جامـعـــــت األزهـــــــر ــــــ غـــــــسة
عمادة اندراساث انعهٍا وانبحث انعهمً
كهٍــــــــــــــــت انخــربــٍــــــــــــــت
ماجسخٍر انمىـاهـج وطرق انخدرٌـــس

أثش حٌظْف منٌرج خاَْْو نخذسّس املفاىْى عهَ انخحصْم ًحنًْت يياساث انخفكري االسخذاليل
يف انعهٌو نذٍ طانباث انصف انسابع يف غضة
إعذاد انباحثت
وفاء حممود علي حسن
إششاف
د .عبد اهلل حممد عبد املنعم

أستاذ المناىج وطرق البحث العممي المشارك

قذيج ىزه انذساست اسخكًاالً ملخطهباث احلصٌل عهَ دسخت املاخسخري يف املناىح ًطشق
انخذسّس كهْت انرتبْت – خايعت األصىش – غضة
4141ه – 4144م

{ شَيِذَ اهللُ أَّوُ ال إِنَوَ إِال هُوَ واملالئكة ُ وَألُواْ العِلْمِ قائِماً بالقِسْطِ ال إلَه إال هُوَ
العَزِيزُ احلَكِيمُ }

"آل عمران (")81

ب

اإلدهاا
أىذُ ىزا اجليذ املخٌاضع إىل كمٍ يٍ :
 سًح ًانذُ انطاىشة سمحو اهلل ًغفش نو ًأسكنو فسْح
خناحو..............................
 إىل يٍ صسعج يفّ حبّ انعهى ًانخعهى ًانذحِ انغانْت حفظيا اهلل
ًأطال يف عًشىا ........................
 قشة عْين ًمثشة فؤادُ انزٍّ صربًا ًحتًهٌا ًكاٌَا سنذاً ًعٌَاً
يل بعذ اهلل صًخِ ًأًالدُ ..................
 إىل كم يٍ قذو يل ّذ انعٌٌ ًاملساعذة ً،مل ّبخم هبا حمخسباً
األخش يٍ اهلل ..........................
 إىل كم طانب عهى .......................
ج

الشكر والتقاير
الحمد هلل الذي جعل الشكر من أج ّل منازل السائرين ،والصالة والسالم عمى سيد
الشاكرين ،وامام الحامدين ،نبينا محمد أما بعد:

ش ُك َر وِ ْع َمخَ َك انَّخًِ أَ ْو َع ْمجَ َعهَ ًَّ َو َعهَى
وتيقنا بقولو تعالىَ ....((:وقَا َل َر ِّب أَ ْو ِز ْعىًِ أَنْ أَ ْ
ً
صانِ ِحٍهَ )) (.النمل،
ضايُ َوأَ ْد ِخ ْهىًِ بِ َر ْح َمخِ َك فًِ ِعبَا ِدكَ ان َّ
َوانِ َد َّ
صانِحا ً ح َْر َ
ي َوأَنْ أَ ْع َم َم َ
من أية)19:
عمى بإتمام ىذه الدراسة المتواضعة واخراجيا إلى حيز الوجود داعيةً
أشكر اهلل  الذي ً
من ً
المولى  أن ينفع بيا االسالم والمسممين وتكون عوناً لي عمى طاعتو.
وانطالقاً من قول الرسول " :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" ،فإنني أتقدم بالشكر الجزيل
لجامعة األزىر بغزة وعمادة الدراسات العميا ،وكمية التربية وقسم المناىج وطرق التدريس
وأساتذتيا األفاضل  ،جزاىم اهلل عنا كل الخير.
وأتوجو بالشكر والتقدير لمدكتور الفاضل /عبد اهلل عبد المنعم إلشرافو عمى رسالتي وحسن
توجيييا فكان نعم المشرف والمشجع ،فمو مني كل الشكر والدعاء بأن يحفظو اهلل ويرعاه ،فجزاه
اهلل عني خير الجزاء.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة د .عمي نصار "مناقشاً
عمى بقبول مناقشة ىذه الرسالة فميم
داخمياً"  ،ود .محمود األستاذ "مناقشاً خارجياً" الذين تفضموا ً
مني كل االحترام والتقدير.
والشكر موصول إلى السادة المحكمين لما بذلوه من جيد ووقت ،ولما قدموه من نصائح
وتوجييات في تحكيم أدوات الدراسة.
كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى مديرة مدرسة حسن سالمة األساسية (أ) لمبنات  /أ .سيير أبو
شمالة التي مدت لي يد العون والمساعدة في تطبيق الدراسة ،أ .ىبة الزعيم المعممة التي قامت
بتدريس طالبات المجموعة التجريبية والضابطة .

د

والشكر الجزيل لكل أفراد أسرتي وأخص بالشكر والدتي واخوتي وأخواتي وزوجي وأوالدي
،،،،،،،،

لما قدموا لي من دعم ومساندة إلنجاز ىذا العمل المتواضع .

وأشكر كل من كان لو دور من قريب أو بعيد ،مباشر أو غير مباشر ،ومن شجعني أو قدم

نصحاً أو بذل جيداً إليصال ىذه الدراسة إلى ما وصمت إليو من نتائج متواضعة.

وأخي اًر أسأل اهلل العمي العظيم أن أكون قد وفقت في ىذه الدراسة فما كان من توفيق فمن اهلل،

وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان.

واهلل من وراء القصد،،،

الباحثة  /وفاء محمود عمي حسن

ه

ممخص الرسالة

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر توظيف نموذج جانييه لتدريس المفاهيم عمى التحصيل و تنمية مهارات

التفكير االستداللي في العموم لدى طالبات الصف السابع في غزة .
وقد تحددت مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي :

ما أثر توظيف نموذج جانييه لتدريس المفاهيم عمى التحصيل و تنمية مهارات التفكير االستداللي في

العموم لدى طالبات الصف السابع في غزة ؟

ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 .1ما المفاىيم المتضمنة في منياج العموم لمصف السابع األساسي ؟
 .2ما ميارات التفكير االستداللي المناسبة لطالبات الصف السابع األساسي؟

 .3ما أسس استخدام نموذج جانييو لتدريس المفاىيم في مبحث العموم لطالبات الصف السابع األساسي
( في وحدة الخصائص الفيزيائية لممادة )؟

 .4ما أثر توظيف نموذج جانييو لتدريس المفاىيم عمى التحصيل المعرفي لدى طالبات الصف السابع
األساسي؟

 .5ما حجم تأثير توظيف نموذج جانييو لتدريس المفاىيم عمى التحصيل المعرفي لدى طالبات الصف
السابع األساسي؟

 .6ما أثر توظيف نموذج جانييو لتدريس المفاىيم عمى تنمية ميارات التفكير االستداللي لدى طالبات
الصف السابع األساسي؟

 .7ما حجم تأثير توظيف نموذج جانييو لتدريس المفاىيم عمى تنمية ميارات التفكير االستداللي لدى
طالبات الصف السابع األساسي؟

وتم استخدام المنيج شبو التجريبي القائم عمى تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبمي –
بعدي  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )80طالبة من طالبات الصف السابع األساسي بمدرسة حسن سالمة

األساسية ( أ ) لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميم غرب غزة لمعام الدراسي  2013-2012م ،موزعين

عمى مجموعتين دراسيتين ،مجموعة ضابطة مكونة من ( )40طالبة ،ومجموعة تجريبية مكونة من ()40
طالبة ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد دليل المعمم ،ودليل الطالب ،وقائمة بالمفاىيم العممية الواردة بالوحدة

الدراسية المستيدفة ،واختبار تحصيمي في المفاىيم العممية ،واختبار ميارات التفكير االستداللي .

وقد تم جمع البيانات وتحميميا باستخدام المعالجات االحصائية عن طريق برنامج( ، )SPSSمعادلة كودر-

ريتشاردسون( )21وطريقة التجزئة النصفية وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار ،وتم تحميل فقرات االختبار
و

باستخدام معامل التمييز ومعامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ،وجرى استخدام اختبار(ت) T-
 testلعينتين مستقمتين الختبار الفروق بين أداء المجموعتين الضابطة والتجريبية ،ومعامل ايتا ،و dاليجاد

حجم تأثير نموذج جانييو .

وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
إحصائيا عند مستوى داللة ) (0.05≥αبين متوسطي درجات الطالبات
 -1توجد فروق دالة
ً
بالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي لصالح
المجموعة التجريبية.

 -2توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوي داللة )(0.05≥α

بين متوسطي درجات الطالبات

بالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي لصالح

المجموعة التجريبية .

ُ -3وجد أن ىناك أثر كبير جداً لمنموذج عمى تنمية التحصيل وتنمية ميارات التفكير االستداللي
بناء عمى مربع ايتا .
ً
وفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج تم وضع عدد من التوصيات أىميا :ضرورة االىتمام
باستخدام نموذج جانييو لتدريس المفاىيم كمدخل لتدريس العموم في المرحمة األساسية العميا باعتباره
أحد النماذج الفعالة في تنمية المفاىيم العممية وميارات التفكير االستداللي كأىداف ميمة لتدريس

العموم.

واقترحت الدراسة القيام بالمزيد من األبحاث والدراسات التي تتناول نموذج جانييو ومتغيرات جديدة .
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Abstract
This study aimed to investigate the impact of the employment of Gagne’s
Model for concepts teaching, on the achievement and development of
reasoning thinking skills in science to the seventh grade female students in
Gaza.
The problem of the study identified at the main question:
"What is the impact of the employment of Gagne’s Model for concepts
teaching on the achievement and development of reasoning thinking skills in
science to the seventh grade female students in Gaza ?"
This main question split into the following sub-questions:
1- What are the concepts which contained in science curriculum for the seventh
grade ?
2- What are the reasoning thinking skills appropriate to the seventh grade female
students?
3- What are the bases of applying Gagne’s model of concept teaching of the
subject of science for the seventh grade female students (in the unit of the
physical characteristic of the material)?
4- What is the impact of applying Gagne model of concept teaching on the
cognitive achievement of the seventh grade female students?
5- To what extent is the impact of applying Gagne model of concept teaching on
the cognitive achievement of the seventh grade female students?
6- What is the impact of applying Gagne model of concept teaching on the
development of reasoning thinking skills of the seventh grade female students?
7- To what extent is the impact of applying Gagne model of concept teaching on
the development of reasoning thinking skills of the seventh grade female
students?
The quasi-experimental approach ,based on designing experimental and control groups
with : pre-test and post-test.

ح

The study sample consisted of (80) female students from the seventh grade of Hassan
Salameh Girls school (A) , supervised by the Directorate of Education of West Gaza, for
the academic year 2012-2013, grouped into two educational groups, a control group,
consisting of (40) student, and an experimental group consisting of (40) student.
To achieve the aims of the study, a teacher’s guide, student guide,list of scientific
concepts included in the target study unit, an achievement test of the scientific
concepts, and deductive, inductive thinking skills test were prepared.
The data were collected, entered and analyzed using the statistical package SPSS
(Statistical Package for Social Science), Richardson (21) equation and split half method
for the reliability coefficient. The coefficient discrimination was calculated for each
statement of the test, T- independent test was obtained to test the differences between
the performance of the experimental and the control groups, ETA Square and (d) were
calculated to find the effect size of the model.
The study achieved the following results:
1- There are statistically significant differences at (0.05) between the means of
the students' scores in both, control and experimental group, in the post test of
the cognitive achievement test favoured to the experimental group.
2- There are statistically significant differences at (0.05) between the means of
the students' scores in both, control and experimental group, in the post test of
the reasoning thinking test favoured to the experimental group.
In light of the findings of the study results, some recommendations were concluded,
including: the need to use Gagne model of concept teaching as an introduction to the
teaching of science at the high basic phase ,considered as one of the effective models
in the development of scientific concepts and deductive, inductive thinking skills as
important goals of teaching science.
The study suggested conducting more research and studies concerning Gagne model
and other new variables.
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1

الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
 المقدمة:

تتجِِدول ٔوعالِِاإوعامتإِِلٕوهاِِموعالتمِِإواِِااته هنواا تاِِان ولِِل اون هسِِاومِِٖوفلِِلعّوعاتلسِِهٕو فساسِِاو
اانِِااوعاارِِانعإبو جعنتِِاووعالإِ ٔوعامال ِِصبو اِِمآوفإلِِااإوتنمهِِصوعوم انِِاإوعاا ِنهصو عام ِِانعإو

عاه نهِِصو عالإسهِِصورِِن ن واست ع ِِْومِِتوعاتٌ ِ نعإوعات ن ا جهِِصبو عاملن هِِصوعامتياإِِصوعات ِ وه عج ِِاو
عونساٖبو ههِنًومآِو سِموعالمسهِصوعاتلسهمهِصو ِلٕوعا تمِالو سِموعا ِٕوعاملن ِ واإِلنوعا تمِالو
سمو هههصوعستخلعٕوعاملن صو تٌاهإ او ومجااإوعااها وعامختسهص .و

اإِِلومهِِهوعحوسِِاااندو تلِِااموعونسِِاٖو ِِٖولهِِن و ااِِا وعاإِِلن و سِِموعاته هِِنبواِِمآو ِ ٖومِِٖوفلِِٕو
فللعّوعاتناهصوعان هسصول وتنمهصوعاته هنواتجنادوعاتمااإوعاخٌأو تإ ل وهامونتا جومههل  .و
و

اِِمآوهلتاِِنوعاته هِِنوعيلع وعااإهإهِِصوعات ِ وه عجِِدوا ِِاوعونسِِاٖومت ه ِنعإوعالإلِِنبو مِِٖوخِِئو

عاته هنوتت ٖوملتإلعإوعاهنلبو مه ادبو نٍنتدواماوا ادبو سهِدو ِ ٖوعلتمِإوعامجتملِاإوفإلِا و
هنإلِ ِ ِ ِ ِ ِ و س ِ ِ ِ ِ ِِموتنمه ِ ِ ِ ِ ِِصوم ِ ِ ِ ِ ِِانعإوعاته ه ِ ِ ِ ِ ِِنوا ِ ِ ِ ِ ِِل وف نعلل ِ ِ ِ ِ ِِاوا ِ ِ ِ ِ ِ ِ وتهه ِ ِ ِ ِ ِِلوم ِ ِ ِ ِ ِِن ٕوعو ِ ِ ِ ِ ِِال و

عامثسمب( خن ب .)25:1998و
ُ
و

ِ ولِِمعوعاإلِِللوفثاتِِإونتِِا جوعاللهِِلومِِٖوعال عنسِِاإوفٖوعاإِِلن و سِِموعاته هِِنوعاسِِتلاا وت ِنتاٌو

عنتااٌ ِِاولعاوهاإل ِِا هاواااإ ِِلن و س ِِموعاتاإل ِِهٔوعاملن ِ ِ بو ااس ِِتلأومتٌسِ ِ ور ِِن ن وال عنس ِِصو
عاللهلومٖوعامهالهٕوعالسمهص .و

و(Norman, 1997, Trevor& Lorna, 2000,Tytter& Peterson, 2003).
و

قِِلوعاتِِٔوم ر ِ َوعامهِِالهٕوعالسمهِِصوم انِِصومتمهِِه و نِِلوعام تمِِهٖوااااا ِ وعاتنا ِ وامِِاوا ِِاومِِٖو

فلمهصوااا صو وعاتلسهٕو عاتلسٕبو

وهالىومست هاإوعاانااوعاملن واسلسٕوعات وتانمو سه اوااق و

مست هاإولمعوعاانااومٖوماالئو تلمهمِاإو قِ عنهٖو نٍنهِاإبو مِاوتلِلولِم وعامهِالهٕو عاِل ومِٖو
فلٕون عتجوعاتلسٕوعات وهم ٖومٖوخيا اوتنٍهٕوعاملن صوعالسمهصوالىوعامتلسٕواإل ن وترِهمو سه ِاو

عاملنم .و

هٖوعس ِِتخلعٕوعامه ِِالهٕوعالسمه ِِصو ماِ ِ نواان ِِااومن ِِالجوعالسِ ِ ٕوها ِِا ٍو س ِِموانه ِِصوعالس ِِٕبو هس ِِا لو

عامتلسم ِِهٖو س ِِموهلنعٓوفلمه ِِصوعالس ِِٕو ل ن و ِ ِ واه ِِات ٕبو همن ِِتوعات ِ ِنعنوعا ِِم وهن ِِأو ِِٖول عنس ِِصو
عام رِ اإوا ِ ِ ِِٔومنهإلِِٔبو عامهِِالهٕولِ وعا ا ِ ِِلعإوعاانا هِِصواسلسِ ٕبو لِ وم ِ ِ ناإوا ت ِ ِ ِِابو
ٖوٌنهْوعامهاله ِِٕوهتٕوعات عإلٔواهٖوعي ِ ِنعلولعخٔوعامجتمل ِِاإوعالسمهِ ِِصوف وخانج ِ ِِا(.عاخسهس و

آخِِن ٖب)78:1996بو ل ِ وعالناإلِِنوعامنٍم ِ ِِصووعام ج ِ ِ ِ ِِصوي وملس م ِ ِِاإوف وملِ ِ ِِن صو سمه ِ ِِصو
2

ِالهٕوهلِلولِل اوفساسِهاومِٖوفلِلعّوتِلنهوو
هتٕوتإلهم ِ ِِاب(و الوعاسِيٕب)146:2001بو تلسِٕوعامه
ُ
عالس ٕبو

وتإسٔومٖوتلإهلوعااه صو تلمٔو سموعنلماوو ت امٔو ن َوعاملن صوالر اومِتوالًِبو

مٖوفجِٔومآِوهإِتو سِمو ِاتْوملسِٕوعالسِ ٕومسِ اهدوتاإهِْوفلِلعّوتنا هِصوتتخٌِمواِل لوتسإِهٖو

عاملس ماإو تإلٔوهاموتنمهصوعامهالهٕوعالسمهص.و(و الوعانا ب)1:1999
و

هنجِتوعاتن هِِهو سِِموتلسِِٕوعامهِِالهٕوعالسمهِِصو ِ وفن ِِاوتإِ ٕوا ٍههِِصوعقتإلِِالهصو ِ ومجِِأوتإلِِنهّو

عاملن ِِصوعالسمهِِصو تنٍهم ِِاو تلسهم ِِابو رِِيو ِِٖوفن ِِاوتههِِلومِِٖوعلتم ِإوعامتلسمِِهٖوامِِال وعالس ِ ٕو
تاهِِهلٕو سِِموعاتلمِِْو ِ ول عنسِِت او عاتخإلِِيو ه ِِابو مِِاوتسِِا لو سِِموتهسِِهنو

ِِٕو ثهِِنومِِٖو

عي هااوعات وتثهِنوعلتمِام ٕو ِ وعااه ِصبو تههِلومِٖوقِلنت ٕو سِموعسِتخلعٕوعاملس مِاإو ِ وم عقِّو

أوعام يإ.وووو(عا ناهن بو إلالْب)100:2000
و

اامهِِالهٕومِِٖوفلِِٕومثهِنعإوعاته هِِنو ا ِِاول نو اهِِنو ِ وتنٍِِهٕوعاخاِِنبو سِِموعاِِنلٕومِِٖوعيلمهِِصو

عات وتاٍموا اوعامهالهٕوعالسمهصوهاوفٖوعاللهلومٖوعالنعساإو عااا

وعاتنا هصو وتلنهووعالس ٕو

ن ِِم نومن ِِاول عنس ِِصو( ا ِِلوعاا ِِاق ب)1999بو ل عنس ِِصو(واس ِِإوعا ِِلهٖب)2010وف ِِانإوها ِِمو جِ ِ لو
إلل ااإوجمصو وتلسٕوعامهالهٕووع تساا اونٍ عنواتها ت اومٖواهِ وفن ع ِابواسِاٌت ابوتلإهِللابو
تجنهِِللابو مأا هت ِِابو مِِٖواِِهٖولِِم وعاإلِِل ااإوٌاهلِِصوعامه ِ ٕوعالسم ِ و عاخسٌِِو ِ وملنِِا وف و

لااتِِدوعاسهٍهِِصو ِِمعٓوعاِِنإيو ِ وخسههِِصوعاٌاا ِ وعالسمهِِصوف وعاه ِِٕوعاخٌِِأوامه ِ ٕوسِِااْوم ِنتاٌو

ااامه ٕوعاجلهل .و
و

اتس هٔوتلسهٕوعامهالهٕوتٌنْوعاللهلومٖوعااااثهٖو عاتنا ههٖوات ره ومآِوفمثِأوجانههِدبولهسِلعو

تااابومهنٔو تهنس ٖبو س هماهنبو ان ننبو.......عاخ).

م ِِثيوجانهه ِِدولِ ِ وفا ِِلوعاتناِ ِ ههٖوعا ِِمهٖوتا ِِلث عو ِِٖوٌاهل ِِصوتلس ِِٕوعامه ِِالهٕو تلنهسِ ِ ابواهِ ِ و

عستخسيوثي وف انون هسصوا ٔوعامه ٕو ٌاهلصوتلسمد :و
 -عامه ٕو مسهاإو إسهصوعستلااهص .و

 هتٌس وتلسٕوعامه ٕو مسهاإوعاتمههه.و

 عيلعاوعام وهلٔو سموتم ٖوعامتلسٕومٖوتلسٕوعامه ٕ.اإِلوقِإوجانههِدواتاسهِٔولقهِْوالمسهِصوعاِتلسٕبوتنِِا ٔو ه ِاوجمهِتوعامت هِنعإوعاتِ وتِ ثنو ه ِاواهِ و

هم ٖواسملسٕوعا ع

وهمعوعستخلٕونم مووجانههدوا ٔوجهلوفٖوهاإْوتلسمِاو ِا يوقاأِواياتهِاٍو

عاستل ااو عانتإأ.و(سلال بو عاه سّب )138:1988و

انِِااوو سِِمومِِاوسِِاْوا ِ ٔوعام ِِا ٔوعات ِ وهلِِان ومن ِِاوتلسِِهٕوعالس ِ ٕو خاإلِِصوعامهِِالهٕوعالسمهِِصو
تنمهت ِِاواِِلىوعاٌساِِصو سِِموعخِِتيّومسِِت هات ٕوعاتلسهمهِِصوهتٌس ِ ومآِِوعسِِتخلعٕونمِِامووتلنهسِِهصو
3

مناسِِاصوترِِمٖوسِِيمصوت ِ هٖوعامهِِالهٕوعالسمهِِصو ت ِِجتوعاسِِتلأوعالسمِ و تلمِِٔو سِِموتنمهتِِدبو
تإسِِٔومِِٖوعاتسإِِهٖو عااهٍِِوعاإِِا ٕو سِِمو ِِلٕوعاه ِِٕبواِِمآوقامِِإوعااااثِِصواتان ِ ونم ِ مووجانههِِدو

ات ِِلنهووعامه ِِالهٕواهِ ِ وس ِِتإ ٕوم ِِٖوخ ِِئوتهلهس ِِدو س ِِمون ِِتومس ِِت ىوعاتاإل ِِهٔوعاملن ِ ِ وا ِِلىو

عاٌاااِِاإو تنمهِِصوعاته هِِنوعاسِِتلاا واِِله ٖوناِ وانِِااوعا خإلِِهصوعاهسسٌِِهنهصوعامت امسِِصو ِ ؤٍِِو
منالجناوعاهسسٌهنهص .و
و

 مشكمة الدراسة:
انااو سموماوساْو إلوتتاللوم سصوعالنعسصو وعاتسا ٔوعان هووعاتاا  :و

"ما أثر توظيؼ نموذج جانييو لتدريس المفاىيـ عمػ التصيػيؿ و تنميػة ميػارات التفكيػر
االستداللي في العموـ لدى طالبات اليؼ السابع في غزة ؟"

ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 .1ماوعامهالهٕوعامترمنصو ومن اووعالس ٕواسإلّوعاسااتوعيساس و؟

 .2ماوم انعإوعاته هنوعاستلاا وعامناساصواٌااااإوعاإلّوعاسااتوعيساس ؟
 .3مِِاوفسِِووعسِِتخلعٕونمِ مووجانههِِدواتِِلنهووعامهِِالهٕو ِ ومااِ وعالسِ ٕواٌاااِِاإوعاإلِِّو
عاسااتوعيساس و( و ال وعاخإلا يوعاهههها هصواسمال )؟

 .4مِِاوفثِِنوت ٍهِِّونمِ مووجانههِِدواتِِلنهووعامهِِالهٕو سِِموعاتاإلِِهٔوعاملن ِ واِِلىوٌاااِِاإو
عاإلّوعاسااتوعيساس ؟

 .5مِِاواجِِٕوتِِأثهنوت ٍهِِّونم ِ مووجانههِِدواتِِلنهووعامهِِالهٕو سِِموعاتاإلِِهٔوعاملن ِ واِِلىو
ٌااااإوعاإلّوعاسااتوعيساس ؟و

 .6ماوفثنوت ٍهّونم مووجانههدواتِلنهووعامهِالهٕو سِموتنمهِصوم ِانعإوعاته هِنوعاسِتلاا و
الىوٌااااإوعاإلّوعاسااتوعيساس ؟

 .7مِِاواجِِٕوتِِأثهنوت ٍهِِّونم ِ مووجانههِِدواتِِلنهووعامهِِالهٕو سِِموتنمهِِصوم ِِانعإوعاته هِِنو
عاستلاا والىوٌااااإوعاإلّوعاسااتوعيساس ؟

و

 فرضيات الدراسة:

 .1ت جِِلو ِِن ْولعاِِصوهاإلِِا هاو نِِلومسِِت ىولااِِصو)(0.05≥αواِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوعاٌاااِِاإو
ااامجم تهٖوعاتجنهاهصو عارااٌصو وعاتٌاهْوعاالل واختاانوعاتاإلهٔوعاملن و مآواإلاا و

ٌااااإوعامجم صوعاتجنهاهص.

 .2هإلِِٔواج ِِٕوت ِِأثهنوت ٍه ِِّونمِ ِ مووجانهه ِِدواتنمهِِصوتاإل ِِهٔوعامه ِِالهٕوعالسمه ِِصوا ِِلىوٌااا ِِاإو

عاإلّوعاسااتوهامو(≥ )0.14و ماوهإاوواملالاصومناتوعهتاو.
4

 .3ت جِِلو ِِن ْولعاِِصوهاإلِِا هاو نِِلومسِِت ولااِِصو)(0.05≥αواِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوعاٌاااِِاإو
ااامجم تهٖوعاتجنهاهصو عارااٌصو وعاتٌاهْوعاالل واختاانوعاته هنوعاستلاا و مآواإلاا و

ٌااااإوعامجم صوعاتجنهاهص.

 .4هاإِِْوت ٍهِِّونمِ مووجانههِِدواتنمهِِصوعاته هِِنوعاسِِتلاا واِِلىوٌاااِِاإوعاإلِِّوعاسِِااتواجِِٕو
تأثهن(≥و0.14و)و ماوهإاوواملالاصومناتوعهتاو.

 أىداؼ الدراسة :و

تسِِِلموعال عنسِ ِِصوعااااهِ ِِصوهاِ ِِموعستإإلِ ِِااوفثِ ِِنوعسِِِتخلعٕونم ِ ِ مووجانههِ ِِدوات ِِلنهووعامه ِِالهٕو سِ ِِمو
عاتاإلهٔو عاته هنوعاستلاا و ِ وعالسِ ٕواِلىوٌاااِاإوعاإلِّوعاسِااتوعيساسِ وا ِه و مآِومِٖو

خئوماوهس  :و

 .1تالهلوقا مصوااامهالهٕوعالسمهصوعامترمنصو ومن اووعالس ٕواسإلّوعاسااتوعيساس .
 .2تالهلوقا مصوام انعإوعاته هنوعاستلاا وعامناساصواٌااااإوعاإلّوعاسااتوعيساس .

 .3تالهلوفسووعستخلعٕونم مووجانههدو واا وعالس ٕوالىوٌااااإوعاإلّوعاسااتوعيساس .
 .4عاتلِِنّو سِِموفثِِنوت ٍهِِّونم ِ مووجانههِِدواتِِلنهووعامهِِالهٕو سِِموعاتاإلِِهٔوعاملن ِ واِِلىو

ٌااااإوعاإلّوعاسااتوعيساس .

 .5عاتلِِنّو س ِِموفث ِِنوت ٍه ِِّونمِ ِ مووجانهه ِِدواتِِلنهووعامه ِِالهٕو س ِِموتنمه ِِصوم ِِانعإوعاته ه ِِنو
عاستلاا والىوٌااااإوعاإلّوعاسااتوعيساس .

 .6عاتلِِنّو سِِمواجِِٕوتِِأثهنوت ٍهِِّونم ِ مووجانههِِدواتِِلنهووعامهِِالهٕو سِِموعاتاإلِِهٔو تنمهِِصو
م انعإوعاته هنوعاستلاا .و

 أىمية الدراسة:

 .1قلوتته وعالنعسصواسٌااااإو نإلصوع تسا وعامهالهٕوعالسمهصواٌنهإصوفس ٔو وفهسنو.
 .2هإِِلٕوعااا ِ وخٌ ِ عإوهج عن هِِصواسِِتخلعٕونم ِ مووجانههِِدواتِِلنهووعامه ِالهٕو ِ وتلسِِهٕوعالس ِ ٕو

اسإلّوعاسااتوعيساس .

 .3تإ ِِلهٕونمِ ِ مووات ِِلنهوو ا ِِل و(عاخإل ِِا يوعاهههها ه ِِصواسم ِِال )و إ ِِاوانمِ ِ مووجانهه ِِدوات ِِلنهوو
عامهالهٕوهم ٖوفٖوهستههلومندوعاإا م ٖو سموتخٌهٌومنالجوعالس ٕو تنههملا.

 .4قِِلوتُههِِلوملسمِ و مِ ج وعالسِ ٕو ِ وعاتلِِنّو سِِمومِِلعخٔو نمِِامووتلنهسِِهصوخاإلِِصواتِِلنهوو

عامه ِِالهٕبوفهر ِِاوتهه ِِلو ِ ِ وتإ ِِلهٕونم مج ِِاويل عإوااثه ِِصو(عختا ِِانوعاتاإل ِِهٔو–وعختا ِِانوعاته ه ِِنو
عاس ِ ِِتلاا )وهس ِ ِِا لو ِ ِ ِ وتإ ِ ِ ِ ِِلهنومس ِ ِ ِ ِِت وتاإل ِ ِِٔوعاٌِ ِ ِ ِ ِ ِِااااإوعاملن ِ ِ ِ و م ِ ِِانعإوعاته ِ ِ ِِهنو
عاسِ ِِتلاا و ِ ِ ِ وعا اِ ِِل وعامإنن .
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 .5تلتانومٖوف ع ٔوعالنعساإو ولمعوعاهنَواس و سٕوعااااثص.

 ميطمصات الدراسة:
تتبن الباصثة التعريؼ االجرائي التالي :
نموذج جانييو لتدريس المفاىيـ:

ل ِ ونم ِ مووان ِ و سِِموعقت عناِِاإو نهرِِصوقااسِِصوايختاِِانو عاتٌاهِِْو ِ وعاتِِلنهووعاإلِِه بو
خيإلصوماوتمههوادوجانههدوناٌدواأل انوعان هسهصوعاثي وعآلتهص :و

 .1ج لوفنماٌومختسهصومٖوعاتلسٕومنتاصوتنتهااولنمهاو متلنجصو ومست ىوعاإلل اص.
 .2ج لوانهصولنمهصومتلنجصو وعامست هاإوا ٔومال وتلسهمهص.

 .3ج ِ ِ ِ لوٌِ ِ ِِنْوتلسهمِ ِ ِِصوملهنِ ِ ِِصوااِ ِ ِِلومِ ِ ِِٖوناٌ ِ ِ ِِاواأنمِ ِ ِِاٌوعاِ ِ ِِتلسٕوعامختسهِ ِ ِِصو(.سِ ِ ِِلال و
عاه سّب)149:1988

وتعرؼ الباصثة الميطمصات التالية :
التصييؿ:
ل ِ وعالنجِِصوعات ِ وتاإلِِٔو سه ِِاوعاٌاااِِصو ِ وعاختاِِانوعاتاإلِِهس وعاِِم وف لتِِدوعااااثِِصواإهِِاوو
عاملِِانّو عاخا ِنعإوعات ِ وت ِِتمٔو سه ِِاوعا اِِل وعال عنسِِهصو عات ِ وع تسِِات اوعاٌاااِِصونتهجِِصومن ونلِِاو
اخانعإو م عقّوتلسهمهصوتلسمهصو .و

سهإهووعاتاإلهٔوعامست هاإوعاتااهصواس واس ٕو:وتم نوبو ٕوبوتٌاهْو .و
و

التفكير االستداللي:
ن ِِاٌو إس ِ وهترِِمٖوممانسِِصوعاٌاااِِصوعاللهِِلومِِٖوعالمسهِِاإوعالإسهِِصوعالسهِِاو نِِلماوتت ِ ع نواِِله او

ملس مِِاإوا ِ ٔوم ِ سصومِِابوتت إلِِٔومِِٖوخيا ِِاوانتِِا جوتس ِ ٕو ِ وأِِوتسِِٓوعام ِ سصبو هإِِاوو
هج عن هاوامجم َوعالنجاإوعات وتاإلٔو سه اوعاٌاااصو وعختاانوعاته هنوعاستلاا  .و
ميارات التفكير االستداللي :

 االسػػتنباط  :اسللب ة حير للس لذخيللا ف للم اايللسإ ثللخ اارللا االلم ااىللصااخبص .
 االسػػػتق ار  :اسلللب ة حير لللس لذخيلللا ف لللم اايلللسإ ثلللخ ااىلللص االللم اارلللا ثلللخ ااخلللبصاام اا بة .
 االستنتاج  :اسب ة حير س لذخيا ببايسإ ثخ ااج ب ة اام ااجىه ل .ثللخ اا للبة االلم
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 صدود الدراسة:

 .1الصد المكاني:

ت ِِٕوتٌاه ِِْوعال عنس ِِصو ِ ِ وملنس ِِصواس ِِٖوس ِِيمصوعيساس ِِهصو(وفو)واسان ِِاإو عاتاال ِِصواِ ِ هعن وعاتناه ِِصو
عاتلسهٕ-واملهنهصولن وله  .و
 .2الصد الزماني:

جنىوتٌاهْوعالنعسصو وعاهإلٔوعي ٔومٖوعالإوعالنعس 2013/2012و .و
 .3الصد الموضوعي:

وف -تإتإلِِنوعال عنسِِصو سِِموعستإإلِِااوفثِِنوت ٍهِِّونم ِ مووجانههِِدواتِِلنهووعامهِِالهٕوعالسمهِِصو
سِِموعاتاإلِِهٔو تنمهِِصوعاته هِِنوعاسِِتلاا و ِ وعا اِِل وعاثااثِِصو(عاخإلِِا يوعاهههها هِِصو

اسمال )ومٖو تا وعالس ٕوعالامصواسإلّوعاسااتوعيساس .
و -تإتإلنوعالنعسصو سموم انعإوعاته هنوعاستلاا وعاتااهص:
عاستنااٌو–وعاستإنعاو–وعاستنتاو .و

 .4الصد البشري:

وتإتإلنوعالنعسصو سمو هنصوقإللهصومٖوٌااااإوعاإلّوعاسااتوعيساس  .و
 .5طالبات اليؼ السابع:

لِِٖوٌاااِِاإولنسِِٖوسِِاتوسِِن عإومِِٖوعاإلِِّوعي ٔوعااتِِلع وهاِِموعاإلِِّوعاسِِااتو تإِِتورِِمٖو

عاسسٕوعاتلسهم وعاهسسٌهن و ومناسصوعاتم هٖبو تإتوف مانلٖواهٖو()13-12وسنصو.
و

و

و

و

و
و
و
و
و
و
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

احملور الول :ثعريف املفاهمي
احملور الثاين :منوذج جانييه
احملور الثالث :التفكري الاس تداليل و
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المحور األول
تعريف المف اهيم
وجااو و(عاملجٕوعا سهٌ)بوفٖوعامه ٕومٖوعامإللنوعاثيث و ٕو عاه ٕواسٖوتإل نوعاملنمو
ج ل وعستللعلوعاملٖوايستنااٌو عامه ٕومجم صومٖوعاإلهاإو عاخإلا يوعام راصواملنمو
س .و(عانعلهٕبو آخن ٖبوعامجسلوعاثان )704:و و

أما تعريفات التربوييف لممفاىيـ:
اإل وتلللإ و تن إ وتلنههاإ وعامه ٕ ونٍ عن واتللل و تن َ وف ان و فنعا و خانعإ وعامختإلهٖو
عااااثهٖو وعاتناهصو سٕوعانهو .و
هلنّو"جاان"()332:2003وعامه ٕواأند:وتإل نو إس ومجنلو و ٔونمهوف و سمصوف و ادو
جمسص وتستخلٕ واسلااص و سم و

ا وف وم ر َ وف وٍالن و سمهص وملهنصب و تت ٖ ونتهجص وناٌو

عااإا ْوالر اواالًو جعهجالوعاليقاإوعاإا مصواهن او .و
هلنّو"سيمص"و()53:2004وعامه ٕو ااتاا :و ن وتختيواٍالن وف و يمصوف وعستنتاوو إس و
هلانو ندو ال وا عسٌصو سمصومٖوعا سماإوف ومإلٌس وملهٖ .و
هلنّو"عاس ا و عيلا"و()28:2009وعامه ٕوعالسم واأند:وتجنهلو إس واسلناإلنوعام تن صواهٖو
ل وم عقّوف واإا ْ .و
هلنّ"وههت ٖ"و()129:2010وعامه ٕوعالسم واأند:وماوهت ٖوالىوعاهنلومٖوملنمو

ٕو

هنتاٌاٖوا سمصوف ومإلٌس وف و اان وف و مسهصووملهنصبو وهت ٖومٖوجهفهٖوعاسٕو(عانمهوف و
عامإلٌس )و عالااصوعاسهٍهص و
مههو"من وب عااهسص"و(211:2002و)واهٖون هٖومٖوعاتلنهّواسمه ٕ :و
 عي ٔ:وهلِنّوعامه ِ ٕومِٖوعانااهِصوعامنٌإهِصواأنِدو سمِصوع و سمِاإوتٌسِْو سِموف ِِهااواواإلنوا اوتجمل اوسماإوممهه .
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 عاثان :وهلنّوعامه ٕومٖوعانااهصوعانهسهصواأندوإل ن وملنهصوهلاِنو ن ِاوانمِهوف وا سمِصوواااجمتواهٖوعاتلنهههٖبوهإلا وتلنهّوعامه ٕومٖو ج صونٍنلماول :و سمصوع و سماإو
تٌسْو سموإل ن وملنهصوا اوسماإوممهه وتلمٕو سموف هااواواإلنوا او.و
اإلو ن دو"ه سّ"و( )513:2002سموفندون َومٖوعامهالهٕومعإوعاإلسصوااالس ٕبو تُلِنّواأن ِاو
فانه ِِصو إسه ِِصوتن ِِتجو ِِٖوهلنعٓوعاليق ِِاإوعام جِ ِ ل وا ِِهٖوعاٍِ ِ علنوف وعيا ِِلع وف وعي ِِهااومعإو
عاإلِِسصواِِاالس ٕبو مآِِوعاانِِااولاااِِاومِِاوهإ ِ ٕو سِِموفسِِاووتنٍِِهٕوتسِِٓوعاٍ ِ علنوف وعي ِِهااو ِ و
فإلناّوفقٔو للعومن ِابو تختسِّوعامهِالهٕوعالسمهِصومِٖواهِ وسِلت او ِم ا او لنجِصو م مهت ِاو
 .لمعوهلن وفٖوعامه ٕوعالسم وماولِ وهاوإلِهالصومجِنل واسخٌِ ٌوعام ِتن صواِهٖومجم ِصومِٖو
عااإِِا ْوعالسمهِِصوبو لِ وهلاِِنو ِِٖو يقِِصومنٌإهِِصواِِهٖوملس مِِاإومعإوإلِِسصواالر ِ ابو عامه ِ ٕو
عالسم و اان و ٖومإلٌس و تلنهّواسمإلٌس و(عالااصوعاسهٍهصواسمه ٕو)و .و
هِِنىو"عا هِِل "()37:2005وفٖوعامهِِالهٕول ِ وعا اِِلعإوعاانا هِِصواسلس ِ ٕو ِِٔومه ِ ٕواِِدومِِلا ٔو
ملِِهٖوهِنتاٌواِِدو ِِاامه ٕو ِِن ومجِِنل وت ِِهنوهاِِموف ِِهااوا ِِاوإلِ ن و ِ وعاِِملٖبو قِِلوتلٌِ ولِِم و
عاه ن وعامجنل وعسماوهلٔو سه ابو مه ٕوعامه ٕ:ول وعاملنموعام وهلٔو سموعامه ِ ٕبو عامهِالهٕو
قلوت ٖوف اهصومثٔوعاهمٖو عا تسصبو قلوت ٖوم تإصومثِٔوعا ثا ِصو عاسِن صبوف وقِلوت ِ ٖوعامهِالهٕو
ماس سصومثٔوعاانعنبو عاا ن بوف ومجنل ومثٔوعاه ت ٖو عامنو .و
سِِموعاِِنلٕومِِٖوعخِِتيّوعاتلنههِِاإوعاسِِااإصبوتِِنىوعااااثِِصوفن ِِاوتتهِِْوملِِاو ِ وج لنلِاو عات ع ِِاو
سمومجم صومٖوعالناإلنو ل  :و
 وف هااوف واإا ْوت تنٓواخإلا يوملهنص. تإل نو إس وف وت هٖو إس . ف انوف وإل نوملنهصوتمثٔوخإلا ي.-

سماإوف ونم هوتلٔو سموعي هاا.

تينيؼ المفاىيـ العممية:

إلنّو"عيلاو عاس ا "()28-29:2009وعامهالهٕوعالسمهصوهام :و
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 .1مفاىيـ مادية :وتمتاه واأن ا وماس سصب وتلتمل و سم وعامياٍص وعاماا ن ومثٔ و(عاهلن بو
عاتمللبوعاتجمل) .و

 .2مفاىيـ مجردة :وتلتمل و سم وعاتخهٔ و عاإلنعإ وعالإسهص وعالسها ومثٔ( وعامن ب وعيه ٖبو
عوا تن ٖ) .و

 .3مفاىيـ ربط :وتناٌواهٖوف ثنومٖوخاإلهصواسمه ٕومثٔ:و"عامال و ٔو

اوه ٔواه عهو

مٖوعاهنعُو ادوثإٔو وهم ٖوهل عن دواااا عو" .و

 .4مفاىيـ فيؿ:وتلنّواخاإلهصو عال وف وه تنٌو ه اوت ع نوخاإلهصومالل ومثٔو"عيه ٖو
من وتامٔو انصو ناا هص" .و

 .5مفاىيـ عالئقية:ونتجإو ٖو يقصوتناٌواهٖوف ثنومٖومه ٕومثٔ"وعا ثا صوٍ نإومٖو
خئوعاليقصواهٖوعا تسصو عااجٕ" و

 .6مفاىيـ معقدة :ومهالهٕ وتلتمل و سم ونٍنهاإ وتهسهن وعاٍ علن وعالسمهص ومثٔ و"عاتٌ ن-و
عاتأهٖ" .و

هإلنّو"ن عٖ"و()41:2001وعامهالهٕوعالسمهصوهام :و

 ومفاىيـ مركبو (عالئقية) :ول وعامهالهٕ وعات وت تْ ومٖ وعامهالهٕ وعااسهٌص ومثٔ:وعاتسانَبوعاجاماهص.........عاخو .و

 ومفاىيـ تينيفية :وعامهالهٕ وعات وت تْ ومٖ وخإلا ي وتإلنهههص ومثٔ :وعاهإانهاإوعاي إانهاإبوعامخس ٌو عامن .........عاخ .و

 و مفاىيـ عمميات :ول وعامهالهٕ وعام تإص ومٖ وعالمسهاإ ومثٔ :وعات اثنب وعاتإٌهنبوعانم ....عاخ .و
هتهْو"ههت ٖ"و()79:1999ومتو"عيلاو عاس ا "()28:2009بو "خٌاهاص" و()39:2008و وفٖو

عامهالهٕوعالسمهصومهالهٕوناٌبومهالهٕو إلٔبومهالهٕو ي إهصو هرهّوعاتإلنههاإوعاتااهص :و

-1ومفاىيـ تينيفية:و ماوفٖوعاهرصوهإتورمٖوعاهسهعإ .و
-2ومفاىيـ عممية إجرائية:و ماو وعاتإٌهنو عاتمثهٔوعار

-3ومفاىيـ وجدانية:و ماو وعاتإلهنو عاتجالاإو عامه ٔ .و
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.و

أىمية تعمـ وتنمية المفاىيـ العممية:
هلتانوت هٖوعامهالهٕوعالسمهصو تنمهت اوالىوعاٌساِصوفاِلوفلِلعّوتِلنهووعالسِ ٕو ِ وجمهِتوم عنأِو
عاتلسِِهٕوعامختسهِِصبو مِِاوهلتاِِنومِِٖوفساسِِهاإوعالسِِٕو عاملن ِِصوعالسمهِِصوعات ِ وتههِِلوله سِِدوعالِِإو ِ و
عنتإأوفثنوعاتلسٕ.و(عانجل بو آخن ٖبو)349:2004وو و
اسمه ِِالهٕوفلمهت ِِاو ِ ِ و مسه ِِصوعا ِِتلسٕو عاتلسِ ِهٕبو ِ ِ وف وم ِِال ول عنس ِِهصبواهِ ِ وع تانل ِِاو(ان ن ِِن)و
عيس ِِاوو ِ ِ وانه ِِصوعام ِِال وعاتلسهمه ِِصبو منتاٌ ِِصواٌنهإ ِِصوعاته ه ِِنوعاخاإل ِِصوا ِِٔوم ِِال .و( نا ِِاٖبو
آخن ٖبو )40:1984و
ه ِِلوملٍِِٕوعام تمِِهٖواااتناهِِصو عاتلسِِهٕورِِن ن وتلسِِٕوعامهِِالهٕو ِ ومختسِِّوعام ِ علوعال عنسِِهصواِِمعو
هلمٔوعاملسم ٖو مخٌٌ وعامنالجو م اهِ وعا تِ وعاملنسِهصواتلنهسِ ابو اامهِالهٕوت ِ ٔوعيسِاوو
استلسٕوعي ثنوتإلماو تلسٕوعاماالئو تلسٕوأوعام يإ.و(سلال و عاه سّب )91:1988و
ه نلو"سيمص"و()57:2004وأىمية تعمـ المفاىيـ في اآلتي :و
 عامهالهٕوتجمتوعااإا ْو تإلنه او تإسٔومٖوتلإللاو ل وف ثنوثااتاومٖوعااإا ْ.
 عامهالهٕوتإسٔومٖوتلإلوعااه صبو تس ٔولنعسصوعاٌي وام نات ا.
 تلسٕوعامهالهٕوهسا لوعامتلسٕو سموعاتهسهنو عاتٌاهْو نإٔوفثنوعاتلسٕ.
 هس ٕوتلسٕوعامه ٕو سموعاإرااو سموعاسهٍهص.
 ت ل ولنعسصوعامهالهٕوهاموههال وعلتمإوعاٌي وامال وعالس ٕو تههلومٖولع لهت ٕ.
ولنسِِصوعامهِِالهٕوهاِِموههِِال وقِِلن وعاٌِِي و سِِموعسِِتخلعٕوعا ٍِِا ّوعان هسِِصوعات ِ و
 ت ِ ل وع
تتمثٔو وعاتهسهنو عاتا ٕو عاتنا .
 ت ل ولنعسصوعامهالهٕوهاموههال وقلن وعاٌي و سِموعسِتخلعٕوعاملس مِاإو ِ وم عقِّوأِو
عام يإ.
 ت ل ولنعسصوعامهالهٕوهاموتنمهصوعاته هنوعاات ان والىوعاٌي  .و
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 ت ِ ل ول عنسِِصوعامهِِالهٕوها ِِموت ِ هنوفسِِاوواختهِِانوعاخاِِنعإو تنٍِِهٕوعام قِِّوعاتلسهمِ ِ و
تالهلوعا لّومٖوعانتا ج.
هووعامهالهٕوهم ٖومٖوعانعهوعاتنعاٌواهٖو ن َوعالسٕوعامختسهص.
 تلن
ّ
وهسخيو"سلال و"( )21-22:1988فوائد المفاىيـ بالنقاط اآلتية:وو و
 ت ل وعامهالهٕوهاموعامسالمصوعاها سصو وتلسٕوعاتيمهمواإل ن وسسهمص.
 تسِِا لوعامهِِالهٕوعاتيمهِِمو سِِموعاتلامِِٔواها سهِِصومِِتوعام ِ يإوعاٌاهلهِِصو عاجتما هِِصو
اساه صو مآو ٖوٌنهْوتخههه اوهاموفجهعاوهم ٖوعاتا ٕوا ا.
 تسا لوعامهالهٕو سموتنٍهٕو للواوهاإلمومٖوعامياٍاإو عاملن اإوعااسهص.
 تسِِا لوعامهِِالهٕو ِ وأِِوالًِِوإلِِل ااإوعاِِتلسٕوخِِئوعنتإِِأوعاتيمهِِمومِِٖوإلِِّوهاِِمو
آخنوف ومٖومست ىوتلسهم وهاموآخن.
 تلتانوعامهالهٕومِٖوعيل عإوعام مِصواستِلنهوواٌنهإِصوعاستإإلِااوين ِاوتِ ل وهاِموٌِن و
عيس سصومعإوعاليقصواتجناصوماوف واملس ماإوف واهاناإوماومٖوفجٔوجلس اومعإوملنم.
 تسا لوعامهالهٕو سموتنٍهٕوعاخان وعالإسهص.
هرهّو"فا و س

"و((77:2002وفٖوعامهالهٕوتسالٕو و مسهِصوعاتاإلِهٔبو ااتيمهِموهتإِلم ٖو

اس ِِن صو ِ ِ ومنعل ِِاإوعاملن ِِمبو هإ ِِلن ٖو س ِِموتٌاه ِِْوعاتهاإل ِِهٔواسِ ِ اصوف ث ِِنو ت ِِم ن ٖول ِِم و
عاتهاإلهٔومل وفٌ ٔونتهجصوماوالىوعاهنلومٖوعامهالهٕوعان هسِصو م ا عنتِدو ِ وتنِا ٔوعامهِالهٕوعاتِ و
تستل ه اوعام سصوعات وه عج اوعاهنل .و
ق ِ ِ ِِلوف ِ ِ ِِلإو هعن وعاتناه ِ ِ ِِصو عاتلس ِ ِ ِِهٕوعاهسس ِ ِ ٌِِهنهصو ِ ِ ِ ِ وعاخٌ ِ ِ ِِصوعاخماس ِ ِ ِِهصواستٌِ ِ ِ ِ هنوعاتناِ ِ ِ ِ و
()2004:2000وفلمهصوعامهالهٕو مسإو سمورن ن وعاتن ههو سموعامهِالهٕو عام ِانعإوعان هسِصو
عامترمنصو وعامنالجبو تاسهٔوعامات ىوعالنعس و و ا صوعامااا وا رِتومخٌٌِاإواستسسسِٔو
عامهالهم ومٖوفجٔوتاسهٖون هصوعاتلسهٕو عاتلسٕ.و( هعن وعاتناهصو عاتلسهٕوعاهسسٌهنهصبو )6:1999و
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"و هللوتلنهو عامهالهٕ جهاع لاما م مصو لقهإصو مٖ م ِإ مخهِن عاملسِٕ اامهِالهٕ تُختِانوات ِ ٖ
ملخيو اتن ه

عام انعإ عات ُهلسم ا اسٌساص ه سا ٕ ههالا.و ما فٖ تلنهو عامهِالهٕ ُوهلِلوم ِان

هإِ ٕ ا ِا عاملسِٕ مِٖ العهِص تخٌهٌِد اسِلنو

عاتهسِهن جعاإِاا عيسِ سص ت ههل ِاو

نِل عا ِن

عامناق صو".و(عاا لعل بو )61:1979و
األسباب التي جعمت تدريس المفاىيـ أفضؿ مف تدريس الصقائؽ والمعمومات :و
ا اِل لنِا مِٖ فٖ نِم ن مِا همهِه تِلنهو عامهِالهٕ عاتِ

تجلسِد ف رِٔ مِٖ تِلنهو عااإِا ْو

عاملس ماإواه وهنىو" ٌههصبو سن ن"()54:2011وفٖوتلنه وعامتلسمهٖو سمو هههصوعات إلِٔو
هاموعامهالهٕوادو للومٖوعامهعهاوفلم ا :و
 مٖوخئوعامهالهٕوهاإلٔوعامتلسٕو سمومإلعنومٖوعاملس ماإوا ٔوم ثّو منٍٕ.
 تإلهٕوعالس ٕو وإل ن ومهالهٕوهم نناومٖوت سهتونٌاْوعاتلسهٕو عاملا وادوهاموفاللوال لوماو
هتٕوتإلهمدو وعاإلّوعالنعس .
 اسمهالهٕوعاإلن و سموعاتنا .
 تسا لوعامهالهٕو سموتم نوعااإا ْ .و
هنى"وٌلهمصو"و(48:1998و)هٖ مٖ متٌسااإ عانم عالإس مسا ل عاهنل سم ت هٖ عامهالهٕ
جعلنعٓ عاملان عاإلاهاصوواأل هاا ااهاٖ فلمهص تنمهص عامهالهٕ عاس هص نل عامتلسمهٖ نم ن ما
عنت إ هاهد لنعسصو(وستن ٕو)ومٖوفٖ عامتلسمهٖ همهس ٖ

عام عقّ عاتنا هص هام نسهاٖ عااإا ْ

عاملس ماإ عامهإلسص ف ثن مٖونسهاٖ عامهالهٕ عامنتاٌص ااامإنن نهسدو .و

تشكيؿ المفيوـ:
تانِ ِِموعامهِ ِِالهٕو ِ ِِال ومِ ِِٖوتإل ِ ِونعإوتاإلِ ِِٔومِ ِِٖوخِ ِِئوعاا ِ ِ عووعاخمِ ِِوبوعااإلِ ِِنو عاِ ِِم ْو
عاسمِ ِ ِِوو عا ِ ِ ِِٕبو مِ ِ ِِٖوعاِ ِ ِِم نهاإو عاتخِ ِ ِِهيإبو مِ ِ ِِٖوهنتِ ِ ِِاووعاه ِ ِ ِِنوعاخهِ ِ ِِاا و عامهِ ِ ِِالهٕول ِ ِ ِ و
عاهنرهاإو عيسووعاإ هصواسته هن.و(سلال بو )317:1984و
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هت ِ ِ ِ ٔو ثه ِ ِِنوم ِ ِِٖوعامه ِ ِِالهٕوا ِ ِِلىوعيٌه ِ ِِأوقا ِ ِِٔوعاتا ِ ِِاق ٕواااملنس ِ ِِصبو خإل إل ِ ِِاوعامه ِ ِِالهٕو
عامالهِ ِ ِِصبوعات ِ ِ ِ وهِ ِ ِِتٕوت ِ ِ ِ هس او ِ ِ ِِٖوٌنهِ ِ ِِْوعاتلامِ ِ ِِٔومِ ِ ِِتوعي ِ ِ ِِهااوعامالهِ ِ ِِصوعاماس سِ ِ ِِصبوف و
عاخاِ ِ ِ ِ ِِن وعااسِ ِ ِ ِ ِِهصوعاماا ِ ِ ِ ِ ِِن بومثِ ِ ِ ِ ِِٔوعاجاِ ِ ِ ِ ِِٔبو عا ِ ِ ِ ِ ِِجن و عاهلِ ِ ِ ِ ِِن و عاامامِ ِ ِ ِ ِِص......عاخو مِ ِ ِ ِ ِِاو
هس ِ ِ ِِتخلم ٖوعانمِ ِ ِ ِ هوف وعا سم ِ ِ ِِاإواة ِ ِ ِِان وهاه ِ ِ ِِابوهاوفٖوعا سم ِ ِ ِِصوف وعانم ِ ِ ِِهوا ِ ِ ِِهووعامه ِ ِ ِ ِ ٕو
معت ِ ِِدبو ا ِ ِِٖوعامه ِ ِ ِ ٕولِ ِ ِ ومر ِ ِِم ٖولِِ ِِم وعا سم ِ ِِصبو لاا ِ ِِصول ِ ِِمعوعانم ِ ِِهو ِ ِ ِ ومل ِ ِِٖوعامِِ ِِتلسٕو

( نااٖبو همهي ب .)20:1985و
المراصؿ األساسية لتشكيؿ المفيوـ:
همههوان ننو ماو نلو و" ا نو عاا عمل و"و()287:2007وثي ومنعأوات هٖوعامه ٕ :و
 -1المرصمة العممية :تلنّوامناسصوعالمٔوعااس بو ه اوهت ٖو(عاهلٔ)و ل وٌنهْو
عاٌهٔواه ٕوعااه صبوخئوعاتها ٔوعاماا نومتوعي هاا.
 -2المرصمة اليورية :ل وعامناسصوعات وهنإٔوعاٌهٔوملس ماتدبوف وهمثس او ٖوٌنهْو
عاإل نوعاخهااهصبو ولم وعامناسصوه ٔوعيٌهأوعامهالهٕواأل هااواااتخهٔبو ت هٖو
إل نوملنهصوا ا.
 -3المرصمة الرمزية :ل وعامناسصوعات وهإلٔو ه اوعاٌهٔوهامومناسصوعاتجنهلبو عستخلعٕو
عانم هبواه وهأوعانمهومأوعي لأوعاان هصبو تسممولم وعامناسصوالمسهصوتن ههو
عاخانعإوعام تساصبو ت ثه او ونم هونهارهصبوف وجمٔومعإولااإوملن هصو.
وهٖوت هٔوعامهالهٕوعامالهصوه ٖوفسنَو نِلوعاتيمهِمو فسِ ٔومِٖوت ِ هٔوعامهِالهٕوعاملن هِصويٖو
عامهالهٕوعامالهصوتُ َ ٔو ِ وعالِال و ِٖوٌنهِْوعااِ عووعاخمِوبوفمِاوعامهِالهٕوعاملن هِصواوهِلن او
اااا عووعاخموبوا ندوهلنٓوفثانلاو نتا ج اومٖوخئوعاخانعإوعامت نن وعات وهمنوا ا.و و

خيائص المفاىيـ العممية:

لنآوالًوعاخإلا يوعات وهتإلّوا اوعامه ٕو ل وتلٌ ولااصو عراصو ٖوٌاهلص و
ووعامه ٕ و ٌنهإص ونما د و

وفملاٖ وعامتلسمهٖ و قل والل و"ههت ٖ" و()79-78:1999بو

"ههت ٖ"()482-481:2007بو"عيلاو عاس ا "()28:2008وخإلا يوعامهالهٕوعالسمهص :و
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.1وهت ٖوعامه ٕوعالسم ومٖوجهفهٖ:وعاسٕ و(عانمهوف وعامإلٌس )ومثٔو(عاخسهص -وعا ثا ص)بو
عالااصوعاسهٍهصو ماو وعيه ٖ:ومن وتامٔو انصو ناا هص .و

 .2وهترمٖ وعامه ٕ وعالسم وتلمهما :وعامال و ٔ و
اااا عو .و

ا وه ٔ واه عه و اد وثإٔ و هم ٖ وهل عن دو

.3وا ٔومه ٕو سم ومجم صومٖوعاخإلا يوعاممهه وف وعام تن صو عاتِ وه ِتنٓو ه ِاوجمهِتو
ف نعلو صوعامه ِ ٕو تمهِه و ِٖولهِن ومِٖوعامهِالهٕوعالسمهِصوعيخِنىومثِٔو(عاٌهِ ن:وفجسِام او
م ٌا وااانهى)و ادوخإلا يوفخنىومت هن و ثان هِصو مِاو ِ وعخِتيّوخإلِا يوعاٌهِ نو
وعامناقهنو عينجٔو عانقاص .و

.4وت هٖوعامهالهٕو نم لاو مسهِصومسِتمن و متلنجِصو ِ وعاإلِل اصومِٖوإلِّوهاِموإلِّو مِٖو
مناسصوتلسهمهصويخنىونتهجصونم وعاملن صوف ونرجوعامتلسٕواه ا جهاوو إسهاو عهلهالوخا عنتِدو

عاتلسهمهص .و

هم نو"عيسمن"و()35:2008وعاالًومن ا :و
-1وتت ٖوعامهالهٕو تنم وااستمنعنبو تتلنوو وعاإلل اصومٖومناسصوهاموفخنىوف ثنوتلإهلع .و
-2وفٖوعالسٕوهنم وانم وعامهالهٕ .و

-3وعامهالهٕول وفل عإوعاه نوعان هسهص .و

-4وعاملنسصوتإ ٕوال نوم ٕو وت هٔوعامهالهٕ .و

-5وعامهالهٕوتت الواااخان و ال ن اوت ٖوناقإلص.و و
-6وتختسّوملا اإوعامهالهٕوعا عال ومٖو خيوآلخنو مآواختيّومست ىوعاخان .و
-7وفٖوعامهالهٕوتلتملو سموعاخانعإوعاسااإصواسهنل .و

وفماو"واٌنو"()54:2008وهم نوفٖوعامهالهٕوتتمتتوامجم صومٖوعاخإلا يو ل و ااتاا  :و

 -1وعامهالهٕ و اان و ٖ وتلمهماإ وتن أومٖ وتجنهل والًوفالع واسهص و خإلا ي وااسمصو
ممهه  .و

-2وتلتملوعامهالهٕو وت هن او سموعاخان وعاسااإصوعات وه تسا اوعاٌهٔ.و و
-3وعامهالهٕونمههصوالىوعاهنلو ٔونمهوادولااص .و

-4و هتٕوعنتٍإوعامهالهٕو وتنٍهماإوف إهصوف ونفسهصبو ااتنٍهٕوعي إ وهلٔو سمو ج لوالًو
عاخإلا ي وعام تن ص و ا ٖ ونٍ عن واختي ا و

عانفس  .و

والً وعاإلهاإ و هأت ولنا وعاتنٍهٕو

 -5و ا وهمتسٓ وعيٌهأ ونهو وعامه ٕ ويٖ و ٔ وٌهٔ وهختسّ و ٖ وعيخن ومٖ واه وعاإلنعإو
عالإسهصو عاخانعإوعاتلسهمهص .و

-6وتت هنوعامهالهٕومٖوعااسهٌوهاموعاملإلو مٖوعاماس ووهاموعامجنل.و و
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 -7ا

وهتلسٕ وعاٌهٔ ومه ٕ و إ واال وفٖ وهتلسٕ والً وعامهالهٕ وعاخاإلص وعات وهت ٖ ومن او

عامه ٕوعالإ .و

-8وتستخلٕوعامهالهٕواٌنهإتهٖو سموعيقٔوٍالنهصو امصو ااٌنهصوخاإلص .و
 -9و ت ثنوعامهالهٕو سموعات ع ْوعا خإل و عاجتما
و

واسٌهٔبو اامهالهٕوعاهجااهصوتإ لوهامو

سس ٓوعهجاا وف ومت ع ْبوفماوعاسساهصوتإ لوهاموسس ٓوسسا ولهنومت ع ْ .و

تسخيوعااااثصوفٖوعامه ٕوهت ٖوالىوعي ِنعلومِٖوخِئوت ٍهِّوعااِااإو عاخاِنعإو عام عقِّو
عاسِِااإصبو تهلهس ِِاومِِتوعااه ِِصبوممِِاوهنِِتجو نِِدوت ِ هٖوإل ِ ن وملنهِِصوانِِااوو سِِموهل عن ِِدوامجم ِِصو
م ِِتن صومِِٖوعاإلِِهاإبو عسِِتالعٔوعاإلِ ن وعاملنهِِصوا سمِِصوف ونمِِهوهِِلٔو سِِموعامه ِ ٕوممِِاوهتٌسِ و
مِِٖوعامِِتلسٕو مسهِِاإوعاتمههِِهو عات امِِٔواِِهٖوعاخا ِنعإبو اِِمآوهِِتٕوت ِ هٔوعامه ِ ٕواِِلىوعي ِنعلبو
تت ِ ِ ٖوعامه ِِالهٕوعامتإل ِِسصوااي ِِهااوعاماله ِِصونتهج ِِصونمِ ِ وخاِ ِنعإوعام ِِتلسٕو ا ت ِِدبومث ِِأوت ِ ِ هٖو
عامهِِالهٕوعامتإلِِسصوااي ِِٔو عا ِ عن و عاسِاوو عي ِِخايبوفمِِاوعامهِِالهٕوعامجِِنل و تِِأت و ِ ومناسِِصو
ااإصو .و
نمو المفاىيـ وتطورىا :و
ِ وعااإهإِِصوهٖوعامهِِالهٕواوتٍ ِِنو جِِأ بوأِِوتنمِ و تتٌِ نواااتِِلنوومِِتوعاٌهِِٔو ِ والعهِِصوم عنأِِو
عانم والهدو وتهلعلو مإاو تلإهلعو سماو انو تلنًواخانعإوجلهل و ......و
ه ر و"ههت ٖ"()98:1999وفٖوعامهالهٕوتتٌ نواس وعاتسسسٔوعاتاا  :و
 مٖوعا م ًوهاموعا ر .
 مٖوعامه ٕولهنوعالقهْوهاموعامه ٕوعالقهْ.
 مٖوعامه ٕوعاماس ووهاموعامه ٕوعامجنل.
ه ِِلو"امِِلعٖ"و()51:1985وفٖوعاتٌ ِ نوعول عن ِ ِ وعونسِِان وهتإِِلٕو ا ِِنوم عنأِِومتتاالِِصبوت ِِٕو
تالهلوملاامدوالنجصو ااهصومٖوعا ر و وعالقصومٖوقأو للومِٖوعامختإلِهٖبو تلِلو ِٔومناسِصو
مٖومنعأوعاتٌ نوعول عن وفساساواآلخنهٖوعات وتسه او وسااإصورن نهصوا ا .و
17

ا ِِمآوتنمِ ِ وعامه ِِالهٕو إ ِِاواسنمِ ِ وعالإسِ ِ وا ِِلىوعاه ِِنلوم ِِٖوخ ِِئوم عنا ِِٔومتسسس ِِسصبو ق ِِلوتت ِِلعخٔو
ااسِِتمنعنوعامِ ثنعإوعااه هِِصو عاتها ِِٔومل ِِابو تنتها ِِاو تنٍِِهٕوعاملس مِِاإوعاتِ وهِِتٕوعسِِت ماا اوممِِاو
هس ٕو وههال ونم وعاانهصوعامهالهمهصبو

وتتلنوو انومست هاإومختسهصواتِموتإلِٔوهاِمونرِجو

عامه ٕ .و
هم نو"سِلال "و( )321-322:1984مجموعة مػف المبػادئ المتعمقػة بنمػو المفػاىيـ وتطورىػا
عم المعمميف أخذىا بالصسباف عند مساعدة التالميذ في تشكيؿ المفاىيـ ىي :و
 -1تتٌ نوالًوعامهِالهٕو نِلوعاتيمهِمو ِٖوٌنهِْوعاخاِن وعاتِ وهمِن ٖوا ِاوخِانووعاملنسِصو
اهنمِِاوتلتمِِلومهِِالهٕوفخِِنىو ِ وتٌ نلِِاو ت ِ هس او سِِموعاخاِِن وعات ِ وهمِِن ٖوا ِِاولعخِِٔو
عاملنسص.
 -2وهلتملوتٌ نوعامهالهٕو ت ِ هس او نِلوعاتيمهِمو سِموعاخاِنعإوعاتِ وهمِن ٖوا ِاومِٖوج ِصو
سمومست ىونرج ٕومٖوج صوفخنى.
 -3هنا ِ ِ وعاتن ه ِِهو س ِِموعاخاِ ِنعإوعامتن ِِصوعام ِِنن و ن ِِلوتٌِ ِ نوعامه ِِالهٕو ت ِ ِ هس اوا ِِلىو
عاتيمهم.
 -4هنا وفٖوهِلنٓوعاملسمِ ٖواِأٖوعاتيمهِموهااثِ ٖو ِٖوملنِموعامهِالهٕو نِلماوتاِا ٔولِم و
عامهالهٕوتاإهْوااجات ٕو علتمامات ٕو فللع ٕو تتم مومتوقلنعت ٕ.
 -5هأخموتٌ نوعامهالهٕو قتاوٌ هيو

ٌِااوعامه ِ ٕوا ِٔوجهه اتِدول لِصو عاِل واستيمهِمواِٖو

ه ل وهامو م ٕو خاإلِصوإلِ انوعاسِٖومِن ٕبوفمِاوعاتٌاهإِاإوعا عسِلصو عالمهإِصواملِان و
عامهالهٕو سهتٕوهل عن اومتوعهلهالونم لٕو نرج ٕ.
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طبيعة تعمـ المفيوـ:
هٖوتلسٕوعامه ٕوهترمٖوف ون اٌوه ل وهاموا عل بوف وتإلنهّوا عل بوف ومثهنعإومتااهنصو و
فٖوقِِلن وعام ِِتلسٕو س ِِموتإل ِِنهّول ِِم وعامثهِ ِنعإبوف وعاا ِ عل واٌنهإ ِِصومنس ِِإصو ثاات ِِصبو ِ ِ ورِ ِ او
عاإلهاإوعام تن صواهندبولاهٔو سمونم وعامه ٕو تلسمد .و
هنىو(جانههد) Gagneوفٖوتلسٕوعامه ٕوهنتٍٕو وسسٕولنم وه تمٔو سموفنماٌومختسهصومٖو
عاتلسٕو فٖوقلن وعامتلسٕو سموتلسٕوعامه ٕوتتٌسِ ومنِدوعتإِاٖوعاِتلسٕوعاسِااْواِدو ِ وعاسِسٕوعا نمِ و
مِِاوهلتاِِن ون ِِاٌاو إسهِِاوهترِِمٖوسِِس ٓوعاتإلِِنهّ.و هِِنىو(عهسِِهو)Ellisواِِأٖوتلسِِٕوعامه ِ ٕول ِ و
قِِلن وعاهِِنلو سِِموع ٌِِااوعسِِتجااصو عاِِل وامجم ِِصومِِٖوعامثه ِنعإوعات ِ وت ِِتنٓوملِِاواخإلِِا يو
مت اا صو ول ون اٌو إس وتإلنهه وهترمٖو مسهتهٖوفساسهتهٖولمِاوعاتمههِهو عاتلمِهٕو هِنىوفٖو
عاهِنلو نِِلماوهسِِتٌهتوتجمهِِتوفمثسِصوعامه ِ ٕوتاِِإوعاإلِِنّو عسِِتثنااوعيمثسِصومِٖومآِِوهلِِلوم ِ عنو
اتلسمدوعامه ٕ(.سلال بو عاه سّبو)71:1988
هنىو"ن عت "و()435-434:1984واِأٖوتلسِٕوعامه ِ ٕوهترِمٖوف ون ِاٌوهِ ل وهاِموتإلِنهّو
ا عل وف ومثهنعإومتااهنصوجه هِاو ِ وإلِنّو عاِلو فٖوقِلن وعامِتلسٕو سِموتإلِنهّولِم وعامثهِنعإو
ف وعاا عل واٌنهإصومتسإصو ثااتصو

ور اوعيالالوف وعاإلهاإوعام تن صواهن ِاولِ ولاهِٔو سِمو

عامه ٕو تلسمد.وو و
تستخسيوعااااثصوممِاوسِاْوفٖوتلسِٕوعامه ِ ٕوهنِلنووتاِإومجم ِصومِٖوعالمسهِاإوعالإسهِصوعاتِ و
تتٌس ومٖوعاهنلوعاتمهههو عاتإلنهّو عامإاننصبو عاستلأو سموعاخإلا يوعام تن صوعات وتمهِهو
مه ٕوماو ٖوآخنو .و
لنِآومجم ِصومِٖوعيمِ نوعاتِ وتِ ثنو ِ و مسهِِصوتلسِٕو تلسِهٕوعامهِالهٕومن ِِا:ونِ َوعامه ِ ٕومِِٖو
اه ولنجصوعامالهِصبو عاسِهاْوعاِم وهِتٕومِٖوخياِدوتلسِٕوعامه ِ ٕبو ٌاهلِصوعاخإلِا يوعاملهانهِصو
اسمه ٕبو عا ٔوف وعااااصوعات وهتٕومٖوخيا اوتلسٕوعامه ٕ(.سيمصب )225:2004و
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اإ ِ ِِلواخِِ ِِيو(جانهه ِ ِِدو)وثِ ِ ِِي وف ِ ِِانون هسِِ ِِهصواِ ِ ِ ٔوعامه ِ ِ ِ ٕو ٌاهل ِ ِِصوعامه ِ ِ ِ ٕو(سِِ ِِلال بو و
عاه سِّب )71:1988وانِااوو سِموعآلنعاوعاتِ وٌنا ِاو ِللومِٖوعامختإلِهٖو ِ ولِمعوعامجِأو ِ و
عآلت و :و
 عامه ٕو مسهاإو إسهصوعستلااهص.
 هتٌس وتلسٕوعامه ٕو مسهاإوعاتمهههو ااتمهههواهٖوفمثستدو اوفمثستد.
 عيلعاوعام وهلٔو سموتم ٖوعامتلسٕومٖوتلسٕوعامه ٕول وقلنتِدو سِمو رِتوعيمثسِصو ِ و
عاإلنّ.

العوامؿ المؤثرة في تعمـ المفيوـ:
تختسِِّوعال عمِِٔوعام ِ وثن و ِ وتلسِِٕوعامه ِ ٕونتهجِِصواٌاهلِِصو مسهِِصوعاِِتلسٕو عاتلسِِهٕونهس اب( ا ِ نبو
عاا عمل بو)293-292:2007واه وهم ٖوفٖوتإلنّوهامو:
 العوامؿ المتعمقة بالمتعمـ:
مِِٖولِِم وعال عمِِٔو مِِنوعامِِتلسٕو عسِِتللعل و لع لهتِِدواِِتلسٕوعامه ِ ٕو عاخا ِنعإوعاسِِااإصوعامهِِالهٕو
عاسااإصبو عايهمصواتلسٕوعامهالهٕوعاجلهل  .و
 العوامؿ المتعمقة بالموقؼ التعميمي:
عات وتتلسْواااخٌ عإوعامتالصو ِ وتنٍِهٕوتلسِٕوعامه ِ ٕبو مِٖوعيمثسِصو سِمولِم وعاخٌِ عإوم ِن و
(لهههوو آخن ٖ)و من ا :و
 عختاانوملن صوعاٌي واسمهالهٕوعامن ل . عجنعاوعختاانوقاس واملن صوعاتلسٕوعاسااْوالىوعامتلسمهٖ. عختهانوعستنعتهجهصوعاتلسهٕوعامناساص. -عختهانوعيمثسصوعامناساصو سموعامهالهٕوعامخٌٌص.
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 ت هنو نيوعاتلنه و عاممانسص. عختاانوملىوتلسٕوعامهالهٕوعامن ل . العوامؿ المتعمقة بالمفيوـ نفسو:
 عيمثسصو عايوفمثسص. عاإلهاإوعالإسهصو وعاي إسهصوعامتلسإصواإلهاإوعامه ٕ. ٌاهلصوعامه وٕوعامالهصو عاتجنهلهص. -عات مهصوعانعجلصوعات وتإ ٕومإإوعاتلهههو نلماوت ٖوعوجااصوإلاهاص.و

طرؽ تعمـ المفاىيـ:
تللوٌنْوعاتِلنهووعاتِ وهتال ِاوعاملسِٕومِٖوعال عمِٔوعان هسِصو عاهلااِصو ِ وتلسِٕو ع تسِا وعامهِالهٕو
عالسمهِِصو لِِٖوٌنهإ ِِاوهم ِِٖوملن ِِصوعام ِِانعإو عاملس مِِاإو عاتجالِِاإوعاخاإلِِصواااتيمهِِمو عالمِِٔو
سِِموتنمهت ِِابو مآِِومِِٖوخِِئوتنٍِِهٕوعام عقِِّوعاتلسهمهِِصوعامناسِِاصبو ِِمآوعا سِِا ٔو عين ٌِِصو
عاتلسهمهصوعامنتاٌصوااامال وعالنعسهصوعات وتإلٕواستيمهم .و
هِِنى"وفا ِ و ٌاهِِاو"و()68-67:2001وفٖوعاملسِِٕوهسِِتٌهتوعختهِِانوٌ ِنهإتهٖواتِِلنهووعامهِِالهٕو
لما :و
الطريقة االستنتاجية:
تت ٖوعاٌنهإصوعاستنتاجهصواتِلنهووعامهِالهٕومِٖوه ٌِااوتلنهِّوعامه ِ ٕوثِٕوهتاِاَومآِواايمثسِصو
عاتهإلهسهصبوااه وهلٌموعاملسٕوعاتلنهّو اللومآوهماوفٖوهٌس وفمثسصومٖوعاتيمهِموف وهإِ ٕولِ و
ا ٌا اوانهسد .و
عاٌنهإِِصوعاسِِتنتاجهصو مِِاوه عنلِِاو(ج ِ ل)ول ِ وٌنهإِِصوتلسهمهِِصوتإ ِ ٕو سِِمول عنسِِصو مناق ِِصوعاإ ع ِِلو
عالامصو وتٌاهإ او سموعاإراهاوعاخاإلصواستاإْومٖوإلاصولم وعاإراهاوعاخاإلصبوف وفٖوعاهنلو
هإ ٕواا تإاْوعيجهعاوف وعااااإوادومٖوخئوتٌاهإ اوف وقهاس او سموعاإ ع لوعالامص .و
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الطريقة االستقرائية :و
تت ِ ٖوعاٌنهإِِصوعاسِِتإ عن هصومِِٖوه ٌِِااوعيمثسِِصوف اوثِِٕوعسِِتإنعاوف وعسِِتخنعووعامه ِ ٕوعامسِِت لّو
من ِِابوااه ِ وهلٌ ِ وعاملسِِٕوعيمثسِِصو هٌس ِ وهاِِموعاتيمهِِموماا اِِصوعست ِِاّوعامه ِ ٕوعامن ِ لو
هسا لوعاتيمهموا ٌااومههلومٖوعيمثسص .و
سمومآو ٖو يومٖوعاٌنهإتهٖوعاستنتاجهصو وعاسِتإ عن هصوتسِتخلٕو ِ وم عقِّوتلسِٕوعامهِالهٕبو
مآوفن ماوهلتملعٖو سمو مسهاإو إسهصوهمانس اوعامتلسٕبوف وفٖوتلسٕوعامهالهٕوهستنلو سمومجنلو
اهٍو وعستٍ انوعااإا ْو(.عاسإان بو آخن ٖب )171:1990و

نماذج تدريس المفاىيـ :
ٍ ِ ِ ِِنإوال ِ ِ ًِِوعاما ِ ِ ِِا اإوا ر ِ ِ ِِتونٍنه ِ ِ ِِصوا ِ ِ ِِتلسٕو تلس ِ ِ ِِهٕوعامه ِ ِ ِِالهٕبوتإِ ِ ِ ِ ٕو س ِ ِ ِِموفس ِ ِ ِِوو
ع ت عنر ِ ِِاإوقااس ِ ِِصوايختا ِ ِِانو عاتٌاه ِ ِِْولعخ ِ ِِٔولن ِ ِِصوعاإل ِ ِِّبو م ِ ِِٖول ِ ِِم وعاما ِ ِِا اإونم ِ ِِاموو
تلسٕو تلسهٕوعامهالهٕو(عاخ عال بو) 66-65:2008و من او :و
 -1نمػػػوذج (ىيمػػػدا تابػػػا ) :و هلتم ِِلول ِِمعوعانمِ ِ موو س ِِموعاس ِِتإنعاو عاس ِِتلأوم ِِٖوعاٌ ِِي و
اممانسصو مسهاإوعاجمتو عاتا ه واسملس ماإبو ه تمٔو سموثي ومنعأومتتاالصو مت امسصول و
:ت هٔوعامه ٕبو تهسهنوعااهاناإبو تٌاهْوعاماالئ
 -2نمػػػػوذج (ميػػػػرؿ و تنيسػػػػوف )  :هِ ِِتٕواِ ِِدوتِ ِِلنهووعامهِ ِِالهٕواٌنهإِ ِِصوعاسِ ِِتنتاوبواِ ِِثي و
خٌِ ِ ِ ِ عإون هس ِ ِ ِِصولِِ ِ ِ :وتلنه ِ ِ ِِّوعامه ِ ِ ِ ِ ٕبوث ِ ِ ِِٕوتإ ِ ِ ِِلهٕوفمثس ِ ِ ِِصو وله ِ ِ ِِنوفمثس ِ ِ ِِصبوث ِ ِ ِِٕوعات ِ ِ ِِلنه و
عاستج عا و(عاتإ هٕو)و.
 -3نمػػػوذج (برونػػػر) :ون ِِهولِِمعوعانم ِ موو سِِمو مسهِِصوعاته هِِنو ِ وتِِلنهووعامهِِالهٕبواه ِ و
ٔوالىوعامتلسٕوثٕوه س و.و
ٕوه
ُ
ههتنًوفٖوعامه ُ
 -4نموذج (كموز ماير)  ُ :رِتولِمعوعانمِ مووخإلهإلِاواتسِ هٔوتِلنهووعامهِالهٕو وتاسِهٌ او
األ ِنعلو عاٌِِي بو هِِدوهاِ وعاملسمِِهٖو سِِموم ِانتهٖون هسِِهتهٖو نِِلوعا ِِن َو ِ وتلسِِهٕوعامه ِ ٕو

لمِِاو:وتاسهِِٔوعامه ِ ٕبو تاسهِِٔوعيمثسِِصوعاماتمسِِصبو تنا اِِإوم ِِان عامه ِ ٕوسِِاتوخٌِ عإول ِ و:و
تلنهّوعامه ٕبو تٌااْوخإلا إلدوعاماِلل و لهِنومعإوعاليقِصبو تالهِلوعيمثسِصو لهِنوعيمثسِصو
22

بو تالهِِلوعاإلِِنّوعاِِم وه ِ ٔوعامه ِ ٕوجِِهاعومنِِدبو تالهِِلوعاماِِالئ عاممثسِِصوعاتِ وهِِتٕوعسِِتخلعٕو
عامه ِ ٕومِِٖوخيا ِِابو تالهِِلو هنِِصومِِٖوعام ِ يإو عاأِِوعاِِم ووهتٌس ِ وعسِِتخلعٕوعامه ِ ٕوف و
عاماِِلفوف سه مِِاوملِِابو تالهِِلوعا سمِِاإوعامناسِِاصواخإلِِا يوعامه ِ ٕبوفمِِاوم ِِان وتاسهِِٔوعيمثسِِصو
لهِِنوعيمثسِِصو تترِِمٖو ِِل وعسِِتلمااإوفلم ِِاو:وهلنعٓوعاملسِِٕومإِِلعنوإلِِل اصوعيمثسِِصو لهِِنو
عيمثسصو سموعاٌي بو جعم انهصو ايوعامست ىوعاهنل وا ٔوٌاا و.و
 -5نموذج (جانييو) :واه وستإ ٕوعااااثصواتنا ٔونم مووجانههدو وتلنهووعامهالهٕبو وسهتٕو
عااله و ٖوعانم موو وعاما نوعاثان واااتهإلهٔو.
ىنػػػاؾ أمػػػور يجػػػب مراعاتيػػػا (عاخ عا ِِل ب  )70-69:2008عنػػػد التخطػػػيط لػػػتعمـ و تعمػػػيـ
المفاىيـ و ىي:و
 -1تِ ع نو ِِللو ِِاّومِٖوعيمثسِِصوعوهجااهِِصبو وعيمثسِِصوعاسِِساهصبوينِِدو سمِِاوهعلو ِِللوعيمثسِِصو ِ و
عامإلمصو اٖوتلسٕوعامه ٕوفس ٔو .و
 -2عاتلنّو سموعامهالهٕوعاسااإصوالىوعاٌاا وخاإلصو هماوهتلسْوااامهالهٕوعامنعلوتلسم او .و
 -3م عن ا وعاهن ْوعاهنلهصو.
 -4عسِ ِِتخلعٕوعاخا ِ ِنعإو عام عقِ ِِّوعااسِ ِِهصو ِ ِ وتلسِ ِِهٕوعامهِ ِِالهٕبوااه ِ ِ وه ِ ِ ٖوعامِ ِِتلسٕو ِ ِِا يبو
ن هٌابو جعهجااهاو و مسهصوتلسٕوعامه ٕبو عستخلعمدواإل ن و ٍهههص.
 -5فٖوه ِ ٖوعامه ِ ٕوعام ِنعلوتلسمِِدومعولااِِصواهٍهِِصو عرِِاصو ماِِلل بو ِِاميو ممه ِ عهوااه ِ واو
هختسٌومتوعامهالهٕوعيخنى.
 -6فٖوهتلِِنًوعاٌِِي وام عقِِّوهسِِتٌهل ٖومِِٖوخيا ِِاوعسِِتخلعٕوعامهِِالهٕوعات ِ وتلسم لِِاو ِ و
عاتمههه.
 -7عاتأ ِِلومِِٖو ِِٕوعاٌِِي واسمهِِالهٕوعاسِِااإصوعايهمِِصواِِتلسٕوعامه ِ ٕوعاجلهِِلبو مآِِومِِٖوخِِئو
م عن ا وعاتسسسٔوعامنٌإ و عاسه ا ج وو وتلنهووعامهالهٕ.
 -8م عن ا وعامست ىوعالإس واسٌاا و عامناسصوعاتلسهمهصوعات و إلٔوهاه ا.
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أسس تدريس المفاىيـ مف قبؿ المعمـ :و
اتِلنهو عامهِالهٕ مِٖ قأِ عاملسِٕ لناآِ مجم ِص مِٖوعيسِو(عاخ عال آخِن ٖبو)45:1995و
هنا

م عن ات ا ل :
وتالهل إلهاإ عامه ٕ عاسماإ عاج لنهص عات تمهه ٖ لهن .-وعاإا ل عات تنٍٕ لم عاسماإ

هٌانلا.

وعاسٕ عام هٌسْ سم عاإلنّ ف عاسٕ عام هٌسْ سم عامه ٕ.وتالهل عيمثسص عام جاص عيمثسص عاساااص سم عامه ٕ عامنعل تلسهمد  .ووتلتاِن ٌ عن ِْ عاتِلنهو مِٖ عام رِ اإ عام مِص عاتِ جِماإ عنتاِا عاتناِ ههٖ اِن عالإلِ نو
عامختسهِص نااِإ قسٌِا ا اِأو اِد مِٖ عال عنسِاإ عيااِا

عاتنا هِص  .الِٔ عالتمِإ اٌ عن ِْو

عاتلنهو هناثْ مٖ عالتمإ اتنمهص عامتلسمهٖ إسها ب جسمها ب ن اها ب عجتما ها ب فخيقهاب
جع لعللٕ تألهس ٕ اسل ن عامت قت من ٕ

عامستإأو(.لن ه ب (76:2000و

مٖوعاسااْوتنىوعااااثصوفندوهج و سهناوناٖوعاملسم ٖوعالتمإواتلنهووعامهالهٕوعالسمهصواه و
فٖوعاملن صوعالسمهصولنمهصوعاانااوبوف وفٖوعامهالهٕوعالسمهصوتانمو سموالر اوعاالًبو ٔو
مه ٕوهاتاووهامومه ٕوسااْبو ُوهانمو سهدومه ٕوااْو .........و
ا معو ٖوت هٖوعامهالهٕوعالسمهصوالىوعاٌساصو سموعختيّومست هات ٕوعاتلسهمهصوهتٌس وعسس ااو
تلنهسهاومناسااوهرمٖوسيمصوت هٖوعامهالهٕوعالسمهصو اإا او عااتهاٍوا او .و
انااو سموماوتإلٕوتنىوعااااثصوفٖوفلمهصوتلسهٕوعامهالهٕوعالسمهصو تنمهت اوهاتٕو سموعااااثهٖو
وعامجأوعاتنا ولنعسصو تٌاهْونماموو عستنعتهجهاإوتلنهسهصومناساصوتسالٕو وع سا و
عاٌساصوعامهالهٕوعالسمهصواإل ن وإلاهاصو جع ٌا ٕوعاهنإلصواستلاهنو ٖوعامهالهٕوعات وهلنس ن او
مناق ت اومتوالر ٕو متوملسمه ٕومٖو ج اإونٍنومختسهصو نإٔوخانعت ٕوهاموم عقّواهاتهصو
خانووفس عنوعاملنسصو .و
و
24

المحور الثاني
نموذج (جانييه)
هلتانو(جانههد)ومٖوفانهوعالسمااوعامهٖوسالم عو وههجالونم موواستلسٕوانا و سموع تنعراإوقااسصو
ايختاانو وعاتٌاهْو وعام عقّوعالمسهصولعخٔولن صوعاإلّبو قلوتمههواأندوعستهالومِٖونٍنهتِ و
عامثهِنو وعاسِِتجااصو وعالنعٓو تٌاهإات مِابو مِِاوعسِتهالومِِٖولِاتهٖوعانٍِنهتهٖو ِ وتٌاهِِْوفنِ عَو
عاتلسهٕوعات و إله او ونم مجدوعاتلسهم وعالإو(.سلال بو عاه سّوب (136:1988
ُههَِِنْو(جانههِِدو)و ِ وعام قِِّوعاتلسهم ِ واِِهٖومِِاوهسِِمهدوهلعن وعاِِتلسٕو ِِن ٌوعاِِتلسٕبو ت ِِمٔوهلعن و
عاِِتلسٕومسِِا ٔوعالع لهِِصو وت جهِِدوعالتمِِإبو عانتاِِا و تإهِِهٕونِِاتجوعاِِتلسٕبو لِِم وعامسِِا ٔومسِِتإسصو

نسِ ِِاهاو ِ ِِٖومات ِ ِ ىوعاِ ِِتلسٕبوف وعا ِ ِِن ٌوعايهمِ ِِصوااِ ِِل

وعاِ ِِتلسٕو.وهٖو ِ ِِن ٌوعاِ ِِتلسٕوتترِ ِِمٖو

عجِنعاعإو وثهإِِصوعاإلِِسصواماتِ ىوعاِِتلسٕبو هِِنىوجانههِِدوفٖوعاملن ِِصوتنِِتٍٕو ِ و ِ ٔولنم ِ بو واو
هم ِ ِ ِ ِ ِِٖو ِ ِ ِ ِ ِِٕوعامس ِ ِ ِ ِ ِِت هاإوعي سِ ِ ِ ِ ِِمول ٖوعا ِ ِ ِ ِ ِِتم ٖومِ ِ ِ ِ ِِٖوعامس ِ ِ ِ ِ ِِت هاإوعيلنِ ِ ِ ِ ِِمو.و( ٌ ِ ِ ِ ِ ِِهٕبو
عاجمأب216:1988و) و
ه ِِنىو(جانهه ِِدو)فٖوعاس ِِتللعلواس ِِتلسٕواوهلتم ِِلو س ِِمو عم ِِٔواه ا جه ِِصولعخسه ِِصبوا ِِٔو س ِِموم ِِلىو
عامخِِه ٖوعاِِيهٕومِِٖوعام ِِانعإو وعالِِالعإوعات ِ وتلتاِِنومتٌساِِاإومسِِاإصواسِِتلسٕبو ِ واااِِصو ِِلٕو
عاِِتم ٖومِِٖوتلسِِٕوم مِِصومِِابو ِ ٖو سِِموعاملسِِٕوفٖوهلِ لوهاِِموعاِ نعابو هتسِِاأومِِاولِ وعاتنٍهمِِاإو
عامساإصو عام انعإوعامساإصوعات وهج وتلسم او.و(ت ْو و لووب )113:1990و
قل اهٖو"جمأو"و( (21:1986أف نموذج (جانييو) يتميز باألفكار التالية:
 -1ج لوعنماٌومختسهصومٖوعاتلسٕومنتاصوتنتهااولنمهاواس ومست ىوعاإلل اص
 -2ج لوانهصولنمهصومتلنجصو وعامست هاإوا ٔومال وتلسهمهص
 -3ج لوٌنْوتلسهمهصوملهنصواوالومٖوناٌ اواأنماٌوعاتلسٕوعامختسهص.
ق ِ ِِلوا ِ ِِللو(جانهه ِ ِِد)و ِ ِ ِ ونم مج ِ ِِدوعاتلسهمِ ِ ِ وثمانه ِ ِِصوفنم ِ ِِاٌوتلسهمه ِ ِِصو"س ِ ِِلال و عاه س ِ ِِّ"(و
)139:1988ومنتاصو ونسْولنم وعاتلعاومٖوعامسِت ىوعاتلسهمِ و ِ وقا ِل وعا ِنٕو عنت ِااو
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ااامست ىوعاتلسهم وعي ثنوتلإهلعو ِ وقمتِدو عا ِ ٔونقِٕ()2.1وه رِ وعينمِاٌوعاتلسهمهِصو ِ و
لمعوعانم موو :و

تعلم حل
المشكلة

و

المبدأ

و

المفهوم

و

تعلم التمٌٌز
تعلم الترابطات اللفظٌة
تعلم التسلسل الحركً
تعلم المثٌر واالستجابة
التعلم االشاري

شكؿ رقـ( )2.1يوضح األنماط التعميمية في نموذج جانييو التعميمي

األنماط التعميمية لنموذج جانييو :
عقتن و(وجانههد)وفنماٌواستلسٕوواهسإومت اا صبو إلنّوفنماٌوعاتلسٕوهاموثمانهصوفنماٌوو(سلال بو
عاه سّب)143-189:1988ومنٍمصو وتنته ولنم و ٔومست ىومنتهتوهترمٖوعينماٌو
عاسااإصبو لم وعينماٌول و :و
 -1التعمـ اإلشاري  :وه هنولمعوعان َوهاموفلنمومست هاإوعاتلسٕو ع تسا وعستجااصو نٌهصو
يسه هصبو ت ٖوعاستجااصووثان ومابواه وت ٖوعاستجااصوعنهلااهصبو ه ٖوعاتلسٕواو
عنعلها و هال ولمعوعان َومٖوعاتلسٕو إا واسمالفوعا تنعٌ وعا يسه

و(ااا س ّ)بوفمثسص:و

عستجااص وعاهنل وعايهنعلهص ومثٔ وعستجااص وعاٌهٔ واااا ااب ولمع وع ان واإلنعخ و عال وف و
عستجااصوعاٌهٔوااانرمو عاسن نو نلون هصوفمدو.
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 -2تعمـ المثير واالستجابة  :وه هن ولمع وعان َ ومٖ وعاتلسٕ وفٖ وهإ ٕ وعامتلسٕ و سم وعإللعنو
عستجاااإ ومتللل وامثهنعإ وملهنص ومتب و مت وإلل ن وعاستجااص وهتسإم وعامتلسٕ وعاتلهههبو
ه هن وجانههد وهام وفٖ ولم وعاستجاااإ وتتٌس والً و مسهاإ وعاتمههه ويٖ وعامتلسٕو
هلنٓوفٖوالًوعاستجاااإو إٌوهاإلٔو سموعام ا أ ومٖوخيا ابو ل وعاستجاااإو
عامنل

وا او اوه ا أو سموعاستجاااإولهنوعامنل

وا اوف وعاخٌأو لمعوه مٔومه ٕو

عانتااٌ و نل و(ث ننلعهٓ)ب و عاستجااص وعوج عن هص و نل و(س نن).فمثسص و :وعستجااص وعامتلسٕو
يسمااوفل عإوف ونااتاإوف واه عناإومالل و ومال وعالس ٕو.
 -3تعمـ التسمسؿ الصركي  :و ه هنولمعوعان َومٖوعاتلسٕوهاموقهإوعامتلسٕوا إللعنوسسسسصو
مٖوعاستجاااإوتناٌواهٖو التهٖوف وف ثنومٖو العإوعامثهنو عاستجااصواه وهلتانو
تلسٕوعامثهنو عاستجااصومتٌسااوسااإاوا معوعانمٌوعاتلسهم بو ه هنوجانههدوهامولمعوعان َو
مٖوعاتلسٕوهإتإلنو سموتلسٕوعاسسسسصوعاان هصوف وتلسٕوم انعإوان هصبو عا نٌوعان هوو
اال ثدول وع ال و العإوعامثهنو عاستجااصو و إله اوعاإلاه و.فمثسصو:و وتجان و
عالس ٕوهإ ٕوعامتلسٕواسسسسصومٖوعام انعإوعاان هصوعايهمصويلعاوعاتجناصو عا إل ٔوهامو
عا لّو.
 -4تعمـ الترابطات المفظية  :وهنىو(جانههد) واأٖ ولمع وعان َومٖوعاتلسٕ ول ون َومٖ وعاتلسٕو
عاتسسسس وعاسااْبوهاوفٖوعان عاٌو هدواهٍهصبو فاسٌوإل نوعاسيسٔوعاسهٍهصوتسٓوعات و
تت ٖ ومٖ ونعاٌتهٖ وف و يقتهٖ ومثٔ وتسمهص وعي هاا .وفمثسص و :و تلسٕ وعاإنعا ب و تنجمصو
عا سماإو عاجمٔوعيجناهصواماوهإااس اومٖوعا سماإو عاجمٔوعالناهص.
 -5تعمـ التمييز المتعدد  :و وهال ولمع وعاتلسٕ و نلما وهستٌهت وعامتلسٕ وفلعا وعستجاااإو
مختسهص وامثهنعإ ومختسهص ول ٖ وفٖ وهخسٌ واهن ا و تالهل وعامثهنعإ وعامنتمهص وملتملع و سمو
الً وعاممههعإوعاٍالن واهن ماو وعا ٔو عاس ٖو عااجٕو هنىو(جانههد)وفٖ وإلل اصو
عاتلسٕ وت مٖ و

وعاتلعخٔ واهٖ وعنتااٌاإ وعاسيسٔ وعاسهٍهص وعاجلهل و عاإلهمصب وفمثسصو

:عاتمهههواهٖوعالنإلنو عامن و عامخس ٌوبو عاتمهههواهٖوعاٌه نو عاثلههاإو.
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 -6تعمـ المفيوـ  :وقلن وعامتلسٕ و سم وعاستجااص وامثهنعإ وتال ومختسهص وااستجااص و عال وو
مآ وا ٌاا وعاسٕ وع وعاه ص وف وعاإلنّ وعام وتنتم وهاهد وعامثهن وملتملع و سمو
عاخإلا ي وعام تن ص وعات وتجلٔ وعي نعل و وإلنّ و عال و.فمثسص و:تإلنهّ وعااه عناإو
هام وثلههاإ و ٌه ن و ه عاّ و انما هاإ و فسمآب و تإلنهّ وعام عل وهام وإلساص و سا سصو
لاههص.و اس و(جانههد)و اٖوتلسٕوعامه ٕوهتٌس وعتإاٖوعاتلسٕوعاسااْو تلسٕوعاتنعاٌاإو
عاسهٍهصو عاتمهههوعامتلللو عختهانوعامثهنعإوعامناساصو تإلهم اواتنته ومتهعمٖوف ومتلاق و
ا قإوقإلهنوجلع وااه وهاإْو نٌوعاتجا نبو هلتانوعا نٌول وعامس ٔو ٖوعسنعَو
عاتلسٕو.
 -7تعمـ المبدأ :وهنىو(جانههد)وفٖوتلسٕوعامالفول وقلن وعامتلسٕو سموعاناٌواهٖومه مهٖو"ف"و
و" "و مٖوفمثسصومآوعامالفوعاِم وهإِ ٔو"همعوعنتهلنِاو ِٖوسٌِ وعينًوتِنخهًولنجِصو
عاانعن .و
 -8تعمـ صؿ المشكمة  :وهللولمعوعانمٌوعاتلسهم ومٖوف سموعامست هاإوعاتلسهمهصو ولنمهصو
(جانههد) وب و وهتٌس ولمع وعان َ ومٖ وعاتلسٕ و وقهإ وعاهنل والمسهاإ ولعخسهص وتل م وعاته هنبو
ه هنوجانههدوهاموتلسٕوأوعام يإبواأندوعاإلن و سموعستخلعٕوعاماالئو عاإ ع لوعات و
ت ل واااهنلوهاموأوعامٌس

و ندوه ٖوتلسٕوف ثنبو فندوقإواألعاوجلهلوف ثنوتإلماو

مٖوتلسٕوعامالفوعاسااْو.و هتٌس ولمعوعان َومٖوعاتلسٕو:
 عاإلن و سموتم نوعاماالئو عستل ا او.
 عاإلن و سموعستخلعم اوا ٔوه ل وهاموعا إل ٔوهاموعاأوعاإلاه و.
 هتٌس و ن ٌاوخاإلصو وعام قّوعاتلسهم و.
 ت هن ومات ى وتلسهم ومناس و عن ال وعامتلسٕ و ت جه د وهام وعاأ وعاإلاه و و ته هل و
ااات مهصوعانعجلصوف وعاتلهههوعامناس و.
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هسخِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِيو"سِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِلال بو عاه سِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّو"()147-149:1988ونإِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِيو ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِٖو(ج ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ هوبو
ه ِ ِ ِِٔ)والوظػػػػػػػائؼ التعميميػػػػػػػة المطموبػػػػػػػة مػػػػػػػف المعمػػػػػػػـ صسػػػػػػػب نمػػػػػػػوذج جانييػػػػػػػو
بالوظائؼ التالية :
 -1ع يٕوعامتلسٕواايللعّوعامنج وتاإهإ او.
 -2تإلهٕوعامثهنعإوعامناساصواستلسٕو.
 -3هثان وعنتاا وعامتلسٕوو ههال وعلتمامدونا وعاتلسٕو.
 -4مسا ل وعامتلسٕو سموتم نو عستل ااوعاتلسٕوعاسااْو.
 -5ت هنوعا ن ٌوعاخاإلصواااتلسٕوعات وتستثهنوعيلعاو.

أسس التدريس وفؽ نموذج( جانييو)و :و
ِ ِ ِ ِ ورِ ِ ِ ِ اوعامإل ِ ِ ِِلنهٖوعيساس ِ ِ ِِهٖوعاس ِ ِ ِِمهٖوعس ِ ِ ِِتنلوهاه م ِ ِ ِِاو ِ ِ ِ ِ وتٌِ ِ ِ ِ هنونم مج ِ ِ ِِدبوعانٍنه ِ ِ ِِصو
عاس ِ ِِس هصو(عامياٍ ِ ِِصوعاماا ِ ِِن ووجِ ِ ِنعاعإوعات ِ ِِلنهوو)و مسه ِ ِِاإوملااج ِ ِِصوعاملس م ِ ِِاإوعقت ِ ِِن و
جانهه ِِد(Wager,1992,p,8-14

Briggs,

عيالع بو ل و اآلت  :و
 -1جم وعنتاا وعامتلسٕو.
 -2ه يٕوعامتلسٕوااا لّو.
 -3عستنجاَوعاتلسٕوعاسااْو.
 -4تإلهٕوعاماههو(عامات ى)و.
 -5ته هلوعامتلسٕوااون العإو عات جه اإو.
 -6تاهههوفلعاوعامتلسٕو.
 -7ته هلوعامتلسٕوااات مهصوعانعجلصو.
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)Gagne,تسِ ِِتوم عناِ ِِٔواست ِِلنهووفسِِِمالاو

 -8تإ هٕوفلعاوعامتلسٕو.
 -9تاسهٖوعااتهاٍواااتلسٕو عنتإأوفثنو.
سموانهصوعاملس ماإوعات وتإلٕو
ه لو(جانههدو)وفٖو مسهصوتاسهٔوعام إو مسهصوم مصو وعاتلنّو
ُ

اسمتلسٕبو لمعومِاوفٌسِْو سهِدوعاانِااوعا نمِ واسِتلسٕوو وهاِلفوعاتسسسِٔو عرِااو ِ ولِنٕوعاِتلسٕو مِاو
وعا ٔوعاتاا و :و

مهمة 7

وو و

مهمة 5

مهمة 1

مهمة 2

مهمة 6

مهمة 3

مهمة 4

شكؿ رقـ ( )2.2البنا اليرمي لمتعمـ
ه ِِنىو(جانهه ِِدو)وفن ِِدوههت ِِنًوم ِِٖوعام ِِتلسٕوفٖوه ِ ِ ٖوق ِِال عنو س ِِموعاإه ِِإوااام ِِإوعاهن ه ِِصوم م ِِصو
4,3,2,1وقأِوفٖوهنتإِٔوهاِموعام ِإوعاتِ وتلس لِاو ِ وعا ِنٕو لِ وم مِصو 6 , 5و و ِمآوه ِ ٖوو
قِال عنو سِموعاإهِإوااام مِصوو6 , 5وقأِوعانتإِأوهاِموعام مِصو 7لِ وعام مِصوعان ا هِصوف وعا ِلّو
عان ا و .و
اإلواخيو"وسيمصو آخن ٖو"(و)211:2009ومراصؿ التعمـ عند (جانييو )  :و و
 وههتنًوجانههدوفٖو مسهصوعاتلسٕومعإوٌاهلصولنمهصو .و-

و ماوههتنًوجانههدو ج لوعاستللعلوعامساْواستلسٕبوعموهستٌهتوعامتلسٕووتلسٕوف وخان و

جلهل وعمعوماوت نإوالهدوعامإلنعإوعاسااإصبو عارن نهصواستلسٕوعاجلهلبو قلواللونإٌصوعاالاو
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وعاتلسٕو وعانإٌصوعات ووهتٕو ه اوتالهلوعاستللعلوعاملخس و مآواتالهلوخانعإوعامتلسٕو
عاسااإص وعامتلسإص واااخانعإ وعاجلهل ب و مآ وف ٌم وجانههد وفلمهص و اهن واسمتٌسااإ وعاسااإصو
عات وترمٖ وعاملانّ و وعاملس ماإ و وعاخانعإ وعارن نهص واستلسٕ وعاااا و و مآ وع تنًو
جانههدوثي وم نعإون هسهصومٖوخيا اوهم ٖوعاتأ لومٖوعستللعلوعاٌاا واستلسٕول و :و
 االنتباه :ومٖوعال عمٔوعالعخسهصوعات واو يقصوق هصوااام ر َوعامنعلوتلنهادوبو هههلو
مٖو ا سهصو نجا و مسهصوعاتلسهٕو عاتلسٕ.و


الدوافع :ت تس وفلمهت اومٖوتاهههلاواسٌساصو سموعانتاا وهاموعام عقّو عاخهانعإو
عين ٌصوعاتلسهمهصو.و

 مستوى النمو :اامتلسٕوادوخإلا يوملن هصو ٌاهلهصو مٖوخئوعاملن صوعاسااإصو
اخإلا يو ندوهم ٖوتالهلوماوهستٌهتوتلسمدو و ٔومناسصومٖومنعأونم .و
هتر ومماوساْوفلمهصوتٌاهْونٍنهصوجانههدو وعاتِلنهوو تنٍِهٕوعاخاِنعإو عامهِالهٕوعالسمهِصو ِ و
عامات ىوعالنعس ومٖوخئوعالتمإوااامتٌسااإوعاسااإصواستلسٕوعاجلهِلو تسسسِٔوعامهِالهٕوعالسمهِصو
ا ٔولنم بو اتاإهْومآواوالومٖوم عن ا وماوهس  :و
 هاتِِاووعاملس ِِٕو ن ِِلوتلنهس ِِدوام رِ ِ َول عنسِ ِ وتاسهسِِدوها ِِموم ِِإو ن ه ِِصوااهِ ِ وها ِِلفوعات ِِلنهووااام مِِصوعات ِ وهِِنىوفٖوعامِِتلسٕوقِِال عنو سِِموتلسم ِِاو هنتإِِٔوهاِِموم مِِصوفخِِنىوالِِلوعاتأ ِِلومِِٖوقهِِإو
عامتلسٕوااام مصوعاسااإص.
 -تنٍهٕوعامال وعالسمهصوا ٔولنم بوااه ووه وٖو ٔومست ىومتٌسااواسمست ىوعام وهلس و.

تدريس المفاىيـ عند (جانييو) :
هٖو مسهِِصووتِِلنهووعامهِِالهٕو نِِلو(جانههِِد)وتسِِتنلوهاِِمومجم ِِصوعاسِِتنعتهجهاإوعامسِِتخلمصوو ِ و

رِ ِِاٌوجمهِ ِِتوعياِ ِِلع و عا ِ ِِن ٌوعات ِ ِ وهخرِ ِِتووا ِ ِِاوعام قِ ِِّوعاتلسهم ِ ِ ومِ ِِٖومِ ِِال وتلسهمهِ ِِصبووووووووووووووووووووو

عا ت ِِا وعاملنسِ ِ بو عان ِِاٌاإوعامختسه ِِصوعاتِ ِ وهإِ ِ ٕوا ِِاو ِِٔوم ِِٖوعاملس ِِٕو عام ِِتلسٕو ِ ِ وفثن ِِااووووووووووووووووووووو
مسهصوعاتلسهٕو(ن عت ب.)583:1984وووو و
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ويقسـ (جانييو) المفاىيـ وطرؽ تدريسيا إل نمطيف رئيسيف ىما :و
ُ
 المفاىيـ المادية :اا تا بو عا نبو عا جنبو عاهلنبو عامنات جمهل اوتمثٔوملن اإواسهصو
هم ٖوع تساا او ٖوٌنهْوعامياٍصو عاخانعإوعاماا ن .و
 المفاىيـ المجردة:و ااانهصبو عاللعاصبو عاهرهسصبو عاختهعٔبو عاجمنوعاتناهل بو مثس اووعامهالهٕو
عالسمهصومثٔ:وعا ثا صبو عاتاخنبو عانإل انو لهنلابواه و ٔو سمصومن اوتمثٔو نومجنل و ٖو
الًوعاملان وعات واوهم ٖوهل عن اواااا عوو ا ٖوهم ٖوتمهههلاو ٖولهنلاواااإلهاإوعاممهه و
عام تن صواهن اومٖوخئوته هلوعامتلسٕواااخانعإولهنوعاماا ن ووف وعاالهسصو(.سلال بو عاه وسّبو
)150:1988ووو
ويػػػػػػذكر (جانييػػػػػػو) ثالثػػػػػػة عنايػػػػػػر ميمػػػػػػة عمػػػػػػ المعمػػػػػػـ مراعاتيػػػػػػا "سِ ِ ِِلال بو عاه سِ ِ ِِّ"و
()156-157:1988وعند تدريس المفيوـ لزيادة فاعمية التعميـ و ىي :
 -1األدا  :ل وعامت قتوفلع ومٖوعامتلسٕواللوعنت ا دومٖوتلسٕوعامه ٕوااس وعيللعّوعاتلسهمهصو
عامنس مصبو لنلوتلسمدواسمه ٕوسه ٖوقال عنو سمواهٍوعسٕوعامه ٕو تالهلوخإلا إلدوعاانجصبو
تمهههوعيمثسصوعامنتمهصومٖولهنوعامنتمهصواسمه ٕو تإلنهّوعيمثسصوعاجلهل و.
 -2الشروط الداخمية :و تتلسْوااامتلسٕو تتمثٔو هماوهس و:
أ -تم ٖوعامتلسٕومٖوعاتلسٕوعاسااْواسمه ٕو.
ب -ت نو نإلنوعالع لهصوالىوعامتلسٕو علتمامدواااتلسٕو.
 -3والشروط الخارجية :و ل و ن ٌوخاإلصوااااه صوعاتلسهمهصوعاخانجهصو تتمثٔو هماوهس و:
أ -ه يٕوعامتلسٕواايللعّوعاتلنهسهصوعامنعلوتاإهإ او.
ب -تإلهٕوعامثهنعإوعامتن صوعات وتستثهنوفلعاوعامتلسٕوعاسااْو.
ت -تإلهٕو للو اّومٖوعيمثسصوعامنتمهصو لهنوعامنتمهصواسمه ٕوا ٔومتهعمٖوف ومتلاق
ث -هتااصوعاهنإلصوعامناساصووٍ انوعاستجااصوعامٌس اصو.
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ج -وتإلهٕوعاتلهههوعامناس واللوال

وعاستجااصوماا ن .

"اإلوقإو(جانههد)واتاسهٔولقهْوالمسهصوعاتلسٕبوتنا ٔو ه اوجمهتوعامت هنعإوعات وت ثنو ه اواتمو
هستٌهت وعاملسٕ وعا ع
عاتلسهم

وفٖ وهستخسي ومن ا وفنس وعاٌنْ وب و ف رس ا واتنٍهٕ و ناإلن وعام قّو

و سم ونا وهاإْ وتلسما و ا ي واياتهاٍ و عاستل ااب و عانتإأ" و (.نااٖو

همهي ب )209:1984و
خطوات تدريس المفاىيـ المادية بالطريقة االستقرائية وفقاً لنموذج (جانييو):و(سلال بو
عاه سّب (158:1988و
 -1إلهالصوعيللعّ عاتلنهسهصو ع يٕوعاٌساصوا اوقأوعاإهإوام مصوعاتلنهوو.
 -2تإلهٕومثأوم ج وف وف ثنو سموعامه ٕبوا لّوع تسا وعسٕوعامه ٕ اس وتلسٕوعامثهنو
عاستجااصوعام و إلهدو(جانههد)و.
 -3نًو للو اّومٖوعيمثسصو عايوفمثسصو سموعامه ٕومتوم عن ا وماوهس و:و
وف -تن َوعيمثسصو عايوفمثسصوااه وتمثٔوفالالوعامه ٕو خإلا إلدوعاانجصو تسٓولهنوعاانجصو.
و -نًوعيمثسصو عايوفمثسصوفه عجاومتإااسصو(مثأو–واومثأو)و اتنته ومتهعمٖوف ومتلاق و
ا قإوقإلهنوجلعواتاإهْو نٌوعاتجا نوف وعاتيهٕو.
إ -م عن ا وعاتلنوو وإلل اصوعيمثسصو عايومثسصو نلوعاتإلهٕبوااه وهلنًوعاس ٔومن اوف اوثٕو
و
عانتإأوتلنهجهاونا وعيإلل .
 -4عو ان ومٖوجان وعاملسٕوهاموعامثأواأندومثأو سموعامه ٕبو جعاموعايومثأواأندواهوو
مثااو سهدبول ٖوتإلهٕو ن وف وت ره ومندوههسنوامامعولمعومثأبوف ومآواهووامثأو سمو
عامه ٕبويندوههتنًوااامتلسٕوفٖوهستإنئوعاخإلا يوعاممهه واسمه ٕومٖوفمثستدوانهسدول ٖوفٖو
هإلم اوعاملسٕوادوجاله .و
 -5قهإوعامتلسٕواللوعانت ااومٖومإااسصوعيمثسصوااايوفمثسصبوا تااصوعاإلهاإوعاممهه واسمه ٕو
إلهالصوعاتلنهّواسمه ٕوعامإإل ل.
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 -6تإلهٕوعاتلهههوعامناس واللوتسإ وعاستجااصو عنو.و
خطوات تدريس المفاىيـ (سلالبو عاه سّب )155:1988المجردة بالطريقة االستنتاجية وفقاً
لنموذج (جانييو) :
 -1تقديـ تعريؼ المفيوـ  :عاتلنهّواس ونم موو(جانههد)ول وجمسصوخانهِصوف وف ثِنوت ِتمٔو
سموعا سماإوعامنجلهصوف وعامهالهٕوعاستلااهصوعات وتاللوعامه ٕو تسا لو سموت رهادو
 -2مراجعة التالميذ لممفاىيـ االستدراكية الػواردة فػي التعريػؼ  :هنى(جانههِد)وفٖوعوجِنعاعإو
عات وتستخلٕو ومياٍصوفلعاوعاتيمهمو وع تسا وعامه ٕوعامجنلوتتمثٔو وهجااِات ٕوعاسهٍهِصو
األسِ سصوعامٌن اِِصو سِِموعامه ِ ٕو .هن ِِهولنِِاو(جانههِِد)و سِِموفلعاوعامِِتلسٕوعامتمثِِٔو ِ وت رِِه و
عامه ٕو اهوو سموفلع دوعامتمثٔو واهٍوعاتلنهّوف وعستل ا دو.
 -3تقديـ أمثمة وال أمثمة عم المفيوـ :وثٕوهإ ٕوعاملسٕوامٌاااِصوعاتيمهِمواتإلِنهه اوهاِموفمثسِصو
تنتم واسإلنّوبو اوفمثسصولهنومنتمهصوادبو مآواللوعاتأ لومٖوعتإاٖوعامِتلسٕوات رِه وعامهِالهٕو
عاستل عن هصوعاسااإصوادو عا عنل و وعاتلنهّو.و
مِِٖوعاسِِااْوتِِنىوعااااثِِصوفٖونمِ مووجانههِِدومِِٖوعانمِِامووعام مِِصو ِ وتِِلنهووعامهِِالهٕوا ِِإه اوعامالهِِصو
عامجِ وِنل ومِِٖوخِِئوتسسسِِٔو ر ِ وفللع ِِدووخٌ عتِِدو جوعم انهِِصوتٌاهإِِدولعخِِٔولن ِِصوعاإلِِّبوفهرِِاو
نم مووجانههِدوعلِتٕواِااتلسٕوعاسِااْواِلىوعاٌِي وو مِٔو سِموناٌِدواِااتلسٕوعاياِْواِله ٕو ف ِلو سِمو
فلمهِِصوعاتلههِِهوبواهِ وفنِِدوعلِِتٕوااا ِِن ٌوعالعخسهِِصوعامتلسإِِصواِِااهنلونهسِِدو عا ِِن ٌوعاخانجهِِصوعامتلسإِِصو
ااه صوعاتلسٕوعاخانجهصوعاماهٌصوااامتلسٕبو اااتاا وه ل ومآو سدوهاموتلسٕوف رٔو فاإموالىوٌياناو .و
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المحور الثالث
التفكير االستداللي
تعريؼ التفكير:
التفكيػػر ل:ػػة :عاته هِِنو ِ وعاس ِِصوم ِِتْومِِٖومِِال ِ
و(عاه ِِن)وا سِِنوعاهِِااو ل ِ وه مِِأوعانٍِِنو ِ و
عي ِِهااو عاته ِِنوعسِِٕوعاته هِِنو ل ِ وعاتأمِِٔو وعاته هِِن"وه م ِأوعالإِِٔو ِ وعاملس ِ ٕواس إل ِ ٔوهاِِمو
ملن صوعامج ٔ"و(عاٖومنٍ نب )330:1993و
التفكير ايطالصاً  :و
يوجد العديد مف تعريفات التفكير نذكر منيا ما يمي :
 عاته هنون اٌو إس ونعْوهل وو وعونساٖوعا عقتوعام ر

واٌنْومختسهِصو مِاوهاِل و ِ و

عواساوو عولنعٓو(.مسإبو)212:2001
 عاته هنول وسسسسصومٖوعان اٌاإوعالإسهِصولهِنوعامن هِصوعاتِ وهإِ ٕوا ِاوعاِلماُوب نِلماوهتلِنًو
امثهِِنوهِِتٕوعسِِتإااادو ِِٖوٌنهِِْوعااِ عووااثِِاو ِِٖوملنِِموعام قِِّوف وعاخاِِن بو لِ وسِِس ٓولِِالّو
تٌ ن ".و(جن عٖب2002و23:و)
 هم ٖوتلنهّوعاته هنواأنِدو"ومِاوهجِ ٔو ِ وعاِملٖومِٖو مسهِاإوتسِاْوعاإِ ٔو وعاهلِٔبوااهِ و
تاِِلفواه ِِٕومِِاوناِِوواِِدوف ومِِاونتِِم ن وف ومِِاونِ عن بوثِِٕونلمِِٔو سِِموتإهِِهٕومِِاونه مِِدبوماِِا اهٖوأِِو
عام يإوعات وتلتنرناو واهاتناوعاه مهصو".و(سلال بو39:2003و)
 هلن دو"ااه "و()18:2003و"اأندوعاتإإل وعاملن وواسخان ومٖوفجِٔولِنًومِاو وقِلوه ِ ٖو
مآوعا نًول وعاه ٕوف وعتخاموعاإنعنوف وعاتخٌهٌوف وأوعام يإوف وعاا ِٕو سِموعي ِهااوبو
ف وعاإهإوالمٔوماو".
 ه ِِم نو"عاجم ِِٔ"و()23:2005و ِ ِ وعاته ه ِِنوا ِِأٖوعاه ِِنوهٌس ِِْو م م ِِاو س ِِمو ِِٔوٍ ِِالن وم ِِٖو
ٍِ علنوعااهِا وعالإسهِصبو هِنعلواِدوعان ِاٌوعالإسِ بوسِ عاوع تاِنولِمعوعان ِاٌو ِ واِلومعتِدوهإلِنّو
عانٍنو ٖوالل وعام ر

بوف وع تانوعا

وا ٔوماوهال و هناوف وخانجاو نا.و
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 عاته هِِنول ِ و"و مسهِِصو إسهِِصوملن هِِصولهنامه هِِصولال ِِصبوتإ ِ ٕو سِِموه ِِال وتنٍِِهٕومِِاونلن ِِدومِِٖو
نمِ هو مهِِالهٕو تإلِ نعإو ِ وفنمِِاٌوجلهِِل وتسِِتخلٕو ِ وعتخِِاموعاإِ عننعإو أِِوعام ِ يإبو

ِِٕو

عا عقتوعاخانج و"و.و(عاخهنلعنبو آخن ٖبو9:2006و)
عاته هنوهت ٖوفساساو"مام ل"()105:2005ومٖوثي وم ناإو :و
 .1مسهِ ِِاإوملن هِ ِِصوملإِِِل ومثِ ِِٔواِ ِِٔوعام ِ ِ يإوف و مسهِ ِِاإواس ِِهٌصو ااس ِِتهلا و عاتٌاهِ ِِْو
عاستلأو.
 .2ملن صوخاإلصوامات ىوعامال وف وعام ر َو.
 .3عستللعلعإو

عمٔو خإلهصو(عتجالاإبوم ر هصبومه ٔ)و.

هٖوعاته هِ ِِنو مسهِ ِِصو سهِ ِِصونإ ِ ِ ٕو ِ ِِٖوٌنهإ ِ ِِاواملااجِ ِِصو إسهِ ِِصواسمِ ِِلخيإوعااسِ ِِهصو عاملس مِ ِِاإو
عامس ِِتنجلصوات ِ ِ هٖوعي ِِانوف وعس ِِتلاا اوف وعاا ِِٕو سه ِِاو لِ ِ و مسه ِِصوله ِِنومه م ِِصوتمام ِِاو
تترمٖوعولنعٓو عاخان وعاسااإصو عاملااجصوعا ع هصو عااتراٖو عااِلوبو ِٖوٌنهإ ِاوت تسِ و
عاخاِِن وملنِِم.وفمِِاوم ِِانعإوعاته هِِنو ِ و مسهِِاإوماِِلل ونمانس ِ او نسِِتخلم او ِِٖوقإلِِلو ِ و
ملااجصوعاملس ماإومثٔو"م ان وتالهِلوعام ِ سصبوههجِالوعا ت عنرِاإولهِنوعامِم ن و ِ وعاِنيوف و
تإلهٕوعالاهٔوف وعال ااو.و(لااهٖوبو)17:2003و و
 في ضو ما تقدـ تعرؼ الباصثة التفكير بأنو  :ن ِاٌو إسِ وهن ِأو نِلوتلِنًوعاهِنلوام ِ سصو
هاا ٔوعهجالوأوا او.

معايير التفكير:
اللو"عانعلهٕو"و( ) 15-18:2009مجموعة مف المعايير لمتفكير :و
 معيار الوضوح :
اه وهللومٖوفلٕوملِاههنوعاته هِنواا تاِان وعامِلخٔوعاِن هووااِاق وعاملِاههنبو ِ معوإِوت ِٖوعالاِان و
عراصبو سٖونستٌهتو م او اِٖونسِتٌهتوملن ِصومإاإلِلوعامِت سٕوف وعاٌااِ و اااتِاا واِٖوه ِ ٖو
امإل نناوعاا ٕو سه او .و
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 معيار اليصة :
هإإللوا معوعاملهانوفٖوت ٖوعالاان وإلاهاصو م ثإصو مستنل وهاموماوه لوإلات او مإللنلا .و
 معيار الدقة :
هإإللوااالقصوعاته هنواإل ن و امصوعستههااوعام ر َواإِدومِٖوعاملااجِصو عاتلاهِنو نِدواِيوههِال و
ف ونإإلاٖو .و
 معيار العالقة :
هلن ِ ِ وناِ ٌِِومِ ِِلىوعاليقِ ِِصواِ ِِهٖوعاس ِ ِ عٔوف وعاملعخسِ ِِصوف وعالاِ ِِان وم ر ِ ِ َوعانإِ ِِاىوف وعام ِ ِ سصو
عامٌن اصبو اهٖوماوهثانوا ا اومٖوف انو فس سصو ٖوٌنهْومياٍصوعام نعإوعاتااهصو :و
 -1لٔوتلٌ ولم وعي انوف وعيس سصوتهإلهيإوف وههراااإواسم سصو؟
 -2لٔوتترمٖولم وعي انوف وعيس سصوفلاصوم هل وف ولعارصواسم سصو؟
 معيار العمؽ :
ااملااجصوعاه نهصواسم سصوف وعام ر َوتاتاوو و ثهنومٖوعااااإوهاموعالمِْوعامٌسِ
هتناس ومتوتلإهلعإو ت لااإوم ر

وعاِم و

او .و

 معيار التوسع أو سماصة التفكير :
ِااته هنوعاسِِتإ عن و عاسِِتنتاج وه إلِّواااتسِِاَوف وعا ِِم اهصوف وفخِموجمهِِتوج عنِ وعام ِ سصو
ف وعام ر َوااا تاانو .و
 معيار المنطقية :
مِ ِِٖوعاإلِ ِِهاإوعام مِ ِِصواسته هِ ِِنوعاسِ ِِتإ عن و عاسِ ِِتنتاج وفٖوه ِ ِ ٖومنٌإهِ ِِابو هإإلِ ِِلواِ ِِااته هنو
عامنٌإ وتنٍهٕوعي انو تسسسس او تنعاٌ ِاواٌنهإِصوتِ ل وهاِموملنِمو عرِ بومتنتاِصو سِمواجِجو
ملتلاصو .و
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العمميات العقمية في التفكير اإلنساني :
همثِِٔوعاته هِِنوعونسِِان و مسهِِصو إسهِِصوملإِِل وتتِِأاّومِِٖومجم ِِصومِِٖوعالمسهِِاإوعالإسهِِصو(مسإِِبو
 ) 215:2001عات وهتٕوا اون اٌوعاته هنول و :و
 -1المقارنة  :لمعوهِنتاٌواِااتلنّو سِموعالناإلِنوعامختسهِصووعالعخسِصو ِ و جِ لوعاٍِالن واتالهِلو
عام ِ يإو اااتِِاا وتالهِِلومِِاوهلانهِِدومِِٖوم ر ِ اإو م ِِإوو امإاننتِِٓواسٍ ِ علنوالر ِ او
االًو نٓوتياٍوف جدوعا ادو عاختيّواهن او و يقصوملهنصوتٌااإ ِاوف وتنا نلِا.واتسِٓو
عامإاننصوتإلا وملن تناواااٍالن وف ثنولقصو.
 -2التيػػنيؼ  :ل ِ وتسِِٓوعالمسهِِصوعات ِ وهِِتٕوا ِِاوتجمهِِتوف ِِهااوف وٍِِالن وملهنِِصو سِِموفسِِاوومِِاو
همههلاومٖوملاإوم تن ص.
 -3التنظيـ  :ل وعالمسهصوعات وهِتٕوا ِاوتنتهِ وف وتنسِهْو ِاإوعي ِهااو ِ ونٍِإوملِهٖو إِاوامِاو
ه جلواهٖولم وعاه اإومٖو يقصومتاالاصو.
 -4التجريػػد :واتِِموتتاإِِْو مسهِِصوعاته هِِنبو مِِٖوعارِِن ن وتمهِِهوعاخإلِِا يوعامسِِتإسصواأل ِِهااو
عاته هنو ه اواٌنْومتجنل تإ ٕولم وعالمسهصوعالإسهصو سموتجنهلوخاإلهصو عال واس

اومِٖو

خإلا إل اوعيخنىو.
 -5التعمػػيـ  :تإِ ٕو مسهِِصوعاتلمِِهٕو سِِموعسِِتخييوعاخاإلِِهصوعالامِِصوف وعاماِِلفوعالِِإواس ِ اوف و
عاٍالن و تٌاهإدو سمواااإوف وم عقّوفخنىوت تنٓو ولم وعاخاإلهصوعالامصوف وعامالفو.
 -6االرتباطات بالمصسوسات  :هتٌس وعاتجنهلولااااو مسهصو سهصو ل وعانتإأومن وفخنىومٖو
عاتجنهلو عاتلمهٕوهاموعا عقتوعااس و.
 -7التصميػػؿ  :ل ِ و مسهِِصو إسهِِصوهِِتٕو ه ِِاو ِِٓوٍِِالن و سهِِصومن اِِصوهاِِمو ناإلِِنلاوعام نِِصوا ِِابو
(م نات اوعاجه هصو)و.
 -8التركيب :و ل وعالمسهصوعالإسهصوعات وهتٕوا اوه ال وت اهلوعاٍالن وعامن اصومٖو ناإلنلاوعات و
تٕوتالهللاو و مسهصوعاتاسهٔو.
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 -9االستدالؿ :وهإ ٕوعاستلأوعالإس و سموعستنتاووإلاصوا ٕوملهٖومٖوإلاصوفا إوفخنىبو
ه ل وعاستلأوعاإلاه وهاموتاإهْوعاثإصو ورن ن و اتمهصوعانتا جوعات وهت إلٔوهاه او.

أنماط التفكير :
اللو" هانص"و()38-41:1995وفنماٌوعاته هنوعاسسهمصو هماوهس و :و
 )1عاته هنوعاستإ عن و:و"ل وعانتإأومٖوعاإراهاوعاجه هصوهاموعاإراهاوعا سهصو".
 )2عاته هنوعاستلاا و:و"لِ وته هِنومنٌإِ وقهاسِ وهلتمِلو سِموعانتإِأومِٖوعاإرِاهاوعا سهِصوهاِمو
عاإراهاوعاجه هصو".
 )3عاته ه ِِنوعاناٌِ ِ و:و"لِ ِ وته ه ِِنو يقِ ِ وهس ِِتخلمدوعامِ ِتلسٕو ِ ِ وملن ِِصوعاليق ِِاإوعا امن ِِصوا ِِهٖو
جهه اإوملٌا واأومسأاصونهارهصوماو".
 )4عاته هِِنوعاتهاإلِ و:و"لِ وته هِِنوتجنهاِ واسم قِِّوعانهارِ بوهموهسجِِأوعامِِتلسٕوهاِِمونسِِٕوخٌٌِِو
متللل واس إل ٔوهاموعانتا جوعامنل اصو".
 )5عاته هنوعاناقلو:و"ل و مسهصوتإ همهصوتاللواملاههنومتهْو سه او".
 )6عاته هنوعاالس و:و"ل وته هنوتخمهن واسأول ٖوملن صوعاسا و".
 )7عاته هنو ْوعاملن و ":هن هولمعوعان َو سموعاملن صوعات وت ل وهاموع تسا وملن صوجلهل "
 )8عاته هِِنوعااإلِِن و:و"لِ ومِِٖوعان ِِاٌاإو عام ِِانعإوعالإسهِِصوعاتِ وتسِِا لوعامِِتلسٕو ِ وعااإل ِ ٔو
سِِموعاملس مِِاإو تمثهس ِِاو تهسِِهنلاو جعل عن ِِاو اهٍ ِِابوثِِٕوعاتلاهِِنو ن ِِاو ِِٖوف ِِان وعاخاإلِِصو
اإلنهاو اهٍهاو".

خيائص التفكير:
هتمههوعاته هنو(جن عٖبو)36:1999واخإلا يوهم ٖوهجماا او هماوهس و :و
 )1عاته هنوسس ٓولالّو ِِو سمو جدوعالم ٕو ِِواوهال و وعاهنعُوف وايوللّو.
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 )2عاته هنوسس ٓوتٌ ن وههلعلوتلإهلعو امقاومتونم وعاهنلو ت عن ٕوخانعتدو.
 )3عاته هِ ِِنوعاهلِ ِِأوعاِ ِِم وهسِ ِِتنلوهاِ ِِموف رِ ِِٔوعاملس مِ ِِاإوعامم ِ ِِٖوت ع نلِ ِِابو هستن ِ ِِلواايسِ ِِااه و
عاستنعتهجهاإو.
 )4عا مِِأو ِ وعاته هِِنوفمِِنولهِِنومم ِِٖو ِ وعا عقِِتبو عاته هِِنوعاهلِِأولاهِِصوهم ِِٖواس ل ِِاواااتِِلن و
عامنعٖ.
 )5هت ِ ِ ٔوعاته ه ِِنوم ِِٖوت ِِلعخٔو ناإل ِِنوعاما ِِهٌوعاتِ ِ وتر ِِٕوعاهم ِِاٖو( ت ِِن وعاته ه ِِن)بوعام ق ِِّوف و
عامناساصبوف وعام ر َوعام وهجن وا ادوعاته هنو.
 )6ها ِِل وعاته ه ِِنواأ ِ ِ أو فنم ِِاٌومختسه ِِصو(اهٍه ِِصبونمهه ِِصبو مه ِِصبوم انه ِِصبو ِ ِ سهصو)وا ِِٔومن ِِاو
خإل إلهتدو.

ميارات التفكير :
ِانعإوعاته هِنووفٖو
ٔوم قّوتلسهم وهإ ٕوادوعاملنووا نًوتلسهٕوٌياِدبومِٖوعيجِلنوفٖوهلسِٕوم و
ت ِ ٖوتسِِٓوعام ِِانعإوجِِهاعوفإلِِهيومِِٖوته هِِنوعاٌساِِصو ِ وأِِوعاتِِلنهااإو عامسِِا ٔو قِِلوف ِِان(فا و
مااصبو)206:2003وهامومجم صومٖوم انعإوعاته هنو :و
 -1وم انعإوجمتوعاملس ماإو تنٍهم او:و ت مٔوعامياٍصبوعامإاننصبوعاتإلنهّبوعاتنته بو تنٍهٕو
عاملس ماإو.
 -2وم انعإوملااجصوعاملس ماإو تاسهس او:و ت مٔوعاتٌاهِْبو عاتهسِهنبوعاتسخِهيوبو عاتلِنّو سِمو
عاليقاإو عينماٌو.
 -3وم ِِانعإوت اهِِلوعاملس مِِاإو:و ت ِِمٔوعاٌيقِِصبوعامن نِِصبو رِِتوعاهنرِِهاإبوعهجِِالوعاهنرِِهاإو
عاتنا و ور اوعاملٌهاإو.
 -4وم ِ ِِانعإوتإهِ ِِهٕوعاملس مِ ِِاإو:و ت ِ ِِمٔوعانإِ ِِلبوعاتلِ ِِنّو سِ ِِموعيخٌِ ِِااو عام ااٌِ ِِاإو م ِ ِِانعإو
عاستلأو(عاستلأوعاستإ عن بو عاستلأوعاستنتاج بوعاستلأوعاتمثهس و)و.
 -5م انعإوعاته هنو ْوعاملن و:و ه مٔوعاتخٌهٌو عامنعقاصو عاتإههٕو.
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مداخؿ تعميـ التفكير :
تتلللوملعخٔوتلسهٕوعاته هنوهاوفٖولنآوعتهاقاو سموثيثصوملعخٔورن نهصو"مام ول"و()105:2005و
وتإاٖوعامست ىوعامنتهتومٖوعاته هنوف وتل هٕومست هاإوعاته هنوعالسهاوالىوعامتلسمهٖو ل و :و
 .1عاملخٔوعاهنل و:
عام وه لو سموفٖوم انعإوعاته هنوهم ٖوفٖوتلسٕومنلهاصو ٖومات ىوعام علوعالنعسهصو .و
 .2عاملخٔوعانلماج و:
عام وه لو سموفٖوم انعإوعاته هنوهم ٖوفٖوتلسٕومترمنصو وسهاْومات ىوعام علوعالنعسهصو .و
 .3عاملخٔوعانهجان و:
عام وهن ِهو سِموفٖوم ِانعإوعاته هِنوعاتِ وتٍِٔومترِمنصو ِ و مِْو ِٕوماتِ ىوعامإِننعإوعال عنسِهصو
ل و نٌورن ن و اّواتنمهصو مسهاإوعاته هنوعالسهاو .و

تنمية الميارة السميمة :
مِ ِِٖوفجِ ِِٔوتنمهِ ِِصوسِ ِِسهمصواسم ِ ِِانبو" هانِ ِِصبو آخِ ِِن ٖ"و()108-109:2007واواِ ِِلومِ ِِٖوفخِ ِِمو
عامإتنااإوعآلتهصو وعا تاان:
 -1وتنمهِصوعاه ِٕوقأِوعام ِان و:ومِٖوعامسِسٕواِدوفٖوعاٌااِ وهتاسِٖوفلع و ِ وهجِنعاوم ِان ومِاوهمعو
تاإْوعاه ٕواماوهإِ ٕواِدبو لِ و ِ وجمهِتوعياِ عٔوف رِٔومِٖوإلِٕوق ع ِلوجامِل بو تنههِملاوآاهِاو
ل ٖو ٕوف وملنمو.
 -2عااتلِِالو ِِٖوعاتِِلنه وعان تهن ِ و:وفٖوه ِ نوعاملسِِٕوتمِِانهٖومتن ِِصوبوااه ِ واوت ِ ٖو سِِمو
نمٌو عالبو ااه وت جتو سموعاته هنبو ت عن

وعاهن ْوعاهنلهصو.

 -3فإلااصوعاته هِنو:وهجِ وعٖوه ِجتوعاملسِٕوعاٌساِصو سِموعاته هِنوااسِ ٔوجلهِل بو عات ِانوٌِنْو
خاإلصوا ٕبو اوهجانلٕو سموعاأواٌنهإصوالهن او.
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 -4ف ٖوهتٕوعاتلنه و سموعااس ٔو عوجنعاعإوعاإلا اصو اهووعاخاٌ صبو لمعوهستسهٕوتتاِتوفخٌِااو
عاٌساصو عالمٔو سمو يج اوف اواأ ٔو.
 -5فٖوهتٕوتهنهلوعاتلنه واس وقلنعإوعاٌي و عستللعلعت ٕبو عالمٔو سِموم عن ِا وعااتهاجِاإو
عاتلنهاهصوعاهنلهصو.
 -6فٖوهتٕوعاتلنه و سمو تنعإوم ه صوايوعسنعّو.
 -7فٖوهلٌموعاٌساصوهن العإو ت جه اإبو فٖوهتٕوته هللٕواملىوتإلم ٕو.
 -8هج وفٖواوه ٖوعاتلنه و إاااوأوتاسهناو تٌ ه عنو.
 -9هثِِان وعاامِِاوو عالع لهِِصواسِِتلسٕبومِِٖوخِِئوعات ِِجهتبو عاتن هِِتبو عاِِل ٕوعانهس ِ بو عات جهِِدو
عاسسهٕ.
 -10وهٖوانااوعام انعإوهج وفٖوههس وعاٌنهْوامسانعإومتللل و وعاته هنو.

أىمية تعميـ ميارات التفكير وتعمميا بالنسبة لمطمبة والمعمميف :
أوالً  :أىمية تعميـ ميارات التفكير وتعمميا بالنسبة لمطمبة :
تنىو"عيلاو"و(26:2009و)وفٖوتلسهٕوم انعإوعاته هنوم مصواسٌساصو و :و
 -1مسا ل وعاٌساصو وعانٍنوهاموعاإراهاوعامختسهصومٖووج اإونٍنوعآلخنهٖو.
 -2تإههٕوآنعاوعآلخنهٖو وم عقّو ثهن و عاا ٕو سه اوان َو عر ومٖوعالقصو.
 -3عاتنعٕو ج اإونٍنوعآلخنهٖو آ عن ٕو ف انلٕو.
 -4عاتاإْومٖوعاختي اإوعامتللل واهٖوآنعاوعاناوو ف انلٕو.
 -5تلهههو مسهصوعاتلسٕو عاستمتاَوا او.
 -6ن تومست ىوعاثإصوااانهووالىوعاٌساصو تإلهنوعامعإواله ٕو.
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 -7تانه ِِنو إِ ِ ٔوعاٌسا ِِصوو ف ِِانلٕوم ِِٖوعاإهِ ِ لو س ِِموعاجاا ِِصو ِِٖوعيسِ ِ سصوعاإل ِِلاصو عااسِ ِ ٔو
عامإتناِِصواسم ِ يإوعاللهِِل وعات ِ وهناق ِ ن او هلمسِ ٖو سِِمواس ِِاوف وعاتخههِِّومِِٖواِِلت او سِِمو
عيقٔو.
 -8عوامإواألمهصوعالمٔوعاجما

واهٖوعاٌساصوو جعثان وعاته هنواله ٕو.

 -9عوامإوا هههصوعاتلسٕو اااٌنْو عا سا ٔوعات وتل مدو.
 -10عاستللعلواساها وعالمسهصواللوعاملنسصبو تن صوعام عٌنصوعاإلاااصواله ٕو.

أىمية تعميـ ميارات التفكير وتعمميا بالنسبة لممعمميف :
هِِنىو"عا ِنعلهٕ"و(و)48-49:2009وفٖوتلسِِهٕوم ِِانعإوعاته هِِنوم مِِصواسملسمِِهٖواه ِ وتسِِا للٕووو
و:
 -1عوامإوامختسّوفنماٌوعاتلسٕو م عن ا ومآو وعالمسهصوعاتلسهمهصوعاتلسمهصو.
 -2ههال وعالع لهصو عان اٌو عااه هصوالىوعامتلسمهٖو.
 -3جلٔو مسهصوعاتلنهوو مسهصوتتسٕوااوثان و عام ان صو عاتلا ٖواهن ٕو اهٖوعاٌساصو.
 -4عاتخههّومٖوعاتن هِهو سِمو مسهِصوعواإِااواسمِال وعال عنسِهصبويٖوعاٌساِصوهسِتمتل ٖوااين ٌِصو
عاتلسهمهِِصوعامختسهِِصوعاتِ وهسِِتٌهل ٖوٌنهإ ِِاوع تسِِا وعاملِِانّو عام ِِانعإو عاتجالِِاإوعامنلِ

و

ه ا.
 -5ن ِِتوملن هِِاإوعاملسمِِهٖو ثإِِت ٕواأنهس ِ ٕبوممِِاوهِِنل ووعهجااهِِاو س ِموفلعاوعاٌساِِصو فن ٌِِت ٕو
عامختسهص.

سموكيات المعمـ المثيرة لمتفكير :و
لنآو ِللومِٖوعاسِس هاإو"جِن عٖ"و(و)129-132:1999وعاتِ وهجِ وفٖوهتاسِموا ِاوعامِلنوو
عات وا اول نو وتاهههوعاٌساصو سموعاته هنو هنىوجن عٖومٖولم وعاسس هاإ .و
 هن هوعنتاا و علتمإوعاٌساصو سموعام ر َ.
43

 هسأٔوفس سصومهت اص.
 هسأٔوفس سصوتهسهنهصومت لاص.
 ه ٌااو قإو اّواسته هن.
 هإأو ل وعستجاااإواألس سصوعامهت اص.
 ه جتو سموعام ان صو عاتها ٔوعاإله .
 اوهإللنوآنعاو اااصواسته هن.
 هلٌ وت مهصوعهجااهصونعجلص.
 اوهلهلوعستجاااإوعاٌاا .
 هنم وثإصوعاٌساصواأنهس ٕ.
 هثمٖوف انوعاٌساص.
 ها وعاٌساصو سموعاتأمٔو عاماا ا ووجااات ٕ.
 هستخلٕوفسااه وتلنهسهصومتن ص.
هناٌوعامن اووا عقتوعااها وعاه مهص.
 و

األمور التي تساعد عم تنمية التفكير:
تنىوو"اسو"()28:2010وفٖوعاسس هاإوعاتااهصوت ل وهاموتنمهصوعاته هن :و
 -1عاسما واسٌساصواانهصوعاتلاهنو ٖوف انلٕو.
 -2عالتمإو عونإلاإواماوهإ ادوعاٌساصو عاتلسهْو سهدوالاانعإوعهجااهصو.
 -3ت جهتوعاٌساصو سموعاته هنوااستخلعٕوفسااه وعاتاهههو.
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 -4لنووعاثإصواااٌساصواِأن ٕوهسِتٌهل عوفٖوهجِل عواسِ ٔوفخِنىواسمسِأاصوبو قِلوت ِ ٖوفسِ ٔومِٖو
ٌنهإصوعاملنووف وٌنهإصوعا تا وعاملنس و.
 -5عاسما واسٌساصواتإلهٕونإلوام عرهتوعا تا و رتوالع ٔو.
 -6ت ههنول نوعاٌساصومٖومتسإهٖوهامواااثهٖو ٖوعاملن صو.
التفكير االستداللي  :و
تعريؼ االستدالؿ ل:ة :
عاس ِ ِ ِِتلأوا ِ ِ ِِصوملن ِ ِ ِِا وتإ ِ ِ ِِلهٕوعا ِ ِ ِِلاهٔوف ووٌسا ِ ِ ِِدووثا ِ ِ ِِاإوعم ِ ِ ِِنومل ِ ِ ِِهٖوف وقر ِ ِ ِِهصوملهن ِ ِ ِِصو
(.جن عٖب )337:1999و
تعريؼ االستدالؿ ايطالصاَ  :و
اإلوتلللإوتلنههاإوعاته هنوعاستلاا و عات ونم نومن او :و


عاستلأول وقلن وعاهنلو سموعيلعاوعاملن وعالإس و عام وهتم ٖو هدوعاهنلومٖوت ٍهِّومِاو
الهدومٖوملس ماإوثاإوإللق او إلات اواس إل ٔوهامواس ٔواسم يإومتوهم انهصواتانهنلِاو
تانه عنومنٌإهاوسسهماومستخلماو ومآوعااجو عاانلاٖو.و( اهلو آخن ٖوب)46:2003

 ل ِ و مسهِِصوته هِِنوتترِِمٖو رِِتوعااإِِا ْوف وعاملس مِِاإواٌنهإِِصومنٍمِِصوااه ِ وت ِ ل وهاِِمو
عستنتاووف وقنعنوف وأوام سصو).و(جن عٖوب)337:1999


هلن ِِدو"ههت ِ ٖ"و((38:2003واأنِِدوتسِِٓوعالمسهِِصوعات ِ وت ِِلّوهاِِموت اهِِلوملن ِِصوجلهِِل و ِِٖو
ٌنهِِْوع مِِأوعاه ِِنو ِ وعاملس مِِاإو عيلاِِصوعامتِ ن و عسِِتخلعٕوق ع ِِلومنٌإهِِصواس إل ِ ٔوهاِِمو
نتا جوملهنص.

 تلن ِِدو"خنهاِِص"و(23:2002و)واأنِِدون ِ َومِِٖوفن ِ عَوعاته هِِنوهإ ِ ٕو هِِدوعاهِِنلواِِالنعٓوعاليقِِاإو
عامختسهصواهٖومإلماإوإلاهاصو مآوااستخلعٕوعستنعتهجهصومناساصوتسِا ل و سِموعاتلامِٔومِتو
لم وعاملس ماإومستلهناواخانتدوعاسااإصواس إل ٔوااس ٔوإلاهاصو.
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هلنّ"و هانِص"و()59:2002وعاته هِنوعاسِتلاا واأنِدو":وته هِنومنٌإِ وقهاسِ وهلتمِلو سِمو
عانتإأومٖوعاإراهاوعا سهصوهاموعاإراهاوعاجه هصو".



تلن دو"ملخس "و()13:2009واأندوفالوفنمِاٌوعاته هِنوعالسمِ وعاِم وهإلِٔو هِدوعاتيمهِمومِٖو
ملس مِاإوملن ِِصو إلِِاهاصوهاِِموملن ِصوعامج ِ ٔبوف ومِِٖوخِِئوتٌاهِْوقا ِِل وملهنِِصو سِِمو
اااإوجه هص.



و

هلن دو"لانٕ" )79:2004و)واأنِد"و مسهِصو إسهِصوتترِمٖوع ِتإاْوملس مِاإوجلهِل و(نتِا ج)بو
مِِٖوخِِئوقرِِاهاوف وتلمهمِِاإوف واِِله هاإوف وفلاِِصو(مإِِلماإومتااِِصو)بو مآِِو ِِٖوٌنهِِْو
علنعٓوعاليقاإواهٖوعامإلماإوعامت ع ن وا لّوت اهلوملن صوجلهل و إلاهاصو.
هترِ واساااثِِصومِِٖوخِِئوعاتلنههِِاإوعاسِِااإصواسته هِِنوعاسِِتلاا وفن ِِاوجمهلِِاوتتهِِْو سِِموفٖو
عاته هنوعاستلاا وهتمثٔو هماوهأت و :و
 -1نمٌومٖوفنماٌوعاته هنوعا امصو.
 -2هتٕو هدوعانتإأومٖوعاملس ٕوهاموعامج ٔو.
 -3هلتملو سمو ج لوملس ماإو خانعإوسااإصو وعام سصوعاجلهل .
 -4هإتر و ج لوم سصوف وإلل اصوت عجدوعاهنلوب تاتاووهاموأ.
 -5هتٕو ٖوٌنهْوعاملٖوف ول ٖوعاسج اوهاموعاتجناصو.
ور اوماوتإلٕوتلنّوعااااثصوعاته هنوعاستلاا و سموفندو :و
م ان و إسهِصوتترِمٖوممانسِصوعاٌاااِصوعاللهِلومِٖوعالمسهِاإوعالإسهِصوعالسهِاو نِلماوتتِ ع نواِله او
ملس ماإوا ٔوم سصومابوتت إلٔومٖوخيا اوانتا جوتس ٕو وأوتسٓوعام سص .و
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ميارات التفكير االستداللي  :و
عتهإإوعاللهلومٖوعالنعساإو عيلاهاإو سمو ج لو ل وم انعإواسته هنوعاستلاا و( الوعا نهٕبو
212:2000؛عالتها بو11-12:2001؛ماملب179-180:2004؛ ٌهصب)66-67:2007و
تتمثٔو وعاجل ٔونقٕ()2.1و:

جدوؿ رقـ()2.1
ميارات التفكير االستداللي

.1عاستلأوعامتلسْواااتا ٕو راٌوعامت هنعإ و .2عاستلأوعانتااٌ و
.3عاستلأوعاتاالا و

.4عاستلأوعااتماا و

.5عاستلأوعاإهاس و

.6عاستلأوعاستنتاج و

.7عاستلأوعاستإ عن

.8عاستلأوعانٍن و

و

.10عاستلأوعا نم و

.9عاستلأوعاتناسا و

قلوعلتٕوعااا وعاااا واثي وم انعإواسته هنوعاستلاا ول و :و
أوالً  -التفكير االستقرائي  :و
اإلو نّوعاللهلومٖوعاتنا ههٖوعاته هنوعاستإ عن و سموفندو :و
" -1عسِِتلأوإلِِا لوهاِِلفومِِٖوعاجه هِِاإبو هنت ِ وهاِِموعيا ِِإوف وعانتِِا جوعالامِِصوف وعا سهِِصو
ا ِِمعوت ِ ِ ٖونتهج ِِصوعاس ِِتإنعاوف ومإلم ِِصوم ِِٖوعامإ ِِلماإوعاتِ ِ وت ِِٕوعا تم ِِالو سه ِِاو ِ ِ و
عا إل ٔوهامولم وعانتهجصو من جوعاته هنوعاستإ عن وهستخلٕو وت هٖوتلمهماإو نتا جو
ام ِِصبوف وفن ِِدوعيس ِِاووعا ِِم وهلتم ِِلو سه ِِدو ِ ِ وعااإلِ ِ ٔو س ِِموعاملن ِِصو".و(فاِ ِ وههن ِِصو
ااانصب) 17:1997
" -2تتاتوعاجه هاإو عيمثسصو لنعست او ملن صوف جدوعا ادو عاخيّواهن اواتِموعا إلِ ٔوهاِمو
عاإا ل عا سهصوف وعالامصو"(.فا وعا هجابو)193:2001
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" -3ل ِ ِ وٌنهإِ ِِصومِ ِِٖوٌِ ِِنْوعاتلسِ ِِهٕو عاِ ِِتلسٕوهنتإِ ِِٔوا ِ ِِاوعاهِ ِِنلومِ ِِٖوعاجه هِ ِِاإوهاِ ِِموعا سهِ ِِاإو
(عاتلمهم ِِاإوعانهار ِِهص:و م ِِٖوث ِِٕوعاإه ِِإواتٌاه ِِْول ِِم وعاتلمهم ِِاإو ِ ِ وانلن ِِصوعانٍنه ِِاإبو
عانتِ ِِا جبوعاإ ِ ِ عنهٖبوعاإ ع ِ ِِلبوعاماِ ِِالئو عاليق ِ ِاإ)و مِ ِِٖواِ ِِااإوخاإلِ ِِصوهاِ ِِمواِ ِِااإو
امص"(.فا و مااصب16-17:2003و)
" -4ه هنوهاموعيلعاوعالإس وعاملن وعام وهتمههوااسِتنتاووعاإا ِل وعالامِصومِٖوخِئول عنسِصو
للو اّومٖوعااااإوعاهنلهص".و(جن عٖوب)259:2002
وته هنوهنتإٔ هدوعاهنلومٖوعاجهاوهاموعا ٔو

مما سبؽ يمكف تعريؼ االستق ار بأنو :و"عسس
مٖوعاخايوهاموعالإو".

هإسٕوعاستلأوعاستإ عن ومٖواه وٌنهإصوعا إل ٔوهاموعانتهجصوهامون هٖو :و
 -1استق ار تاـ  :هتٕوعات إلٔوهامونتهجصواللولنعسصوجمهتواِااإوف ومهِنلعإوعام رِ َوف و
عاٍالن وعاملهنصوت مٔوعالنعسصوجمهتوعااااإوف وعامهنلعإواسم ر َوف وعاٍالن و.
 -2اسػػتق ار نػػاقص  :هِِتٕوعات إلِِٔوهاِِموعانتهجِِصوالِِلول عنسِِصو هنِِصومِِٖوعااِِااإوف وعامهِِنلعإو
عامتلسإِِصوام ر ِ َوف وٍِِالن ومِِاو ل ِ وف ثِِنوعين ِ عَوعنت ِِا عنو ِ ومجِِأوعااا ِ

وعالسمهِِصو

س عاو وعالس ٕوعاٌاهلهصوف وعالس ٕوعونسانهص.

شروط تطبيؽ التفكير االستقرائي  :و
اللإو"وعاانا"و(58:1994و)والًوعا ن ٌواتٌاهْوعاته هنوعاستإ عن و ل و :و
 -1تإلهٕو للو اّومٖوعااااإوعاهنلهصبوف وعيمثسصوعات وت تنٓو وخاإلهصونهارهصووو
ملهنصو.
 -2لنعسصوعااااإوعاهنلهصوعات وت إلٔوهاموع ت اّوعاخاإلهصوعام تن صومٖولم وعااااإو.
 -3إلهالصو اان و امصوتمثٔوتجنهلعواسخاإلهصوعام تن صوعات وتٕوعات إلٔوهاه او.
 -4عختاانوإلاصوماوتٕوعات إلٔوهاهدو.
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ثانياً – التفكير االستنتاجي :
هلنّو"وفا وعا هجا"(193:2001و)وعاته هنوعاستنتاج ول ":وفٖوهلٌ وعاتسمهمواإهإصو امصوف و
قان ناو امابوثٕوهلأو سه اوعاتسمهمواأمثسصوت هللاو" .و
هلنّ" وفا و مااص"و()17:2003وعاته هنوعاستنتاج واأندو:و"وٌنهإصومٖوٌنْوعاتلسهٕو عاتلسٕو
هنتإٔوا اوعاهنلومٖوعا سهاإو(عاتلمهماإبوعانٍنهاإوبو عانتا جوب عاإ عنهٖو)وهاموعاجه هاإو مٖو
اااإ و امص وهام واااإ وخاإلص و مٖ وثٕ وعاإهإ واتٌاهْ ولم وعاتلمهماإ و وانلنص وعانٍنهاإو
عا نلسهصو

وأوعامسا ٔوعانهارهصوعا نلسهصوعامنتمهص"و .و

هلن دو" اهلبو آخن ٖ"( )47:2003و"ل وعيلعاوعاملن وعام وهنتإٔو هدوعاهنلومٖوعاملس ٕوهامو
عامج ٔو هت إلٔوهامونتا جواهسإولعخسصو وعامإلماإو ا ن اواإا ْوجلهل ومنتاٌصوااااإا ْو
عي اهصومٖومسسماإو اله هاإو نٍنهاإو" .و
مما سبؽ يتضح أف التفكير االستنتاجي ىو :عسس

وته هن وهنتإٔ واااهنل ومٖ وعاملس ٕ وهامو

عامج ؤ.و و
ثالثاً – التفكير االستنباطي :
وُوهلِِنّوعاته هِِنوعاسِِتنااٌ واأنِِدو"وفلعاو إسِ وهتمهِِهواااإِِلن و سِِمووع ِِتإاْوعيجِهعاومِِٖوعاإا ِِل و

عالامصو"و(.عاسهلب359:1995و) و

هِِنىو"عامهت ِ "و()3:1995واِِأٖوعاته هِِنوعاسِِتنااٌ ول ِ "وعالمسهِِصوعات ِ وهِِتٕوا عسٌِِت اوع ِِتإاْو
نتهجصوإلاهاصومٖوقراهاونإأواإللق اوااستلمأوق ع لوعاستلأو"و .و
وهلِِنّو"جِِن عٖ"و()245:1999عاته هِِنوعاسِِتنااٌ واأنِِدو"عسِِس

وعاته هِِنوعاِِم وهم ِِٖوعاٌاا ِ و

مٖوتٌاهِْوقا ِل و امِصوف وماِلفو ِإو سِمواااِصو نلهِصوخاإلِصومِٖوعااِااإوعاتِ وتنٌاِْو سه ِاو
عاإا ل وف وعامالفبواملنموفندو مسهصو إسهصوهتٕوخيا اوعستنتاووعاجهاومٖوعا ٔو"و .و
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ل ِ "وعيلعاوعاملن ِ واسلإِِٔوعاِِم وهسِِتخسيوا عسٌِِتدوعاهِِنلواِِااإوخاإلِِصومِِٖواِِااإو امِِصو
مس ِِسٕوا ِِاوبو اامس ِِتناٌواوهااِ ِ و اسِ ِ و ا ن ِِدوهس ِِلمواس إلِ ِ ٔوها ِِمواإ ِِا ْوات ِِموهج ِِللاو".و
( اهلبو آخن ٖب(46:2003و و
مما سبؽ يمكف اسػتخالص تعريفػاً لالسػتنباط بأنػو ":وعسِس

وته هِنوهنتإِٔو هِدوعاهِنلومِٖوعا ِٔو

هاموعاجهاو مٖوعالإوهاموعاخايو"و .و

المقارنة بيف التفكير االستنباطي والتفكير االستقرائي :
ها ِ ِِهٖوج ِ ِِل ٔونق ِ ِِٕو()2.2وعامإانن ِ ِِصوا ِ ِِهٖوعاته هِ ِ ِنوعاس ِ ِِتنااٌ و عاته ه ِ ِِنوعاس ِ ِِتإ عن و"ج ِ ِِن عٖ"و
))37:1999و.وووووووووووووووجدوؿ رقـ( )2.2و
المقارنة بيف االستدالؿ االستنباطي واالستدالؿ االستقرائي (:جن عٖب )37:1999و
الرقـ

و

االستدالؿ االستقرائي

االستدالؿ االستنباطي

هت ٖومٖومإلمصوف وف ثنومٖونتهجصو .و

1و

هت ٖومٖومإلمصوف وف ثنو نتهجصو.

2و

ه ٖوعاستلأومٖوعالإوهاموعاخايو .و

3و

عانتهجصومترمنصو وعامإلمصو ما ٕوا او .و

4و

همعو انِ ِِإوعامإِ ِِلماإوإلِ ِِالقصبوهتاِ ِِتٕوفٖوت ِ ِ ٖوعانتهجِ ِِصوإلِ ِِالقصو همعو انإوعامإلماإوإلالقصبوهإلا وإللْوعانتهجصوف ثنو

ه ٖوعاستلأومٖوعاخايوهاموعالإو .و
عانتهجصوتتجا هوال لوعامإلماإوف وعيلاص و

م ل و واااصوعاستلأوإلاهاا.وو و
5و

عاتماابو ا ن اولهنوم ل  .و

تإ ٕومن جهصوعاستنااٌو سموعااتهعٕواااملس ماإوعامت ع ن بو عثااإو تإ ٕومن جهصوعاستإنعاو سموتجا هوعاملس ماإوعامت ع ن و
ا ٕواسخايو .و

6و

تلمهٕوعاخايو سموعا ٔ .و

هم ٖوعثااإوعانتهجصوااستخلعٕوق ع لومالل واسمنٌْوعاستنااٌ .و و اوهم ٖوعثااإوإلاصوعانتهجصواإل ن ومٌسإصو .و

7و

تإتوم ااٌاإوإل نهصو مالهصو .و

تإتوم ااٌاإومالهصو إٌو .و

8و

قلوه ٖوماا عنوف ولهنوماا عنو .و

قلوه ٖولهنوماا عنو .و
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العوامؿ المؤثرة عم التفكير االستداللي  :و
هاللو"عانعلهٕو"و()333:2005وعال عمٔوعات وت ثنو سموعاته هنوعاستلاا و :و
 -1عام ااو.
 -2عاتاإلهٔو.
 -3عالمنوعاهمن و.
 -4عاخان وعاسااإصو.
ٌ -5نْوعاتلنهوو.و
تنمية التفكير االستداللي  :و
لنِِآوثِِي وخٌِ عإون هسِِصواتنمهِِصوعاته هِِنوعاسِِتلاا و"عاِنعلهٕ"و(و)333:2005واِِلىوعاٌِِي و
نلوم عج ت ٕوام قّوف وم سصوملهنصو :و
 -1عاتلنّو سموعام سصو.
 -2عاإِِلن و سِِموعسِِتل ااوعي ِِانوعات ِ وتتلسِِْواأِِوعام ِ سصبوف واملنِِموآخِِنوعاإِِلن و سِِمو
ِِنًوعاه ِِن ًوعاتِ ِ وتم ِِٖوعاه ِِنلوم ِِٖوعا إلِ ِ ٔوها ِِمواسِ ِ ٔوعام ِ ِ سصبوم ِِتوتإ ِِلهنو هٖو
عااس ٔوعامختسهصواسم سصو.
 -3عاإلن و سموعختهانوفنس وعااس ٔوعات وتم ٖوعاهنلومٖوأوعام سصو.

التفكير االستداللي وعالقتو ببعض أنماط التفكير :
 التفكير االستداللي والتفكير الناقد:
هتهْ وعاللهل ومٖ وعااااثهٖ وااٖ وعاته هن وعاناقل ول وعستخلعٕ وق ع ل وعاستلأ وعامنٌإ و تجن و
عيخٌااوعا ا لصو ٖوتلمهماإو وعاا ٕو سموعي هاابو ل وفهراوعاماا اصوعامستمن واختاانو
عااإا ْو عآلنعاو ور اوعيلاصوعات وتستنلو سه اوتإههٕوعاهنلو اااتاا وملن ص وٌنْوعاستلأو
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عامنٌإ وعات وتسا ل و سم وتالهل ومختسّ وعيلاص و عا إل ٔ وهام ونتا ج وسسهمص و عختاان وإلاصو
عانتا جبو تإلهٕوعامناق اإواٌنهإصوم ر هصو .و
هنى و"جن عٖ" و( )339-340:1999وفند وهختسّ وعااااث ٖ و

وتالهل وٌاهلص وعاليقص واهٖو

عاستلأ و عاته هن وعاناقلب و ا ن ٕ وهتهإ ٖ وفٖ وعاته هن وعاناقل وهإت و ومست ى وعالمسهاإ وعالإسهصو
عامن اصوعات وهتهنَو ٖو ٔومن او ل ومست هاإومٖوم انعإوعاته هنوعيساسهصو مٖوعاتجالاإو
عااانه وعات وتنا اإوعاليقصواهٖوعاستلأو عاته هنوعاناقلوهم ٖوههنعلوماوهأت و :و
 عتجا وهنى وفٖوم انعإ وعاته هن وعاناقلوتختسّ و ٖوم انعإ وعاستلأوب همهه واهٖو مسهاإو
عاته هنو عستنعتهجهاتدو م انعتدومٖواه ومست ىوعاتلإهلو عا م اهصو عاليقاإوعا ٍهههصوا ٔومن او
هإلٕولمعوعاتجا وتإلنههاواسلمسهاإوعاملن هصوعان هسصو هرٕوثيثصومست هاإول و:
-1وعستنعتهجهاإوعاته هنبو ت مٔوت هٖوعامهالهٕو أوعام يإو عتخاموعاإنعن .و
-2م انعإوعاته هنوعاناقلو .و
-3م انعإوعاته هنوعاإل نى .و
 ووعتجا وا وههنْ واهٖ وعاته هن وعاناقل و عاستلأ و :هإسٕ وعاته هن وعاناقل وهام وثيثص وفن عَ:و
عستإ عن هص و عستنااٌهص و تإههمهصب و عاته هن وعاستلاا وجها ومٖ وعاته هن وعاناقل واه وفٖ وعاته هنو
عاستلاا و

وج لن وهلنم واااليقص واهٖ وعامإلماإ و عانتهجص وعات وتنات ومن ا وااارن ن وف و

اااليقصواهٖوعاهنرهصو عالاهٔوعام وهإلٕوتأههلع وا او واهٖوفٖوعاته هنوعاناقلوااورا صوهاموماو
ساْوهلنمواااا ٕو سمومإللعقهصوعامإلماإوعات وتإ ٕو سه اوعانتهجصوف وعيلاصوعام لهصواسهنرهصو
اهايوعامهالهٕو عياهاٍوعات وتترمن اولم وعامإلماإو وعيلاصوبوهاوفٖوعاستلأوهللوفالو
عام انعإ وعاهن هص واسته هن وعاناقل واه وفٖ وعانإل وهترمٖ وم انعإ ول وعاستلأب و عاتاسهٔو
عامإاننصبو عاتأاهّبو عاتٌاهْبو عاتإ هٕبو عاتهسهنبو عامااجصوف وفٖوعاليقصواهن ماو يقصوعاجهاو
ااا ٔبومٖوعينج وفٖوعاته هنوعاناقلوهنٌ ورمناو سموعاستلأو( نوب43:2000و)و.
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 التفكير االستداللي واالبداع :
اما وفٖ وعاإلن وعاتجنهلهص ول وج لن وعاته هن وعاستلاا و رمنا و ٖ وعاإالنهٖ و سم وعاته هنو
عاستلاا وه ن ٖوف ثنوهنتاووي انوفإلهسصو مال صوبو عا عقتوفٖوعاستلأو عوالعَوهتسخيو
ٔومن او وعهجالواس ٔواسم يإو جعلنعٓوعاليقاإو اي نعلوم وعاإلن وعامنتهلصو وعاستلأو
عوالعَواله ٕوعاإلن و سموهلنعٓوعااس ٔوعام ج ل بوهاوفٖوعاستلأو اان و ٖو ّو يقاإو
انإوخههصونلٕوفن اوم ج ل و وعيإلٔواهنماوعوالعَوهنتاوو يقاإوإوت ٖوم ج ل ومٖوقأو
اهووعاهانْواهن ماومٖوعا لسصوعي امومٌسْو ٔوعالعَوهم ٖوع تاان وهالع ا و جعٖوجااوااس ٔو
جلهل و فإلهسص وم ما و انإ وفإلاات ا و

وا و ٓ وهستلهٖ وام عل وم ج ل ومٖ وقأ و عاجلهل ول و

عاتأاهّواهٖولم وعام عل.و(جن عٖوبو)91:1999و و
 االستدالؿ والتبرير:
هتخموعاتانهنو ٔوعاستلأو إل نتدو وعا اا بوهاوفٖولنآو نْواهٖوعاستلأو عاتانهنو
هنجتوهاموللّو ٔومن ماب و ااستلأوه لّوهاموت اهلوملن صوجلهل و ٖوٌنهْوه مأوعاه نو
وعاملس ماإ و عيلاص وعامت ع ن ب و عستخلعٕ وق ع ل و عستنعتهجهاإ و مسهص وملإ اص واس إل ٔ وهامو
نتا ج وإلاهاصب وفما وعاتانهن وه لّ وهام واس ُ وعستنتاو وهتهْ ومت ونلااإ وإلاا وعاليقصو
تهإلهيتدوو مإا اصواتانهنوعالمٔو(.جن عٖوب)339:1999و .و
 التفكير االستداللي والم:ة :
تِ ِنتاٌو مسه ِِصوعاس ِِتلأوعنتااٌ ِِاو ثهإ ِِاواااس ِِصو ق ِِلوهإل ِِل وعاتمه ِِهوفاهان ِِاوا ِِهٖوعاإإلِ ِ نو ِ ِ و
عاإِ ِِلن و سِ ِِموعاسِ ِِتلأو عاإإل ِ ِ نو ِ ِ وعسِ ِِتخلعٕوعاس ِ ِِصو

م ِ ِِابواِ ِِٔوهٖولنِ ِِآومِ ِِٖوهِ ِِنىواِ ِِأٖو

عاس ِ ِِصولِِ ِ وعا ِ ِِلعاو عا ِ ِِل عاوااانس ِ ِِاصواسإ ِ ِِلن و س ِ ِِموعاس ِ ِِتلأبوما ِ ِِٓوفٖوعا مِ ِ ِ ًو ِ ِِلٕوعالق ِ ِِصو
ِ ِ ِ وٌنهإ ِ ِِصوعس ِ ِِتخلعٕوعا سم ِ ِِاإو ِ ِِاميٖومِ ِ ِ ثنعٖو ِ ِ ِ وق ِ ِِلن وعاه ِ ِِنلو س ِ ِِموعاس ِ ِِتلأبو ا ِ ِِهوو
لن ِ ِِآوفلن ِ ِِمو ِ ِِٓو ِ ِ ِ وفٖوعا سم ِ ِِصوعا عا ِ ِِل وق ِ ِِلوتس ِ ِِتخلٕواسلاا ِ ِِصو س ِ ِِمومل ِ ِِاٖومختسه ِ ِِصو إ ِ ِِاو
اسِ ِ ِِهاْوعا ِ ِ ِِيٕوف ولاهِ ِ ِِصوعامِ ِ ِِت سٕوبو ل ِ ِ ِِمعو مِ ِ ِِٖولهِ ِ ِِنوعاماتمِ ِ ِِٔوفٖوه ِ ِ ِ ٖوعا ِ ِ ِِخيوقِ ِ ِِال عنو
س ِ ِِموعاس ِ ِِتلأواإلِ ِ ِ ن وإل ِ ِِاهاصوم ِ ِِاوا ِ ِِٕوه ِ ِِٖوق ِ ِِال عنو س ِ ِِموعس ِ ِِتخلعٕوعاس ِ ِِصوامنت ِ ِِموعالق ِ ِِصو
عاامن(.جن عٖب )341:1999و
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مصددات السموؾ االستداللي :
تن ِ ِ ِِهإوج ِ ِ ِ لوعااِ ِ ِِااثهٖوال عنسِ ِ ِِصوعاما ِ ِ ِللعإو س ِ ِ ِ و تِ ِ ِِهٖولمِ ِ ِِاومت ه ِ ِ ِنعإومتإلِ ِ ِِسصواِ ِ ِِااهنلبو
مت ه ِ ِ ِنعإومتإلِ ِ ِِسصواااسِ ِ ِِهاْوعاتهِ ِ ِِا س و عاجِ ِ ِِل ٔوعاتِ ِ ِِاا و()2.3وه ر ِ ِ ِ وماِ ِ ِِللعإوعاسِ ِ ِِس ٓو
عاستلاا و(.عالتها ب)29:2001
جدوؿ رقـ ()2.3
مصددات السموؾ االستداللي
المسمسؿ

مت:يرات متيمة بالسياؽ التفاعمي

مت:يرات متيمة بالفرد

1

عاإلن وعالإسهصوعالامص و

عاثإا صوعاسا ل و

2

عاخان وعاسااإص و

ٌاهلصوعام قّوعاستلاا و

3

عا هاا وعامعتهصوعاملن ص و

عاتن صوعيسنهص و

4

مست ىوعالع لهص و

5و

عالمن و

التفكير االستداللي والمنياج  :و
ت ِ ثنوعاخا ِنعإوعات ِ وهتلِِنًوا ِِاوعاٌاا ِ و ِ وعاملنسِِصو سِِموعاته هِِنوعاسِِتلاا بو إِِلوت ِِلو
ٌنهإ ِِصوعاتلس ِِهٕوفلمه ِِصوعاتسإ ِِهٖو عااه ٍِِواستِ ِ عن وعاإ ِِلهٕو واوتلن ِِمواتنمه ِِصوعاما ِِالف و عيإل ِِااصبو
هم ٖوتاإهْونٍإوتلسهم وه جتو سِموعاته هِنوعاسِتلاا و هن ٌِوعاإِلنعإوعاسِتلااهصو ِ و
ف ثنومٖوعتجا و ف ثنومٖوٌنهإصومن او (:اهلو هانصب )49-50:2003و
 -1تلنهووعاستلأواأن ع دو م ر َومستإٔو وانعمجونسمهصولنعسهصوخاإلصو وعامنعأو
عالنعسهصوعالسهابو لمعومٖو أندوفٖوه ل وهاموتلنه وعيإلااصو وعا خإلهصو تنمهت او.
 -2تلِ ِِلهٔوعامن ِ ِِالجوعال عنس ِ ِِهصو إل ِ ِِهالت اوإل ِ ِِهالصوجله ِ ِِل وتس ِ ِِا لو س ِ ِِموتنمه ِ ِِصوعيس ِ ِِس
عاستلاا .
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و

 -3ت هنومناخوعجتمِا

وتلسمِ وه ِجتو سِموهثِان وعاإِلنعإوعاسِتلااهصبوهمِاواٌنهإِصوماا ِن و

ف ولهِِنوماا ِِن بو مآِِوا ِِنووسِِماإومِِٖوعا خإلِِهصوف وخا ِنعإوتنا هِِصوت ِنتاٌوعنتااٌِِاو
عرااواااستلأو.

التفكير االستداللي وتطبيقاتو المدرسية :
مماوهل واألسّبو سموعانلٕومٖوفلمهصوعاته هنوبو ٍههصوعاملنسصو وتنمهتدوبوهاوفٖوعا عقتو
اوه ّو ٖولم وعااإهإصواإل ن وجسهصواه وفٖولم وعامساقاإوس عاو انإو سمهصوف وفلاهصواو
تل ٕون وعااا و عاته هنو عامثاان والى وعاٌي ب و اوخيّ واهٖ وعالسماا وس عاوعاتخإلإلاإو
عيلاهص وف وعالسمهص و سم وفند و نل و ج ل ونٍنهص وف و ن وما و ي وهم ٖ وعاا ٕ و سموإلي ولم و
عانٍنهصوف وعاه ن وهاواللو ج لواإهإت او سموفنًوعا عقتو ملن صوملىوميامت اواس عقتوعام ج لو
فٕوابواه وعٖومٌاااتناواتٌ هنوعاته هنوعاستلاا والىوٌياناوتاإمو اان و ٖو ن ونٍنهصواو
هم ننا وعاتاإْ ومن ا وها وهمع وعستٌلنا و سم وفنً وعا عقت وعتااَ وسهاسص وتلسهمهص و عستنعتهجهاإو
تلنهسهص وهم ٖ وفٖ وتسالٕ و

وتاسهٖ ومست ى وعاته هن والى وعاٌي ب واه وفننا وننى وجمهتو

عاهسسهاإوعاتنا هصوتتهْو سموفلمهصوعاته هنو ٍههصوعاملنسصو وتنمهتدو اااتاا وهم ٖوع تاانو
ٍههص وعاملنسص وت لّ وهام وتنمهص و إ ٔ وعاٌي و ت هٔ وسس

ٕ واما وه تسا ند ومٖ وملان و

مهالهٕو هم ٖوعٖوهتاللوعاته هنوان َوعااها و ااوٌانوعاهسسه وعام وه ج ا.ووووو(وعاخٌه وبو
 )125:1988و
االستدالؿ يورة مف يور التعمـ تتضمف :
 -1عختهانوعاخانعإوعاسااإصوف وعااا واٌنْومنتٍمصو ٖوملس ماإوجلهل وتنتاٌواايلِلعّو
عات وتههلوعا إل ٔوعاه او.
 -2هلنعٓوعاليقاإواهٖوعي هااو عاملان و.
 -3عامي مصوعاهنرهصواهٖوعا سا ٔو عا اهاإو.
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 -4عاإِ ِ ِِلن و سِ ِ ِِموعاسِ ِ ِِتلأوتتإلِ ِ ِِٔوعتإلِ ِ ِِااو ثهإِ ِ ِِاواااِ ِ ِِم ااو ِ ِ ِِٔوعانِ ِ ِِاوواِ ِ ِِله ٕوعاإِ ِ ِِلن و
س ِ ِِموعاس ِ ِِتلأبو جعنم ِ ِِاوتختس ِ ِِّوانسِ ِ ِ ومتها ت ِ ِِصوبو تتاس ِ ِِٖول ِ ِِم وعاإ ِ ِِلن وااات ِ ِِلنه و
عامنٍٕو تنم واااتلنهجو.
ِ ِ ِِهم ٖواسملنس ِ ِ ِِصو عاملس ِ ِ ِِٕوعامس ِ ِ ِِا ل و عالم ِ ِ ِِٔو س ِ ِ ِِموهنم ِ ِ ِِااوعاته ه ِ ِ ِِنوعاس ِ ِ ِِتلاا وا ِ ِ ِِلىو
عاٌِ ِِي وااسِ ِِتخلعٕوفسِ ِِااه و سِ ِِا ٔوتِ ِِلنهووتخِ ِِااّوعاِ ِِنمٌوعاتإسهِ ِِل و عامت ِ ِ عن و عا ِ ِِم و
ه ِ ِِتٕوا ٌِ ِِااوعاٌساِ ِِصوعا ِ ِِٕوعا ا ِ ِِٔومِ ِِٖوعاملس مِ ِِاإو مسهِ ِِصوخهن ِ ِِاو عسِ ِِتنجا اواٌنهإِ ِِصو
ما.و(وفا وعاجلهاٖوبو )38:1999و
مِ ِ ِِٖوعاسِ ِ ِِااْونخسِ ِ ِِيوهاِ ِ ِِموفٖوتلسِ ِ ِِهٕوعاته هِ ِ ِِنو م ا عنتِ ِ ِِدومٌس ِ ِ ِ ورِ ِ ِِن ن و ِ ِ ِ وعاتلسِ ِ ِِهٕو
س ِ ِ عاوتِ ِِٕوتِ ِِلنهووعاته هِ ِِنو مِ ِِال ومسِ ِِتإسصوف ومت ِ ِِاميومِ ِِتومات ِ ِ ىوعام ِ ِ علوعال عنسِ ِِهصو ِ ِ ٖو
علتمِ ِِإوعاملسمِ ِِهٖواتلسِ ِِهٕوعاته هِ ِِنو ت ه ِ ِِصوعاهِ ِِنيوعامناسِ ِِاصواتنمهِ ِِصوم ا عنتِ ِِدوهسِ ِِا لو سِ ِِمو
تاإه ِ ِِْوعا اه ِ ِِاإوعامن ِ ِ ِ ل وم ِ ِِٖوخس ِ ِِْومِ ِ ِ عٌنهٖو ع ه ِ ِِهٖوق ِ ِِالنههٖو س ِ ِِموم ع ا ِ ِِصوعالإل ِ ِِنو
أوم يتدو عتخاموعاإ عننعإوعا امصو وفم نواهات ٕو .و
تِ ِ ِِنىوعااااثِ ِ ِِصوفٖوعاتجِ ِ ِِا وعامناس ِ ِ ِ واتلسِ ِ ِِهٕوعاته هِ ِ ِِنواٌساِ ِ ِِصوعامناسِ ِ ِِصوعامت سِ ِ ٌِِصو ِ ِ ِ و
ملعنس ِ ِِناو ِ ِ ِ وٍ ِ ِِٔوعامن ِ ِِاووعاهسس ِ ٌِِهن ولِ ِ ِ وعتج ِ ِِا وعا ِ ِِلمجو ااٌسا ِ ِِصواااج ِ ِِصوها ِ ِِموتلس ِ ِِٕو
ممانس ِ ِ ِ ِ ِِصوم ِ ِ ِ ِ ِِانعإوعاته ه ِ ِ ِ ِ ِِنور ِ ِ ِ ِ ِِمٖوعاماااِ ِ ِ ِ ِ ِ وعامختسه ِ ِ ِ ِ ِِصوم ِ ِ ِ ِ ِِٖوخ ِ ِ ِ ِ ِِئوعاإر ِ ِ ِ ِ ِِاهاو
عام رِ ِ ِ ِ اإوعامنتاٌ ِ ِ ِِصوااه ِ ِ ِِات ٕو عنٌيق ِ ِ ِِاوم ِ ِ ِِٖوعامه ِ ِ ِِالهٕوعاتِ ِ ِ ِ وتٌنا ِ ِ ِِاوعامإ ِ ِ ِِننعإو
عالنعسهصو .و
عس ِ ِ ِِتخلعٕونم ِ ِ ِِاموو عس ِ ِ ِِتنعتهجهاإوتلنهس ِ ِ ِِهصو نمِ ِ ِ ِ مووجانهه ِ ِ ِِدوات ِ ِ ِِلنهووعامه ِ ِ ِِالهٕوتلم ِ ِ ِِٔو
سِ ِِموتنمهِ ِِصوم ِ ِِانعإوعاته هِ ِِنواِ ِِلىوعاٌِ ِِي و تل ِ ِ للٕو سِ ِِموممانسِ ِِصوعاته هِ ِِنو عا إل ِ ِ ٔو
ا ِ ِِٕوهاِ ِِموتلسِ ِِٕوقِ ِِا ٕو سِ ِِموعاه ِ ِِٕوم وعاملنِ ِِمبو تالِ ِِللٕو ِ ِِٖوعاتسإِ ِِهٖو عااهِ ٍِِوبو اااتِ ِِاا و
نلمٔو سمواإااوفثنوعاتلسٕو عنتإاادوالىوعامتلسمهٖو.
وو و
و
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 احملور الول :ادلراسات اليت ثناولت منوذج جانييه ومناذج ثدريس ية أخرى يف
تمنية املفاهمي.

 التعليق عىل دراسات احملور الول .
 احملور الثاين :ادلراسات اليت ثناولت تمنية همارات التفكري الاس تداليل .
 التعليق عىل دراسات احملور الثاين .
 التعليق العام عىل ادلراسات السابلة .
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
هترمٖولمعوعاهإلٔوعالنعساإوعاسااإصوعات وتنا اإومت هنعإوعالنعسصوااااا بوامآوقامإو
عااااثصواااٌيَو سموعالنعساإوعاسااإصوعات و ٍهإونم ومووجانههدو نمامووفخنىو وتلنهوو
عامهالهٕوبو عالنعساإوعاسااإصوعات و مسإو سموتنمهصوم انعإوعاته هنوعاستلاا و ومااا و
لنعسهصومختسهصبوامآوس ّوهتٕوعستلنعًوعالنعساإوعاسااإصومٖوخئوما نهٖون هسههٖو لماو :و
 المصور األوؿ  :عالنعساإوعات وتنا اإونم مووجانههدو نمامووتلنهسهصوفخنىوو وتنمهصوعامهالهٕ .و

 -المصور الثاني  :عالنعساإوعات وتنا اإوتنمهصوم انعإوعاته هنوعاستلاا و.

المصور األوؿ  :الدراسات التي تناولت نموذج جانييو ونماذج تدريسية أخرى في
تنمية المفاىيـ

:و

دراسة الدبور (: )2012
وووولل إوهاموملن صوفثنوت ٍهّونم مووجانههدو وع تسا ومهالهٕوعانا والىوٌااااإوعاإلّو
عاسالووعيساس و وماا ٍصو مأوله و .و

قلوعستخلمإوعااااثصوعامن جوعاتجنها بو عتالإوعاتإلمهٕوعاتجنها وم وعامجم تهٖوعامت ا تهٖو

ت نإو هنصوعالنعسصومٖو إلسهٖبوفاللماوهمثٔوعامجم صوعاتجنهاهصو للوٌاااات ا()40وٌاااصبو
عآلخنوعامجم صوعارااٌصو للوٌاااات او( )40وٌاااصبومٖوٌااااإوملنسصو ن وعاانثان و
وماا ٍص و مأ وله ب و قامإ وعااااثص وااختهانو

اساناإ وعاتاال ِ ِِص واملهنه ِ ِِص وعاتناهص و عاتلسهٕ و

عاملنسص واااٌنهإص وعاإإللهصب و عختانإ و هنص وعالنعسص واااٌنهإص وعال ع هص وعااسهٌصب و تمثسإ وفلع و

عالنعس ص و وعختاان وعا تسا ب و تٕ وعستخلعٕ وعختاان و(إ) والهنتهٖ ومستإستهٖب و مست هاإ واجٕو
عاتأثهنومٖوفجٔوعختاانوإلاصو نرهاإوعالنعسصو .و
مٖوفلٕوعانتا جوعات وت إلسإوهاه اوعالنعسصو :و

 .1وت جلو ن ْومعإولااصوهاإلا هصو نِلومسِت ىو(αو≤)0.05و ِ وع تسِا ومهِالهٕوعاناِ واِهٖو
مت سٌولنجاإوٌااااإوعامجم صوعاتجنهاهصو مت سٌِولنجِاإوٌاااِاإوعامجم ِصوعارِااٌصو ِ و
عاختاانوعاالل واإلاا وعامجم صوعاتجنهاهصو.
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 .2وت جلو ن ْومعإولااصوعاإلا هصو نلومست ىو(αو≤)0.05و وع تسِا ومهِالهٕوعاناِ واِلىو
ٌااااإوعامجم صوعاتجنهاهصوتلهىوامت هنوعاتاإلهٔوعالإو وعاس صوعالناهصو(رِلهّو–ومت سٌِو

–ومنتهتو)و.

دراسة ييدـ (:)2012
لل إ وعالنعسص وهام وملن ص وفثن ونم مو ومهنٔ و تهنس ٖ و واناا وعامهالهٕ وعا نلسهص والى وٌساصو
عاإلّوعاثامٖوعيساس واماا ٍصولهبوتٕوعستخلعٕوعامن جوعا إله وعاتاسهس و عامن جوعاتجنها بو
ت ٖومجتمتوعالنعسصومٖوجمهتوٌي وعاإلّوعاثامٖوعيساس واماا ٍصوله بوم ه هٖو سمو
( )106و لاصب ومن ا و( )51و لاص واسٌي ب و( )55و لاص واسٌااااإ و تٕ وعختهان و هنص وعالنعسصو
اٌنهإصوقإللهصبو ت نإوعالهنصومٖو()75وٌاااا ومٖوٌي وعاإلّوعاثامٖوعيساس وم ه هٖو
سموإلههٖولنعسههٖبواه وهمثٔوفاللماوعامجم صوعاتجنهاهصو اسغو للوٌيادو()38وٌاااابو
همثٔ وعآلخن وعامجم ص وعاٍااٌص و اسغ و لل وٌياد و( )37وٌااااب و ت نإ وفلع وعالنعسص ومٖو
عختاانوتاإلهس بو تٕوعستخلعٕوعختاان و(إ)بو عختاانوماٖو–و هتن واختاانوإلاصوعاهنرهاإ.و
قلوعٍ نإ وعانتا جو:و ج ل و ن ْ ولعاصوعارا هاو نلومست ىو( αو≤ و )0.05واهٖومت سٌ و
لنجاإوٌي وعامجم صوعاتجنهاهصو(نم موومهنٔو– وتهنس ٖوعاستنعتهجهصوعانعالص)بو فقنعن ٕو و
عامجم صوعارااٌصو(عاٌنهإصوعاتإسهلهص)و وعاختاانوعامهالهم وعاالل وتُلهىويسس

وعاتلنهوو

وانااوعامهالهٕوعا نلسهصواإلاا وعامجم صوعاتجنهاهصبو قلوف إلإوعالنعسصوارن ن وعستخلعٕو
لاومٖوعامهالهٕوعانهارهص .و
و
نم موومهنٔو–وتهنس ٖو وانااوعامهالهٕوعا نلسهصو لهن
دراسة يالح ( :)2011و
لل إ ولم وعالنعسص وهام وعاتلنّ و سم وفثن وعستخلعٕ ونٍنهص ومهنٔ و سم وتاإلهٔ وٌساص وعاإلّو

عانعاتوعيساس و ومال وعالس ٕو وعاملعنووعاا مهصو وماا ٍصوسسههإ .و

عستخلمإوعااااثصوعامن جو ادوعاتجنها بو ت ٖومجتمتوعالنعسصومٖوجمهتوٌساصوعاإلّوعانعاتو
عيساس وعامهٖوهلنس ٖومال وعالس ٕو وعاملعنووعاا مهصو وماا ٍصوسسههإبو ت نإوعالهنص و

مٖو()143وٌااااو ٌاااصبوم ه هٖو سموفناتو ل و وفناتوملعنوومختسهصو(ملنستاٖواسم نو
– وملنستاٖواةنا )بو عختهنإو لاتاٖو( لاصوم ونو فخنىواةنا )واٌنهإصو

ع هصواتمثيٖو

عا لاتهٖوعاتجنهاتهٖو اٖو للوف نعللاو()72ومن ٕو()35وٌاااا و و()37وٌاااصبوفماوعارااٌصو
الل و لل وف نعللا و( )71ومن ٕ و( )34وٌاااا و ( )37وٌاااص وب وت نإ وفلع وعالنعسص ومٖ وعختاانو
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تاإلهس ب و تٕ وعستخلعٕ وتاسهٔ وعاتااهٖ وعياال و عاثنا ب و عختاان و T-testواةجااص و سمو
نرهاإوعالنعسصو.و فسهنإوعانتا جو:و و
-

ٖ و لٕ و ج ل و ن ْ واهٖ وتاإلهٔ وعامجم ص وعاتجنهاهص و عارااٌص و سم وعاختاانو

عاتاإلهس .

 ومت سٌولنجاإوتاإلهٔوعام نو وعالهنصوعارااٌصوف رٔومٖ ومت سٌ ولنجاإوتاإلهٔوعونا وانهووعالهنص(وعارااٌص)وبو واهٖو اٖومت وسٌولنجاإوتاإلهٔوعونا و وعالهنصو
عاتجنهاهصوف رٔومٖومت سٌولنجاإوتاإلهٔوعام نوانهووعالهنص(عاتجنهاهص).

 -ه جلو نْواستها ٔواهٖوعاإلن و عاجنوواإلاا وعام نومٖوم وعاإلنعإوعامنتهلصو.

الصراسيس (: )2007

لل إوعالنعسصوهاموعا ّ و ٖوفثنونم مج ومهنٔو– و تهنس ٖو لهسلعوتاااو وتاإلهٔوٌساصو
عاإلّوعالا نوعيساس واسمهالهٕوعاتانهخهصبو عتجالات ٕونا وماا وعاتانهخو .و

ع تمسإ و و هنص وعالنعسص و سم و( )253وٌاااا و ٌاااصب ومن ٕ و( )127وٌااااب و ( )126وٌاااصو

م ه هٖ و سم و( )6و ل ولنعسهصب و( )3واسم ن و ( )3واةنا و مآ و وملنستهٖ ومٖ وملعنوو
مجتمت وعالنعسصب واه وتٕ وعختهانلا واااٌنهإص وعاإإللهصب والل ومآ وتٕ وت ههت وعا ل و سم وٌنْو
عاملااجص واااٌنهإص وعال ع هص و .تٕ وعستخلعٕ وعختاان وتاإلهس و مإهاو وعاتجالاإب و املااجصو
تاسهٔوعااهاناإبوتٕوعستخلعٕوتاسهٔوعاتااهٖبو وعياال بو ملامٔوعنتااٌواهنس ٖبو عختاان(إ)و.و
قلوفٍ نإونتا جوعالنعسصوماوهس  :و

-

ج ل و ن ْ ومعإولااصوعاإلا هص و نلو( = αو)0.05و وتاإلهٔوٌساصوعاإلّوعالا نو

اسمهالهٕوعاتانهخهصواهٖوعاٌساصوعامهٖولنس عوااستخلعٕونم موومهنٔو -وتهنس ٖبو لهسلعوتاااو
عاٌنهإصوعاتإسهلهصو اإلاا ونم موومهنٔو–وتهنس ٖو.و

 ت جل و ن ْ ومعإ ولااص وعاإلا هص و نل و( = αو )0.05و وتاإلهٔ وٌساص وعاإلّ وعالا نواسمهالهٕوعاتانهخهصوتلهىواسجنوو اإلاا وعاٌااااإو.

 اوت جلو ن ْومعإولااصوعاإلا هصو نلو(= αو)0.05و وعتجالاإوٌساصوعاإلّوعالا نونا وماا وعاتانهخ وعامهٖ ولنس ع وااستخلعٕ ونم مو ومهنٔ و– وتهنس ٖب و لهسلع وتااا و عامهٖو

لنس عواااٌنهإصوعاتإسهلهصو.

 اوت جلو ن ْومعإولااصوعاإلا هصو نلو(= αو)0.05و وعتجالاإوٌساصوعاإلّوعالا نونا وماا وعاتانهخوتلهىواسجنوو.

قل وخسإلإ وعالنعسص وهام وعات إلهص وا جنعا ولنعساإ و سم ومنعأ ولنعسهص ومختسهصب و رن ن و
عستخلعٕومت هنعإوجلهل و ور اوعان ىوعاتنا هصوعاجلهل و .و
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دراسة الزعبي (: )2007
لل إ وعالنعسص وهام وعستإإلاا وفثن وعستخلعٕ ونمٌ و(س خماٖ) وعاستإإلا
فسااه وتلنهو وعالس ٕ واٌااااإ وتخإلي وملسٕ وإلّ و

تاإلهس ٖواسمهالهٕوعالسمهصو وت هٖوانهصومهالهمهصومت امسصبو

عاتٌاهْو وعاملعنوو ومال وعاتناهصوعالمسهص .

و

وتلنهو ومال و

وجاملص وعااسهٖ واٖ وٌئ و و
وممانست ٖوعاستإإلا هصوفثنااو

مسإو هنصوعالنعسصوجمهتوٌااااإومجتمتووعالنعسصوعاس عت وسجسٖومال وفسااه وتلنهووعالس ٕو
وعاهإلٔ وعالنعس وعي ٔ ومٖ وعالإ و 2005/2004و اسغ و لللٖ و( )76وٌاااصب وتٕ وت ههل ٖو

ا ٔو

ع

و

و لاتهٖب وتٕ وعختهان وهالى ولاتهٖ وعا لاتهٖ واٌنهإص و

ع هص ومجم صو

تجنهاهصب واسغ و لل وٌاااات ا( )38وٌاااصب و عيخنى ومجم ص ورااٌص و لل وٌاااات ا( )38وٌاااصو

فهرا .و

اتنههم ولم وعانسااصوقإ وعاااا وا لعل وثي وفل عإ ول :وعختاان ووتاإلهٔوعامهالهٕ وعالسمهصبو

عختاانوعاخ عن ٌوعامهالهمهصواستإإلااوعاانهصوعامهالهمهصو نلوعاٌااااإبو نم مووتإلنهّوعاسس ٓو

عاتلسهم ولعخٔوعا ن صوعاإلههصو .قلوخسإلإوعالنعسصوهامو :و
-

ج ل و نْ وم ولااص وعاإلا هص و( )0.05وهلهى وهام وٌنهإص وعاتلنهو و نمٌ وس خماٖو

عاستإإلا واإلاا وعامجم صوعاتجنهاهصو و ٔومٖ:وتاإلهٔوعامهالهٕوعالسمهصبومست ىو
عاانهصوعامهالهمهصو.

 اهنماوخسإلإوعالنعسصوهامو لٕو ج لو نْوم ولااصوعاإلا هصو سمومست ىوعالااص()0.05وهلهىوهاموٌنهإصوعاتلنهوو هماوهتلسْوانساصوعاسس هاإوعاستإإلا هصوعات وتمانوومٖوقأو

ٌااااإوعامجم تهٖو عارااٌصولعخٔوعا نّوعاإلههصو ومال وعاتناهصوعالمسهصو.

ور اوعانتا جوف إلإوعالنعسصواتان وعانمامووعاستإإلا هصو وعاتلنهووعاجامل و ومختسّو
عام علبو تلنه وف رااوله صوعاتلنهوو سموعامناموعاستإإلا و وعاتلنهوو .و

دراسة العبدلي (: )2006

لِِل إوعال عنسِِصوهاِِموملن ِِصوفثِِنوعسِِتخلعٕونم ِ مج وجانههِِدو ع هأِِوعاتلسهمهِِهٖو ِ وتاإلِِهٔوٌساِِصو

عاإلّوعي ٔوعاثان و ومهالهٕومال وعياهااو عاتهاٍ ٕواااتلسٕو وماا ٍصوفاهٖو .و

قلوعستخلٕوعاااا وعامن جوعاتجنها وبو ت ِ ٖومجتمِتوعال عنسِصومِٖوجمهِتوٌِي وعاإلِّوعي ٔو

عاثان و وماا ٍصوفاهٖبو ت نإوعالهنصومٖو()58وٌااااو قسِمإوهاِمومجمِ تهٖوا عقِتو()29و
ٌااااوامجم صوجانههدو ()29وٌااااوامجم صوف هأو .و

تمثسإوفلع وعالنعسصوعامال وعاتلسهمهصو ْوعانمامووعامستخلمصو وعالنعسصبوعختاانوتاإلهس و .و

عستخلٕوعاااا وعختاان(إ)ووهجالوعاهن ْواهٖوعامجم صوعاتجنهاهصو عارااٌصو .و

ت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جوعآلتهصو :و

61

 و ج لو ن ْومعإولااصوهاإلا هصواهٖومت سٌولنجاإوٌساصومجم صوجانههدو مت سٌولنجاإو
مجم ِِصوف هأِِو ِ وعاتاإلِِهٔو نِِلومسِِت ىوعاتٌاهِِْواإلِِاا ومجم ِِصوجانههِِدبواهنمِِاوإِِوتٍ ِِنو
ن ْو نلومست ىوعاتم نو عاه ٕو.

 ج لو ِن ْومعإولااِصوهاإلِا هصواِهٖوعاتاإلِهٔوعاسِااْو عاجلهِلواٌساِصومجم ِصوجانههِدو إِاو
امت ه ِِنوعانمِ ِ مووعاتلسهمِ ِ و اإل ِِاا وعاتاإل ِِهٔوعاجله ِِلبو ا ِِٕوتٍ ِِنو ِِن ْولعا ِِصوا ِِهٖوعاتاإل ِِهٔو

عاسااْو عاجلهلواٌساصومجم صوف هأو.

قلوف إلموعاااا و ون اهصوعالنعسصوامجم صومٖوعات إلهاإو :و

 وعسِِتخلعٕونمِ مج وجانههِِدو ف هأِِو ِ وتِِلنهوومِِال وعياهِِااو ِ وعاتلسِِهٕوعاثِِان وامِِاوا مِِاومِِٖو
ل نوههجاا و ون تومست ىوتاإلهٔوعاٌي و عاتهاٍ ٕواااتلسٕو.

 ترِِمهٖولاهِِٔوعاملسِِٕوهن ِِالعإواتِِلنهووعالس ِ وٕوااسِِتخلعٕوعانمِِامووعاالهثِِصو نم ِ مج وجانههِِدو
ف هأ.

دراسة السبيؿ (:)2003

لل إوعالنعسصوهاموعاتلنّو سموفثنوعستخلعٕو ٔومٖول ن وعاتلسٕو نم موو"جانههد"و سموع تسا و
هنصومٖوتسمهمعإوعاإلّوعاثاا وعااتلع واملهنصوعانهِاًواسمهِالهٕوعالسمهِصو م ِانعإوعامياٍِصو
عاتإلنهّبوت نإو هنصوعال عنسِصومِٖوسِإو تسِل ٖوتسمهِم وم ه ِاإو سِموثيثِصو إلِ ٔواسإلِّو

عاثااِ ِ وعاات ِِلع بوا عق ِِتو()32وتسمه ِِم وم ه ِِاإو ِ ِ و ِِٔو إل ِِٔبو عس ِِتخلمإوعااااث ِِصوعام ِِن جو
عاتجنها بو عستخلمإوعختاانوع تسا وعامهالهٕبوعختاانو مسهاإوعالسِٕبو تاسهِٔوعاتاِاهٖبوعاتاسهِٔو

عواإلا وبوعختاانو(إ)واهايو نرهاإوعالنعسصو ت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جوعاتااهصو:
و

 .1ج ِ لو ِِن ْولعاِِصوهاإلِِا هاواِِهٖوعامجم ِِاإوعاِِثي و لِِم وعانتِِا جوتٍ ِِنوتِِأثهنول ن وعاِِتلسٕو
نم مووجانههدو ونتا جوع تسا وعامهالهٕوعالسمهص.

 .2ج ِ لو ِِن ْولعاِِصوهاإلِِا هاو ِ وعختاِِانو مسهِِاإوعالسِِٕو ِِٔواِِهٖوعامجم ِِاإوعاِِثي بو سإِِلو
فٍ نإونتا جوعختاِان(إ)و ن قِاولعاِصواِهٖونتِا جوعامجمِ تهٖول ن وعاِتلسٕو عاتإسهلهِصواإلِاا ول ن و
عاتلسٕبو ماوجااإوعانتا جولعاصوهاإلا هاو وعختاانو مسهاإوعالسٕو ٔواهٖول ن وعاِتلسٕو نمِ موو

"جانههد"واإلاا ول ن وعاتلسٕ.

قلوف إلإوعااااثصو ون اهصوعالنعسصوامجم صومٖوعات إلهاإو :و

 عالتمإوااستخلعٕوعستنعتهجهاإوتسا لو واإااوفثنوعاتلسٕومثٔول ن وعاتلسٕو.
 ت هنوعام علبوعالهناإبو عا سا ٔوعاتلسهمهصوعايهمِصواستِلنهووااسِتنعتهجهاإول ن وعاِتلسٕو نمِ موو
جانههدو وملعنووعامناسصوعااتلع هصو.

 هجنعاولنعساإوم اا صواسلنعسصواتاسهٖوعا رتوعانعلٖو.
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دراسة (مارتيف وآخروف) ()Martin,2004و:
لِِل إولِِم وعال عنسِِصوهاِِموعاتلِِنّو سِِموفثِِنومجم ِِصومِِٖوفاِِلع وعاتِِلنهوواجانههِِدو نِِلماوهِِتٕو
ناٌ او وتلاقِ وملِهٖومِتوفاِلع وفخِنىو ِ ومجم ِصوجانههِدو ِ وتاإلِهٔوعاٌساِصو عتجالِات ٕو
ومساْوثإا صوعا ماه تن .و

ت ٖومجتمتوعالنعسصومِٖوجمهِتوعاٌساِصوعاِمهٖوهلنسِ ٖومسِاْوثإا ِصوعا ماهِ تنواجاملِصوسِا ه و
هسِِتهنٖواأمنه ِِاوب ت نِِإو هنِِصوعال عنسِِصومِِٖو()256وٌاااِِابوتِِٕوت ِ ههل ٕوهاِِموسِِإومجم ِِاإو
ع هصواااستنالوهامولنجات ٕو وعختاانوقاس بو ماوتٕوتإسِهٕوعاٌساِصو ِ و ِٔومجم ِصو

اإل ن و

إاوايختاانونهسدوهاموثي ومست هاإو(منتهِتبومت سٌِبومِنخهً)و عسِتخلٕوعااِااث ٖوعامِن جو

عاتجنها وبو تٕوعستخلعٕوعختاانو()CATواستاإلهٔبو عيسااه وعااإلا هصوعات وعتال اوعااااث ٖو
عاتاِِاهٖوعياِِال و عختاِِانو ِِهههدبو قِِلوت إلِِسإوعال عنسِِصوهاِِمو ج ِ لو ِِن ْومعإولااِِصوهاإلِِا هصو

ِٔبواننِامجواِل ٖوفلِلعّبواننِامجواِل ٖو
اإلاا وفناتومجم اإو ل و سموعاتِ عا :و(اننِامجو ام و

فمثسصبواننامجوال ٖومنعجلص)وو

اهنمِ ِِاواإل ِ ِِسإوعامجم ت ِ ِِاٖ:وانن ِ ِِامجوا ِ ِِل ٖوتٌاهِ ِِْو انن ِ ِِامجواااملس م ِ ِِاإو إ ِ ٌِِو س ِ ِِموفلن ِ ِِمو
عامت س ٌِِاإبومم ِِاوهلنِ ِ وفٖوعاتٌاه ِِْو عاملس م ِِاإوم ن ِِاٖولام ِِاٖوهِ ِ ثنعٖواإلِ ِ ن وماا ِِن و ِ ِ و

عاتاإلهٔبو قِلو ِاٖوامناسِصوعاتٌاهِْوفقِ ىوتِأثهنو ِ وتاإلِهٔوعاٌساِصومإاننِصوااام عنأِوعيخِنىبو
ماوفٖوعامجم اإوعيناتوعات وعات ىواننامج او سمومناسصوعاتٌاهْو انإولااصوعاهِن ْو اهِن و

اهن او اهٖوعامجمِ تهٖوعاستِهٖوإِوهترِمٖوعاتٌاهِْو ِ واننامج ِابواهنمِاوعسِتثنااوعاِلىوعام عنأِو

عا ِِثي و(عيل ِِلعّبوعيمثس ِِصبو عامنعجل ِِص)وم ِِٖوعاانن ِِامجوا ِِٕوه ِِٖوا ِِاونه ِِووت ِِأثهنوله ِِا ومناس ِِصو
عاتٌاهْو .و


قِِلوف إلِِموعااِِااث ٖو ِ ون اهِِصوعال عنسِِصوا ِ جنعاوعامههِِلومِِٖوعال عنسِِاإوا ِ ٔومجم ِِصو

عيالع واجانههدو.و و

دراسة المذوري (: )2001

لل إ وعالنعسص وهام وملن ص وفثن ونم مج وجانههد و س هماهن و وع تسا وعامهالهٕ وعانا هص والىو
ٌااااإوعامناسصوعو لعلهصو وا لعلو .و
ت ٖ ومجتمت وعالنعسص ومٖ وجمهت وٌااااإ وعامناسص وعو لعلهص و

()78وٌاااصوقُسمإوهاموثي ومجامهتو :و

وعالنعْب و ت نإ وعالهنص ومٖو

وعامجم صوعاتجنهاهصوعي امو()27وٌاااصو لنسإوااستخلعٕونم مووجانههدوعاتلسهم و.وعامجم صوعاتجنهاهصوعاثانهصو()25وٌاااصو لنسإوااستخلعٕونم موو س هماهنوعاتلسهم63

-وووعامجم صوعاتجنهاهصوعاثااثصو()26وٌاااصو لنسإواااٌنهإصوعا تهالهصو.

عستخلمإوعالنعسصوعامن جوعاتجنها بو ت نإوفلع وعالنعسصومٖووعختاانوتاإلهس وبو تٕوعستخلعٕو
تاسهٔوعاتااهٖوبو عاتاسهٔوعواإلا بوعختاانو(إ)واهايو نرهاإوعالنعسصو .و
وقلوت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جوعاتااهصو :و
 وته ْوعامجم صوعاتجنهاهصوعي امو سموعامجم صوعارااٌصو وع تسا وعامهالهٕو.
 واوت جلو ن ْواهٖوعامجم صوعاثانهصو عامجم صوعارااٌصو وع تسا وعامهالهٕو.

 و ج لو ن ْواإلاا وعامجم صوعاتجنهاهصوعي امو عاتجنهاهصوعاثانهصو وع تسا وعامهالهٕو.

قلوف إلموعاااا و ون اهصوعالنعسصوامجم صومٖوعات إلهاإو :و

 وعستخلعٕ ونم مو وجانههد و س هماهن و وع تسا وعامهالهٕ وعانا هص والى وٌااااإ وعامناسصو
عو لعلهصو.

 عو ثانومٖوعا عللوعات وتُلنًواإل ن وفه عوومتإااسصو(مثأ-واومثأو)و.
 وعالتمإواتلنه وعاملسمهٖو عام ن هٖو سموعستخلعٕولم وعانمامووعامستخلمصو وعالنعسص.و و
دراسة القباطي (: )2000
لل إوعالنعسصوهاموملن صوفثنوعستخلعٕونم مج وجانههدو ان ننوعاتلسهمههٖو وتاإلهٔو عستاإااو
عامهالهٕوعاهههها هصوالىوٌي ومناسصوعاتلسهٕوعيساس و وعاهمٖو .و
ت ٖومجتمتوعالنعسصومٖوجمهتوٌي ومناسصوعاتلسهٕوعيساس و وعاجم نهصوعاهمنهصبو ت نإو
هنصوعالنعسصومٖو(ٌ )90ااااوقسمإوهاموثي ومجم اإبوا عقتو()30وٌااااوا ٔومجم صبو
مجم تهٖوتجنهاهتهٖوٌاإإو سموعالعلماونم مووجانههدو سموعيخنىونم مووان ننو مجم صو
رااٌصو .و
عستخلٕوعاااا وعامن جوعاتجنها بو ت نإوفلع وعالنعسصومٖوعختاانوتاإلهس وبو تٕوعستخلعٕو
تاسهٔوعاتااهٖوبوعختاانو(إ)وب قلوت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جوعاتااهصو :و


ج لو ن ْولعاصوهاإلا هاواهٖومت سٌولنجاإوٌي وعامجم صوعاتجنهاهصوعي امو
مت سٌولنجاإوٌي وعامجم صوعارااٌصواإلاا وعامجم صوعاتجنهاهصوعي امو.



ج لو ن ْولعاصوهاإلا هاواهٖومت سٌولنجاإوٌي وعامجم صوعاتجنهاهصوعاثانهصو
مت سٌولنجاإوٌي وعامجم صوعارااٌصواإلاا وعامجم صوعاتجنهاهصوو.
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قلوف إلموعاااا و ون اهصوعالنعسصوامجم صومٖوعات إلهاإو :و
 وعستخلعٕونم مووجانههدو ان ننوعاتلسهمههٖو وتلنهووعامهالهٕوعاهههها هصو.
 وعجنعاولنعسصومماثسصوتتنا ٔومست هاإوتلسهمهصوفخنىو.
دراسة العبري(: )1999
ل ِِل إوعال عنس ِِصوها ِِموعختا ِِانوفث ِِنوعس ِِتخلعٕونمِ ِ موو"جانهه ِِدو سِ ِ هوم ِِاهن"و ِِمآوفث ِِنومس ِِت ىو
عاتاإلِِهٔوعاسِِااْو عاتها ِِٔواِِهٖونمٌِِوعاتِِلنهوو مسِِت وعاتاإلِِهٔوعاسِِااْو ِ وع تسِِا وٌساِِصو

عاإلّوعي ٔوعو لعل واسمهالهٕوعاج عن هصو وسسٌنصو ُ ماٖ .و

ت نإو هنصوعال عنسِصومِٖو()142وٌاااِاومِٖوٌساِصوعاإلِّوعي ٔوعو ِلعل وعامستاإِهٖوااامِلعنوو

عاا مهِِصوعاتاالِِصواسمنٌإِِصوعالعخسهِِصوعاتلسهمهِِصوخِِئوعاهإلِِٔوعال عنس ِ وعي ٔومِِٖوعالِِإوعال عنس ِ و
1999/1998مِ ِ ه هٖو

ِ ِ ع هاو س ِِموفنا ِِتو ِِل و ِ ِ وملنس ِِتهٖبوعخته ِِن عواااٌنهإ ِِصوعال ِ ِ ع هصو

عالنإ لهصبو ه إوعانماموواااتلههٖوعال ع و سموعاُ ل وعامختان بوثٕوقسمإو ٔومجم صومن او
هاموثي ومجم اإو ن هصواسِ ومسِت ىوعاتاإلِهٔوعاسِااْو(و ِاا بومت سٌِبومِنخهً)وانِااوو
سمومللات ٕو ومال وعالنعساإوعاجتما هصو وعاهإلٔوعاسااْواسلنعسص .و

عستخلٕوعاااا وعامن جو ادوعاتجنها  .و

قإوعاااا وا لعلوعختاانوتاإلهٔوع تمٔو سمو()40و إن ومٖونِ َوعختهِانومِٖومتلِللبوعسِتخلٕو

عاااا وملالاصو" نلونهت انلوس ٖ"و)(KR-20وااسا وملامٔوعاثااإوعام واسغ()0.8وتإنهاا .و
عس ِِتخلٕوتاسه ِِٔوعاتا ِِاهٖوعاثن ِِا و)ANOVA

عامستخلٕ .و

Two-Way

(واختا ِِانوفث ِِنونم ٌِِوعاتِ ِلنهوو

اإلوت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جوعاتااهص :و

 .1اوت جِ ِ ِِلو ِ ِ ِِن ْومعإولااِ ِ ِِصوهاإلِ ِ ِِا هصواِ ِ ِِهٖومت سِ ِ ٌِِاإولنجِ ِ ِِاإوٌِ ِ ِِي وعامجم ِ ِ ِ تهٖو

عاتجنهاهتهٖوعي امو عاثانهصو ِ وعاختاِانوعاتاإلِهس وعاخِايواا تسِا وعامهِالهٕوعاج عن هِصوتلِه و
هامونمٌوعاتلنهووعامستخلٕو"نم مووجانههدو نم موو سوهماهن"

 .2ج لو ن ْومعإولااصوهاإلا هصواهٖومت سٌاإولنجاإوٌساصوعاإلّوعي ٔوعو لعل و و

عاختاِانوعاتاإلِِهس وعاخِِايواا تسِِا وعامهِِالهٕوعاج عن هِِصوتلِِه وهاِِمومسِِت ىوعاتاإلِِهٔوعاسِِااْو

اسٌساصو( اا و–ومت سٌو–ومنخهً).

 .3ج لو ن ْومعإولااصوهاإلا هصو ِ ومِلىوع تسِا وٌساِصوعاإلِّوعي ٔوعو ِلعل واِالًو

عامهِِالهٕوعاج عن هِِصوتلِِهىوهاِِموعاتها ِِٔواِِهٖونمٌِِوعاتِِلنهووعامسِِتخلٕو"نم ِ مووجانههِِدو نم ِ موو
س هماهن"و اهٖومست وعاتاإلهٔوعاسااْواسٌساصو( اا و–ومت سٌ-ومنخهً).و
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دراسة الصيدري (: )1997
لل إوعالنعسصوهاِموملن ِصوفثِنوتِلنهووعالمسهِاإوعااسِااهصوعينالِصو ِْونمِ مج وان نِنو جانههِدو

ا تسِا وعامهِِالهٕو ِ وعاإِِلن و سِموأِِوعامسِا ٔوعااسِِااهصو جعتإِاٖوعام ِِانعإواِلىوتيمهِِموعامناسِِصو
عااتلع هصو .ت ٖومجتمتوعالنعسصومٖوجمهتوٌساصوعامناسصوعااتلع هصو ِ وعالِنعْبو ت نِإوعالهنِصو

مِِٖو()63وٌاااِِاو ٌاااِِصومِِٖوٌساِِصو سهِِصوعاملسمِِهٖو ِ وملهنِِصوا ِِلعلبو قسِِمإوعالهنِِصو سِِموثِِي و
مجم ِِاإوا عق ِِتو()20وٌااا ِِاو ٌااا ِِصوا ِِٔومجم ِِصبولنس ِِإو س ِِموعاناِ ِ وعات ِِاا و:عامجم ِِصو
عاتجنهاهِ ِِصوعي اِ ِِمو ِ ِِْونم ِ ِ مووان نِ ِِنبو عامجم ِ ِِصوعاتجنهاهِ ِِصوعاثانهِ ِِصو ِ ِِْونم ِ ِ مووجانههِ ِِدبو
عامجم صوعاتجنهاهصوعارااٌصو ْوعاٌنهإصوعا تهالهص.و تٕوعستخلعٕوعامن جوعاتجنها بو عختاِانو

تاإلهس بو ت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جوعاتااهص :و

 تهِ ِ ْوعامجمِ ِ تهٖوعي ا ِِمو عاثانه ِِصو س ِِموعامجم ِِصوعار ِِااٌصو ِ ِ وعاإ ِِلن و س ِِموا ِِٔو-

عامسا ٔوعااسااهصو.

ِِلٕو جِ ِ لو ِِن ْولعا ِِصوعاإل ِِا هاوا ِِهٖوعامجم ِِاإوعا ِِثي و ِ ِ وهتإ ِِاٖوعام ِِانعإوا ِِلىوووووووو

عاٌساصو.و

قلوف إلموعاااا وااستخلعٕونم مووجانههدو ان ننو وتلنهووعام انعإوعااسااهصو .و

دراسة اليمسة (: )1993

لل إوعالنعسصوهامومإاننصواهٖوفثن ونمِ مج ومهِنٔوتهنسِ ٖو جانههِدو ِ وع تسِا ومهِالهٕونا هِصو
الىوٌااااإوعاإلّوعاثامٖوعيساس بو ت ٖومجتمتوعالنعسصومٖوجمهِتوٌاااِاإوعاإلِّوعاثِامٖو

عيساسِ و ِ وعا ِِنٓواِِاينلٖبو ت نِِإو هنِِصوعال عنسِِصومِِٖ()192وٌاااِِصوتِِٕوت ههِِتو هنِِصوعال عنسِِصو
ع هاو سموفناتو ل وبوتٕوعستخلعٕوعامن جوعاتجنها بو عختاانوع تسا وعامهالهٕ .و

ت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جوعاتااهصو :و

ج ِ ِ لو ِ ِِن ْومعإولااِ ِِصوهاإلِ ِِا هصو نِ ِِلو(αو≤ )1.15وتلِ ِِهىواٌنهإِ ِِصوعاتِ ِِلنهوواه ِ ِ وته قِ ِِإو
مجم صوجانههدو سمومجم صومهنٔو–وتهنس ٖو .و

قلوف إلموعاااا وااستخلعٕونمِ مووجانههِدو مهِنٔو ِ وع تسِا وعامهِالهٕوعانا هِصواِلىوٌاااِاإو

عامناسصوعو لعلهصو.

دراسة العكيمي (: )1997
لِِل إوعال عنسِِصوهاِِموعاتلِِنّوهاِِموفثِِنونم ِ مج وجانههِِدو مهِِنٔو–وتهنهس ِ ٖو ِ وع تسِِا وتيمهِِمو

عامناسصوعااتلع هصوعامهالهٕوعالسمهصو ومال وعالس ٕو .و

ت ِ ٖومجتمِِتوعال عنسِِصومِِٖوجمهِِتوتيمهِِموعاإلِِّوعاخِِامووعااتِِلع و ِ وملهنِِصوا ِِلعلبو ت نِِإو

عالهن ِِصوم ِِٖ()78وتسمه ِِمعوم ِِٖوتيمه ِِموعاإل ِِّوعاخ ِِامووعاات ِِلع ومِ ِ ه هٖو

ِ ِ ع هاو س ِِموث ِِي و

مجم ِِاإوا عقِِتو()26وتسمهِِمعو ِ و ِِٔومجم ِِصوبوعسِِتخلٕوعاااا ِ وعامِِن جوعاتجنها ِ بو عختاِِانو
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تاإلهس و عختاانو(إ)والهنتهٖومستإستهٖواهايو نرهاإوعالنعسصو قلوت إلسإوعالنعسصوهاِموفٖو

عاتيمهِِموعاِِمهٖولنسِ عو ِِْونمِ مووجانههِِدواإإِ عوتاإلِِهيول عنسِِهاوف سِِمومِِٖوف ا ِِٓوعاِِمهٖولنسِ عو
ااستخلعٕوعاٌنهإصوعا تهالهصو نم موومهنٔو–وتهنس ٖو .و

فلٕوعات إلهاإوعات وت إلٔوعاه اوعاااا و :و

عستخلعٕونم مووجانههدو وتلنهووعامهالهٕوعالسمهصو وعاتلسهٕوعااتلع بواماوادومٖول نوعهجاا و
وع تسا وعامهالهٕو .و

دراسة الخفاجي (: )1997
لل إ وعالنعسص وهام وملن ص وفثن ونم مج وجانههد و ان نن و

وع تسا وعامهالهٕ وعاج عن هصوووو

عستاإا ا.

هت ٖومجتمتوعالنعسصومٖوجمهتوٌساصوعاإلّوعاخامووعااتلع و وملهنصوا لعلوبو ه عو سمو
ثي ومجم اإ ومتسا هص ومجم تهٖوتجنهاهص و ثااثص ورااٌص و .تٕوعستخلعٕ وعامن جوعاتجنها بو

عختاان وتاإلهس وب و تٕ وعستخلعٕ وتاسهٔ وعاتااهٖ و عختاان و(إ) واهاي و نرهاإ وعالنعسصو
ت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جوعاتااهص :و

 ته ِ ْوعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصوعي اِِموعات ِ ولنسِِإو ِِْونم ِ مووان نِِنو سِِموعامجم ِ تهٖوعاتجنهاهصوعاثانهصوعات ولنسإونم مووجانههدو عارااٌصوعاتِ ولنسِإواااٌنهإِصوعا تهالهِصو
وع تسا وعامهالهٕوعاج عن هصو عستاإا او.

 ته ْ وعامجم ص وعاتجنهاهص وعاثانهص وعات ولنسإ و ْ ونم مو وجانههد و سم وعامجم صوعارااٌصوعات ولنسإواااٌنهإصوعا تهالهصو وع تسا وعامهالهٕوعاج عن هصو عستاإا او.

-

قلوف إلموعاااا وااستخلعٕونم مووجانههدو ان ننو وتلنهووعامهالهٕوعاج عن هصو و

عاتلسهٕوعااتلع بواماوا ماول نوههجاا و ون تومست ىوعاٌساصو .و

دراسة التميمي (: )1997

لل إوعالنعسصوهاموملن صوفثنونم مج وجانههدو ان ننوعام هههٖو وتلسٕوعاانعن و خ عيوعامال و
عار ٌو.هت ٖومجتمتوعالنعسصومٖوجمهتوٌساصو سهصوعاملسمهٖو وملهنصوا لعلو ت نإوعالهنصو

مٖو()93وٌااااو ٌاااصومٖوٌساصو سهصوعاملسمهٖو وملهنصوا لعلو .تٕوعستخلعٕوعامن جوعاتجنها و
عختاانوتاإلهس و .تٕوعستخلعٕوتاسهٔوعاتااهٖو عختاانو(إ)واهايو نرهاإوعالنعسصو ت إلسإو

عالنعسصوهاموعانتا جوعاتااهصو :و

 تسا وفثنونم مج وجانههدو ان ننوعام هههٖو وعاتاإلهٔوعاه ن والىوٌساصوعامجم تهٖ. ته ْوفثنونم مووجانههدوعام هّو سموفثنوعاٌنهإصوعا تهالهصو وعاتاإلهٔوعاه ن و. -ته ْوفثنونم مووجانههدوعام هّو سموفثنونم مووان ننو وعاتاإلهٔوعاه ن و.

وو قلوف إلموعاااا وااستخلعٕونم مووجانههدوو وتلنهووعامهالهٕوعاهههها هصو .و
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دراسة سالـ (: )1990
لل إ وعالنعسص وهام وملن ص وفثن وعستخلعٕ ونم مو وجانههد و ٌنهإص وتلنهو و

وع تسا وعامهالهٕو

عانا هص و عااتهاٍ وا ا و عنتإاا اب و ت ٖ ومجتمت وعالنعسص ومٖ وجمهت وٌي وعاإلّ وعالا نو
عامستاإهٖواااملعنووعاا مهصو وملهنهصوعاتناهصو عاتلسهٕوالماٖوااينلٖبو ت نإو هنصوعالنعسصو

مٖو()248وٌاااا وتٕوت ههتو هنصوعالنعسصو

ع ها و سمو لاتهٖبو تٕوعستخلعٕوعامن جوعاتجنها و

بو فلعت وعالنعسص وعختاانوعا تسا و عااتهاٍوبوعختاانوعانتإأو .ت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جو

عاتااهصو :و

 ج لو ن ْومعإولااصوعاإلا هصو نلو( αو≤ و )0.05وع تسا وعامهالهٕوعانا هصو عااتهاٍوا ا واهٖ ومت سٌاإ ولنجاإ وعامجم ص وعاتجنهاهص و عارااٌص و

عامجم صوعاتجنهاهصو.

وعاختاان وعاالل واإلاا و

 -عنتإأ وفثن وعاتلسٕ واهٖ ومت سٌاإ ومجم ت وعالنعسص وعاتجنهاهص و عارااٌص واإلاا وعامجم صو

عاتجنهاهصو.و و

دراسة مكني (: )Mckinney,1984
لل إوعالنعسصوهاموملن صو ا سهصونم مج وجانههدو مهنٔو–وتهنس ٖو ٌنهإصوعاإنعا و عاتسمهتو و
هصوامهالهٕوعاتناهصوعاجتما هصبو ت ٖومجتمتوعالنعسصومٖوجمهتو
و
ع تسا وتيمهموعامناسصوعااتلع
تيمهم وعاإلّ وعاسالو وعااتلع

ومٖ وعاملعنو وعااتلع هص وعات وتإت وجن

وعا اهاإ وعامتال و

عيمنه هصبو ت نإو هنصوعالنعسصومٖو( ) 96تسمهمع و وعاإلّوعاسالوو قلوقسمإوهاموثي و
مجم اإون هسهصوااس وعاٌ عن ْوعاتلسهمهصوعاثيثصو اسغواجٕو ٔومجم صو()32وتسمهمعوثٕوقسٕو

عاااا و ٔ ومجم ص وهام وثي ومجم اإ و ن هص وااس ومست ى وقلنعت ٕ وعاإ عن هص و( أ و–و

مت سٌو– ومتلن و)بو تٕوعستخلعٕوعامن جوعاتجنها وب فلع وعالنعسصوعختاانو()CATواستاإلهٔبو
ت إلسإوعالنعسصواسنتا جوعاتااهصو :و

 ته ْ وعامجم ص وعاتجنهاهص وعات ولنسإ و ْ ونم مو ومهنٔ و– وتهنس ٖ و سم وٌنهإص وعاإنعا وعاتسمهتو وع تسا وعامهالهٕو.

 -لٕو ج ل و ن ْ و وعاتاإلهٔ واهٖوعامجم ص وعاتجنهاهصوعات ولنسإ و ْونم مو ومهنٔو–و

تهنس ٖو عامجم صوعات ولنسإو ْونم مووجانههدو.و قلوف إلموعاااا وااامههلومٖوعالنعساإو

ا ٔونم مووجانههدو مهنٔوتنهس ٖوبو مإاننصونم مووجانههدو مهنٔو– وتنهس ٖواٌ عن ْوتلنهوو

فخنىو .و
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التعميؽ عم الدراسات المتعمقة بالمصور األوؿ :
مف صيث األىداؼ :

 -لل إوالًِوعال عنسِاإوهاِموملن ِصوفثِنونمِ مووجانههِدو ِ وع تسِا وعامهِالهٕوعانا هِصو مِاو ِ و

لنعسصوعالا نو()2012و.و

 -لِِل إوعال عنسِِصوهاِِموملن ِِصوفثِِنونمِ موومهِِنٔو تهنسِ ٖو ِ وانِِااوعامهِِالهٕوعا نلسِِهصواِِلىوٌساِِصو

عاإلّوعاثامٖوعيساس و ماو ولنعسصوإلهلٕو()2012و.

 -لِِل إوال ًِِوعال عنس ِِاإوها ِِموملن ِِصوفث ِِنونمِ ِ مج وجانهه ِِدو س هم ِِاهنو ِ ِ وع تس ِِا وعامه ِِالهٕو

عانا هصو ماو ولنعسصوعامم ن و()2001و.

 لل إوعالنعسصوهاموملن صوفثِنوعسِتخلعٕونمِ مج وجانههِدو ع هأِوعاتلسهمهِهٖو ِ وتاإلِهٔوٌساِصوعاإلّوعي ٔوعاثان و ومال وعياهااو عاتهاٍ ٕواااتلسٕو ماو ولنعسصوعالالا و()2006و.

 لِل إوالًِوعال عنسِاإوهاِموعاتلِنّو سِموفثِِنوعسِتخلعٕو ِٔومِٖول ن وعاِتلسٕو نمِ موو"جانههِِد"وسموع تسا وعامهالهٕوعالسمهصو م انعإوعامياٍصو عاتإلنهّو ماو ولنعسصوعاساهٔو(.)2003
 لِِل إوالًِِوعال عنسِِاإوهاِِموعاتلِِنّو سِِموفثِِنومجم ِِصومِِٖوفاِِلع وعاتِِلنهوواجانههِِدو نِِلماوه ِِتٕوناٌ ِِاو ِ ِ وتلاقِ ِ ومل ِِهٖوم ِِتوفا ِِلع وفخ ِِنىو ِ ِ ومجم ِِصوجانهه ِِدو ِ ِ وتاإل ِِهٔوعاٌسا ِِصو
عتجالات ٕو ماو ولنعسصو()Martin,2004و.

 مِاولِل إوالًِوعال عنسِِاإوهاِموملن ِصوفثِِنوعسِتخلعٕونمِ مج وجانههِِدو ان نِنوعاتلسهمهِهٖو ِ وتاإلهٔو عستاإااوعامهالهٕوعاهههها هصو ماولنعسصوعاإااٌ و()2000و.

 ماولل إوالًوعالنعساإوهاموعختاانوفثنوعستخلعٕونم موو"جانههِدو سِ هومِاهن"و ِمآوفثِنومسِِت ىوعاتاإلِِهٔوعاسِِااْو عاتها ِِٔواِِهٖونمٌِِوعاتِِلنهوو مسِِت وعاتاإلِِهٔوعاسِِااْو ِ وع تسِِا و

ٌساصوعاإلّوعي ٔوعو لعل واسمهالهٕوعاج عن هصو ماو ولنعسصوعالان (.)1999

 -مِِاولِِل إوالًِِوعال عنسِِاإوعال عنسِِصوهاِِموملن ِِصوفثِِنونم ِ مج وجانههِِدو مهِِنٔو–وتهنهس ِ ٖو ِ و

ع تسِِا وتيمهِِموعامناس ِِصوعااتلع هِِصوعامه ِِالهٕوعالسمهِِصو ِ ِ ومِِال وعالسِ ِ ٕو مِِاو ِ ِ ول عنسِِصوعال هسِ ِ و
()1997

 -لِ ِِل إوعال عنسِ ِِصوعااااهِ ِِصوهاِ ِِموملن ِ ِِصوفثِ ِِنونم ِ ِ مووجانههِ ِِدو سِ ِِموعاتاإلِ ِِهٔو تنمهِ ِِصوعاته هِ ِِنو

عاسِ ِ ِِتلاا بو اِ ِ ِِمآوتتهِ ِ ِِْولِ ِ ِِم وعال عنسِ ِ ِِصومِ ِ ِِتول عنسِ ِ ِِصوعاسِ ِ ِِاهٔ()2003بوعال هس ِ ِ ِ ()1997بو
عالالا ()2006بوعاإااٌ ()2000و وع تسا وعامهالهٕوعالسمهصو.

 ا ن ِاوتختسِّومِتواِاق وعال عنسِاإو مِاو ِ ول عنسِصوعامِم ن و()2001بو ل عنسِصوعاِِلا ن()2012ووع تسا وعامهالهٕوعانا هصوبو تختسّوعالنعسصوعااااهِصو ِٖوعال عنسِاإوعاسِااإصو ِ وفن ِاوتنا اِإو

فثنونم مووجانههدو سموتنمهصوعاته هنوعاستلاا و.
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مف صيث العينة  :و
 -تااهنِِإوفاجِِإوعالهنِِاإو ِ وعال عنسِِاإوعاسِِااإصوهموتِ عن و ِِللوف ِنعلوعالهنِِاإومِِٖو()58و مِِاو ِ و

ل عنس ِِصوعالا ِِلا ()2006وها ِِمو()256و م ِِاو ِ ِ ول عنس ِِصو()Martin,2004بو ما ِِٓوعنس ِِجاماوم ِِتو
عيللعّوعات وتسلمواتاإهإ او ٔولنعسصو للومت هنعت او.

 م ِِاوتااهن ِِإوعال عنس ِِاإوم ِِٖواهِ ِ ومت ه ِِنوعاج ِِنوبو إس ِِٕوعقتإل ِِنو س ِِموعا ِِم نومث ِِٔول عنس ِِصوعالا ِِلا ()2006بو عال هسِ ِ ()1997بو عاإا ِِاٌ ()2000بو ((Martin,2004بو قس ِِٕوعقتإل ِِنو
سموعونا ومثٔولنعسصوعالا ن()2012بو لنعسصوعامم ن ()2001بو لنعسصوعاساهٔ()2003و.

 فمِِاوعال عنسِِصوعااااهِِصو ِ وتت ِِاادومِِتول عنسِِصوعاِِلعا ن()2012و ِ واجِِٕوعالهنِِصو عاجِِنوو()80وٌاااصو.

مف صيث المنيج :
 عتهإِِإوملٍِِٕوعال عنسِِاإو ِ وعسِِتخلعٕوعامِِن جوعاتجنها ِ ومثِِٔول عنسِِصوعال هس ِ ()1997بوعاإاِِ ِ ِ ِ ِِاٌ ()2000بو عامِِ ِ ِ ِ ِِم ن ()2001بو عاس ِ ِ ِ ِ ِِاهٔ()2003بو عالاِ ِ ِ ِ ِ ِِلا ()2006بو
عالا ن()2012بوإلهلٕ()2012و.

مف صيث األدوات :

 ملٍِِٕوفل عإوعال عنسِِصوعامسِِتخلمصو انِِإوعختاِِانواسمهِِالهٕو(تاإلِِهس )ومإلِِا ااواِِلاهٔوعاملس ِ ِ ِ ِ ِِٕومث ِ ِ ِ ِ ِِٔول عنس ِ ِ ِ ِ ِِصوعا ِ ِ ِ ِ ِِلا ن()2012بوعال هسِ ِ ِ ِ ِ ِ ()1997بوعاإا ِ ِ ِ ِ ِِاٌ ()2000بو

عامم ن ()2001بوعاساهٔ()2003بوعالالا ()2006بوإلهلٕ()2012و .و

 تتهِِْوعال عنسِِصوعااااهِِصومِِتوعال عنسِِاإوعاسِِااإصو ِ وعسِِتخلعٕوعختاِِانوعامهِِالهٕو(عاتاإلِِهٔ)بولاهِ ِِٔوعاملسِ ِِٕبو ا ن ِ ِِاوتختسِ ِِّو ِ ِ وفٖوعال عنسِ ِِصوعااااهِ ِِصوعسِ ِِتخلمإوعختاِ ِِانوعاته ه ِ ِِنو

عاستلاا .

مف صيث النتائج  :و
 تااهنإوعالنعساإو وعٍ انوعانتا جوهموفٍ نإوعالنعساإوعات وتنا اإونم مووجانههدومتوعاٌنهإِ ِ ِِصوعا تهالهِ ِ ِِصوف وعانمِ ِ ِِامووعيخِ ِ ِِنىوته ِ ِ ِ ْونم ِ ِ ِ مووجانههِ ِ ِِدو مِ ِ ِِاو ِ ِ ِ ول عنسِ ِ ِِصو

عال هس ()1997بوعالالا ()2006بوعالا ن()2012بو عامم ن ((2001و .و

 -ته ْونم مووجانههدو ان ننو سموعاٌنهإصوعا تهالهصو ماو ولنعسصوعاإااٌ ()2000و.

أوجو االتفاؽ :

 عتهإ ِِإوعال عنس ِِصوعااااه ِِصوم ِِتوملٍ ِِٕوعال عنس ِِاإوعاس ِِااإصو ِ ِ وعيل عإوعامس ِِتخلمصوهاوفٖوعال عنسِ ِ ِِصوعااااهِ ِ ِِصوعسِ ِ ِِتخلمإوفلع واِ ِ ِِٕوتسِ ِ ِِتخلم اوعال عنسِ ِ ِِاإوعاسِ ِ ِِااإص(عختاانوعاته هِ ِ ِِنو

عاستلاا ).
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 تته ِِْوعال عنس ِِصوعااااه ِِصوم ِِتوال ًِِوعال عنس ِِاإو ِ ِ وم رِ ِ َوعاااِ ِ و(وع تس ِِا وعامه ِِالهٕوعاهههها هص)و ماو ولنعسصوعاإااٌ ()2000و.

 تته ِِْوعال عنس ِِصوعااااه ِِصوم ِِتوال ًِِوعال عنس ِِاإو ِ ِ واج ِِٕوعالهن ِِصو م ِِاو ِ ِ ول عنس ِِصوعا ِِلا نو(.)2012

أوجو االختالؼ :

 تختسِِّوعال عنسِِصوعااااهِِصو ِِٖوعال عنسِِاإوعاسِِااإصو ِ وم ِِاٖوعج عن ِِابو عامناسِِصوعاتلسهمهِِصوااسِِتثنااول عنسِِصوعالاِِن ()1999واه ِ وٌُاإِِإوعال عنسِِصو سِِموعاإلِِّوعي ٔوعا ِِلعل بو
مِاوتختسِِّو ن ِِاوٌُاإِِإو سِِموعامن ِِاووعاهسسٌِِهن واسإلِِّوعاسِِااتوعيساسِ و ِ و اِِل و

عاخإلا يوعاهههها هصواسمال و.

 تختسِ ِِّووعال عنسِ ِِصوعااااهِ ِِصو ِ ِِٖوعال عنسِ ِِاإوعاسِ ِِااإصو ِ ِ وفن ِ ِِاوعسِ ِِتخلمإوعامِ ِِن جو ِ ِِادوعاتجنها .

ما استفادتو الباصثة مف دراسات المصور األوؿ :
 -انااوعاٌانوعانٍن و.

 انااوعختاانوعاتاإلهٔو( وعامهالهٕوعالسمهص)و. عختهانومن جهصوعااا و. -عختهانو هنصوعالنعسصو .و

 -عختهانوعيسااه وعااإلا هصو.

 -مإاننصونتا جوعالنعسصوعااااهصوااالنعساإوعاسااإصو.

المصور الثاني  :الدراسات التي تناولت تنمية ميارات التفكير االستداللي :
دراسة أصمد(: )2011

ت لّوعالنعسصوهاموعاتلنّوهاموفثنوعستخلعٕوعستنعتهجهاإوتلنهووقا مصو سِموعاِم ااعإوعامتلِلل و

اتنمهصوعاتاإلهٔوعاملن و م انعإوعاته هنوعاستلاا والىوتسمهمعإوعامناسصوعو لعلهصو ِ ومِال و
عاتناهِ ِِصوعيس ِ ِنهصو ِ ِ وعاممس ِ ِِصوعالناهِ ِِصوعاسِ ِِل لهص.وعسِ ِِتخلمإوعااااثِ ِِصوعامِ ِِن جو ِ ِِادوعاتجنها ِ ِ و
عستخلمإوعاتإلمهٕو ادوعاتجنها وعاملِن ّوااسِٕوتإلِمهٕوعامجم ِصوعارِااٌصولهِنوعال ِ ع هصو

معإوعاإه ِِاووعاإاسِ ِ و عاال ِِل وااانس ِِاصوامت ه ِِن وعاتاإل ِِهٔوعاملن ِ ِ و عاته ه ِِنوعاس ِِتلاا بو ت ِِٕو
عختهِِانو هن ِِصوعال عنسِِصوم ِِٖوتسمهِِمعإوعاإل ِِّوعي ٔوعو ِِلعل وااام ِِلعنووعانسِِمهصوعاتاال ِِصواِ ِ هعن و
عاتناهصو عاتلسهٕواماا ٍصوعا يوواااممس صوعاسل لهصو ْوعاخٌ عإوعاتااهص :و
 .1تٕوعختهانوملنسصومجمتواهسمواتمثٔوعامجم صوعاتجنهاهص.

 .2تٕوعختهانوملنسصومجمتوتاههٍوعاإنآٖوعا نهٕواتمثٔوعامجم صوعارااٌص.
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 .3تٕوسا و إلٔو عالومٖو ٔوملنسصواٌنهإصو
و عستخلمإوعااااثصوعيل عإوعاتااهص :و

ع هص.

وعاختاانوعاتاإلهس و عختاانوعاته هنوعاستلاا  .و

عستخلمإوعيل عإوعواإلا هصوعاتااهصوT- testبواجٕوعاتأثهنو()h²بو قلوت إلسإوعالنعسصوهام و

و

لااهِِصوعسِِتخلعٕوعسِِتنعتهجهاإوعاِِم ااعإوعامتلِِلل و ِ وتنمهِِصو ِِٔومِِٖوعاتاإلِِهٔوعاملن ِ و عاته هِِنو

عاستلاا والىوٌااااإوعامجم صوعاتجنهاهصو .و
دراسة سميماف (: )2011

لل إوعالنعسصوهاموعاتلنّو سموقلن وٌاااِاإوعاإلِّوعي ٔوعو ِلعل و سِموعاته هِنوعاسِتلاا و
يقتدواتاإلهس ٖوعالنعس و ومال وعالس ٕو .و

عس ِِتخلمإوعااااث ِِصوعام ِِن جوعا إل ِِه وعاتاسهسِ ِ بو ت ن ِِإو هن ِِصوعال عنس ِِصوم ِِٖو()68وٌااا ِِصوم ِِٖو
ٌاااِاإوعاإلِِّوعي ٔوعا ِِلعل بو قِِلوتِٕوعختهِِانوعالهنِِصواٌنهإِِصو

ِ ع هصبو تِِٕوعسِِتخلعٕوعختاِِانو

عاته هنوعاستلاا بو عختاانوT-testوالهنصو عال وبوملامٔوعانتااٌوااهنسِ ٖواهاِيو نرِهاإو

عالنعسصبو قلو انإونتا جوعالنعسصو ماوهس و :و

 -1تههِِلوعاإِِلنوعالامِِصواسته هِِنوعاسِِتلاا واِِلىوٌاااِِاإوعاإل ِّوعي ٔوعامت سٌِِو ِِٖوعااِِلو

وعيلنمواأللعاوعامإا ٔو ل و( (%75مٖوعالنجصوعا سهصوامإهاووعاته هنوعاستلاا و وعالس ٕ.و

 -2تههِِلوعاإِِلنوعالامِِصو ِ و ِِٔومجِِأومِِٖومجِِاا وعاته هِِنوعاسِِتلاا واِِلىوٌاااِِاإوعاإلِِّو

عي ٔوعا ِِلعل و ِِٖوعااِِلوعيلنِِمواِِأللعاوعامإا ِ ٔو ل ِ و()%75ومِِٖولنجِِصو ِِٔومجِِأو ن ِ و

مإهاووعاته هنوعاستلاا و وعالس ٕو.

 -3ت جِِلو يقِِصوعنتااٌهِِصولعاِِصوعاإلِِا هاو نِِلومسِِت ىوعالااِِصو()0.05واِِهٖولنجِِاإوقِِلنعإو
ٌااا ِ ِِاإوعاإل ِ ِِّوعي ٔوعا ِ ِِلعل و س ِ ِِموعاته ه ِ ِِنوعاس ِ ِِتلاا و ِ ِ ِ وعالسِ ِ ِ ٕو لنج ِ ِِاإو
تاإلهس ٖو ومإننوعالس ٕو.

فلٕوعات إلهاإوعات وت إلسإوعاه اوعالنعسصو :و

 -1رِِن ن وعالتمِِإواتنمهِِصوم ِِانعإوعاته هِِنوعاسِِتلاا ومِِٖوخِِئومنِِالجوعالس ِ ٕواسمناسِِصو
عا لعلهصو.

 -2إِِلول نعإوتلنهاهِِصواملسمِِاإوعالس ِ ٕوااامناسِِصوعا لعلهِِصوا ِِنًوتلِنهه ٖوا هههِِصوتنمهِِصو
م انعإوعاته هنوعامختسهصومٖوخئومإننعإوعالس ٕوااامناسصوعا لعلهصو.

دراسة أصمد (: )2010

ت ِلّوعال عنسِصوهاِِموعاتلِنّوهاِموفثِِنوعسِتخلعٕول ن وعاِِتلسٕوعاخماسِهصو ِ وتِِلنهووعاإ ع ِلوعانا هِِصو
سموعاتاإلهٔو تنمهصوعاته هنوعاستلاا والىوتيمهموعامناسصوعا لعلهصو.عستخلٕوعاااا و
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عامن جوعاتجنها وم وعامجم تهٖوعاتجنهاهصو عارااٌصبو ت نإو هنصوعالنعسصومٖوتيمهموعاإلّو

عي ٔوعا لعل بو قلوتٕوعختهانلِاواٌنهإِصو

ِ ع هصومِٖوملنسِصوعااسِهنهصوعا لعلهِصواِ لعن و ِاهٖو

عا ٕوعاتلسهمهصواماا ٍصوعامن هصبو ت نإوفل عإوعالنعسصومٖوعختاانوعاإ ع لوعانا هصوبو عختاانو

عاته هِ ِِنوعاسِ ِِتلاا بو عسِ ِِتخلٕوعاااا ِ ِ وعيسِ ِِااه وعااإلِ ِِا هصوعاتااهِ ِِص:وT-testو مناِ ِِتوعهتِ ِِابو
ت إلسإونتا جوعالنعسصوهامو :و

 -1لنِِآو ِِن ْومعإولااِِصوعاإلِِا هصواِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوتيمهِِموعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصو
عارِ ِِااٌصو ِ ِ وعاتٌاهِ ِِْوعاالِ ِِل واختاِ ِِانوعاإ ع ِ ِِلوعانا هِ ِِصو ِ ِِٔو ِ ِ وإلِ ِِاا وتيمهِ ِِمو

عامجم صوعاتجنهاهصو.

 -2لنِِآو نقِِاولعاوعاإلِِا هاواِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوتيمهِِموعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصو عارِااٌصو
ِ وعاتٌاهِِْوعاالِِل واختاِِانوعاته هِِنوعاسِِتلاا و ِِٔو ِ وإلِِاا وتيمهِِموعامجم ِِصو

عاتجنهاهص.

فلٕوعات إلهاإوعات وت إلسإوعاه اوعالنعسصو :و
 -1عالتمِِإوانم ِ موول ن وعاِِتلسٕوعاخماسِِهصو ِ وتِِلنهوو ِِن َوعاس ِِصوعالناهِِصواا تاانلِِاومِِٖو
عاستنعتهجهاإوعاتلنهسهصوعات وتتما مومتوعاتجالاإوعاالهثصو وتلسهٕوعاس صوعالناهصو.

 -2رن ن وعالتمإواتنمهصوف أوعاته هنوعامختسهصوفثنااوتلسهٕو ن َوعاس صوعالناهصو.

دراسة اسماعيؿ (2010و)و :و

ت ِِلّوعال عنسِِصوهاِِموتالهِِلوٌاهلِِصوعاليقِِصواِِهٖوعاته هِِنوعاسِِتلاا وعامنٌإِ واِِلىوملسمِ وعالسِ ٕو
ااامناسصوعااتلع هصوفثنااوفلع ٕوعاتلنهس و مست ىوعاخهأوعالسم والىوعاتيمهمو .و

عستخلٕوعاااا وعامن جوعا إله وعاتاسهس بو ت نإو هنصوعالنعسصومٖو()160وتسمهمعو تسمهم ومٖو
تيمهموعاإلّوعاسالووعااتلع وا لعن وعا نٕوعاتلسهمهصواااجهه و علعن وعا عهس وعاتلسهمهصواااإالن وتٕو

عخته ِِانلٕواٌنهإ ِِصو

ِ ِ ع هصبو ت ن ِِإوعالهن ِِصوفهر ِِاوم ِِٖومجم ِِصوم ِِٖوملسمِ ِ وعالسِ ِ ٕوا ِِااتلسهٕو

عيساس و قلواسغو لللٕو(20و)وملسٕو ملسمصو تٕوعختهانلٕواٌنهإصو

ع هصو .و

عسِِتخلٕوعاااا ِ وفل عإوعال عنسِِصوعسِِتمان وتإ ِ هٕوامِِن جوعالس ِ ٕبوعختاِِانوعاخهِِأوعالسم ِ بومإهِِاوو
عاته هنوعاستلاا وعامنٌإِ بواٌاقِصومياٍِصوفلعاوعاملسِٕبو تِٕوعسِتخلعٕوملامِٔوعنتاِاٌواهنسِ ٖو
عانس وعام هصواةجااصو ٖوفس سصوعالنعسصو .و

فلٕوعانتا جوعات وت إلسإوعاه اوعالنعسصو :و

 -1جِ ِ لوعنتا ِِاٌوم جِ ِ وا ِِهٖوعاإ ِِلنوعالام ِِصو س ِِموعاته ه ِِنوعامنٌإِ ِ وا ِِلىوملسمِ ِ وعالسِ ِ ٕو
مجم صوعااا و مست ىوعيلعاوعاتلنهس بوا ندوعنتااٌورلهّو.

 -2فللعّومنالجوعالس ٕوااامناسِصوعااتلع هِصوتخسِ ومِٖوعيلِلعّومعإوعاإلِسصواتنمهِصوعاخهِأو
عالسم بو ماوفٖوعامات ىوالهلو وتنا ادو ترمهناتدو ٖوتنمهصوعاخهأوعالسم و.
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فلٕوعات إلهاإوعات وت إلسإوعاه اوعالنعسصو :و

تنمهِِصوعاخهِِأوعالسم ِ واِِلىوتيمهِِموعامناسِِصوعااتلع هِِصواٌنهإِِصوسِِسهمصو تلمهِِْوعاليقِِصواِِهٖوعالسِِٕو
عاخهأوعالسم وامنالجوعالس ٕو.وو و

ودراسة صساـ الديف ( : )2010و

لِِل إوهاِِموتالهِِلوعاتإل ِ نعإوعاالهسِِصو ِ وم ر ِ َوعا ناهِِصو يقت ِِاواااسِِتلأوعالسم ِ واِِلىو
تيمه ِ ِِموعاإل ِ ِِّوعاثااِ ِ ِ وعو ِ ِِلعل .و عس ِ ِِتخلمإوعااااث ِ ِِصوعام ِ ِِن جوعا إل ِ ِِه وعاتاسهسِ ِ ِ واتاله ِ ِِلو

عاتإل نعإوعاالهسصوالىوتيمهموعاإلّوعاثاا وعو لعل بو عامن جو ادوعاتجنها  .و

ت نإو هنِصوعال عنسِصومِٖومجمِ تهٖومِٖوتيمهِمو تسمهِمعإوعاإلِّوعاثااِ وعو ِلعل و تإسِهم او

هامومجم تهٖوتجنهاهصو لللاو()36وٌاا و عارااٌصو لللاو()38وٌاااِصو تاِللإوعيل عإو
وعختاانوعاته هنوعاستلاا و عستاانص .و

قِِلوعسِِتخلمإوعااااثِِصوعاملااجِِاإوعواإلِِا هصوعاتااهِِصوعامت سٌِِوعااسِِاا و عانا ِنعّوعاملهِِان و
عختهانو(إ)و .و

مٖوفلٕوعانتا جوعات وت إلسإوها هاوعالنعسص :و

 .1جِ لو ِِن ْولعاِِصوهاإلِِا هاو ِِٖومسِِت ىو()0.01واِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوتيمهِِموعامجم ِِصو
عاتجنهاهصو عارااٌصو وعختاانوعاتإل نعإوعاالهسصوعاالل واإلاا وتيمهموعامجم صوعاتجنهاهص.

 .2ج ِ لو ِِن ْولعاِِصوعاإلِِا هاو نِِلومسِِت ()0.01واِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوتيمهِِموعامجم ِِصو
عاتجنهاهصو عارااٌصو وعختاانوعاستلأوعالسم وعاالل واإلاا وتيمهموعامجم صوعاتجنهاهص.
دراسة صمس (:)2010

ت لّولم وعالنعسصوهاموملن صوفثنوفثنعاومات ىومن اووعانهاره ِِاإو ِ وتنمه ِ ِ ِِصوم ِ ِِانعإوعاته هِنو

عاسِ ِِتلاا واِ ِِلىوٌاااِ ِِاإوعاإلِ ِِّوعااِ ِِال و

ِ ِِنوعالسم ِ ِ وا ِ ِِهبو عسِ ِِتخلمإوعااااثِ ِِصوعامِ ِِن جو

عاتجنهاِ ِ و عتال ِِإوعاتإل ِِمهٕوعاتجنهاِ ِ وم وعامجمِ ِ تهٖوعامت ِِا تهٖوت ن ِِإو هن ِِصوعال عنس ِِصوم ِِٖو
إل ِِسهٖبوفا ِِللماوهمث ِِٔوعامجم ِِصوعاتجنهاه ِِصو ِِللوٌاااات ِِا()30وٌااا ِِصبو عآلخ ِِنوعامجم ِِصو

عارِِااٌصو ِِللوٌاااات ِِاو()29وٌاااِِصبومِِٖوٌاااِِاإوملنسِِصولأوعام ِ ِ ِنا وعاثان هِِصو(ف)واسانِِاإو

عاتاال ِ ِِصواملهنه ِ ِِصو نْوله  .و

تا ِِللإوعيل عإو ِ ِ وفلع وتاسه ِِٔوعاماتِ ِ ىبوعختا ِِانوم ِِانعإوعاته ه ِِنوعاس ِِتلاا بو عس ِِتخلمإو

عااااثصوعاملااجاإوعواإلا هصوعاتااهص :و

عا سٌوعااساا بو عانانعّوعاملهان بو ملامِٔوعانتاِاٌبو عختاِانو(إ)بو عختاِانو(مِاٖو هتنِ )و
مناتوعهتاواهايو نرهاإوعالنعسصو .و

مٖوفلٕوعانتا جوعات وت إلسإوهاه اوعالنعسص:
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ج لو ن ْومعإولااصوهاإلِا هصو نِلومسِت ىولااِصو) (0.01=αاِهٖومت سٌِولنجِاإوعاٌاااِاإو

ِ وعامجم ِ تهٖوعارِِااٌصو عاتجنهاهِِصو ِ وعختاِِانوم ِِانعإوعاته هِِنوعاسِِتلاا وعاالِِل واإلِِاا و
ٌااااإوعامجم صوعاتجنهاهص .و
دراسة عمراف (: )2009

لل إوعالنعسصوعااااهصوهاِموعاتلِنّوهاِموفثِنوتنٍِهٕوماتِ ىومِال وعاج عن هِاو ِْونٍنهِصونهجسهِ إو
عات سلهصو فثن و سموعاتاإلهٔو تنمهصوعاته هنوعاستلاا و عاتجا ونا وعامال  .و

عستخلٕوعاااا وعامن جو ِادوعاتجنهاِ وم وعامجمِ تهٖوعامت ِا تهٖبو ت نِإو هنِصوعال عنسِصومِٖو

()80وٌاااِِصومِِٖوٌاااِِاإوعاإلِِّوعي ٔوعاثِِان واملنسِِصو"عاثان هِِصوانِِاإ"واملهنِِصوس ِ لاوبو ِ و
ِصوعاتجنهاهِصبو ()40و
و
عاهإلٔوعالنعس وعاثِان واسلِإو2009/2008وبو()40وٌاااِصوتمثِٔوعامجم
ٌاااِِصوتمثِِٔوعامجم ِِصوعارِِااٌصبو ت ِِٕوعسِِتخلعٕوعختا ِِانوعاتاإلِِهٔوعال عنسِِ واسمهِِالهٕو عختا ِِانو
عاته هنوعاستلاا و مإهاووايتجالاإوبو جنىو اِيو نرِهاإوعال عنسِصوااسِتخلعٕوعختاِان(إ)و
الهنتهٖومستإستهٖو ت إلسإوعالنعسصواسنتا جوعاتااهصو:و و

 -1لنِِآو نقِِاولعاوعاإلِِا هاو نِِلومسِِت ىو()0.05واِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوٌاااِِاإوعامجم ِِصو
عاتجنهاهصو ٌااااإوعامجم صوعارااٌصو وعاتٌاهْوعاالل وايختاانوعاتاإلِهس و ِٔو ِ و ِٔو

جهاومٖوفج عه دو سموال و.

 -2لنِِآو نقِِاوولعاوعاإلِِا هاو نِِلومسِِت ىو()0.05واِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوٌاااِِاإوعامجم ِِصو
عاتجنهاهصو ٌااااإوعامجم صوعارااٌصو وعختاانوعاتٌاهْوعاالل واختاانوعاته هِنوعاسِتلاا و
ٔو

و ٔوجهاومٖوفج عه دو سموال و.

 -3وولنِِآو نقِِاولعاوعاإلِِا هاو نِِلومسِِت ىو()0.05واِِهٖومت سٌِِولنجِِاإوٌاااِِاإوعامجم ِِصو
عاتجنهاهصو ٌااااإوعامجم صوعارااٌصو وعاتٌاهْوعاالل وامإهاووعاتجا ونا ومِال وعاج عن هِاو
ٔو

و ٔواللومٖوفالال و سموال و.و

وفلٕوعات إلهاإو:ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 -1ع لعلو تا وعاج عن هاو وعامناسصوعاثان هصواٌنهإصوت سلهصو.و و

 -2عالتمِإواتنمهِِصوم ِِانعإوعاته هِِنوعاسِِتلاا وبو عاتاإلِهٔو عاتجِِا و ِ ومجِِأوتِِلنهوو
عاج عن هاوالىوعامتلسمهٖومٖونٍنهاإو فسااه و نمامووتلنهسهصومتن صو.

دراسة يالح (: )2009

لِِل إوعال عنسِِصوهاِِموعاتلِِنّوهاِِموفثِِنو لااهِِصوعسِِتخلعٕونم ِ موومِِانهعن ويالِِالوعاِِتلسٕو ِ وتنمهِِصو

عاته هِِنوعاسِِتلاا و عاتاإلِِهٔو ِ ومِِال وعالسِ ٕو عاتجِِا وناِ وعامِِال واِِلىوٌِِي وعاإلِِّوعي ٔو

عاثان و .و
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عستخلٕوعاااا وعاتإلمهٕوعاتجنها وم وعامجم تهٖوعاتجنهاهصو عارااٌصوبو تت ٖو هنِصوعال عنسِصو
مِِٖومجم ِِصومِِٖوتيمهِِموعاإلِِّوعي ٔوعامت سٌِِواماا ٍِِصواه ِِصومنٌإِِصو سِِهنو قِِلواسِِغو ِِلللاو

()83وتسمهِِمعو قسِِمإوهاِِمومجم ِ تهٖ(وتجنهاهِِصو رِِااٌص)وبو عسِِتخلٕوعاااا ِ وعختاِِانوعاته هِِنو
عاسِِتلاا بو عختاِِانوعاتاإلِِهٔبومإهِِاووعاتجِِا ونا ِ ومِِال وعالس ِ ٕوبو قِِلوتِِٕوعسِِتخلعٕوT-testو
اجٕوعاتأثهنواهايو نرهاإوعالنعسصبو قلوت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جوعاتااهص :و
-1

جِ لو ِِن ْومعإولااِِصوعاإلِِا هصواِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوتيمهِِموعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصو

لنجِاإوتيمهِموعامجم ِصوعارِااٌصو
عات ولنسِإو ِْونمِ موومِانهعن ويالِالوعاِتلسٕو–و و
عات ولنسإو ْوعاٌنهإصوعامتالِصواااهِاو ِ وعامِلعنوو–و ِ وعختاِانوعاته هِنوعاسِتلاا و
اإلاا وعامجم صوعاتجنهاهصو.

-2

جِ لو ِِن ْومعإولااِِصوعاإلِِا هصواِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوتيمهِِموعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصو

عات ولنسِإو ِْونمِ موومِانهعن ويالِالوعاِتلسٕو–و لنجِاإوتيمهِموعامجم ِصوعارِااٌصو

عات ولنسإو ْوعاٌنهإصوعامتالصواااهاو وعاملعنوو–و وعاختاِانوعاتاإلِهس واإلِاا و
-3

عامجم صوعاتجنهاهصو.

جِ لو ِِن ْومعإولااِِصوعاإلِِا هصواِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوتيمهِِموعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصو

عات ولنسِإو ِْونمِ موومِانهعن ويالِالوعاِتلسٕو–و لنجِاإوتيمهِموعامجم ِصوعارِااٌصو

عاتِ ولنسِِإو ِِْوعاٌنهإِِصوعامتالِِصواااهِِاو ِ وعامِِلعنوو–و ِ ومإهِِاووعاتجِِا وناِ ومِِال و
عالس ٕواإلاا وعامجم صوعاتجنهاهصو.

فلٕوعات إلهاإو :و

 -1تلنه وملسم وعالس ٕوااامناسصوعامت سٌِصو سِموعسِتخلعٕونمِ موومِانهعن ويالِالوعاِتلسٕو
وتلنهووعالس ٕوااامناسصوعامت سٌصو.

 -2ع ِِال وتنٍ ِِهٕو إل ِِهالصوماتِ ِ ىو تِ ِ وعالسِ ِ ٕوااامناس ِِصوعامت س ٌِِصوام ِِاوهتم ِِموم ِِتو
عجنعاعإونم موومانهعن ويالالوعاتلسٕو.

دراسة عبده (2009و)و:و و

لل إوعالنعسصوهاموعاتلنّوهاموفثنوعستخلعٕوعستنعتهجهاإوتلنهووقا مصو سِموعاِم ااعإوعامتلِلل و
ِ وتنمهِِصوتاإلِِهٔوعالس ِ ٕو م ِِانعإوعاته هِِنوعاسِِتلاا وعااس ِ و عامه ِ ٔوعالسمهِِصواِِلىوعاتيمهِِمو

عام ه هٖواااإلّوعانعاتوعااتلع و .و

عستخلمإوعااااثصوعامن جوعا إله و عامن جوعاتجنهاِ وبوت نِإوعالهنِصومِٖوتيمهِموعاإلِّوعا عناِتو

عااتِِلع واملنسِِصوعان ِ نواسم ه ِ هٖواماا ٍِِصوعاسِِما سهصو(عامجم ِِصوعاتجنهاهِِص)وبو هنِِصومِِٖو
تيمهِ ِِموعاإلِ ِِّوعا عناِ ِِتوعااتِ ِِلع واملنسِ ِِصوعان ِ ِ نواسم ه ِ ِ هٖواماا ٍِ ِِصوا ِ ِ نوسِ ِِلهلو(عامجم ِ ِِصو
عارااٌصو) .و
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فل عإوعالنعسص:وعختاانوتاإلهس و–وعختاانوم انعإوعاته هنوعاستلاا وعااس و–ومإهاووعامه ٔو
عالسمهصو.و عيل عإوعااإلا هصوعامتالصوعختاان T- testوبواجٕوعاتأثهنو .و
فلٕوعانتا جوعات وت إلسإوعاه اوعالنعسصو :و
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ج لو ن ْومعإولااصوعاإلا هصو نلومست ىو()0.05واهٖومت سٌ ولنجاإوعاتيمهمو

وعاتٌاهْوعاالل وايختاانوعاتاإلهس و.
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ج لو ن ْومعإولااصوعاإلا هصو نلومست ىو()0.05واهٖومت سٌ ولنجاإوعاتيمهمو
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ج لو ن ْومعإولااصوعاإلا هصو نلومست ىو()0.05واهٖومت سٌ ولنجاإوعاتيمهمو

وعاتٌاهْوعاالل واختاانوعاته هنوعاستلاا و.

وعاتٌاهْوعاالل وامإهاووعامه ٔوعالسمهصبو انإوفلٕوعات إلهاإول  :و

 -1ماا اصوتلنه وعاملسمهٖوفثنااوعاخلمصو عاإا مهٖواااتلنهوواسه اإوعامختسهصومٖوعا اقصو
سمو هههصوت ٍهّوعام ااعإوعامتللل و وعاممانساإوعاتلسهمهصولعخٔوعام عقّوعاتلسهمهصو

عامختسهصو.

 -2تنجمِصوفل عإوعاااِ وعااِِاا وهاِِموٌنهإِِصو(ا عنهِٔ)و عسِِتخلعم اومِِتو هنِِاإومختسهِِصومِِٖو
عاتيمهمو إاوام ااعت ٕوعامتللل و.

دراسة معوض (: )2008
ل ِِل إوعال عنس ِِصوها ِِموعاتل ِِنّوها ِِمو ا سه ِِصوعات ِِلنهووااس ِِتخلعٕوت ِِانهخوعالس ِِٕو ِ ِ وتنمه ِِصوعاته ه ِِنو

عاسِِتلاا و عاتاإلِِهٔوعاملن ِ و عاتجِِا وناِ وعالسِِٕواِِلىوتيمهِِموعامناسِِصوعا لعلهِِصو.عسِِتخلمإو
عااااثِِصوعامِِن جوعا إلِِه وعاتاسهس ِ بو عامِِن جو ِِادوعاتجنها ِ وم وعامجم ِ تهٖوتجنهاهِِصو رِِااٌصو
ت نِِإو هنِِصوعال عنسِِصومِِٖومجم ِِصومِِٖوتيمهِِموعاإلِِّوعاثِِان وعا ِِلعل واملنسِِصوملهنِِصونإلِِنو

عاتجنهاهِِصوعام اِِل وعاتاالِِصوولعن وملهنِِصونإلِِنوعاتلسهمهِِصواماا ٍِِصوعاإِِالن وبو تِِٕوعسِِتخلعٕومإهِِاوو
عاته ه ِِنوعاس ِِتلاا و عختا ِِانوعاتاإل ِِهٔوعاملن ِ ِ و مإه ِِاووعاتج ِِا وناِ ِ وعالس ِِٕواجم ِِتوعااهان ِِاإبو
عس ِِتخلعٕوعختا ِِانوT-testبواج ِِٕوعات ِِأثهنواها ِِيو نر ِِهاإوعال عنس ِِصبو ت إل ِِسإوعال عنس ِِصوها ِِمو

عانتا جوعاتااهصو :و
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ج ِ ِ لو ِ ِِن ْولعاِ ِِصوعاإلِ ِِا هاواِ ِِهٖومت سِ ٌِِاإولنجِ ِِاإوتيمهِ ِِموعامجم ِ ِِصوعاتجنهاهِ ِِصو

عامجم ِِصوعارِِااٌصو ِ وعاجااِِصو ِِٖوفسِ سصو ِِٔوالِِلومِِٖوفالِِالوعاختاِِانو ِ وعالنجِِصو
عا سهصوايختاانو ٔبو مآواإلاا وتيمهموعامجم صوعاتجنهاهصو.

ج ِ ِ لو ِ ِِن ْولعاِ ِِصوعاإلِ ِِا هاواِ ِِهٖومت سِ ٌِِاإولنجِ ِِاإوتيمهِ ِِموعامجم ِ ِِصوعاتجنهاهِ ِِصو

عامجم ِِصوعارِِااٌصو ِ وعاجااِِصو ِِٖوعيسِ سصوعاممثسِِصواسمسِِت ههٖوعاملِِن ههٖواسه ِِٕو مِِاو

اللوعاه ٕبو فهراوعالنجصوعا سهصوايختاانواإلاا وتيمهموعامجم صوعاتجنهاهصو.
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ج ِ ِ لو ِ ِِن ْولعاِ ِِصوعاإلِ ِِا هاواِ ِِهٖومت سِ ٌِِاإولنجِ ِِاإوتيمهِ ِِموعامجم ِ ِِصوعاتجنهاهِ ِِصو

وعاستجااصواسلاانعإوعاممثسصوا ٔواللومِٖوفالِالومإهِاووعاتجِا و
و
عامجم صوعارااٌصو
نا وعالسٕو

وعاستجااصوالاانعإوعامإهاوو ٔواإلاا وتيمهموعامجم صوعاتجنهاهصو.

انإوفلٕوعات إلهاإوت ِجهتوملسمِ وعالسِ ٕو سِموعالتمِإواتنمهِصوعاته هِنوعاسِتلاا و عاته هِنو
اإلِِهصو امِِصومِِٖوخِِئوتلنهس ِ ٕوامإِِننعإوعالس ِ ٕومِِتوعالتم ِإواتنمهِِصوعتجالِِاإوعاتيمهِِمونا ِ و

عالس ٕو مآوااورا صوهاموعاجان وعاملن و .و
دراسة الخزرجي ( :)2007و

لِِل إوعال عنسِِصوهاِِموملن ِِصوفثِِنوعسِِتلمأوعامجملِِاإوعاتلسهمهِِصو ِِنْوعاِِتلسٕو ِ وتنمهِِصوعاته هِِنو
عاستلاا و ومِال وعاتِانهخواِلىوٌاااِاإومل ِلوه ِلعلوعاملسمِاإبوعقتإلِنوعاااِ و سِموٌاااِاإو

ملالِلوه ِلعلوعاملسمِاإو ِ وماا ٍِصوا ِلعلو  2006/2005مِاوعقتإلِنو سِموعاهإلِ ٔوعاثيثِصو
عي اِِمومِِٖو تِِا وعاتِِانهخوعي ن ا ِ وعااِِله بوعسِِتخلٕوعاااا ِ وعامِِن جوعاتجنها ِ وبو تِِٕوعختهِِانو

ث ِِي و ِِل و ِ ِ وعاإل ِِّوعا عنا ِِتو

ِ ِ ع ها:وفا ِِلعلاوتمث ِِٔوعامجم ِِصوعاتجنهاه ِِصوعي ا ِِمو عاثانه ِِصو

عامجم ِِصوعاتجنهاهِِصوعاثانهِِصو عامجم ِِصوعاثااثِِصوعامجم ِِصوعارِِااٌصو اس ِِإو هنِِصوعااا ِ و()99و
ٌااا ِِصوا عق ِِتو()33وٌااا ِِصو ِ ِ و ِِٔومجم ِِصبو ت ِِٕوه ِِلعلو()8ومجمل ِِاإوتلسهم ِِصو مس ِِتسهماإو
اسااِ ِ بو ف ِِلوعااااِ ِ وعختا ِِانوعاته ه ِِنوعاس ِِتلاا بو عس ِِتخلٕوعااااِ ِ وعختا ِِانوتاسه ِِٔوعاتا ِِاهٖو

عياال واهايو نرهاإوعالنعسصوبو تٕوعات إلٔوهاموعانتا جوعاتااهص :و

ته ِ ِ ْوٌاااِ ِِاإوعامجم ِ ِِصوعاتجنهاهِ ِِصوعي اِ ِِموعات ِ ِ ولنسِ ِِإواتإنهِ ِِصوعامجملِ ِِاإوعاتلسهمهِ ِِصو سِ ِِمو
عامجم صوعارِااٌصوعاتِ ولنسِإواااٌنهإِصوعا تهالهِصبو تهِ ْوعامجم ِصوعاتجنهاهِصوعي اِموعاتِ و

لنسِِإواتإنهِِصوعامجملِِاإوعاتلسهمِِصو سِِموعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصوعاثانهِِصوعات ِ ولنسِِإواأسِِس

و ِِنْو

عاتلسٕو وتنمهصوعاته هنوعاستلاا و .و

ولراسة شصادة (:)2007

لل إوعالنعسصوهاموملن صوفثنواننامجوعاتاهههوعاملن و ِ وعالسِ ٕو سِموتنمهِصوعاته هِنوعاسِتلاا و
الهنصومٖوٌااااإوعامناسِصوعيساسِهصو تاإلِهس ٕو ِ وعمتاِاٖوTIMSSبوا ِه وعسِتخلمإوعااااثِصو

عامن جوعاتجنها بوت نإو هنِصوعال عنسِصومِٖو()170وٌاااِصومِٖوٌاااِاإوعاإلِّوعاثِامٖبو ()86و
ٌاااِِصومِِٖوٌاااِِاإوعاإلِِّوعالا ِِنبوعسِِتخلمإوعااااثِِصوعيل عإوعاتااهِِصوعختاِِانوعانم ِ وعاملن ِ بو

عختاانوم ا ئواختاانوTIMSSو تٕوعسِتخلعٕوعختاِانو(إ)والهنتِهٖومسِتإستهٖواهاِيو نرِهاإو

عالنعسصوو قلوت إلسإوعالنعسصوهام :و

 .1ت جلو ن ْومعإولااصوهاإلا هصو نلومسِت ولااِصو()0.05=αواِهٖومت سٌِ ولنجِاإو
تاإلِِهٔوٌاااِِاإوعاثِِامٖو ِ وعاختاِِانوعام ِِا ئواختاِِانوTIMSSواسمجم ِِصوعاتجنهاهِِصو
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ممٖوٌاْو سِه ٖواننِامجوعاتاههِهو)(CASEو عامجم ِصوعارِااٌصبواإلِاا وعامجم ِصو

عاتجنهاهص.

 .2ت جلو ن ْومعإولااصوهاإلا هصو نلومسِت ىولااِصو()0.05=αواِهٖومت سٌِ ولنجِاإو
تاإلِِهٔوٌاااِِاإوعاإلِِّوعاثِِامٖو ِ وعختاِِانوعانم ِ وعاملن ِ واسمجم ِِصوعاتجنهاهِِصوممِِٖو

ٌاِ ِِْو س ِ ِِه ٖوانن ِ ِِامجوعاتاهه ِ ِِه)(CASEو عامجم ِ ِِصوعار ِ ِِااٌصبواإل ِ ِِاا وعامجم ِ ِِصو

عاتجنهاهص.

 .3وت جلو ن ْومعإولااصوهاإلا هصو نلومست ىولااصو()0.05=αواهٖومت سٌ ولنجِاإو
تاإلهٔوٌااااإوعاإلِّوعالا ِنو ِ وعاختاِانوعام ِا ئواسمجم ِصوعاتجنهاهِصوممِٖوٌاِْو
سه ٖواننامجوعاتاههه) (CASEو عامجم صوعارااٌصبواإلاا وعامجم صوعاتجنهاهص.

 .4وت جلو ن ْومعإولااصوهاإلا هصو نلومست ىولااصو()0.05=αواهٖومت سٌ ولنجِاإو
تاإلِِهٔوٌاااِِاإوعاإلِِّوعالا ِِنو ِ وعختاِِانوعانمِ وعاملن ِ واسمجم ِِصوعاتجنهاهِِصوممِِٖو
ٌاِ ِِْو س ِ ِِه ٖوانن ِ ِِامجوعاتاهه ِ ِِه)(CASEو عامجم ِ ِِصوعار ِ ِِااٌصبواإل ِ ِِاا وعامجم ِ ِِصو

عاتجنهاهص.

 .5ت جلو ن ْومعإولااصوهاإلا هصو نلومسِت ىولااِصو()0.05=αواِهٖومت سٌِ ولنجِاإو
تاإلِهٔوٌاااِاإوعامجمِ تهٖوعاتجِنهاهتهٖواٌاااِاإوعاإلِّوعالا ِنو عاثِامٖو ِ وعختاِانو

عانم وعاملن واإلاا وعاإلّوعالا ن.

دراسة فودة (: )2006

لِِِل إوعال عنسِ ِِصوهاِ ِِموعاتلِ ِِنّوهاِ ِِمو لااهِ ِِصوعسِ ِِتنعتهجهصومإتناِ ِِصو ِ ِ وتنمهِ ِِصوعاته ه ِِنوعاسِ ِِتلاا و
عاتاإلهٔو ومال وعالس ٕو وعاتجا ونا وعالمٔوعاتلا ن والىوتيمهموعاإلّوعاسالووعااتلع و

امنٌإصوعاإإلهٕواااممس صوعالناهصوعاسل لهصو.و و

عستخلٕوعاااا وعاتإلمهٕوعاتجنها وم وعامجم تهٖوعارااٌصو عاتجنهاهِصبو ت نِإو هنِصوعال عنسِصو

مِ ِِٖ()87وتسمهِ ِِمعومِ ِِٖوتيمهِ ِِموعاإلِ ِِّوعاسِ ِِالووعااتِ ِِلع وامنٌإِ ِِصوعاإإلِ ِِهٕبوتِ ِِٕوتإسِ ِِهم ٕوهاِ ِِمو
مجم تهٖبو عستخلمإوعالنعسصوعختاانوتاإلِهس و عختاِانوعاته هِنوعاسِتلاا وو مإهِاووعاتجِا و

نا وعالمٔوعاتلا ن وبعيسااه وعااإلا هصو:وT-testوبواجٕوعاتأثهنوواهايو نرهاإوعالنعسصو
ت إلسإوعالنعسصوهامو :و
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جِ لو ِِن ْومعإولااِِصوعاإلِِا هصواِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوتيمهِِموعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصو

-2

جِ ولو ِِن ْومعإولااِِصوعاإلِِا هصواِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوتيمهِِموعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصو

لنجاإوعامجم صوعارااٌصو وعاختاانوعاتاإلهس واإلاا وعامجم صوعاتجنهاهص.

لنجِ ِِاإوعامجم ِ ِِصوعار ِ ِِااٌصو ِِ ِ وعختا ِ ِِانوعاته ه ِ ِِنوعاس ِ ِِتلاا واإل ِ ِِاا وعامجم ِ ِِصو

عاتجنهاهص .و
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-3

جِ لو ِِن ْومعإولااِِصوعاإلِِا هصواِِهٖومت سٌِِ ولنجِِاإوتيمهِِموعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصو

لنجاإوعامجم صوعارااٌصو ومإهاووعاتجا ونا وعالمٔوعاتلا ن واإلاا وعامجم صو
عاتجنهاهص .و

دراسة أبو سكراف (:)2006
لل إوعالنعسصوهاموعا ّو ٖوفثِنوتِلنهوواننِامجومإتِن و ِ وعاجاِنو سِموتنمهِصوقِلنعإوعاته هِنو
عاسِِتلاا واِِلىوٌساِِصوعاإلِِّوعاسِِالووعااتِِلع وا ِِهبوت نِِإو هنِِصوعال عنسِِصومِِٖو إلِِسهٖوتِِٕو

عختاِِانلٕواااٌنهإِِصوعال ِوع هصوعااسِِهٌصومِِٖواِِهٖو إل ِ ٔوعال عنسِِصوعام ج ِ ل و ِ وملنسِِصوعاِِٖوسِِهناو
عيساسِِهصوعالسهِِاو عسِِتخلمإوعااااثِِصوعامِِن جوعاتجنها ِ وعاإِِا ٕو سِِموعاتإلِِمهٕوعاتجنها ِ بو ٌاإِِإو

عال عنس ِِصوعختا ِِانوعاته ه ِِنوعاس ِِتلاا و تاسه ِِٔوعاماتِ ِ ىبو عس ِِتخلمإوعختا ِِانو(إ)و–ومنا ِِتوعهت ِِاو

اهايو نرهاإوعالنعسصبو ت إلسإوعالنعسصوهاموعانتا جوعاتااهص :و
.1

ج لو ن ْومعإولااِصوهاإلِا هصو نِلومسِت ولااِص()0.05=αواِهٖومت سٌِ ولنجِاإو

عاٌاااِِاإو ِ وعامجم ِ تهٖوعارِِااٌصو عاتجنهاهِِصو ِ وعختاِِانوقِِلنعإوعاته هِِنوعاسِِتلاا و

عااللىواإلاا ومت سٌولنجاإوعامجم صوعاتجنهاهص .و

 .2ت جلو ن ْومعإولااصوهاإلا هصو نلومسِت ولااِصو()0.05=αواِهٖومت سٌِ ولنجِاإو
عاٌااا ِِاإومنتهل ِِاإوعاتاإل ِِهٔو ِ ِ وعامجمِ ِ تهٖوعار ِِااٌصو عاتجنهاه ِِصو ِِ وعختا ِِانوق ِِلنعإو

عاته هِِنوعاسِِتلاا وعاالِِلىواإلِِاا ومت س ٌِِولنجِِاإومنتهلِِاإوعاتاإلِِهٔو ِ وعامجم ِِصو

.3

عاتجنهاهص.

ت جلو ن ْومعإولااصوهاإلا هصو نلومسِت ولااِصو()0.05=αواِهٖومت سٌِ ولنجِاإو

عاٌااااإومنخهراإوعاتاإلهٔو وعامجم تهٖوعارااٌصو عاتجنهاهصو وعختاانوقِلنعإوعاته هِنو

عاستلاا وعااللىواإلاا ومت سٌولنجاإومنخهراإوعاتاإلهٔو وعامجم صوعاتجنهاهص.
دراسة العتيبي (:)2001

لِل إوعال عنسِِصوهاِموعاتلِِنّو سِِمو ا سهِصواننِِامجومإتِن واتنمهِِصوم ِِانعإوعاته هِنوعاسِِتلاا واِِلىو

ٌِ ِِي وعامناسِِِصوعاثان هِِِصواملهنِ ِِصوعانهِ ِِاًبو ت نِِِإو هن ِِصوعال عنس ِِصومِ ِِٖومجم ِ ِ تهٖ(وتجنهاهِ ِِصو
رااٌص)بو عستخلٕوعاااا وعامن جوعاتجنها بو ٌاْوعختاانواإهاووم انعإوعاته هنوعاسِتلاا و

مِِٖوه ِِلعلوعاااا ِ بو عسِِتخلعٕوعختاِِانو"مِِاٖو تن ِ "و عختاِِانو" هس

س ِ ٖ"واهاِِيوعاهنرِِهاإوبو

وفٍ ِنإوعانتِِا جوهجمِااو جِ لو ِن ْومعإولااِِصوهاإلِا هصواِِهٖوعامجم ِصوعاتجنهاهِِصو عامجم ِِصو
عارااٌصواإلاا وعاتجنهاهص.
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دراسة جونسوف (: ) Johnson,1997
لل إوعالنعسصوهاموعختاانو ا سهصواننامجوواتنمهصوعاإلن و سموعاستلأوالىو هنصومٖوٌي و
عاإلّوعانعاتوعااتلع وبو قلوت نإو هنصوعالنعسصومٖوسالصو إل ٔوبوقسم عوهامومجم تهٖو

عي اموتجناصوتسإإواننامجوتلنها وومٖو()6وجسساإوامللٔوجسسصوه مهاوبو عاثانهصورااٌصوإو
تتسإموف وتلنه وبو ه تمٔوعااننامجوعاتلنها و سموتلنهااإو ل و:وعامإاننصواهٖوعي هااوبو

ملن صوعاليقاإوعام انهصوبو أوعام يإومٖوخئوقإلصوتلنًواسٌي وبوه مأوسسسسصو

مٖوعي لعلو قلوت إلٔوعاااا وهامو ج لو ن ْولعاصوهاإلا هاواهٖولنجاإوعامجم صوعاتجنهاهصو
عارااٌصو وعاإلن و سموعاستلأواإلاا وعامجم صوعاتجنهاهصوبو لٕو ج لو ن ْولعاصو

هاإلا هاواهٖوعاٌي و عاٌااااإو وعاإلن و سموعاستلأو .و
دراسة توميؾ وكنقما (: (Tomic & Kingma,1997

لل إوعالنعسصوهاموعختاانوفثنواننامجواتنمهصوم ان وعاستلأوعاستإ عن و سمونم وعام ااوالىو

ٌي وعامناسص وعااتلع هص وب و قل وت نإ و هنص وعالنعسص ومٖ و( )47وٌاااا و ٌاااص وعاإلّ وعاثاا و

عااتلع وبو قسم عوهامومجم تهٖوعي اموتجنهاهصوت نإومٖو()23وٌاااا و ٌاااصوتسإ عواننامجو
تلنها وومٖو

نوجسساإوبومل وعاجسسصو()30لقهإصوامل وثيثصوفسااهتوبوفماوعاثانهصورااٌصو

ت نإ ومٖ و( )24وٌاااا و ٌاااص وإ وهتسإ ع وف وتلنه و قل وعستخلٕ وعاااا واننامج واتنمهصو
عاستلاا وعاستإ عن ومت وعاستلانص واالً وعاإل ن ووعي أ وعا نلسهص وب و إلهالص والًو

عام يإومٖواه صوعاٌي وعاملنسهصوبو قلوقإوعاااا واراٌومت هنعإوعالنعسصو ل وعالمنو
عاجنووبو تٌاهْونسخصومختإلن ومٖوعختاانوعاإل نو تٌاهْوعختاانوعاستلأوعاستإ عن وبو
ت إلسإوعالنعسصوهامو ج لو ن ْولعاصوهاإلا هاواهٖولنجاإوعامجم صوعاتجنهاهصو عارااٌصو و

عاإلن وعاستلأ وعاستإ عن واإلاا وعامجم ص وعاتجنهاهص وب و ال

ونم و

وعام اا وااانساصو

اسمجم صوعاتجنهاهصوبو ماو جلوعاااا و نلوقهاووعنتإأوفثنوعاتلنه والىوعامجم صوعاتجنهاهصو

اللومر وفنالصوف نوفٖوعامجم صوعستٌا إوأوم يإوت تمٔو سموهلنعٓوعاليقاإواهٖو

عي لعلوإوت ٖورمٖوعااننامجوعاتلنها و.ووو

دراطت نُهمان ووظبُج (:)Lehman & Nisbet,1990
لل إ ولم وعالنعسص وهام وملن ص وفثن وعاتخإلي و

وعالس ٕ وعاٌاهلهص و عونسانهصب و عالس ٕو

عاجتما هص و سم وتنمهص وعاته هن وعاستلاا ومٖ وخئ ولنعسص وتتالهص وعست نقإ وفنات وسن عإبو
ت نإو هنصوعالنعسصومٖو()165وٌااااو ٌاااصو وجاملصومت جاٖوٌي وعاسنصوعان ا هصولنجصو

عاا اا نه وبو عختهنإوعالهنصو والعهصوعالإوعالنعس و()1986وم ه هٖو وتخإلإلاإومختسهصو

( )29وٌاااا و ٌاااص و وعالس ٕ وعاٌاهلهصب و ( )46وٌاااا و ٌاااص و وعالس ٕ وعونسانهصب و ()38و
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ٌااااو ٌاااصو وعالس ٕوعاجتما هصبو ()42وٌااااو ٌاااصو و سٕوعانهوبوقلوساْواساااثهٖو و
العهص وعالإ وعالنعس و( )1986وتٌاهْ وعختاانعإ وعاستلأ و ت مٔ و سم وعختاان وعاستلأو
عا نٌ بو عختاانوعاستلأوعاس

بو عختاانوعاستلأوعواإلا بو اللومن نوفناتوسن عإو

مٖوعالنعسصوٌاإإوعاختاانعإوعااللهصو سمو()121وٌااااو ٌاااصو .و

ت إلسإوعالنعسصوهاموفٖوٌساصوعالس ٕوعاٌاهلهصو ان عوف رٔو وعختاانوعاستلأوعا نٌ بو و

اهٖوفٖوٌساصوعالس ٕوعاجتما هصو ان عوف رٔو وعختاانوعاستلأوعواإلا بو قلوفٍ نإو
و وعاإهاووعاالل و.و و

هنصوعالنعسصوتاسٖو وعاستلأوعاسهٍ وعاس

التعميؽ عم دراسات المصور الثاني :
مف صيث األىداؼ  :و

عا لّومٖولم وعالنعساإوتاإهْونم و وم انعإوعاته هنوعاستلاا واتإلا وجهاومٖوممانساإو
عاٌساصوعاه مهصو وعامجااإوعامختسهصبوامآوستت اادولم وعال عنسِصوعااااهِصومِتوعال عنسِاإوعاسِااإصو
وفن اوس ّوتلمٔو سموتنمهصوعاته هنوعاستلاا  .و

مف صيث العينة :

 -تااهنِِإوفاجِِإوعالهنِِاإو ِ وعال عنسِِاإوعاسِِااإصوهموتِ عن و ِِللوف ِنعلوعالهنِِاإومِِٖو( )74مِِاو ِ و

ل عنس ِِصواس ِِإوعا ِِلهٖو()2010وبو ()80و م ِِاو ِ ِ ول عنس ِِصو مِ ِنعٖو()2009بو ()160و م ِِاو ِ ِ و
لنعسصوعسما هٔو()2010و.

 -تتهْوعالنعسصوعااااهصومتولنعسصو منعٖو()2009و واجٕوعالهنصو.

 تختسّومست هاإوعختهانوعالهنصو وعالنعساإوعاسااإصوماواهٖومناسِصوعاتلع هِصو ع لعلهِصو ثان هِصوجاملهِِصبواه ِ وعتهإِِإوملٍِِٕوعال عنسِِاإوعاسِِااإصو ِ وعختهِِانوعامناسِِصوعو لعلهِِصو مِِاو ِ ول عنسِِصو

فامِ ِِل()2011بوعالاِ ِِن ()1999بوسِ ِِسهماٖ()2011بوفامِ ِِل()2010بواسِ ِِإوعاِ ِِلهٖ((2010بو
مل ً((2008بو اال ()2007و .و

بو ل عنس ِ ِ ِِصوعس ِ ِ ِِما هٔ((2010بو ا ِ ِ ِِل ((2009ب ِ ِ ِ ِ ل ()2006بفاِ ِ ِ ِ وسِ ِ ِ ِ نعٖ()2006وعالهن ِ ِ ِِصو
عامس ِ ِ ِِتخلمصو ان ِ ِ ِِإور ِ ِ ِِمٖوعامناس ِ ِ ِِصوعااتلع ه ِ ِ ِِصبو ل عنس ِ ِ ِِصو مِ ِ ِ ِنعٖ()2009وباس ِ ِ ِِو()2009و

بإلاا ()2009وبوعالتها ()2001وو انإورمٖوعامناسصوعاثان هصو .و

 -تت ِ ِ ِِاادوعال عنسِ ِ ِ ِصوعااااه ِ ِ ِِصوم ِ ِ ِِتوعال عنس ِ ِ ِِاإوعاس ِ ِ ِِااإصوعاتِ ِ ِ ِ و ان ِ ِ ِِإوعالهن ِ ِ ِِصو ه ِ ِ ِِاور ِ ِ ِِمٖو

عامناس ِ ِِصوعا لعله ِ ِِصو م ِ ِِاو ِ ِ ِ ول عنس ِ ِِصوفام ِ ِِلو()2011بو ل عنس ِ ِِصوس ِ ِِسهماٖو()2011بو ل عنس ِ ِِصو

مل ً()2008و .و

82

مف صيث المنيج :
-

تن ِِإوعالعنس ِِاإوعاس ِِااإصوم ِِٖواهِ ِ وعام ِِن جوعامتا ِِتوا ِِهٖوم ِِن جوتجنهاِ ِ و ِِاصوتجنهاِ ِ و

-

اه ِ وعتهإِِإوملٍِِٕوعال عنسِِاإوعاسِِااإصو ِ وعسِِتخلعٕوعامِِن جوعاتجنها ِ ومثِِٔول عنسِِصوفامِِلوو

إله وتاسهس و.

()2010باسو()2010بإلاا ()2009ب اال ((2007بو ل ()2006بوفاِ وسِ نعٖ()2006بو
عالتها ()2001بوعاخهنج (.)2007
-

الرِ اوعسِِتخلٕوعامِِن جوعا إلِِه و مِِاو ِ ول عنسِِصوسِِسهماٖو()2011بعسِِما هٔ()2010بو

-

عاِ ِ ِِالًوعآلخِ ِ ِِنوعسِ ِ ِِتخلٕوعامِ ِ ِِن جو ِ ِ ِِادوعاتجنها ِ ِ ِ و مِ ِ ِِاو ِ ِ ِ ول عنسِ ِ ِِصوفامِ ِ ِِل()2011بو

-

عالنعسصوعااااهصوستت اادومتوعالنعساإوعاسااإصوعات وعستخلمإوعامن جو ادوعاتجنها و لِ و

اسإوعالهٖ()2010بومل ً(.)2008
منعٖ()2009بمل ً()2008و.و

عي ثنوميامصواسلنعسصوعااااهص.
مف صيثواألدوات  :و

-

عسِِتخلٕوعااِِااث ٖوفل عإومختسهِِصومِِاواِِهٖوعسِِتاانصبواٌاقِِصومياٍِِصبوفلع وتاسهِِٔوعاماتِ ىبو

اماوهناس وٌاهلصوعالنعسصبو ملٍٕوعالنعساإوعاسااإصوعسِتخلمإوعختاِانوعاته هِنوعاسِتلاا و مِاو
ِ ِ ِ ِ ِ ول عنسِ ِ ِ ِ ِِصوفامِ ِ ِ ِ ِِل()2011بفامِ ِ ِ ِ ِِل()2010باسِ ِ ِ ِ ِِإوعاِ ِ ِ ِ ِِلهٖو()2010بواسِ ِ ِ ِ ِِو()2010بو
مِ ِ ِنعٖ()2009بوإل ِ ِِاا ((2009بو ا ِ ِِل ()2009بعاخهنجِ ِ ِ ()2007بفاِ ِ ِ وسِ ِ ِ نعٖ()2006بو

عالتها ()2001و.
-

الِ ِ ًِِوعال عنسِ ِ ِِاإوعس ِ ِ ِِتخلمإوعختاِ ِ ِِانوعاتاإلِ ِ ِِهٔو م ِ ِ ِِاو ِ ِ ِ ول عنسِ ِ ِِصوفام ِ ِ ِِل()2011بو

فامل()2010ب منعٖ()2009بإلاا ()2009ب ال ( .(2009و
-

ال ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِِوعال عنس ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِاإوعس ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِتخلٕوعس ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِتاانصو م ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِاو ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ول عنس ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِصواس ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِإو

عالهٖ()2010ب منعٖ()2009بإلاا ()2009ب ال ( .)2009و
-

تت ِِاادوعال عنسِِصوعااااهِِصومِِتوعال عنسِِاإوعاسِِااإصوعاتِ وعسِِتخلمإوعختاِِانوعاته هِِنوعاسِِتلاا و

عختاانوعاتاإلهٔو .و

مف صيث النتائج :

جمهت وعالنعساإ وعاسااإصوفجملإ و سم وفندوهم ٖوتنمهص وعاته هن وعاستلاا ومٖ وخئوعستخلعٕو
نمامو و انعمج وتلنهسهص و مٖ وخئ وعثنعا وعامات هاإ وعالنعسهصب و عالنعسص وعااااهص وتتهْ ومت وتسٓو

عالنعساإو سموفندوهم ٖوتنمهصوعاته هنوعاستلاا ومٖوخئوعستخلعٕونم مووجانههدوفهرا .و
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هجماا ولم وعالنعساإ وف لإ وجل ى وتنمهص وم انعإ وعاته هن وعاستلاا ومٖ وخئ وعنتااٌ او
امات ى ولنعس وملهٖ ومثٔ و( وعانهارهاإ و– وعالس ٕ و).......ب ومما وهلٌم وم عن وعهجااها واأٖو

مست ىومنتهتومٖوعام انعإوعاستلااهصوهههلومٖومست ىوعاتاإلهٔو م ما .و
استفادت الباصثة مف الدراسات السابقة في عدة أمور منيا :
 -1عاٌيَو سمومنعجتوعالنعساإوعاسااإصبو اااتاا وانااوعاٌانوعانٍن و.
 -2تالهلوعيسااه وعااإلا هصوعامناساصواسلنعسصو.
 -3عختهانوعالهنصوبومن جهصوعالنعسصو.

 -4انااوعختاانوعاتاإلهٔو عختاانوعاته هنوعاستلاا و.
 -5ه لعلولاهٔوعاملسٕو لاهٔوعاٌاا و.
 -6وتهسهنوعانتا جو تاسهس ا.

التعميؽ العاـ عم الدراسات السابقة :و
ور اوماوتٕو نردومٖوعالنعساإ وعاسااإصواماا نلاوعامختسهص و ماوعستخسيومٖونإاٌوعتهاْو

نإاٌوعختيّواهٖوعالنعسصوعااااهصو عالنعساإوعاسااإصوتاهٖ واساااثصوفٖوعالنعسصوعااااهصوتختسّو
ٖوعالنعساإوعاسااإصو وفن اوتنا اإوعاماا نوعاتااهصو(نم مووجانههدواتلنهووعامهالهٕوعالسمهصوبو

عختاانوعاته هنوعاستلاا و) .و

مووجانههدواتلنهوو
و
ماوفندوإوتجنوف ولنعسصو سموالو سٕوعااااثصو و سسٌهٖوتنا اإ و(نم
عامهالهٕ وعالسمهص وب وعختاان وعاته هن وعاستلاا ) و و سم و تا وعالس ٕ واسإلّ وعاساات وعيساس و

تاان ونم موولإو وتلنهووعامهالهٕوعالسمهصو وعاتلسهٕ .و
اا و

ماو جلإوعااااثصونلن وعالنعساإوعاسااإصوعات وتنا اإو(نم مووجانههدواتلنهووعامهالهٕوعالسمهصو

بوعختاانوعاته هنوعاستلاا و)و.

و
و
و
و
و
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و

الفص ل الرابع

إجراءات البحث

و
و

مهنج ادلراسة
اجملمتع الصًل لدلراسة
عينة ادلراسة
أدوات ادلراسة
خطوات ادلراسة
املعاجلة االإحصائية
و
و
و
و
و
و
و
و

85

الفص ل الراب ع
إج راءات الب ح ث

هتنِِا ٔولِِمعوعاهإلِِٔوهج ِنعاعإوعااا ِ وعات ِ وعتالت ِِاوعااااثِِصواةجااِِصو ِِٖوفس ِ سصوعال عنسِِصو
عختاِِانو ن ر ِ اوثِِٕوعااِِله و ِِٖومِِن جوعااا ِ وعامتاِِتو ِ وعال عنسِِصبو إلِِّوامجتمِِتو هنِِصو
عالنعسصو فسس

وعختهانلابو اهاٖوانااوفلع وعالنعسصبو عستخنعووإلِلق او ثاات ِابو عتسِاق اوعاِلعخس و

عاتإلمهٕوعاتجنها بو راٌوعامت هِنعإبو مِاوهاتِ وعاهإلِٔو سِمو هههِصوتنههِموعال عنسِصو جوعج عن ِابو
عاملااجصوعواإلا هصوعات وعستخلمإو وتاسهٔوعااهاناإ .و

منيج الدراسة:

وعستخلمإوعااااثصوعامن جوشبو التجريبػيوو لِ وعامِن جوعاِم وهإِ ٕو سِموعختهِانو هنِصوقإلِلهصبو
اهِ وهِِتٕوعخرِِاَوعامجم ِِصوعاتجنهاهِِصوهاِِموعامت هِِنوعامسِِتإٔ"ونمِ مووجانههِِدواتِِلنهووعامهِِالهٕ"و
استجنا ِِصواإه ِِاووفثِ ِن و س ِِموعامت ه ِِنوعات ِِااتوعي ٔو لِ ِ و"عاتاإل ِِهٔ"و عامت ه ِِنوعات ِِااتوعاث ِِان و لِ ِ و
"م ِِانعإوعاته هِِنوعاسِِتلاا "واِِلىوٌاااِِاإوعاإلِِّوعاسِِااتوعيساس ِ بو هِِتٕوعخرِِاَوعامجم ِِصو
عارااٌصواستلسٕواااٌنهإصوعا تهالهصو )Campbell & Stanley,1963).و
التيميـ التجريبي لمدراسة :
هاهٖوعاجل ٔو()4.1وعاتإلمهٕوعاتجنها وا م وعالنعسصو .و
جدوؿ ( )4.1و
التيميـ التجريبي لمدراسة
المجموعة
و

عاتجنهاهص و
و

و

عارااٌص و

االختبارات القبمية

وتاإلهٔوعامهالهٕوعالسمهص و

م انعإوعاته هنوعاستلاا و

طريقة التدريس
و

نم مووجانههدو و
و

تاإلهٔوعامهالهٕوعالسمهص

و

عا تهالهص و

م انعإوعاته هنوعاستلاا

المجتمع األيمي لمدراسة :

االختبارات البعدية

تاإلهٔوعامهالهٕوعالسمهص

م انعإوعاته هنوعاستلاا

تاإلهٔوعامهالهٕوعالسمهص

م انعإوعاته هنوعاستلاا

هت ٖومجتمتوعالنعسصومِٖوطالبات اليؼ السػابع األساسػيواماا ٍِصولِن ولِه واسلِإو

عالنعس و2013/2012واه واسغو للوعاٌااااإو()1715وٌاااص.
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عينة الدراسة:
ت نِِإو هنِِصوعال عنسِِصومِِٖو()80وٌاااِِصومِِٖوٌاااِِاإوعاإلِِّوعاسِِااتوعيساس ِ واملنسِِصواس ِِٖو

سِِيمصوعيساسِِهصو(وفو)واسانِِاإواسسِِنصوعال عنسِِهصو()2013/2012بواه ِ وه جِِلواااملنسِِصوفنالِِصو
إلِِه ّومِِٖوعاإلِِّوعاسِِااتبوجِِنىوعختهِِانوإلِِههٖومن مِِاواٌنهإِِصوقإلِِلهصو تِِٕوتله ِهٖوعاِِلعلماو
ع هاو مجم صوتجنهاهصوتلنووعامهالهٕوعالسمهِصو ِ و اِل و(عاخإلِا يوعاهههها هِصواسمِال )ومِٖو

خِِئونم ِ مووجانههِِدبو عامجم ِِصوعيخِِنىورِِااٌصوتِِلنووعامهِِالهٕوعالسمهِِصو ِ ونهِِووعا اِِل و
اااٌنهإصوعا تهالهصبو عاجل ٔونقٕو((4.2وه ر وف نعلوعالهنصو :و
جدوؿ رقـ ()4.2

عدد أفراد عينة الدراسة لممجموعة التجريبية والضابطة
العدد

النسبة المئوية

اليؼ

المدرسة

اس ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِٖوس ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِيمصو عاإلّوعاسااتو( )1و

40

%50

عيساسهصو(وفو)واساناإ و عاإلّوعاسااتو( )2و

 40و

%50

80

%100

عامجم َ و
و

أدوات الدراسة:
جنىوعستخلعٕوفلعتهٖواجمتوعااهاناإولماو :و

 -1اختبار تصييمي لتنمية المفاىيـ العممية في مادة العموـ.
 -2اختبار التفكير االستداللي.

أوالً :االختبار التصييمي لتنمية المفاىيـ العممية في مادة العموـ:

قامإوعااااثصواأخموعاختاانوعاتاإلهس ومِٖوعااااِ و"وفهمِٖو ِيهٔ"و عاِم وقِإواتٌاهإِدو

ِ وعالِِإو()2002و تِ ّوِٕوعرِِا صوالًِِوعاهإِنعإوهاهِِدوبو تِ ِّٕوتا همِدو جع ِِال وتإنهنِِدو جعهجِِالوملامِِٔو
عاإلِِل اصو عاتمههِِهواِِدو.واإهِِاوومسِِت ىوعاتاإلِِهٔوي ِنعلوعالهنِِصو ِ وماتِ ىو اِِل و(وعاخإلِِا يو
عاهههها هصواسمال و)وف لوخإلهإلاوا معوعا نًو قلوت ٖوعاختاانو ِ وإلِ نتدوعي اهِصومِٖو()46و
إن ومٖونمٌو(وعاختهانومٖومتللل)بو قلوتٕوعختهانولمعوعاِنمٌومِٖوعيسِ سصوين ِاوتم ِٖوعااااثِصو

مِِٖوقهِِاوومِِلىوتاإِِْوجمهِِتوعيلِِلعّوعاتنا هِِصوعامنتاٌِِصوانِ عتجوعاِِتلسٕبو مِِاوفٖولنجِِصوعاإلِِلْو
عاثااإو ه اومنتهلصو س اصوتإلاها اوهموهم ٖوتإلِاها اوااامهتِا وعامثإِ .و مِاوهم ِٖوتاسهِٔو

نتا ج اوهاإلا هابو ي و سموفن اوتإسٔومٖولنجصوعاتخمهٖوو اسهماوفندوتٕوإلهالصوفنالِصواِلع ٔو
ا ٔو إن ومٖو إنعإوعاختاانوعاتاإلهس وعامللوا م وعالنعسص .و
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إعداد االختبار التصييمي :
ه ِِلّوعاختا ِِانوها ِِموقه ِِاووم ِِلىوع تس ِِا وٌااا ِِاإوعاإل ِِّوعاس ِِااتواسمه ِِالهٕوعالسمه ِِصو

عامترِِمنصو ِ و اِِل و"وعاخإلِِا يوعاهههها هِِصواسمِِال و"و اإِِلوتِِٕوانِِااوعاختاِِانوعاتاإلِِهس وتلاِ ِاو
اسخٌ عإوعاتااهص :و

خطوات بنا اختبار المفاىيـ العممية:
قامِِإوعااااث ِِصوااإل ِِنوعامهِِالهٕوعالسمه ِِصوعامتر ِِمنصو ِ ووا ِِل و"وعاخإل ِِا يوعاهههها ه ِِصو

اسمِِال "بو مِِاوقامِِإواتالهِِلومخنجِِاإوعاِِتلسٕوعاخاإلِِصوااامهِِالهٕو قِِلوت نِِإوعاإا مِِصومِِٖو(و)20و
مه مِِاومساِِْونقِِٕو(و)4وثِِٕوجِِنىوإلِِهالصوفس ِ سصوعختهِِانومِِٖومتلِِللواإهِِاووتسِِٓوعامهِِالهٕبو قِِلو

ت ِ ٖوعاختاِِانوعاتاإلِِهس واسمهِِالهٕومِِٖو()46وسِ عاواهِ و ه ِِإوعيسِ سصو سِِمولن ووعا اِِل وو
و تا وعالس ٕواسإلّوعاسااتوعيساس بووعاجل ٔو()4.3وه ر وم عإلهاإوعاختاان:و و
جدوؿ رقـ ( (4.3

جدوؿ موايفات االختبار التصييمي
يوضح مصتوى االختبار ومستويات التعمـ وعدد األسئمة ونسبتيا
عام ر َ

ٕ

تم ن

تٌاهْ
%

عامجم َ
عاللل

%

عاللل

%

عاللل

%

عاللل

عا ثا ص

2

14.3

3

18.8

6

23.91 11 37.5
4.35

اااإوعامال

1

7.1

1

6.3

0

0

2

عانإلانو عاتجمل

3

21.4

4

25.0

4

25

23.91 11

عاتاخنو عات اثّ

2

14.3

4

25.0

4

25

21.74 10

3

21.4

2

12.5

1

6.25

13.04 6

3

21.4

2

12.5

1

6.25

13.04 6

عانت انو
عانر اٌ
نٍنهصوعاان صو
عاجهه هص و
عامجم َ

100.0 46 100 16 100 16 100.0 14

يياغة فقرات االختبار:
قامإوعااااثصواإلهالصو إنعإوعاختاانومٖون َوعختهِانومِٖومتلِللبوتت ِ ٖو ِٔو إِن ومِٖو
جِِمَوهترِِمٖوس ِ عابو فنالِِصواِِلع ٔوتترِِمٖوهجااِِصوإلِِاهاصو عاِِل و إٌِِو عااِِاق وخٌِِأوهاوفن ِِاو

مإنلصوٍالنهاو تسمموعامم لاإوف وعام تتاإ .و
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قلو عن إوعااااثصو نلوإلهالصوعاهإنعإوفٖوت ٖو :و
-

امسصواألللعّوعاتنا هصوعامنعلوقهاس او .و

-

عراصو الهل و ٖوعا م ًو عاساوو .و

 -ممثسصواجل ٔوعام عإلهاإوعاما ٕو .و

 سسهمصوا هاو س سصو مي مصوامست ىوعاٌساص .و -مإلالصواإل ن وهج عن هصو .و

 -تإهووسس ٓو عالوهترمٖو ن و عال و إٌو .و

أوالً  :يدؽ االختبار

هإإللوادوفٖوهإهووعاختاانوماو رتواإهاسدو ليبو عقتإلنإوعااااثصو سمون هٖومٖوعاإلِلْو

اه وفن ماوهههاٖوااا نًو لماوإللْوعاما مهٖو إللْوعاتساْوعالعخس و .و

 -يدؽ المصكميف :

اللوه ِلعلوعاختاِانو ِ وإلِ نتدوعي اهِصومساِْونقِٕو()5وتِٕو نرِدو ِ وإلِ نتدوعي اهِصو
سمومجم صومٖوعاما مهٖومٖوم وعاختإلايو وعامنالجو ٌنْوتلنهووعالسِ ٕبو م ِن و
ملسم ِ وعالس ِ ٕومِِٖوم وعاخاِِن و قِِلواسِِغو ِِلللٕو()7ومساِِْونقِِٕو()3و ومآِِواسِِتٌيَوآ عن ِِٕو
ا ٔوملى :و
تمثهٔو إنعإوعاختاانواألللعّوعامنعلوقهاس ا .و

ت ٌهصو إنعإوعاختاانواسمات ى .و

إلاصو إنعإوعاختاانوا هاو سمها .و

مناساصو إنعإوعاختاانوامست ىوٌساصوعاإلّوعاسااتوعيساس و .و

ملىوعنتمااوعاهإنعإوهامو ٔواللومٖوفالالوعاختاان .و

قلوفالىوعاما م ٖوالًوعامياٍاإو عآلنعاو وعاختاانومن ا :و


ه ال وعاإلهالصواالًوعيس سص .و



تاسهٌوعاس صوااه وتتناس وامست هاإوعاٌساص .و



عختإلانوالًوعيس سص .و

ور اوتسٓوعآلنعاوتٕوعيخموامياٍاإوعاما مهٖو واإ وعاختاانوم نِاومِٖو()46وسِ عٔوالِلو

عاتا هٕو .و

 -ترتيب أسئمة االختبار :

تٕوتنته وعيس سصو إاوامرم ٖوعامِال وعال عنسِهصوبو مِاوتِٕوتنتها ِاوتالِاواإلِل ات اوبواهِ واِلفإو
عااااثصوا رتوعيس سصوعاس سصوثٕوتال اوااي ثنوإلل اصوبو مآواسِ وعاتإِلهنوعا خإلِ و ِمآو

نتاإوعيس سصوعاتلعاواأس سصوعاتم نوبو ااه ٕوبو ااتٌاهْو و ٔوم ر َو .و
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 يياغة تعميمات االختبارو:تٕوإلهالصوتلسهماإوعاختاانو جع لعللاو سمو نقصومنهإلسصو ِ و ِنعووعاختاِانبو قِلوتِٕوت رِه و
عا لّومٖوعاختاانوبو هههِصوعوجااِصو ِٖو إ عنتِدوبو قِلون ِ وعاسِ اصو عا رِ و نِلوإلِهالصو
لِِم وعاتلسهمِِاإ.و فخهِ عنوٌاِِْوعاختاِِانو ِ وإلِ نتدوعي اهِِصواتجنهاِِدو سِِمو هنِِصوعسِِتٌي هصومِِٖو

عاٌساصبو مآوااسا وإللقدو ثااتد.و و
 -تجريب االختبار :

ت ِِٕوتجنهِ ِ وعاختا ِِانو س ِِمو هن ِِصوعس ِِتٌي هصو

ِ ِ ع هصوق عم ِِاو()40وٌااا ِِصوم ِِٖونه ِِوومجتم ِِتو

عالنعسصوعامهٖوساْوا ٕولنعسصولم وعا ال و اٖوعا لّومٖوعاتجناصوعاستٌي هصوماوهس و :و
 -1اسا وملامٔوعاتساْوعالعخس وايختاانو.

 -2تاسهٔو إنعإوعاختاانوااسا وملاميإوعاإلل اصو عاتمهههو.
 -3اسا وثااإوعاختاانو .و

 -تيصيح االختبار :

اللإولنجِصو عاِل وا ِٔو إِن ومِٖو إِنعإوعاختاِانواتإلِا وعالنجِصوعان ا هِصوايختاِان()46ولنجِصو
عالنجصوعالنهاوايختاانو(إلهن)و.

 ف لإوعااااثصومهتاااومثإااواتإلاه وعستجاااإوف نعلوعالهنصوعاستٌي هصو .و وقامِِإوعااااثِِصواتإلِِاه وعي نعْوااامهتِِا وعامثإ ِ وبو ف هِِلإو مسهِِصوعاتإلِِاه ومِِن وثانهِِصواستأ لومٖوعالنجاإوقأوتاسهس او .و

 نتاإوف نعْوعوجااصوتنتهااوتناهاهابو تٕونإللوعالنجاإوعاخإواسٌساص.و و -يدؽ االتساؽ الداخمي :

هإإللوادو"ق وعانتاِاٌواِهٖولنجِصو ِٔو إِن ومِٖو إِنعإوعاختاِانو عالنجِصوعا سهِصوايختاِانو مآِو

ااسا وملامٔواهنس ٖو"و .و
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الجدوؿ رقـ ()4.4

معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار التصييمي مع الدرجة الكمية لالختبار
ـ.

التذكر

ـ.

الفيـ

ـ.

التطبيؽ

1

**0.802

2

**0.816

3

0.212

12

**0.875

6

**0.470

4

**0.508

13

**0.462

9

**0.886

5

*0.345

15

**0.803

11

**0.438

7

**0.462

16

**0.835

17

*0.365

8

**0.504

19

**0.408

18

*0.331

10

**0.398

21

*0.374

20

**0.852

14

**0.439

23

0.036

24

0.061

22

*0.348

27

**0.520

28

**0.826

25

*0.387

35

*0.368

31

*0.323

26

**0.463

37

0.074

32

**0.492

29

**0.456

38

**0.400

36

**0.513

30

0.010

41

**0.518

39

**0.456

33

**0.509

42

0.044

40

*0.352

34

**0.473

43

**0.788

44

0.104

46

0.002

45

*0.336

**ز ااىد ا ت عذد إزجت حسلت ( )38عذد ثسخ ى إالات (0.393 = )0.01
*ز ااىد ا ت عذد إزجت حسلت ( )38عذد ثسخ ى إالات (0.304 = )0.05

هتر ِ ِ ومِ ِِٖوعاجِ ِِل ٔوعاسِ ِِااْوفٖوجمهِ ِِتوعاهإ ِ ِنعإولعاِ ِِصوهاإلِ ِِا هاو نِ ِِلومسِ ِِت ىولااِ ِِصو

(0.05ب)0.01و ِِلعوعاهإِنعإو(3وب 23وب  24بو30بو37بو42بو44وب )46واهِ وقامِِإو
عااااثصواام ٕو فإلا وعاختاانواإل نتدوعان ا هصوم ناومٖو()38و إن و.و
استأ ِِلومِِٖوعاتناسِِْوعاِِلعخس وامجِِااإوعاختاِِانوتِِٕواسِِا وملِِاميإوعانتاِِاٌواِِهٖولنجِِصو ِِٔو
مست ىوتلسهم و عالنجصوعا سهصوايختاانو ماول وم ر و وجل ٔونقٕو(و :)4.5و
جدوؿ ()4.5
معامالت ارتباط درجات مجاالت االختبار التصييمي بالدرجة الكمية لالختبار
مستوى التعمـ

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

تذكر

0.746

دالة عند .0.0

فيـ

0.802

دالة عند .0.0

تطبيؽ

0.680

دالة عند .0.0
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هتر ومٖوجل ٔو()4.5وفٖوملاميإوعنتااٌومجااإوعاختاانوااالنجصوعا سهصوايختاانولعاصو
عاإلا هاو سمومست ىوعالااصو()0.01ومماوهلٔو سموعاتناسْوعالعخس وامجااإوعاختاانو .و
ثانياً :صساب معامالت اليعوبة والتمييز لفقرات االختبار التصييمي .

- ١معامؿ اليعوبة:

هإإلل املامٔ عاإلل اص" عانسِاص عام هِص الِلل عي ِنعل عاِمهٖ فجِاا ع سِم ِٔ سِ عٔ مِٖ
عاختاِان هجااِصوإلِاهاص مِٖ عامجمِ تهٖ عاما هتِهٖ عالسهِا عاِلنهابواهِ وتمثِٔو ِٔومجم ِصو
%27ومٖوف لعلوعالهنصوعاستٌي هصبو ه ٖو للوعي نعلو و ٔومجم صو()11و نلعو(فاِ ولقِصو

ب)70:2008و(عا هين

آخن ٖب)447:2008ب وهتٕواسااد اااملالاص عاتااهص:

ملامٔ عاإلل اص=
اه

ع)ص)+د)ص)
ٖ

فٖ :و

َ (ي (= لل عامهٖ فجاا ع سم عاهإن مٖ عامجم ص عالسها هجااص إلاهاص.
ل (ي (= لل عامهٖ فجاا ع سم عاهإن مٖ عامجم ص عالنها هجااص إلاهاص.

ٖ = لل ف نعل عامجم تهٖ عالسها عالنها .و

امآ ٖ ملامٔ عاإلل اص ههسن سم ٔ إن اأند سما هعلإ نساص عاإلل اص ت ٖ عاهإن

فس ٔبو عال و إلاه .

اتٌاهْ عاملالاص عاسااإص عهجال ملامٔ عاإلل اص ا ٔ إن مٖ إنعإ عاختاان جلإ

عااااثص فٖو ملاميإ عاإلل اص ت عن اإوماواهٖ) )0.77-0.22و اٖومت سٌ ملامٔ عاإلل اصو
عا س )(0.46ب ا م عانتا ج تاإ عااااثص سم جمهت إنعإ عاختاانب مآ امناساصومست ىو

لنجص إلل اص وعاهإنعإبواه و انإوملاميإوعاإلل اصوف ثنومٖو 0.20فقٔومٖو(.0.80فا و
لقصب172:2008و) و
و

-2معامؿ التمييز:

تٕ اسا ملامٔ عاتمههه ا ٔ إن مٖ إنعإ عاختاان ْ عاملالاص عاتااهص:
ع)ص)-د)ص)
ملامٔ عاتمههه=
ٖ
عاهإن مٖ عامجم ص عالسها هجااص إلاهاص.
َ (ي (= لل عامهٖ فجاا ع سم و
ل(ي (= لل عامهٖ فجاا ع سم عاهإن مٖ عامجم ص عالنها هجااص إلاهاص.
ٖ = لل عاتيمهم هالى عاه تهٖ .و
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ت عن اإ جمهت ملاميإ عاتمههه اهإنعإ عاختاان الل عستخلعٕ عاملالاص عاسااإص اهٖ (-0.36
 )0.73واستمههه اهٖ هجاااإ عاه تهٖ عالسها عالنهاب قل اسغ ومت سٌ ملامٔ عاتمههه
عا س ( .)0.60و هإأ سٕ عاإهاو ملامٔ وعاتمههه همع اسغ ف ثن مٖ( .)0.20و(عا هين
آخن ٖب)448:2008و امآ تاإ عااااثص سم جمهتو إنعإ عاختاان.
جدوؿ ()4.6

معامالت اليعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار التصييمي
ـ

معامالت اليعوبة

1

معامالت
التمييز

0.38

0.73

0.57

0.73

0.22

0.64

0.48

0.55

0.43

0.64

0.43

0.45

0.29

0.36

0.57

0.73

0.52

0.45

0.48

0.55

0.48

0.73

0.52

0.45

0.29

0.55

0.53

0.45

0.38

0.73

0.34

0.64

0.48

0.73

0.52

0.64

0.57

0.73

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

معامؿ اليعوبة الكمي

ـ

معامالت اليعوبة

معامالت التمييز

20

0.29

0.73

0.25

0.64

0.38

0.55

0.55

0.36

0.43

0.64

0.57

0.73

0.57

0.73

0.38

0.73

0.43

0.64

0.57

0.73

0.61

0.64

0.77

0.45

0.38

0.55

0.48

0.73

0.43

0.64

0.27

0.36

0.29

0.36

0.47

0.73

0.34

0.45

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

0.46

معامؿ التمييز الكمي

0.60

براك أصبحج ااص زة ااذهبئ ت االخخببز ثر دت ثخ ( )38ث شعت كجب ه ث ضح فل ااىلد ل

(: (4.7

المستوى

جدول رلم ((4.7
عدد فمزاث االتخخبار انخذصُهٍ مىسعت دظب مظخىَاث انخعهم
عدد

الفقرات

تذكر

11

تطبيؽ

13

فيـ

المجموع

14

أرقاـ الفقرات
1ب21بو13ب16ب15ب19ب12ب27ب35ب38ب41

2ب9ب11ب6ب17ب18ب20ب28ب31ب32ب36ب39ب40ب43
4ب5ب7ب8ب10ب14ب22ب25ب26ب29ب33ب34ب 45و
38
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النسبة المئوية
%29
%37
%34

%100

ثانثاً :ثباث االتخخبار:
هإإل ِِلوا ِِدوعااإلِ ِ ٔو س ِِمونه ِِووعانت ِِا جو ن ِِلوت ِ ِنعنوعاإه ِِاووااس ِِتخلعٕونه ِِووعيلع و ِ ِ ونه ِِوو

عاٍ ِِن ّ"و هاسِ ِ وملام ِِٔوعاثا ِِاإواٌ ِِنْو له ِِل بو ق ِِلوقام ِِإوعااااث ِِصوا هج ِِالوملام ِِٔوعاثا ِِاإو
اٌنهإت وعاتجه صوعانإلههصو لن-ونهت انلوس ٖو21و سموعانا وعاتاا و :و
أوالً :طزَمت انخجشئت انىصفُت:
تِ ِِٕوعسِ ِِتخلعٕولنجِ ِِاإوعالهنِ ِِصوعاسِ ِِتٌي هصوااسِ ِِا وثاِ ِِاإوعاسِ ِِتاانصواٌنهإِ ِِصوعاتجه ِ ِِصو

عانإلههصبواه وقإوعاااا واتجه صوعاستاانصوهامونإلههٖبوعاهإنعإوعاهنلهصومإاأوعاهإنعإوعاه جهِصو
ا ِِٔومسِِت ىومِِٖومسِِت هاإوعاختاِِانبو مآِِوااسِِا وملامِِٔوعانتاِِاٌواِِهٖوعانإلِِههٖبوثِِٕوجِِنىو
تللهٔوعاٌ ٔوااستخلعٕوملالاصوساهنماٖوان عٖ و
عاثااإوعامللٔ =  2ر
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو1و+ون ووووووومسإو()263:2005و .و
و عاجل ٔو()8.4وه ر وملاميإوثااإومست هاإوعاختاان :و
جدوؿ()4.8
معامالت ثبات مستويات االختبار التصييمي
المستوى

تذكر
فيـ
تطبيؽ
االختبار الكمي

االرتباط قبؿ
التعديؿ
0.556
0.753
0.641
0.665

عدد الفقرات
*11
14
*13
38

معامؿ الثبات بعد
التعديؿ
0.600
0.859
0.642
0.799

*وتٕوعستخلعٕوملالاصوجتماٖواٖوعانإلههٖولهنومتسا ههٖ و

هترِ ِ وم ِِٖوعاج ِِل ٔوعاس ِِااْوفٖوملام ِِٔوعاثا ِِاإوعا سِ ِ و()1.799بو ل ِِمعوه ِِلٔو س ِِموفٖو

عاختاانوهتمتتوالنجصومناساصومٖوعاثااإوتٌم ٖوعااااثصوهاموتٌاهإ او سمو هنصوعالنعسص.
ثاوُاً :طزَمت كىدر -رَخشارد طىن Richardson and Kuder : 21
عسِِتخلمإوعااااثِِصوٌنهإِِصوثانهِِصومِِٖوٌِِنْواسِِا وعاثاِِاإبو مآِِووهجِِالوملامِِٔوثاِِاإو
عاختاانبواه واإلسإو سموقهمصوملامٔو لنونهت انلوس ٖ21واسلنجِصوعا سهِصوايختاِانو ِٔو
ٌاإاواسملالاصوعاتااهصو:وو و
ر =21

(ٓ)1-ٓ/و[و-1و(ٕو(ٓ)ٕ-و/و

صيث أف  :ـ  :المتوسط

]

ٓوَ2و وووووووووووووووووووو و

ؾ  :عدد الفقرات

ع : 2التبايف
(عامنههٔ)203:2009 ،
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عاجل ٔو()4.9وه ر ومآو:
الجدوؿ ()4.9
عدد الفقرات والتبايف والمتوسط ومعامؿ كودر ريتشارد سوف 21
ؾ

ع2

ـ

21معامؿ كودر ريتشارد شوف

تذكر

11

10.246

5.900

0.806

فيـ

14

16.353

4.425

0.878

تطبيؽ

13

8.138

6.625

0.651

االختبار الكمي

38

57.279

16.950

0.859

هتر ومٖوعاجل ٔوعاسااْوفٖوملامٔو لنونهت انلو ِ ٖو21وايختاِانو ِٔو انِإو()0.859و
ل وقهمصومناساصوتٌم ٖوعااااثصوهاموتٌاهْوعاختاانو سمو هنصوعالنعسص.و و
وامآوتأ لإوعااااثصومٖوإللْو وثااإوعاختاانوعاتاإلهس وبو وفإلا وعاختاانو ِ و
إل نتدوعان ا هصوو()38و إن و.وعنٍنومساْونقٕو(و )6و
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ثانياً :اختبار التفكير االستداللي:

قامإوعااااثصواانااوعختاانواإهاووالًوم انعإوعاته هنوعاستلاا و .و

خطوات بنا اختبار التفكير االستداللي :

قامإوعااااثصوااإلنوفنمِاٌوعاته هِنوعاسِتلاا بو مِاوقامِإواتالهِلوعيلِلعّوعاتلسهمهِصو
عامتلسإِِصوااختاِِانوعاته هِِنوعاسِِتلاا وبو مِِٖوثِِٕوتِِٕوتالهِِلوعام ِِانعإوعات ِ وهترِِمن اوعاختا ِِانوو
ِِاٖو ِِلللاو()33وس ِ عاواه ِ و ه ِِإوعيس ِ سصو سِِموثِِي وقِِلنعإوانِِااو سِِمو ِِللوعيلِِلعّو

عاتلسهمهصوعامتلسإصوا ٔوقلن و عاجل ٔو( (4.10ه ر ومآ:و

جدوؿ رقـ ()4.10
جدوؿ موايفات اختبار التفكير االستداللي في يورتو النيائية
يوضح توزيع فقرات اختبار التفكير االستداللي عم تينيفات بموـ ( تذكر – فيـ – تطبيؽ)
عام ان

عاللل

عانساصوعام هصو%

عاإلن و سموعاستنااٌ

12

36.36

عاإلن و سموعاستإنعا

11

33.33

عاإلن و سموعاستنتاو

10

30.30

عامجم َ

33

100.00

يياغة فقرات االختبار :

قامإوعااااثصواإلهالصو إنعإوعاختاانومٖون َوعختهِانومِٖومتلِللبوتت ِ ٖو ِٔو إِن ومِٖو

فنالصوالع ٔو عال ومن اوإلاهاصو عاااق ومم لاإو .و
جمَوهترمٖوس عابو و
قلو عن إوعااااثصو نلوإلهالصوعاهإنعإوفٖوت ٖو :و

-

امسصواألللعّوعاتنا هصوعامنعلوقهاس او .و

عراصو الهل و ٖوعا م ًو عاساوو .و

 -ممثسصواجل ٔوعام عإلهاإوعاما ٕو .و

 سسهمصوا هاو س سصو مي مصوامست ىوعاٌساص .و -مإلالصواإل ن وهج عن هصو .و

 -قالن و سموقهاووسس ٓو عالوهترمٖو ن و عال و إٌو.

أوالً :يدؽ االختبار :
هإإللوادوفٖوهإهووعاختاانوماو رِتواإهاسِدو لِيوبو اهِ وفٖوانِ لوعاختاِانوقِلوعختهِنإو
سموفساووق تدوعاتمههههصو ٖوعاختاانوإلالْوهاموالوماو لنآوعا ثهنومٖوعاٌنْوعات وهإِاوو
ا ِِاوعاإل ِِلْو عقتإل ِِنإوعااااث ِِصو س ِِمونِ ِ هٖوم ِِٖوعاإل ِِلْواهِ ِ وفن م ِِاوههه ِِاٖوا ِِاا نًو لم ِِاو
عاما مهٖو إللْوعاتساْوعالعخس واهإنعإوعاختاان:و و
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يدؽ المصكميف :

اللوه ِلعلوعاختاِانو ِ وإلِ نتدوعي اهِصومساِْونقِٕو()7وتِٕو نرِدو ِ وإلِ نتدوعي اهِصو
سمومجم صومٖوعاما مهٖومٖوم وعاختإلايو وعامنالجو ٌنْوتلنهووعالسِ ٕبو م ِن و
ملسمِ وعالسِ ٕومِِٖوم وعاخاِِن و قِلواسِِغو ِِلللٕو(و)7ومساِِْونقِٕو(و)3و مآِِواسِِتٌيَوآ عن ِِٕو
ا ٔوملى :و
تمثهٔو إنعإوعاختاانواألللعّوعامنعلوقهاس ا .و

ت ٌهصو إنعإوعاختاانواسمات ى .و

إلاصو إنعإوعاختاانوا هاو سمها .و

مناساصو إنعإوعاختاانوامست ىوٌساصوعاإلّوعاسااتوعيساس و .و

ملىوعنتمااوعاهإنعإوهامو ٔواللومٖوفالالوعاختاان.

قلوفالىوعاما م ٖوالًوعامياٍاإو عآلنعاو وعاختاانومن ا :و


ه ال وعاإلهالصواالًوعيس سص .و



تاسهٌوعاس صوااه وتتناس وامست هاإوعاٌساص .و

عختإلانوالًوعيس سص .و

ور اوتسٓوعآلنعاوتٕوتللهٔوعايهٕوااه واإ وعاختاانوم ناومٖو()33وس عٔواللوعاتا هٕو .و
ترتيب األسئمة :

تٕوتنته وعيس سصو إاوامرم ٖوعامال وعالنعسهصوبو ماوتٕوتنتها اوتالاواإلل ات اوبواه و
الفإوعااااثصوا رتوعيس سصوعاس سصوثٕوتال اوااي ثنوإلِل اصوبو مآِواسِ وعاتإِلهنوعا خإلِ و
مآونتاإوعيس سصوعاتلعاواأس سصوعاتم نوبو ااه ٕوبو ااتٌاهْو و ٔوم ر َو .و
يياغة تعميمات االختبار :
تٕوإلهالصوتلسهماإوعاختاانو جع لعللاو سمو نقصومنهإلسصو ِ و ِنعووعاختاِانبو قِلوتِٕو
ت ره وعا لّومٖوعاختاِانوبو هههِصوعوجااِصو ِٖو إ عنتِدوبو قِلون ِ وعاسِ اصو عا رِ و نِلو
إلهالصولم وعاتلسهماإ.و فخه عنوٌاْوعاختاانو وإل نتدوعي اهصواتجنهادو سمو هنصوعستٌي هصو
مٖوعاٌااااإو .و
حجزَب االتخخبار  :و
وووووووتٕوتجنه وعاختاانو سمو هنِصوعسِتٌي هصو ِ ع هصوق عم ِاو()40وٌاااِصوممِٖوسِاْوا ِٕو
لنعسصوعالن وبو ا ٕونهووخإلا يوعامجتمتوعيإلس وبو مآواتاسهٔوعانتِا جوواسِا وعاإلِلْو
عالعخس و ِمآوملامِٔوعاإلِل اصو عاتمههِهواسهإِنعإبو مِٖوثِٕواسِا وعاثاِاإوو استهرِا والًِو
عاان لوف وعاالع ٔوعاما مصوف وعا امرصبوعات وهختسّوعي نعلو وتهسهنلاو م ِاوبو ملن ِصوعاِهمٖو
عايهٕواةجااصو سهدبو تسجهٔوعا قإوعام وعست نقدوف ٔوخمسصوٌساصو وعوجااصو سهِدبوو ِمآو
فخنوخمسصوٌساصو وعوجااصو سهدوبوهموت عن وعا قإواهٖو()40ولقهإص .و
و
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تيصيح االختبار :
ووووووووواِِللإولنجِِصو عاِِل وا ِِٔو إِِن ومِِٖو إ ِنعإوعاختاِِانواتإلِِا وعالنجِِصوعان ا هِِصوايختاِِانو

()33ولنجصو عالنجصوعالنهاوايختاانو(إلهن)و .و

 -ف لإوعااااثصومهتاااومثإااواتإلاه وعي نعْواللوفٖوتٕو نردو سموما مهٖ .و

 وت ِِٕوتإل ِِاه وعي نعْوااامهت ِِا وعامثإِ ِ بو وفُ ه ِِلإو مسه ِِصوعاتإل ِِاه وم ِِن وثانه ِِصواستأ ِِلوم ِِٖوعالنجاإوقأوتاسهس ا .و

 -نتاإوف نعْوعوجااصوتنتهااوتناهاهابو تٕونإللوعالنجاإوعاخإواسٌساص.و و

يدؽ االتساؽ الداخمي:

االنجِصوعا سهِصوامسِت ىو
هإإللوادو"ق وعانتااٌواهٖولنجصو ٔو إن ومٖو إِنعإوعاختاِانوا و
عيللعّوعات وتنتم وهاهد" .و
عاجِِل ٔو()4.11وهاِِهٖوملِِاميإوعنتاِِاٌولنجِِصو ِِٔو إِِن وااالنجِِصوعا سهِِصواسمجِِأوعاِِم و
تنتم وعاهد و
انجدول ()4.11
معامم ارحباط درجت كم فمزة مه فمزاث اتخخبار انخفكُز االطخدالنٍ باندرجت انكهُت نهمجال انذٌ
حىخمٍ انُه
ـ.

االستنباط

ـ.

االستق ار

ـ.

االستنتاج

1

**0.508

13

**0.644

24

*0.389

2

**0.470

14

*0.351

25

*0.359

3

**0.572

15

**0.578

26

**0.576

4

0.238

16

**0.771

27

**0.507

5

0.177

17

**0.589

28

**0.606

6

*0.328

18

**0.510

29

**0.489

7

**0.667

19

0.151

30

0.008

8

**0.430

20

*0.394

31

**0.407

9

0.085

21

**0.540

32

0.128

10

*0.371

22

*0.396

33

**0.607

11

**0.670

23

*0.369

12

**0.454

**ز ااىد ا ت عذد إزجت حسلت ( )38عذد ثسخ ى إالات (0.393 = )0.01
*ز ااىد ا ت عذد إزجت حسلت ( )38عذد ثسخ ى إالات (0.304 = )0.05

هتر ِ ِ ومِ ِِٖوعاجِ ِِل ٔوعاسِ ِِااْوفٖوجمهِ ِِتوعاهإ ِ ِنعإولعاِ ِِصوهاإلِ ِِا هاو نِ ِِلومسِ ِِت ىولااِ ِِصو

(0.05ب)0.01و ِِلعوعاهإ ِنعإو(4بو5بو9بو19بو30ب)32واه ِ وقامِِإوعااااثِِصوااِِم ٕو فإلِِا و
عاختاانواإل نتدوعان ا هصوم ناومٖو()27و إن .و
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ِهٖولنجِِصو ِِٔو
استأ ِلومِِٖوعاتناسِِْوعاِِلعخس وامجِِااإوعاختاِِانوجِنىواسِِا وملِِاميإوعانتاِِاٌواِ و
مجأومٖومجااإوعاختاانو عالنجصوعا سهصوايختاانو ماول وم ر و وجل ٔونقٕو( :)4.12و
جدوؿ رقـ ()4.12
معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ والدرجة الكمية الختبار التفكير االستداللي
المجاؿ

معامؿ االرتباط

الداللة االصيائية

عاستنااٌ و

0.846

0.01

عاستإنعا و

0.894

0.01

عاستنتاو و

0.754

0.01

هتر ِ ومِِٖوعاجِِل ٔو(4.12و)وف ِِي وفٖوملِِاميإوعنتاِِاٌولنجِِاإومسِِت هاإوعاختاِِانوااالنجِِصو
عا سهِِصوايختاِِانولعاِِصوعاإلِِا هاو سِِمومسِِت ىولااِِصو()0.01وممِِاوهِِلٔو سِِموعاتناسِِْوعا ِِلعخس و
امست هاإوعاختاانو .و
ثانياً :صساب معامالت اليعوبة والتمييز لفقرات اختبار التفكير االستداللي.

- ١معامؿ اليعوبة:

هإإلل املامٔ عاإلل اص" عانسِاص عام هِص الِلل عي ِنعل عاِمهٖ فجِاا ع سِم ِٔ سِ عٔ مِٖ

عاختاِان هجااِصوإلِاهاص مِٖ عامجمِ تهٖ عاما هتِهٖ عالسهِا عاِلنهاو(عا هينِ
)447:ب هاس

اااملالاص عاتااهص:
ملامٔ عاإلل اص=

اه

آخِن ٖب 2008

ع)ص)+د)ص)
ٖ

فٖ :و

َ (ي) = لل عامهٖ فجاا ع سم عاهإن مٖ عامجم ص عالسها هجااص إلاهاص.
ل (ي (= لل عامهٖ فجاا ع سم عاهإن مٖ عامجم ص عالنها هجااص إلاهاص.

ٖ = لل ف نعل عامجم تهٖ عالسها عالنها .و

امآ ٖ ملامٔ عاإلل اص ههسن سم ٔ إن اأند سما هعلإ نساص عاإلل اص ت ٖ عاهإن

فس ٔبو عال و إلاه .

اتٌاهْ عاملالاص عاسااإص عهجال ملامٔ عاإلل اص ا ٔ إن مٖ إنعإ عاختاان جلإ

عااااثص فٖو ملاميإ عاإلل اص ا ٔ عاهإنعإ تإنهااو تت عن

اهٖ) )0.73-0.27و اٖ ملامٔ

عاإلل اص عا س )(0.51ب ا م عانتا ج تاإ عااااثص سم جمهت إنعإ عاختاانب مآ اتلنو
مست ى إلل اص عاختاان.
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-2معامؿ التمييز:

تٕ اسا ملامٔ عاتمههه ا ٔ إن مٖ إنعإ عاختاان ْ عاملالاص عاتااهص:
ع)ص)-د)ص)
ملامٔ عاتمههه=
ٖ
َ (ي (= لل عامهٖ فجاا ع سم عاهإن مٖ عامجم ص عالسها هجااص إلاهاص.
ل (ي (= لل عامهٖ فجاا ع سم عاهإن مٖ عامجم ص عالنها هجااص إلاهاص.
ٖ = لل عاتيمهم هالى عاه تهٖ.
جدوؿ رقـ ()4.13

معامالت اليعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار التفكير االستداللي

ـ

معامالت اليعوبة

معامالت التمييز

ـ

معامالت اليعوبة

معامالت التمييز

1

0.73

0.55

15

0.41

0.27

2

0.27

0.36

16

0.45

0.36

3

0.64

0.55

17

0.40

0.27

4

0.41

0.45

18

0.58

0.45

5

0.36

0.55

19

0.41

0.82

6

0.68

0.64

20

0.36

0.36

7

0.57

0.73

21

0.68

0.45

8

0.27

0.36

22

0.49

0.64

9

0.64

0.73

23

0.63

0.36

10

0.68

0.64

24

0.27

0.55

11

0.64

0.73

25

0.32

0.45

12

0.73

0.55

26

0.32

0.27

13

0.59

0.27

27

0.50

0.64

14

0.45

0.36

معامؿ اليعوبة الكمي

0.51

معامؿ التمييز الكمي

0.49

حسا حج جج ع ث بثالث ااخج ص اييساث االخخببز ب د اسخخداة ااج بإات ااسببيت ب خ (0.82-
 )0.27ابخج ص ب خ اجبببث اايئخ خ اا ب ب اادد ب ،قد ببغ ث بثا ااخج ص اارب ) )0.49ليبا
عبت ااي بض ث بثا ااخج ص اذا ببغ أكثس ثخ) ( )0.20اار الد

آخس ح )448:2008 ،براك

حبي ااببحثت عبم جج ع فيساث االخخببز ( )27فيسة .
براك أصبحج ااص زة ااذهبئ ت االخخببز ثر دت ثخ ( )27فيسة ث شعت عبم ثهلبزاث ااخير لس
االسخدالا كجب ه ث ضح ف ااىد ل (: )4.14
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جدول رلم()4.14
َىضخ أبعاد وفمزاث اتخخبار انخفكُز االطخدالنٍ
الميارة

عدد األسئمة

النسبة المئوية

أرقاـ األسئمة

عاستنااٌ و

9و

1ب2ب3ب6ب7ب8ب10ب11ب12

%33

عاستإنعا و

 10و

13ب23ب22ب21ب20ب18ب17ب16ب15ب 14و

%37

عاستنتاو و

8و

33ب31ب30ب29ب28ب27ب26ب25ب24

%30

عامجم َ و

%100

27

ثباث االتخخبار:
هإإل ِِلوا ِِدوعااإلِ ِ ٔو س ِِمونه ِِووعانت ِِا جو ن ِِلوت ِ ِنعنوعاإه ِِاووااس ِِتخلعٕونه ِِووعيلع و ِ ِ ونه ِِوو
عاٍن ّ"و هاس وملامٔوعاثااإواٌنْو لهل و .و
قد قبثج ااببحثت بإلىبإ ث بثا ااثببث بطسليخل ااخىصئلت ااذصلي ت كل إز -زلخشلبزإ سل ح 21
عبم ااذح ااخبا :
أوالً :طزَمت انخجشئت انىصفُت:
تٕوعستخلعٕولنجاإوعالهنصوعاستٌي هصوااسا وثاِاإوعاسِتاانصواٌنهإِصوعاتجه ِصوعانإلِههصبواهِ و
قِِإوعااااِ واتجه ِِصوعاسِِتاانصوهاِِمونإلِِههٖبوعاهإِنعإوعاهنلهِِصومإاأِِوعاهإِنعإوعاه جهِِصوا ِِٔومسِِت ىو
مِِٖومسِِت هاإوعاختاِِانبو مآِِوااسِِا وملامِِٔوعانتاِِاٌواِِهٖوعانإلِِههٖبوثِِٕوجِِنىوتلِِلهٔوعاٌ ِ ٔو
ااستخلعٕوملالاصوساهنماٖوان عٖ  .و
عاثااإوعامللٔ =  2ر
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو+1ون ووووووومسإو()263:2005و .و
و عاجل ٔو()4.15وه ر وملاميإوثااإومست هاإوعاختاان :و
جدوؿ()4.15

معامالت ثبات مستويات اختبار التفكير االستداللي
المستوى

عدد الفقرات

االرتباط قبؿ
التعديؿ

معامؿ الثبات
بعد التعديؿ

عاستنااٌ و

*9

0.658

0.672

عاستإنعا و

10

0.481

0.650

عاستنتاو و

8

0.384

0.555

*27

0.764

0.782

االختبار الكمي

*وتٕوعستخلعٕوملالاصوجتماٖواٖوعانإلههٖولهنومتسا ههٖ و
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هتر ِ ومِِٖوعاجِِل ٔوعاسِِااْوفٖوملامِِٔوعاثاِِاإوعا س ِ و()1.782بو لِِمعوهِِلٔو سِِموفٖوعاختاِِانو
هتمتتوالنجصو ااهصومٖوعاثااإوتٌم ٖوعااااثصوهاموتٌاهإ او سمو هنصوعالنعسص.
ثاوُاً :طزَمت كىدر -رَخشارد طىن Richardson and Kuder : 21

عسِتخلمإوعااااثِصوٌنهإِصوثانهِصومِٖوٌِنْواسِا وعاثاِاإبو مآِووهجِالوملامِٔوثاِاإوعاختاِانبو

اه ِ واإلِِسإو سِِموقهمِِصوملامِِٔو ِ لنونهت ِِانلوس ِ ٖ21واسلنجِِصوعا سهِِصوايختاِِانو ِِٔوٌاإِِاو

اسملالاصوعاتااهصو:وو و
ر =21

]

(ٓ)1-ٓ/و[و-1و(ٕو(ٓ)ٕ-و/و

ٓوَ2و وووووووو(عامنههٔبو)203:2009وووووووووووو و

ؾ  :عدد الفقرات

صيث أف  :ـ  :المتوسط

عاجل ٔ()4.16وه ر ومآو:

ع : 2التبايف

الجدوؿ ()4.16

عدد الفقرات والتبايف والمتوسط ومعامؿ كودر ريتشارد سوف 21

و

ؾ

ع2

ـ

21معامؿ كودر ريتشارد شوف

عاستنااٌ و

9

4.717

4.275

0.590

عاستإنعا و

10

6.276

4.675

0.670

عاستنتاو و
االختبار الكمي

8

3.897

4.525

27

30.974

13.475

0.566
0.812

هتر ومٖوعاجل ؤوعاسااْوفٖوملامٔو لنونهت انلوسِ ٖو 21ايختاِانو ِٔو انِإو()0.812و
ل وقهمصومناساصوتٌم ٖوعااااثصوهاموتٌاهْوعاختاانو سمو هنصوعالنعسص.و و

وامآوتأ لإوعااااثصومٖوإللْو وثااإوعاختاانوعاتاإلهس وبو وفإلا وعاختاِانو ِ وإلِ نتدو

عان ا هصوو()27و إن و.وعنٍنومساْونقٕو(و8و)و و
ضبط المت:يرات قبؿ بد التجريب:

عنٌيقِِاومِِٖوعااِِنيو سِِموسِِيمصوعانتِِا جبو تجناِِاوآلثِِانوعال عمِِٔوعالخهسِِصوعاتِ وهت جِ ورِِاٌ او
عااِلومِٖوآثانلِاواس إلِ ٔوهاِمونتِا جوإلِِاااصوقااسِصوايسِتلمأو عاتلمِِهٕبوتَ َانِإوعااااثِصوٌنهإِِصو"و

عامجم ت ِ ِِاٖوعاتجنهاه ِ ِِصو عار ِ ِِااٌصوااختا ِ ِِانهٖوقا ِ ِِٔوعاتجنا ِ ِِصبو هلتم ِ ِِلو س ِ ِِموت ِ ِِا و تٌ ِ ِِااْو
عامجم ِ تهٖومِِٖوخِِئوعا تمِِالو سِِموعاختهِِانوعال ِ ع وي ِنعلوعالهنِِصبو مإاننِِصوعامت سٌِِاإو
عااسااهصو والًوعامت هنعإوف وعال عمٔوامعوقامإوعااااثصواراٌوعامت هنعإوعاتااهص :و
-1تكافؤ مجموعتي الدراسة قبؿ البرنامج في العمر:
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جدوؿ ()4.17
المتوسطات واالنصرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرؼ إل
الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في مت:ير العمر قبؿ تطبيؽ النموذج
المت:ير
العمر

االنصراؼ
المعياري

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

40

12.934

0.260

ضابطة

40

12.967

0.227

"ت "
0.600

قيمة
الداللة

0.550

مستوى
الداللة

غير دالة
إصيائياً

هتر ومٖوعاجِل ٔو()4.17و ِلٕو جِ لو ِن ْومعإولااِصوهاإلِا هصواِهٖوعامجمِ تهٖوعاتجنهاهِصو
عارااٌصو ومت هنوعالمنوقأوالاوعاتجناصو لمعوهلن وفٖوعامجم تهٖومت ا تهٖو وعالمن .و
 -2تكافؤ مجموعتي الدراسة قبؿ تطبيؽ النموذج في مادة العموـ:
جدوؿ ()4.18
المتوسطات واالنصرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرؼ إل
الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في مت:ير التصييؿ في مادة العموـ قبؿ
تطبيؽ النموذج
االنصراؼ
المعياري

المت:ير

المجموعة

العدد

المتوسط

التصييؿ في
مادة العموـ

تجريبية

40

80.125

9.506

ضابطة

40

78.000

10.115

"ت "
0.968

قيمة
الداللة

0.336

مستوى
الداللة

غير دالة
إصيائياً

قهمصو(إ)و نلولنجصوانهصو()78و مست ىولااصو()0.05و=و 2.66و

هتر ومٖوعاجِل ٔو()4.18و ِلٕو جِ لو ِن ْومعإولااِصوهاإلِا هصواِهٖوعامجمِ تهٖوعاتجنهاهِصو
عارِِااٌصو ِ ومت هِِنوعاتاإلِِهٔو ِ ومِِال وعالس ِ ٕوقبػػؿواِِلاوعاتجناِِصو لِِمعوهلن ِ وفٖوعامجم ِ تهٖو

مت ا تهٖو ومال وعالس ٕ .و

 -3تكافؤ مجموعتي الدراسة قبؿ النموذج في التصييؿ العاـ:
جدوؿ ()4.19

المتوسطات واالنصرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرؼ إل

الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في مت:ير التصييؿ العاـ قبؿ تطبيؽ النموذج
االنصراؼ
المعياري

المت:ير

المجموعة

العدد

المتوسط

التصييؿ
العاـ

تجريبية

40

77.35

16.11

ضابطة

40

76.52

17.37

"ت "
0.188

قيمة
الداللة

0.852

مستوى
الداللة

غير دالة
إصيائياً

هتر ومٖوعاجِل ٔو()4.19و ِلٕو جِ لو ِن ْومعإولااِصوهاإلِا هصواِهٖوعامجمِ تهٖوعاتجنهاهِصو
عارااٌصو ومت هنوعاتاإلهٔو وعاتاإلهٔوعالإوقأوالاوعاتجناصو لمعوهلنِ وفٖوعامجمِ تهٖو

مت ا تهٖو وعاتاإلهٔوعالإ .و
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-4تكػػافؤ مجمػػوعتي الطالبػػػات قبػػؿ توظيػػػؼ نمػػوذج جانييػػػو فػػي اختبػػػار تنميػػة المفػػػاىيـ (

التصييمي) المعد لمدراسة:

جدوؿ ()4.20
نتائج اختبار "ت"  T.testلممقارنة بيف طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
االختبار القبمي لممفاىيـ العممية

المت:ير
تذكر
فيـ
تطبيؽ
الدرجة
الكمية

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية إناث

40

االنصراؼ
المعياري

3.075

1.289

40

3.300

2.028

40

3.425

1.852

40

3.975

2.475

40

3.475

1.485

40

3.800

2.066

40

9.975

3.347

40

11.075

5.342

ضابطة إناث
تجريبية إناث
ضابطة إناث
تجريبية إناث
ضابطة إناث
تجريبية إناث
ضابطة إناث

"ت"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

0.592

0.555

غير دالة
إصيائياً

0.264

غير دالة
إصيائياً

0.422

غير دالة
إصيائياً

0.273

غير دالة
إصيائياً

1.125

0.808

1.104

قهمصو(إ)و نلولنجصوانهصو()78و مست ىولااصو()0.05و=و 2.66و
و

و

هتر ِ ِ ومِ ِِٖوعاجِ ِِل ٔو()4.20وفنِ ِِدواوت جِ ِِلو ِ ِِن ْومعإولااِ ِِصوهاإلِ ِِا هصو نِ ِِلومسِ ِِت ىولااِ ِِصو
()α=0.05واهٖوٌااااإوعامجم صوعارااٌصو ٌااااإوعامجم صوعاتجنهاهِصو ِ وفالِالوعاختاِانو

عالنجصوعا سهصوايختاانبو سهدو ٖوعامجم تهٖومت ا تهٖو وعاختاانوعاإاس واتنمهصوعامهالهٕ .و

 -5تكػػافؤ مجمػػوعتي الطالبػػات قبػػؿ توظيػػؼ نمػػوذج جانييػػو فػػي اختبػػار التفكيػػر االسػػتداللي

المعد لمدراسة :و
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جدوؿ ()4.21
نتائج اختبار "ت"  T.testلممقارنة بيف طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
االختبار القبمي لمتفكير االستداللي
مستوى
قيمة
االنصراؼ
"ت"
العدد المتوسط
المجموعة
الميارة
الداللة
الداللة
المعياري
عاإلن و سموعاستنااٌ
عاإلن و سموعاستإنعا
عاإلن و سموعاستنتاو
الدرجة الكمية

تجريبية إناث
ضابطة إناث

40
40

2.550

0.986

0.964

0.338

غير دالة
إصيائياً

تجريبية إناث
ضابطة إناث

40
40

2.400

1.392

0.947

0.347

غير دالة
إصيائياً

تجريبية إناث
ضابطة إناث

40
40

1.525

1.154

1.085

0.281

غير دالة
إصيائياً

تجريبية إناث

40

6.475

2.375

1.470

0.146

غير دالة
إصيائياً

ضابطة إناث

40

2.850
2.750
1.875
7.475

1.703
1.878
1.682
3.588

قهمصو(إ)و نلولنجصوانهصو()78و مست ىولااصو()0.05و=و 2.66و

و
هتر ِ ِ ومِ ِِٖوعاجِ ِِل ٔو()4.21و ِ ِِلٕو ج ِ ِ لو ِ ِِن ْومعإولااِ ِِصوهاإلِ ِِا هصو نِ ِِلومسِ ِِت ىولااِ ِِصو
()α=0.05واهٖوٌااااإوعامجم صوعارااٌصو ٌاااِاإوعامجم ِصوعاتجنهاهِصو ِ وفالِالوعاختاِانو
عالنجصوعا سهصوايختاانبو سهدو ٖوعامجم تهٖومت ا تهٖو وعاختاان .و

خطوات الدراسة :

واةجااصو ٖوتسا اإوعالنعسصو عاتأ هلومٖوإلاصو ن ر اوعتالإوعااااثصوعاخٌ عإوعاتااهص :و
 .1عاٌيَ و سم وعيل وعاتنا
عااا .

و منعجلص ونتا ج وعالنعساإ و عااا

وعاسااإص و

ومجأو

 .2ه لعلوقا مصوااامهالهٕوعالسمهصبو فخنىوام انعإوعاته هنوعاستلاا وعامترمنصو ِ و تِا و
عالس ِ ِ ٕواسإلِِِّوعاسِ ِِااتوعيساس ِ ِ وعامناسِ ِِاصواسمس ِِت ىوعالمِ ِِن و عالإس ِ ِ واستسمه ِِمعإبوثِ ِِٕو
نر او سمومجم صومٖوعاما مهٖو م ن وماا وعالس ٕوعالامصواسإلّوعاساات.

 .3تالهلوعيسووعات وهإ ٕو سه اونم مووجانههدواتلنهووعامهالهٕو وتلنهووعالس ٕوعالامصو
اسإلّوعاسااتوعيساس واتنمهصوعاتاإلهٔو عاته هنوعاستلاا .

اااتاا وه لعلوعا ال وعالنعسهصو ور اونم مووجانههدو مآومٖوخئ :و

 عختهانوعا ال وعاثااثصوعامإننولنعست اواسإلّوعاسااتوعيساس وامن جوعالس ٕوعالامص .و115

 -تالهلوعيللعّوعالامصو عوج عن هصواس ال .

 تإلمهٕوعين ٌصوعاتلسهمهصو وإل ن وم يإوتثهنوته هنوعاٌااااإ. -عختهانومإلالنوعاتلسٕوعامناساصوعات وتسا لو وتاإهْوفللعّوعاتلنهو.

 ه لعلوخٌصواتإ هٕوفلعاوعاٌااااإو ت مٔو يومٖوعاتإ هٕوعاانا بوعاتإ هٕوعان ا . ه لعلولاهٔوعاملسٕواتلنهوو ال وعاخإلا يوعاهههها هصواسمال وااستخلعٕونمِ مووجانههِدواتلنهووعامهالهٕبو هترمٖو إلهاوتهإلهسهاوا ٔو هههصوتنههموعا ال وعامختان وهج عن ها.

 .4تٌاهِِْوعسِِتخلعٕونم ِ مووجانههِِدواتِِلنهووعامهِِالهٕواتنمهِِصوعاتاإلِِهٔوعاملن ِ و م ِِانعإو
عاته هنوعاستلاا و مآومٖوخئ :و

 ه لعلوعختاانوتاإلهس واسملانّوعامترمنصو وعا ال وعالنعسهصوعامختان  .و ه لعلوعختاانوم انعإوعاته هنوعاستلاا .-

رتوق ع لواتإلاه و ٔومٖوعختاانوعاتاإلهٔوعاملن و عاته هنوعاستلاا .

نًوفل عإوعاإهاوو عاتإ هٕو سمومجم صومٖوعاما مهٖبواستاإْومٖوإللق ا.
ِ ع هصواسِِهٌصو جعجِنعاوتجناِِصوعسِتٌي هصواستاإِِْو

 عختهِانو هنِِصوعسِتٌي هصواٌنهإِِصومٖوإلياهصوفل عإوعالنعسص.

 عختهِِانوعاملنسِِصواٌنهإِِصوقإلِِلهدبوثِِٕوعختهِِانو هنِِصوعال عنسِِصواٌنهإِِصوقإلِِلهصو ِ والعهِِصوعاهإلِِٔوعال عنسِِصواسلِِإو2013/2012وا عقِِتو()80وٌاااِِصو ت ههل ِ ِِاو سِِمومجم ِ ت و

عالنعسص.

 عختهِِانوعام ِِن جوو ِِادوعاتجنهاِ ِ وعاإ ِِا ٕو سِِموعاتإل ِِمهٕوعاتجنها ِ وعااإهإِ ِ واسمجم ِِصوعارااٌصومتوعختاانوقاس و–والل .

 تٌاهْوعاختاانوعاإاس و سموٌااااإوعامجم تهٖبو نإللوعانتِا جبو تاسهس ِاوهاإلِا هاواستاإْومٖوت ا ومجم ت وعالنعسص.

 تلنهووعا ال وعامإتناصواسمجم صوعاتجنهاهصوااستخلعٕونم مووجانههدواتلنهووعامهالهٕوعامجم صوعارااٌصواااٌنهإصوعا تهالهص.

 تٌاهْوعاختاانوعاالل و سموٌااااإوعامجم تهٖبو نإللوعانتا ج. هتٕوتاسهٔوعانتا جوااستخلعٕوعاملااجاإوعواإلا هص. -تهسهنوعانتا ج.

 تإِِلهٕومجم ِِصومِِٖوعات إلِِهاإو عامإتناِِاإو ِ ور ِ اوعانتِِا جوعات ِ وسِِهتٕوعااإل ِ ٔوسه ا.

116

المعالجة اإلصيائية :
عستخلمإ وعااااثص و ولم وعالنعسص وعانهمص وعواإلا هص واسلس ٕ وعاجتما هص و SPSSو عاملن صو
ااسٕوStatistics Package For Social Scienceو وهجنعاوعاتاسهيإوعواإلا هصوعات و
تٕوعستخلعم او ولم وعالنعسصو عامتمثسصو وعيسااه وعواإلا هصوعاتااهصو :و
 -1تٕوعستخلعٕوملامٔوعنتااٌواهنس ٖو"و" Pearsonووهجالوإللْوعاتساْوعالعخس و.
 -2تٕوعستخلعٕوملامٔوعنتااٌوساهنماٖوان عٖواستجه صوعانإلههصوعامتسا هصبو ملالاصوجتماٖو
استجه صوعانإلههصولهنوعامتسا هصووهجالوملامٔوعاثااإو.
 -3تٕوعستخلعٕوملالاصو لنونت انلوس ٖو()21وااسا وثااإوعختاانوعامهالهٕو عختاانو
عاته هنوعاستلاا و.
 -4عختاانوT.test independent sampleواهايوعاهنرهصوعي امو عاثااثصو.
 -5ملامٔوههتابو dووهجالواجٕوعاتأثهنواهايوعاهنرهصوعاثانهصو عانعالصو.
و

117

الفصل اخلامس

نتائج الدراسة ومناقشتها

نتاجئ السؤال الول ومناكش هتا
نتاجئ السؤال الثاين ومناكش هتا
نتاجئ السؤال الثالث ومناكش هتا
نتاجئ السؤال الرابع ومناكش هتا
نتاجئ السؤال اخلامس ومناكش هتا
نتاجئ السؤال السادس ومناكش هتا
نتاجئ السؤال السابع ومناكش هتا
ثوصيات ادلراسة
ملرتحات ادلراسة
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الفيؿ الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتيا
ستإ ٕوعااااثصو ولمعوعاهإلٔوالنًوتهإلهس واسنتا جوعاتِ وتِٕوعات إلِٔوهاه ِاومِٖوخِئوتٌاهِْو
فل عإوعالنعسصبوااورا صوهاموتهسهنو مناق صومِاوتِٕوعات إلِٔوهاهِدومِٖونتِا جومِٖوخِئوعوجااِصو
سموتسا اإوعالنعسصو عاتاإْومٖو ن ر ابوثٕوتإلهٕوعات إلهاإو ور اولم وعانتا جبو الًو
عامإتنااإواسملنههٖو وعالنعسصو .و

نتائج السؤاؿ األوؿ ومناقشتيا :

وهِِنيوعاس ِ عٔوعي ٔومِِٖوفس ِ سصوعال عنسِِصو سِِمو:و"ومػػا المفػػاىيـ المتضػػمنة فػػي منيػػاج العمػػوـ
لميؼ السابع األساسي ؟

قامإوعااااثصواانااوقا مصوااامهالهٕوعالسمهصوعامترمنصو ومن اووعاإلّوعاسااتوعيساس و عامنعلو

تنمهت اوالىوعاٌااااإبواه وتٕوتالهللاو وعامساْونقٕو()4وإلهاصو()135و .و

نتائج السؤاؿ الثاني ومناقشتيا :

هِِنيوعاس ِ عٔوعاثِِان ومِِٖوفس ِ سصوعال عنسِِصو سِِمو:و"ومػػا ميػػػارات التفكيػػػر االسػػػتداللي المناسػػػبة

لطالبات اليؼ السابع األساسي ؟
اةجااِِصو ِِٖولِِمعوعاتسِِا ٔووقامِِإوعااااثِِصواِِااٌيَو سِِموعيل وعاتنا ِ و عال عنسِِاإوعاسِِااإصو
عامتلسإِ ِِصوام رِ ِِتوعال عنسِ ِِصوعااااهِ ِِصوبو واااتِ ِِاا وقامِ ِِإوعااااثِ ِِصواانِ ِِااوقا مِ ِِصوام ِ ِِانعإوعاته هِ ِِنو
عاستلاا وعا عج وتنمهت اوالىوٌااااإوعاإلّوعاسااتوعيساس بواه وتٕوتالهللاو ِ وعاٌِانو
عانٍِِن وإلِِهاصو(و47و-و50و)و مِِاوترِِمندومِِٖومإلِِالنو سمهِِصومتخإلإلِِصو ِ ولِِمعوعامجِِأوبو
ل و :و
 -1م ان وعاستإنعاو.
 -2م ان وعاستنااٌو.
 -3م ان وعاستنتاوو.و و
و
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نتائج السؤاؿ الثالث ومناقشتيا :

هِِنيوعاسِ عٔوعاثااِِإومِِٖوفسِ سصوعال عنسِِصو سِِمو:و"ومػػا أسػػس اسػػتخداـ نمػػوذج جانييػػو لتػػدريس

المفػػػاىيـ فػػػي مبصػػػث العمػػػوـ لطالبػػػات اليػػػؼ السػػػابع األساسػػػي ( فػػػي وصػػػدة الخيػػػائص
الفيزيائية لممادة)؟
اةجااِِصو ِِٖولِِمعوعاتسِِا ٔووقامِِإوعااااثِِصواِِااٌيَو سِِموعيل وعاتنا ِ و عال عنسِِاإوعاسِِااإصو

عامتلسإ ِِصوام رِ ِوَوعال عنس ِِصوعااااه ِِصوبو تم ِِإوعوجاا ِِصو سه ِِدوا ِ ِ ٔوم س ِِتو ِ ِ وعاٌ ِِانوعانٍ ِِن و

إلهاصو(و29و-و34و)و .و

نتائج السؤاؿ الرابع ومناقشتيا :

هِِنيوعاس ِ عٔوعا عناِِتومِِٖوفس ِ سصوعال عنسِِصو سِِمو:و"ومػػػا أثػػػر توظيػػػؼ نمػػػوذج جانييػػػو لتػػػدريس

المفاىيـ عم التصييؿ المعرفي لدى طالبات اليؼ السابع األساسي ؟

اةجااِِصو ِِٖوعاس ِ عٔوقامِِإوعااااثِِصواإلِِهالصوعاهِِنًوعاإلِِهن وعاتِِاا  :الوتوجػػػد فػػػروؽ دالػػػة

ػػائيا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة ) (0.05≥αبػػػيف متوسػػػطي درجػػػات الطالبػػػات بػػػالمجموعتيف
إصيػ ً
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التصييؿ المعرفي .
استاإِِْومِِٖوإلِِاصولِِمعوعاهِِنًوتِِٕوعسِِتخلعٕوعختاِِانو"إ"والهنتِِهٖومسِِتإستهٖو"و T. test
independent sampleو" عاجل ٔو()5.1وه ر ومآ.
الجدوؿ ()5.1

انمخىططاث واالوذزافاث انمعُارَت ولُمت "ث" ومظخىي اندالنت نهخعزف إنً انفزوق بُه مخىططاث درجاث
انطهبت فٍ انمجمىعخُه انضابطت وانخجزَبُت فٍ انخطبُك انبعدٌ التخخبار انخذصُم
البعد
تذكر

فيـ
تطبيؽ
الدرجة الكمية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنصراؼ
المعياري

تجنهاهصوالل

40

6.825

2.352

رااٌصوالل

40

3.975

2.006

تجنهاهصوالل

40

7.475

1.921

رااٌصوالل

40

4.225

2.304

تجنهاهصوالل و

40

7.900

2.010

4.775

1.761

تجنهاهصوالل

40

22.200

5.431

40

12.975

3.490

رااٌصوالل
رااٌصوالل

40

قيمة "ت"

قيمة
الداللة

مستوى الداللة

5.830

0.000

لعاصوهاإلا هاو نلو0.01

0.000

لعاصوهاإلا هاو نلو0.01

0.000

لعاصوهاإلا هاو نلو0.01

0.000

لعاصوهاإلا هاوو نلو0.01

6.852

7.395
9.038

*ق جت "ث" ااىد ا ت عذد إزجت حسلت ( )78عذد ثسخ ى إالات (2.00 = )0.05≥α
*ق جت "ث" ااىد ا ت عذد إزجت حسلت ( )78عذد ثسخ ى إالات (2.66 = )0.01≥α
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هتر ومٖوعاجل ٔوعاسااْوفٖو :و
 مٖوخئومياٍصومت سٌاإوعامجم تهٖو وعاتٌاهْوعاالل و اٖونم مووجانههدووف رٔو وعاتٌاهْوثٕوهسهدوعاه ٕوثٕوعاتم نو .و
 قهمصو"إ"وعاماس اصوف انومٖوقهمصو"إ"وعاجل اهصو وجمهتوعام انعإو عالنجصوعا سهصوايختاان و نل ومست ى ولااص و()0.01≥αب و امآ ونن ً وعاهنرهص وعاإلهنهص و نإأو
عاهنرهص وعاالهسصب وت جل و ن ْ ومعإ ولااص وعاإلا هص واهٖ ومت سٌاإ ولنجاإو
عامجم تهٖ وعاتجنهاهص و عارااٌص واإلاا وعامجم ص وعاتجنهاهصب و تله وعااااثص ومآو
هاموعيساا وعاتااهصو :و
 .1عستخلعٕ ونم مو وجانههد و

وتلنهو وعامهالهٕ وعالسمهص والى وعاٌااااإ وقل وفتا وا ٖ و نإلصو

عام ان صوا ٔوف انو و مسهصوتلسٕوعامهالهٕوعالسمهصو هعلومٖو ل نلٖوالع لهصونا وعاتلسٕوبو
اااثإص و

وقلنت ٖ و سم وعا إل ٔ وهام وعاملن ص واأنهس ٖ وب و هعل ومٖ ولنجص وتها س ٖ ومتو

ملسمت ٖبو متوالر ٖو وج وتلسم ون ٌو هدوتاالٔوعاخانعإبو عاتلاهنو ٖوعآلنعاواانهصبو
لمعو ههواله ٖوعانلاصو وتلسٕوعامهالهٕوعالسمهصو.و
 .2لقصوانااوعانم موو وفللع دو مات ع و فن ٌتدبو اسٖوعختهانوعيسااه و وتلنهسدبو مْو
عام ر اإو عين ٌصو عاتلنهااإو تن

او تسسسس اوهعلإومٖولع لهصوعاٌااااإواسم ان صومماو

فلىوهامولم وعانتهجصبو ماو إلسإوهاهدونتهجصوعاهنًوعي ٔوهتهْومتوماو إلسإوهاهدولنعسصو
(عالا نب2012و)وبولنعسص(عال هس ب)1997و.
 .3عستخلعٕ وعاتٌاهْ وعامإلا

وااات مهص وعانعجلص وعاتإلاهاهص وقل وسا ل و

عاٌااااإو عقااا ٖو سموعاتلسٕو.
و
و

111

وتٌ هن وقلنعإو

نتائج السؤاؿ الخامس ومناقشتيا :

هِِنيوعاس ِ عٔوعاخِِاموومِِٖوفس ِ سصوعال عنسِِصو سِِمو:و"ومػػا صجػػـ تػػأثير توظيػػؼ نمػػوذج جانييػػو

لتدريس المفاىيـ عم التصييؿ المعرفي لدى طالبات اليؼ السابع األساسي ؟

اةجااِِصو ِِٖوعاس ِ عٔوقامِِإوعااااثِِصواإلِِهالصوعاهِِنًوعاإلِِهن وعاتِِاا :وال ييػػػؿ صجػػػـ تػػػأثير

توظيؼ نموذج جانييو لتنمية تصييؿ المفػاىيـ لػدى طالبػات اليػؼ السػابع إلػ (≤)0.14

كما يقاس بمعادلة مربع ايتا.
اةجااصو ٖوعاهنرهصوجنىواسا ومناتوههتاو" ηو"ووااستخلعٕوعاملالاصوعاتااهص:و و
2

t2

 t2 + dfو

2

=و ηو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو(ماملو الوعالٍهٕب)430:2012ووووووووووووووووووووووو
2

ِِٖوٌنهِِْو"

عاملالاصوعاتااهص :و

ηو"وفم ِِٖوههجِِالوقهمِِصو""dوعات ِ وتلاِِنو ِِٖواجِِٕوعاتِِأثهنواسنم ِ موووااسِِتخلعٕو

و

2 η2

و=  dو(اسٖب )283:2011و

1-η2

و

ه ر وعاجل ٔوعامنجل و()5.2واجٕو ٔومٖوقهمصووdوبوη 2و :و

جدوؿ ()5.2
انجدول انمزجعٍ انممخزح نخذدَد مظخىَاث دجم انخأثُز بانىظبت نكم ممُاص مه مماَُض دجم
انخأثُز
األداة المستخدمة

2

صجـ التأثير
ي:ير

متوسط

كبير

كبير جداً

dو

0.2

0.5

0.8

1.1

η

0.01

0.06

0.14

0.20

ايد قبثج ااببحثت بحسبة حىت حأث س اا بثا ااجسخيا (دج ذج جبد م ) عبم اا بثا ااخببع
كا ثخ "."d" ، " η 2
( اخخببز ااجيبه ت ) ااىد ل ( )5.3ل ضح حىت ااخأث س ب اسطت ٍ
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انجدو()5.3
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوصجـ التأثير لكؿ مف مستويات االختبار التصييمي واالختبار الكمي
الميارة

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

صجـ التأثير

تذكر

5.830

0.304

1.320

اهنوجلعو

فيـ

6.852

0.376

1.552

اهنوجلعو

تطبيؽ

7.395

0.412

1.675

اهنوجلعو

الدرجة الكمية

9.038

0.512

2.047

اهنوجلعو و

و وانااو سموعاجل ٔوعامنجل وو(و (5.2هتر ومٖوعاجل ٔو(( 5.3وفٖواجٕوعاتأثهنو ِاٖو اهِ عنوو
جِلعو ِ وجمهِِتوعام ِانعإبو لِِمعوهِلٔو سِِموفٖوعانمِ مووفثِنو سِِموتاإلِهٔوعاٌاااِِاإوا ِ ٔو اهِِنو
جلعوانهووعيساا وعاسااْوم نلاو وعوجااصو ٖوعاس عٔوعاثاا و مناق تد .و

نتائج السؤاؿ السادس ومناقشتيا:

وهنيوعاسوعٔوعاسالوومٖوفس سصوعالنعسصو سمو:و"وما أثر توظيؼ نموذج جانييو لتدريس

المفاىيـ عم تنمية ميارات التفكير االستداللي لدى طالبات اليؼ السابع األساسي ؟

اةجااِِصو ِِٖوعاسِ عٔوتِِٕوإلِِهالصوعاهِِنًوعاإلِِهن وعاتِِاا :والوتوجػػد فػػروؽ دالػػة إصيػػائيا عنػػد

مسػػػػتوي داللػػػػة ) (0.05≥αبػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات الطالبػػػػات بػػػػالمجموعتيف التجريبيػػػػة
والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير االستداللي .

استاإِِْومِِٖوإلِِاصولِِمعوعاهِِنًوتِِٕوعسِِتخلعٕوعختاِِانو"إ"والهنتِِهٖومسِِتإستهٖو"و

test

T.

independent sampleو" عاجل ٔو()5.4وه ر ومآ.
الجدوؿ ()5.4

انمخىططاث واالوذزافاث انمعُارَت ولُمت "ث" ومظخىي اندالنت نهخعزف إنً انفزوق بُه مخىططاث درجاث
انطهبت فٍ انمجمىعخُه انضابطت وانخجزَبُت فٍ انخطبُك انبعدٌ التخخبار انخفكُز االطخدالنٍ
الميارة

عاإلنو سموعاستنااٌ

عاإلنو سموعاستإنعا

عاإلنو سموعاستنتاو

الدرجة الكمية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنصراؼ المعياري

تجنهاهصوالل

40

6.475

2.207

رااٌصوالل

40

3.250

1.446

تجنهاهصوالل

40

6.600

2.384

رااٌصوالل

40

3.025

1.993

تجنهاهصوالل

40

5.250

1.706

رااٌصوالل

40

2.375

1.254

تجنهاهصوالل

40

18.325

4.352

رااٌصوالل

40

8.650

3.159

قيمة "ت"

قيمة الداللة

7.731

0.000

7.276

8.587

11.378

*ق جت "ث" ااىد ا ت عذد إزجت حسلت ( )78عذد ثسخ ى إالات (2.00 = )0.05≥α
*ق جت "ث" ااىد ا ت عذد إزجت حسلت ( )78عذد ثسخ ى إالات (2.66 = )0.01≥α
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0.000

0.000

0.000

مستوى الداللة

لعاصوهاإلا هاو نلو0.01

لعاصوهاإلا هاو نلو0.01

لعاصوهاإلا هاو نلو0.01

لعاصوهاإلا هاو نلو0.01

هتر ومٖوعاجل ٔوعاسااْوفٖو :و
قهمصو(إ)وعاماس اصواجمهتوعام انعإو عالنجصوعا سهصوف انومٖوقهمصو(إ)وعاجل اهصو نلولنجصو
انهص و( )78و مست ى ولااص و( )0.01≥αوب واه

وت عن اإ وقهمص و(إ) وما واهٖووووووووووووووووووووو

( و )11.378-7.276و ل وف ان ومٖ و(إ) وعاجل اهص و( (2.66وب و امآ ونن ً وعاهنرهصو
عاإلهنهص و نإأ وعاهنرهص وعاالهسص وعات وتني و سم و ج ل و ن ْ ولعاص وعاإلا ها واهٖ ومت سٌ و
لنجاإوعامجم صوعاتجنهاهص و عامجم ص وعارااٌص واإلاا وعامجم ص وعاتجنهاهصبو تله وعااااثصو
مآوهاموعيساا وعاتااهصو :و
 .1نم مو وجانههد وسا ل و وتنمهص وم انعإ وعاته هن وعاستلاا والى وعاٌااااإ وباه وفٖو
عانم مووفتا وا ٖوعاتلاهنو ٖوآ عن ٖو تاسهس ابو فهراومٖوخئوم ان ت ٖوعاهلااصو و

عالن ووعاتلسهمهصو.

 .2س اص وعانم مو و ر اد و تسسسسد وعامنٌإ و جت وعاٌااااإ و سم وعام ان ص و عاته هنو
عاا عنو عامناق صو.

 .3عات جهت و عاتلههه و عات مهص وعانعجلص و تن َ وفسااه وعاتإ هٕ وعامختسهص وخسْ واه ص وإلههصو
ماهه واسته هنو عاتاإلهٔو اااتاا وسا لومآو وتاإهْوعيللعّوعامنج و.

 .4و مٔوعاٌي و ومجم اإومتها تصوعامست هاإواهٖوف نعللاوفلىوهاموههال وعاخانعإو
عامتاالاصواهن ٕبو لمعوه الوعاته هنو عاتلاهنو ٖوعا فن واانهصو.

 .5عاٌاا و ولم وعامناسصوهإأواٌاهلتدو سمو ٔوماول وجلهلو من َبوا تإال وفٖولمعو
عاجلهلوه عن إدومتلصو وعاتلسٕبومماوه ل وهامونتا جوف رٔو.

نتائج السؤاؿ السابع ومناقشتيا :

هنيوعاس عٔوعاسااتومٖوفس سصوعالنعسصو سِمو:و"وما صجـ تأثير توظيؼ نموذج جانييو لتدريس

المفاىيـ عم تنمية ميارات التفكير االستداللي لدى طالبات اليؼ السابع األساسي؟

اةجااصو ٖوعاس عٔوقامإوعااااثصواإلهالصوعاهنًوعاإلِهن وعاتِاا :وال يصقػؽ توظيػؼ نمػوذج

جانييػو لتنميػة التفكيػر االسػتداللي لػدى طالبػات اليػؼ السػابع صجػـ تػأثير( ≤ )0.14كمػا

يقاس بمعادلة مربع ايتا.
اةجااصو ٖوعاهنرهصوقامإوعااااثصوااسا ومناتوههتاوو"η 2و"وو عاجِل ٔو()5.5وه رِ واجِٕو
عاتأثهنوا عسٌصو ٍٔومٖو"η 2و"ووبو""dو .و
و
و
و
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عاجل ٔو( )5.5و
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوصجـ التأثير لكؿ مف ميارات االختبار واالختبار الكمي
قيمة

2

η

قيمة d

صجـ التأثير

الميارة

قيمة "ت"

1.320

اهنوجلعو

عاإلن و سموعاستنااٌ

7.731

0.304

اهنوجلعو

عاإلن و سموعاستإنعا

7.276

0.376

1.552

عاإلن و سموعاستنتاو

8.587

0.408

1.661

اهنوجلعو

الدرجة الكمية

11.378

0.519

2.076

اهنوجلعو

و ااانج َوهاموعاجل ٔوعامنجل و( (5.2هتر ومٖوعاجل ٔو( (5.5وفٖواجٕوعاتأثهنو اٖو اه عونو
فثن و اه عون و سم وتنمهص وم انعإ وعاته هنو
جلعو و وجمهت وعام انعإب و لمع وهلٔ و سم وفٖ واسنم مو و وع
عاستلاا والىوعاٌااااإوا ٔو اهنوجلعواألساا وعات وتٕوم نلاو وعاس عٔوعاسااْو .و
و

توييات الدراسة :

ور اوعانتا جوعات وت إلسإوهاه اوعالنعسصبوتٕوإلهالصوعات إلهاإوعاتااهصو :و
 .1ت جهتوملسم وعالس ٕو سموعستخلعٕونم مووجانههدو وتلنهووعامهالهٕوعالسمهصوعا عنل و
وماا وعالس ٕوعالامصبو خاإلصو ومناسصوعاتلسهٕوعيساس و .و

 .2ه لعلو تنههمو ن اإو مٔواتلنه وم ن و ملسم وعالس ٕو سموعاخٌ عإوعوج عن هصو
امنعأونم مووجانههدوعاخايواتلنهووعامهالهٕبوواماوادومٖوفثنو لأو وتنمهصو

عاتاإلهٔو م انعإوعاته هنوعاستلاا و.

 .3عالتمإواتلسهٕوم انعإوعاته هنوعاستلاا واسملسمهٖو ٖوٌنهْو ن اإوعالمٔو عال نعإو
عاتلنهاهصو مآواإلإٔوخانعت ٕ.

 .4هلخأوعامههلومٖوعامساقاإوا ؤوٌنْوتلنهووعامه ٕومٖوخئوعانمامووعامختسهصو و
عاجاملاإو و سهاإوعاتناهصو.

 .5رن ن وتٌ هنوانعمجوه لعلوملسٕوعالس ٕو وعاجاملاإوعاهسسٌهنهصو ور اوعانماموو
عاتلنهسهصوعامختسهصوعاخاإلصواتلنهووعامهالهٕوعالسمهصبويٖوتنمهصوعامهالهٕوعالسمهصومٖو

فللعّوتلنهووعالس ٕوعان هسص.

مقترصات الدراسة:

عنٌيقاومٖونتا جوعالنعسصو ت إلهات اوتٕوسنلوعامإتنااإوعاتااهص :و

 .1لنعسصوفثنوت ٍهّونم مووجانههدواتلنهووعامهالهٕوعالسمهصو وتنمهصوعاتاإلهٔو م انعإو

عاته هنوعاتأمس و وعالس ٕوالىوٌي وعامناسصوعيساسهص .و
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 .2لنعسص وفثن وت ٍهّ ونم مو وجانههدواتلنهو وعامهالهٕ وعالسمهصو وتنمهص وعاتاإلهٔو وعالس ٕو
عاتجا ونا والىوٌي وعامناسصوعيساسهص.

 .3لنعسصوفثنوت ٍهّونم مووجانههدو نم مووان ننو(ف وف ونم مووآخنو وتلنهووعامهالهٕو

عالسمهص) و

وتنمهص وعاتاإلهٔ و م انعإ وعاته هن وعاتأمس و

عيساسهصو.

وعالس ٕ والى وٌي

وعامناسصووو

 .4لنعسصوفثنوت ٍهّونم مووجانههدو وتنمهصوعاتاإلهٔو م انعإوعاته هنوعاستلاا و و-و
مااا وتلنهسهصولهنوعالس ٕو–والىوٌي وعامناسصوعيساسهصو.
و
و
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قائمة املصادر واملراجع
 املصادر :
وعاإنآٖوعا نهٕو و

 املراجع :
أوالً  :املراجع العربية :
هانعلهٕبوفنهوو آخن ٖو(ال ٖ)و".المعجـ الوسيط"بوعامجسلوعاثان بولعنوعاه نبواا وعاهااو .و
 01و
 02عانعلهٕب واسإ و( .)2009والتعمـ المبني عم

المشكالت الصياتية وتنمية التفكيرب وٌ1بو

ماٖ:ولعنوعامسهن و.
 03عانعلهٕبومجل (.)2005وسمسمة التفكير والتعميـ والتعمـ ،التفكير مف منظور تربويبو اإو
عا ت و.
 04عاٖومنٍ ن(.)1993ولساف العرببوٌ1وبو2وبواهن إو:وولعنوعا ت وعالسمهصو.
 05فا وعاجلهاٖب ومنهن و ال وعا نهٕ ومام ل( :)1999وقدرات التفكير االستداللي لدى الطمبة
المتفوقيف دراسياً والعادييف بالمرصمة الثانويةب ونسااص وماجستهن ولهن ومن ن ب و سهص وعاتناهصبو
عاجاملصوعوسيمهص-ولهو.
 06فا وعا هجاابو عل(.)2001وأساسيات التدريسبوٌ1بو ماٖو:ولعنوعامنالجو.
 07فا واٌ ب و عل و عاإلالْب وآمأ( .)2009وعمـ النفس التربويب وٌ6ب ومإلن :وم تاصو
عينجس وعامإلنهصو.
 08فا ولقصبوسناا(.)2008والقياس والتقويـ اليفي :المفاىيـ واإلج ار ات لتعمـ فعاؿبوٌ2بو
له:ولعنوآ اْواسن نو عات ههتو.
 09فا وههنصب و نهل و ااانصب و ال وعح و( )1997و وتدريس الرياضيات لممبتدئيفب وٌ1ب ولعنو
عومانعإوعالناهص:وم تاصوعاهي و.
 011فا وس نعٖبواناٖو(.)2006وفاعمية برنامج مقترح في الجبر عم تنمية قدرات التفكير
االستداللي لدى طالبات اليؼ السادس،ونسااصوماجستهنبوجاملصوعيقإلمبوله.و
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 011فا و مااصبو نوو(.)2003وفاعمية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدى طمبة
اليؼ التاسع بمصافظة غزةبونسااصول ت عن ولهنومن نبو سهصوعاتناهصوبوجاملصو هٖو موو.
 012فا ٌاهاب وف نّ( )2001وبرنامج مقترح لعالج األخطار الشائعة في المفاىيـ الجبرية
لدى طمبة اليؼ السابع األساسي ب:زةبونسااصوماجستهنولهنومن ن بواننامجوعالنعساإوعالسهاو
عام تنٓواهٖوجاملصو هٖو موو جاملصوعيقإلمبولهبو سسٌهٖو.
 013فاملب وإلي و ال وعاسمهت( :)2010وفثن وعستخلعٕ ول ن وعاتلسٕ وعاخماسهص واتلنهو وعاإ ع لو
عانا هص و سم وعاتاإلهٔ و تنمهص وعاته هن وعاستلاا والى وتيمهم وعامناسص وعو لعلهص و .مجمة
الق ار ة والمعرفةبوعاللل()110و196-137:و.
 014فاملب و اٌمص و( .)2011وعستنعتهجهاإ وتلنهو وقا مص و سم وعام ااعإ وعامتللل واتنمهصو
عاتاإلهٔ وعاملن ب و م انعإ وعاته هن وعاستلاا وال وتسمهمعإ وعامناسص وعو لعلهص و

ومال و

عاتناهصوعيسنهص.ومجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريسبوعالللو166وهناهن:و.150-103
 015عسما هٔب ومجل ( :)2010وعاته هن وعاستلاا وعامنٌإ والى وملسم وعالس ٕ وفثناا وفلع دو
عاتلنهس و يقتد واتنمهص وعاخهأ وعالسم والى وتيمهم وعامناسص وعااتلع هص .مجمة دراسات في
المناىج وطرؽ التدريس بوعاللل()155و:و229-181و.
 016عيسمنبو عن لو(:)2008وأثر دورة التعمـ في تعديؿ التيورات البديمة لممفاىيـ العممية
لدى طمبة اليؼ السادس واتجاىاتيـ نصوىابونسااصوماجستهنبوعاجاملصوعوسيمهص-وله .
 017عيلاب وهاساٖب و عاس ا ب و تاهص( )2008وتدريس العموـ في التعميـ العاـب وٌ 1وب و سهصو
عاتناهصبوعاجاملصوعوسيمهص:ولهو.
 018عيلابومنعلو(.)2009وأثر استخداـ استراتيجية العيؼ الذىني في تنمية بعض ميارات
التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب اليؼ الصادي عشربونسااصوماجستهنولهنو
من نبوعاجاملصوعوسيمهصو.
 019اٌنوبواٌنو(.)2009وتنمية المفاىيـ العممية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسةبوٌ3بو ماٖ:و
لعنوعامسهن واسن نو عات ههتو.
 021عاا لعل ب ومامل ونرا و( .)1979والتدريس المي:ر ،برنامج لتعميـ ميارات التدريسبو
ٌ1وم تاصوعاهي وعا هإو.و
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 021عااناب وم ص( .)1994وبرنامج مقترح لتنمية التفكير في اليندسة لتالميذ المرصمة
اإلعدادية في ضو نموذج فاف ىايؿبونسااصول ت عن ولهنومن ن بوجاملصو هٖو موو.
 022عاتمهم بوه سّو ارٔ(:)1997ومقارنة أثر استخداـ نموذج جانييو وبرونر التدريسييف
المكيفيف في تعمـ الفيزيا .ونسااصول ت عن ولهنومن ن بو سهصوعاتناهصوعاٖوعا هثٕبوجاملصوا لعل.
 023ت ْبوما وعالهٖبو لوبو الوعانامٖ(.)1990وأساسيات عمـ النفس التربويبوعينلٖو
:ومن هوعا ت وعينلن و.
 024جاانب و اهل( .)2003وطرؽ التدريس العامة تخطيطيا وتطبيقاتيا التربويةب وٌ1ب ولعنو
عاه نبو ماٖو:وعينلٖو.
 025جن عٖ و تا و( .)2005وتعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقاتب وٌ 2وب وعينلٖ :ولعن وعا تا و
عاجامل و.
 026جن عٖبو تا (.)2002وتعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقاتبو ماٖ:ولعنوعاه نبوعينلٖ.
 027جن عٖب و تا ( .)1999وتعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقاتب و ماٖ :ولعن ون ن وعا تا و
عاجامل و.
 028جمٔب ومامل و( .)2005والعمميات الذىنية وعمميات التفكيرب وعالهٖ :ولعن وعا تا و
عاجامل بوعامانعإوعالناهصوعامتال .و
 029ااه بومجل و الوعا نهٕ( .)2003واتجاىات صديثة في تعميـ التفكيرب وٌ1بوعاإالن و:و
لعنوعاه نوعالنا و.
 031عاانعسهوب وإلاانهٖ ومامل( :)2007وأثر نموذجي ميرؿ -تينسوف وىيمدا تابا في
تصييؿ المفاىيـ التاريخية لدى طمبة المرصمة األساسية في األردف وفي اتجاىاتيـ نصو
مبصث التاريخ.ونسااصوماجستهنولهنومن ن بوجاملصو ماٖوعالناهصواسلنعساإوعالسهابوعينلٖو.
 031اسإ وعالهٖب واهسم( )2010وتإلاه وعاتإل نعإ وعاالهسص و

وم ر َ وعا ناهص و يقتدو

اااستلأ وعالسم والى وتيمهم وعاإلّ وعاثاا وعو لعل ب وعاجملهص وعامإلنهص واسمنالج و ٌنْو
عاجها وعي ٔب وعاللل و -159وه نه :و
عاتلنهوب ومجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس -و و
.125-95
 032اسٖبو هإو الوعاامهل(.)2011واإلصيا النفسي والتربوي تطبيقات استخداـ برنامج
 SPSS18بوعاإالن و:ولعنوعاه نوعالنا و.
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 033اسوبوسنااو(.)2010وأثر إث ار مصتوى منياج الرياضيات في تنمية ميارات التفكير
االستداللي لدى طالبات اليؼ الصادي عشر العممي.ونسااصوماجستهنو–وعاجاملصوعوسيمهصبو
له .
 034املعٖبوماملوههال( .)1985والتدريس المعاير تطوراتو ،وأيولو ،وعنايره ،وطرقوبو
ماٖ:ولعنوعاتناهصوعاالهثصبوعينلٖو.
 035عااهلن بومنموٌدو(:)1997وأثر تدريس العمميات الصسابية األربعة عم وفؽ نموذجي
برونر وجانييو الكتساب المفاىيـ في القدرة عم صؿ المسائؿ الصسابية واتقاف الميارات لدى
تالميذ المرصمة االبتدائية.ونسااصول ت عن ولهنومن نبو سهصوعاتناهصوبوجاملصوعامستنإلنهص.
 036خنهاصب ولأ( :)2002وفاعمية برنامج مقترح لتصسيف االستراتيجيات االستداللية لدى
تالميذ التعميـ األساسيبونسااصول ت عن ولهنومن ن بو سهصوعاتناهصوبوجاملصوعاهقاههْ.
 037عاخهنج ب واهلن و( .)2007وأثر استعماؿ المجمعات التعميمية وفرؽ التعمـ في تنمية
التفكير االستداللي لدي طالبات معيد إعداد المعممات في مادة التاريخ ،ونسااصول ت عن و(لهنو
من ن )و سهصوتناهصواٖو عن لبوا لعلو–وعالنعْ.
 038عاخهنلعنبونا سصو آخن ٖ(.)2006وتنمية التفكيروبوجاملصوعيقإلمبوله:وم تاصوآ اْو.
 039خٌاهاصب و ال وعح و( .)2008وتعميـ العموـ لمجميعب وٌ1ب و ماٖ و :ولعن وعامسهن واسن نو
عات ههتو.
 041عاخٌه بو سٕوعالهٖ(.)1988واألىداؼ التربويةبوعا هإ:وم تاصوعاهي و.
 041عاخهاج ب وٌاا

ومام ل وهاسهٖ و( :)1996وأثر استخداـ نموذجي برونر وجانييو

التعميمييف في اكتساب تالميذ المرصمة االبتدائية لممفاىيـ الج:رافية واستبقائيا .ونسااصو
ل ت عن ولهنومن نبو سهصوعاتناهصوعاٖون لبوجاملصوا لعلو.
 042عاخسهس و آخن ٖ(.)1996وتدريس العموـ في مراصؿ التعميـ العاـبولا :ولعنوعاإسٕواسن نو
عات ههتو.
 043عاخ عال ب و ال وعح( .)2008وميارات التفكير لدى طمبة المرصمة األساسيةب و ماٖ :ولعنو
عااامل.
 044عاخ عال بوماملومام لو آخن ٖ(.)1995وطرائؽ التدريس العامة.وٌ1بوإلنلاا:ومٌااتو
عا تا وعاملنس بوعاهمٖو.
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 045عالا نب وختإ( :)2012وأثر توظيؼ نموذج جانييو في اكتساب مفاىيـ النصو لدى
طالبات اليؼ السادس األساسي في مصافظة شماؿ غزةب ونسااص وماجستهن ولهن ومن نبو
جاملصوعيهلنوبوله و.
 046لن ه ب وف ناٖ ونٍهن( .)2000والنظرية في التدريس وترجمتيا عممياًب ٌ 1وب ماٖ-و
عينلٖ:ولعنوعا ن ْواسن نو عات ههتو.
 047عاه ا بوٌئو الوعحو(:)2007وفثنوعستخلعٕونمٌوس خماٖوعاستإإلا و وتاإلهٔو
عامهالهٕوعالسمهصو ت هٖوانهصومهالهمهصومت امسصو ههال ونساصوعاممانساإوعاستإإلا هصوالىوٌساصو
جاملصوعااسهٖواٖوٌئو.ومجمة دراسات العموـ التربويةب2و()34و.
 048عاهلس ٔبو عن تو عاهلس ٔبو مال(.)2003وعمـ النفس المعرفي،و ماٖ:ولعنوعا ن ْواسن نو
عات ههت.
 049ههت ٖب واسٖ( .)2003والتعميـ والتدريس مف منظور النظرية البنائيةب وعاإالن  :و اإو
عا ت
 051ههت ٖبو اهىو()1999و.وأساليب تدريس العموـب ٌ1وبوعينلٖ:ولعنوعا ن ْو.
 051ههت ٖب و اهى( .)2007والنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموـ ،وعينلٖ :ولعنو
عا ن ْو.
 052ههت ٖبو اهى(.)2010واإلتجاىات العالمية المعايرة في مناىج العموـ وتدريسيا1ٌ ،و
بوعينلٖ:ولعنوعا ن ْو.
 053ساإبوماملو هسم(:)1990وأثر استخداـ نموذج جانييو كطريقة تدريس في اكتساب
المفاىيـ النصوية واالصتفاظ بيا وانتقاليا.ونسااصوماجستهنولهنومن نبوعاجاملصوعينلنهصو.
 054عاساهٔبوم و(.)2003وأثر استخداـ كؿ مف دورة التعمـ ونموذج جانييو عم اكتساب
عينة مف تمميذات اليؼ الثالث االبتدائي بمدينة الرياض لممفاىيـ العممية وميارات
المالصظة والتينيؼ ،ونسااصول ت عن بوقسٕوعاتناهصو سٕوعانهوو– و سهصوعااناإو– و سهصوعاتناهصو
عاتلسهٕبوعانهاً.
055

سلال ب وج لإ و عاه سّب وجمأ( .)1988وتدريس مفاىيـ الم:ة العربية والرياضيات

والعموـ والتربية االجتماعيةبواهن إبوٌ1بولعنوعاجأو.و
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056

سلال ب وج لإ( .)1984ومناىج الدراسات االجتماعيةب وٌ1ب واهن إ :ولعن وعالسٕو

اسميههٖ.
057

سلال بوج لإ(.)2003وتدريس ميارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقيةبوجاملصو

عانجا وعا ٌنهصبونااسوبو سسٌهٖو.
058

سيمص و آخن ٖ( .)2009وطرائؽ التدريس العامة معالجة تطبيقية معايرةب وٌ1بو

ماٖ:ولعنوعاثإا صواسن نو عات ههتو.
059

سيمصب و الٔ و( .)2004وتنمية المفاىيـ والميارات العممية وطرؽ تدريسياب وٌ1بو

لعنوعاه نبو ماٖو:وعينلٖو.
 061سسهماٖبوسمهاص(:)2011وعاإلن و سموعاته هنوعاستلاا و يقت اواااتاإلهٔوعالنعس و
ومإنن وعالس ٕ واٌااااإ وعاإلّ وعي ٔ وعو لعل واماا ٍص وعاٌا ّ .ومجمة التربية العمميةبو
عاللل(:)2و274-251و.
 061عاسهلبو ههه و(.)1995والتفكير الناقدبولنعساإو و سٕوعانهووعاملن بوعوس نلنهص:ولعنو
عاملن صوعاجاملهصو.
 062اال ب ونهٕ( .)2007وأثر برنامج التصفيز الذىني في العموـ عم

تنمية التفكير

االستداللي لعينة مف طالبات المرصمة األساسية وتصييميـ في امتصاف  .TIMSSونسااصو
ماجستهنو(لهنومن ن)وعاجاملصوعوسيمهصبوله .
063

عا ناهن ب وه نهاب و إلالْب وهسنهص( .)2000ونمو المفاىيـ العممية لألطفاؿ ،برنامج

مقترح وتجارب لطفؿ ما قبؿ المدرسةبوعاإالن:ولعنوعاه نوعالنا و.
064

إلاا ب وج اٖ و( :)2011وأثر نظرية ميرؿ في تعميـ المفاىيـ عم

تصييؿ طمبة

اليؼ الرابع األساسي في مادة العموـ في المدارس الصكومية في مصافظة سمفيتبونسااصو
ماجستهنبوجاملصوعانجا وعا ٌنهصبو سسٌهٖو.
 065إلاا بوملاإو(:)2009و لااهصوعستخلعٕونم موومانهعن ويالالوعاتلسٕو وتنمهصوعاته هنو
عاستلاا و عاتاإلهٔو ومال وعالس ٕو عاتجا ونا وعامال والىوتيمهموعاإلّوعي ٔوعامت سٌو
اااممس صوعالناهصوعاسل لهص.ومجمة التربية العمميةبوعاللل(:)1و-73و.128
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 066إلهلٕبو ال و(:)2012وأثر توظيؼ نموذج ميرؿ وتنيسوف في بنا المفاىيـ اليندسية

لدى طمبة اليؼ الثامف األساسي بمصافظة غزةبونسااص وماجستهنولهن ومن ن بوجاملصو

عيهلنبولهو.
067

ٌلهمصبون ل وفامل(.)1998واألسس العامة لمناىج تعميـ الم:ة العربيةبوع لعللا-و

تٌ هنلا-وتإ هم ا.وٌ1بوعاإالن:ولعنوعاه نوعالنا بومإلنو.
068

ا نبونعت و عاا عمل بومامل(.)2007وأساليب تدريس الم:ة العربية بيف النظرية

والتطبيؽبوٌ2بوعينلٖ:ولعنوعامسهن واسن نو عات ههتو عاٌاا صو.
069

ال وعاااق ب وههماٖ( :)1999وأثر استخداـ دورة التعمـ في تيصيح الفيـ الخاطئ

لبعض المفاىيـ العممية لدى تالميذ اليؼ الرابع االبتدائيبونسااص وماجستهنبو سهص وعااناإبو
جاملصو هٖو مو.
071

ال وعاسيٕب و ال وعاسيٕ ومإلٌهم( .)2001واالتجاىات الصديثة في تدريس العموـبو

عاإالن:ولعنوعاه نوعالنا و.
071

ال وعانا ب ونهْ( :)1999وفثن وعستخلعٕ ولع ن وعاتلسٕ و سم وع تسا وعامهالهٕ وعالسمهصو

اإاا وفثن وعاتلسٕ و عاتجالاإ والى وتيمهم وعاإلّ وعي ٔ وعو لعل ب وعاجملهص وعامإلنهص واستناهصو
عالمسهصبومجمة التربية التعميمية -وعامجسلوعاثان بوعالللوعاثان :و19-1و.
072

ال وعا ال ب وناهٔ و( .)2004ونماذج تربوية تعميمية معايرة ،وٌ2ب و ماٖ ولعن و ع ٔو

اسن ن.
073

عالالا بوماملوإلاا و(:)2006وأثر استخداـ نموذجي جانييو وأزوبؿ التعميمييف في

تصييؿ طمبة اليؼ األوؿ الثانوي في مادة األصيا واصتفاظيـ بالتعمـ في مصافظة أبيف.و
نسااصوماجستهنولهنومن ن وبوجاملصو لٖبوعاهمٖو.
074

ال بواناٖ(:)2009وفثنوعستخلعٕوعستنعتهجهاإوتلنهووقا مصو سموعام ااعإوعامتللل و

وتنمهص وتاإلهٔ وعالس ٕ و م انعإ وعاته هن وعاستلاا وعااس و عامه ٔ وعالسمهص والى وعاتيمهمو
عام ه هٖواااإلّوعانعاتوعااتلع .ومجمة التربية العمميةوبوعاللل(:)2و220-159و.
 075عالان ب وامل و( .)1999وأثر مستوى التصييؿ السابؽ والتدريس باستخداـ نموذج
جانييو ونموذج كموز ماير في اكتساب طالب اليؼ األوؿ اإلعدادي لممفاىيـ الج:رافية.و
نسااصوماجستهنوسسٌنصو ماٖ.
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.77و اهلبو اهٕو هانصبو ه (.)2003والتفكير والمنياج المدرسيبوٌ1بوعالهٖ -وعومانعإ:و
م تاصوعاهي واسن نو عات ههتو.
 .78وعالتها ب وخاال واٖ ونالً( :)2001وفاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير
االستداللي لدى عينة مف طالب المرصمة الثانوية بمدينة الرياضب ونسااص وماجستهن ولهنو
من نبو سهصوعاتناهصبوجاملصوعامسٓوسل لو.
ٌ .79ههصب وامل و سن نب و اهل ( .)2001وتعميـ العموـ في ضو ثقافة جودة األىداؼ
واالستراتيجياتبولعنوعان نوعاجامل و:وعاإالنو.
 .80هانصب و ه وعسما هٔ( .)2002والتدريس االستراتيجي لمرياضيات الصديثةب وٌ2بو
عوإللعنوعاثان بومإلن:وم تاصوعاهي و.
 .81هانصبو ه و آخن ٖ()2007واستراتيجيات تدريس الرياضيات في مراصؿ التعميـ العاـبو
خانه نو:وم تاصوعاٌاا وعاجامل بوجاملصوعيقإلمو.
 .82هانصب و ه ( .)1995والتدريس االستراتيجي لمرياضيات الصديثةب وٌ1ب وله  :وم تاصو
آ اْ.
 .83عال هس بوفاملوسلل(:)1997وأثر استخداـ نموذجي جانييو وميرؿ –تنيسوف التعميمييف
في اكتساب تالميذ المرصمة االبتدائية المفاىيـ العممية في مادة العموـ ونسااص ول ت عن ولهنو
من نبو سهصوعاتناهصوعاٖون لوجاملصوا لعلو.
 .84منعٖبوخاال( :)2009وتنٍهٕومات ىوعاج عن هاو ْونٍنهصونهجسه

وعات سلهصو فثن و سمو

عاتاإلهٔ و تنمهص وعاته هن وعاستلاا و عاتجا ونا وعامال والى وٌي وعاإلّ وعي ٔ وعاثان .و
مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريسبوعاللل(:)148و108-65و.
 .85لااهٖبو منومام ل(.)2003وتطبيقات مبتكرة في تعميـ التفكيربو ماٖ:وج هنصو.
 .86و خن ب و ال وعاناإلن( :)1998وفاعمية برنامج النشاطات الموجية في تنمية ميارات
التفكير العميا لدى الطمبة المتفوقيف عقمياً وغير المتفوقيف بالمرصمة اإلعدادية بدولة
البصريف.ونسااصوماجستهنولهنومن نبوعااانهٖوجاملصوعاخسهجوعالنا و.
 .87نااٖبوعسااْو آخن ٖ(.)1984وتعميـ المنياج التربوي أنماط تعميمية معايرةبو ماٖ:و
لعنوعاهنقاٖو.
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 .88نااٖبوعسااْو آخن ٖ(.)1985وأساليب تدريس العموـ في المرصمتيف االبتدائية العميا
واالعداديةوبو هعن وعاتناهصو عاتلسهٕو وسسٌنصو ماٖبومسإٌو.
 .89نوبوٌنهّو ق و(.)2000وعنتإااوم انعإوعامااجصب مجمة اآلداب والعموـ اإلنسانية.و
لل(:)36و(-43و)127و.
ٌ .90هٕبواٌه وماملو عاجمأبو الوعامنلٕ(.)1988ونظريات التعمـ المعايرة وتطبيقاتيا
التربوية.وٌ1بوعاإالن:وم تاصوعان رصو.
 .91ل بوعانعلهٕ(:)2006و لااهصوعستنعتهجهصومإتناصو وتنمهصوعاته هنوعاستلاا و عاتاإلهٔو
ومال وعالس ٕ و عاتجا ونا وعالمٔ وعاتلا ن والى وتيمهم وعاإلّ وعاسالو وعااتلع وامنٌإصو
عاإإلهٕواااممس صوعالناهصوعاسل لهص.ومجمة التربية العمميةبوعاللل(:)4و178-141و.
 .92عاإااٌ ب و ال وعح و ال وسسهٕ( :)2000وأثر استخداـ نموذجي برونر وجانييو في
تصييؿ واستبقا المفاىيـ الفيزيائية لدى طالب مرصمة التعميـ األساسي في الجميورية
اليمنية.ونسااصول ت عن ولهنومن نبو سهصوعاتناهصبوجاملصوعامستنإلنهصو.
.93

س

بو تا (.)2002وأثر استراتيجية مقدمة لتدريس مفاىيـ النصو وتنمية االتجاه

نصوه لدى تالميذ اليؼ الخامس مف التعميـ األساسيب ونسااص ول ت عن ولهن ومن ن ب و سهصو
عاتناهصبوجاملصوعيهلنبولهو.
.94

عا هين ب

ال عح آخن ٖ )  . )2008القياس والتقويـ في التعمـ والتعميـ"ب

من نعإ جاملص عاإلووعامهت اصب فٕ عاسماْ – ماٖ :عينلٖو.
.95

عاسإان بوفاملو آخن ٖ(.)1990وتدريس المواد االجتماعيةبوٌ4بوو1بوعاإالن و:و اإو

عا ت .
.96

عاس ا بو تاهصو عيلابوهاساٖ(.)2009وتدريس العموـ في التعميـ العاـبوٌ2بوعاجاملصو

عوسيمهصبوله و:و سسٌهٖو.
 .97ماملبو ع ٔو الوعحو الوعالٍهٕبونهٕوفامل(.)2012وتصميؿ مصتوى المنيج في العموـ
اإلنسانيةب ٌ1بو ماٖو:ولعنوعامسهن واسن نو عات ههتو.
 .98مام لبوإلي وعالهٖ(.)2005وتعميـ الج :ارفيا وتعمميا في عير المعموماتبوعاإالن :و
اإوعا ت و.
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 .99ملخس ب و اهن( :)2009وفعالية استراتيجية العيؼ الذىني في تدريس الج:رافيا في
اكتساب المفاىيـ الج:رافية وتنمية التفكير االستداللي لدى طالبات اليؼ األوؿ الثانوي
بمنطقة جازافب ونسااص وماجستهن ولهن ومن ن ب و سهص وعاتناهص واساناإ و– وجاملص وعامسٓ وخاالبو
عاممس صوعالناهصوعاسل لهصو.
 .100عامم ن بوسلالواامل(:)2001وأثر نموذجي جانييو وكموزماير في اكتساب المفاىيـ
النصوية لدى طالبات المرصمة اإلعدادية .ونسااصول ت عن ولهنومن ن بو سهصوعاتناهصوعاٖون لبو
جاملصوا لعلو .و
 .101من ب وت هْ و عااهسصب ومامل( .)2002وطرائؽ التدريس العامةب وٌ1ب و ماٖ :ولعنو
عامسهنواسن نو.
 .102مل ًب واهسم( :)2008و ا سهص وعاتلنهو وااستخلعٕ وتانهخ وعالسٕ و

وتنمهص وعاته هنو

عاستلاا و عاتاإلهٔ وعاملن و عاتجا ونا وعالسٕ والى وتيمهم وعامناسص وعو لعلهص .مجمة
دراسات في المناىج وطرؽ التدريس بوعاللل(:)140و94-45و.
 .103عامهت بوماملوفمهٖ(.)1995وق ار ات في تدريس الرياضياتبوم تاصوعينجس وعامإلنهصو
عاإالن.و
 .104مسإبوسام (.)2001وسيكولوجية التعمـ والتعميـ األسس النظرية والتطبيقيةبوٌ1بو
ماٖ:ولعنوعامسهن واسن نو عات ههتو عاٌاا صو.
 .105مسإب وسام ( .)2005والقياس والتقويـ في التربية وعمـ النفسب وٌ2ب و ماٖ :ولعنو
عامسهن واسن نو عات ههتو.
 .106عامنههٔبو الوعحو(.)2009ومبادئ القياس والتقويـ في التربيةبوٌ2بوعا انقص:وجاملصو
عا انقص.
 .107عانجل ب وفامل و آخن ٖ( .)2004وطرؽ وأساليب واستراتيجيات صديثة في تدريس
العموـ،وٌ1ب لعنوعاه نوعالنا :وعاإالنو.
 .108ن عت بو الوعامجهل(.)1984وعمـ النفس التربويبوٌ1بو ماٖ:ولعنوعاهنقاٖو.
 .109ن عٖبوهلإ

و(.)2001والجديد في تعميـ العموـبوٌ1بو ماٖ:ولعنوعاهنقاٖو.
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 .110عا سسصب ون هْ( :)1993ومقارنة بيف أثري نموذجي ميرؿ -تينسوف وجانييو في
إكتساب مفاىيـ نصوية لدى طالبات اليؼ الثامف األساسيبونسااصوماجستهنولهنومن نبو
عاجاملصوعينلنهصو.
 .111عا هل بوههل()2005و.واألساليب الصديثة في تدريس العموـبوٌ1بوعامانعإبوعالهٖ:و
لعنوعا تا وعاجامل و.
 .112هعن وعاتناهصو عاتلسهٕوعاهسسٌهنهص(:)1999والخطة الخماسية لمتطوير التربوي ميفوفة
السياسات ،قطاع األىداؼ والنشاطات التطويريةبوعامس ل وعاثانهصبومانوبونعٕوعحبو سسٌهٖو.
 .113ه سّب وجمأ وهلإ

( .)1986وأثر المستوى التصييمي واستخداـ نموذج جانييو

ونموذج ميرؿ تينسوف وطريقة التسميع في اكتساب طمبة اليؼ األوؿ اإلعدادي لممفاىيـ
الج:رافيةبونسااصوماجستهنولهنومن ن وجاملصوعاهنم ٓو.
 .114ه سّبومالن(.)2002والموسوعة العربية -لميطمصات التربية وتكنولوجيا التعميـبو
ٌ:1وعاممس صوعالناهصوعاسل لهصبوعانهاً:وم تاصوعا عن لواسن نو عات ههتو.
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ملحق رقم ()3
قائمة بأسما السادة المصكميف ألدوات الدراسة

ـ

االسـ

الدرجة العممية

مكاف العمؿ

 1و ل.و ٌاولن هىو و فستاموعامنالجو ٌنْوعاتلنهو و

جاملصوعيهلن و

 2و سسهٕوههٖوعالهٖ و ماجستهنومنالجو ٌنْوتلنهو و

م نّوتنا و س ٕو وملهنهصو
عاتناهصو عاتلسهٕ–ولن وله و

3و

منعٕوعيسٌٔ و

ماجستهنوفاهاا و

4و و

نهههٖواا ن و

ا اا نه ووتناهص-و هههاا و

5و

سما ولانٕ و

م نّوتنا و س ٕو وملهنهصو
عاتناهصو عاتلسهٕ–ولن وله و
ملسمصو س ٕو وملنسصوعا اٌئو
عا لعلهص(ف)وايج هٖ و

ا اا نه ووتناهص-وفاهااو همهاا و ملسمصو س ٕو وملنسصوعا اٌئو
عا لعلهص(ف)وايج هٖ و

 6و اسهمصوفا و ن وو و ا اا نه وو س ٕو امصو+ولاس ٕو ملسمصو س ٕو وملنسصوعا اٌئو

7و

لاصوعاه هٕ و

تناهص و

عا لعلهص(ف)وايج هٖ و

ا اا نه ووتناهص-وو هههاا و

ملسمصو وملنسصواسٖوسيمصو
عيساسهص(ف)واساناإ و
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ملحق رقم ()4
المفاىيـ العممية الواردة في وصدة الخيائص الفيزيائية لممادة مف منياج العموـ
لميؼ السابع  /الجز األوؿ

ـ

المفيوـ العممي

ـ

المفيوـ العممي

1

عا تسص و

 11عات اثّ و

2

عااجٕ و

 12عا سهاٖ و

3

عا ثا ص و

 13لنجصوعا سهاٖ و

4

اااإوعامال و

 14لنجصونإااوعامال و

5

عانإل ان و

 15عار ٌوعاج

6

عاتجمل و

 16عانت ان و

7

لنجصوعانإل ان و

 17عانر اٌ و

8

لنجصوعاتجمل و

 18قان ٖوا هٔ و

و

 9و ٍالن و م موعاماا و

 19نٍنهصوعاان صوعاجهه هص و

 10عاتاخن و

 20عاهنعلاإوعااهنهص و
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جامعـة األزهــــــــر ــ ؼـــزة
عمــادة الدراســـــــــات العلٌا
كلٌـــــــــــة التربٌــــــــــــــة
قسم المناهج وطرق التـدرٌس

ملحق رقم()5

اختبار تحصٌلً فً المفاهٌم العلمٌة للصؾ السابع األساسً
الوحدة الدراسٌة الثالثة – الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة

الباحثة
وفاء علً حسن
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ملحق رقم ()5
الصورة األولٌة لالختبار
اختبار تحصٌلً فً المفاهٌم العلمٌة للصؾ السابع األساسً
اسم الطالبة0000000000000000000000000000 :

المدرسة0000000000000000000000000 :

الصؾ000000000000000000000000000000000 :

الدرجة الكلٌة 46 :

ضع دائرة حول رمز االجابة الصحٌحة :
 -1جمٌع المواد التالٌة تؽوص فً الماء ماعدا :
أ -الخشب

ب -الزلط

د -الحدٌد

ج -الزجاج

 -2أي األشكال التالٌة ٌمثل وضع قطعة ثلج فً الماء ؟
ب-

أ-

د-

ج-

 -3إذا علمت أن كثافة الزٌت0‚9جم  /سم ،3وكثافة الماء 1جم/سم ،3وكثافة الزئبق
 13‚6جم  /سم ، 3فأي األشكال التالٌة صحٌح ؟
أ-
ماء
زٌت

ب-
-

ج-

زئبق

زئبق

زئبق

د-

زٌت

ماء

زٌت

ماء

زٌت

ماء

زئبق

 -4احسب كثافة قطعة الزلط الموضحة بالشكل ،إذا كانت كتلتها  60جم .
3

أ 2 -جم/سم

3

ج -5 -جم/سم

ب 3 -جم/سم

3

د -7 -جم/سم

3

51سم3

3
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71سم

 -5أي األشكال البٌانٌة التالٌة ٌمثل العالقة بٌن الكتلة والحجم :
ب-

أ-

ج-

د-

ٌ -6مكن الحصول على أحجام مختلفة لنفس الكمٌة من :
ب -الزٌت

أ -الهواء

د -السكر

ج -العسل

الحجم
(سم)3

 -7من خالل الشكل المقابل تبلػ كثافة المادة :
3

أ 2 -جم/سم
ج 6 -جم/سم

3

ب 3 -جم/سم

3

4

3

د 9 -جم/سم

3
2
الكتلة

(جم)

02

9

6

.

 -8إذا كانت كتلة جسم ما 30جم  ،وحجمه  60سم ، 3فإن الجسم :
أٌ -ذوب فً الماء 0

بٌ -ظل معلقا ً فً الماء 0

جٌ -ؽوص تحت الماء 0

دٌ -طفو فوق سطح الماء 0

 -9تختلؾ كتلة كوب من الماء عن كتلة كوب من الرمل ،مع العلم أن الكوبان متساوٌان فً
الحجم  ،وذلك ألن :
أ -الماء سائل و الرمل صلب 0
ب -حجم الرمل أكبر من حجم الماء 0
ج -كثافة الماء تختلؾ عن كثافة الرمل 0
د -قوى التماسك بٌن جزٌئات الرمل أكبر منها بٌن جزٌئات الماء 0
 - 01أفضل الطرق لفحص قطعة من الذهب ،والتأكد من خلوها من الؽش هو :
أ -وزنها بالمٌزان الحساس

ب -تقطٌعها لرؤٌة ما بداخلها0

ج -تحدٌد كثافتها ومقارنته بكثافة الذهب0

د -صهرها لرؤٌة ما بداخلها 0
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 - 11ذهب حسام مع مدرسته فً رحلة إلى البحر المٌت ،واستمتع بالسباحة فٌه ،وبعد عدة
سنوات ذهب إلى بحر ؼزة مع أصدقائه ،وأراد السباحة ،ولكنه كاد أن ٌؽرق  .والتفسٌر
المنطقً لذلك هو :
أ -أن حسام نسً السباحة بعد فترة من الزمن 0
ب -كبر حسام وزاد وزنه بعد فترة ،مما كاد ٌسبب ؼرقه 0
ج -أن حسام ربما استعمل فً البحر المٌت بالون سباحة ،ولكنه نسى مع مرور الزمن 0
د -الملوحة الكبٌرة ،والكثافة العالٌة فً البحر المٌت ،ساعدته فً السباحة فً المرة األولى 0
 -12عملٌة تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الؽازٌة تسمى :
أ -االنصهار

ب -التجمد

د -التكاثؾ

ج -التبخر

 -13فً حالة المواد الصلبة ٌكون :
أ -الشكل والحجم ثابتان 0

ب -الشكل والحجم متؽٌران 0

05-س

ج -الحجم ثابت والشكل متؽٌر0

د -الشكل ثابت والحجم متؽٌر 0

درجة
0.-س الحرارة

 -14فً الشكل المقابل تكون حالة المادة خالل الفترة (س ،ص):
أ -سائلة

ب -صلبة

ج -ؼازٌة

د -سائلة وصلبة معا ً

س

 5-س

ص

.س 5-س0. --س

الزمن بالدقائق

|

|

| | | |

| | | |

|

 -15درجة انصهار المادة الواحدة :
أ -أقل من درجة تجمدها 0

ب -تساوي درجة تجمدها 0

ج -أكبر من درجة تجمدها 0

د -لٌس هناك عالقة بٌن درجتً التجمد واالنصهار0

 -16أي العبارات التالٌة خطأ :
أ -درجة االنصهار ثابتة للمادة الواحدة 0
ب -تعتبر درجة االنصهار خاصٌة فٌزٌائٌة للمادة النقٌة 0
ج -ال تتأثر درجة انصهار المادة بالضؽط الواقع علٌها 0
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د -لكل مادة درجة انصهار خاصة بها تختلؾ عن المادة األخرى 0
 -17تثبت درجة االنصهار أو التجمد أثناء التسخٌن أو التبرٌد لفترة من الزمن والسبب هو أن ّ :
أ -درجة االنصهار تساوي درجة التجمد للمادة الواحدة 0
ب -المادة تستؽل طاقتها الحرارٌة فً رفع درجة حرارتها أو خفضها 0
ج -التسخٌن أو التبرٌد بعد فترة ال ٌؤثر فً درجتً االنصهار أو التجمد 0
د -المادة تستؽل الطاقة الحرارٌة التً تزود بها أو تفقدها فً تحوٌلها من حالة ألخرى 0

 -18تنخفض درجة انصهار أو تجمد بعض المواد عن درجاتها الحقٌقٌة والسبب فً ذلك :
أ -وجود الشوائب فً المادة 0

ب -وجود ضؽط واقع على المادة 0

ج -ارتفاع درجة التسخٌن أو التبرٌد  0د – (أ  ،ب)معا ً 0
 -19إذا علمت أن درجة انصهار القصدٌر أقل من درجة انصهار الرصاص ،وكانت درجة
س  ،فإن درجة انصهار القصدٌر تساوي :
انصهار الرصاصْ 327
أ 232 -س

ج66. -س

ب327 -س

د0.83 -س

س  ،فإن درجة انصهاره ستكون :
 -20إذا علمت أن درجة تجمد البرافٌن ْ 54
أ0.. -س

ب 42 -س

ج54 -س

د -ـــ 54س

 -21جمٌع ما ٌلً ٌنطبق على ظاهرة شذوذ الماء ما عدا :
أٌ -زداد فٌها حجم الماء 0
ب -تحدث عند درجة أقل من 4س0
ج -تزداد كثافة الماء عند هذه الدرجة 0
د  -مهمة لألحٌاء البحرٌة واألسماك حٌث تمنع تجمدها 0
سلطات المٌاه بتفرٌػ األنابٌب من المٌاه عند توقع حدوث انجماد فً اللٌالً
 -22تقوم ُ
الباردة جدا وذلك ألن الماء سٌتجمد و :
أ -لن ٌصل للسكان 0

بٌ -سبب صدأ األنابٌب 0

جٌ -سبب تشقق األنابٌب 0

جٌ -سبب تلؾ عدادات المٌاه0
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ٌ -23مكن ترتٌب المواد التالٌة تصاعدٌا ً حسب قوى التجاذب بٌن الجزٌئات :
أ -أكسجٌن – ماء – حدٌد 0

ب -حدٌد – ماء – أكسجٌن 0

ج -أكسجٌن ـــ حدٌد – ماء 0

ج -ماء – حدٌد ـــ أكسجٌن 0

 -24إذا استمر تسخٌن السائل بعد ؼلٌانه لفترة زمنٌة :
ب -تثبت درجة الحرارة ثم تنخفض

أ -تنخفض درجة الحرارة0

د -تثبت درجة الحرارة مهما زاد التسخٌن 0

ج -تثبت درجة الحرارة ثم ترتفع 0

 -25ترش الطرق فً البالد الباردة بالملح فً اللٌالً التً ٌتوقع حدوث تجمد فٌها والسبب هو :
ب -لكً ٌختلط الماء بالثلج 0

أ -صهر الجلٌد بسرعة 0

ج -لكً تنخفض درجة تجمد الثلج دون الصفر 0د -لٌجعل الجلٌد ٌنصهر عند الصفر تماماً0
 -26تترك فراؼات محسوبة فً زجاجات المشروبات الؽازٌة وذلك :
ب -حتى ال تنفجر عندما تتجمد 0

أ -الرتفاع أثمان المشروبات الؽازٌة 0

د -لكسب المال بالؽش من الناس 0

ج -لمنع فوران المشروبات الؽازٌة 0

 -27العوامل اآلتٌة تؤثر فً سرعة تبخر المادة ما عدا واحدة :
أ -درجة الحرارة 0
ج -مساحة السطح 0

ب -حركة الهواء0
د -درجة االنصهار0

 -28عند وضع زجاجتٌن من الماء مختلفتٌن فً الحجم فً مجمد الثالجة :
أ -تتحدد درجة التجمد حسب كفاءة الثالجة وقوتها 0
بٌ -تجمد الماء فً الزجاجتٌن معا ً عند نفس درجة الحرارة 0
جٌ -تجمد الماء فً الزجاجة الكبٌرة قبل الماء فً الزجاجة الصؽٌرة 0
دٌ -تجمد الماء فً الزجاجة الصؽٌرة قبل الماء فً الزجاجة الكبٌرة 0
 -29أفضل طرٌقة تلجأ إلٌها لتجفٌؾ البامٌا هً :
أ -وضعها فً وعاء داخل الؽرفة 0

ب -وضعها فً وعاء فً الهواء الطلق 0

ج -نثرها على قطعة قماش فً الؽرفة 0

د -نثرها على قطعة قماش فً الهواء الطلق 0
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 -30أحد األشكال البٌانٌة التالٌة ٌمثل العالقة بٌن درجة الؽلٌان والضؽط :

ب ــ

أــ
ـــ
ـــ
ـــ

د ــ

ج ــ

س:
 -31أحد المدن التالٌة ٌؽلً الماء فٌها عند درجة حرارة أعلى من ْ 100
أ -أرٌحا

ب -جنٌن

د -رفح

ج -رام هللا

 -32من خالل الرسم ستجد أن أقل درجة ؼلٌان ستكون فً مدٌنة :
أ -أرٌحا

ب -الخلٌل

ج -القدس

د -ؼزة

القدس

الخلٌل
ؼزة

أرٌحا
درجة الحرارة

 -33من خالل الرسم البٌانً تبلػ درجة ؼلٌان الكحول :
أ 4. -س

ب6. -س

-

0..س

ج78 -س

د– 0..س

-

8.س

6.-س

الزمن بالدقائق

|

|

|

|

|

2 2‚5 3 3‚5 4
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|

|
0 0‚5

|

-

4.س

-

2.س

.س
.‚5

ٌ -34لجأ سكان أعالً الجبال إلى شواء اللحوم بدالً من طهٌها وذلك ألن :
أ -الشواء ٌوفر الوقت 0
ب -اللحوم ال تنضج بالطهً فً أعالً الجبال 0
ج -الشواء أحد العادات التً توارثها عن األجداد 0
د -طعم الشواء أفضل بكثٌر من طعم اللحوم المطهٌة 0
 -35أكثر المواد التالٌة قابلٌة لالنتشار واالنضؽاط هً :
أ -الهواء

الحلٌب

ب -الماء

د -الملح

-36عند فتح اسطوانة الؽاز فً أحد زواٌا المنزل نشم رائحتها فً جمٌع أنحاء المنزل وذلك:
أ -حركة جزٌئات الؽاز منتظمة ،مما ٌسبب انتشارها فً جمٌع زواٌا المنزل 0
ب -جزٌئات الؽاز لٌس لها عالقة ،ولكن ذرات الهواء هً التً تمتص رائحة الؽاز 0
ج -ألن قوى الترابط بٌن جزٌئات الؽاز قوٌة جداً ،وبالتالً تنتشر رائحتها فً جمٌع األنحاء0
د-ألن قوى الترابط بٌن جزٌئات الؽاز ضعٌفة جداً ،وبالتالً تنتشر جزٌئاته فً جمٌع األنحاء0
ٌ -37نص قانون بوٌل على أنّ حجم كمٌة معٌنة من ؼاز محصور ٌتناسب :
أ -عكسٌا ً مع الضؽط الواقع علٌه عند ثبات درجة الحرارة 0
ب -طردٌا ً مع الضؽط الواقع علٌه عند ثبات درجة الحرارة 0
ج -عكسٌا ً مع مربع الضؽط الواقع علٌه عند ثبات درجة الحرارة 0
د -طردٌا ً مع مربع الضؽط الواقع علٌه عند ثبات درجة الحرارة 0
 -38عدم ثبات حجم الؽاز وشكله عند نقله من وعاء آلخر ترجع إلى خاصٌتً :
أ -التجمد واالنصهار0

ب -التبخر والتكاثؾ 0

ج -الؽلٌان والتكاثؾ 0

د -االنتشار واالنضؽاط 0

 -39عند وضع لتر من الؽاز فً حٌز مقداره لتران فإن :
أ -الؽاز ٌشؽل كل الحٌز 0

ب -الؽاز ٌشؽل نصؾ الحٌز ،وٌبقى الباقً شاؼراً0

جٌ -نكمش الؽاز فً أسفل الحٌز 0

د -الؽاز ٌشؽل النصؾ العلوي ،وٌبقى السفلً فارؼا ً 0
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 -40عند وضع كمٌة من السكر فً كأس به ماء دون تحرٌك فإنّ :
أ -السكر ٌنتشر فً كأس الماء بعد فترة 0

ب -حبٌبات السكر تطفو على سطح الماء 0

ج -السكر ٌبقى فً القاع حتى تحرٌكه 0

د -طعم الماء ٌصبح حلواً والسكر فً القاع 0

 -41حسب النظرٌة الجزٌئٌة ،تكون حركة الجزٌئات فً الحالة :
أ -السائلة أعلى منها فً الحالة الؽازٌة 0

ب -الصلبة أعلى منها فً الحالة الؽازٌة 0

ج -الصلبة أعلى منها فً الحالة السائلة 0

د -الؽازٌة أعلى منها فً حالتً السٌولة والصالبة0

 -42حركة جزٌئات المادة الصلبة :
أ -عشوائٌة

ج -اهتزازٌة

ب -براونٌة

د -دورانٌة

 -43قوى التجاذب بٌن الجزٌئات تكون أكبر ما ٌمكن فً :
أ -النحاس

ب -البترول

د -األكسجٌن

ج -الماء

 -44عند اضافة 100سم 3من الماء إلى 100سم 3من الكحول فً مخبار مدرج ،تكون قٌمة
الحجم الناتج عن مزج كلتا المادتٌن أقل من 200سم ، 3وٌرجع ذلك إلى :
أ -تبخر جزء قلٌل من الكحول 0
ب -انسكاب قلٌل من الماء خارج المخبار المدرج 0
ج -التصاق كمٌة من الماء والكحول فً جدار المخبار المدرج 0
د -انتشار جزٌئات الماء فً الفراؼات البٌنٌة بٌن جزٌئات الكحول 0
 -45نستطٌع اللعب بكرة القدم ألن :
أ -الهواء فً الكرة ٌقلل االحتكاك وٌقلل الضؽط 0
ب -الهواء فً الكرة ٌقلل االحتكاك وٌزٌد الضؽط 0
ج -الهواء فً الكرة ٌزٌد االحتكاك وٌقلل الضؽط 0
د -الهواء فً الكرة ٌزٌد االحتكاك وٌزٌد الضؽط 0
 -46نستطٌع فصل مخلوط من الماء والكحول والزئبق عن طرٌق :
أ -االنصهار

ب -الؽلٌان

ج -التجمد
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د -االنضؽاط

مفتاح اإلجابة لالختبار التحصٌلً
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00
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×
×
×
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×
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ملحق رقم ()6
اختبار تصييؿ المفاىيـ العممية( اليورة النيائية )
عزيزتي الطالبة،،،

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
ه لّوعاختاانوعام واهٖوهلهٓوها وقهاووملىوع تسِاآواسمهِالهٕوعالسمهِصوعاِ عنل وااا اِل و

عاثااثص-وعاخإلا يوعاهههها هصواسمال و-و وماا وعالس ٕوعالامصو .و

عااااثصوت نو تِثمٖواسِٖوتلا نِٓبو ن ِاوتنجِ ومنِٓوقِنعا وتلسهمِاإوعاختاِانوا ِٔو ناهِصو لقِصبو
سماواأٖولمعوعاختاانواهووادو يقصوااالنجاإوعاملنسهصو جعنماوا نًوعااا وعالسم  .و

تعليمات االختبار:
 هت ٖووعاختاانومٖو()38و إن ومٖون َوعختهانومٖومتللل.
 عقن و ٔو اان والقصو ناهصوقأوعوجااصو ن ا.
 ا ٔو إن وفنالصوخهانعإواهن اوهجااصو عال و إٌومناساصو سهٓوفٖوترل ولع ن وا ا ا.
 هنجمونإٔوعوجااصوعاإلاهاصو ومهتا وعوجااصوعامن ْومتو نقصوعيس سص .و

شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة
وفاء علي حسن
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الصورة النهائٌة لالختبار
اختبار تحصٌلً فً المفاهٌم العلمٌة الواردة فً الوحدة الثالثة
وحدة الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة
للصؾ السابع األساسً
اسم الطالبة0000000000000000000000000000 :

المدرسة0000000000000000000000000 :

الصؾ000000000000000000000000000000000 :

الدرجة الكلٌة 38:

ضع دائرة حول رمز االجابة الصحٌحة :
 -1جمٌع المواد التالٌة تؽوص فً الماء ماعدا :
ب -الزلط

أ -الخشب

د -الحدٌد

ج -الزجاج

 -2أي األشكال التالٌة ٌمثل وضع قطعة ثلج فً الماء ؟
ب-

أ-

د-

ج-

 -3احسب كثافة قطعة الزلط الموضحة بالشكل ،إذا كانت كتلتها  60جم .
3

ب 3 -جم/سم

أ 2 -جم/سم

3

ج -5 -جم/سم

3

د -7 -جم/سم

3

71سم

51سم3

3

 -4أي األشكال البٌانٌة التالٌة ٌمثل العالقة بٌن الكتلة والحجم :
أ-

ج-

ب-

ٌ -5مكن الحصول على أحجام مختلفة لنفس الكمٌة من :
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د-

ب -الزٌت

أ -الهواء

د -السكر

ج -العسل

الحجم
(سم)3

 -6من خالل الشكل المقابل تبلػ كثافة المادة :
3

ب 3 -جم/سم

3

د 9 -جم/سم

ب 2 -جم/سم

ج 6 -جم/سم

3

4

3

3
2
الكتلة

(جم)

03

9

6

.

 -7إذا كانت كتلة جسم ما 30جم  ،وحجمه  60سم ، 3فإن الجسم :
أٌ -ذوب فً الماء 0

بٌ -ظل معلقا ً فً الماء 0

جٌ -ؽوص تحت الماء 0

دٌ -طفو فوق سطح الماء 0

 -8تختلؾ كتلة كوب من الماء عن كتلة كوب من الرمل ،مع العلم أن الكوبان متساوٌان فً
الحجم  ،وذلك ألن :
أ -الماء سائل و الرمل صلب 0
ب -حجم الرمل أكبر من حجم الماء 0
ج -كثافة الماء تختلؾ عن كثافة الرمل 0
د -قوى التماسك بٌن جزٌئات الرمل أكبر منها بٌن جزٌئات الماء 0
 -9أفضل الطرق لفحص قطعة من الذهب ،والتأكد من خلوها من الؽش هو :
أ-وزنها بالمٌزان الحساس

ب -تقطٌعها لرؤٌة ما بداخلها0

ج -تحدٌد كثافتها ومقارنته بكثافة الذهب0

د -صهرها لرؤٌة ما بداخلها 0

 -10ذهب حسام مع مدرسته فً رحلة إلى البحر المٌت ،واستمتع بالسباحة فٌه ،وبعد
عدة سنوات ذهب إلى بحر ؼزة مع أصدقائه ،وأراد السباحة ،ولكنه كاد أن ٌؽرق .
والتفسٌر المنطقً لذلك هو :
أ -أن حسام نسً السباحة بعد فترة من الزمن 0
ب -كبر حسام وزاد وزنه بعد فترة ،مما كاد ٌسبب ؼرقه 0
ج -أن حسام ربما استعمل فً البحر المٌت بالون سباحة ،ولكنه نسى مع مرور الزمن 0
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د -الملوحة الكبٌرة ،والكثافة العالٌة فً البحر المٌت ،ساعدته فً السباحة فً المرة األولى 0

 -11عملٌة تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الؽازٌة تسمى :
أ -االنصهار

ب -التجمد

د -التكاثؾ

ج -التبخر

 -12فً حالة المواد الصلبة ٌكون :
أ -الشكل والحجم ثابتان 0

ب -الشكل والحجم متؽٌران 0

ج -الحجم ثابت والشكل متؽٌر0

05سدرجة
0.-س الحرارة

د -الشكل ثابت والحجم متؽٌر 0

 -03فً الشكل المقابل تكون حالة المادة خالل الفترة (س ،ص):
أ-سائلة
ج -ؼازٌة

ب -صلبة

س

5س.--س

ص

د -سائلة وصلبة معا ً

5-س0.--س

الزمن بالدقائق

|

| | | | |

| | | |

|

 -14درجة انصهار المادة الواحدة :
أ -أقل من درجة تجمدها 0
ج -أكبر من درجة تجمدها 0

ب -تساوي درجة تجمدها 0
د -لٌس هناك عالقة بٌن درجتً التجمد واالنصهار0

 -15أي العبارات التالٌة خطأ :
أ -درجة االنصهار ثابتة للمادة الواحدة 0
ب -تعتبر درجة االنصهار خاصٌة فٌزٌائٌة للمادة النقٌة 0
ج -ال تتأثر درجة انصهار المادة بالضؽط الواقع علٌها 0
د -لكل مادة درجة انصهار خاصة بها تختلؾ عن المادة األخرى 0

 -16تثبت درجة االنصهار أو التجمد أثناء التسخٌن أو التبرٌد لفترة من الزمن والسبب هو
أن ّ :
أ -درجة االنصهار تساوي درجة التجمد للمادة الواحدة 0
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ب -المادة تستؽل طاقتها الحرارٌة فً رفع درجة حرارتها أو خفضها 0
ج -التسخٌن أو التبرٌد بعد فترة ال ٌؤثر فً درجتً االنصهار أو التجمد 0
د -المادة تستؽل الطاقة الحرارٌة التً تزود بها أو تفقدها فً تحوٌلها من حالة ألخرى 0
 -17تنخفض درجة انصهار أو تجمد بعض المواد عن درجاتها الحقٌقٌة والسبب فً ذلك :
أ -وجود الشوائب فً المادة 0

ب -وجود ضؽط واقع على المادة 0

ج -ارتفاع درجة التسخٌن أو التبرٌد  0د – (أ  ،ب)معا ً 0
 -18إذا علمت أن درجة انصهار القصدٌر أقل من درجة انصهار الرصاص ،وكانت درجة
س  ،فإن درجة انصهار القصدٌر تساوي :
انصهار الرصاصْ 327
أ 232 -س

ج66. -س

ب327 -س

د0.83 -س

س  ،فإن درجة انصهاره ستكون :
 -19إذا علمت أن درجة تجمد البرافٌن ْ 54
أ0.. -س

ج54 -س

ب 42 -س

د -ـــ 54س

 -20جمٌع ما ٌلً ٌنطبق على ظاهرة شذوذ الماء ما عدا :
أٌ -زداد فٌها حجم الماء 0
ب -تحدث عند درجة أقل من 4س0
ج -تزداد كثافة الماء عند هذه الدرجة 0
د  -مهمة لألحٌاء البحرٌة واألسماك حٌث تمنع تجمدها 0
سلطات المٌاه بتفرٌػ األنابٌب من المٌاه عند توقع حدوث انجماد فً اللٌالً
 -21تقوم ُ
الباردة جدا وذلك ألن الماء سٌتجمد و :
أ -لن ٌصل للسكان 0
جٌ -سبب تشقق األنابٌب 0

بٌ -سبب صدأ األنابٌب 0
جٌ -سبب تلؾ عدادات المٌاه0

 -22ترش الطرق فً البالد الباردة بالملح فً اللٌالً التً ٌتوقع حدوث تجمد فٌها والسبب
هو :
ب -لكً ٌختلط الماء بالثلج 0

أ -صهر الجلٌد بسرعة 0

ج -لكً تنخفض درجة تجمد الثلج دون الصفر 0د -لٌجعل الجلٌد ٌنصهر عند الصفر تماماً0
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 -23تترك فراؼات محسوبة فً زجاجات المشروبات الؽازٌة وذلك :
أ -الرتفاع أثمان المشروبات الؽازٌة 0

ب -حتى ال تنفجر عندما تتجمد 0

ج -لمنع فوران المشروبات الؽازٌة 0

د -لكسب المال بالؽش من الناس 0

 -24العوامل اآلتٌة تؤثر فً سرعة تبخر المادة ما عدا واحدة :
ب -حركة الهواء0

أ -درجة الحرارة 0

د -درجة االنصهار0

ج -مساحة السطح 0

 -25عند وضع زجاجتٌن من الماء مختلفتٌن فً الحجم فً مجمد الثالجة :
أ -تتحدد درجة التجمد حسب كفاءة الثالجة وقوتها 0
بٌ -تجمد الماء فً الزجاجتٌن معا ً عند نفس درجة الحرارة 0
جٌ -تجمد الماء فً الزجاجة الكبٌرة قبل الماء فً الزجاجة الصؽٌرة 0
دٌ-تجمد الماء فً الزجاجة الصؽٌرة قبل الماء فً الزجاجة الكبٌرة 0
 -26أفضل طرٌقة تلجأ إلٌها لتجفٌؾ البامٌا هً :
أ -وضعها فً وعاء داخل الؽرفة 0

ب -وضعها فً وعاء فً الهواء الطلق 0

ج -نثرها على قطعة قماش فً الؽرفة 0

د -نثرها على قطعة قماش فً الهواء الطلق 0

س:
 -27أحد المدن التالٌة ٌؽلً الماء فٌها عند درجة حرارة أعلى من ْ 100
أ -أرٌحا

ب -جنٌن

د -رفح

ج -رام هللا

القدس

 -28من خالل الرسم ستجد أن أقل درجة ؼلٌان ستكون فً مدٌنة :
أ -أرٌحا

ب -الخلٌل

ج -القدس

د -ؼزة

الخلٌل

ؼزة

أرٌحا
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درجة الحرارة

 -29من خالل الرسم البٌانً تبلػ درجة ؼلٌان الكحول :
أ 4. -س

ب6. -س

-

0..س

ج78 -س

د– 0..س

-

8.س

6.-س

|

الزمن بالدقائق

|

|

|

|

2 2‚5 3 3‚5 4

|

|

0 0‚5

|

4.س

2.س
.س

.‚5

ٌ -30لجأ سكان أعالً الجبال إلى شواء اللحوم بدالً من طهٌها وذلك ألن :
أ -الشواء ٌوفر الوقت 0
ب -اللحوم ال تنضج بالطهً فً أعالً الجبال 0
ج -الشواء أحد العادات التً توارثها عن األجداد 0
د -طعم الشواء أفضل بكثٌر من طعم اللحوم المطهٌة 0
 -31أكثر المواد التالٌة قابلٌة لالنتشار واالنضؽاط هً :
أ -الهواء

ج -الحلٌب

ب -الماء

د -الملح

-32عند فتح اسطوانة الؽاز فً أحد زواٌا المنزل نشم رائحتها فً جمٌع أنحاء المنزل وذلك:
أ -حركة جزٌئات الؽاز منتظمة ،مما ٌسبب انتشارها فً جمٌع زواٌا المنزل 0
ب -جزٌئات الؽاز لٌس لها عالقة ،ولكن ذرات الهواء هً التً تمتص رائحة الؽاز 0
ج -ألن قوى الترابط بٌن جزٌئات الؽاز قوٌة جداً ،وبالتالً تنتشر رائحتها فً جمٌع األنحاء0
د-ألن قوى الترابط بٌن جزٌئات الؽاز ضعٌفة جداً ،وبالتالً تنتشر جزٌئاته فً جمٌع األنحاء0
 -33عدم ثبات حجم الؽاز وشكله عند نقله من وعاء آلخر ترجع إلى خاصٌتً :
أ -التجمد واالنصهار0
ج -الؽلٌان والتكاثؾ 0

ب -التبخر والتكاثؾ 0
د -االنتشار واالنضؽاط 0
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 -34عند وضع لتر من الؽاز فً حٌز مقداره لتران فإن :
أ -الؽاز ٌشؽل كل الحٌز 0

ب -الؽاز ٌشؽل نصؾ الحٌز ،وٌبقى الباقً شاؼراً0

جٌ -نكمش الؽاز فً أسفل الحٌز  0د -الؽاز ٌشؽل النصؾ العلوي ،وٌبقى السفلً فارؼا ً 0
 -35عند وضع كمٌة من السكر فً كأس به ماء دون تحرٌك فإنّ :
أ -السكر ٌنتشر فً كأس الماء بعد فترة 0
ج -السكر ٌبقى فً القاع حتى تحرٌكه 0

ب -حبٌبات السكر تطفو على سطح الماء 0

د -طعم الماء ٌصبح حلواً والسكر فً القاع 0

 -36حسب النظرٌة الجزٌئٌة ،تكون حركة الجزٌئات فً الحالة :
أ -السائلة أعلى منها فً الحالة الؽازٌة 0
ج -الصلبة أعلى منها فً الحالة السائلة 0

ب -الصلبة أعلى منها فً الحالة الؽازٌة 0
د -الؽازٌة أعلى منها فً حالتً السٌولة والصالبة0

 -37قوى التجاذب بٌن الجزٌئات تكون أكبر ما ٌمكن فً :
أ -النحاس

ج -الماء

ب -البترول

 -38نستطٌع اللعب بكرة القدم ألن :
أ -الهواء فً الكرة ٌقلل االحتكاك وٌقلل الضؽط 0
ب -الهواء فً الكرة ٌقلل االحتكاك وٌزٌد الضؽط 0
ج -الهواء فً الكرة ٌزٌد االحتكاك وٌقلل الضؽط 0
د -الهواء فً الكرة ٌزٌد االحتكاك وٌزٌد الضؽط 0
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د -األكسجٌن

مفتاح اإلجابة النموذجٌة لالختبار التحصٌلً
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اسم الطالبة................. :

الصورة األولٌة
الختبار التفكٌر االستداللً

الصؾ .................... :

درجة االختبار 33 :
زمن االختبار 22 :دقٌقة

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :
أوال القدرة على االستنباط :
ٌ -0زٌد السائق من كمٌة الهواء فً اطارات سٌارته فً الشتاء ألن الهواء :
أٌ -تمدد بالتبرٌد 0

بٌ -نكمش بالتسخٌن 0

جٌ -نكمش بالتبرٌد 0

دٌ -تمدد بالتسخٌن 0

 -4مكعب حدٌد طول ضلعه 4سم وكتلته 341جم تكون كثافته :
أ 181 -جم  /سم1 3

ج 18 -جم  /سم0 3

ب 41 -جم  /سم0 3

د21 -جم  /سم0 3

 -3تتمٌز المواد السائلة بأن لها :
أ -شكل متؽٌر وحجم ثابت 0

ب  -شكل وحجم ثابتان 0

ج -شكل وحجم متؽٌران 0

د -شكل ثابت وحجم متؽٌر 0

 -2عند تعرٌض قطعة من الحدٌد لضؽط معٌن ال نحس بنقصان حجمها ألن :
أ -قوى التجاذب بٌن جزٌئاتها عالٌة 0

ب -جزٌئات المادة تهتز فً مواضع ثابتة 0

ج -الحدٌد مادة صلبة قابلٌتها لالنضؽاط قلٌلة جداً  0د -كتلة الحدٌد تبقى ثابتة 0
ٌ -2أخذ الزٌت شكل اإلناء الذي ٌوضع فٌه ألن :
أ -حجم الزٌت ٌزداد 0
ج -كتلة الزٌت تبقى ثابتة 0

ب -كثافة الزٌت عالٌة نسبٌا ً 0
د -الزٌت من المواد السائلة 0

ٌ -2علم محمد أن كثافة زٌت الزٌتون هً 1‚2جم  /سم ، 3وعندما اشترى قارورة زٌت
بحجم  4111سم 3وجد أن كتلتها تساوي  0211جم  ،هل كان الزٌت الذي اشتراه
مؽشوشا ً أم ال ولماذا ؟ أ -مؽشوشا ً  :ألن كثافته أقل من كثافة الزٌت الحقٌقً 0
ب -مؽشوشا ً  :ألن كثافته أعلى من كثافة الزٌت الحقٌقً 0
ج -ؼٌر مؽشوش :ألن كثافته نفس كثافة الزٌت الحقٌقً 0
د -ؼٌر مؽشوش  :ألنه ال ٌوجد عالقة بٌن نقاوة الزٌت وكثافته 0
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س"  ،اذن :
" -2اذا علمت ان درجة انصهار النفثالٌن تساويْ 21‚4
أ -عند درجة  71س ٌكون النفثالٌن فً الحالة السائلة 0
ب -عند درجة  91س ٌكون النفثالٌن فً الحالة الصلبة 0
ج -عند درجة  71س ٌكون النفثالٌن فً الحالة الصلبة 0
د -النفثالٌن مادة سائلة فً درجة حرارة الؽرفة 0
ٌ" -2شذ الماء عن ؼٌره من السوائل عند تجمده حٌث ٌزداد حجمه وتقل كثافته " ،اذاً
عند تجمد السوائل :
بٌ -قل حجمها وتزداد كثافتها 0

أٌ -زداد حجمها وتزداد كثافتها 0
جٌ -زداد حجمها وتقل كثافتها 0
-2

درجة
الحرارة(س)

دٌ -قل حجمها وتقل كثافتها 0

111-

من الرسم المقابل استنبط أن درجة ؼلٌان المادة هً :
أ21 -س

81-

ب 45 -س

61-

ج61 -س

41-

د –  81س

21-

الزمن بالدقائق

5

4

3

2

1

صفر

" -01لكل مادة نقٌة كثافة خاصة بها تمٌزها عن ؼٌرها من المواد " لذلك :
أ -ال ٌمكن معرفة كثافة المواد ؼٌر النقٌة 0

ب -كثافة المادة ال تتأثر بمدى نقاوتها 0

جٌ -مكن الكشؾ عن مدى نقاوة المادة عند معرفة كثافتها  0د -كثافة المادة لٌست ثابتة0
 -00ال ٌمكن استخدام مٌزان كحولً لقٌاس درجة ؼلٌان الماء ألن :
أ -درجة ؼلٌان الكحول أعلى من درجة ؼلٌان الماء  0ب -كثافة الكحول أعلى من كثافة الماء0
ج -درجة ؼلٌان الكحول أقل من درجة ؼلٌان الماء0
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د -كثافة الكحول أقل من كثافة الماء 0

 -04نرى ؼاز القداحات (البٌوتان) داخل القداحة فً حالة سائلة ألنه :
أ -هو أصالً فً حالة سائلة 0
جٌ -تم تخزٌنه تحت ضؽط شدٌد 0

بٌ -تم تخزٌنه تحت درجة حرارة مرتفعة 0
دٌ -تم تخزٌنه تحت درجة حرارة منخفضة 0

ثانٌا ً  :القدرة على االستقراء :
 " -03عند تسخٌن بعض المواد الصلبة فإنها تتحول عند درجات حرارة معٌنة إلى الحالة
السائلة" أي االفتراضات التالٌة صحٌحة :
أ -جمٌع المواد الصلبة تتحول بالتسخٌن إلى الحالة السائلة عند نفس الدرجة 0
بٌ -تم تحوٌل المواد من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخٌن 0
ج -تسخٌن المواد الصلبة عند أي درجة ٌؤدي إلى تحولها من الحالة الصلبة إلى السائلة 0
د -لكل مادة صلبة درجة حرارة معٌنة تتحول عندها من الحالة الصلبة إلى السائلة 0
" -02جزٌئاااااات الماااااادة توجاااااد فاااااً حركاااااة مساااااتمرة وتختلاااااؾ حركتهاااااا مااااان حالاااااة
إلى أخرى " أي االفتراضات التالٌة صحٌحة :
أ -جزٌئات المواد الصلبة عدٌمة الحركة0
ب -جزٌئات المواد تتحرك عند تسخٌنها0
ج  -حركة الجزٌئات فً الحالة السائلة تكون أكبر ما ٌمكن0
د -جزٌئات المواد الؽازٌة تتجاذب مع بعضها بقوة أكبر من ؼٌرها 0

 -02هل تستطٌع اضافة الكمٌة التً ترٌد من ؼاز إلى آخر فً الحجم ذاته  ،ولماذا؟
أ -نعم  :ألن الؽازات لدٌها قابلٌة عالٌة لالنضؽاط 0
ب -ال  :ألن حجم الؽازٌن معا ً ٌزداد 0
ج -نعم :ألن جزٌئات الؽازات حرة الحركة 0
د -ال  :ألن الؽازات تأخذ حجم اإلناء الذي توضع فٌه 0

159

ٌ -02رٌااد أحمااد اضااافة كمٌااة الزباادة وهااً صاالبة إلااى عجٌنااة الكعااك حتااى ٌااوفر ماان
كمٌة الزبدة المطلوبة  ،هل ما ٌرٌده أحمد صحٌح ؟
أ -صحٌح  :ألن كتلة الزبدة تزداد عند انصهارها 0
ب -ؼٌر صحٌح  :ألن كتلة الزبدة تقل عند انصهارها 0
ج -صحٌح  :ألن كثافة الزبدة تزداد بعد انصهارها 0
د -ؼٌر صحٌح  :ألن كتلة الزبدة تبقى ثابتة بعد انصهارها 0
" -02اذا علماااات ان القاااادس منطقااااة ضااااؽط جااااوي ماااانخفض "  ،فااااأي االفتراضااااات
التالٌة صحٌحة:
بٌ -صعب انضاج الطعام فٌها0

أٌ -سهل انضاج الطعام فٌها

د( -أ  +ج ) صحٌحتان 0

ج -ترتفع درجة الؽلٌان فٌها 0

 -02لدٌك المواد التالٌة لها نفس الكتلة  :ماء – حدٌد – قطن – خشب – ألومنٌوم ٌ ،كون
ترتٌب هذه المواد من األكبر حجما ً إلى األصؽر حجما ً كالتالً :
أ -قطن -خشب -ماء -ألومنٌوم -حدٌد 0

ب -حدٌد -ألومنٌوم -ماء -خشب -قطن 0

ج -حدٌد -قطن -ألومنٌوم -خشب -ماء0

د -قطن -حدٌد -ألومنٌوم -خشب -ماء 0

ٌ" -02قل حجم المادة فً الحالة الؽازٌة عند زٌادة الضؽط الواقع علٌها "  ،لذلك :
ب -تقل كتلة المادة عند زٌادة الضؽط علٌها 0

أ -الؽازات ؼٌر قابلة لالنضؽاط 0

جٌ -مكن وضع كمٌات كبٌرة من الؽاز فً اسطوانة 0د -تزداد كتلة المادة عند زٌادة الضؽط علٌها0
 -41كل العبارات التالٌة خطأ ما عدا :
أ -درجة االنصهار تساوي درجة التجمد 0

ب -درجة االنصهار أكبر من درجة التجمد 0

ج -درجة االنصهار أقل من درجة التجمد 0

د -درجة االنصهار تساوي درجة التبخر 0

-40
أ -الكتلة

كتلة وحدة الحجوم هً :
ج -الكثافة

ب -الحجم
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د -الوزن

 -44جمٌع ما ٌلً ٌنطبق على الؽازات ما عدا :
أ -ال تحتفظ بحجم ثابت 0
بٌ -تؽٌر شكلها بتؽٌر شكل االناء 0
ج -جزٌئاتها متقاربة بشكل كبٌر جداً 0
دٌ -مكن الوصول إلى هذه الحالة بتسخٌن المادة السائلة حتى الؽلٌان 0
 -43الشكل الذي ٌمثل العالقة بٌن درجة الحرارة و سرعة التبخر :
أ-

ب-

ج-

د-

ثالثا ً  :القدرة على االستنتاج :
ٌ -42تساوى كٌلو العسل وكٌلو الزٌت فً :
أ -الحجم 0

ج -الكثافة 0

ب -الكتلة 0

د ( -أ  ،ب ) معا ً 0

 -42عند وضع زجاجة ماء مملوءة إلى نصفها فً المجمد فإن حجم الماء :
أٌ -زداد 0

بٌ -قل 0

جٌ -بقى كما هو0

د -تنفجر الزجاجة0
3

حجمه 71سم

 -42عند سحب الورقة الفاصلة بٌن اإلناءٌن نالحظ :
أ -حجم الدخان= 41سم 3وشكله ثابت 0

ورقة فاصلة

ب -حجم الدخان=71سم3وشكل الدخان هو شكل اإلناء الكبٌر 0
ج -حجم الدخان=31سم 3وشكل الدخان هو شكل اإلناء الصؽٌر0

ورقة مدخنة

3

حجمه31سم

د -حجم الدخان=111سم 3وشكل الدخان هو شكل اإلناء الصؽٌر والكبٌر0
 -42تحول المادة من الحالة الؽازٌة إلى الحالة السائلة بالتبرٌد ٌسمى :
أ -االنصهار 0

ب -التبخر 0

ج -التكثؾ 0

 -42عند وضع قارورة بها محلول ملحً فً مجمد الثالجة أتوقع أن :
أ  -ال ٌتجمد المحلول الملحً 0
بٌ -تجمد المحلول الملحً فً نفس الزمن الذي ٌتجمد فٌه الماء النقً 0
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د -التجمد 0

جٌ -حتاج المحلول الملحً لكً ٌتجمد إلى زمن أكثر مما ٌحتاجه الماء النقً 0
د ٌ -حتاج المحلول الملحً لكً ٌتجمد إلى زمن أقل مما ٌحتاجه الماء النقً 0
 " -42عملٌتا التبخر والتكاثؾ تحافظان على التوازن البٌئً للؽالؾ المائً " أي
االفتراضات التالٌة صحٌحة :
أ -عملٌتا التبخر والتكاثؾ تحدثان فً نفس الوقت وبنفس الكمٌة
ب -عملٌة التبخر تحدث فً النهار وعملٌة التكاثؾ تحدث فً اللٌل 0
ج -عملٌة التكاثؾ تحدث بكمٌة أكبر من عملٌة التبخر مما ٌزٌد من كمٌة الماء على سطح األرض 0
د-عملٌتا التبخر والتكاثؾ عملٌتان عكسٌتان تحدثان باستمرار نتٌجة االختالؾ فً درجات الحرارة0
 -31تثبااات درجاااة الحااارارة عنااادما تبااادأ الماااادة باااالتحول مااان الحالاااة الصااالبة إلاااى الحالاااة
السائلة بالتسخٌن ألن الطاقة الحرارٌة :
أ -تستؽل فً رفع درجة حرارة المادة

ب  -تصبح ؼٌر كافٌة لرفع درجة حرارة المادة0

ج -تستؽل فً عملٌة التحول من الحالة الصلبة إلى السائلة  0د ( -أ  ،ج ) معا ً 0
 " -30اذا كان حجم المادة ٌتؽٌر عند تحولها من حالة إلى أخرى تحت تأثٌر درجات
الحرارة "  ،فأي االستنتاجات التالٌة صحٌحة :
أ -كتلة المادة تتؽٌر بتؽٌر درجات الحرارة  0ب -كثافة المادة ٌمكن أن تتؽٌر بتؽٌر درجة الحرارة0
د( -أ  ،ب) استنتاجات صحٌحة 0
ج -كثافة المادة ال تتؽٌر بتؽٌر درجة الحرارة0
 -34جمٌع ما ٌلً ٌنطبق على التبخر ما عدا :
أ -تكون مصحوبة بفقاعات 0

ب -تحدث عند سطح السائل فقط 0

ج -تتحول فٌها المادة السائلة إلى الؽازٌة 0

د -تحدث عند جمٌع درجات الحرارة 0

-33
أ -نحاس

أعلى المواد التالٌة فً درجة االنصهار :
ب -بنزٌن

ج -كحول
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د -أكسجٌن

مفتاح اإلجابة الختبار التفكٌر االستداللً
أوالً  :القدرة على االستنباط :

رقم السؤال

أ

ب

02

×

×

0
×

4
3

ج

د

رقم السؤال

أ

×
×
×

2
2

×

2

×

×

40

×

44

×

43

×

ثالثا ً  :القدرة على االستنتاج :

×

2

×

02
41

2

×

2
01

×

رقم السؤال

أ

00

×

42

×

04

×

42

×

ثانٌا ً  :القدرة على االستقراء :

42

رقم السؤال

أ

ب

×
×

02

ب

ج

×
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د

×

42

×

42

×
×

42

×

02

02

ج

د

×

03

02

ب

ج

د

31

×

30

×

34

×

33

×

و

ملحق رقم ()8
اليورة النيائية الختبار ميارات التفكير االستداللي
و
و
و
و
و
و
و
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اختبار ميارات التفكير االستداللي
عزيزتي الطالبة،،،

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
ه ِِلّوعاختاِِانوعاِِم واِِهٖوهِِلهٓوها ِ وقهِِاوومِِل وع تسِِاآوام ِِانعإوعاته هِِن عاسِِتلاا و

ااا اِِل وعاثااثِِص-وعاخإلِِا يوعاهههها هِِصواسمِِال و-و ِ وماا ِ وعالس ِ ٕوعالامِِصو ل ِ و(االستتتت ال ،
االستنباط  ،االستنتاج ) .و
عااااثصوت نو تِثمٖواسِٖوتلا نِٓبو ن ِاوتنجِ ومنِٓوقِنعا وتلسهمِاإوعاختاِانوا ِٔو ناهِصو لقِصبو
سماواأٖولمعوعاختاانواهووادو يقصوااالنجاإوعاملنسهصو جعنماوا نًوعااا وعالسم  .و

تعليمات االختبار:
 هت ٖووعاختاانومٖو()27و إن ومٖون َوعختهانومٖومتللل.
 عقن و ٔو اان والقصو ناهصوقأوعوجااصو ن ا.
 ا ٔو إن وفنالصوخهانعإواهن اوهجااصو عال و إٌومناساصو سهٓوفٖوترل ولع ن وا ا ا.
 هنجمونإٔوعوجااصوعاإلاهاصو ومهتا وعوجااصوعامن ْومتو نقصوعيس سص .و

شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة
وفاء علي حسن
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االختبار بصورته النهائٌة
اختبار لقٌاس مهارات التفكٌر االستداللً للوحدة
الثالثة الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة
للصؾ السابع
درجة االختبار 42 :

اسم الطالبة................. :

زمن االختبار  22 :دقٌقة

الصؾ .................... :
ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :
أوال القدرة على االستنباط :

ٌ -1زٌد السائق من كمٌة الهواء فً اطارات سٌارته فً الشتاء ألن الهواء :
بٌ -نكمش بالتسخٌن 0

أٌ-تمدد بالتبرٌد 0

دٌ -تمدد بالتسخٌن 0

جٌ -نكمش بالتبرٌد 0

 -2مكعب حدٌد طول ضلعه 4سم وكتلته 341جم تكون كثافته :
أ 181 -جم  /سم1 3

ب 41 -جم  /سم0 3

ج 18 -جم  /سم 0 3د21 -جم  /سم0 3

 -3تتمٌز المواد السائلة بأن لها :
أ -شكل متؽٌر وحجم ثابت 0

ب  -شكل وحجم ثابتان 0

ج -شكل وحجم متؽٌران 0

د -شكل ثابت وحجم متؽٌر 0

ٌ -4علم محمد أن كثافة زٌت الزٌتون هً 1‚2جم  /سم ، 3وعندما اشترى قارورة زٌت
بحجم  4111سم 3وجد أن كتلتها تساوي  0211جم  ،هل كان الزٌت الذي اشتراه
مؽشوشا ً أم ال ولماذا ؟
أ -مؽشوشا ً  :ألن كثافته أقل من كثافة الزٌت الحقٌقً 0
ب-مؽشوشا ً  :ألن كثافته أعلى من كثافة الزٌت الحقٌقً 0
ج -ؼٌر مؽشوش :ألن كثافته نفس كثافة الزٌت الحقٌقً 0
د -ؼٌر مؽشوش  :ألنه ال ٌوجد عالقة بٌن نقاوة الزٌت وكثافته 0
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-5

س"  ،اذن :
"اذا علمت ان درجة انصهار النفثالٌن تساويْ 21‚4

أ -عند درجة  71س ٌكون النفثالٌن فً الحالة السائلة 0
ب -عند درجة  91س ٌكون النفثالٌن فً الحالة الصلبة 0
ج -عند درجة  71س ٌكون النفثالٌن فً الحالة الصلبة 0
د -النفثالٌن مادة سائلة فً درجة حرارة الؽرفة 0

ٌ" -6شذ الماء عن ؼٌره من السوائل عند تجمده حٌث ٌزداد حجمه وتقل كثافته " ،اذاً
عند تجمد السوائل :
أٌ -زداد حجمها وتزداد كثافتها 0

بٌ -قل حجمها وتزداد كثافتها 0
دٌ -قل حجمها وتقل كثافتها 0

جٌ -زداد حجمها وتقل كثافتها 0

"-7لكل مادة نقٌة كثافة خاصة بها تمٌزها عن ؼٌرها من المواد " لذلك :
أ -ال ٌمكن معرفة كثافة المواد ؼٌر النقٌة 0

ب -كثافة المادة ال تتأثر بمدى نقاوتها 0

جٌ -مكن الكشؾ عن مدى نقاوة المادة عند معرفة كثافتها  0د -كثافة المادة لٌست ثابتة0
 -8ال ٌمكن استخدام مٌزان كحولً لقٌاس درجة ؼلٌان الماء ألن :
أ-درجة ؼلٌان الكحول أعلى من درجة ؼلٌان الماء  0ب -كثافة الكحول أعلى من كثافة الماء0
ج -درجة ؼلٌان الكحول أقل من درجة ؼلٌان الماء0

د -كثافة الكحول أقل من كثافة الماء 0

 -9نرى ؼاز القداحات (البٌوتان) داخل القداحة فً حالة سائلة ألنه :
أ -هو أصالً فً حالة سائلة 0
جٌ -تم تخزٌنه تحت ضؽط شدٌد 0

بٌ -تم تخزٌنه تحت درجة حرارة مرتفعة 0
دٌ -تم تخزٌنه تحت درجة حرارة منخفضة 0

ثانٌا ً  :القدرة على االستقراء :
 " -11عند تسخٌن بعض المواد الصلبة فإنها تتحول عند درجات حرارة معٌنة إلى الحالة
السائلة" أي االفتراضات التالٌة صحٌحة :
أ -جمٌع المواد الصلبة تتحول بالتسخٌن إلى الحالة السائلة عند نفس الدرجة 0
بٌ -تم تحوٌل المواد من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخٌن 0
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ج -تسخٌن المواد الصلبة عند أي درجة ٌؤدي إلى تحولها من الحالة الصلبة إلى السائلة 0
د -لكل مادة صلبة درجة حرارة معٌنة تتحول عندها من الحالة الصلبة إلى السائلة 0
" -11جزٌئاااااات الماااااادة توجاااااد فاااااً حركاااااة مساااااتمرة وتختلاااااؾ حركتهاااااا مااااان حالاااااة
إلى أخرى " أي االفتراضات التالٌة صحٌحة :
أ -جزٌئات المواد الصلبة عدٌمة الحركة0
ب -جزٌئات المواد تتحرك عند تسخٌنها0
ج  -حركة الجزٌئات فً الحالة السائلة تكون أكبر ما ٌمكن0
د -جزٌئات المواد الؽازٌة تتجاذب مع بعضها بقوة أكبر من ؼٌرها 0
 -12هل تستطٌع اضافة الكمٌة التً ترٌد من ؼاز إلى آخر فً الحجم ذاته  ،ولماذا؟
أ -نعم  :ألن الؽازات لدٌها قابلٌة عالٌة لالنضؽاط 0
ب -ال  :ألن حجم الؽازٌن معا ً ٌزداد 0
ج -نعم :ألن جزٌئات الؽازات حرة الحركة 0
د -ال  :ألن الؽازات تأخذ حجم اإلناء الذي توضع فٌه 0
ٌ -13رٌاااد أحماااد اضاااافة كمٌاااة الزبااادة وهاااً صااالبة إلاااى عجٌناااة الكعاااك حتاااى ٌاااوفر مااان
كمٌة الزبدة المطلوبة  ،هل ما ٌرٌده أحمد صحٌح ؟
أ -صحٌح  :ألن كتلة الزبدة تزداد عند انصهارها 0
ب -ؼٌر صحٌح  :ألن كتلة الزبدة تقل عند انصهارها 0
ج -صحٌح  :ألن كثافة الزبدة تزداد بعد انصهارها 0
د -ؼٌر صحٌح  :ألن كتلة الزبدة تبقى ثابتة بعد انصهارها 0
" -14اذا علمااااات ان القااااادس منطقاااااة ضاااااؽط جاااااوي مااااانخفض "  ،فاااااأي االفتراضاااااات
التالٌة صحٌحة:
بٌ -صعب انضاج الطعام فٌها0

أٌ -سهل انضاج الطعام فٌها

د( -أ  +ج ) صحٌحتان 0

ج -ترتفع درجة الؽلٌان فٌها 0
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 -15لدٌك المواد التالٌة لها نفس الكتلة  :ماء – حدٌد – قطن – خشب – ألومنٌوم ٌ ،كون
ترتٌب هذه المواد من األكبر حجما ً إلى األصؽر حجما ً كالتالً :
أ -قطن -خشب -ماء -ألومنٌوم -حدٌد 0

ب -حدٌد -ألومنٌوم -ماء -خشب -قطن 0

ج -حدٌد -قطن -ألومنٌوم -خشب -ماء0

د -قطن -حدٌد -ألومنٌوم -خشب -ماء 0

 -16كل العبارات التالٌة خطأ ما عدا :
أ -درجة االنصهار تساوي درجة التجمد 0

ب -درجة االنصهار أكبر من درجة التجمد 0

ج -درجة االنصهار أقل من درجة التجمد 0

د -درجة االنصهار تساوي درجة التبخر 0

 -17كتلة وحدة الحجوم هً :
أ -الكتلة

ب -الحجم

د -الوزن

ج -الكثافة

 -18جمٌع ما ٌلً ٌنطبق على الؽازات ما عدا :
أ -ال تحتفظ بحجم ثابت 0
بٌ -تؽٌر شكلها بتؽٌر شكل االناء 0
ج -جزٌئاتها متقاربة بشكل كبٌر جداً 0
دٌ -مكن الوصول إلى هذه الحالة بتسخٌن المادة السائلة حتى الؽلٌان 0
 -19الشكل الذي ٌمثل العالقة بٌن درجة الحرارة و سرعة التبخر :
أ-

ب-

ج-

د-

ثالثا ً  :القدرة على االستنتاج :
ٌ -21تساوى كٌلو العسل وكٌلو الزٌت فً :
أ-الحجم 0

ج -الكثافة 0

ب -الكتلة 0

د ( -أ  ،ب ) معا ً

 -21عند وضع زجاجة ماء مملوءة إلى نصفها فً المجمد فإن حجم الماء :
أٌ-زداد 0

جٌ -بقى كما هو0

بٌ -قل 0
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د -تنفجر الزجاجة0

3

حجمه 71سم

 -22عند سحب الورقة الفاصلة بٌن اإلناءٌن نالحظ :
أ -حجم الدخان= 41سم 3وشكله ثابت 0

ورقة فاصلة

ب -حجم الدخان=71سم3وشكل الدخان هو شكل اإلناء الكبٌر 0
ورقة مدخنة

ج-حجم الدخان=31سم 3وشكل الدخان هو شكل اإلناء الصؽٌر0

3

حجمه31سم

د-حجم الدخان=111سم 3وشكل الدخان هو شكل اإلناء الصؽٌر والكبٌر0
 -23تحول المادة من الحالة الؽازٌة إلى الحالة السائلة بالتبرٌد ٌسمى :
أ -االنصهار 0

ب -التبخر 0

ج -التكثؾ 0

د -التجمد 0

 -24عند وضع قارورة بها محلول ملحً فً مجمد الثالجة أتوقع أن :
أ  -ال ٌتجمد المحلول الملحً 0
بٌ -تجمد المحلول الملحً فً نفس الزمن الذي ٌتجمد فٌه الماء النقً 0
جٌ -حتاج المحلول الملحً لكً ٌتجمد إلى زمن أكثر مما ٌحتاجه الماء النقً 0
د ٌ -حتاج المحلول الملحً لكً ٌتجمد إلى زمن أقل مما ٌحتاجه الماء النقً 0
 " -25عملٌتا التبخر والتكاثؾ تحافظان على التوازن البٌئً للؽالؾ المائً " أي
االفتراضات التالٌة صحٌحة :
أ -عملٌتا التبخر والتكاثؾ تحدثان فً نفس الوقت وبنفس الكمٌة
ب -عملٌة التبخر تحدث فً النهار وعملٌة التكاثؾ تحدث فً اللٌل 0
ج-عملٌة التكاثؾ تحدث بكمٌة أكبر من عملٌة التبخر مما ٌزٌد من كمٌة الماء على سطح األرض 0
د-عملٌتا التبخر والتكاثؾ عملٌتان عكسٌتان تحدثان باستمرار نتٌجة االختالؾ فً درجات الحرارة0
 " -26اذا كان حجم المادة ٌتؽٌر عند تحولها من حالة إلى أخرى تحت تأثٌر درجات
الحرارة "  ،فأي االستنتاجات التالٌة صحٌحة :
أ -كتلة المادة تتؽٌر بتؽٌر درجات الحرارة  0ب -كثافة المادة ٌمكن أن تتؽٌر بتؽٌر درجة الحرارة0
د( -أ  ،ب) استنتاجات صحٌحة 0
ج -كثافة المادة ال تتؽٌر بتؽٌر درجة الحرارة0
 -27أعلى المواد التالٌة فً درجة االنصهار :
أ -نحاس

ج -كحول

ب -بنزٌن
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د -أكسجٌن

مفتاح اإلجابة النموذجٌة الختبار التفكٌر االستداللً
أوالً  :القدرة على االستنباط :

رقم السؤال

أ

ب

02

×

02

×

×

0
×

4
3

ج

د

رقم السؤال

أ

×

ب

ج

02

×

2

×

02

×

2

×

02

×

×

2
2

×

2

×

2

×

ثالثا ً  :القدرة على االستنتاج :

ثانٌا ً  :القدرة على االستقراء :

رقم السؤال

أ

ب

01

41

×

د

40

×

×

44

×

ب

ج

43

×

42

×
×
×

42

×

42

171

د

×

42

×

03
02

ج

رقم السؤال

أ

×

00
04

د

×

و

ملحق رقم()9

دلٌل المعلم لتدرٌس الوحدة الدراسٌة الثالثة (الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة) من

كتاب العلوم الجزء األول للصؾ السابع وفقا ً لنموذج جانٌٌه

اعداد الباحثة
وفاء علً حسن
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مقدمة :
الصمد هلل رب العالميف واليالة والسالـ عم

أشرؼ المرسميف مصمد  اليادؽو

عيمهٖبوفماواللببب و
او ِِٓوفٖو ِِٔوملسِِٕوهسِِلموجالِِلعواهإلِِٔواٌساتِِدوها ِ وفقإل ِمولنجِِصومِِٖوعاه ِِٕو عاسِِتهلا وعات ِ و
تم ِن ٕومِٖوم عج ِصوعام ِ يإو عام عقِّوعااهاتهِصوا ِٔوم ِااو ا مِصبو هااِ و ِٖوٌِنْو فسِِااه و

الهثصوتاإْوعيللعّوعامن ل ومٖو مسهصوعاتلسٕويٖوعااها و ا صومٖوعام ا ٔوعات وتتٌس واس او
تاسِ ِِهٌابو اِ ِِمآو ِ ِِيواِ ِِلومِ ِِٖوتِ ِِلنه وعامِ ِِتلسٕو سِ ِِموالِ ًِِوعيسِ ِِااه وعامجلهِ ِِصوااِ ِِٔوعام ِ ِِا ٔو
تاسهٌ ابو اه وفٖوعاته هنو جعملاٖوعالإِٔولِ وعيلع وعانا ِم و ِ وملااجِصوعام ِا ٔو عات سِ و سه ِاو

تاسهٌ اوامآو ج و سهناوتنمهِصوم ِانعإوعاته هِنواِلىوعاٌِي واِااٌنْووعانمِاموووعاسِتنعتهجهاإو

عامناساص .و

فخ ِ وعاملسٕ/فخت ِ وعاملسمِِصوترِِتوعااااثِِصوا ِِهٖوهِِلهٓولاِِهيواتِِلنهوو اِِل وعاخإلِِا يوعاهههها ه ِِصو

اسمال بو قلوترمٖوعالاهٔوماوهس  :و

و
أوالً -نبذة عف نموذج (جانييو) لتدريس المفاىيـو:
هلتا ِِنو(جانهه ِِد)وم ِِٖوفا ِِنهوعالسم ِِااوعا ِِمهٖوس ِِالم عو ِ ِ وههج ِِالونمِ ِ موواس ِِتلسٕوان ِِا و س ِِمو
ع تنعراإوقااسصوايختاانو وعاتٌاهْو وعام عقّوعالمسهصولعخٔولن صوعاإلّبو قِلوتتمهِهو

اأنِِدوعس ِِتهالوم ِِٖونٍنهتِ ِ وعامثه ِِنو وعاس ِِتجااصو وعالنعٓو تٌاهإات م ِِابو م ِِاوعس ِِتهالوم ِِٖو
لاتهٖوعانٍنهتهٖو وتٌاهْوفن عَوعاتلسهٕوعات و إله او ونم مجدوعاتلسهم وعالإو .و
نموذج (جانييو) يتميز باألفكار التالية:
 -1ج لوعنماٌومختسهصومٖوعاتلسٕومنتاصوتنتهااولنمهاواس ومست ىوعاإلل اص
 -2ج لوانهصولنمهصومتلنجصو وعامست هاإوا ٔومال وتلسهمهص
 -3ج لوٌنْوتلسهمهصوملهنصواوالومٖوناٌ اواأنماٌوعاتلسٕوعامختسهص.
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قِِلواِِللو(جانههِِد)و ِ ونم مجِِدوعاتلسهمِ وثمانهِِصوفنمِِاٌوتلسهمهِِصومنتاِِصو ِ ونسِِْولنمِ وعاتِِلعاومِِٖو

عامسِِت ىوعاتلسهم ِ و ِ وقا ِِل وعا ِِنٕو عنت ِِااوااامسِِت ىوعاتلسهم ِ وعي ثِِنوتلإهِِلعو ِ وقمتِِدو عا ِ ٔو
عاتاا وه ر وعينماٌوعاتلسهمهصو ولمعوعانم موو:

تعلم حل
المشكلة

و

المبدأ

و

المفهوم

و

تعلم التمٌٌز
تعلم الترابطات اللفظٌة
تعلم التسلسل الحركً
تعلم المثٌر واالستجابة
التعلم االشاري

أسس التدريس وفؽ نموذج (جانييو) :
 -1جم وعنتاا وعامتلسٕو.
 -2ه يٕوعامتلسٕوااا لّو.
 -3عستنجاَوعاتلسٕوعاسااْو.
 -4تإلهٕوعاماههو(عامات ى)و.
 -5ته هلوعامتلسٕوااون العإو عات جه اإو.
 -6تاهههوفلعاوعامتلسٕو.

174

 -7ته هلوعامتلسٕوااات مهصوعانعجلصو.
 -8تإ هٕوفلعاوعامتلسٕو.
 -9تاسهٖوعااتهاٍواااتلسٕو عنتإأوفثنو.
تدريس المفاىيـ المجردة بالطريقة االستنتاجية وفقاً لنموذج (جانييو) :
 -4تقديـ تعريؼ المفيػوـ  :عاتلنهِّواسِ ونمِ موو(جانههِد)ولِ وجمسِصوخانهِصوف وف ثِنوت ِتمٔو سِمو
عا سماإوعامنجلهصوف وعامهالهٕوعاستلااهصوعات وتاللوعامه ٕو تسا لو سموت رهادو
 -5مراجعػػة التالميػػذ لممفػػاىيـ االسػػتدراكية ال ػواردة فػػي التعريػػؼ  :هنى(جانههِِد)وفٖوعوجِنعاعإوعاتِ و
تستخلٕو ومياٍصوفلعاوعاتيمهمو وع تسا وعامه ٕوعامجنلوتتمثٔو وهجااِات ٕوعاسهٍهِصواألسِ سصو
عامٌن اصو سموعامه ٕو .هن هولناو(جانههد)و سموفلعاوعامتلسٕوعامتمثٔو وت ره وعامه ٕو اهوو
سموفلع دوعامتمثٔو واهٍوعاتلنهّوف وعستل ا دو.
 -6تقديـ أمثمة وال أمثمة عم المفيوـ :وثٕوهإِ ٕوعاملسِٕوامٌاااِصوعاتيمهِمواتإلِنهه اوهاِموفمثسِصوتنتمِ و
اسإلِ ِِنّوبو اوفمثسِ ِِصولهِ ِِنومنتمهِ ِِصواِ ِِدبو ماِ ِِٓوالِ ِِلوعاتأ ِ ِِلومِ ِِٖوعتإِ ِِاٖوعامِ ِِتلسٕوات رِ ِِه وعامهِ ِِالهٕو
عاستل عن هصوعاسااإصوادو عا عنل و وعاتلنهّو.و
ثانياً -نبذة عف ميارات التفكير االستداللي المراد تنميتيا:
تعرؼ الباصثة التفكير االستداللي عم أنو :
م ِِان و إسهِِصوتترِِمٖوممانسِِصوعاٌاااِِصوعاللهِِلومِِٖوعالمسهِِاإوعالإسهِِصوعالسهِِاو نِِلماوتت ِ ع نواِِله او
ملس ماإوا ٔوم سصومابوتت إلٔومٖوخيا اوانتا جوتس ٕو وأوتسٓوعام سص .و
قلوعلتٕوعااا وعاااا واثي وم انعإواسته هنوعاستلاا ول و :و
أوالً  -التفكير االستقرائي  :و
عسس

وته هنوهنتإٔو هدوعاهنلومٖوعاجهاوهاموعا ٔو مٖوعاخايوهاموعالإو .و
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ثانياً – التفكير االستنتاجي :
عسس

وته هنوهنتإٔواااهنلومٖوعاملس ٕوهاموعامج ؤ .و

ثالثاً – التفكير االستنباطي :
عسس

وته هنوهنتإٔو هدوعاهنلومٖوعا ٔوهاموعاجهاو مٖوعالإوهاموعاخايو .و

ثالثاً -تخطيط وتنفيذ الدروس مف خالؿ نموذج جانييو بطريقة تنمي المفاىيـ العمميةووميارات

التفكير االستداللي لدى طالبات اليؼ السابع .

و
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الدرس األول
مفهوم الكتلة
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
-1
-2
-3
-4

ٌعرؾ مفهوم الكتلة 0
ٌعٌن كتل أجسام مختلفة باستخدام المٌزان 0
ٌستنتج أن المواد المختلفة ذات الحجوم المتساوٌة كتلها مختلفة 0
ٌصنؾ مجموعة المقادٌر المقدمة إلى مفاهٌم تنتمً للكتلة ،و أخرى ؼٌر منتمٌة 0

األدوات والمواد المستخدمة :
مٌزان – مجموعة من المواد المختلفة ذات الكتل المختلفة (طباشٌر – خشب – زلط –
قطعة معدنٌة – مجموعة من األكواب الزجاجٌة المتساوٌة الحجم – ماء – ملح – زٌت –
شاي  -مكعبات متساوٌة الحجم من الخشب والكرتون )
خطة السٌر فً الدرس :
ٌ قسم المعلم الطالب إلى مجموعات متساوٌة بحٌث تشمل كل مجموعة ( )5طالب ،
وتلتؾ كل مجموعة حول منضدة داخل المختبر المدرسً
ٌ تأكد المعلم من توافر األدوات والمواد الالزمة للقٌام باألنشطة والتجارب الخاصة بكل
درس 0
مالحظة ٌ /قوم المعلم بهاتٌن الخطوتٌن فً بداٌة كل درس من الدروس الالحقة 0
 -0مرحلة تقدٌم التعرٌؾ :
أٌ -خبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول  :سنركز فً تدرٌسنا لهذا الٌوم على
مفهوم الكتلة  ،ثم ٌكتب اسم المفهوم على اللوحة الطباشٌرٌة 0
بٌ -قوم المعلم بتعرٌؾ "الكتلة " بعبارات تصؾ المفهوم ،ثم ٌسأل المعلم ما هً وحدة
قٌاسها وما األداة التً ٌمكن أن نستخدمها لقٌاس كتل األجسام 0
الكتلة  :مقدار ما ٌحتوٌه الجسم من مادة .
وتقاس الكتلة بالجرام ومضاعفاته 0
وأن المواد المختلفة ذات الحجوم المتساوٌة كتلها مختلفة 0
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 -2مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ 0
أ -وحتى ٌتعرؾ الطالب على مفهوم الكتلة واألداة التً نستخدمها لقٌاس كتل األجسام
سوؾ ٌقوم الطالب بوزن كتل بعض المواد المختلفة باستخدام المٌزان  ،ثم ٌسأل
المعلم هل المواد المختلفة ذات الحجوم المتساوٌة لها نفس الكتلة ؟
بٌ -قوم الطالب بإجراء نشاط آخر وذلك بوزن أكواب زجاجٌة متساوٌة الحجم
تحتوي على مواد مختلفة كالماء والملح والشاي 0000الخ ثم وزن مكعبات متساوٌة
من الخشب والكرتون 0
جٌ -الحظ المعلم أداء الطالب فً اكتساب مفهوم "الكتلة " من خالل قٌامهم باألنشطة
السابقة 0
دٌ -قوم المعلم فً تقدٌم أمثلة وال أمثلة على المفهوم من خالل اجراء مزٌداً من األنشطة
التً تعمق المفهوم  ،مثل مقارنة كتلة حجم معٌن من الرمل بكتلة حجم مماثل من
نشارة الخشب  ،ومقارنة حجم من الماء بحجم مماثل من الكحول 0
 -3مرحلة التقوٌم :
 -1فً اعتقادك أٌهما أكبر كتلة  1كجم من الحدٌد أم كتلة  1كجم من الماء ؟ ما السبب ؟
 -2كٌؾ ٌمكنك تقدٌر كتلة صؽٌرة من الذهب ؟
 -3إذا علمت أن كتلة الكأس  21جرام و أن كتلة الكأس والماء  71جرام  0فإن كتلة الماء
تساوي :
د 91 -جم
ج 71 -جم
ب 51 -جم
أ 21 -جم
 -4حوط المقادٌر التً تنتمً لمفهوم الكتلة فٌما ٌلً :
3
ج 31 -جم
ب 31 -لتر
أ31 -سم

د 31 -جم/سم

الدرس الثانً
الحجم
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌ -1عرؾ مفهوم الحجم 0
ٌ -2ستنتج أن المواد المختلفة ذات الكتل المتساوٌة حجومها مختلفة 0
ٌ -3مٌز المثال المقدم على مفهوم الحجم من الال مثال المقدم علٌه 0
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3

ٌ -4عطً أمثلة منتمٌة لمفهوم الحجم وأخرى ؼٌر منتمٌة 0

األدوات والمواد المستخدمة :
مٌزان – كٌس ناٌلون به  2/1كجم رمل – كٌس ناٌلون به  2/1كجم نشارة خشب – قطعة
خشب وزنها  2/1كجم – قطعة حدٌد وزنها  2/1كجم – ماء – مخابٌر مدرجة  -مكعب من
الخشب – مسطرة – حجر 0

خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم المفهوم :
أٌ -خبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول  :سنركز فً تدرٌسنا لهذا الٌوم على مفهوم
الحجم  ،ثم ٌكتب اسم المفهوم على اللوحة الطباشٌرٌة 0
بٌ -قوم المعلم بتعرٌؾ "الحجم " بعبارات تصؾ المفهوم ،ثم ٌسأل ماهً وحدة قٌاسها و
ما األداة التً ٌمكن أن نستخدمها لقٌاس حجم السوائل واألجسام الصلبة منتظمة الشكل
والؽٌر منتظمة 0
الحجم  :مقدار الحٌز من الفراغ الذي ٌشؽله الجسم .
ووحدات قٌاسه هً ( :سم ، 3لتر  ،م ،) 3والمواد ذات الكتل المتساوٌة حجومها مختلفة 0
 -4مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
أ -وحتى ٌتعرؾ الطالب على مفهوم الحجم واألداة التً نستخدمها لقٌاس أحجام األجسام
سوؾ ٌقوم الطالب بإٌجاد حجوم بعض المواد السائلة والصلبة 0
ب -ثم ٌسأل المعلم هل المواد ذات الكتل المتساوٌة حجومها مختلفة؟
ج -حٌث ٌقوم الطالب بإجراء النشاط رقم  1الموضح فً دلٌل الطالب 0
دٌ -الحظ المعلم أداء الطالب فً اكتساب مفهوم "الحجم" من خالل قٌامهم باألنشطة السابقة
هٌ -قوم المعلم فً تقدٌم أمثلة وال أمثلة على المفهوم من خالل اجراء مزٌداً من األنشطة
التً تعمق المفهوم مثل مقارنة حجم  21سم 3من الماء و21سم 3من الكحول 0
 -3مرحلة التقوٌم :
 -0ضع عالمة ( √ ) أم ( × ) :
المواد ذات الكتل المتساوٌة حجومها مختلفة (

)0

 -2كٌؾ ٌمكنك تقدٌر حجم حجر ؼٌر منتظم الشكل ؟
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الدرس الثالث
الكثافة
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :ـ
1ـ ٌعرؾ مفهوم الكثافة
2ـ ٌحدد الخصائص الممٌزة لمفهوم الكثافة كما ورد بالتعرٌؾ 0
3ـ ٌستنتج العالقة بٌن الحجم والكتلة 0
4ـ ٌُمٌز المثال المقدم على مفهوم الكثافة من الال المثال المقدم علٌها0
5ـ ٌعٌن كثافة بعض المواد السائلة 0
6ـ ٌصنؾ مجموعة المقادٌر المقدمة إلى مفاهٌم تنتمً للكثافة وأخرى ؼٌر منتمٌة 0
األدوات والمواد المستخدمة :
مكعبات خشب مختلفة فً حجومها – مسطرة – مٌزان – عٌارات – مخبار مدرج – حجر-
دورق ازاحة 0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم التعرٌؾ :
أٌ -ذكر المعلم اسم المفهوم بالقول  :سنركز الٌوم فً تدرٌسنا على مفهوم الكثافة  ،ثم
ٌكتب اسم المفهوم على اللوحة الطباشٌرٌة 0
بٌ -قوم المعلم بتعرٌؾ " الكثافة " بعبارات تصؾ المفهوم  ،ثم ٌسأل ماهً وحدة الكثافة ؟
 -4مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ .
حتى ٌتعرؾ الطالب على مفهوم الكثافة وٌستنتج العالقة بٌن الكتلة والحجم ٌقوم المعلم بإجراء
النشاط الموضح فً دلٌل الطالب 0
ٌالحظ المعلم أداء الطالب فً اكتساب مفهوم الكثافة من خالل قٌامهم باألنشطة السابقة 0
ٌقوم المعلم فً تقدٌم أمثلة وال أمثلة على المفهوم من خالل اجراء مزٌداً من األنشطة التً
تعمق المفهوم  ،مثل اٌجاد كثافة بعض المواد مثل الماء  ،والزٌت وذلك باستخدام المٌزان
والمخبار المدرج 0
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 -3مرحلة التقوٌم :
 -0إذا علمت أن مادة ما كتلتها  61جم وكثافتها  3جم /سم 3فإن حجمها ٌساوي :
3

3

أ21 -سم

3

ب31 -سم

3

د63 -سم

ج57 -سم

 -2مكعب من الحدٌد حجمه 21سم 3وكتلته  81جم فإن كثافته تساوي :
3

أ31 -جم/سم

3

3

ب41 -جم/سم

3

د61 -جم/سم

ج51 -جم/سم

 -3الشكل الذي ٌوضح العالقة بٌن الكتلة والحجم :
أ- -

-

ب-
ب

ج-

-

د-

د

-

 -4إذا علمت أن كثافة زٌت الزٌتون تساوي 1‚9جم/سم ، 3فكٌؾ تعرؾ إذا كان الزٌت
الذي اشترٌته مؽشوشا ً أم ال ؟

الدرس الرابع
كثافة جسم صلب ؼٌر منتظم الشكل
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء سٌكون الطالب قادراً على أن :
اٌ -حسب كثافة جسم صلب ؼٌر منتظم الشكل 0
األدوات والمواد المستخدمة :
مخبار مدرج – حجر صؽٌر – ماء – مٌزان – عٌارات – دورق ازاحة
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم المفهوم :
ٌقوم المعلم بالتأكٌد على مفهوم الكثافة وكٌفٌة حساب كثافة األجسام الؽٌر منتظمة  ،حٌث أن
الدرس ٌتبع للدرس السابق له 0
 -2مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
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حٌث ٌقوم المعلم بتحلٌل تعرٌؾ الكثافة ،وكتابة التعرٌؾ والعالقة الرٌاضٌة التً تربط بٌن
المفاهٌم الواردة فً التعرٌؾ على اللوحة الطباشٌرٌة  ،ثم ٌسأل كٌؾ ٌمكن لنا أن نحسب
كثافة جسم ؼٌر منتظم الشكل مثل الحجر ؟
ولإلجابة على هذا السؤال ٌقوم المعلم بالنشاط الموضح فً دلٌل الطالب بمشاركة الطالب 0
- 3مرحلة التقوٌم :
أ-احسب كثافة الحجر الموضح بالشكل إذا علمت أن كتلته 21جم 0
3

51سم
3

41سم

ب -كٌؾ ٌمكنك حساب كتلة صخرة ضخمة إذا علمت حجمها ؟

الدرس الخامس
حاالت المادة
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌ -1عرؾ مفهوم حاالت المادة 0
ٌ -2حدد الصفات الظاهرٌة ألشٌاء مختلفة 0
ٌ -3مٌز بٌن حاالت المادة المختلفة من حٌث الشكل والحجم 0
ٌ -4قارن بٌن المواد الصلبة والسائلة والؽازٌة من حٌث مدى احتفاظها بشكلها
وحجمها0
ٌ -5عطً بعض األمثلة المنتمٌة والؽٌر منتمٌة لكل من المواد السائلة والصلبة والؽازٌة
األدوات والمواد المستخدمة :
بعض المواد (حجر -زلط – قطعة طباشٌر – ماء ــ زٌت – زجاجة فارؼة – ماء
ملون – مسمار -كؤوس بأحجام مختلفة – ورقة صؽٌرة – علبة ثقاب ) 0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم المفهوم :
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 ٌخبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول  :سنركز فً تدرٌسنا لهذا الٌوم علىمفهوم "حاالت المادة " ،ثم ٌكتب اسم المفهوم على اللوحة الطباشٌرٌة 0
 ٌقوم المعلم بتعرٌؾ حالة المادة بعبارات تصؾ المفهوم 0حالة المادة :وهً الصفة التً تحدد مدى احتفاظ المادة بكل من حجمها وشكلها.
 -4مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
 من خالل قٌام الطالب باألنشطة الموضحة فً دلٌل الطالب ،حٌث ٌسأل المعلم هلٌمكنك تصنٌؾ المواد بنا ًء على صفة ظاهرٌة تعتبرها صفة رئٌسٌة ؟
 ثم ٌناقش المعلم الطالب فً نتائج األنشطة لٌتوصلوا إلى فهم حقٌقً لمفهوم حاالتالمادة 0
 - 3مرحلة التقوٌم :
أ -صنؾ المواد التالٌة إلى مواد تنتمً للمواد السائلة وأخرى ؼٌر منتمٌة :
البالستٌك – الكحول – العسل – ثانً أكسٌد الكربون – رصاص 0
ب -صنؾ المواد التالٌة حسب حالتها الطبٌعٌة :
ماء – أكسجٌن – زئبق – حجر – قطعة خشب – هٌدروجٌن
علل:
ٌ -1أخذ العسل شكل اإلناء الذي ٌوضع فٌه 0

الدرس السادس
االنصهار و التجمد
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌ -1عرؾ االنصهار 0
ٌ -2عرؾ التجمد 0
ٌ -3كتشؾ أن المواد المختلفة تحتاج إلى درجات حرارة مختلفة لتحوٌلها من حالة إلى
أخرى 0
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األدوات والمواد المستخدمة :
أنابٌب اختبار -قطعة شمع – قطعة زبدة – قطعة رصاص – مصدر حراري – مسحوق
اسبرٌن – مسمار حدٌد صؽٌر – قطعة ثلج 0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم التعرٌؾ :
 ٌخبر المعلم الطالب  :سنركز فً درسنا الٌوم على مفهوم االنصهار والتجمد بالقول ،ثم ٌقوم بكتابة اسم المفهوم على اللوحة الطباشٌرٌة 0
 ثم ٌقوم بتعرٌؾ كال من االنصهار والتجمد بعبارات تصفهم :االنصهار  :عملٌة تحول المادة من حالة الصالبة إلى حالة السٌولة .
التجمد  :عملٌة تحول المادة من حالة السٌولة إلى حالة الصالبة .
 -4مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
 ثم ٌسأل الطالب هل جمٌع المواد قابلة لالنصهار أو للتجمد ؟ وهل تحتاج جمٌعهانفس درجة الحرارة للتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة والعكس؟
 لإلجابة عن هذه التساؤالت ٌقوم الطالب بإجراء النشاط الموضح فً دلٌل الطالب 0 -3مرحلة التقوٌم :
أ -فً اعتقادك كٌؾ ٌمكن الحصول على أشكال مختلفة من األوانً الزجاجٌة والقطع
المعدنٌة؟

الدرس السابع
درجة االنصهار والتجمد
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على :
ٌ -0عرؾ درجة االنصهار 0
ٌ -4عرؾ درجة التجمد 0
ٌ -3حدد عملٌا ً درجة انصهار النفثالٌن 0
ٌ -2حدد عملٌا ً درجة انصهار البرافٌن 0
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ٌ -5كتشؾ أن لكل مادة صلبة نقٌة درجة انصهار خاصة بها تمٌزها عن ؼٌرها من المواد0
ٌ -6ستنتج العالقة بٌن كل من درجة االنصهار ودرجة التجمد لكل مادة صلبة 0
األدوات والمواد المستخدمة :
نفثالٌن  -برافٌن  -أنابٌب اختبار  -ترمومتر زئبقً  -حامل مع ماسك  -ساعة توقٌت -
ماء  -كأس زجاجً  -مصدر حراري – ورق رسم بٌانً 0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم التعرٌؾ :
ٌخبر المعلم الطالب اسم المفهوم بالقول  :سنركز فً تدرٌسنا لهذا الٌوم على مفهوم درجة
االنصهار ودرجة التجمد  ،ثم ٌكتب اسم المفهوم على اللوحة الطباشٌرٌة 0
ٌقوم المعلم بتعرٌؾ كالً من درجة االنصهار ودرجة التجمد بعبارات تصفهم 0
درجة االنصهار :الدرجة التً تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة.
درجة التجمد  :الدرجة التً تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة .
 -2مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
حتى ٌتعرؾ الطالب على مفهوم درجة االنصهار ودرجة التجمد ٌقوم المعلم باألنشطة
الموضحة فً دلٌل الطالب  ،حٌث ٌتم من خالل اجراء األنشطة تحدٌد درجة االنصهار ودرجة
التجمد لكل من النفثالٌن والبرافٌن  ،والتأكٌد على أن هذه الدرجة خاصة بهما فقط وذلك فً حالة
النقاء ،و أن لكل مادة درجة خاصة بها تمٌزها عن ؼٌرها من المواد  ،وعند هذه الدرجة تثبت
درجة الحرارة لفترة من الزمن حٌث تستؽل الطاقة الحرارٌة التً تزود بها المادة أو تفقدها فً
تحوٌل هذه المادة من حالة إلى أخرى ،ال لرفع درجة حرارتها أو خفضها 0
ثم ٌقوم المعلم بمناقشة الطالب بالجدول الموضح فً الكتاب المدرسً ص  83حٌث ٌوضح
درجة الحرارة ( س )
الجدول درجات انصهار وتجمد بعض المواد 0
 -3مرحلة التقوٌم :
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من خالل الرسم البٌانً أجب عما ٌلً :

25

درجة انصهار المادة تساوي  0000000س

1

درجة تجمد المادة تساوي  000000000س

25الزمن بالدقائق
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من خالل الجدول الموضح فً الكتاب المدرسً ص  83نجد أن هذه المادة هً
00000000000000000000
علل  :ال ٌوجد الكحول فً حالة الصالبة على درجة حرارة الؽرفة 0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الدرس الثامن
العوامل المؤثرة فً درجة االنصهار والتجمد
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌكتشؾ بعض العوامل المؤثرة فً درجة االنصهار والتجمد 0
األدوات والمواد المستخدمة :
زجاجتان األولى بها ماء مقطر واألخرى بها ماء مالح أخرجتا من مجمد ثالجة –
مكعب جلٌد – خٌط – ملح  -ثلج مجروش – ماء – كأس  -ترمومتر زئبقً 0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم المفهوم :
فً هذه المرحلة ٌخبر المعلم الطالب أن هذا الدرس ٌتبع للدرس السابق وٌقول لهم
الٌوم سوؾ نتعرؾ على العوامل المؤثرة فً درجة االنصهار والتجمد وهً :
 -نقاء المادة 0

– الضؽط الواقع على المادة 0

 -2مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ:
فً هذه المرحلة ٌقوم الطالب باألنشطة الموضحة فً دلٌل الطالب ومن خالل تلك
األنشطة ٌتعرؾ الطالب على العوامل المؤثرة فً درجة االنصهار والتجمد ،
وٌتوصل الطالب إلى أن درجة انصهار وتجمد المادة تتأثر بنقائها  ،حٌث وجود
شوائب ذائبة فً بعض المواد ٌخفض من درجة انصهارها وتجمدها ،وكذلك تتأثر
درجة انصهار وتجمد المادة بالضؽط الواقع علٌها 0
 -3مرحلة التقوٌم :
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علل :
ٌ -1قوم المزارعون برش ملح نٌترات البوتاسٌوم على النباتات عند توقع حدوث
صقٌع0
 -2ترش الطرقات فً البالد الباردة بالملح فً اللٌالً التً ٌتوقع حدوث انجماد فٌها0

الدرس التاسع
تجمد الماء ( شذوذ الماء )
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌ -1عرؾ ظاهرة شذوذ الماء 0
ٌ -2كتشؾ أن الماء ٌزداد حجمه عند تجمده ( شذوذ الماء ) 0
ٌ -3ستنتج حكمة هللا سبحانه وتعالى من ظاهرة شذوذ الماء
األدوات والمواد المستخدمة :
 3كؤوس شفافة األولى بها ماء مجمد والثانٌة بها ماء مجمد والثانٌة بها ماء بارد
والثالثة بها ماء فاتر – حوض بالستٌك به ماء 0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم المفهوم :
ٌخبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول  :سنركز فً تدرٌسنا لهذا الٌوم على مفهوم
"ظاهرة شذوذ الماء"  ،ثم ٌكتب اسم المفهوم على اللوحة الطباشٌرٌة 0
ٌقوم المعلم بتعرٌؾ "ظاهرة شذوذ الماء " بعبارات تصؾ المفهوم 0
ظاهرة شذوذ الماء  :هً ظاهرة فٌزٌائٌة ٌشذ بها الماء عن ؼٌره من السوائل ،حٌث ٌزداد
س.
حجمه وتقل كثافته إذا ما انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون ْ 2
 -2مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
فً هذه المرحلة ٌطرح المعلم سؤاالً على الطالب  :ماذا ٌحدث للماء عندما ٌتجمد ؟  ،وهل
ٌسلك مسلك باقً السوائل عند تجمده ؟ ولإلجابة على هذٌن السؤالٌن ٌوجه المعلم الطالب إلى
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تفحص الكؤوس الثالثة وإبداء المالحظات حولها ثم ٌطلب منهم بعد ذلك وضع قالب الجلٌد فوق
الماء ومالحظة ما ٌحدث ،وتفسٌر ذلك 0
حٌث ٌتوصل الطالب إلى مفهوم ظاهرة شذوذ الماء ومتى تحدث وأهمٌتها للكائنات البحرٌة
التً تعٌش فً منطقة القطبٌن وٌستشعر الطالب حكمة الخالق من وراء هذه الظاهرة 0
 -3مرحلة التقوٌم :
 -1أرادت والدتك ملء بعض الزجاجات بالماء ووضعها فً مجمد الثالجة لتبرد ،بماذا
تنصحها ؟
 -2فسر ما ٌلً :
أ -التموت األحٌاء البحرٌة عند تجمد المحٌطات 0
بُ -تفرغ أنابٌب المٌاه من المٌاه عند توقع حدوث انجماد فً اللٌالً الباردة جداً 0

الدرس العاشر
التبخر
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌ -1عرؾ التبخر 0
ٌ -2كتشؾ بعض العوامل التً تؤثر فً سرعة التبخر 0
األدوات والمواد المستخدمة :
كأس زجاجٌة – ماء – مصدر حراري – كحول – صحنً تبخر – دوارق – مروحة صؽٌرة0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم المفهوم :
ٌخبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول  ،ثم ٌكتب اسم المفهوم "التبخر" على اللوحة
الطباشٌرٌة 0
ٌقوم المعلم بتعرٌؾ "التبخر" بعبارات تصؾ المفهوم :
التبخر  :هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الؽازٌة بتأثٌر الحرارة.
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وٌوجه المعلم الطالب إلى أن التبخر ٌحدث فً جمٌع درجات الحرارة عند سطح السائل فقط
وبشكل مستمر 0
العوامل التً تؤثر فً سرعة التبخر  :درجة الحرارة ،حركة الهواء ،مساحة السطح .
 -4مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
حتى ٌتعرؾ الطالب على مفهوم التبخر والعوامل التً تؤثر فً سرعة التبخر ٌقوم المعلم
بإجراء بعض األنشطة كتسخٌن الماء للحصول على بخار ،وتعرٌض الكحول لعدة عواملة
الختبار أثرها على سرعة التبخر 0
ٌالحظ المعلم أداء الطالب فً اكتساب مفهوم التبخر 0
 -3مرحلة التقوٌم :
 -1أي األشكال البٌانٌة التالٌة تمثل العالقة بٌن العوامل المؤثرة فً التبخر وسرعة التبخر 0
أ
-

ب
-

ج-

د-

 -2علل ٌ :تبخر الماء المسكوب على األرض أسرع من السائل الموجود فً الوعاء 0
 -3ماذا تتوقع أن ٌحدث إذا استمرت عملٌة التبخر للمٌاه من التجمعات المائٌة ؟
 -4ما اسم العملٌة التً تحافظ على التوازن البٌئً للؽالؾ المائً ؟

الدرس الحادي عشر
التكاثؾ
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌ -1عرؾ التكاثؾ 0
ٌ -2حدد العالقة بٌن التبخر والتكاثؾ 0
األدوات والمواد المستخدمة :
ماء – دورق – مصدر حراري – كأس زجاجٌة – ثلج 0
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خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم التعرٌؾ :
ٌخبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول ،ثم ٌقوم بكتابة المفهوم "التكاثؾ" على
اللوحة الطباشٌرٌة 0
ٌقوم المعلم بتعرٌؾ "التكاثؾ" بعبارات تصؾ المفهوم :
التكاثؾ  :تحول المادة من الحالة الؽازٌة إلى الحالة السائلة بالتبرٌد .
والتأكٌد على العالقة العكسٌة بٌن التبخر والتكاثؾ من خالل الشكل التالً :

تسخٌن
تبخر

تبرٌد

تكاثؾ

 -4مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
حتى ٌتعرؾ الطالب على مفهوم التكاثؾ ٌقوم المعلم بإجراء بعض األنشطة مثل
تسخٌن الماء ثم تعرٌض البخار المتصاعد لكأس زجاجٌة تحتوي على قطعة ثلج
للحصول على قطرات ماء 0
من خالل مناقشة الطالب باألنشطة ٌستدل الطالب على كٌفٌة تكون كل من السحاب
والضباب  ،وعملٌة تحلٌة مٌاه البحار 0
 -3مرحلة التقوٌم :
فسر ما ٌلً :
 -1تكون قطرات الندى على األشجار والسٌارات فً الصباح الباكر 0
 -2تكون قطرات ماء على السطح الداخلً لؽطاء وعاء الطهً 0
 -3ظهور قطرات الماء على السطح الخارجً لزجاجة الماء البارد بعد اخراجها من
الثالجة 0
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الدرس الثانً عشر
درجة الؽلٌان
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌُ -1عرؾ درجة الؽلٌان 0
ٌ -2حدد درجة ؼلٌان الماء 0
ٌ -3كتشؾ أثر بعض العوامل فً درجة الؽلٌان 0
األدوات والمواد المستخدمة :
ماء – مصدر حراري – ترمومتر زئبقً – حامل – ماسك – كأس زجاجٌة – ملح –
محقن طبً بسدادة – كحول – ورق رسم بٌانً 0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم التعرٌؾ :
ٌخبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول  ،ثم ٌكتب اسم المفهوم " درجة
الؽلٌان" على اللوحة الطباشٌرٌة 0
ٌقوم المعلم بتعرٌؾ " درجة الؽلٌان " بعبارات تصؾ المفهوم 0
درجة الؽلٌان  :هً الدرجة التً تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة السائلة
إلى الحالة الؽازٌة وعندها تظهر المادة بالحالتٌن السائلة والؽازٌة .
العوامل المؤثرة على درجة الؽلٌان :
ـــ نقاء المادة .

ـــ الضؽط .

 -4مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
حتى ٌتعرؾ الطالب على مفهوم "درجة الؽلٌان " ٌسأل المعلم هل تختلؾ من سائل
آلخر ثم ٌسأل هل ٌمكن أن ٌؽلً الماء عند درجة أقل أو أكثر من  111س ؟
لهذا ٌوجه المعلم الطالب إلجراء بعض األنشطة لتحدٌد درجة ؼلٌان الماء ودرجة
ؼلٌان الكحول والعالقة بٌن نقاء المادة والضؽط ودرجة الؽلٌان 0
كما ٌناقش المعلم فكرة عمل طناجر الضؽط لٌتعرؾ الطالب على أثر الضؽط
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 -3مرحلة التقوٌم :
 -1علل لما ٌأتً :
أٌ -مكن تمٌٌز ؼلٌان السائل بسهولة 0
ب -إذا علمت أن درجة ؼلٌان الكحول  78س  ،فهل تعتقد بأنك ستحصل على نفس الدرجة
عند ؼلٌان الكحول فً مدٌنة أرٌحا ؟ فسر ذلك 0
 -2اذكر العوامل المؤثرة على درجة الؽلٌان ؟

الدرس الثالث عشر
االنتشار
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌ -1عرؾ ظاهرة االنتشار 0
ٌ -2مٌز المواد القابلة لالنتشار 0
ٌ -3صنؾ األمثلة المعطاة إلى أمثلة منتمٌة للمواد القابلة لالنتشار وأخرى ؼٌر منتمٌة 0
ٌ -4عطً بعض األمثلة المنتمٌة والؽٌر منتمٌة للمواد القابلة لالنتشار والؽٌر قابلة
لالنتشار 0
األدوات والمواد المستخدمة :
 3أنابٌب اختبار –  3أنابٌب اختبار أخرى  ،االولى تحتوي على ؼاز  ، NO2والثانٌة
تحتوي على ماء  ،والثالثة تحتوي على سكر – ثالث قطع كرتون كؽطاء ألنابٌب
االختبار – بنزٌن –زجاجة عطر 0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم التعرٌؾ :
ٌخبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول  ،ثم ٌكتب اسم المفهوم " االنتشار" على
اللوحة الطباشٌرٌة 0
ٌقوم المعلم بتعرٌؾ " االنتشار" بعبارات تصؾ المفهوم :
192

ظاهرة االنتشار  :ظاهرة فٌزٌائٌة للؽازات ٌتم من خاللها انتقال جزٌئات المادة الؽازٌة
من مكان أكثر تركٌزاً آلخر أقل تركٌزاً .
 -4مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
حتى ٌتعرؾ الطالب على مفهوم االنتشار ٌطرح المعلم السؤال التالً  :هل جمٌع
المواد قابلة لالنتشار إذا ما اتٌح لها حٌز أكبر ؟
ولإلجابة على هذا السؤال ٌقوم الطالب بتنكٌس  3أنابٌب اختبار فارؼة فوق أنابٌب
االختبار المؽطاة والتً تحتوي على ؼاز  NO2والماء والسكر ثم نزع الؽطاء
ومالحظة أي المواد ٌنتشر وأٌها ال ٌنتشر 0
ٌوجه المعلم الطالب نحو إجراء مزٌداً من األنشطة التً تعمق مفهوم ظاهرة االنتشار
حٌث ٌطلب من أحدهم سكب قلٌل من الماء فً أحد جوانب الؽرفة ثم بعد ذلك سكب
قلٌل من البنزٌن فً جانب آخر  ،وتمٌٌز رائحتهما مع التفسٌر 0
أٌضا ً ٌقوم المعلم بفتح زجاجة العطر فً أحد أركان الؽرفة ومالحظة ما ٌحدث مع
التفسٌر 0
ٌالحظ المعلم أداء الطالب فً اكتساب مفهوم االنتشار من خالل قٌامهم باألنشطة
السابقة 0
ٌقوم المعلم فً تقدٌم أمثلة وال أمثلة على المفهوم من خالل اجراء مزٌداً من األنشطة
التً تعمق المفهوم 0
 -3مرحلة التقوٌم :
أ -تعلم ان ؼاز البٌوتان (ؼاز الطبخ ) عدٌم الرائحة أصالً  ،ولهذا تضاؾ الٌه قبل
التعبئة رائحة ممٌزة  0ما السبب فً ذلك ؟
ب -لٌس للؽازات حجم ثابت أو شكل ثابت  0فسر ذلك 0
ج -صنؾ المواد التالٌة إلى أمثلة منتمٌة للمواد القابلة لالنتشار وأخرى ؼٌر منتمٌة ؟
الزجاج – الحدٌد – العطر – النحاس – النٌتروجٌن – الخشب  -األكسجٌن – ؼاز
البٌوتان 0
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الدرس الرابع عشر
االنضؽاط
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌ -1عرؾ ظاهرة االنضؽاط 0
ٌ -2مٌز المواد القابلة لالنضؽاط 0
ٌ -3صنؾ األمثلة المعطاة إلى أمثلة منتمٌة للمواد القابلة لالنضؽاط وأخرى ؼٌر منتمٌة
ٌ -4ستنتج العالقة بٌن حجم الؽاز والضؽط الواقع علٌه عند ثبوت درجة الحرارة
(قانون بوٌل ) 0
األدوات والمواد المستخدمة :
ثالث محاقن طبٌة مع السدادة – ؼاز  - NO2ماء – سكر – أنبوبة ؼاز لملء الوالعات
– والعة – كرة منفوخة وكرة أخرى منفوخة بكمٌة قلٌلة من الهواء 0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم التعرٌؾ :
ٌخبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول ،ثم ٌكتب اسم المفهوم على اللوحة
الطباشٌرٌة 0
ٌقوم المعلم بتعرٌؾ " ظاهرة االنضؽاط " بعبارات تصؾ المفهوم :
ظاهرة االنضؽاط  :ظاهرة فٌزٌائٌة للؽازات ٌتناسب فٌها حجم كمٌة معٌنة من ؼاز
محصور تناسبا ً عكسٌا ً مع الضؽط الواقع علٌه عند ثبات درجة الحرارة0
ومن خالل التعرٌؾ السابق ٌمكن استنتاج قانون بوٌل للؽازات والذي ٌنص على ما ٌلً
ٌ" :تناسب حجم كمٌة معٌنة من ؼاز محصور تناسبا ً عكسٌا ً مع الضؽط الواقع علٌه
عند ثبات درجة الحرارة ".
 -2مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
حتى ٌتعرؾ الطالب على مفهوم "االنضؽاط " ٌطرح المعلم األسئلة التالٌة  :هل ٌمكن
ضؽط أي مادة فً أي حٌز متاح ؟ وهل تستجٌب جمٌع المواد بنفس الصورة للضؽط
الواقع علٌها ؟ وما العالقة بٌن حجم الؽاز والضؽط الواقع علٌه عند ثبوت درجة
الحرارة ؟
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لهذا ٌقوم الطالب بملء المحاقن الطبٌة إلى منتصفها ،المحن األول بؽاز ، NO2
والثانً بالماء ،والثالث بالسكر ،مع اؼالق فوهة كل محقن من المحاقن الثالث بسدادة ،
ثم ٌوجههم المعلم إلى الضؽط على مكبس كل محقن ومالحظة ما ٌحدث 0
ثم ٌوجه المعلم الطالب إلجراء مزٌد من األنشطة التً تعمق مفهوم ظاهرة االنضؽاط
فٌطلب منهم ملء الوالعات ثم الضؽط على كرتٌن احداهما منفوخة بالهواء واألخرى
بها كمٌة قلٌلة من الهواء 0
ٌالحظ المعلم أداء الطالب فً اكتساب مفهوم االنضؽاط من خالل قٌامهم باألنشطة
السابقة 0
 -3مرحلة التقوٌم :
أ -فسر المشاهدات التالٌة :
 عند تعرٌض قطعة من الحدٌد لضؽط معٌن ال نحس بنقصان حجمها 0 ٌزٌد السائق كمٌة الهواء فً إطارات السٌارات فً الشتاء 0 نستطٌع إضافة الكمٌة التً نرٌد من ؼاز إلى ؼاز آخر فً الحجم ذاته 0ب -صنؾ المواد التالٌة إلى أمثلة منتمٌة للمواد القابلة لالنضؽاط وأخرى ؼٌر منتمٌة ؟
نحاس – زٌت – ألومنٌوم – هٌدروجٌن – خشب – أكسجٌن 0

الدرس الخامس عشر
نظرٌة الحركة الجزٌئٌة – الفراؼات البٌنٌة
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌ -1ذكر وحدة بناء المادة 0
ٌُ -2عرؾ الفراؼات البٌنٌة فً المادة 0
ٌ -3تحقق عملٌا ً من وجود فراؼات بٌن جزٌئات المادة 0
األدوات والمواد المستخدمة :
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مخبار مدرج به 111سم 3شاي مُعد – ملعقة – سكر – 111سم 3كحول – مخبار مدرج
251سم111 – 3سم 3رمل – 51سم – 3ماء – مٌزان 0
خطة السٌر فً الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم التعرٌؾ :
ٌخبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول ،ثم ٌكتب اسم المفهوم على اللوحة
الطباشٌرٌة 0
ٌقوم المعلم بتعرٌؾ " الفراؼات البٌنٌة " بعبارات تصؾ المفهوم :
تتكون المادة من دقائق صؽٌرة جداً (جزٌئات أو ذرات ) وتوجد بٌن هذه الجزٌئات
فراؼات 0
الفراؼات البٌنٌة  :مسافات توجد بٌن جزٌئات المادة ،تعبر عن مدى تراص هذه
الجزٌئات ،وتختلؾ حسب حالة المادة .
 -2مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
حتى ٌتعرؾ الطالب على مفهوم "الفراؼات البٌنٌة " ٌطرح المعلم السؤال التالً :
هل تجزم بأنه إذا تم إضافة حجم معٌن من مادة ما إلى حجم آخر معٌن من مادة أخرى
سٌكون حجم الناتج مساوٌا ً لمجموع حجمً المادتٌن ؟
لإلجابة على هذا التساؤل ٌقوم الطالب بإذابة كمٌة كافٌة من السكر فً شاي مُعد فً
مخبار مدرج  ،وسٌدهش الطالب عندما ٌالحظون عدم زٌادة الشاي بالرؼم من إضافة
كمٌات من السكر 0
ٌوجه المعلم الطالب إلجراء مزٌداً من األنشطة لتعمٌق مفهوم الفراؼات البٌنٌة كأن
ٌضٌؾ 111سم 3من الماء إلى 111سم 3من الكحول 0
 -3مرحلة التقوٌم :
أ -صؾ مع التفسٌر ما ٌحدث عند إضافة نقطة ( حبر ) إلى الماء 0
ب -ماذا تتوقع أن ٌكون الحجم الناتج عند إضافة 111سم 3من الماء إلى 111سم3من
العصٌر ؟ فسر ذلك 0
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الدرس السادس عشر
جزٌئات المادة فً حركة مستمرة
األهداؾ السلوكٌة :
بعد االنتهاء من هذا الدرس سٌكون الطالب قادراً على أن :
ٌ -1تحقق عملٌا ً بأن جزٌئات المادة فً حركة مستمرة 0
ٌ -2كشؾ أثر درجة الحرارة على حركة جزٌئات المادة 0
األدوات والمواد المستخدمة :
كأسان – ماء بارد – ماء ساخن – حبر ملون  -قطارة – طحٌن – برادة حدٌد 0
خطة سٌر الدرس :
 -0مرحلة تقدٌم المفهوم :
ٌخبر المعلم الطالب عن اسم المفهوم بالقول ،ثم ٌكتب اسم المفهوم على اللوحة
الطباشٌرٌة 0
ٌقوم المعلم بتعرٌؾ مفهوم "حالة جزٌئات المادة " بعبارات تصؾ المفهوم :
تتحرك جزٌئات المادة حركة مستمرة .
تزداد سرعة حركة جزٌئات المادة بارتفاع درجة حرارتها .
 -2مرحلة مراجعة الطالب للمفاهٌم االستدراكٌة الواردة فً التعرٌؾ :
فً هذه المرحلة ٌقوم المعلم بطرح السؤال التالً  :هل حقا ً جزٌئات المادة فً حركة
مستمرة ؟ وهل هناك أي أثر لدرجة الحرارة فً هذه الحركة ؟
ولإلجابة على هذٌن السؤالٌن ٌقوم الطالب بإضافة قطرة من الحبر إلى ماء بارد وآخر
ساخن ومالحظة ما ٌحدث مع مراقبة الزمن 0
ثم ٌناقش المعلم الطالب فً أسباب انتشار قطرة الحبر داخل الماء الساخن وداخل الماء
البارد ،وأن ذلك ٌعود إلى وجود الفراؼات البٌنٌة وإلى حركة جزٌئات الحبر ثم ٌؤكد
على أن سرعة حركة هذه الجزٌئات تتأثر بدرجة حرارة الوسط الذي تنتشر فٌه 0
ثم ٌوجه المعلم طالبه إلجراء مزٌداً من األنشطة التً تعمق المفهوم وذلك بوضع كمٌة
من الطحٌن فً كأس فارغ ثم إضافة قلٌل من برادة الحدٌد ومالحظة عدم انتشار برادة
الحدٌد داخل الطحٌن 0
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وفً نشاط آخر ٌطلب من أحد الطالب أن ٌضع اصبعه مرة داخل الطحٌن ومرة أخرى
داخل الماء ومالحظة وجود ثؽر داخل الطحٌن بٌنما ال ٌوجد ذلك داخل الماء 0
 -3مرحلة التقوٌم :
أ -تفحص األشكال التالٌة ،ثم حدد حالة المادة حسب حركة الجزٌئات 0
أ-

ج-

ب-

ب -ال بد وأنك الحظت البخار ٌنطلق من وعاء ماء ٌؽلً ،ما تفسٌرك للجزٌئات
التً تنطلق من سطح الماء ؟ ولماذا ؟
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ملحق رقم ()01

دلٌل الطالب وفقا ً لنموذج جانٌٌه
فً الوحدة الدراسٌة الثالثة – الخصائص الفٌزٌائٌة للمادة
فً مادة العلوم للصؾ السابع األساسً

اعداد الباحثة
وفاء علً حسن
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الدرس األول
مفهوم الكتلة
 -1حاول مع مدرسك وزمالئك وضع تعرٌفا ً للكتلة واكتبه :
 الكتلة 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 : وحدة قٌاس الكتلة 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 : -المواد المختلفة ذات الحجوم المتساوٌة00000000000000000000000000000000000000000000 :

 -2أمامك مجموعة من المواد المختلفة ،عٌن كتلها ،ثم اكتب اجابتك من خالل
ملء الجدول التالً :
كتلته
الجسم
 ما األداة التً تستخدم لتعٌٌن الكتلة ؟قطعة الطباشٌر
00000000000000000000000000000000000000000000

قطعة الزلط
قطعة الخشب

 ما اسم الجسم صاحب أكبر كتلة ؟00000000000000000000000000000000000000000000

القطعة المعدنٌة

 أٌهما أكبر كتلة ،قطعة الخشب أم القطعة المعدنٌة؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -3قارن بٌن وزن كل من كوب الماء وكوب الملح وكوب الزٌت ،أٌها أكبر
وزنا ً ؟00000000000000000000000000000000000000000
وزنه
الكوب
 لماذا تختلؾ أوزانها بالرؼم من تساوي حجومها ؟الماء
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الملح
الزٌت

التقوٌم :
 -1استخدم المٌزان للحصول على كمٌة مقدارها  2/1كجم من الرمل 0

 -2أمامك وعاءٌن متماثلٌن األول مملوء بالرمل واآلخر مملوء بالتبن 0
 هل تستطٌع أن تمٌز أٌهما كتلته أكبر ؟00000000000000000000000000 حدد كتلة كل منهما بدقة ؟ 000000000000000000000000000000000000000 -3أي المقادٌر التالٌة ٌنتمً لمفهوم الكتلة ؟
 31سم 25 ، 3لتر 33 ،جم  15 ،جم /سم 12 ، 3كجم 0
211

الدرس الثانً – الحجم
 -1ناقش مع معلمك و زمالئك ثم ضع تعرٌفا ً للحجم 0
الحجم 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
وحدة قٌاس الحجم 0000000000000000000000000000000000000000000000 :
 -2أمامك مجموعة من المواد المختلفة  :ماء – مكعب من الخشب
كل منها :
– حجر  ،عٌن حجم ٍ

المادة

حجمه

الماء

 -3ما األداة التً تستخدم لقٌاس حجوم
السوائل ؟000000000000000000000000000000

المكعب
الحجر

 بٌنما نستخدم  00000000000000000000لقٌاسحجم المكعب [ ،حجم المكعب = ( طول
الضلع ) ] 3ونستخدم  0000000000000000لقٌاس حجم الحجر الؽٌر منتظم الشكل 0
 -4أمامك مجموعة من المواد المتساوٌة فً كتلها  ،تأكد من تساوي كتلها باستخدام
المٌزان ،ثم قارن بٌن أحجامها  ،ثم رتبها تصاعدٌا ً حسب أحجامها 0
00000000000000000000000 ، 00000000000000000000000 ، 00000000000000000000 ، 000000000000000000
ماذا تستنتج ؟ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

التقوٌم :
 -3عرؾ الحجم ؟
 -2ضع عالمة ( √ ) أم ( × ) :
المواد ذات الكتل المتساوٌة حجومها مختلفة (

)0

 -5كٌؾ ٌمكنك تقدٌر حجم حجر ؼٌر منتظم الشكل ؟
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الدرس الثالث
الكثافة
 -1ناقش مع معلمك وزمالئك ثم ضع تعرٌفا ً للكثافة 0
الكثافة 00000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
وحدة قٌاسها 0000000000000000000000000000000000000000000000 :
 -2أمامك  4مكعبات من الخشب مرقمة من ( ) 4 -1عٌن كتلة كل مكعب باستخدام
المٌزان ثم احسب حجم كل مكعب  ،لتمأل بعد ذلك الجدول التالً :
رقم المكعب

كتلة المكعب

الكتلة  +الحجم

حجم المكعب

الكتلة ×الحجم

الكتلة/الحجم

1
2
3
4

ماذا تسمً العالقة التً أعطت قٌما ً متقاربة ؟ 0000000000000000000000000000000000000000000000
إذن الكثافة = 0000000000000000 /0000000000000
ومنها نستنج العالقات الرٌاضٌة التالٌة :
الحجم = 00000000000000000 /0000000000000
الكتلة =00000000000000000 ×0000000000000

الكثافة

التقوٌم :
 -1باستخدام المزان والمخبار المدرج جد كثافة كل من :
أ -الزٌت 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
ب -الماء 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
 -2ما العالقة بٌن الكتلة والحجم ؟ 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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الدرس الرابع
كثافة جسم صلب ؼٌر منتظم الشكل
 -1عرؾ الكثافة ؟
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2اكتب العالقة الرٌاضٌة التً تربط كل من الكثافة والكتلة والحجم ؟
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -3استخدم المٌزان لتعٌٌن كتلة الحجر الصؽٌر والتً تساوي 00000000000000000
 عٌن حجم الحجر الصؽٌر 0 كٌؾ ٌمكنك ذلك ؟ ما العالقة بٌن الزٌادة فً حجم الماء و حجم الحجر ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
حجم الحجر = 0000000000000000000000000000000
 جد كثافة الحجر 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
التقوٌم :
أ -احسب كثافة الحجر الموضح بالشكل إذا علمت أن كتلته 41جم0

51
سم

71
سم

3

3

ب -حاول أن تعٌن كثافة المواد التالٌة :
(قطعة نقود – قلم رصاص ) ،أو أي مادة ؼٌر منتظمة الشكل تتوافر لدٌك 0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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الدرس الخامس
حاالت المادة
 -1ناقش مع معلمك وزمالئك ثم ضع تعرٌفا ً لحالة المادة واكتبه ،ثم حدد خصائص
المواد المختلفة من حٌث الشكل والحجم 0
حالة المادة 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
المواد الصلبة 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
المواد السائلة 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
المواد الؽازٌة 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
 -2أمامك مجموعة من األشٌاء (زلط – طباشٌر – ماء – زٌت – هواء – دخان )
حاول أن تصنفها فً الجدول بناء على صفة واحدة ظاهرة تعتبرها صفة رئٌسٌة 0
الرقم

الشًء

1

زلط

2

طباشٌر

3

ماء

4

زٌت

5

هواء

6

دخان

الصفة الظاهرة

 قارن القائمة التً سجلتها بالقوائم التً سجلها زمالئك 0 -3أمامك أدوات النشاط :
 ضع المسمار فً الكأس الصؽٌرة ثم انقله للكأس الكبٌرة 0 كرر ذلك مع الماء الملون 0 أشعل الورقة وضعها فً الكأس الصؽٌرة ثم ؼطها بقطعة الكرتون ،ثم ارفع القطعة بعد ذلكواقلب الكأس الكبٌرة فوقها بسرعة 0
 سجل مالحظاتك فً الجدول 0214

المادة

المسمار

الماء الملون

دخان الورقة

الشكل
الحجم

 قارن ما توصلت الٌه مع زمالئك 0التقوٌم :
أ -أكمل :
 تحتفظ المواد  00000000000000بشكل وحجم ثابت  ،بٌنما المواد السائلة لها حجم  00000000وشكل ،000000000000000000والمواد  0000000000000ال ٌوجد لها حجم وشكل ثابتٌن 0
ب -علل :
ٌأخذ الزٌت شكل االناء الذي ٌوضع فٌه 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ج -عند سحب الورقة الفاصلة بٌن اإلناءٌن ٌكون حجم الدخان =،0000000000000000000
علما ً بأن حجم اإلناء الصؽٌر  51سم 3وحجم اإلناء الكبٌر71سم03

3

حجمه  71سم

ورقة فاصلة
ورقة مدخنة
3

حجمه51سم
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الدرس السادس
االنصهار والتجمد
 -1حاول مع معلمك وزمالئك وضع تعرٌفا ً مناسبا ً لكل من االنصهار والتجمد 0
االنصهار 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
التجمد 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
 -2أمامك مجموعة من المواد  ،حاول تحوٌلها من الحالة الصلبة إلى السائلة 0
احسب الفترة الزمنٌة الالزمة لذلك 0
 هل تحتاج جمٌعها لنفس الفترة الزمنٌة لالنصهار ؟000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 أي هل تنصهر جمٌعها عند نفس درجة الحرارة ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 اترك المواد السابقة لتبرد حتى تعود إلى حالتها األولى 0احسب الفترة الزمنٌة الالزمة لذلك 0
أكمل الجدول :
الرقم

المادة

1

قطعة الشمع

2

قطعة الزبدة

3

قطعة الكبرٌت

الزمن الالزم لالنصهار

الزمن الالزم للتجمد

 قارن بٌن الزمن الالزم لالنصهار وللتجمد لكل مادة ؟ماذا تستنتج 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
التقوٌم :
 أكمل  :تنصهر المواد المختلفة عند درجات حرارة 00000000000000000000000 فً اعتقادك كٌؾ ٌمكن الحصول على أشكال مختلفة من األوانً الزجاجٌة والقطع المعدنٌة ؟216

الدرس السابع

درجة االنصهار والتجمد
 -1ناقش مع معلمك وزمالئك ثم ضع تعرٌفا ً لكل من :
درجة االنصهار 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
درجة التجمد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
 -2باستخدام األدوات و المواد الموجودة أمامك حاول إٌجاد درجة انصهار وتجمد ( النفثالٌن)0
 ضع قلٌالً من (النفثالٌن ) بأنبوبة داخل حمام مائً ،ثم سخن على لهب واحسب الزمنالالزم النصهاره 0
 أكمل الجدول :الزمن بالدقائق

1

1‚5

1

1‚5

2

2‚5

3

3‚5

4

4‚5

5

ْس)
درجة حرارة التسخٌن( ْ
حالة النفثالٌن

 أوقؾ التسخٌن عندما تبلػ درجة حرارة النفثالٌن  95س 0 أخرج أنابٌب االختبار من داخل الحمام المائً الساخن  ،واترك النفثالٌن ٌبرد ثم حددالدرجة التً ٌبدأ عندها بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة 0
 أكمل الجدول :الزمن بالدقائق

1

1‚5

1

1‚5

2

2‚5

3

3‚5

4

4‚5

5

ْس)
درجة حرارة التبرٌد ( ْ
حالة النفثالٌن

 استخدم ورق رسم بٌانً لتمثٌل العالقة بٌن زمن تسخٌن النفثالٌن ودرجة الحرارة بٌانٌا ً ،وكذلك بٌن زمن تبرٌد النفثالٌن ودرجة الحرارة بٌانٌا ً 0
 حدد على الرسم المنطقة التً تثبت فٌها درجة الحرارة لفترة من الزمن 0 لماذا ٌحدث ذلك فً اعتقادك؟000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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 ما قٌمة هذه الدرجة لمادة النفثالٌن ؟ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ما العالقة بٌن درجة االنصهار و درجة التجمد للنفثالٌن ؟00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
التقوٌم :
تفحص الجدول المرسوم أمامك وباستخدام المعلومات الواردة فٌه أجب عن األسئلة التالٌة :
 -أي المواد درجة انصهارها أقل من الصفر ؟

الرقم

المادة

درجة االنصهار والتجمد

0000000000000000000000000000000000000000000000000
0000

1

أكسجٌن

 219 -س

 -أي المواد درجة انصهارها أعلى من الصفر ؟

2

كحول

 114 -س

0000000000000000000000000000000000000000000000000

3

أسبرٌن

 143س

 -ما حالة األسبرٌن عند درجة  141س ؟

4

كبرٌت

 119س

0000000000000000000000000000000000000000000000000

5

حدٌد

 1531س

 وما حالته عند  145س ؟000000000000000000000000000000000000000000000000000
 هل ٌمكنك استخدام الترمومتر الزئبقً فً قٌاس درجة انصهار أو تجمد كل من األكسجٌنأو الكحول ؟
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
السبب 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :
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الدرس الثامن
العوامل المؤثرة فً درجة االنصهار والتجمد
 -1اذكر العوامل المؤثرة على درجة االنصهار والتجمد :
العوامل التً تؤثر على درجة االنصهار والتجمد هً :
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2تفحص الزجاجتٌن :
لماذا تبدو إحداها متجمدة كلٌاً ،بٌنما األخرى تجمد بعض الماء فٌها وبقً البعض اآلخر سائالً،
بالرؼم من أنهما وضعتا معا ً فً مجمد الثالجة وأخرجتا معا ً ؟
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 امزج قلٌالً من الثلج المجروش بالماء داخل الكأس 0 حدد درجة حرارة المزٌج باستخدام الترمومتر الزئبقً 0000000000000000000000000000000000000000 أضؾ قلٌالً من الملح للمزٌج وحركه جٌداً ،ثم جد درجة حرارة المزٌج الجدٌدة 0000000000000 فسر ما حدث 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -3اضؽط بٌدك على مكعب الجلٌد ،ماذا ٌحدث ؟ 0000000000000000000000000000000000000000000000
 ارفع ٌدك عنه  ،ماذا ٌحدث ؟ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 فسر ما حدث 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000التقوٌم :
 -1أكمل :
 تتأثر درجة االنصهار والتجمد بـــ  000000000000000000000000000و 00000000000000000000000000000000 وجود الشوائب فً المادة ٌعمل على  00000000000000درجة االنصهار والتجمد 0لدٌك مكعب من الجلٌد وخٌط وملح ،كٌؾ ترفع مكعب الجلٌد بواسطة الخٌط دون
-2
ربطه؟00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -3هل ٌمكن صهر مكعب جلٌد دون استخدام مصدر حراري ؟000000000000000000000000000000000
219

الدرس التاسع
تجمد الماء (شذوذ الماء )
 -1عرؾ شذوذ الماء ؟
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2لدٌك ثالثة كؤوس شفافة بكل منها  111سم 3من الماء األولى وضعت فً مجمد
الثالجة حتى تجمدت والثانٌة وضعت كذلك ولكنها أخرجت قبل أن تتجمد والثالثة بقٌت
كما هً 0
متساو ؟
 تفحص الكؤوس الثالثة  0هل ارتفاع الماء فً الكؤوس الثالثةٍ
00000000000000000000000000
 ماذا حدث لحجم الماء فً كل كأس من الكؤوس الثالثة ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 ما السبب فً اعتقادك ؟ أخرج قالب الجلٌد من الكأس المجمدة وضعها فً حوض الماء 0 ماذا ٌحدث ؟000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 فسر ما تالحظه فً ضوء معرفتك بالكثافة000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
وعند أي درجة حرارة تحدث هذه الظاهرة للماء فً اعتقادك؟
0000000000000000000000000000000000000000
 ماذا تسمى هذه الظاهرة ؟000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

التقوٌم :
 -1فً اعتقادك لماذا تستطٌع الكائنات البحرٌة العٌش فً المسطحات المائٌة المتجمدة ؟
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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 -2ماذا سٌحدث لو كانت كثافة الثلج أكبر من كثافة الماء ؟
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -3تحدث ظاهرة شذوذ الماء عند درجة حرارة أقل من  000000000000000000000وعندها تصبح
كثافة الجلٌد  00000000000000000000000000من كثافة الماء 0

الدرس العاشر
التبخر
 -1ناقش مع معلمك وزمالئك مفهوم التبخر والعوامل التً تؤثر فً سرعة التبخر 0
التبخر :
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2استخدم األدوات الموجودة أمامك للحصول على بخار ماء 0
 متى بدأت جزٌئات الماء بالتحول إلى بخار ،قبل الؽلٌان أم بعده؟00000000000000000000000000000000
 أٌن تبدأ الجزٌئات بالتحول ،داخل السائل أم على سطحه؟00000000000000000000000000000000000000 ماذا حصل للجزٌئات المتبخرة ؟00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ماذا تسمى عملٌة تحول جزٌئات الماء إلى بخار ؟ 000000000000000000000000000000000000000000000 -3ضع كمٌتٌن متساوٌتٌن من الكحول فً صحنً التبخر مع تعرٌض إحداها للمصدر
الحراري  0ماذا ٌحدث؟
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -4ضع كمٌتٌن متساوٌتٌن من الكحول األولى فً صحن التبخر واألخرى فً الدورق،
تحت أشعة الشمس ،ماذا ٌحدث؟
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -5ضع كمٌتٌن متساوٌتٌن من الكحول فً صحنً التبخر مع تعرٌض إحداها فقط لهواء
المروحة 0ماذا ٌحدث؟00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
من السابق العوامل التً تؤثر فً سرعة تبخر المادة ؟
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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التقوٌم :
وكل من درجة الحرارة وحركة الهواء ومساحة السطح ؟
 -1ما العالقة بٌن التبخر
ٍ
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2أرادت والدتك تجفٌؾ كمٌة من الملوخٌة لتخزٌنها لفصل الشتاء ،ماذا تقترح لتساعدها
فً ذلك ؟
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ُ -3تشم رائحة بعض األجسام عن بُعد مثل (النفثالٌن) ،وبمرور الوقت ٌقل حجمها بتركها
فً الهواء 0ما السبب فً رأٌك ؟
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الدرس الحادي عشر
التكاثؾ
 -1ناقش مع معلمك وزمالئك مفهوم التكاثؾ 0
التكاثؾ :
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2حاول عملٌا ً الحصول على قطرات ماء من بخار الماء مستخدما ً المواد المعروضة
أمامك0
 -3زجاجة مملوءة بالماء أخرجت من مجمد الثالجة ووُ ضعت على الطاولة  ،ماذا تالحظ
علٌها بعد فترة من الزمن ؟000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 بم تفسر ذلك ؟ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ما الشروط الالزم توافرها لحدوث التكاثؾ ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 ما العالقة بٌن التبخر والتكاثؾ ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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التقوٌم :
 -1بم تفسر :
أ -تكون قطرات الندى على األشجار فً الصباح الباكر 0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ب -تكون السحاب فً طبقات الجو العلٌا ،وتكون الضباب قرٌبا ً من سطح األرض 0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2ما الفكرة التً تقوم علٌها عملٌة تحلٌة مٌاه البحار ؟
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الدرس الثانً عشر
الؽلٌان
 -1ناقش مع معلمك وزمالئك مفهوم درجة الؽلٌان ،والعالقة بٌنها وبٌن كل الضؽط
ووجود الشوائب  ،ثم اكتب :
درجة الؽلٌان :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
العالقة بٌن الضؽط ودرجة الؽلٌان هً عالقة
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
العالقة بٌن الشوائب ودرجة الؽلٌان هً عالقة
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2استخدم األدوات المتوافرة لدٌك لتحدٌد درجة ؼلٌان الماء مستعٌنا ً بالجدول التالً :
الزمن بالدقائق

1‚5 1

1‚5 1

2‚5 2

درجة حرارة الماء

 متى بدأ الماء بالتبخر ؟ 000000000000000000000000000000000000213

3‚5 3

4

 على أي درجة حرارة بدأ الماء فً الؽلٌان ؟ 0000000000000000000000000000000000000 هل ترتفع درجة الحرارة بعد بدء الماء بالؽلٌان ؟ 00000000000000000000000000000000000000000000 مثل العالقة بٌن درجة الحرارة وزمن التسخٌن بٌانٌا ً 0الزمن بالدقائق

1‚5 1

1‚5 1

2‚5 2

3‚5 3

4

درجة حرارة الكحول

 -3احسب درجة ؼلٌان الكحول 000000000000000000000000000000 0
 مثل العالقة بٌن درجة الحرارة وزمن التسخٌن بٌانٌا ً 0 أعد النشاط السابق ولكن باستخدام ماء مالح بدالً من الماء العادي ،ثم حدد درجة ؼلٌان الماءالمالح 000000000000000000000000000000000 0
 ضع كمٌة من الماء بدرجة  71س فً المحقن الطبً 0 حاول أن تجعل الماء ٌؽلً دون اللجوء إلى التسخٌن 0 فسر ما حدث00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
التقوٌم :
 -1أكمل :
وكل من الضؽط ووجود الشوائب
أ -العالقة بٌن درجة الؽلٌان ٍ
00000000000000000000000000000000
ب -إذا استمر تسخٌن السائل بعد ؼلٌانه لفترة زمنٌة  ،فإن درجة الحرارة0000000000000000مهما
زاد التسخٌن 0
 -2فسر ما ٌلً :
أ -تستخدم والدتك طناجر الضؽط فً طهً بعض وجبات الطعام بدالً من الطناجر العادٌة0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ب -ال ٌستخدم الترمومتر الكحولً فً قٌاس درجة ؼلٌان الماء 0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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 -3من خالل الرسم ستجد أن أقل درجة ؼلٌان ستكون فً مدٌنة ،0000000000000000وأعلى
درجة ؼلٌان ستكون فً مدٌنة  00000000000000000000مع ذكر السبب :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
القدس
الخلٌل

ؼزة
أرٌحا

الدرس الثالث عشر
االنتشار
 -1ناقش مع معلمك وزمالئك مفهوم ظاهرة االنتشار :
ظاهرة االنتشار :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2أمامك  3أنابٌب اختبار مؽطاة ،األولى تحتوي على تحتوي على ؼاز  NO2والثانٌة
تحتوي على ماء والثالثة تحتوي على سكر 0
 نكس فوق كل أنبوبة اختبار ،أنبوبة اختبار فارؼة ،ثم انزع الؽطاء 0 هل انتشرت جمٌع المواد السابقة فً األنابٌب الفارؼة ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 ما رأٌك فٌما حدث ؟ هل جمٌع المواد قابلة لالنتشار ؟0000000000000000000000000000000000000000000
التقوٌم :
 -1علل لما ٌأتً :
أ -تشم رائحة العطر عن بعد 0
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
بٌ -مكن أن تشؽل كمٌة معٌنة من الؽاز أي حجم 0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الدرس الرابع عشر
االنضؽاط
 -1ناقش مع معلمك وزمالئك مفهوم ظاهرة االنضؽاط وقانون بوٌل للؽازات :
ظاهرة االنضؽاط :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
قانون بوٌل للؽازات :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2أمامك  3محاقن طبٌة مع سداداتها ،أدخل كمٌة من السكر ،الماء ،ؼاز  NO2إلى
منتصؾ كل محقن من المحاقن السابقة  0ثم أؼلق المحقن الطبً بالسدادة 0
 حاول أن تضؽط على مكبس كل محقن من المحاقن السابقة 0 ماذا تالحظ ؟000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 هل تستجٌب جمٌع المواد بنفس الصورة للضؽط الواقع علٌها ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 هل ٌمكنك الحصول على أحجام مختلفة من المواد السابقة باستمرار الضؽط ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 ماذا تتوقع أن ٌحدث لو تم سحب المكبس بدالً من ضؽطه فً الحاالت الثالث ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 ما العالقة بٌن حجم الؽاز والضؽط الواقع علٌه ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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 العالقة السابقة تعبر عن قانون  0000000000000000000000000للؽازات 0التقوٌم :
 -1علل لما ٌأتً :
 لٌس للؽازات حجم ثابت ،وال شكل ثابت 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
هل تستطٌع اضافة الكمٌة التً ترٌد من ؼاز إلى آخر فً الحجم ذاته  ،ولماذا؟
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ٌ -2نص قانون (بوٌل ) على ما ٌأتً :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الدرس الخامس عشر
نظرٌة الحركة الجزٌئٌة – الفراؼات البٌنٌة
 -1ناقش مع زمالئك ومعلمك مفهوم مكونات المادة والفراؼات البٌنٌة :
 مكونات المادة :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 الفراؼات البٌنٌة :00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 -2األدوات والمواد أمام الطالب :
 الحظ الشاي فً المخبار وحدد حجمه00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 أضؾ السكر تدرٌجٌا ً إلى الشاي فً المخبار ،ثم الحظ قراءة المخبار 0 هل تؽٌر حجم الشاي ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 أٌن اختفت جزٌئات السكر ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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 أضؾ  111سم 3من الماء إلى 111سم 3من الكحول فً مخبار مدرج سعته  251سم0 3 ما الحجم الناتج عن مزج كالً من السائلٌن ؟0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 قارن بٌن القٌمة الناتجة الفعلٌة ومجموع حجمً السائلٌن ؟ ماذا تالحظ ؟00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 فسر ما حدث ؟000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
التقوٌم :
علل :
 عند اضافة 111سم 3من الماء إلى  111سم 3من حمض  HCLتكون قٌمة المزٌج الناتج أقلمن  211سم0 3
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

الدرس السادس
جزٌئات المادة فً حركة مستمرة
 ناقش مع زمالئك ومعلمك تعرٌؾ مفهوم "حالة جزٌئات المادة " :تتحرك جزٌئات المادة 000000000000000000000000000000000000000
تزداد سرعة حركة جزٌئات المادة بارتفاع 00000000000000000000000000000000000000
 األدوات والمواد أمام الطالب : باستخدام القطارة أضؾ قطرة من الحبر الملون إلى كأس الماء البارد وإلى كأس الماء الساخن 0 راقب ما ٌحدث 0 هل ٌنتشر لون الحبر فً كال الكأسٌن ؟00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 هل ٌحتاج اللون لنفس الفترة من الزمن حتى ٌعم سائر الماء فً كال الكأسٌن ؟218

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 أمامك كأس بها كمٌة من الطحٌن أضؾ إلٌها قلٌالً من برادة الحدٌد 0 هل انتشرت برادة الحدٌد فً جمٌع أجزاء الطحٌن ؟ 0000000000000000000 ما السبب ؟ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ضع إصبع إحدى ٌدٌك فً كأس به ماء ،وضع إصبع الٌد األخرى فً كأس به طحٌن 0كل من الماء والطحٌن ؟
 هل تالحظ وجود ثؽر داخل ٍ0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
فسر ذلك
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
التقوٌم :
 تفحص األشكال التالٌة ،ثم حدد حالة المادة حسب حركة الجزٌئات 0أ-

ج-

ب-
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