ برأيو كبناء شخصية فعالة في المجتمع ، كتؤدم إلى فيـ أعمؽ لممعرفة المكتسبة ، كيزيد مف 

 اجيكنيا.حيكية الطمبة في تنظيـ الخبرات التي يك 
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 استراتيجيات تدريس التفكير الناقد 

 (2003مف أىـ طرؽ كاستراتيجيات التفكير الناقد ) سعادة ، 

 أكال: استراتيجية ) باير( لتدريس التفكير الناقد 

كىي إعطاء المتعمميف أمثمة عديدة عمى الميارة ، كمف ثـ تعريؼ المتعمميف بمككنات الميارة بالتفصيؿ 
 مف ثـ مراجعتيا ، كمف ثـ إتاحة الفرصة لتطبيؽ الميارة .كتدريبيـ عمييا ك 

 ثانيان : استراتيجية ) سميث( لتقكيـ صحة مصادر المعمكمات 

أف صحة المعمكمات تحتاج إلى معايير كمف بيف ىذه المعايير مصدر المعمكمات كالخمفية الميدانية 
مصدر المعمكمات كىؿ يكجد تحيز كشؼ عف مكالعممية ك الثقافية لمصدر المعمكمات ، كىناؾ أسس ل

 مف قبؿ المصدر .

 ثالثان : استراتيجية ) أكرايمي ( لتدريس ميارة تحديد الدليؿ كتقكيمو 

يقـك المعمـ بطرح قضايا جدلية كأمكر قابمة لمشؾ كمناقشة المتعمميف حكؿ ىذه القضايا ليقدـ المتعمميف 
ناقد مف خالؿ تكظيؼ لعب األدكار كطرح تفسيرات كأسباب كيتـ تعميميـ عمى خطكات التفكير ال

 األسئمة كالنقاش كالحكار كتحديد الدليؿ كمف ثـ تقكيمو .                                                                       

 رابعان: استراتيجية ) المفكر الند ( الكممات المترابطة 

كم المجمكعة عمى سبع كممات , حيث أف ست كممات يقكـ المعمـ بتقديـ مجمكعة مف الكممات كتحت
كاحدة ال عالقة ليا بالمكضكع ، كيتـ مناقشة المتعمميف بشكؿ جماعي ك تدكر حكؿ مكضكع معيف 

كاالتفاؽ عمى الكممات المتشابو كالكممة المختمفة ، كمف ثـ يطمب المعمـ مف المتعمميف تركيب الكممات 
 ذات الصمة في جممة مفيدة . 

 ت التفكير الناقد معيقا

ىناؾ الكثير مف المعيقات التي تكاجو تطبيؽ التفكير الناقد كمف أىميا : طريقة التدريس التقميدية 
المتبعة في المدارس حيث أنيا تعتمد عمى حفظ المعمكمات كاسترجاعيا  ، كقمة الكفاءة كالميارة لدل 

فكير الناقد ، كالمقررات الدراسية ال المعمميف يجب أف يككف المعمـ متخصص كمتمكف في ممارسة الت
تساعد عمى تعميـ التفكير الناقد كعدـ تكفر الدركس كالتماريف التي تساعد عمى تنميتو ، كعدـ كجكد 
دليؿ يبيف دكر المعمـ كالمتعمـ في تعميـ ميارات التفكير الناقد ، عدـ تكفر اختبارات كمقاييس تقيس 
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ىذه المقاييس مستكردة ال تناسب بيئات كثيرة ، كعدـ تكفر ميارات التفكير الناقد حيث أف معظـ 
عدـ تكفر األدكات ة أك البيئات الصفي ة المناسبة سكاء مف حيث أعداد المتعمميف أك أحجاـ الغرؼ الصفي  

 ( .  2007( ) أبك جادك، نكفؿ ،2013 ) الكيشي ،.، كقمة الدافعية لممعمـ كالمتعمـكالكسائؿ كالمصادر 

أف مف المعيقات التضخـ في منياج الدراسة كعدـ تكفر الكقت الكافي لممارسة أنشطة  كترل الباحثة
التفكير الناقد كانخفاض مستكل الدافعية كالمثابرة كالطمكح لمتعمـ ، كعدـ الثقة بالنفس تعمؿ عمى تدني 

نجاز المطمكب كيبقى المتعمـ في دائرة الشؾ في قدراتو كما كأف الثقة  العالية لممعمـ مشاركة المتعمـ كا 
تعمؿ عمى صعكبة تقبؿ آراء طالبو ، تشتت االنتباه لدل المتعمـ كقمة التركيز في متابعة المعمـ 
كالمناقشة بيف المتعمميف كالمعمـ مما يجعؿ المتعمـ يميك في أنشطة ذاتية بعيدة عف جك التعمـ ، كعدـ 

ير الناقد كالتركيز في النظاـ التعميمي االىتماـ كتدريب المعمميف عمى طرؽ كاستراتيجيات تعميـ التفك
 عمى الميارات المعرفية الدنيا مثؿ الحفظ كالتذكر عمى حساب ميارات التفكير العميا .
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 الدراسات السابقة  2.2

إلى التعرؼ عمى أثر إستراتيجيتي المساجمة الحمقية كالكرسي  2018)العفون ومايخان )كىدفت دراسة 
يؿ طالب الصؼ الثاني المتكسط لمادة عمـ األحياء ، ك استخدمت الباحثتاف المنيج الساخف في تحص

( طالبان في المجمكعة التجريبية األكلى 31( طالبان ، بكاقع ) 94التجريبي ، إذ بمغت عينة الدراسة )
ة التي تدرس ( طالبان في المجمكعة التجريبية الثاني31التي تدرس كفقان الستراتيجية المساجمة الحمقية ، )

مطريقة ل( طالبان في المجمكعة الضابطة التي تدرس كفقا 32كفقان الستراتيجية الكرسي الساخف ، )
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثتاف بإعداد أداة الدراسة كىي اختبار التحصيؿ ، كتـ  ،االعتيادية

كسطات ة إحصائية بيف متالتحقؽ مف صدؽ كثبات األداة، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات دالل
تحصيؿ مادة عمـ األحياء لصالح المجمكعة التجريبية األكلى كالثانية ، عالمات الطمبة في اختبار 

 نية عمى طمبة المجمكعة الضابطة .كأظيرت النتائج تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية األكلى كالثا

استراتيجية المساجمة الحمقية في داـ استخىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر ( 2018دراسة العزاوي )
مادة االجتماعيات في تحصيؿ طالب الصؼ الخامس االبتدائي ، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ، 

طالبان مف الصؼ الخامس في مدرسة األردف االبتدائية  63كطبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف 
أىداؼ الدراسة أعد الباحث اختبار تحصيؿ  لمبنيف ، قسمت إلى مجمكعة ضابطة كتجريبية ، كلتحقيؽ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تحصيؿ الطمبة لصالح الدراسة ، كقد أظيرت 
المجمكعة التجريبية ، كأظيرت النتائج فاعمية استراتيجية المساجمة الحمقية في رفع تحصيؿ طالب 

 الصؼ الخامس في مادة االجتماعيات . 

إلى استقصاء أثر استراتيجية المساجمة الحمقية في تدريس الدراسات  2018)سالم ) كاستيدفت دراسة
االجتماعية عمى تنمية بعض ميارات التفكير الجانبي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية ، كاستخدـ الباحث 
المنيج التجريبي ، كطبقت الدراسة عمى مجمكعتيف متكافئتيف ضابطة كتجريبية ، كلتحقيؽ أىداؼ 

كاشارات  الدراسة أعد الباحث اختبار ميارات التفكير الجانبي كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األداة ،
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تنمية ميارات التفكير الجانبي لصالح المجمكعة الدراسة إلى 

الجانبي لدل طمبة التجريبية ، كأظيرت النتائج فاعمية استراتيجية المساجمة الحمقية في تنمية التفكير 
 المرحمة االبتدائية .
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إلى الكشؼ عف أثر استراتيجيتي جيسكك كالكتابة الحمقية عمى  دراسة ىدفت   (2017الشيخ ) كأجرل
ثانكم ، كاستخدـ الباحث المنيج شبو الفيزياء لدل طمبة الصؼ الثالث التحصيؿ الدراسي في مادة 

طالبان قسمت إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية   80)ف )التجريبي ، كطبقت الدراسة عمى عينة تككنت م
مف مدرسة الكفاح األىمية الثانكية ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث أداة الدراسة كىي  اختبار 

تحصيؿ كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األداة ، كقد أظيرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة ال
لصالح المجمكعة التجريبية ، كأظيرت مبة في اختبار التحصيؿ الطإحصائية بيف متكسطات عالمات 

النتائج  فاعمية استراتيجية جيسكك كالكتابة الحمقية في التحصيؿ الدراسي في مادة الفيزياء لدل طمبة 
 الصؼ الثالث الثانكم .

العممية  إلى كشؼ أثر استراتيجية التدكير في تنمية المفاىيـ ( 2016دارسة الخزندار )كاستيدفت 
كعمميات العمـ في مادة العمكـ لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي ، كاعتمدت الباحثة المنيج التجريبي ، 
كطبقت الدراسة عمى مدرسة القاىرة األساسية الدنيا )ب( غرب مدينة غزة ، عمى عينة تككنت مف 

عممية المفاىيـ ال تبارمخ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة أداة تحميؿ محتكل كاطالبة  ((64
كعمميات العمـ كتـ التأكد مف صدؽ كثبات األدكات ، كأظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة 

المفاىيـ العممية ، كعمميات العمـ لصالح  كسطات درجات الطالبات في اختبارمإحصائية بيف مت
التي درست المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية التدكير عمى 

 بالطريقة االعتيادية .

ىدفت إلى معرفة أثر المساجمة الحمقية التدريسية في التحصيؿ ( Adigun,2016ودراسة اديقون )
الدراسي لطمبة المدارس الثانكية العميا لمادة الكيمياء ، كاعتمد الباحث المنيج التجريبي كالتصميـ شبو 

ة عمى المدارس الثانكية في كالية اكسكف في نيجيريا ، عمى عينة تككنت التجريبي ، كطبقت  الدراس
طالبا كطالبة ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث أداة كىي االختبار التحصيمي لمادة  160))

كسطات درجات الطمبة في كأظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متالكيمياء ، 
عمى  التي درست باستخداـ استراتيجية المساجمة الحمقية  لح المجمكعة التجريبيةلصا التحصيؿ اختبار

 التي درست بالطريقة االعتيادية.المجمكعة الضابطة 

( ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استراتيجية المساجمة الحمقية في  2016دراسة العائذي )
الخامس األدبي بمادة الفمسفة كعمـ النفس ،  التحصيؿ كميارات التفكير الفمسفي لدل طالبات الصؼ

كاستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ، كطبقت الدراسة في مدرسة اليسر لمبنات في مدينة الككيت 
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تجريبية ،  40)( ضابطة ك)40طالبة قسمت إلى مجمكعتيف ,) 80 ، كتككنت عينة الدراسة مف 
فمسفي كتـ التحقؽ مف صدؽ تحصيؿ كاختبار تفكير حثة اختبار كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت البا

كثبات األدكات ، كأظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تحصيؿ 
الطالبات ، كفي ميارات التفكير الفمسفي لصالح المجمكعة التجريبية ، كأظيرت النتائج فاعمية 

ميارات التفكير الفمسفي لدل طالبات الصؼ  استراتيجية المساجمة الحمقية في التحصيؿ كتنمية
 الخامس األدبي بمادة الفمسفة كعمـ النفس . 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر (   Thomas,& Kothari,2015) توماس وكوثاريدراسة 
تدريس العمكـ باستخداـ استراتيجيات التعمـ التعاكني )فكر زاكج شارؾ , التدكير ، جيسكك ( عمى 

بة الصؼ السابع ، كاستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي ، كطبقت الدراسة عمى طالب تحصيؿ طم
( طالبا 36( طالبا ، )75، كبمغ عدد أفراد الدراسة ) في اليند الالصؼ السابع لمدرستيف في كالية كير 

لباحثاف ( درسكا بالطريقة االعتيادية ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد ا39درسكا بالطريقة التجريبية ، )
أداة الدراسة كىي االختبار التحصيمي كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األداة ، كأظيرت النتائج أف ىناؾ 
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عالمات الطالب في اختبار التحصيؿ كلصالح المجمكعة 

، التدكير ( عمى التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجيات التدريس ) فكر زاكج شارؾ ، كجيسكك 
 المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية .

إلى المقارنة ىدفت  (  (Mohammdjani,& Tonkaboni,2015وتونكابوني محمجاني ودراسة
طريقة التدريس بالتدكير كطريقة التدريس بالمحاضرة عمى التحصيؿ في العمـك ، كمستكل  بيف أثر

( طالبا 120لباحثاف المنيج شبو التجريبي ، كطبقت الدراسة عمى )الرضا لدل الطمبة ، كاستخدـ ا
كطالبة مدارس االبتدائية لممنطقة الرابعة في شيراز اإليرانية ، كتككنت مف مجمكعتيف تجريبية 

دراسة  ( ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحثاف أداتا30كمجمكعتيف ضابطة ككؿ مجمكعة تحكم )
صيؿ ، كاستبانة لقياس رضا الطمبة عف طريقة التدريس، كتـ التحقؽ مف كىي  اختبار لقياس التح

صدؽ كثبات األدكات  ، كأظيرت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عالمات 
الطمبة في اختبار التحصيؿ لصالح طريقة التدكير ، كأظيرت النتائج أف مستكل رضا الطمبة عف 

 طريقة المحاضرة . طريقة التدكير أكبر مف

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية ( (LolitaTayas,2014 لوليتا تاياسدراسة 
التدكير في تعميـ االستيعاب القرائي لدل طمبة الصؼ الثامف ، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ، 
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 مف عينة الدراسة تككنت، ك  نيجيرياكطبقت الدراسة عمى طالب الصؼ الثامف في مدرسة سيربكف 
ؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث ( طالبا ، في مجمكعتيف احداىما ضابطة كاالخرل تجريبية ، كلتحقي40)

ف دراسة بطاقة مالحظة ، كاختبار معرفي أدائي ، كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات ، أداتي
الح المجمكعة التجريبية ، أم كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف لص

 أف استراتيجية التدكير ليا أثر فعاؿ في فيـ نص القراءة . 

ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية تطبيؽ استراتيجية التدكير عمى ( (Damanik, 2013 دامانيكدراسة 
، كبمغ  إنجاز الطمبة في الكتابة السردية لدل طمبة الصؼ العاشر ،  كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي

( كقسمت عمى 72، كبمغت عينة الدراسة ) ( مف طمبة مدارس نيجيريا362مجتمع الدراسة )
مجمكعتيف ضابطة كتجريبية ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث اختبار كتابة مقاؿ ، كأظيرت 

بية ، صالح المجمكعة التجريية بيف متكسطات عالمات الطمبة  لالنتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائ
 بذلؾ فأف استخداـ استراتيجية القصة كاف ليا أثر إيجابي عمى إنجاز الطمبة في الكتابة السردية . 

دراسة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجيتي التدكير ( 2013عبد الكريم )كأجرل 
مس العممي ، كالجدكؿ ، في تحصيؿ مادة اإلحياء كتنمية التفكير الناقد لدل طالب الصؼ الخا

كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ، كتككف مجتمع الدراسة مف طالب اإلعدادية المركزية التابعة إلى 
( طالب ، كتـ تقسيميـ عمى ثالثة 90المديرية العامة ديالي قضاء بعقكبة ، كبمغت عينة الدراسة )

قة التدكير ، كالمجمكعة درس بطريي( طالبا  30مجمكعات ، تمثمت بالمجمكعة التجريبية األكلى)
يدرس ( طالبا 30درس بطريقة الجدكؿ ، كالمجمكعة الضابطة الثالثة )يطالبا  30)التجريبية الثانية )

لمدراسة كىي اختبار التفكير  أىداؼ الدراسة صمـ الباحث أداتيف كفؽ الطريؽ االعتيادية ، كلتحقيؽ
 تكسطات عالمات الطمبة في اختبارمبيف مالناقد كاختبار التحصيؿ ، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ 

راسة بطريقة التدكير كالدراسة دأف الالتحصيؿ كالتفكير الناقد لصالح المجمكعات التجريبية ، أم 
 الطريقة االعتيادية .طريقة الجدكؿ ليا تأثير أفضؿ مف الدراسة بب
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة  3.2

السابقة التي تناكلت استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ، تبيف بعد تحميؿ كاستعراض الدراسات  
 لمباحثة 

 من ناحية األىداف 

اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدارسة الحالية مف حيث اليدؼ ، حيث ىدفت إلى استقصاء أثر 
راسة الخزندار استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في فيـ كتنمية المفاىيـ العممية كما ىك في د

( في تنمية التفكير الناقد ، في حيف تختمؼ مع 2013كاتفقت أيضا مع دراسة عبد الكريـ ) 2016))
بعض الدراسات السابقة التي ىدفت إلى استقصاء استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في تنمية 

، 2018) عفكف كمايخاف )، كدراسة ال 2018)متغيرات أخرل مثؿ التحصيؿ كمنيا ) دراسة العزاكم )
       ،(Adigun,2016كدراسة اديقكف )، ( 2016( ، كدراسة العائذم ) 2017كدراسة الشيخ )

 كدراسة محمجاني،  ( Thomas,& Kothari, 2015) تكماس كككثارمدراسة 
(، كتنمية ميارات 2013, عبد الكريـ ) (  (Mohammdjani,& Tonkaboni,2015كتكنكابكني
 دامانيؾ(، ك إنجاز الطمبة في الكتابة السردية في دراسة 2018انبي في دراسة السالـ )التفكير الج

Damanik, 2013)) ( كعمميات العمـ 2016،كتنمية ميارات التفكير الفمسفي في دراسة العائذم ، )
كتكنكابكني   (  ، كمستكل الرضا لدل الطمبة في كدراسة محمجاني2016في دراسة الخزندار)

Mohammdjani,& Tonkaboni,2015)  لكليتا (، كتعميـ االستيعاب القرائي في دراسة دراسة
(، كطبقت بعض الدراسات عمى مكاد أخرل غير العمـك ، كعمى عينات (LolitaTayas,2014 تاياس

 مختمفة .

 من ناحية المنيج المستخدم 

تبعت معظـ الدراسات تتفؽ ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في المنيج المستخدـ حيث أ
 المنيج التجريبي كشبو التجريبي كىذه الدراسة اتبعت المنيج التجريبي .

 من ناحية العينة المختارة 

استيدفت مجمكعة مف الدراسات السابقة عينات مختمفة مف طمبة المدارس االبتدائية كالمرحمة األساسية 
تكماس ( ، كدراسة 2016دراسة الخزندار )( , ك 2018، كدراسة سالـ ) 2018)كمنيا دراسة العزاكم )
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( , كدراسة (LolitaTayas,2014 لكليتا تاياس( , كدراسة  Thomas,& Kothari,2015) كككثارم
 ( . (Mohammdjani,& Tonkaboni,2015كتكنكابكني محمجاني

،  2017)( ، كدراسة الشيخ )2018كاستيدفت دراسة المرحمة الثانكية كمنيا دراسة العفكف كمايخاف )
 ,Damanik دامانيؾ، دراسة (  Adigun,2016كدراسة اديقكف )،  (2016كدراسة العائذم )

تـ اختيار عينة الدراسة مف طمبة  ة( ، كبالنسبة لمدراسة الحالي2013( ، كدراسة عبد الكريـ )(2013
 الصؼ السادس االساسي .

 من ناحية النتائج 

تكظيؼ استراتيجية المالحظة كالمساجمة الحمقية في تنمية أظيرت معظـ النتائج السابقة عف كجكد أثر ل
 المتغيرات المستيدفة ، كاستخدمت الباحثة ىذه النتائج  في تفسير نتائج الدراسة الحالية .

كتمثمت أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظرم لمدراسة الحالية ، كفي اختيار 
ىداؼ الدراسة ، كفي اختيار عينة الدراسة ، كفي إعداد أدكات الدراسة المنيج التجريبي لتحقيؽ أ

)اختبار التفكير الناقد ، كاختبار المفاىيـ العممية ( ، كتحديد األساليب اإلحصائية المناسبة في 
 التكصؿ لمنتائج ، كالتحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات ، كاالستفادة في تفسير نتائج الدراسة كمناقشتيا .

 عن الدراسات السابقة في الجوانب االتية  ةميزت الدراسة الحاليوقد ت

تدريس العمكـ باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ، مف أجؿ تعميؽ فيـ المفاىيـ العممية ، 
كتنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ كالحياة ، ضمف مقرر 

، أنيا الدراسة األكلى عمى حد عمـ الباحثة التي تجمع بيف 2019/2018يني لمعاـ المنياج الفمسط
 المفاىيـ العممية كالتفكير الناقد . 
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         الفصل الثالث

    طريقة الدراسة واجراءاتيا

                                                                                                   

يتضمف ىذا الفصؿ الطريقة كاإلجراءات التي قامت بيا الباحثة ، حيث أشتمؿ عمى منيج الدراسة ، 
مع الدراسة ، كعينة الدراسة ، كأدكات الدراسة التي أعدتيا الباحثة ، كصدؽ كثبات األدكات , كمجت

جراءات تطبيؽ الدراسة ، كالمعالجة اإلحصائية كاستخالص النتائج .   كا 

 منيج الدراسة :  1.3

 " ـ كالحياةالعمك  "استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ، كالتصميـ الشبو التجريبي الستقصاء أثر تدريس 
باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد لدل طمبة 

 الصؼ السادس ، لمناسبتو لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات .

 مجتمع الدراسة :  2.3

ة التابعة لمديرية تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ السادس األساسي في المدارس الحككمي
( طالبا كطالبة ، كفقا لسجالت  4893ـ ، كعددىـ )  2019/2018تربية جنكب الخميؿ ، لعاـ 

حصائيات قسـ التخطيط في مديرية تربية جنكب الخميؿ ، كيظير الجدكؿ ) ( تكزيع أفراد مجتمع 1.3كا 
 الدراسة .
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 رس كعدد الطمبة كعدد الشعب : تكزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا لعدد المدا 1.3)جدكؿ )

 عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس نكع المدرسة

 1631 50 27 إناث

 2276 71 34 ذككر

 986 46 41 مختمطة

 4893 167 102 المجمكع

 

 عينة الدراسة :  3.3

قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة مف مدرستيف ) إناث ، ذككر( بطريقة قصدية مف بيف مدارس 
مديرية جنكب الخميؿ ، مدرسة بنات دار السالـ األساسية ، كمدرسة ذككر ابف سينا األساسية ، كتـ 
تعييف شعبتيف مف كؿ مدرسة أحدىما تجريبية كاألخرل ضابطة عشكائيان ، كقد درست المجمكعة 

رست المجمكعة التجريبية مادة العمكـ كالحياة باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ، كقد د
 الضابطة مادة العمكـ كالحياة باستخداـ الطريقة االعتيادية . 

كقد تـ اختيار العينة بطريقة قصدية مف مدرسة بنات دار السالـ األساسية ، كذككر ابف سينا األساسية 
 (4بسب احتكائيما عمى عدد مف الشعب الدراسية المالئمة لمدراسة ، فمدرسة دار السالـ تحتكم عمى )

( شعب لمصؼ السادس ، كلقرب المدرستيف 6شعب لمصؼ السادس ، كمدرسة ابف سينا تحتكم عمى )
مف مكاف عمؿ الباحثة ، كمكافقة إدارة المدرستيف ، كمكافقة المعممة في مدرسة بنات دار السالـ 

ي تدريس ( عاما ف20)األساسية عمى تطبيؽ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ، كخبرة المعممة  
،  ، كمكافقة المعمـ في مدرسة ذككر ابف سيناأساليب تدريس عمكـ   بكالكريكس العمكـ كالمؤىؿ العممي

 .أعكاـ في مجاؿ تدريس العمـك كالمؤىؿ العممي ماجستير أساليب تدريس عمـك  (5)كخبرة المعمـ 

 

 

 



52 

 

 ريبية ، كضابطة ( ( : تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لممدرسة كالمجمكعة ) تج2.3جدكؿ )

 المجمكع المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية المدرسة

مدرسة بنات دار 
 السالـ األساسية

36 36 72 

مدرسة ذككر ابف سينا 
 األساسية

30 30 60 

 132 66 66 المجمكع

 

             المادة التعميمية ) دليل المعمم(                                                   4.3
 إعداد المادة التعميمية           1.4.3

مادة التعميمية كفؽ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ، يتضمف تعريؼ مقامت الباحثة بإعداد دليؿ ل
استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ، كتكضيح لكيفية استخداـ كؿ خطكة مف خطكات االستراتيجية ، 

لعامة كاألىداؼ السمككية لكؿ درس ، كالتكزيع الزمني لمدركس المراد تنفيذىا ، كعرض األىداؼ ا
إجراءات التدريس ، كالتقكيـ ، باإلضافة إلى أكراؽ عمؿ متنكعة ، كتـ بذلؾ ، كالكسائؿ التعميمية 

صؼ السادس لمكحدة الكيرباء المتحركة مف كتاب العمكـ كالحياة ك اختيار كحدة أجيزة جسـ اإلنساف 
محتكل لمعرفة الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات كالنظريات ، كتحديد الألساسي ، كقامت الباحثة بتحميؿ ا

األىداؼ كتصنيفيا إلى مستكياتيا حسب ىـر بمكـ ، كاالطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة 
ميمية بصكرتيا النيائية صبحت المادة التعلمالحظة كالكتابة الحمقية ، حتى أالتي تتناكؿ استراتيجية ا

 ( .1ممحؽ )

 حصة . 25ـ ، بكاقع  10/3/2019ـ حتى تاريخ  27/1/2019كتـ البدء بتطبيؽ الدراسة بتاريخ 

 صدق المادة التعميمية  2.4.3

ذكم الخبرة  المحكميف  مفمجمكعة قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية ، بعرضيا عمى 
جامعييف كمختصيف بأساليب التدريس كمشرفييف تربكييف كمعممي العمـك كاالختصاص ، مف أساتذة 

كالحياة في كزارة التربية كالتعميـ ، لمتأكد مف مالءمتيا لمغرض الذم أعدت مف أجمو ، كتـ األخذ 
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ضافة كاالستفادة مف خبراتيـ حكؿ كضكح خطكات االستراتيجية مع  بمالحظاتيـ مف حذؼ كتعديؿ كا 
 ( .2اسبة األنشطة التعميمية ، كصحة المادة العممية ) ممحؽ المحتكل ، كمدل من

 أدوات الدراسة  5.3

قامت الباحثة في ىذه الدراسة بإعداد أداتيف الستقصاء أثر تدريس العمـك كالحياة باستخداـ استراتيجية 
ؼ السادس المالحظة كالكتابة الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد لدل طمبة الص

 كىما : اختبار التفكير الناقد ، كاختبار المفاىيـ العممية كفيما يمي كصفان ليذه األدكات :

 اختبار المفاىيم العممية  1.5.3

 وصف اختبار المفاىيم العممية   1.1.5.3

 قامت الباحثة بأعداد اختبار المفاىيـ العممية كفؽ الخطكات االتية :

عة ) أجيزة جسـ اإلنساف ( ك الكحدة الخامسة ) الكيرباء المتحركة ( مف تحميؿ محتكل الكحدة الراب -
 الفصؿ الدراسي الثاني مف مقرر العمكـ كالحياة لمصؼ السادس األساسي . 

تحميؿ محتكل الكحدة التعميمية ، الكحدة الرابعة ) أجيزة جسـ اإلنساف ( كالكحدة الخامسة ) الكيرباء  -
 التحميؿ . ثبات بمـك كمعرفة عدد األىداؼ ، ثـ التحقؽ مف المتحركة ( ، حسب مستكيات 

بناء جدكؿ مكاصفات لمعرفة األكزاف النسبية الخاصة بكؿ درس ، كعدد أىداؼ كؿ درس ممحؽ  -
((3 . 

في بناء فقرات  استفادة منيك اإلاالطالع عمى العديد مف االختبارات المشابية لدراسات سابقة  -
 االختبار .

لتتناسب   فقرة (30)  ء فقرات اختبار المفاىيـ العممية  بصكرتو األكلية حيث شمؿ عمىصياغة كبنا -
 مع االختيار مف متعدد بكاقع أربع ممكىات لكؿ سؤاؿ ، باإلضافة إلى سؤاؿ سبب اختيار اإلجابة .

صياغة تعميمات االختبار ككضعيا في مقدمة االختبار مع مراعاة كضكحيا كمناسبتيا لمستكل  -
 مبة .الط
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 صدق اختبار المفاىيم العممية   2.1.5.3

لمتأكد مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص ، مف 
أساتذة جامعييف كمشرفيف تربكييف كمعممي لمادة العمكـ كالحياة ، كطمب منيـ إبداء الرأم بمحتكل 

مف حيث الصياغة كالمغة ، كمدل مالءمة مستكل الفقرات  االختبار،  لمحكـ عمى مدل كضكح الفقرات
لمستكل الطمبة العمرم كالمعرفي ، حيث أشار المحكميف بضركرة تعديؿ كحذؼ بعض الفقرات ، 

 ( .9,5,4فقرة  ممحؽ )  25)ليصبح االختبار بصكرتو النيائية )

 ثبات االختبار  3.1.5.3

قو عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة كخارج عينة لمتأكد مف ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبي
طالبان ، كقد تـ إعادة تطبيؽ االختبار بعد مضي أسبكعيف بطريقة االختبار  30)الدراسة ، بمغت )
عادة االختبار ) ، كيعتبر  79.)( ، كتـ حساب معامؿ االرتباط بيرسكف ، كقد بمغ )test – retestكا 

أغراض الدراسة ، كتـ حساب معامالت الصعكبة كالتمييز ، حيث معامؿ الثبات ىذا جيد كيفي ب
( كىذه النسبة مقبكلة 74. - 38.( كمعامالت الصعكبة )72. -. 35تراكحت معامالت التمييز بيف )

 ألغراض الدراسة .

 تحديد زمن االختبار  4.1.5.3

إجابة الطالب األكؿ  ( دقيقة ، عف طريؽ حساب المتكسط الحسابي لزمف50تـ تحديد زمف لالختبار )
 كالطالب األخير مف العينة االستطالعية عمى االختبار .

 تصحيح االختبار  5.1.5.3

عطاء درجة كاحدة لسبب  قامت الباحثة بتصحيح االختبار بإعطاء درجة كاحدة لكؿ إجابة صحيحة ، كا 
( اإلجابة 6حؽ )( درجة ، كيبيف مم50اختيار اإلجابة ، كبذلؾ تصبح العالمة الكمية لالختبار )

 النمكذجية لالختبار .
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 اختبار التفكير الناقد   2.5.3

 قامت الباحثة بإعداد اختبار التفكير الناقد كفؽ الخطكات االتية : 

 وصف اختبار التفكير الناقد  1.2.5.3

     د كىي قامت الباحثة باالطالع عمى الدراسات السابقة كاألدب التربكم كتحديد ميارات التفكير الناق -
يارة ،م ستنتاج ، ميارة تقييـ المناقشات، ميارة اال،ميارة التفسير نبؤ باالفتراضات) ميارة الت
 االستنباط(.

تحديد اليدؼ مف االختبار كىك قياس ميارات التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السادس في كحدة  -
 أجيزة جسـ اإلنساف كحدة الكيرباء المتحركة .

فقرة جميعيا اختيار مف متعد  25فقرات االختبار بصكرتو األكلية ، حيث شمؿ عمى صياغة كبناء  -
 بحيث شممت عمى أربع ممكىات لكؿ سؤاؿ .

كضكحيا كمالءمتيا لمستكل مع مراعاة ختبار ككضعيا في بداية االختبار، صياغة تعميمات اال -
 الطمبة.

 صدق اختبار التفكير الناقد  2.2.5.3

مى مجمكعة مف المحكميف مف أساتذة الجامعييف ، كمشرفييف تربكييف ، كمعممي تـ عرض االختبار ع
العمكـ كالحياة ، لتحقيؽ صدؽ االختبار مف أجؿ الحكـ عمى الصياغة المغكية لمفقرات ، ككضكحيا ، 
كمناسبتيا لمستكل الطمبة ، كانتماء فقرات االختبار لميارات التفكير الناقد ، حيث أشار المحكميف 

رة حذؼ كتعديؿ بعض الخيارات ، فتـ حذؼ خمسة عبارات غير مناسبة كمكررة  ليصبح بضرك 
 ( 9,  8, 7فقرة , ممحؽ )  80عبارة بكاقع  20االختبار بصكرتو النيائية 
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 ( تكزيع أسئمة التفكير الناقد حسب الكزف النسبي  3.3جدكؿ ) 

 الكزف النسبي عدد الفقرات الميارة

 % 30 6 تالتنبؤ باالفتراضا

 % 20 4 التفسير

 % 20 4 االستنتاج

 % 15 3 تقييـ المناقشات

 % 15 3 االستنباط

 
 ثبات االختبار 3.2.5.3

تـ التأكد مف ثبات االختبار بتطبيقو عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة كخارج عينة الدراسة ، 
يؽ االختبار عمى العينة طالبا مف الصؼ السادس األساسي ( ، كتـ إعادة تطب 30بمغت )

عادة االختبار ) ( , كتـ إيجاد  test- retestاالستطالعية بعد مضي أسبكعيف ، بطريقة االختبار كا 
 ( كيعتبر ىذا المعامؿ جيد كيفي بأغراض الدراسة .76. (معامؿ االرتباط بيرسكف كبمغ 

 تحديد زمن االختبار  4.2.5.3

يقة ، مف خالؿ حساب المتكسط الحسابي لزمف إجابة ( دق50تـ حساب زمف تأدية االختبار ب )
 خير مف العينة االستطالعية .لب األكؿ ، كزمف إجابة الطالب األالطا

 تصحيح اختبار التفكير الناقد  5.2.5.3

أم درجة لكؿ إجابة صحيحة ،  عبارةقامت الباحثة بتصحيح االختبار بإعطاء أربع  درجات  لكؿ 
 .( 80مة )كبذلؾ تصبح العالمة الكام

 إجراءات تطبيق الدراسة  6.3

الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف كمية الدراسات العميا في جامعة القدس مكجو إلى مديرية  -
 ( .                                                                                  10جنكب الخميؿ ، ممحؽ )
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ة الميدانية مف مديرية تربية جنكب الخميؿ مكجو إلى مديرم كمديرات الحصكؿ عمى كتاب الدراس  -
 (.11المدارس التي سيتـ تطبيؽ الدراسة فييا , ممحؽ )

 التنسيؽ مع معممي كمعممات العمكـ كالحياة مف أجؿ تطبيؽ الدراسة .  -

كالحياة لمصؼ اختيار كحدة )اجيزة جسـ اإلنساف ( كحدة ) الكيرباء المتحركة ( مف مقرر العمكـ  -
السادس األساسي ، حيث أف المحتكل  يتناسب  مع االستراتيجية كيغطي الفترة الزمنية التي يحتاج 

 إلييا التطبيؽ .

دب التربكم كالدراسات السابقة التي تتعمؽ باستراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ، ألااالطالع عمى  -
 المعمـ . بيدؼ االستفادة منيا في بناء األدكات كدليؿ

 تحميؿ محتكل المادة التعميمية . -

 ذكم الخبرة كاالختصاص كالكفاءة إعداد المادة التعممية ، كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف -

إعداد أدكات الدراسة ) اختبار المفاىيـ العممية ، كاختبار التفكير الناقد ( ، كعرضيا عمى مجمكعة  -
 ختصاص .مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاال

التحقؽ مف ثبات االختباريف بتطبيقو عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة كخارج عينة الدراسة  -
 ، كتقدير زمف االختباريف ، كحساب معامؿ الصعكبة كالتمييز الختبار المفاىيـ العممية .

تدريس العمكـ كتأىيمو  أعكاـ  في  5)أيياب سكيطي الذم يمتمؾ خبرة )تقديـ المادة التعميمية لممعمـ  -
عبمة السيد أحمد التي تمتمؾ عاما في تدريس العمـك كالمعممة العممي ماجستير أساليب تدريس العمكـ 

قشة اإلجراءات المذاف يريداف تطبيؽ الدراسة ، كمناكتأىيميا العممي بكالكريكس أساليب تدريس العمكـ  
 الؿ المقاء كاالتصاؿ كالتكاصؿ .، كمتابعة تطبيقيـ لمدراسة مف خكالخطكات كالمصادر

             تطبيؽ االختباريف ) اختبار التفكير الناقد ، كاختبار المفاىيـ العممية ( عمى عينة الدراسة كميا  -
 ح االختبارات كرصد نتائج القبمي .) التجريبية كالضابطة ( كذلؾ في بداية التجربة ، كتصحي

ـ العمكـ كالحياة كفؽ ما خطط لو ، كقامت الباحثة بمتابعة تطبيؽ الدراسة مف قبؿ معممة كمعم -
 التطبيؽ كاالستماع إلى مالحظات المعممة كمعمـ العمكـ كالحياة .
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  تطبيؽ االختباريف ) اختبار التفكير الناقد ، كاختبار فيـ المفاىيـ العممية ( عمى عينة الدراسة كميا  -
جربة أم بعد تطبيؽ الدراسة كتصحيح االختبارات كرصد ) التجريبية كالضابطة ( كذلؾ في نياية الت

 نتائج البعدم ، في نفس الفترة الزمنية لممجمكعة اإلناث كمجمكعة الذككر .

 رصد النتائج  كتحميميا مف خالؿ المعالجة اإلحصائية . -

 كضع المقترحات كالتكصيات . -

 متغيرات الدراسة  7.3

 أكالن : المتغيرات المستقمة 

 التدريس كىي بمستكييف ) استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ، الطريقة االعتيادية ( طريقة -

 الجنس ، كلو مستكييف ) ذكر ، كأنثى ( -

 ثانيان : المتغيرات التابعة 

 المفاىيـ العممية لدل طمبة الصؼ السادس .فيـ  -

 التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السادس .تنمية  -

 اسةتصميم الدر  8.3

كالتجريبية ( بقياسيف قبمي كبعدم  –استخدمت الباحثة التصميـ شبو التجريبي لممجمكعتيف ) الضابطة 
، كتـ اختيار العينة بطريقة قصدية ، كتعييف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية بطريقة عشكائية ، كفؽ 

 ما يكضحو التصميـ االتي : 
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E : O1O2           X          O3O4 

      C: O1O2                        O3O4  

E  المجمكعة التجريبية : 

C  المجمكعة الضابطة : 

O1 اختبار المفاىيـ العممية القبمي : 

O2  اختبار التفكير الناقد القبمي : 

 O3 اختبار المفاىيـ العممية البعدم : 

O4  اختبار التفكير الناقد البعدم : 

X ( المعالجة التجريبية : ) استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية 

      

 المعالجة اإلحصائية  9.3

( ، لإلجابة عف األسئمة كالتحقؽ مف صدؽ  SPSSاستخدمت الباحثة برنامج الحـز اإلحصائية )
كذلؾ بحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية لعالمات كؿ مف المجمكعة الضابطة  ،الفرضيات

عمى االختباريف : اختبار المفاىيـ العممية كاختبار التفكير الناقد ، كما كاستخدمت  كالمجمكعة التجريبية
طمبة في االختباريف  ، ( لمقارنة متكسطات عالمات الANCOVAالباحثة تحميؿ التبايف المصاحب )

 .كما كاستخدمت الباحثة معامؿ االرتباط بيرسكف إليجاد معامؿ الثبات
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 الفصل الرابع

 ض نتائج الدراسةعر 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول   1.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني   2.4
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

 عرض نتائج الدراسة : 

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ، كالتي ىدفت إلى استقصاء أثر تدريس 
ة باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير العمكـ كالحيا

الناقد لدل طمبة الصؼ السادس ، ككذلؾ معرفة إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختالؼ طريقة التدريس 
 كالجنس كالتفاعؿ بينيما .

 بعة كما يمي كفيما يأتي عرض لمنتائج في ىذا الفصؿ تبعان لممتغيرات التا

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول :  1.4

باستخدام استراتيجية المالحظة والكتابة الحمقية في فيم المفاىيم  " والحياةالعموم  "ما أثر تدريس 
العممية لدى طمبة الصف السادس ؟  وىل يختمف ىذا األثر باختالف الجنس والطريقة والتفاعل 

 بينيما ؟

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية  "الفرضية الصفرية األكلى كالتي تنص عمى كانبثقت عف السؤاؿ 
بيف المتكسطات الحسابية لفيـ المفاىيـ العممية لدل (  α ≤0.05 عند مستكل الداللة االحصائية ) 

 "تعزل لمتغير )الطريقة ،  كالجنس ,  كالتفاعؿ بينيما ( "كالحياة العمكـ  "طمبة الصؼ السادس في 
جابة عف السؤاؿ األكؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في إللك 

 اختبار فيـ المفاىيـ العممية .
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 القبمي والبعدي المفاىيم العممية ختبارال نحرافات المعيارية( : المتوسطات الحسابية واال 1.4جدول )
 حسب طريقة التدريس 

مفاىيـ الاختبار   العدد المجمكعة
 العممية  القبمي

المفاىيـ اختبار 
 العممية البعدم

 29.24 10.92 المتكسط الحسابي 66 الضابطة

 9.08 2.52 االنحراؼ المعيارم

 34.52 10.38 المتكسط الحسابي 66 التجريبية

 8.72 2.74 االنحراؼ المعيارم

 

لحسابية في اختبار المفاىيـ العممية ( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات ا1.4يالحظ مف جدكؿ )
 بيف الطريقتيف التجريبية كالضابطة 

القبمي ختبار المفاىيم العممية ال افات المعياريةواالنحر المتوسطات الحسابية  ( :2.4جدول ) 
 حسب متغير الجنس والبعدي 

المفاىيـ اختبار   العدد الجنس
 العممية القبمي

المفاىيـ اختبار 
 العممية البعدم

 31.08 10.76 المتكسط الحسابي 60 ذكر

 7.98 2.69 االنحراؼ المعيارم

 32.54 10.56 المتكسط الحسابي 72 أنثى

 10.20 2.64 االنحراؼ المعيارم

 

( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات الطمبة في اختبار 2.4يتبيف مف جدكؿ )
 .دم حسب الجنس المفاىيـ العممية القبمي كالبع
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ختبار المفاىيم العممية القبمي والبعدي الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3.4) جدول )
 لتفاعل بين الجنس والطريقة حسب ا

 االختبار البعدم االختبار القبمي العدد المجمكعة الجنس
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 لمعيارما

 7.79 28.69 2.58 10.88 30 ضابطة ذككر
 7.71 33.47 2.85 10.63 30 تجريبية

 10.13 29.78 2.55 10.96 36 ضابطة إناث
 9.45 35.30 2.75 10.15 36 تجريبية

 

( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات الطمبة في اختبار 3.4يتبيف مف جدكؿ )
ممية القبمي كالبعدم حسب التفاعؿ بيف الجنس كالطريقة  كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ المفاىيـ الع

( ، فقد تـ α ≤ 0.05الظاىرية في المتكسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
               ( يكضح ذلؾ4.4( كالجدكؿ )ANCOVAاستخداـ اختبار تحميؿ التبايف المصاحب )
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( لمتغير المفاىيم العممية حسب ANCOVAالمصاحب ) التغايرنتائج اختبار تحميل  4.4)جدول )
 طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل 
الداللة 
 المحسكبة

حجـ 
 األثر

 .077 001. 10.59 786.16 1 786.16 االختبار القبمي

 .101 *001. 14.28 1059.83 1 1059.83 طريقة التدريس

 .009 274. 1.21 89.47 1 89.47 الجنس

 Xطريقة التدريس 
 الجنس

12.45 1 12.45 .168 .683 .001 

    74.21 127 9424.82 الخطأ

     131 11224.06 المجمكع

 (α ≤ 0.05دالة إحصائية مستوى الداللة اإلحصائية )*

 النتائج المتعمقة بمتغير طريقة التدريس 

( كىي أقؿ مف مستكل 001.( أف قيمة مستكل الداللة المحسكبة بمغت )4.4يتبيف مف الجدكؿ )
( ، مما يدؿ أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة α ≤ 0.05الداللة اإلحصائية )

يـ العممية لطمبة الصؼ السادس األساسي تعزل لطريقة (، في فيـ المفاىα ≤ (0.05اإلحصائية 
التدريس ، كلمعرفة مصدر الفركؽ تـ إيجاد المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية حسب 

 ( 5.4طريقة التدريس ، كما يكضحيا جدكؿ )
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المفاىيم العممية  ( : المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية الختبار(5.4جدول 
 لدى طمبة الصف السادس في العموم والحياة تبعًا لطريقة التدريس 

 الخطأ المعيارم المتكسطات الحسابية المعد لة طريقة التدريس

 1.068 28.94 الضابطة

 1.068 34.66 التجريبية

 

رست كفؽ أف المتكسط الحسابي المعد ؿ لممجمكعة التجريبية التي د (5.4يتبيف مف الجدكؿ )
( كىك أعمى مف المتكسط الحسابي المعد ؿ لممجمكعة 34.66استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ) 

، كىذا يدؿ عمى الفركؽ بيف  28.94)الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ، حيث بمغ )
 المجمكعتيف كاف لصالح المجمكعة التجريبية .

( 14.( كحسب المحؾ المرجعي لحجـ األثر )101.تدريس بمغ )كتشير النتائج حجـ األثر لطريقة ال
 فأف استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ليا تأثير,  2010))كبعد االطالع عمى دراسة ديب كاألشقر 

 عمى فيـ المفاىيـ العممية . متكسط

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس 

( كىذه القيمة أعمى مف 274.المحسكبة بمغت )( أف مستكل الداللة (4.4يالحظ مف نتائج  جدكؿ 
 ( ، كعميو ال تكجد فركؽ تعزل لمجنس .α ≤ 0.05مستكل الداللة اإلحصائية )

 النتائج المتعمقة بالتفاعل بين الطريقة والجنس 

( كىذه القيمة أعمى مف 683.( أف مستكل الداللة المحسكبة بمغت )4.4يالحظ مف نتائج جدكؿ )
 ( ، كعميو ال يكجد أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس .α ≤ 0.05إلحصائية )مستكل الداللة ا
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :  2.4

باستخدام استراتيجية المالحظة والكتابة الحمقية في تنمية التفكير  "والحياة  العموم "ما أثر تدريس 
ثر باختالف الجنس والطريقة والتفاعل وىل يختمف ىذا األ  الناقد لدى طمبة الصف السادس ؟ 

 بينيما ؟

ال تكجد فركؽ ذات داللة  "عمى أنو صفرية الثانية التي تنص كانبثؽ عف السؤاؿ الثاني الفرضية ال
( بيف المتكسطات الحسابية لتنمية التفكير  α ≤0.05 ) احصائية عند مستكل الداللة االحصائية  

كالتفاعؿ  الطريقة ،  كالجنس ،  تعزل لمتغير ) "كالحياة العمـك  "الناقد لدل طمبة الصؼ السادس في 
 "بينيما ( 

كلإلجابة عف السؤاؿ الثاني قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في 
 اختبار التفكير الناقد 

ناقد القبمي والبعدي التفكير ال الختبار( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (6.4جدول 
 حسب طريقة التدريس 

التفكير اختبار   العدد المجمكعة
 الناقد  القبمي

التفكير اختبار 
 الناقد البعدم

 51.47 30.18 المتكسط الحسابي 66 الضابطة

 7.18 6.46 االنحراؼ المعيارم

 56.80 30.44 المتكسط الحسابي 66 التجريبية

 7.84 5.64 االنحراؼ المعيارم

 

( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية  في اختبار التفكير الناقد  6.4يالحظ مف جدكؿ )
 ف الطريقتيف التجريبية كالضابطة بي
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ختبار التفكير الناقد القبمي والبعدي ال( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7.4جدول )
 حسب متغير الجنس 

التفكير ار اختب  العدد الجنس
 الناقد  القبمي

التفكير اختبار 
 الناقد البعدم

 52.72 31.23 المتكسط الحسابي 60 ذكر

 8.82 5.65 االنحراؼ المعيارم

 55.32 29.54 المتكسط الحسابي 72 أنثى

 6.99 6.33 االنحراؼ المعيارم

 

لعالمات الطمبة  في ( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية 7.4يالحظ مف جدكؿ )
 اختبار التفكير الناقد القبمي كالبعدم حسب الجنس   

 ديختبار التفكير الناقد  القبمي والبعالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8.4) جدول )
 لتفاعل بين الجنس والطريقة حسب متغير ا

 االختبار البعدم االختبار القبمي العدد المجمكعة الجنس 
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 7.20 49.43 5.92 30.95 30 ضابطة ذككر 
 9.17 56.01 5.21 31.50 30 تجريبية

 6.86 53.50 6.88 29.43 36 ضابطة إناث 
 6.60 57.14 5.92 29.65 36 تجريبية

                                                                                                                
( كجكد فركقا ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات الطمبة في 4.8يتضح مف بيانات جدكؿ )

 اختبار التفكير الناقد القبمي كالبعدم حسب التفاعؿ بيف الجنس كالطريقة ، كلمعرفة إذا كانت ىذه
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، فقد تـ استخداـ اختبار ( α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) لفركؽ ذاتا
     ( يكضح ذلؾ           9.4( كالجدكؿ )ANCOVAتحميؿ التبايف المصاحب )

حسب ( لمتغير التفكير الناقد ANCOVAنتائج اختبار تحميل التغاير المصاحب ): ( 9.4جدول )
 فاعل بينيما طريقة التدريس والجنس والت

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل 
الداللة 
 المحسكبة

حجـ 
 األثر

 .003 552. 356. 19.87 1 19.87 االختبار القبمي

 118. *001. 16.914 944.39 1 944.39 طريقة التدريس

 .032 *042. 4.230 236.16 1 236.16 الجنس

 Xقة التدريس طري
 الجنس

13.069 1 13.069 .234 .629 .002 

    55.84 1 7091.14 الخطأ

     131 8287.54 المجمكع

 (α ≤ 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 ( كىي قيمة أقؿ مف مستكل001.أف قيمة مستكل الداللة المحسكبة بمغت )( (9.4يتبيف مف جدكؿ 
كجد فركؽ دالة إحصائيان عند الصفرية ب، كعميو نرفض الفرضية  ( α ≤0.05 ) ائية الداللة اإلحص

في تنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السادس  ( α ≤0.05 ) مستكل الداللة اإلحصائية 
األساسي تعزل لطريقة التدريس ، كلمعرفة لصالح مف الفركؽ تـ إيجاد المتكسطات الحسابية المعدلة ، 

 (10.4طاء المعيارية حسب طريقة التدريس ، كما في جدكؿ )كاألخ
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( : المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية الختبار التفكير الناقد (10.4جدول 
 لدى طمبة الصف السادس في العموم والحياة تبعًا لطريقة التدريس 

 المعيارمالخطأ  المعدلة المتكسطات الحسابية طريقة التدريس

 924. 51.33 ضابطة

 924. 56.70 تجريبية

 

( أف المتكسط الحسابي المعدؿ لممجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة 10.4يتبيف مف جدكؿ )
( كىك أقؿ مف متكسط المجمكعة التجريبية التي درست بطريقة المالحظة 51.33االعتيادية ىك )

 لؾ فأف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح التجريبية .( كعمى ذ56.70كالكتابة الحمقية الذم بمغ )

( كحسب المحؾ المرجعي لحجـ 118.حجـ األثر لطريقة التدريس بمغ )إلى إف النتائج  إلى أف  كتشير
، فأف استراتيجية المالحظة كالكتابة (  2010)( كبعد االطالع عمى دراسة ديب كاألشقر14.األثر )

 عمى تنمية التفكير الناقد . متكسط الحمقية ليا تأثير

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس : 

( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 042.( أف مستكل الداللة المحسكبة كقيمتيا )(9.4يتبيف مف جدكؿ 
، كعميو تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة اإلحصائية                ( α ≤0.05 ) اإلحصائية 

 ( 0.05≥ α )  ، في تنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السادس األساسي تعزل إلى الجنس
كلمعرفة لصالح مف الفركؽ تـ إيجاد المتكسطات الحسابية المعد لة كاألخطاء المعيارية حسب الجنس 

 ( 11.4كما في جدكؿ ) 
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الختبار التفكير الناقد  ( : المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية(11.4جدول 
 لدى طمبة الصف السادس في العموم والحياة تبعًا لجنس 

 الخطأ المعيارم المعد لة المتكسطات الحسابية طريقة التدريس

 970. 52.66 ذكر

 885. 55.37 أنثى

 

كىك أكبر مف الذككر  55.37 )( أف المتكسط الحسابي المعدؿ لإلناث ىك )11.4يتبيف مف جدكؿ )
 .  اإلناث( مما يدؿ عمى فركؽ بيف المجكعتيف لصالح 52.66) كبمغ

 النتائج المتعمقة بالتفاعل بين الطريقة والجنس 

.( كىي أكبر مف قيمة الداللة 629أف قيمة مستكل الداللة المحسكبة بمغت ) (9.4)يتبيف مف جدكؿ 
 جنس .، كعميو ال يكجد أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة كال ( α ≤ 0.05اإلحصائية )
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج  1.5

 مناقشة النتائج التي تتعمق بالسؤال األول  1.1.5

 مناقشة النتائج التي تتعمق بالسؤال الثاني  2.1.5

 التوصيات والمقترحات  2.5
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات

ا الفصؿ إلى مناقشة كتفسير النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة ، ثـ كضع ييدؼ ىذ 
                                                                                                    التكصيات كالمقترحات في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا : 

 مناقشة النتائج  1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.1.5 

باستخدام استراتيجية المالحظة والكتابة الحمقية في فيم المفاىيم  "والحياة  العموم "ما أثر تدريس 
العممية لدى طمبة الصف السادس؟  وىل يختمف ىذا األثر باختالف الجنس والطريقة والتفاعل 

 بينيما ؟

كؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عالمات المجمكعة الضابطة أظيرت النتائج أف ىناؾ فر 
كالتجريبية في اختبار المفاىيـ العممية تبعا لمتغير طريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبية التي 
درست باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ، كبذلؾ يمكف القكؿ بأنيا استراتيجية جيدة 

يف فيـ كتنمية المفاىيـ العممية في تدريس الكحدة الرابعة )أجيزة الجسـ اإلنساف ( ك كناجحة في تحس
 الكحدة  الخامسة )الكيرباء المتحركة(  في العمكـ كالحياة .

كترل الباحثة ىذه النتيجة إلى فاعمية تدريس العمكـ باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في 
لعممية المكتسبة , فاستراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية بخطكاتيا كما تتضمنو تنمية كفيـ المفاىيـ ا

مف تسمسؿ بنائي يؤدم إلى بناء المتعمـ لممفيـك بنفسو بشكؿ الصحيح كتكظيؼ عمميات العمـ في ذلؾ 
مما يؤدم إلى تعمـ فعاؿ ، كتبدأ بمشكمة أك سؤاؿ أك صكر أك مقطع فيديك أك نشاط عممي يحتمؿ ىذا 
أكثر مف إجابة مما يزيد مف دافعية المتعمـ لمتفكير ، كىذا يعمؿ عمى تنمية عمميات العمـ لديو ، كىي 
تؤكد أف كؿ متعمـ يجب أف يشارؾ في المكقؼ التعميمي كيعبر عف رأيو بشكؿ منظـ ،كتساعد المتعمـ 

ـ في بناء يقد تس عمى استدعاء خبراتو السابقة كاالستفادة مف أفكار زمالئو حتى لك كانت بسيطة 
أفكار كبيرة كمنيا يتكصؿ إلى معرفة جديدة ، كأف التدريس بيذه الطريقة يجعؿ المتعمـ عنصرا إيجابيا 
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كفاعال في عممية التعمـ ، حيث يقكـ الطمبة بالتكصؿ إلى المعرفة كربط األفكار فيبنكف معرفتيـ 
مى تقكية كتعزيز ميارات االتصاؿ بأنفسيـ عمى المستكل الفردم كالمستكل االجتماعي ، كتساعد ع

 كالتكاصؿ . 

ك ترل الباحثة أف استخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية تجعؿ المتعمميف يقكمكا بمراجعة 
يـ في مكاقؼ تاألفكار مما يساعد عمى تقييـ تعمميـ ككذلؾ تعديؿ أفكارىـ السابقة كتكظيؼ معرف

غرس قيـ إيجابية تساعد عمى لمعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة ، ك مكنيـ مف ربط ايحياتية جديدة ، مما 
خريف كتقبميا كتعديؿ الخطأ منيا كاحتراـ النظاـ كالترتيب ، ألااراء تمثؿ في احتراـ تلدل المتعمميف 

كخطكاتيا متكاممة يسير فييا التعمـ مف الجزء إلى الكؿ كبيذا تساعد عمى جذب االنتباه كترتيب 
الطمبة مف التشتت, كتضيؼ جكان ممتعان كمشكقان عمى المكقؼ التعميمي ، فأصبح دكر  األفكار كمنع

 المتعمـ باحثان عف المعرفة كأصبح دكر المعمـ مرشد كمكجو كميسر لمعممية التعمـ .

ساعدت عمى ترسيخ المفاىيـ العممية في الذاكرة مدة قد تككف أف استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية 
، كذلؾ لمركر االستراتيجية بعدة مراحؿ ، فتبدأ بمرحمة العصؼ الذىني فتجذب انتباىيـ طكيمة 

كتحفزىـ عؿ التفكير ، ثـ االنتقاؿ إلى التفكير الفردم أم كؿ طالب لكحده ، كمف ثـ تسير الحمقة بيف 
نتقاؿ إلى الطمبة المجمكعة حيث يقـك كؿ طالب بقراءة إجابات زمالئو كمف ثـ اإلضافة عمييا ، ثـ اال

التفكير الجماعي كىي اتفاؽ المجمكعة عمى اإلجابة الصحيحة كعرضيا أماـ بقية المجمكعات ، كمف 
 تأكيد اإلجابة الصحيحة ككتابتيا عمى السبكرة .مـ بعد سماع إجابات المجمكعات بثـ يقـك المع

مقية ساىـ في االحتفاظ كيمكف القكؿ أف تدريس العمكـ باستخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الح 
كاكتساب كفيـ المفاىيـ كترسيخيا في الذاكرة ، كذلؾ لمركر االستراتيجية بعدة مراحؿ مرتبة كمنظمة 
منعتيـ مف التشتت ، كأدت إلى الخركج مف طريقة التدريس التقميدية ، كاستخداـ عمميات العمـ 

 ، ككفرت استخداـ أكثر مف حاسة . األساسية التكاممية

لباحثة أف استخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية أظير دكران فعاالن في تحسيف فيـ كترل ا
طة التي تـ عرضيا المفاىيـ العممية مف خالؿ أداء طمبة المجمكعة التجريبية ، كذلؾ مف خالؿ األنش

الفرصة لمطمبة  كمف خالؿ ممارسة المجمكعة التجريبية ليذه األنشطة ، كاستخداـ األدكات كالمكاد أتاح
ربط األنشطة العممية التي قاـ الطمبة بتنفيذىا بالمكاقؼ الحياتية مما لممارسة الدكر النشط كالفعاؿ ، ك 

 أدل إلى زيادة الثقة لدل المتعمـ .                                                                
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تي أشارت إلى فاعمية استراتيجية المالحظة كالكتابة ال 2016)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الخزندار )
 الحمقية في تحسيف فيـ كتنمية المفاىيـ العممية . 

في فيـ المفاىيـ  (α ≤0.05 كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية عند مستكل الداللة)
         كل الداللة العممية تعزل لمجنس، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية عند مست

( 0.05 ≥ α)  في فيـ المفاىيـ العممية تعزل لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس ، كىذا يعني أف ،
استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية كانت مناسبة لجميع الطمبة في التجريبية ، كتعزك الباحثة ذلؾ 

اىتمامات كميكؿ كصفات كال الجنسيف رغبات ك  التي تراعي إلى عدالة طريقة التدريس التجريبية ، 
، كيمكف الؿ األنشطة كالمياـ التعميمية الذككر كاإلناث ، كانخرط كال الجنسيف في عممية التعمـ  مف خ

تفسير نتائج التجربة أيضا إلى ظركؼ التجربة المتشابية بالمتغيرات الدخيمة ، كزمف تطبيؽ الدراسة ، 
لطمبة الدراسي ، كعدد الطمبة في الصؼ الكاحد ، كتطبيؽ نفس كالمؤىؿ العممي لممعمميف ، كمستكل ا

األدكات ، كيخضع جميع الطمبة إلى نفس الظركؼ مف حيث عدد الحصص ، كزمف الحصص، 
كنفس المناىج كأساليب التقكيـ ، كالطالب كالطالبات مف نفس المرحمة العمرية ، كيدرس الطالب 

 ة النشاطات في كمتا المدرستيف . لمختبرات كاألجيز كالطالبات في المدارس المركزية كتتكافر ا

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني  2.1.5

باستخدام استراتيجية المالحظة والكتابة الحمقية في تنمية التفكير  "والحياة  العموم "ما أثر تدريس 
لطريقة والتفاعل لجنس واوىل يختمف ىذا األثر باختالف ا  الناقد لدى طمبة الصف السادس ؟

 بينيما ؟

حيث أظيرت نتائج التحميؿ أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في المتكسطات بيف عالمات الطمبة 
في المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد ، كتعزل لطريقة التدريس ، 

حظة كالكتابة الحمقية ، كبذلؾ يمكف لصالح المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجية المال
القكؿ بأف االستراتيجية ناجحة في تنمية التفكير الناقد في تدريس كحدة الرابعة )أجيزة جسـ اإلنساف( 

 كالكحدة الخامسة )الكيرباء المتحركة (.

مؿ كؿ كتعزل الباحثة ىذا إلى استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية مثيرة مف خالؿ خطكاتيا بحيث يتأ
طالب في كجيات نظر االخريف كاجاباتيـ كىك يحاكؿ إضافة شيء جديد عمى إجابات غيره ، 
كساعدت عمى تكفير المناخ المناسب مف خالؿ إعطاء التفسير كالتبرير كتكضيح كجيات النظر إلى 

 تنمية التفكير الناقد عند المتعمميف .
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فرصة لتطبيؽ ميارات التفكير الناقد )التنبؤ كترل الباحثة أف خطكات التدريس بيذه الطريقة تتيح 
باالفتراضات ، كالتفسير ، كاالستنتاج ، كاالستنباط ، كتقييـ المناقشات ( ، فكؿ خطكة مف استراتيجية 
المالحظة كالكتابة الحمقية تعطي فرصة لممارسة ىذه الميارات ، فالمرحمة التي يقكـ المعمـ فييا بتقديـ 

يديك أك نشاط عممي يقـك بو الطالب ، كيطمب مف الطمبة التعبير عما سؤاؿ أك صكرة أك مقطع ف
يالحظو يتـ التنبؤ باالفتراضات ،كالمرحمة التي يبدأ الطالب األكؿ في المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف 
أفكاره بصكت مسمكع حكؿ ما يالحظو ، كيمرر الكرقة إلى زميمو ليضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار 

مرحمة النقاش بيف األعضاء دث فييا التفسير كاالستنتاج ، ك تى تعكد الكرقة لمطالب األكؿ يحزميمو ، ح
يحدث فييا االستنباط ، كمرحمة عرض بحيث كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة كتعرض أماـ بقية الطالب 

ييا تقييـ جميع المعمكمات يقكـ المعمـ بكتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة أماـ جميع الطمبة يحدث ف
 المناقشات . 

كترل الباحثة أف الدكر الكبير الذم تمعبو استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية بمراحميا تؤكد عمى 
أىمية العمؿ التعاكني ، كالتخمص مف النظرة الذاتية لمقضايا المطركحة مف خالؿ البحث كاالستقصاء 

لنفسي أم ، كتكفير جكان ممتعان كشيقان يسكده االماف ا، كنقد القضايا المطركحة بعيدا عف التردد كالخجؿ 
، كما أف التفاكض االجتماعي كالحكار كالمناقشة ، أتاح لممتعمـ فرصة إلعطاء احتراـ جميع اإلجابات 

في التفكير كالنقد كالتحميؿ ، كليس  ، كالتعرؼ عمى أفكار االخريف كالتعمؽرأيو في القضايا المطركحة 
 ة محددة مف قبؿ المعمـ .االعتماد عمى إجاب

كركزت الباحثة في دراستيا عمى الكحدة الرابعة )أجيزة الجسـ في اإلنساف ( كالكحدة الخامسة )الكيرباء 
 المتحركة ( ، ألف ىذه الكحدات تشجع عمى التفكير الناقد ، كخاصة التجارب العممية كبعض قضايا

 الناقد .تحتاج إلى تكظيؼ ميارات التفكير  البحث  المكجكدة 

كترل الباحثة أف استخداـ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية كظفت كثير مف األساليب كاألنماط 
التعميمية المختمفة ، مف خالؿ طرح األسئمة كالتأمؿ كالتعبير كالعصؼ الذىني ك اإلضافة عمى األفكار 

، كراعت الفركؽ الفردية لمطمبة كأتاحت كالتعديؿ عمييا ، كاالستماع إلى اراء االخريف كايجاد المقارنات 
الكقت الكافي لكؿ طالب لإلجابة كبذلؾ ساعدت عمى تنمية التفكير الناقد ، ككذلؾ عمؿ الطمبة داخؿ 
مجمكعات ، أدل إلى تنمية التفكير الناقد كذلؾ مف خالؿ التعاكف كالمشاركة كالمناقشة كتبادؿ اآلراء 

 جاذبة شيقة بعيدة عف الجمكد في التفكير.                             كتبادؿ الخبرات، كتكفير بيئة حيكية 
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كترل الباحثة أف استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية عممت عمى تكظيؼ الكتابة فيي تؤكد عمى 
ت فرصة لرؤية أفكارىـ عمى المعرفة كالخبرة السابقة لممتعمـ كتظير ما لديو مف معرفة كخبرة  كأتاح

د بناء عمى قراءة اإلجابات في الحمقة كاإلضافة عمييا ، كما أف الدمج بيف األنشطة العممية لنقكرؽ 
 كالكتابة ساعد عمى فرصة النقاش كالتأمؿ كالتفسير كصكال إلى اقتراح الحؿ.  

مركرىـ بخبرات تعميمية جاذبة كمشكقة ساعدت بسبب كترل الباحثة أيضا تفكؽ المجمكعة التجريبية 
 (.2013التفكير الناقد ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عبد الكريـ )عمى تنمية 

                        أما بالنسبة لمجنس فقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
( 0.05≥ α) ير في تنمية التفكير الناقد تعزل لمجنس ، حيث كاف أعمى متكسط حسابي الختبار التفك

كيمكف تفسير ىذه النتيجة عمى إشارة المعممة إلى التزاـ ،  الناقد في المجمكعة التجريبية لصالح اإلناث
عمى  نتائج صكؿ لحاكالرغبة في  المطمكبة كتأدية الكاجبات ككتابة التقاريرالطالبات بالتعميمات كالمياـ 

 مرضية .

أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية  أما بالنسبة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس ، فقد
في تنمية التفكير الناقد تعزل لمتفاعؿ بيف الجنس كالطريقة ، كىذا  (α ≤0.05 عند مستكل الداللة )

يعني أف استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية كانت مناسبة لجميع الطمبة في المجمكعة التجريبية ، 
ذككر كاإلناث في استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية ، كتعزك الباحثة كىذا يعني انسجاـ كانخراط ال

كانت مراعية صفات كخصائص كسمات كميكؿ حيث ذلؾ إلى عدالة طريقة التدريس التجريبية ، 
كرغبات كال الجنسيف , حيث انخرط طمبة المجمكعة التجريبية في عممية التعمـ بشكؿ فعاؿ دكف 

، كيمكف تفسير نتائج التجربة أيضا إلى ظركؼ التجربة المتشابية بالمتغيرات  شعكرىـ بالممؿ كاإلىماؿ
، كمستكل الطمبة الدراسي ، كعدد الطمبة  المؤىؿ العممي لممعمميف زمف تطبيؽ الدراسة ، ك  الدخيمة ، ك

في الصؼ الكاحد ، كتطبيؽ نفس األدكات ، كيخضع جميع الطمبة إلى نفس الظركؼ مف حيث عدد 
كزمف الحصص، كنفس المناىج كأساليب التقكيـ ، كالطالب كالطالبات مف نفس المرحمة  الحصص ،

النشاطات  ك  العمرية ، كيدرس الطالب كالطالبات في المدارس المركزية كتتكافر المختبرات كاألجيزة
 في كمتا المدرستيف . 
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 التوصيات والمقترحات  2.5

 العمـك . تعميـ لحمقية في تكظيؼ استراتيجية المالحظة كالكتابة ا( 1

 تكظيؼ استراتيجيات التدريس الحديثة التي تركز عمى دكر المتعمـ . 2)

 ضركرة االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الناقد في تدريس العمـك . 3)

 ( تضميف مقررات العمكـ باألنشطة التي تساعد عمى تنمية التفكير الناقد .4

 لمفاىيـ العممية لدل الطمبة .( ضركرة االىتماـ بطرؽ تنمية ا5

( عقد دكرات لممعمميف أثناء الخدمة لحثيـ عمى تكظيؼ استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية في 6
 تدريس العمكـ.

 الحمقية في مكاد كمتغيرات أخرل . ( إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ استراتيجية المالحظة كالكتابة7

( ألنشطة تعميمية كفؽ استراتيجيات التعمـ  العمكـ كالحياة الجديد )( تضميف دليؿ المعمـ لممنياج 8
 المالحظة كالكتابة الحمقية .  التعاكني كبخاصة استراتيجية
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 العربية المراجعالمصادر و 

ـ التفكير من منظور تربوي تعريفو ـــــ طبيعتو ــــــ مياراتو ــــــ تنميتو ــــ( . 2005إبراىيـ ، مجدم .)
 عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، مصر . انماطو ، 

رة لمنشر يدار المستعميم التفكير النظرية والتطبيق ، (. 2007أبك جادك ، صالح ، نكفؿ ، محمد .)
 كالتكزيع ، عماف ، األردف .

ني الجديد في التعمم التعاو (. 2006أبك حرب , يحيى ؛ كالمكسكم ، عمي ؛ كأبك جبيف ، عطا . )
 مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف .لمراحل التعميم والتعميم العالي ، 

. أصول استراتيجيات ( 2009أبك رياش , حسيف ؛ كشريؼ , سميـ ؛ كالصافي ، عبد الحكيـ . )
 , دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف . التعمم والتعميم

 دار قباء لمنشر كالتكزيع ، القاىرة .التعمم وتقويم األداء ، أبعاد (. 2000األعسر ، صفاء .)

, مكتبة الطالب ، 2طتدريس العموم في التعميم العام , (.2009اآلغا ، إحساف ؛ المكلك ، فتحية .)
 الجامعة اإلسالمية ، غزة .

ات عممية طرائق تدريس العموم مفاىيم وتطبيق(. 2009أمبك سعيدم ، عبداهلل ؛ البمكشي ، سميماف .)
 دار المسيرة ، عماف ، األردف . ، 

 رة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف .ي، دار المس. التعمم النشط ( 2008بدير ، كرريماف . )

رة لمطباعة يدار المستنمية المفاىيم العممية ألطفال ما قبل المدرسة ، . 2004)بطرس ، بطرس .)
 كالنشر ، عماف ، األردف .

 ، مكتبة الرشد ، الرياض . تنمية التفكير من خالل المنيج المدرسي(. 2002البكر ، رشيد .)

مركز ميارات التفكير العميا )التفكير اإلبداعي ، التفكير الناقد ( ، ( . 2016التميمي ، أسماء .)
 ديبكنك لتعميـ التفكير ، عماف ، األردف .

, دار الكتاب الجامعي ، العيف ، 3ططرائق التدريس واستراتيجياتو , 2003). الحيمة ، محمد .)
 اإلمارات العربية المتحدة .



79 

 

أثر استراتيجية التدوير في تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم في (. 2016الخزندار، منى .)
رسالة ماجستير )منشكرة ( ، الجامعة اإلسالمية ، مادة العموم لدى طمبة الصف الرابع األساسي , 

 غزة ، فمسطيف .

، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  2، طتعميم العموم لمجميع(. 2008ة ، عبداهلل .)خطابي
 األردف .

رة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، يالمس , دار3طتعميم العموم لمجميع , (. 2011خطايبة ، عبداهلل .)
 عماف , األردف .

وجو في المختبر عمى التحصيل أثر تدريس العموم بطريقة االكتشاف الم(. 2011خميفة ، أحمد .)
 رسالة ماجستير )منشكرة ( ، جامعة دمشؽ ، المممكة العربية السعكدية . الدراسي في مدينة تبوك ،

, دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،  2ط  النظرية في التدريس وترجمتيا عمميًا,.2007)دركزه ، أفناف .)
 عماف ، األردف .

(. أثر فعالية كحدة اإلحصاء كاالحتماالت المحكسبة عمى 2010األشقر ، ماجد .)الديب ، ماجد ؛ 
 مجمة الجامعة اإلسالمية. نحكىا.تحصيؿ طالبات الصؼ العاشر األساسي بمحافظة غزة كاتجاىاتيف 

18(2) ،97 – 143. 

 .لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، مصرعالـ الكتب  عمم نفس التعمم التعاوني ,( . 2005الديب ، محمد .)

 , مؤسسة انقاذ الطفؿ ، نابمس . استراتيجيات التعمم النشط. 2002)، مجدم .) زامؿ

عالـ  التعمم والتدريس من منظور النظرية البنائية ،( . 2003زيتكف ، حسف ؛ زيتكف ، كماؿ .)
 الكتب , القاىرة ، مصر .

ركؽ لنشر كالتكزيع دار الشالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم ، . 2007)زيتكف ، عايش .)
 ، عماف ، األردف .

 ، كمية التربية ، جامعة االسكندرية . 2ط  ،تدريس العموم لمفيم. 2002)زيتكف كماؿ .)

شتية ،جكدت ؛ كعقؿ ،سعادة . (2006جميؿ ؛ كزامؿ ، مجدم ؛ كأبك عرقكب ، ىدل .) ،فكاز ؛ كا 
 كزيع , عماف , األردف .، دار الشركؽ لمنشر كالتالتعمم النشط بين النظرية والتطبيق 
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 .فمسطيف ,كالتكزيع ، راـ اهلل , دار الشركؽ لمنشرتدريس ميارات التفكير (. 2003سعادة ، جكدت .)

أثر استراتيجية المساجمة الحمقية في تدريس الدراسات االجتماعية عمى (.  2018سالـ ، بساـ .)
، رسالة دكتكراه ) غير منشكرة ( بتدائية تنمية بعض ميارات التفكير الجانبي لدى تالميذ المرحمة اال

 ، جامعة جنكب الكادم ، مصر. 

، دار الفكر لمطباعة تنمية المفاىيم والميارات العممية وطرق تدريسيا (. 2004سالمة ، عادؿ .) 
 كالنشر ، عماف ، األردف .

ر كالتكزيع ، عماف دار المسيرة لمنشالتربية العممية وتدريس العموم ، ( . 2003السيد عمي ، محمد .)
 ، األردف .

، دار المصرية المبنانية ،  التعميم : دعوة إلى حوار في الوطن العربي(.2006شحاتو ، حسف .)
 القاىرة .

اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بمنطقة حائؿ استراتيجية في التعمم النشط ، (. 2011الشمرم ، ماشي .)
 ، المممكة العربية السعكدية .

جيسكو والكتابة الحمقية في التحصيل الدراسي لمادة  استراتيجيتيأثر (. 2017، أميف .)الشيخ 
رسالة ماجستير )منشكرة( ، الفيزياء لدى طمبة الصف الثالث ثانوي بالمممكة العربية السعودية ، 

 جامعة المدينة العالمية ، ماليزيا .

ألطفال مرحمة التعميم األساسي .  تدارس القصص في اإلثراء المغوي(. 2004العادؿ ، مناؿ .)
 ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس .( غير منشكرة )رسالة ماجستير 

أثر استراتيجية المساجمة الحمقية في التحصيل وميارات التفكير ( . 2016العائذم ، مريـ .)
) غير رسالة ماجستير الفمسفي لدى طالبات الصف الخامس األدبي بمادة الفمسفة وعمم النفس ، 

 منشكرة (، جامعة كاسط ، العراؽ .

المؤسسة استراتيجيتو ( ,  –أىميتو  –التعمم التعاوني ) مفيومو ( . 2008عبد الرؤكؼ ، طارؽ . )
 العربية لمعمـك كالثقافة ، الجيزة ، مصر. 

دار الفكر العربي لمنشر  االتجاىات الحديثة في تدريس العموم ،(. 2001عبد السالـ ، مصطفى .)
 التكزيع , القاىرة , مصر .ك 
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، دار الثقافة  3ط تعميم التفكير ومياراتو تدريبات وميارات عممية ،(. 2013عبد العزيز ، سعيد .)
 لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف .

(. فاعمية طريقة التدكير كالجدكؿ في تحصيؿ مادة األحياء كتنمية التفكير 2013عبد الكريـ ، ماجد .)
 ، جامعة ديالي ، العراؽ .72- 26( ،54)9مجمة الفتح ،بة الصؼ الخامس العممي ، الناقد لدل طم

تنمية ميارات التفكير نماذج ( .2007العتكـ ، عدناف ؛ الجراح ، عبد الناصر؛ بشارة ، مكفؽ .)
 لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف . لمسيرة دار ا نظرية وتطبيقات عممية ,

ثر استراتيجية المساجمة الحمقية في تحصيل تالميذ الصف الخامس أ(. 2018العزاكم , نبيؿ . )
 رسالة ماجستير )غير منشكرة( ، جامعة ديالى ، العراؽ .االبتدائي في مادة االجتماعيات ، 

، دار صفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف الجودة الشاممة والجديد في التدريس (. 2009عطية ، محسف .)
 ، األردف .

أثر التدريس باستخدام كل من الخرائط المفاىيمية وبرنامج تعميمي (. 2011 .)العطكم ،عبداهلل
رسالة ماجستير محوسب في تحصيل طمبة الصف الرابع االبتدائي في مادة العموم بمنطقة تبوك .

 ، جامعة مؤتو ، األردف . (منشكرة)

حمقية كالكرسي الساخف في المساجمة ال استراتيجيتي(. أثر 2018العفكف ، نادية ؛ مايخاف ، ىيفاء.)
( 24)100،مجمة كمية التربية األساسية  تحصيؿ طالب الصؼ الثاني المتكسط لمادة عمـ األحياء ،

 ,237- 264 . 

دار البداية ناشركف كمكزعكف ، التعميم المبني عمى اقتصاد المعرفة . (. 2014عفكنة ، بساـ .)
 عماف ، األردف .

سيرة دار الموتطبيقات حديثة في المناىج وطرق التدريس ، اتجاىات (. 2011عمي ، محمد .) 
       لمطباعة كالنشر ، عماف ، األردف .

( . كعي معممات المرحمة المتكسطة بمدخؿ الكتابة مف أجؿ 2012عمر ، سكزاف ؛ مناظر ، عبير. )
 . 244 – 226( , 5)1 المجمة الدولية التربوية المتخصصة ، التعمـ في تعميـ العمكـ كالرياضيات ،

 دار الصفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف .التفكير الناقد واإلبداعي ،  (.2012فرماف ، جالؿ .)
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دار يافا لمنشر كالتكزيع ، معايير البناء لممنياج وطرق تدريس العموم . (. 2013الفالح , فخرم .)
 عماف ، األردف .

 دار دجمة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف .,  طرق التدريس العامة( . 2009قدكرة ، دالؿ .)

(. فاعمية استخداـ التعمـ النشط في تنمية بعض ميارات 2010القرش ، حسف ؛ عبد الرحمف , أحمد .)
مجمة  التفكير الجغرافي كالتحصيؿ كاالتجاه نحك التعمـ التعاكني لدل تالميذ الصؼ األكؿ االعدادم .

 ، عيف شمس ، مصر .84ػػػ ػػػ 29 ( ,34)  4،  كمية التربية 

 دار الفكر لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف . ميارات التدريس الفعال ,. ) 2004قطامي ، نايفة .)

, دار الشركؽ لمنشر سيكولوجية التعمم الصفي ( . 2000قطامي ، يكسؼ ؛ قطامي ، نايفة .)
 كالتكزيع ، عماف ، األردف .

تخداـ التدريس التبادلي في تنمية المفاىيـ األساسية في عمـ ( . فعالية اس2014القميزم ، حمد .)
 . 198 – 129(, ص 132)1،  رسالة الخميج العربياألحياء لدل طالب الصؼ األكؿ ثانكم ، 

( في اكتساب  Learn – I(. أثر استخداـ طريقة التعمـ بالمعمكمة ) 2015المانع ، مانع . )
مجمة الثقافة والتنمية ، لمرحمة األساسية في دكلة الككيت ، االتجاىات نحك مبحث العمكـ لدل طمبة ا

 .204 -155( , ص 99) 16مصر ،

رة لمنشر سيدار الم, 3 ططرائق التدريس العامة , (. 2007مرعي ، تكفيؽ ؛ الحيمة ، محمد .) 
 كالتكزيع كالطباعة ، عماف ، األردف . 

موجو في تدريس مادة األحياء عمى تنمية أثر استخدام مدخل االستقصاء ال ( .2005ناظر, نكاؿ .)
رسالة دكتكراه المفاىيم العممية والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة . 

 )غير منشكرة( ، جامعة األزىر ، القاىرة . 

حديثة طرق وأساليب واستراتيجيات  ( .2003النجدم ، أحمد ؛ راشد ، عمي ؛ عبد اليادم ، منى .)
 القاىرة ، مصر . في تدريس العموم ،

دار  استراتيجيات حديثة في فن االتدريس ،( . 2008الياشمي ، عبد الرحمف ؛ الدليمي ، طو .)
 الشركؽ لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف .
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(. أثر تنكع استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تعميـ كحدة بمقرر 2002ىندم ، محمد .)
ياء عمى اكتساب بعض المفاىيـ البيكلكجية كتقدير الذات كاالتجاه نحك االعتماد اإليجابي المتبادؿ األح

,  (79)2 مجمة دراسات في مناىج وطرق التدريس ، لدل طمبة الصؼ األكؿ الثاني الزراعي ، 
 .220ػػػػ  213

دار الكفاء لدنيا الطباعة  , استراتيجيات التدريس بين النظرية والتطبيق( . 2013الكيشي ، السيد .)
 كالنشر , اإلسكندرية , مصر .

(. أثر برنامج تدريبي لمعممي االقتصاد في استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط 2014ياسيف ، مناؿ .)
 ،1(3) ، مجمة العموم التربوية طالبيـ نحك المادة .عمى مستكاىـ الميني كاتجاىات في التدريس 

42-8 . 
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قممح  (1)  

الكيرباء المتحركة ( مف  دليؿ المعمـ لتدريس الكحدة الرابعة ) اجيزة جسـ اإلنساف ( كالكحدة الخامسة )
حمقية .كتاب العمكـ كالحياة الجزء الثاني الصؼ السادس كفؽ استراتيجية المالحظة كالكتابة ال  

 اعداد الباحثة : سحر ارجكب 

فمسطيف  –القدس   

   2019/2018    

 المقدمة 

استراتيجية المالحظة يعتبر دليؿ المعمـ األداة التي في يد المعمـ ، كالمرشد الذم يرشده في كيفية تنفيذ 
ابة الحمقية ، كقد كقد جاء ىذا الدليؿ لتنفيذ استراتيجية المالحظة كالكتالتدريس ،  كالكتاب الحمقية في 

تـ إعداد ىذا الدليؿ مف خالؿ الرجكع إلى األدب التربكم ، كالدراسات السابقة المتعمقة باالستراتيجية ، 
ليككف لممعمـ مساعدا في تدريس الكحدة الرابعة )أجيزة جسـ اإلنساف ( كالكحدة الخامسة ) الكيرباء 

لمصؼ السادس األساسي كفؽ استراتيجية المالحظة المتحركة( ، مف كتاب العمكـ كالحياة الجزء الثاني 
كيككف دكر المعمـ الميسر كالمكجو لعممية كالكتابة الحمقية ، كالتي ترل أف المتعمـ يبني معارفو بنفسو ، 

باستخداـ استراتيجية  كالحياة  التعمـ كىدفت الباحثة مف خالؿ إعداد ىذه المادة دراسة أثر تدريس العمكـ
بة الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ السادس المالحظة كالكتا

  ساسي ، كيشمؿ الدليؿ المعد ما يأتي األ

         1) مقدمة عف استراتيجية المالحظة كالكتابة الحمقية .

 2) خطكات تنفيذ االستراتيجية .   

. درس  األىداؼ المرتبطة بكؿ     (3 

.درس  خطة تدريس لكؿ  (4 
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والكتابة الحمقيةاستراتيجية المالحظة   

طع فيديك ، مالحظة سمكؾ كائف في مالحظة نشاط عممي ، مق االستراتيجيةمف الممكف تكظيؼ ىذه 
 بصكت مسمكع ككتابة عمى طرح سؤاؿ لمطمبة كعمييـ اإلجابة االستراتيجيةكتقكـ فكرة صكرة ،  أكحي 

تككف عممية اإلجابة عمى شكؿ حمقة ل إلى زميمو في المجمكعة  كيمررىاعمى كرقة بيضاء  اإلجابة 
 إلى أف تكتمؿ الحمقة كيعكد الدكر مجددا إلى الطالب األكؿ .

  االستراتيجيةخطوات تنفيذ 

 يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة .1) 
 يكزع المعمـ عمى كؿ مجمكعة كرقة بيضاء .2) 
 عممي أك أف يقكـ بو الطمبة , أك صكرة , أك مقطع فيديك .يعرض المعمـ أماـ الطمبة نشاط 3) 
 يقـك المعمـ بطرح سؤاال كيطمب مف المجمكعات اإلجابة عميو .4) 
 يبدأ الطالب األكؿ في كؿ مجمكعة باإلجابة ، كيمرر الكرقة لزميمو ليضيؼ عمييا دكف أف يكرر 5) 

 أفكار زميمو إلى أف تنتيي الحمقة .
 اؽ بيف الطمبة عمى اإلجابة .يحدث نقاش ك اتف( 6

 تعرض كؿ مجمكعة اجاباتيا أماـ طمبة الصؼ .7) 
 يناقش المعمـ الطمبة في إجابات المجمكعات . ( 8

 يقـك المعمـ بكتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة مف أجؿ تدعيميا . 9)

المالحظة والحمقة الكتابية عمى خمسة محاور  استراتيجيةتقوم   

ف  أوال : األىدا  

:مجمكعة مف األىداؼ العامة  كىي يسعى إلى تحقيؽ بيذه االستراتيجية كالحياة إف  تدريس مادة العمكـ  

 اكتساب المفاىيـ العممية كالقدرة عمى تطبيقيا في مكاقؼ جديدة .1) 
 العمؿ عمى تنمية الميكؿ العممية لدل الطمبة .( 2
                                                       تنمية ميارات العمـ المختمفة لدل الطمبة .( 3

تنمية ميارات القرف الكاحد كالعشريف ، مف أجؿ مساعدة الطمبة عمى التكيؼ مع المجتمع الذم 4)
التفكير اإلبداعي ، كالتفكير الناقد ، كحؿ المشكالت ، كاالتصاؿ كالتكاصؿ ،  يعشكنو فيو كمنيا :
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بيف الطمبة ، كتكظيؼ التكنكلكجيا ، كالبحث عف المعمكمة , كالتعاكف بيف  كالعالقات االجتماعية الجيدة
   الطمبة .

                                                                                                          
 ثانيا : المحتوى 

يارات كالقيـ كاالتجاىات   في مقرر العمـك ىي النشاطات المتعمقة بالمعارؼ كالمفاىيـ كالمبادئ كالم
يجب أف يككف لدل  بحيث لصؼ السادس الفصؿ الثاني في الكحدة الرابعة كالخامسة في المقرر ، 

المدرس المعرفة الكافية بطبيعتيا كالتمكف منيا ، ككيفية تدريسيا في مجمكعات ، كماذا يستفاد منيا 
  في الحياة الكاقعية .
 لطمبة ثالثا : خصائص ا

يتميز الطمبة بالفركؽ الفردية بينيـ كالقدرات المختمفة ، كمعرفة الخصائص النمائية كالمعرفية 
كاالجتماعية مف األمكر الضركرية التي تساعد المعمـ عمى  التخطيط الجيد لمتجارب ، كتكظيؼ 

لمفاىيـ السابقة التكنكلكجيا في التدريس بما يتناسب مع التدريس ، كيجب عمى المعمـ أيضا معرفة ا
آخذان بعيف االعتبار  ليذه المفاىيـ   تحقيؽ فيـ جيد لدل الطمبة كخاصة الخاطئة منيا , مف أجؿ 

الفركؽ الفردية بيف الطمبة , يفترض كفؽ ىذه االستراتيجية أف يككف لدل الطمبة المعرفة الجيدة في 
التكاصؿ الجيد بينيـ ,  ك مختمفة ، كاالتصاؿالتعمـ التعاكني بينيـ ، كاحتراـ الطمبة لبعضيـ كلقدراتيـ ال

يجب عمى المعمـ أف لذلؾ كالقدرة الكتابية كالمغكية ، كالقدرة في التعبير عف أفكارىـ بصكرة جيدة ، 
  يراعي جميع ىذه األمكر عند تقسيـ المجمكعات .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   رابعا : التكنولوجيا  
 كيفية بتكظيؼ التكنكلكجيا في إيصاؿ المحتكل التعميمي لمطمبة ،يجب أف يككف لدل المعمـ العمـ ب

، فيي تعمؿ عمى إيصاؿ المحتكل بشكؿ  لالستراتيجيةرية كذات قيمة كبالشكؿ الذم تككف فيو ضرك 
، لمعرفة كيؼ ستعمؿ مسبقاليا  عمى المعمـ التخطيط فعاؿ لمطمبة مف كافة المستكيات ، لذلؾ 

 االستراتيجيةالتكنكلكجيا عمى زيادة قدرة المعمـ في التعميـ ، كيمكف أف يقكـ معمـ العمكـ كفقا ليذه 
كجيا بعرض المقاطع كالفيديك التعميمية لمكضكعات المادة التعميمية ، محدثان نكع مف بتكظيؼ التكنكل

 .اإلثارة ك الدافعية التكاصؿ
  :االستراتيجيةالمصادر التكنولوجية واألجيزة التي سيتم استخداميا في ىذه 



88 

 

 )جياز حاسكب )الب تكب 
 )مكاقع عمى الشبكة العنكبكتية العالمية )االنترنت 
 ( شاشاتLCD لعرض أماـ الطمبة )                                                                               

 خامسا : التقويم 

 باستخداـ أنكاع التقكيـ اآلتية: االستراتيجيةتقكيـ أداء الطمبة أثناء ىذه 

 التقويم التشخيصي :

مكضكع الدرس ، مف خالؿ طرح مجمكعة مف  يقكـ المعمـ بتشخيص المعرفة التي يمتمكيا الطالب عف
األسئمة عمى الطمبة حكؿ مكضكع الدرس ، كمف ثـ استخداـ الحكار كالنقاش كيتـ معرفة المعمـ 

 كمات التي يمتمكيا الطالب .ملممع

 التقويم التكويني :                                                                     

تخداـ قكائـ الرصد ، لتقكيـ أداء الطمبة ، مف خالؿ قياميـ بمالحظة كالكتابة الحمقية ، يمكف لممعمـ اس
كالتزاميـ بالتعمـ التعاكني ، كاحتراـ أراء زمالئيـ كتقبميا ، كتعرض كؿ مجمكعة أفكارىا بطريقة 

،  كاضحة كمفيكمة ، كأيضان مف خالؿ طرح األسئمة عمى كؿ مجمكعة ، كااللتزاـ بالكقت المحدد
 كالميارات كالسمككيات التي اكتسبيا الطالب أثناء العمؿ في المجمكعة .

 التقويم الختامي :  

                                                                                كيتـ ذلؾ مف خالؿ 

 يا .التجارب العممية كمناقشتمقاطع الفيديك ك صكر ك عمى المجمكعة تعميؽ كؿ  1)
 نماذج مف المشاريع لكؿ مجمكعة .( 2

 اإلجابة عمى األسئمة . 3)
                                             تكميؼ الطالب بكتابة تقارير حكؿ بعض المكاضيع ك كضعيا في ممؼ االنجاز.4) 

 المجمكعات .    لتقيـكالعددم سمـ تقدير لفظي ( 5
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حدة الرابعة ) أجيزة جسم اإلنسان ( والوحدة الخامسة ) الكيرباء التوزيع الزمني لموضوعات الو 
 المتحركة (

 عدد الحصص المحتوى الدرس الوحدة

 الوحدة الرابعة

 أجيزة جسم اإلنسان

 6 أجزاء جياز الدوران الدرس األول

الدورة الدموية في  الدرس الثاني
 جسم اإلنسان

3 

 3 أمراض جياز الدوران الدرس الثالث

 4 الجياز البولي لدرس الرابعا

 3 صحة الجياز البولي الدرس الخامس

 الوحدة الخامسة

 الكيرباء المتحركة

 3 التيار الكيربائي الدرس األول

طرق التوصيل في  الدرس الثاني
 الدارات الكيربائية

3 

 25 المجموع الكمي
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 الوحدة الرابعة : أجيزة جسم اإلنسان  

أجزاء جياز الدوران  الدرس االول :  

 عدد الحصص : (6) 

  أىداف الدرس  

 . مككنات جياز الدكرافالب الط   يعدد أف 1)
 الب المقصكد بعضك القمب .أف يكضح الط   2)

 الب أىمية الغشاء الذم يحيط بالقمب .أف يستنتج الط  3) 
 الب كظيفة الصمامات المكجكدة في القمب .أف يستنتج الط  4) 
 الب أقساـ القمب مف الداخؿ .ط  أف يعدد ال5) 
 الب شكؿ األكعية الدمكية في الجسـ .أف يصؼ الط   6)

 الب األكعية الدمكية .أف يعرؼ الط  7) 
 الب أنكاع األكعية الدمكية .أف يذكر الط   8)
 الب كظيفة األكردة .أف يذكر الط       9)
 الب كظيفة الشراييف .أف يذكر الط   10)    
 الب كظيفة الشعيرات الدمكية .الط   ( أف يستنتج11    
 الب بيف أنكاع األكعية الدمكية .( أف يقارف الط  12    
 الب بمغتو تعريفا لمدـ .( أف يكتب الط  13    
 الب حالة الدـ .( أف يصؼ الط  14    
 الب مككنات الدـ .( أف يعدد الط  15    
 الب كظيفة خاليا الدـ الحمراء .( أف يحدد الط  16    
 خاليا الدـ البيضاء . عمؿالب الط   يصؼ( أف  17   

 الب كظيفة البالزما .( أف يحدد الط  18    
 الب كظيفة الصفائح د الط  ( أف يحد19    

  الب بيف مككنات الدـ أف يقارف الط  20) 
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 واألدوات:الوسائل 

/ ح لعينة دـ شرائ/  تشريحي مجير/   لكح تشريح/أدكات تشريح /قمب خركؼ / جياز حاسكب شاشو 
 صكرة مكبرة لألكعية الدمكية / مقاطع فيديك . /اشيرالكتاب المقرر/سبكرة / طب

 اإلجراءات 

 نشاط )1):أجزاء جياز الدوران    

كذلؾ عف طريؽ مراجعة المقصكد في الخبرات السابقة لدييـ  مبة يقكـ المعمـ في البداية بمراجعة الط  
كأف مجمكعة مف الخاليا تككف نسيج كمجمكعة مف األنسجة تككف بالخمية كىي كحدة البناء في الجسـ 

عما لدييـ مف معرفة عف  لطمبة ، كمف ثـ يتحاكر مع ا عضك كمجمكعة مف األعضاء تككف جياز 
أجيزة أخرل ك يخبرىـ بأننا سنتعرؼ عمى أجيزة جديدة تكجد في جسـ اإلنساف كىي جياز الدكراف 

 كالجياز البكلي .

، كتقديـ كرقة كاحدة لكؿ مجمكعة ، كمف ثـ يقـك  مجمكعات رباعية إلى مبةبتقسيـ الط ثـ يقكـ المعمـ
كما ىي ؟  بعرض فيمـ تعميمي يكضح أجزاء جياز الدكراف ، كثـ يسأؿ الطالب ما ىك جياز الدكراف

 كمف ثـ يبدأ الطالب األكؿ ؟ كيمكف االستفادة مف الرسـ التكضيحي في الكتاب  لدكرافأجزاء جياز ا
في كؿ مجمكعة  بالكتابة كالتحدث بصكت مسمكع حكؿ ما يالحظو في الفيمـ كيمرر الكرقة الى زميمو 

الب األكؿ ، كمف ثـ يحدث نقاش بيف ليضيؼ عمييا كال يكرر أفكار زميمو حتى تعكد الكرقة مجددا لمط  
بعرض اإلجابة أفراد المجمكعة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة الصحيحة ، كبعد ذلؾ تقكـ كؿ مجمكعة 

لطالب في اإلجابة كمف ثـ  أماـ بقية الطالب , كبعد عرض كؿ المجمكعات ، يقكـ المعمـ بمناقشة ا
 اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة  .    بكتابة 

                                                                                                                   
أف جياز الدكراف جياز مغمؽ يتككف مف القمب كاألكعية الدمكية كالدـ كال يغادر الدـ األكعية الدمكية 

 إال في حاالت الجركح كاإلصابات .
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 نشاط (2                                                               ( : أجزاء القمب 

مككنات جياز الدكراف كىك القمب ، في البداية يطمب المعمـ تقـك كؿ مجمكعة بالتعرؼ عمى مككف مف 
كؼ أيدييـ عمى الجزء األيسر مف الصدر كمف ثـ تكجيو سؤاؿ ليـ : بماذا  كضع  مبةمف الط
إلى مجمكعات رباعية , كمف  مبة؟ ما مصدر ىذه الدقات ؟ كبعد ذلؾ يقكـ المعمـ بتقسيـ الطفتشعرك 

لكؿ مجمكعة ليشاىده جميع يقكـ المعمـ بإحضار قمب خركؼ  ثـ تقديـ كرقة لكؿ مجمكعة كمف ثـ
باستخداـ  الطمبة بتشريحو يقكمكامالحظة ماذا يغطي القمب كمف ثـ  الطالب كيتعرفكا عمى مككناتو ك
بتفحص القمب مف الداخؿ كمالحظة حجراتو ،كيطمب المعمـ مف  مبةمقص تشريح ك بعد ذلؾ يقـك الط

ظتو  كمف ثـ يبدأ الطالب األكؿ في كؿ مجمكعة بالكتابة كالتحدث حكؿ كؿ مجمكعة كتابة ما تـ مالح
الكرقة مجددا إلى تعكد ما شاىده كيمرر الكرقة لزميمو ليضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار زميمو حتى 

،  لطمبةالطالب األكؿ ، ثـ يحدث نقاش بيف أفراد المجمكعة كاتفاؽ نيائي حكؿ االجابة كتعرض أماـ ا
جابة الصحيحة اإلض جميع المجمكعات يناقش المعمـ الطالب كمف ثـ يقكـ المعمـ بكتابة كبعد عر 

 . عمى السبكرة

                                                                                                      
لقفص الصدرم  كيحيط بو أف القمب عضمة قكية حجميا يقارب حجـ قبضة يد اإلنساف يقع داخؿ ا

غشاء شفاؼ يسمى غشاء التامكر الذم يشكؿ الحماية الالزمة لمقمب كيقـك بضخ الدـ الى جميع أنحاء 
 الجسـ  كيتككف مف حجرات ، ك يتصؿ كؿ أذيف كبطيف بالجية نفسيا بكساطة صماـ .

  

 األذيف األيسر 

 األذيف األيمف 

 البطيف األيسر  البطيف األيمف 

 صماـ 
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 نشاط )3):األوعية الدموية  

لتر تقريبا مف  6خالؿ مقدمة كىي أف جسـ اإلنساف يحتكم عمى  يقكـ المعمـ في البداية بالتمييد مف
كمف تسمى األكعية الدمكية الدـ ، ينتقؿ الدـ بيف القمب كالجسـ عبر أنابيب عضمية تخرج مف القمب 

كمف ثـ يقكـ المعمـ بتقسيـ األكعية ؟ كما كظيفة كؿ نكع ؟  : ما ىي أنكاع ىذهلمطمبة ثـ يكجو سؤاؿ 
عطاء كؿ مجمكعة كرقة بيضاء ، كمف ثـ يقكـ المعمـ بعرض صكرة الطالب الى مجمك  عات رباعية كا 

ـ يقكـ المعمـ بتكجيو ، كمف ث كيتـ مناقشتيا مع الطمبةتكضح آلية عمؿ ىذه األكعية   بةاـ الطمام
                              ما ىي أنكاع األكعية الدمكية ؟ كما ىي كظيفة كؿ منيا ؟  سؤاؿ لطمبة

   

 

 
 

فيبدأ الطالب األكؿ في كؿ مجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت مسمكع حكؿ ما الحظو في 
الصكرة كيمرر الكرقة لزميمو ليضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار زميمو حتى تعكد الكرقة مجددا لطالب 

، كبعد  مبةقية الطاألكؿ ، ثـ يحدث نقاش كاتفاؽ بيف أفراد المجمكعة حكؿ اإلجابة كتعرض أماـ ب
 ابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة. مف ثـ يقـك المعمـ بكت كؿ المجمكعات يناقش المعمـ الطمبةعرض 

أنكاع األكعية الدمكية ىي الشراييف كتقكـ بحمؿ الدـ مف القمب الى باقي الجسـ ، األكردة كتقكـ بحمؿ 
ربط بيف أدؽ نيايات الشراييف مع أدؽ نيايات الدـ مف أجزاء الجسـ الى القمب ، كالشعيرات الدمكية ت

 تبادؿ الغازات كالمكاد الغذائية.األكردة ، كتساعد عمى 
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 الدم ومكوناتو(4): نشاط

مى مككنات ال يمكف رؤيتيا في حالة الدـ السائمة كأف ىذا السائؿ يحتكم ع مبةيقكـ المعمـ بمناقشة الط
الى  بةثـ يقكـ المعمـ بتقسيـ الطم, دـ تحت المجيرالمجردة كأنو يمكف مشاىدة مككنات البالعيف 

مجمكعات رباعية ، كتقديـ كرقة لكؿ مجمكعة , كبعد ذلؾ يعمؿ المعمـ شريحة دـ يضعيا تحت 
كمف ثـ يسأؿ كيطمب مف كؿ مجمكعة أف تشاىد خمية الدـ تحت المجير ،  التشريحي  المجير

يبدأ الطالب األكؿ في كؿ مجمكعة بالكتابة ، الطالب ما ىي مككنات الدـ ؟ كما ىي كظائفيا ؟ 
كالتحدث عف أفكاره بصكت مسمكع كيمرر الكرقة لزميمو ليضيؼ عمييا كال يكرر أفكار زميمو حتى 
تعكد الكرقة لمطالب األكؿ ، ك يحدث نقاش بيف أفراد المجمكعة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة التي 

كمف ثـ يقـك  مبة جمكعات يقـك المعمـ بمناقشة الط، كبعد عرض جميع الم مبةستعرض أماـ بقية الط
 المعمـ بكتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة .   

أف الدـ يقكـ بنقؿ الغذاء كتبادؿ الغازات إلى أنحاء الجسـ جميعو كيكتسب المكف األحمر بسبب احتكاء 
مراء تعطي الدـ لكنو خاليا الدـ الحمراء عمى صبغة الييمكغمكبيف ك مككناتو ىي خاليا الدـ الح

التي تصيب الجسـ ، كبالزما تساعد عمى  األمراض األحمر كخاليا الدـ البيضاء تعمؿ عمى مكاجية
 تبادؿ المكاد الغذائية كالغازات ،  كالصفائح الدمكية تعمؿ عمى تخثر الدـ عند حدكث الجركح .
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 التقويم : 

  مختمفة لمبيئة .مشركع لمككنات الدـ مف خامات  أكال : يقـك المعمـ بتكميؼ كؿ مجمكعة بعمؿ

                 

 تي  شعيرات الدمكية كما في الجدكؿ اآلثانيا : أقارف بيف الشراييف كاألكردة كال

 

 

 

 

 

 

 خاليا الدـ الحمراء

 الصفائح الدمكية 

ماسائؿ البالز   

 خاليا الدـ البيضاء 

 كعاء دمكم 
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 األكعية الدمكية         

 

 كجو المقارنة 

 

 

 الشراييف

 

 األكردة

 

 الشعيرات الدمكية

    التركيب

    الكظيفة

 

 لمككنات جياز الدكراف يطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة عمؿ خارطة مفاىيمية   ثالثا :

 

 يتككف مف                         

 

  

 يتككف مف                                          أنكاعيا                يغطيو 

 

 

 

 

 

 

 جياز الدكراف

 الدـ األكعية الدمكية القمب

شعيرات 
 دمكية

 األكردة  شراييف 

 غشاء التامكر

 خاليا الدـ
ءالحمرا  

خاليا الدـ 
 البيضاء

الصفائح 
 الدمكية 

سائؿ 
 البالزما 
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  رابعا : كيتـ تقيـ العمؿ التعاكني 

كعة
جم
 الم
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ا

 

اليو
فة 
مكم
ة ال

ميم
 بال
فرد
ـ ال

لتزا
ا

 

قبمو
 كت
خر
 األ

رأم
ـ ال

حترا
ا

 

ماع
الست

ف ا
حس

دكء 
 الي

عمى
ظة 

حاف
الم

كعة 
جم
 الم

فراد
ف أ
ف بي

عاك
الت

 

جاز
ان

 
دقة
ة ب
ميم

ال
 

قت
الك
ـ ب
لتزا
اال

 

        

        

 : غير مرض1: مقبكؿ             2: جيد      3           : جيد جدان 4: ممتاز        5
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 ورقة عمل

 

 السؤاؿ األكؿ : أكمؿ 

 

 

 يتككف    مف                                

 

 ك                       كك   

 

 السؤاؿ الثاني : أكتب أسماء األجزاء المشار الييا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جياز الدكراف
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السؤاؿ الثالث : ىذا الشكؿ يمثؿ خمية الدـ تحت المجير مف خالؿ ىذا الشكؿ أجيب عمى االسئمة 
 التالية 

 ما ىي مككنات الدـ كتحديدىا مف خالؿ الشكؿ ؟ ( أ

   ....ك......................ك............................................ك...................
     أصؼ حالة الدـ ..........................................................................ب( 
 .............................يعد الدـ مخمكطان .......................................... ج( 

 سيجان.............................................................................يعد الدـ ن  د( 
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 الوحدة الرابعة : أجيزة جسم اإلنسان  

 الدرس الثاني : الدورة الدموية في جسم اإلنسان 

 3 عدد الحصص:

 اىداف الدرس

 .الب مسار الدكرة الدمكية الصغرل الط   يصؼأف 1) 
 الب سبب تسمية الدكرة الدمكية الصغرل بالدكرة الرئكية .أف يفسر الط   2)
 صغرل لالب أىمية الدكرة الدمكية اأف يذكر الط   3)

 الب مسار الدكرة الدمكية الكبرل .الط   صؼأف ي4) 
 الب سبب تسمية الدكرة الدمكية الكبرل بالجيازية . أف يفسر الط   5)
 لدكرة الدمكية الكبرل .الب أىمية ا( أف يذكر الط  6

 الب بيف  الدكرتيف  الصغرل كالكبرل .أف يقارف الط   7)

 الوسائل واألدوات 

الصغرل / كمقطع دكرة الدمكية شاشة / جياز حاسكب /  مقرر دراسي / طباشير / مقطع فيديك لم
 مر / بالكف فيديك لمدكرة الدمكية الكبرل / كعاء بالستيكي / ماصات عصير / الصؽ /ماء ممكف باألح

 اإلجراءات 

 ( : المضخة العجيبة                                                              1نشاط )

يقكـ المعمـ في البداية بالتمييد لمدرس ك كصؼ القمب بالمضخة القكية ، كتكجيو سؤاؿ لمطالب يتعمؽ 
، ك ثـ يقـك بقص البالكف  الطمبة  يبة أماـبكيفية عمؿ ىذه المضخة كيقكـ بتأدية نشاط  المضخة العج

ثـ  ك تثبيت الجزء السفمي مف البالكف عمى فكىة الكعاء البالستيكي الذم يحتكم ماء ممكف باألحمر،
بتتابع الضغط عمى البالكف كمالحظة  الطمبة يقكـ بتثبيت ماصات العصير في البالكف ،كيطمب مف 

كعند عدـ الضغط عمى  ، ئؿ أحمر مف ماصات العصيرماذا يحدث ، عند الضغط يحدث اندفاع لسا
البالكف يعكد السائؿ األحمر مف ماصات العصير الى الكعاء البالستيكي  ، كمف ثـ يقكـ المعمـ بربط 
ما حدث أماميـ بعمؿ القمب ك يخبرىـ بأف القمب يعمؿ بصكرة مشابية حيث انبساط البطينيف األيمف 
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ف الرئتيف كأجزاء الجسـ المختمفة الى القمب ، ك انقباض البطينيف كاأليسر يؤدم الى اندفاع الدـ م
 األيمف كاأليسر يؤدم الى اندفاع الدـ مف القمب إلى الرئتيف كأجزاء الجسـ المختمفة .

 ( : الدورة الدموية الصغرى                                                 2نشاط )

ت رباعية , كيقدـ كرقة لكؿ مجمكعة ، كيقكـ بعرض فيمـ تعميمي الى مجمكعا يقسـ المعمـ الطمبة 
ما ىك مسار الدكرة الدمكية الصغرل ؟ كلماذا  طمبةلمدكرة الدمكية الصغرل ،ثـ يكجو المعمـ سؤاؿ لم

؟ ، حيث يبدأ الطالب األكؿ في كؿ المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره  تسمى بالدكرة الرئكية
ار الدكرة الدمكية الصغرل ، كيمرر الكرقة لزميمو ليضيؼ عمى الكرقة كال بصكت مسمكع حكؿ مس

يكرر أفكار زميمو حتى تعكد الكرقة مجددان إلى الطالب األكؿ , ثـ يحدث نقاش بيف األعضاء كمشاركة 
يع المجمكعات يناقش ،كبعد عرض جم أماـ بقية الطمبة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة ك تعرض االجابة 

 كيقـك المعمـ بكتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة .  الطمبةالمعمـ 

   

 

 

 

 

 

 ( : الدورة الدموية الكبرى                                                 3نشاط )

الى مجمكعات رباعية  , كيقدـ كرقة لكؿ مجمكعة ، كيقكـ بعرض فيمـ تعميمي  الطمبة  يقسـ المعمـ
ة الكبرل ، ثـ يسأؿ المعمـ الطالب ما ىك مسار الدكرة الدمكية الكبرل ؟ كلماذا تسمى لمدكرة الدمكي

الدكرة الجيازية ؟ ، حيث يبدأ الطالب األكؿ في كؿ مجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت 
مسمكع حكؿ ما يالحظو ،كيمرر الكرقة لزميمو ليضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار زميمو حتى تعكد 

لكرقة مجددا إلى الطالب األكؿ ثـ يحدث نقاش بيف األعضاء كمشاركة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة ا
، كبعد عرض جميع المجمكعات يناقش المعمـ الطالب كيكتب اإلجابة  الطمبةكتعرض أماـ بقية 

 الصحيحة عمى السبكرة .

يندفع الدـ المحمؿ 
بغاز ثاني أكسيد 

الكربكف مف البطيف 
األيمف إلى الرئتيف 

 لمتخمص منو 

يعكد الدـ مف الرئتيف 
الى األذيف األيسر 

بغاز األكسجيف غنيان   

تـ تبادؿ حيث ي
الغازات عبر شبكة 

الشعيرات  دقيقة مف
 الدمكية في الرئتيف 
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 التقويم 

كضعو في  فيس في اكتشاؼ الدكرة الدمكية الصغرل كعف دكر ابف الن اكال : تكميؼ الطالب بتقرير
 ممؼ اإلنجاز . 

. : تتبع مسار كؿ مف الدكرة الدمكية الصغرل الدكرة الدمكية الكبرل بمخطط سيمي ثانيا  

 ثالثا : مقارنة بيف الدكرة الدمكية الصغرل كالدكرة الدمكية الكبرل كما في الجدكؿ:

 الدكرة           
 كجو المقارنة

 الدكرة الدمكية الكبرل كرة الدمكية الصغرلالد

  مسار انتقاؿ الدـ
 

 

  األىمية الكظيفية
 

 

  سبب التسمية
 

 

 

 

 

 

يندفع الدـ المحمؿ 
مف  األكسجيف  بغاز

إلى يسر لبطيف  األا
جميع أنحاء الجسـ 

 عبر الشراييف

جميع يعكد الدـ مف   

 غنيأنحاء الجسـ ال
ثاني أكسيد بغاز 

الكربكف إلى األذيف 
 األيمف  عبر األكردة 

 

حيث يتـ تبادؿ الغازات 
عبر شبكة دقيقة مف 
في الشعيرات الدمكية 

  خاليا الجسـ المختمفة 
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 رابعا : تقييـ العمؿ التعاكني
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 : غير مرض1: مقبكؿ             2: جيد      3           : جيد جدان 4: ممتاز        5
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 ورقة عمل

 السؤاؿ األكؿ : كضح الية عمؿ الدكرة الدمكية الصغرل مف خالؿ المخطط السيمي االتي 

 

 
 

 

 السؤاؿ الثاني : كضح الية عمؿ الدكرة الدمكية الكبرل مف خالؿ المخطط السيمي االتي 
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 الوحدة الرابعة : أجيزة جسم اإلنسان  

 الدرس الثالث : أمراض جياز الدوران  

                                                                                                     3  عدد الحصص:

  اىداف الدرس 

 الب األمراض تصيب جياز الدكراف .أف يذكر الط  1) 
 الب أعراض مرض فقر الدـ )األنيميا(.الط   يصؼأف ( 2

 نصائح لمكقاية مف مرض فقر الدـ )األنيميا(.الب يذكر الط  أف  3)
 انسدادىا. الب سبب اإلصابة بمرض تصمب الشراييف ك الط   أف يستنتج4)   

 الب أعراض اإلصابة بمرض تصمب الشراييف كانسدادىا .( أف يصؼ الط  5
 الب نصائح لمكقاية مف مرض تصمب الشراييف كانسدادىا .الط   يستنتجأف ( 6
 الب بيف مرض تصمب الشراييف كانسدادىا كمرض فقر الدـ.أف يقارف الط  ( 7

 الوسائل واألدوات 

صكر لكعاء  لعينة دـ شخص مصاب كشخص سميـ / كرة  / صكرالكتاب المقرر / الطباشير/السب
 دمكم سميـ ك كعاء دمكم تراكمت الدىكف عمى جداره الداخمي /

  اإلجراءات 

                                                             ( : مرض األنيميا1نشاط )

اية كىي , "الحظت معممة التربية الرياضية يقكـ المعمـ بالتمييد لمدرس مف خالؿ تقديـ قصة في البد
ظيكر الشحكب كاالصفرار عمى كجو الطالبة ميساء إضافة الى  شعكرىا بالتعب كاإلرىاؽ باستمرار 
فطمبت منيا مراجعة الطبيب لمعرفة السبب ، أجريت ليا الفحكصات الالزمة ، كاتضح أنيا تعاني مف 

  الكقاية منو . فقر الدـ فما ىذا المرض كما أعراضو ككيفية

الى مجمكعات رباعية ، كتقديـ كرقة كاحدة لكؿ مجمكعة كيقكـ بعرض  المعمـ بتقسيـ الطمبةيقكـ  
صكرة لعينة دـ لشخص مصاب بفقر الدـ )األنيميا( ، كعرض صكرة دـ لشخص سميـ ،ثـ يكجو سؤاؿ 

    ؟  ما الفرؽ بيف الصكرتيف طمبةلم
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يبدأ الطالب األكؿ في المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت مسمكع حكؿ ما يالحظو في 
الصكر كيمرر الكرقة لزميمو الذم يضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار زميمو حتى تعكد الكرقة مجددا 

ؿ اإلجابة كتعرض أماـ بقية ؿ , يحدث نقاش بيف األعضاء كمشاركة كاتفاؽ نيائي حك إلى الطالب األك 
كيقكـ المعمـ بكتابة اإلجابة الصحيحة   يع المجمكعات يناقش المعمـ الطمبةعرض جم , بعد الطمبة

 عمى السبكرة .

اب مختمفة فقر الدـ ىك نقص في معدؿ تككيف خاليا الدـ الحمراء أك تغير في شكميا كينتج عف اسب
أىميا نقص الحديد ، كمف أعراضو اصفرار في الكجو ، ك لمكقاية مف فقر الدـ يجب اإلكثار مف تناكؿ 

 التي تحتكم عمى حديد مثؿ الخضار الكرقية ك البقكليات كالمحكـ .األغذية 

 (: انسداد وتصمب الشرايين                                                     2نشاط ) 

ىؿ ىناؾ أمراض أخرل  مبةبمرض فقر الدـ كتكجيو سؤاؿ لمط مبةيقـك المعمـ بالتمييد بمراجعة الط
إلى  كمف ثـ يقـك المعمـ بتقسيـ الطمبة اف ، كاالستماع الى إجابات الطمبة تصيب جياز الدكر 

عاء كيقكـ بعرض صكرة كعاء دمكم سميـ ،كك  مجمكعات رباعية ، كيقدـ كرقة كاحدة لكؿ مجمكعة ،
  ؟  دمكم تراكمت الدىكف عمى جداره ،كمف ثـ يسأؿ المعمـ الطالب ما الفرؽ بيف الكعائييف
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حيث يبدأ الطالب األكؿ في المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت مسمكع حكؿ ما يالحظو 
اركة في الصكرة حتى تعكد الكرقة مجددان الى الطالب األكؿ ، ثـ يحدث نقاش بيف األعضاء كمش

، كبعد عرض جميع المجمكعات يناقش المعمـ مبة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة كتعرض أماـ بقية الط
 كيقـك المعمـ بكتابة اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة .  مبةالط

ـ الدىكف عمى جدار الكعاء الدمكم مرض تصمب الشراييف كانسدادىا يصيب اإلنساف نتيجة تراك
ضيقو كانسداده كصعكبة تدفؽ الدـ مف خاللو ، كأفضؿ نصيحة لمكقاية مف الداخمي التي تسببت في ت

  ىذا المرض ممارسة التماريف الرياضية

                                                                       .                                                                             التقويم

                 أكال : أقارف بيف مرض فقر الدـ كمرض تصمب الشراييف ، كما في الجدكؿ االتي

اسـ المرض                

  كجو المقارنة

 فقر الدـ )األنيميا(

 

 تصمب الشراييف كانسدادىا

 

 أعراض اإلصابة بالمرض

 

  

 أسباب اإلصابة بالمرض

 

  

 طرؽ الكقاية مف المرض
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أفسر العبارات االتيةثانيا :  

 ينصح الطبيب بتناكؿ الكبد كالسبانخ لتجنب اإلصابة بمرض فقر الدـ . 1)
 ينصح األطباء ضركرة االبتعاد عف التدخيف . 2) 
 ينصح األطباء بممارسة الرياضة يكميان . 3)
 ينصح األطباء بعدـ اإلكثار مف األغذية التي تحتكم دىكف. 4)

                                                                      ثالثا : عمؿ مشركع        
يطمب مف كؿ مجمكعة عمؿ ك تصميـ بطاقات تكعية كتثقيؼ حكؿ بعض األمراض التي تصيب 

المدرسة  .  طمبةجياز الدكراف كتكزيعيا عمى   

 رابعا : تقييـ العمؿ التعاكني
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 ورقة عمل

مراض التي تصيب جياز الدكراف فقر الدـ ، عزيزم الطالب أجيب عف األسئمة السؤاؿ األكؿ : مف األ
 التالية بيذا المرض 

 ما سبب اإلصابة بفقر الدـ  ؟ (أ 

    ..........................................................................................  

 ما ىي أعراض اإلصابة بفقر الدـ  ؟ (ب 

  ...........................................................................................  

ج( ما ىي النصائح التي تساعد عمى الكقاية  مف فقر الدـ ؟      

   ...........................................................................................  

   ...........................................................................................  

السؤاؿ الثاني : مف األمراض التي تصيب جياز الدكراف تصمب الشراييف كانسدادىا ، عزيزم الطالب 
 أجيب عف األسئمة التالية المتعمقة بيذا المرض 

 ما سبب اإلصابة بتصمب الشراييف كانسدادىا ؟ (أ 

   ...........................................................................................  

 ما ىي أعراض اإلصابة بتصمب الشراييف كانسدادىا  ؟ (ب 

............................................................................................         

ح التي تساعد عمى الكقاية مف مرض تصمب الشراييف كانسدادىا ؟ج( ما ىي النصائ     

   ...........................................................................................  

  ............................................................................................  
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 الرابعة : أجيزة جسم اإلنسان   الوحدة

 الدرس الرابع : الجياز البولي  

 : 4عدد الحصص

 اىداف الدرس

 الب أجزاء الجياز البكلي.أف يعدد الط  1) 
 الب شكؿ الكمية .( أف يصؼ الط  2

 .الب كظيفة الكميتيفالط   أف يذكر3) 
 الب شكؿ الحالباف .( أف يصؼ الط  4

 لباف .الب كظيفة الحاأف يذكر  الط   5)
 الب شكؿ المثانة .( أف يصؼ الط  6

 الب كظيفة المثانة .أف يذكر الط   7)
 الب كظيفة قناة مجرل البكؿ .الط   يستنتجأف 8) 
 الب الية عمؿ الجياز البكلي .أف يستنتج الط  9) 

 الوسائل واألدوات

ؿ الجياز البكلي .المقرر الدراسي / طباشير / سبكرة / مجسـ لمجياز البكلي / مقطع فيديك آللية عم  

  اإلجراءات 

 ( : أجزاء الجياز البولي                                                                    1نشاط )

يتـ  لمطمبة كيؼ يتخمص الجسـ مف فضالتو كيستمع الى إجابات الطمبة ، كيقـك المعمـ بتكجيو سؤاؿ 
ج .                                                                             عف طريؽ جياز البكلي كجياز اإلخراذلؾ 

إلى مجمكعات  رباعية , كتقديـ كرقة كاحدة لكؿ مجمكعة ، كمف ثـ  يقـك المعمـ بتقسيـ الطمبة كمف ثـ
             ما مككنات الجياز البكلي ؟  البكلي كمف ثـ يسأؿ الطمبة يقـك المعمـ بعرض مجسـ لمجياز 

يبدأ  الطالب األكؿ في المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت مسمكع حكؿ ما يالحظو ، 
كيمرر الكرقة لزميمو ليضيؼ عمى الكرقة ، كال يكرر أفكار زميمو حتى تعكد الكرقة مجددا إلى الطالب 
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،  لطمبةرض أماـ بقية ااألكؿ ، يحدث نقاش بيف األعضاء كمشاركة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة كتع
 .كيقـك المعمـ بالكتابة عمى السبكرة  يناقش المعمـ الطمبة 

جياز البكلي ىي الكميتيف كالحالبيف كالمثانة كقناة مجرل البكؿ .أجزاء ال  

 حالب 

 

 ( : عمل الجياز البولي                                                     2نشاط )

إلى مجمكعات رباعية ، كيقدـ كرقة كاحدة لكؿ مجمكعة ، كمف ثـ يقكـ المعمـ  يقسـ المعمـ الطمبة
ما ىي كظيفة كؿ مككف  الطمبةبعرض مقطع فيديك كيكضح كيفية عمؿ الجياز البكلي ، يسأؿ المعمـ 

جمكعة يبدأ الطالب األكؿ في المكضح الية عمؿ الجياز البكلي ؟  مف مككنات الجياز البكلي ؟ 
بالكتابة كالتحدث عف أفكاره  بصكت مسمكع حكؿ ما يالحظو  كيمرر الكرقة  لزميمو ليضيؼ عمييا كال 
يكرر أفكار زميمو حتى تعكد الكرقة مجددان لمطالب األكؿ ، كمف ثـ يحدث نقاش بيف األعضاء 

قكـ المعمـ بالكتابة كي يناقش المعمـ الطمبة ،الطمبة كمشاركة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة كتعرض أماـ 
 عمى السبكرة 

 

 كمية 

 حالب 

 قناة مجرل البكؿ  المثانة 

 حالب

 كمية 
 كمية 

 حالب
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 . الكمية تقـك بتصفية الدـ مف الفضالت 
 . الحالباف يقكماف بنقؿ الفضالت مف الكميتيف إلى المثانة 
 . المثانة يتجمع بيا الفضالت 
                                        .قناة مجرل البكؿ يتـ مف خالليا التخمص مف الفضالت الى خارج الجسـ                                                

التقويم                                                                                                          
 أكال : أكمؿ الفراغ 

 ما ىي أجزاء الجياز البكلي ......... ك ......... ك........... ك......... - أ
 كظيفة الكميتيف .............................................ما  - ب
 ما كظيفة الحالبيف ............................................ - ت
 ما كظيفة المثانة ............................................. - ث
 أصؼ شكؿ الكمية ........................................... - ج
 مثانة .........................................أصؼ شكؿ ال - ح

.ثانيا : كضح آلية عمؿ الجياز البكلي   

 

 ثالثا : يقـك المعمـ بتكميؼ كؿ مجمكعة بتصميـ نمكذج لمجياز البكلي مف خامات البيئة المختمفة .

 

 رابعا : رسـ الجياز البكلي مع شرح لكظيفة كؿ عضك فيو كضعو في ممؼ االنجاز .
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  :  تقييـ العمؿ التعاكني خامسا 
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 ورقة عمل

عزيزم الطالب ىذه الصكرة تمثؿ جياز مف أحد أجيزة جسـ اإلنساف ، بناء عمى ىذه الصكرة أجيب 
 عف األسئمة التالية .

 ( ما اسـ ىذا الجياز ............................1

 .......( ما كظيفة ىذا الجياز....................2

 ( ماىي مككنات ىذا الجياز ........................3

 ( قـ عزيزم الطالب بتعيف أجزاء ىذا الجياز ككظيفة كؿ منيا عمى الرسمة 4
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 الوحدة الرابعة : أجيزة جسم اإلنسان  

 الدرس الخامس  : صحة الجياز البولي 

 3عدد الحصص :

 اىداف الدرس

 جياز البكلي  .الالب األمراض التي تصيب أف يذكر الط  ( 1
 الب مسببات أمراض الجياز البكلي . الط   يعددأف  2)
 الب مرض الفشؿ الكمكم .الط   يصؼأف ( 3

 الب المقصكد بجياز الديمزة .أف يكضح الط   4)
 الب بيف عمؿ الكمى الطبيعية كجياز غسؿ الكمى االصطناعي .( أف يقارف الط  5

 ب المقصكد بزراعة األعضاء .الأف يفسر الط   6)

 الوسائل واألدوات 

المقرر الدراسي / الطباشير / السبكرة / مقطع فيديك ألمراض الجياز البكلي كمسبباتيا  / مقطع فيديك 
 لمصاب بفشؿ كمكم يعمؿ غسيؿ كمى بجياز )الديمزة(  

 اإلجراءات

                                                                   (: أمراض الجياز البولي ومسبباتيا                    1نشاط )

جياز البكلي ككظيفة كؿ جزء , كمف ثـ يقسـ المعمـ بأجزاء ال المعمـ في البداية بمراجعة الطمبةيقكـ 
إلى مجمكعات رباعية ، كمف ثـ تقدـ كرقة كاحدة لكؿ مجمكعة ، يقكـ المعمـ بعرض مقطع  الطمبة

ىي األمراض التي تصيب  ما ػؿ المعمـ الطمبةمراض الجياز البكلي كمسبباتيا ، كمف ثـ يسأفيديك أل
جياز الدكراف ؟ كما ىي مسبباتيا ؟ ، يبدأ الطالب األكؿ في المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره 

ألكؿ ، بصكت مسمكع حكؿ ما يالحظو ، كيمرر الكرقة لزميمو حتى تعكد الكرقة مجددان إلى الطالب ا
قية الطمبة ، يناقش يحدث نقاش بيف األعضاء كمشاركة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة كتعرض أماـ ب

  .كمف ثـ يكتب اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة  المعمـ الطمبة
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األمراض التي تصيب جياز الدكراف ىي الفشؿ الكمكم ، التبكؿ الالإرادم ، التياب المجارم  مف
 البكلية .

ضافة الكثير مف الممح عمى مسببات مف  أمراض الجياز البكلي  عدـ شرب ما يكفي مف المياه كا 
 القيكة كتأخير الذىاب إلى دكرة المياه. اإلفراط في شربالطعاـ ك 

                              (: الفشل الكموي وكيفية عالجو                  2نشاط )

المصاب بمرض الفشؿ الكمكم , يحتاج إلى عممية غسؿ لمكمى  إف  القكؿيقـك المعمـ بالتمييد لمدرس ب
كيؼ يحدث غسيؿ الكمى ككيؼ يتـ  مطمبة في المشفى لحيف زراعة الكمية ، كمف ثـ تكجيو سؤاؿ ل

 تقدـ كرقة كاحدة لكؿ مجمكعة ، إلى مجمكعات رباعية ، ك  ثـ يقكـ المعمـ بتقسيـ الطمبةزراعة الكمية ، 
ثـ يسأؿ المعمـ  يمزة(، صاب بفشؿ كمكم يعمؿ غسيؿ كمى بكساطة جياز )الدثـ يقكـ بعرض فيديك لم

كما ككيؼ يعالج ؟ كىؿ غسيؿ الكمى  الحؿ األمثؿ ؟  الطمبة ما المقصكد بمرض الفشؿ الكمكم ؟
يبدأ الطالب األكؿ في المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت  المقصكد بزراعة الكمية ؟ 

ظو كيمرر الكرقة  لزميمو ليضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار زميمو  حتى تعكد مسمكع حكؿ ما يالح
ة الكرقة مجددان إلى الطالب األكؿ ، ثـ يحدث نقاش بيف األعضاء كمشاركة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجاب

 كيكتب اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة . كتعرض أماـ بقية الطمبة ، يناقش المعمـ الطمبة

                              : ىك مرض يصيب الجياز البكلي حيث تصبح الكمى غير قادرة عمى القياـ بكظائفيا .                                                    الفشؿ الكمكم
غسيؿ الكمى  : ىك ضخ الدـ مف جسـ المصاب إلى جياز)الديمزة ( لتنقيتو كالتخمص مف الفضالت ثـ 

 قيان إلى الجسـ .إعادة الدـ ن

زراعة األعضاء : ىك تبرع باألعضاء مف شخص متكفى أك حي بشرط عدـ تشكيو الجثة كعدـ  
 األضرار بحياة المتبرع كزراعتيا في جسـ شخص مريض إلنقاذ حياتو كالحد مف معاناتو مع المرض.
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 التقويم  

 أكال : أكمؿ الفراغ

 .ك.............ك..........مسببات أمراض الجياز البكلي ......... مف - أ
 األمراض التي تصيب الجياز البكلي ............ك........ك........ مف - ب

  ثانيا : أكتب بمغتؾ الخاصة تعريفان لكؿ مف 

 الفشؿ الكمكم , زراعة األعضاء , جياز الديمزة )غسيؿ الكمى الصناعي(.

 ثالثا : اقترح طرؽ لمكقاية مف أمراض الجياز البكلي 

:  تقييـ العمؿ التعاكني  ارابع  
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 الوحدة الخامسة : الكيرباء المتحركة

 الدرس االول : التيار الكيربائي

 3عدد الحصص : 

 اىداف الدرس

 الب المقصكد بالكيرباء الساكنة .أف يكضح الط  1)
 الب المقصكد بالكيرباء المتحركة .أف يكضح  الط   2)
 تيار الكيربائي .الب كيفية حدكث الأف يفسر الط  ( 3

 الب المقصكد بالتيار المائي .أف يكضح الط   4)
 أف يقارف الطالب بيف نمكذج التيار المائي كنمكذج التيار الكيربائي . 5)

 الوسائل واألدوات

(/قضيب بالستيؾ / سمؾ نحاس / قطعة 2المقرر الدراسي / السبكرة / طباشير / كشاؼ كيربائي عدد)
 صكؼ

 اإلجراءات

 :انتقال الشحنات الكيربائية ((1نشاط 

يقكـ المعمـ بالتمييد لمكحدة الجديدة كذلؾ مف خالؿ مراجعة الطمبة بالكشاؼ الكيربائي كأجزائو كىي 
إلى مجمكعات رباعية ،  السمؾ ، كرقتا الكشاؼ ، كعاء زجاجي ، كمف ثـ يقسـ المعمـ الطمبة  ،القرص

: حيث يتـ االتيةتقـك كؿ مجمكعة بعمؿ التجربة كمف ثـ تقدـ كرقة كاحدة لكؿ مجمكعة ، كمف ثـ 
قطعة صكؼ كمف ثـ مالمستيا لمكشاؼ الكيربائي ، بشحنة سالبة بعد دلكو بشحف قضيب بالستيؾ 

       ماذا تتكقع أف يككف نكع الشحنة التي يكتسبيا الكشاؼ الكيربائي ؟ لماذا ؟                                                        
 لماذا ؟ ،أبعد قضيب بالستيؾ عف الكشاؼ الكيربائي ، ىؿ تبقى الكرقتاف منفرجتاف

( بكساطة سمؾ النحاس 2( بالكشاؼ الكيربائي غير المشحكف )1كمف ثـ يصؿ الكشاؼ المشحكف )
كمف ثـ يقكـ المعمـ بتكجيو ىذه األسئمة لمطالب : لماذا انفرجت كرقتا  ،معزكؿ مكشكؼ الطرفيف
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لماذا تسمى حركة الشحنات الكيربائية عبر ك  ؟( ؟ كما نكع شحنة ىذا الكشاؼ 2كيربائي )الكشاؼ ال
                                                                                                 المكاد المكصمة بالكيرباء المتحركة ؟ 

 
ه األسئمة ، حيث يبدأ الطالب األكؿ في المجمكعة ك يطمب المعمـ مف المجمكعات اإلجابة عمى ىذ

بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت مسمكع كيمرر الكرقة لزميمو الذم يضيؼ عمى الكرقة كال يكرر 
ثـ يحدث نقاش بيف األعضاء كمشاركة ك  كرقة مجددان إلى الطالب األكؿ أفكار زميمو حتى تعكد ال

في اإلجابات  الطمبة بقية الطالب ،ك يناقش المعمـ مجمكعات اتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة كتعرض أماـ
 عمى السبكرة .   كمف ثـ يكتب 

تكلد الشحنات الكيربائية عمى األجساـ بعد دلكيا كبقائيا فترة مؤقتة مف الزمف ساكنة في مكانيا ك 
ذا تحركت ىذه الشحنات عبر المكاد ال ة ، كانتقاؿ كصمة تسمى كيرباء متحركمتسمى كيرباء ساكنة ، كا 

جزء مف الشحنات الكيربائية عبر سمؾ النحاس باتجاه كاحد مف الكشاؼ األكؿ إلى الكشاؼ الثاني 
                                                                فيتككف تيار كيربائي .

                                                 : تمثيل التيار الكيربائي (2نشاط )

إلى  سابؽ ، كمف ثـ يقسـ المعمـ الطمبةبالمعمكمات السابقة مف النشاط ال يقكـ المعمـ بمراجعة الطمبة 
مجمكعات رباعية ، كتقديـ كرقة لكؿ مجمكعة ، كمف ثـ يقكـ المعمـ بعرض صكرة لنمكذج تيار مائي 

 ، كصكرة لتيار كيربائي في دارة كيربائية 
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 بتكجيو األسئمة التالية لمطالب: كمف ثـ يقـك المعمـ

ىؿ تتحرؾ جزيئات الماء في نمكذج التيار المائي كالشحنات الكيربائية في نمكذج التيار الكيربائي  1)
 باتجاه كاحد أـ باتجاىات مختمفة ؟

حركة جزيئات الماء باتجاه كاحد داخؿ أنابيب الماء لنقؿ الطاقة الحركية  ماذا تسمى ؟ كحركة 2) 
 الكيربائية باتجاه كاحد داخؿ المكاد المكصمة لنقؿ الطاقة الكيربائية ماذا تسمى ؟ الشحنات

مكع كيمرر الكرقة إلى زميمو يبدأ الطالب في المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت مس
يضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار زميمو حتى تعكد الكرقة مجددان لمطالب األكؿ , يحدث نقاش بيف ل

، يناقش المعمـ الطالب في اإلجابات اإلجابة كتعرض أماـ بقية الطمبة  عضاء كاتفاؽ نيائي حكؿاأل
 كيكتب اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة .

حركة جزئيات الماء داخؿ األنابيب  باتجاه كاحد لنقؿ الطاقة الحركية تسمى تيار مائي , كحركة  
 مى تيار كيربائي.المكصمة لنقؿ الطاقة  الكيربائية تسالشحنات الكيربائية باتجاه كاحد داخؿ المكاد 
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 التقويم 

  أكال :اكتب بمغتؾ الخاصة تعريفا لكؿ مف 

  .التيار الكيربائي ، التيار المائي  ،الكيرباء المتحركة ،الكيرباء الساكنة

 ثانيا : أكمؿ الجدكؿ االتي

ربائيمككنات نمكذج التيار الكي مككنات نمكذج التيار المائي  

  جزئيات الماء

 أسالؾ لمكاد مكصمة 

  تكربيف

  تيار الماء

 البطارية 

 

 ثالثا  :  تقييـ العمؿ التعاكني 
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 الوحدة الخامسة : الكيرباء المتحركة 

: طرق التوصيل في الدارات لكيربائية الثاني الدرس  

 3عدد الحصص : 

 اىداف الدرس 

 أجزاء الدارة الكيربائية .مف الب أىمية كؿ جزء أف يحدد الط  ( 1
 الب اتجاه التيار اإللكتركني .أف يصؼ الط   2)
 الب اتجاه التيار االصطالحي .أف يصؼ الط   3)
 الب بيف التيار اإللكتركني كالتيار االصطالحي .( أف يميز الط  4

 الب المقصكد بالتكصيؿ عمى التكالي .الط   يستنتجأف  5)
 التكصيؿ عمى التكازم.                                            الب المقصكد بالط   يستنتجأف ( 6

 الب دارة كيربائية عمى التكالي .أف يبني الط  7)
 الب دارة كيربائية عمى التكازم .أف يبني الط   8)
 الب بيف التكصيؿ عمى التكالي كالتكصيؿ عمى التكازم .أف يقارف الط   9)

 األدوات والوسائل 

 طباشير / مقرر دراسي/ ؾ التكصيؿ / مصابيح كيربائية / مفاتيح كيربائية / سبكرة بطاريات / أسال

 اإلجراءات

 ( : الدارة الكيربائية البسيطة                                               (1نشاط 

ـك بتقسيـ يقكـ المعمـ في التمييد لمدرس كمراجعة الطمبة في المقصكد بالتيار الكيربائي ، كمف ثـ يق
ـ كرقة لكؿ مجمكعة ، يقكـ المعمـ بتكفير لكؿ مجمكعة األدكات يإلى مجمكعات رباعية , تقد الطمبة 

الالزمة لدارة الكيربائية ، كيطمب مف كؿ مجمكعة تركيب دارة كيربائية بسيطة ، كتالحظ المجمكعة 
 مطالب :إضاءة المصباح الكيربائي ، كمف ثـ يقـك المعمـ بتكجيو ىذه األسئمة ل

 ما سبب إضاءة المصباح الكيربائي ؟  1)
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ما أىمية كؿ مف في الدارة الكيربائية ؟                                                              2)
 المفتاح الكيربائي ، البطارية ، أسالؾ التكصيؿ

كع ، كيمرر الكرقة لزميمو يبدأ الطالب األكؿ في المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت مسم
الذم يضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار زميمو حتى تعكد الكرقة مجددان إلى الطالب األكؿ ، كمف ثـ 

كمف ثـ  كتعرض أماـ بقية الطمبةيحدث نقاش بيف األعضاء كمشاركة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة 
 حيحة عمى السبكرة .يناقش المعمـ الطالب في اإلجابات كمف ثـ يكتب اإلجابة الص

الشحنات الكيربائية التي تندفع مف البطارية ، تتخمص أىمية المفتاح ىك  سبب إضاءة المصباح
م مف خالليا الشحنات الكيربائي بعممو عمى فصؿ كتكصيؿ التيار ، ك أسالؾ التكصيؿ تسر 

  الكيربائية .
                            ( : اتجاه التيار الكيربائي                          2نشاط )

يقكـ المعمـ بالتمييد لمدرس مف خالؿ مراجعة الطمبة في مككنات الدارة الكيربائية كأىمية كؿ مككف , 
كمف ثـ يقكـ المعمـ بتقسيـ الطمبة إلى مجمكعات كتقديـ كرقة لكؿ مجمكعة ، كمف ثـ يقكـ المعمـ 

 ؿ التيار االصطالحي .     بعرض صكرة تمثؿ التيار اإللكتركني ، كصكرة تمث

                                        

 

 

 

 

 
 
 
 
 



124 

 

كمف ثـ يقـك المعمـ بتكجيو السؤاؿ التالي لمطمبة ، ما المقصكد بالتيار اإللكتركني ؟ كما المقصكد  
كع , بالتيار االصطالحي ؟  يبدأ الطالب األكؿ في المجكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره بصكت مسم

كيمرر الكرقة لزميمو الذم يضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار زميمو حتى تعكد الكرقة مجددان إلى 
كتعرض ، كمف ثـ يحدث نقاش بيف األعضاء كمشاركة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة الطالب األكؿ ، 
لصحيحة عمى كمف ثـ يناقش المعمـ الطالب في اإلجابات كمف ثـ يكتب اإلجابة ا أماـ بقية الطمبة

 السبكرة .
التيار اإللكتركني : يككف اتجاه التيار بنفس اتجاه حركة الشحنات الكيربائية السالبة أم مف القطب 

 السالب لمبطارية إلى قطبيا المكجب ثـ إلى القطب السالب عبر البطارية .
سالبة أم مف القطب التيار االصطالحي : يككف اتجاه التيار عكس اتجاه  حركة الشحنات الكيربائية ال

 المكجب لمبطارية إلى قطبيا السالب كمف القطب السالب إلى القطب المكجب داخؿ البطارية.
 ( : توصيل المصابيح الكيربائية                                             3نشاط )

الى  يـ الطمبةقسبت يقـك المعمـ مراجعة الطمبة بمككنات الدارة الكيربائية ، كمف ثـ يقكـ المعمـ 
الالزمة لكؿ مجمكعة ،  مجمكعات رباعية ، تقدـ كرقة لكؿ مجمكعة ، يقـك المعمـ بتكفير المكاد

بمساعدة  عمى التكازمأخرل مكصكلة عمى التكالي ك  كيطمب مف كؿ مجمكعة عمؿ دارة كيربائية 
المقارنة بيف  لطمبةمف ا كيتعرؼ الطالب عمى خصائص كؿ منيما  ، كمف ثـ يطمب المعمـ المعمـ 

ى التكالي كالتكصيؿ عمى التكازم ، مف حيث تفرع التيار الكيربائي كشدة اإلضاءة كأثر التكصيؿ عم
صكت مسمكع ، يبدأ الطالب األكؿ في المجمكعة بالكتابة كالتحدث عف أفكاره ب تمؼ أحد المصابيح ,
حتى تعكد الكرقة مجددان لمطالب األكؿ يضيؼ عمى الكرقة كال يكرر أفكار زميمو ل كيمرر الكرقة لزميمو

بقية الطمبة ، كمف ثـ ,يحدث نقاش بيف األعضاء كمشاركة كاتفاؽ نيائي حكؿ اإلجابة ، كتعرض أماـ 
 كيكتب اإلجابة الصحيحة عمى السبكرة . يناقش المعمـ الطمبة

التيار  في التكصيؿ عمى التكالي تككف المصابيح كاحد تمك االخر عمى الخط نفسو حيث يسرم
ذا تعطؿ أحد المصابيح ال تعمؿ باقي  الكيربائي نفسو دكف تفرع كتككف شدة اإلضاءة ضعيفة كا 

، أما في التكصيؿ عمى التكازم يتفرع التيار الخارج مف البطارية إلى تفرعات عديدة ،  المصابيح 
ذا تعطؿ أحد رعة لمتجمع قبؿ عكدتيا لمبطارية , كتككف شدة اإلضاءة حيث تعكد التيارات المتف قكية , كا 

 المصابيح ال يؤثر عمى باقي المصابيح . 
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 التقويم 
 كال مف المصطمحات اآلتية : كال : عرؼ أ

 التيار اإللكتركني ، التيار االصطالحي ، التكصيؿ عمى التكازم ، التكصيؿ عمى التكالي .

 جدكؿ اآلتي :ثانيا : قارف بيف التكصيؿ عمى التكالي كالتكصيؿ عمى التكازم كما في ال

 
 كجو             طريقة التكصيؿ

 المقارنة
 عمى الت كالي عمى الت كازم

   تفرع التيار الكيربائي

   شدة اإلضاءة

   أثر تمؼ أحد المصابيح

 

ارسـ دارة مككنة مف ثالثة مصابيح مكصكلة عمى التكالي ، كدارة مككنة مف ثالثة مصابيح  ثالثا :
   .  مكصكلة عمى التكازم
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 رابعا  :  تقييـ العمؿ التعاكني  
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 ورقة عمل

  .السؤاؿ األكؿ : كضح بمخطط سيمي اتجاه كؿ مف التيار االصطالحي كالتيار اإللكتركني

 .السؤاؿ الثاني : ارسـ دارة كيربائية مكصكلة عمى تكالي مكضحان مككناتيا 

  .الثالث : ارسـ دارة كيربائية مكصكلة عمى التكازم مكضحا مككناتياالسؤاؿ 

 :المناسب أماـ كؿ داللة فب الجدكؿ اآلتي السؤاؿ الرابع : أكتب المفيـك العممي 

 الداللة المفيـك العممي

 تكلد الشحنات الكيربائية عمى األجساـ كبقاؤىا فترة مؤقتة مف الزمف . 

 دد عبر المادة المكصمة لنقؿ الطاقةفي اتجاه مح حركة الشحنات الكيربائية 
 الكيربائية .

تكصيؿ المصابيح في دارة كيربائية الكاحد تمك اآلخر حيث يمر خالليا التيار  
 الكيربائي نفسو في مسار كاحد .

حركة الشحنات الكيربائية السالبة في الدارة الكيربائية مف القطب السالب لمبطارية  
 .جب عبر األسالؾ إلى القطب المك 
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 (2ممحق )

 المادة التعميمية تحكيم 

                                                                                                                                                                                                                                     جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العميا 

 كمية العمـك التربكية 

  المادة التعميمية الموضوع : تحكيم            

 حضرة الدكتكر / ة : .....................................................المحتـر 

باستخدام استراتيجية المالحظة والكتابة  "والحياة  العموم "أثر تدريس تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف 
كذلؾ استكماال  الحمقية في فيم المفاىيم العممية وتنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصف السادس 

 لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب تدريس العمـك .

في فيـ المفاىيـ العممية لدل بة الحمقية الكتاكمف أجؿ استقصاء أثر تكظيؼ استراتيجية المالحظة 
لكحدة أجيزة الجسـ ك  مادة تعميمية طمبة الصؼ السادس كتنمية التفكير الناقد لدييـ ، أعدت الباحثة 

ضافة  بداء الرأم فيو ، كا  كحدة الكيرباء المتحركة ، لذا نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ االختبار كا 
 كحذؼ ما تركنو مناسبا .

 مع الشكر والتقدير لحسن تعاونكم                           

                     

 الباحثة : سحر ارجوب                                                                         
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 ( جدول المواصفات 3ممحق )

يرباء المتحركة ( في مستوى األىداف حسب تصنيف بموم لوحدة )أجيزة الجسم ( ولوحدة )الك
 العموم والحياة 

 الرقم 

 

 مستوى اليدف اليدف

 استدالل  تطبيق  فيم ومعرفة

   * الب مككنات جياز الدكراف .الط  يعدد أف  1

   * عضك القمب .ب المقصكدالب الط   يكضحأف  2

 *   الب أىمية الغشاء الذم يحيط بالقمب .أف يستنتج  الط   3

 *   الب كظيفة الصمامات المكجكدة في القمب .ج الط  تأف يستن 4

   * الب أقساـ القمب مف الداخؿ .أف يعدد الط   5

   * الب شكؿ األكعية الدمكية في الجسـ .أف يصؼ الط   6

   * الب األكعية الدمكية .أف يعرؼ الط   7

  *  الب أنكاع األكعية الدمكية .الط   يذكرف أ 8

  *  . األكردة  الب كظيفةأف يذكر  الط   9

  *  الب كظيفة الشراييف .أف يذكر الط   10

 *   الب كظيفة الشعيرات الدمكية .أف يستنتج الط   11

  *  الب بيف أنكاع األكعية الدمكية .أف يقارف الط   12

   * دـ .بمغتو تعريفا لم البالط  أف يكتب  13

   * الب حالة الدـ .أف يصؼ الط   14

   * الب مككنات الدـ .الط   يعددأف  15
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   * الب كظيفة خاليا الدـ الحمراء .أف يحدد الط   16

   * الب كظيفة خاليا الدـ البيضاء .أف يحدد الط   17

   * الب كظيفة البالزما .ف يحدد الط  أ 18

   * الب كظيفة الصفائح الدمكية .أف يحدد الط   19

  *  الب بيف مككنات الدـ .أف يقارف الط   20

   * الب مسار الدكرة الدمكية الصغرل .الط  أف يصؼ  21

الب سبب تسمية الدكرة الدمكية الصغرل بالدكرة أف يفسر الط   22
 .الرئكية 

  * 

  *  الب أىمية الدكرة الدمكية الصغرل أف يذكر الط   23

   * الب مسار الدكرة الدمكية الكبرل .الط   أف يصؼ 24

سمية الدكرة الدمكية الكبرل بالدكرة الب سبب تأف يفسر الط   25
 الجيازية .

  * 

  *  الب أىمية الدكرة الدمكية الكبرل أف يذكر الط   26

  *  . الب بيف الدكرة الصغرل كالدكرة الكبرلالط   أف يقارف  27

  *  الب أمراض تصيب جياز الدكراف .الط   أف يذكر 28

   * ا (.الب أعراض فقر الدـ )األنيميالط   أف يصؼ 29

30 

 

  *  الب نصائح لمكقاية مف مرض فقر الدـ )األنيميا( الط   يذكرأف 

الب سبب اإلصابة بمرض تصمب الشراييف أف يستنتج الط   31
 كانسدادىا .

  * 

 *   الب نصائح لمكقاية مف مرض تصمب الشراييف الط   يستنتجأف  33
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دىا الب بيف مرض تصمب الشراييف كانسداأف يقارف الط   34
 كمرض فقر الدـ .

 *  

   * . الب أجزاء جياز البكليف يعدد الط  أ 35

   * الب شكؿ الكمية .أف يصؼ الط   36

  *  .الب كظيفة الكميتيف الط   أف يذكر 37

   * الب شكؿ الحالباف .أف يصؼ الط   38

  *  .الب كظيفة الحالباف أف يذكر الط   39

   * الب شكؿ المثانة .أف يصؼ الط   40

  *  الب كظيفة المثانة .أف يذكر الط   41

 *                  الب كظيفة مجرل قناة البكؿ .أف يستنتج الط   42

 *   الب آلية عمؿ الجياز البكلي الط   أف يستنتج 43

  *  الب األمراض التي تصيب الجياز البكلي أف يذكر الط   44

   * البكلي  الب مسببات أمراض الجيازأف يعدد الط   45

   * مرض الفشؿ الكمكم  البالط   يصؼ أف 46

   * الب المقصكد بجياز الديمزة الط   أف يكضح 47

الب بيف عمؿ الكمى الطبيعية كجياز غسؿ أف يقارف الط   48
 الكمى االصطناعي.

 *  

   * .الب المقصكد بزراعة األعضاء الط  أف يكضح  49

   *                   . الساكنة كيرباءبال المقصكد البالط   يكضح أف 50

   * . المتحركة بالكيرباء المقصكد البالط   يكضح أف 51
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 *   . الكيربائي التياركيفية حدكث  البالط   يفسر أف 52

   * . المائي بالتيار المقصكد البالط   يكضح أف 53

 التيار كنمكذج المائي التيار نمكذج بيف البالط   يقارف أف 54
 . كيربائيال

 *  

   * . الكيربائية الدارة أجزاء مف جزء كؿ أىمية البالط   يحدد أف 55

   * الب اتجاه التيار اإللكتركني.أف يصؼ الط   56

   * الب اتجاه التيار االصطالحي . أف يصؼ الط   57

  *  االصطالحي التيار,  اإللكتركني التياربيف  البالط    يميز أف 58

 *   . التكالي عمى بالتكصيؿ المقصكد البالط   يستنتج أف 59

 *   . التكازم عمى بالتكصيؿ المقصكد البالط   يستنتج أف 60

  *  . التكالي عمى كيربائية دارة البالط   يبني أف 61

  *  . التكازم عمى كيربائية دارة البالط   يبني أف 62

 عمى يؿكالتكص التكالي عمى التكصيؿ بيف البالط   يقارف أف 63
 . التكازم

 *  

 12 21 30 المجموع 
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 عدد الحصص و الوزن النسبي لكل جزء من المحتوى 

 الوزن النسبي عدد الحصص المحتوى الدرس الوحدة

الكحدة 
 الرابعة

أجيزة جسـ 
 اإلنساف

 24% 6 أجزاء جياز الدكراف الدرس األكؿ

الدكرة الدمكية في جسـ  الدرس الثاني
 اإلنساف

3 %12 

 12% 3 أمراض جياز الدكراف الدرس الثالث

 16% 4 الجياز البكلي الدرس الرابع

 12% 3 صحة الجياز البكلي الدرس الخامس

الكحدة 
 الخامسة

الكيرباء 
 المتحركة

 12% 3 التيار الكيربائي الدرس األكؿ

طرؽ التكصيؿ في  الدرس الثاني
 الدارات الكيربائية

3 %12 

 100% 25 المجمكع الكمي

 

 عدد حصص الدرس     الكزف النسبي لمدرس =

                                                   ×  100 %                                        

 مجمكع حصص الدركس                         
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 وزن النسبي ليا :جدول عدد األىداف لممحتوى في كل مستوى من مستويات اىداف بموم وال

 الوزن النسبي عدد األىداف مستوى األىداف الرقم

 % 48 30 معرفة كفيـ 1

 %   33 21 تطبيؽ 2

 % 19 12 استدالؿ 3

 % 100 63 المجمكع

 

 % 100 ×       الكزف النسبي لألىداؼ = عدد األىداؼ لكؿ مستكل

 المجمكع الكمي لألىداؼ       
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 فقرة   25ختبار عدد فقرات اال

 نسبة التركيز لكؿ خمية مف خاليا جدكؿ المكاصفات 

 عدد الفقرات  ×نسبة مستكل اليدؼ (  ×) نسبة الدرس 

 

 األىداف                           الوحدة

 المحتوى

معرفة 
 وفيم

48 % 

  تطبيق

33 % 

 استدالل

19  % 

أجيزة جسم 
 اإلنسان

 % ( 24أجزاء جياز الدوران )

 

2.88 1.98 1.14 

 57. 99. 1.44 %( 12الدورة الدموية في جسم اإلنسان  )

 57. 99. 1.44 % (12أمراض جياز الدوران )

 76. 1.32 1.92 % ( 16الجياز البولي ) 

 57. 99. 1.44 ( % 12صحة الجياز البولي )

الكيرباء 
 المتحركة

 57. 99. 1.44 % ( 12التيار الكيربائي ) 

 57. 99. 1.44 % ( 12في الدارات الكيربائية )  طرق التوصيل
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 جدول إعداد االختبار في جدول المواصفات وفق الوزن النسبي لألىداف والمحتوى وعدد الفقرات 

         األىداف                       الوحدة                        
 المحتوى 

 ممعرفة وفي

48  % 

 تطبيق

33% 

 استدالل

19 % 

المجموع 
 لمفقرات 

أجيزة جسم 
 اإلنسان

 % ( 28أجزاء جياز الدوران )

 

3 2 1 6 

الدورة الدموية في جسم اإلنسان  
(12 )% 

1 1 1 3 

 3 1 1 1 % ( 12أمراض جياز الدوران )

 4 1 1 2 % ( 16الجياز البولي ) 

 3 1 1 1 ( % 12صحة الجياز البولي )

الكيرباء 
 المتحركة

 3 1 1 1 % ( 12يربائي ) التيار الك

طرق التوصيل في الدارات 
 % ( 12الكيربائية ) 

1 1 1 3 

 25 7 8 10 المجموع 
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 (4ممحق )  

 تحكيم اختبار المفاىيم العممية 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العميا 

 كمية العمـك التربكية 

العممية الموضوع : تحكيم اختبار المفاىيم  

 

كتكر / ة .............................المحتـر حضرة الد  

باستخدام استراتيجية المالحظة والكتابة  "والحياة  العموم "أثر تدريس تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف 
كذلؾ استكماال فيم المفاىيم العممية وتنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصف السادس ،  في الحمقية

              أساليب تدريس العمكـ . في  الماجستير لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة

المالحظة كالكتابة الحمقية في فيـ المفاىيـ العممية كتنمية التفكير  استراتيجيةكمف أجؿ استقصاء أثر  
لكحدة أجيزة الجسـ ك كحدة الناقد لدل طمبة الصؼ السادس ، أعدت الباحثة اختبار فيـ المفاىيـ 

ضافة ، لالكيرباء المتحركة  بداء الرأم فيو ، كا  ذا نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ االختبار ، كا 
 كحذؼ ما تركنو مناسبا .

 

م مع الشكر والتقدير لحسن تعاونك                            

 

 

 

     

الباحثة : سحر ارجوب                                                                       
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 (  5ممحق )

 اختبار المفاىيم العممية بصورتو النيائية 

 اختبار المفاىيم العممية لوحدة أجيزة الجسم والكيرباء المتحركة 

 االسم : ..........................               الصف : .........................

 ..............المدرسة :........................               الشعبة :............

 دقيقة  50زمن االختبار :

 عالمة  50تبار :عالمة االخ

 عزيزم الطالب أقرأ التعميمات التالية : جيدان قبؿ اإلجابة عف األسئمة 

 تعميمات االختبار 

   فقرة مف نكع اختيار مف متعدد( 25)يتككف االختبار مف  1) 

 .  جى كضع دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحةد( ير  ,ج, ب بدائؿ )أ,( 4)لكؿ فقرة مف االختبار 2)

 يرجى اختيار إجابة كاحدة كتجنب التخميف  3)

 

 مع التقدير واالحترام                                                      
 

                                          
            

 الباحثة : سحر ارجوب                                                                          
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ضمة قوية حجميا يقارب حجم قبضة  عبارة االتية : عال( منى طالبة في الصف السادس ، قرأت 1
 :ىذه العبارة تعني  ،يد اإلنسان ويحيط بيا غشاء شفاف

 الكبد  (أ 
 الرئتيف (ب 

 المعدة     (ج 
                                                                                                                          القمب          (د 

سبب اختيار ىذه اإلجابة 
.................................................................................................. 

يا الدم البيضاء ومن الصفائح الدموية وسائل البالزما , يتكون الدم من خاليا الدم الحمراء وخال( 2
  :  الدم يعد ن إذ

  ان مركب (أ 
  ان عنصر  (ب 

  ان مخمكط (ج 
جزئيان  (د 

 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 

الشرايين مع أدق  تربط بين أدق نياياتجسم اإلنسان التي في األوعية الدموية ماذا تسمى   (3
 : نيايات األوردة كما في الشكل االتي

 
 
 
 
 

 األكردة  (أ 
 الشراييف                                                                                   (ب 

                                       الشعيرات الدمكية                                            (ج 
 البالزما                                                                                                (د 

سبب اختيار االجابة 
.................................................................................................. 
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يتم فييا مغادرة  الدم الغني بثاني أكسيد الكربون من القمب  ،حمقة وصل بين الرئتين والقمب(  4
 إلى الرئتين ، ويتم تبادل الغازات ويعود الدم إلى القمب غنيًا باألكسجين تسمى ىذه الدورة :

                               الدكرة الدمكية الصغرل   (أ 
 الكبرل لدكرة الدمكية ا  (ب 

                                                                                                            الدكرة الدمكية   (ج 
يازية  (د                                                                                      الدكرة الج 

 سبب اختيار اإلجابة 
..................................................................................................   

العالقة بين الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى ىي عالقة :( 5

    تبادلية   (أ 

 عكسية  (ب 

          تكاممية  (ج 

 طردية  (د 

 سبب اختيار اإلجابة    
................................................................................................ 

( شرح المعمم في الصف السادس عن أحد مكونات جياز الدوران وىو الدم وبين وظيفتو التي 6
يقوم بيا في جسم اإلنسان وىي نقل الغذاء وتبادل الغازات إلى أنحاء الجسم جميعو ، ومن ثم وجو 

 ؟  سبباللماذا لون الدم أحمر ؟  برأيك ما  :ىو طمبة الصف السادس ول سؤاالً 
 يحتكم الدـ عمى صبغة الكمكركفيؿ                ج( يحتكم الدـ عمى صبغة الميالنيف أ(    
 يحتكم الدـ عمى صبغة الييمكغمكبيف            د( يحتكم الدـ عمى صبغة حمراء   ب(   

                            سبب اختيار اإلجابة    
............................................................................................... 

 ممرات تصل بين كل أذين وبطين في قمب اإلنسان و تنقل الدم باتجاه واحد ىي : 7) 
 الصمامات   (أ 
 األكردة (ب 

 الشراييف  (ج 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   الشعيرات الدمكية          ( د

 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 
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طالب في الصف السادس يعاني في فصل الشتاء من الرشح وال يستطيع التغمب عميو , أحمد  ( 8
اني من قصور في جياز المناعة ، برأيك ما ىي الخاليا التي عندما ذىب لمطبيب ، قال لو أنو يع

 في جياز المناعة في الجسم ؟ اً يوجد قصور في وظيفتيا وبالتالي تشكل قصور 
 ج( البالزما                            خاليا الدـ الحمراء  ( أ
 د( الصفائح الدمكية                             خاليا الدـ البيضاء  ( ب

 تيار اإلجابة سبب اخ
................................................................................................ 

دقائق  الدم وبعد عشر منو لوساكان خالد يساعد أمو في المطبخ فتعرض لجرح بالسكين  ، ( 9
 ؟ساعد عمى توقف الدم  في جسم اإلنسان  يوجدما ، الحظ توقف الدم 

 ج( خاليا الدـ البيضاء                                                   الشراييف  ( أ
 الصمامات                                       د( الصفائح الدمكية  ( ب

 سبب اختيار اإلجابة 
.............................................................................................. 

فوجد  فكانت كما في الشكل االتي ، الدم تحت المجير التشريحي مكونات( قام الطالب بمشاىدة 10
ىناك سائل أصفر تسبح فيو مكونات الدم فسأل أحد الطالب ما ىذا السائل فأجاب المعمم أنو أحد 

 : مكونات الدم وظيفتو نقل الماء والمواد الغذائية يسمى 
 
 
 

 
 حمراءخاليا الدـ ال  ( أ
 الصفائح الدمكية   ( ب

 خاليا الدـ البيضاء  ج( 
 البالزما  ( د

 سبب اختيار اإلجابة 
............................................................................................... 
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مية تقريبا من الدم ينتقل بين الجسم والقمب عبر أنابيب عض اتلتر  6يحتوي جسم اإلنسان ( 11
  ؟ تخرج ، فماذا تسمى ىذه االنابيب 

 الصفائح الدمكية  (أ 
 الشعيرات الدمكية  (ب 

 األكعية الدمكية  ج( 
      اتالصمام  د( 

                                                                                                                                                                            سبب اختيار اإلجابة     
..................................................................................................    

 :  حمل الدم من أجزاء الجسم إلى القمبأوعية دموية ت (      12
 الشراييف (أ 
 الشعيرات الدمكية    (ب 

 األكردة  (ج 
 األكعية الدمكية (د 

 سبب اختيار اإلجابة 

................................................................................................ 

 ت، فذىب وشعورىا بالتعب واإلرىاق يا ، ي(  تعاني لمى من دوخة باستمرار واصفرار عمى وج13
نقص عنصر  الفحوصات الالزمة فتبين أنيا تعاني من , فأجريت ليا إلى الطبيب لمعرفة السبب
 :لمى مصابة بمرض الحديد في الجسم ، إذن 

 تصمب الشراييفأ(  
 االنيمياب( 

 ج( لككيميا 
 د( ارتفاع ضغط الدـ  

 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 

عدم حرق الدىون في الى   ان أّن عدم ممارسة الرياضة والتدخين يؤدي عمى يجمع األطباء (14
  :يؤدي إلى اإلصابة بمرض الدىون ىذه تراكم الجسم 
 الفشؿ كمكم   (أ 

                                                   فقر الدـ   ب( 
 تصمب الشراييف   ( ج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            تشمع الكبد  ( د

 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 
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األمراض الجياز البولي و ) المدارس الفمسطينية ندوة صحية بعنوان  ىحدلصحية في إنظمت المجنة ا
   ، تمثمت في الفقرات فسأل الطالب مجموعة من األسئمة  ( التي تصيبو وكيفية الوقاية منيا

 ( ، و المطموب إجابتيا : 15-19)
صفاة في قال الطبيب الماء ميم لتسييل عمل مصفاة الجسم ، فقال الطالب ىل يوجد م  (15

نيا تشبو حبة الفصولياء ، فقال الطبيب إالب ما ىو  شكميا ، فقال الط نعم :الجسم ، فقال الطبيب
  ىل يمكنكم التنبؤ ما ىذا العضو : ، 

 الكمية (أ 
 المثانة  (ب 

 الحالب    (ج 
                                                                                                                                                                              قناة مجرل البكؿ                                                                                                                (د 

 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 

حدث فأجاب الطبيب أن ل أحد طالب الصف السادس بعد تصفية الدم في المصفاة ماذا يأ( س16
 ىما : من المصفاة يقومان بنقل الفضالت السائمة  ىناك أنبوبين ضيقين 

 الكميتيف  (أ 
 قناة مجرل البكؿ (ب 

 المثانة  (ج 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             الحالباف   (د 

 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 
ن ، عد نقميا من المصفاة عبر األنبوبين الضيقي(  فسأل أحد الطالب أين تجمع الفضالت ب17

 فأجاب الطبيب في عضو يشبو البالون يسمى:

 الكمية   (أ 

 الحالب (ب 

 المثانة    (ج 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    الرئة       (د 

 سبب اختيار اإلجابة 
................................................................................................ 
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تحدث الطبيب عن أمراض تصيب الجياز البولي ومنيا مرض يؤدي إلى  عدم قدرة الكمى عمى ( 18
  : وىو ،القيام بوظائفيا

 حصى الكمى   (أ 
 الفشؿ الكمكم    (ب 

 التياب المجارم البكلية  (ج 
                                                                                                                                                                                                                                                                التبكؿ الالإرادم   (د 

 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 

ىو عدم قدرة الطفل عمى تحدث الطبيب عن مرض يصيب األطفال عند النوم في الميل ، و ( 19
، فال يرسل إشارة لعصب الذي يتحكم في المثانة بطيئًا الشعور بأن المثانة ممتمئة ، فربما يكون ا

 ؟ لطفل ليستيقظ من النوم ، فسأل الطبيب الطالب ما ىذا المرض 
 التياب المجارم البكلية                      ج( حصى الكمى أ(          
 تبكؿ الالإرادم                            د( الفشؿ الكمكم ب( ال         

 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 

ا من من البالستيك بقطعة من الصوف ومن ثم تقريبي مسطرةقام طمبة الصف السادس بدلك  (20
الحظ الطمبة أن قصاصات الورق تنجذب إلى القضيب ، و السبب  ، كما في الشكل قصاصات ورق

 في ذلك امتالك القضيب لنوع من الكيرباء تسمى :   
 
 

                                                                                                                                                                                                           
 كيرباء متحركة (أ 
 كيرباء ساكنة      ب(

 الدارة الكيربائية ج ( 
 التيار الكيربائي د( 

 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 
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وىي توصيل الكشاف , في المدرسة  ادس بعمل تجربة في مختبر العموم( قام طمبة الصف الس21
مما أدى إلى  ,  الكيربائي المشحون بالكشاف الكيربائي غير المشحون عبر سمك نحاس معزول

د عن ىذا التوصيل بين ماذا يتول ، ثم سأل المعمم:  انفراج ورقتي الكشاف الكيربائي الثاني
 الكشافين ؟
 

 كيرباء متحركة  (أ 
 كيرباء ساكنة  (ب 

                                                                                

 التماس كيربائي  ( ج
 د ( التمغنط           

 

 
 
 
 

 سبب اختيار اإلجابة 
................................................................................................ 

عندما يكون اتجاه التيار عكس اتجاه حركة  ب في الصف السادس المعمم سأل أحد الطال (22
الشحنات السالبة ، أي من القطب الموجب لمبطارية عبر األسالك والمصابيح إلى قطبيا السالب ، 

كما في الشكل  ماذا يسمى ىذا التيار, ل البطارية ومن القطب السالب إلى القطب الموجب داخ
 :، لو كنت مكان المعمم ما ىي إجابتك  االتي 

 
 
 
 
  

 االصطالحي  التيار (أ 
 التيار االلكتركني    (ب 

  التيار الكيربائي   (ج 
                                                                       مغنط                                                                                         الت    (د 
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 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 

أي من الدارات  (23  االتية تمثل توصياًل عمى التوالي 
 ج(      (أ 

 

د (   ب(

 
 

  
 

 سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 

 ؟1عند انقطاع سمك التوىج في المصباح رقم  2ماذا تتوقع أن يحدث إلضاءة المصباح ( 24

 
   ( تزداد اإلضاءة ج                       ال يضيء المصباح  (أ 
                          د( ال تتأثر اإلضاءة                              ( تقؿ اإلضاءة ب     

   سبب اختيار اإلجابة 
.................................................................................................. 

, ما الجزء الذي ى جسم مااف الكيربائي لمكشف عن وجود شحنة كيربائية عم( يستخدم الكش25
                       ؟ أم ال  اً يمكن معرفة إذا كان الجسم مشحون

 غطاء الكشاؼ                                   ج( قرص الكشاؼ  ( أ
  د( كرقة الكشاؼ   قضيب الكشاؼ   ب(

 سبب اختيار االجابة 
.............................................................................................
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 :االجابة النموذجية  6)ممحق )
 ة اإلجاب رقم الفقرة  اإلجابة  رقم الفقرة 

 أ 15 د 1

 د 16 ج 2

 ج 17 ج 3

 ب 18 أ 4

 ب 19 ج 5

 ب 20 ب 6

 أ 21 أ 7

 أ 22 ب 8

 أ 23 د 9

 د 24 د 10

 د 25 ج 11

   ج 12

   ب 13

   ب 14
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 (7ممحق )

          تحكيم اختبار التفكير الناقد                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                     جامعة القدس 

 الدراسات العميا  عمادة

 كمية العمـك التربكية 

 الموضوع : تحكيم اختبار التفكير الناقد            

 حضرة الدكتكر / ة : .....................................................المحتـر 

والكتابة  باستخدام استراتيجية المالحظة  " والحياة العموم "أثر تدريس تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف 
كذلؾ استكماال  الحمقية في فيم المفاىيم العممية وتنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصف السادس 

 لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب تدريس العمـك .

كمف أجؿ استقصاء أثر تكظيؼ استراتيجية المالحظة كالحمقة الكتابية في فيـ المفاىيـ العممية لدل طمبة 
الصؼ السادس كتنمية التفكير الناقد لدييـ ، أعدت الباحثة اختبار التفكير الناقد لكحدة أجيزة الجسـ ك 
ضافة  بداء الرأم فيو ، كا  كحدة الكيرباء المتحركة ، لذا نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ االختبار كا 

 كحذؼ ما تركنو مناسبا .

 

 ير لحسن تعاونكممع الشكر والتقد                           

 

 

 

 الباحثة : سحر ارجوب     
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 (8ممحق )

 اختبار التفكير الناقد بصورتو النيائية 

 اختبار التفكير الناقد لمصف السادس في وحدة أجيزة الجسم و وحدة الكيرباء المتحركة 

 .....االسم :................................            الصف :..........................

 المدرسة :.............................           الشعبة :................................

 دقيقة  50زمن االختبار :

 عالمة  80عالمة االختبار:

 عزيزم الطالب أقرأ التعميمات التالية جيدا قبؿ اإلجابة عف األسئمة 

 تعميمات االختبار 

 قبؿ اإلجابة  الرجاء قراءة كؿ فقرة بدقة1) 

 تترؾ / م أم سؤاؿ دكف اإلجابة عنو ال 2) 

     مثاؿ : ىؿ النحاس مف الفمزات ؟                                                                                                

 ضعيفة  قكية  إجابات مقترحة 

   نعـ : ألنو مكصؿ لمحرارة  

   صؿ لمتيار نعـ : ألنو مك 

   ال : قابؿ لمطرؽ كالسحب  

   ال : قابؿ لمتشكؿ 

 

 الباحثة : سحر ارجوب                                                      مع التقدير واالحترام 
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 أوال : ميارة التنبؤ باالفتراضات

يصف لو العالج ، وبالتالي صمامات القمب ، فذىب لمطبيب ل  حدىأحمد يعاني من انسداد  في إ 1)
 المتوقع أن يكون العالج :

 غير وارد  وارد االفتراضات المقترحة 

   عممية جراحية مف أجؿ فتح الصماـ  (أ 

   ب( عممية جراحية لزراعة صماـ جديد 

قد يساعد عمى حؿ  ج( تناكؿ دكاء باستمرار
 المشكمة 

  

   بتاتان لو  دكائي د( ال يكجد عالج

 

اني من مرض انسداد وتصمب الشرايين ، ذىب لطبيب القمب والشرايين لمعرفة سبب خالد يع 2)
      :اإلصابة بيذا المرض ، فأجابو الطبيب بأن السبب ىو

 غير وارد  وارد االفتراضات المقترحة 

   التدخيف  ( أ

   ب (عدـ ممارسة الرياضة

     ان ج ( تناكؿ األغذية التي تحتكم دىكن

   (دائما تحتكم عمى زيت الزيتكف  )د( كجبة الفطكر 
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صائح التي ميساء  تعاني من مرض فقر الدم ، قامت بمراجعة أخصائي تغذية ليقدم ليا بعض الن (3
 ار ليا أخصائي التغذية أن عمييا :فقر الدم ، فأشتساعد عمى التغمب عمى 

 غير وارد  وارد االفتراضات المقترحة 

   تناكؿ كجبة الفطكر ت ( أ

   اكؿ المحـك كالكبد تنت ( ب

   تناكؿ الخضار كالفكاكو تج( 

   تناكؿ البقكليات تد( 

  :وليد يعاني من مرض الفشل الكموي ، ولذلك فالعالج المتوقع ليذا المرض ىو ( 4

 غير وارد  وارد االفتراضات المقترحة 

   زراعة كمية أ(  

   تناكؿ دكاء باستمرارب( 

   ج( غسيؿ كمكم

   ؿ الماء بكميات كبيرة تناك د( 

  :لذلك ،عندما يقوم  اإلنسان بمجيود عضمي كبير ، معدل نبضات القمب يحدث عمييا تغير 5)

 غير وارد  وارد االفتراضات المقترحة 

   أ(  يتزايد معدؿ نبضات القمب 

   ب( يتناقص معدؿ نبضات القمب 

   ج( تبقى نبضات القمب ثابتة

    ثـ تتزايدمب نبضات القتتناقص د( 
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 ف , فمن المتوقع أن قضيب الزجاج :قطعة من الصو ي بعند دلك قضيب زجاج(  6

 غير وارد  وارد االفتراضات المقترحة 

   اكتسب شحنة مكجبة أ( 

   فقد شحنة سالبة ب( 

   فقد شحنة مكجبة ج( 

   اكتسب شحنة سالبةد( 

 ثانيا : ميارة التفسير  

  : ن جيازا مغمقا ألنويعد جياز الدورا 7)

 تفسير غير صحيح  تفسير صحيح  التفسير المقترح

   يككف الدـ داخؿ أكعية  ( أ

   عممية تبادؿ المكاد بيف الشعيرات الدمكية كالخاليا  يتيح ( ب

   في حالة الجركح كالنزيؼ  الدمكية األكعية يغادر الدـ ج( 

   مركب مف أكعية دمكية تخرج مف القمب كتعكد إليو د( 

  يعد الجياز البولي ىو أحد أجيزة الجسم الحيوية وذلك النو  : 8)

 تفسير غير صحيح  تفسير صحيح  التفسير المقترح 

    يتخمص مف السمـك عف طريؽ البكؿ  ( أ

   عمؿ عمى تنقية الدـ مف الفضالت ي  ( ب

   حافظ عمى نسبة الماء في الجسـ يج( 

   يحافظ عمى ضغط الدـ في معدؿ طبيعي د( 
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                                            : ( الدورة الدموية الكبرى تسمى الدورة الجيازية وذلك ألنيا  9

 تفسير غير صحيح  تفسير صحيح  التفسير المقترح 

اندفاع الدـ مف القمب إلى جميع انحاء الجسـ تؤدم إلى  ( أ
 عبر الشراييف 

  

شعيرات الدمكية تبادؿ الغازات خالؿ شبكة مف التيتح  ( ب
 في خاليا الجسـ المختمفة 

  

الدـ مف أنحاء الجسـ إلى القمب عبر تسمح بعكدة ج( 
 األكردة 

  

   د( تحدث بيف خاليا الجسـ كالقمب 

  

  : ورقتين تنطبقان ألنال( عند لمس قرص كشاف مشحون بسمك من النحاس فإن 10

 تفسير غير صحيح  تفسير صحيح  التفسير المقترح 

   سمؾ النحاس مادة مكصمة  ( أ

   سمؾ النحاس مادة عازلة  ( ب

   سمؾ النحاس انتقمت إليو الشحنات مف الكشاؼ الكيربائي ج( 

   الكشاؼ فقد شحنات مكجبة د( 
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                                                                              ثالثا : مرحمة االستنتاج 

مت أن المصابيح الكيربائية في أحد المنازل موصولة عمى التوازي ماذا يحدث عند نزع إذا عم11) 
 ؟أحد ىذه المصابيح 

 خاطئ محتمل  صحيح  استنتاجات مقترحة 

    تبقى المصابيح األخرل مضيئة  ( أ

    تنطفئ كؿ المصابيح  ( ب

    ج( تصبح الدارة مفتكحة 

    د( تقؿ شدة إضاءة المصابيح 

 

 :النتيجة تفيد بأن لمصابيح الموصولة عمى التوالي ، فإن حدوث خمل في أحد ا( عند 12

 خاطئ محتمل  صحيح  استنتاجات مقترحة 

    تبقى المصابيح األخرل مضيئة  ( أ

    ب( تنطفئ كؿ المصابيح  

    ج( تزداد شدة إضاءة المصابيح األخرل 

    د( تصبح الدارة مغمقة 
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  : نات الكيربائية من نقطة إلى أخرى داخل موصل تكون الشحنة عند انتقال الشح( 13

 خاطئ محتمل  صحيح  استنتاجات مقترحة 

     سالبة  ( أ

     مكجبة  ( ب

    ج(  متعادلة 

    سالبة أك مكجبة د( 

 

المفاتيح التي يجب إغالقيا حتى يضيء المصباح وال يعمل الجرس (  14
 الكيربائي : 

 خاطئ محتمل  حيح ص استنتاجات مقترحة 

    ( معا 2( كالمفتاح )ح1المفتاح )ح ( أ

    ( معا 3( كالمفتاح )ح1المفتاح )ح ( ب

    ( معا 3( كالمفتاح )ح2ج( المفتاح )ح

    ( 3( كالمفتاح )ح2( كالمفتاح )ح1د( المفتاح )ح
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 رابعا : ميارة تقييم المناقشات 

 من مرض الفشل الكموي  ( تناول المياه بشكل كبير يعمل عمى الوقاية15

 ضعيفة  قوية  اجابات مقترحة 

   ساعد الكمى عمى القياـ بعمميانعـ ، ألنو ي ( أ

   ب( ال ، ألنو ال يكجد عالقة بيف شرب الماء كعمؿ الكمى 

ألنو يساعد عمى إخراج الركاسب الممحية بشكؿ ج( نعـ ، 
 دكرم مف الكمى 

  

   سب مف الكمى نو ال يساعد عمى إخراج الركاد(ال ، أل

 

 لو اثار سمبية عمى جسم اإلنسان  ( ىل التدخين16

 ضعيفة  قوية  اجابات مقترحة 

   أ( نعـ ، ألنو يؤثر عمى كفاءة عمؿ الرئتيف في تبادؿ الغازات

   ب( ال ، ألنو ليس لو أم أثر عمى عمؿ الرئتيف 

   ج( نعـ ، ألنو يسيـ في التسبب بانسداد الشراييف كتصمبيا  

   د( ال ، ألنو ال يؤثر عمى الشراييف في الجسـ 
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 ( ىل ىناك طرق لموقاية من مرض تصمب الشرايين 17

 ضعيفة  قوية  اجابات مقترحة 

   التغذية الصحية  عف طريؽأ( نعـ ، 

   مرض كراثي ب( ال ، ألنو 

     عف طريؽ ممارسة التماريف الرياضية ج( نعـ ، 

   دث فجأة  ألنو يحد( ال ، 

 

خامسا : ميارة االستنباط                                                                                     
(  تقوم األوعية الدموية بنقل الدم عبر أنابيب عضمية بين القمب والجسم ، الشرايين من األوعية 18

 الدمويةّ اذن :

  حيحة غير ص صحيحة  اجابات مقترحة 

   الشراييف تقـك بنقؿ الدـ مف القمب إلى الجسـ   أ( 

   قد تقـك الشراييف بنقؿ الدـ ب( 

     ال تقـك الشراييف بنقؿ الدـ   ج( 

   الشراييف تقكـ بنقؿ الدـ مف الجسـ إلى القمب د( 
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وعة من ىذه ممجموعة من األنسجة التي تشترك في القيام بوظيفة معينة ، ومجىو العضو  (19
 : ذن القمب ، إ اً األعضاء تشكل جياز 

 غير صحيحة   صحيحة  اجابات مقترحة 

   ان أ( يعد جياز 

   ان ب( يعد عضك 

ا     ج( يعد نسيجن

    ان د(  ليس جياز 

 

( الشحنات المتشابية تتنافر ، يتنافر قضيبا الزجاج  المدلوكان بالصوف عند تقريبيما من بعضيم 20
 البعض 

 غير صحيحة  صحيحة ت مقترحةاجابا

   أ( يحمؿ قضيبا الزجاج شحنة مكجبة 

   ب( يحمؿ قضيبا الزجاج شحنة متعادلة 

   ج( يحمؿ قضيبا الزجاج شحنة سالبة 

   شحنة سالبة ك االخر شحنة مكجبة  ي قضيب د( يحمؿ احد
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