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الحمددهللربالعدللمن حمدداكمدلننبغد لجد

وجهد وعظدن سدطالن والصد والسد عطد 

أشرفالمرسطن سندنلمحمدصط اهللعطن وسط ....وبعد

اضعةواخراجهلإل حنزالوجدود ثد

زوج الذىم عط بإتمل هذهالدراسةالمتو
أشكراهللع 

بفض القطدوبالانبدة واألندلد المبلركدةمد أهد العطد وخلصدةالدذن أسدهموابعطمهد الدوارروعدونه 

الصلدق ووقته الثمن داعنةالمول عزوجد أ ننفد بهدلاإلسد والمسدطمن وتكدو عوندللد عطد 
العت .

رللشددكرالجزن د لجلمعددةاألزهددرممثطددةبرئنسددهلوعمددلد الد ارسددل العطنددلوعمددلد كطنددةالتربنددة 

وكلرةأعضلءالهنئةالتدرنسنةلملقدموهم تسهن ر إتمل إجراءا هذهالدراسة.

كمددلأتقددد بجزن د الشددكروعظددن اإلمتنددل إل د األسددتلذالدددكتورعاددلحس د درون د واألسددتلذ

الدددكتورمحمددودحس د األسددتلذالط ددذا أش دررلعط د هددذهالرسددللة وأرلض ددلعط د بعطمهمددلوحرصددلأش ددد

الحرصعط إثراءهدذهالرسدللة واخراجهدلبأرضد صدور ممكندة رطهمدلمند كد التقددنروأسدم آندل 
العررل بللجمن والفض .

والشكرالموصو إلد أعضدلءلجندةالمنلقشدةلقبدوله منلقشدةهدذهالرسدللة كمدلأتقدد بجزند 

العررددل والتقدددنرلطسددلد والسددندا
قدموهم نصلئحوتوجنهل

محكمد ومحكمددل أدوا الد ارسددةلمددلبددذلوهمد جهدددووقد

ولمددل

وكذلكالشكرألسلتذ المنلهجوارقالتددرن رد الجلمعدل الفطسدانننة

وكد الحددبوالتقدددنرإلد أبد وأمد وخددللت واخددوت وأخدوات األعددزاءالددذن لهد الفضد العظددن رد 

دعم ومسلندت بللدعلء.

والنفوتن ر هذهالمنلسبةذكدررضد زوجد العزندزالدذ منحند الكثندرمد وقتد وشدجعن 

عطد المضد قدددملرد بحثد وتمند لد المزندددمد التقددد كمددلوالشددكرموصددو إلد شددمعت حنددلت 
(النددلونهن د )لمددلأبدددنلهم د صددبروعنددلءحت د إكتمط د هددذهالرسددللة راجنددةم د المددول عزوج د أ 
نحفظهملونمدر عمرهملونكتبلهملحنل سعند .

وأشكرك م كدل لد دورمد قرندبأوبعندد مبلشدرأوغندرمبلشدر ومد شدجعن أوقدد لد 

نصحلأوبذ جهداإلنصل هذهالدراسةإل ملوصط إلن م نتلئجمتواضعة.

وأخن ارأسأ اهللالعط العظن ا أكو قدورق ر هذاالبحثالمتواض .

الباحثة/

آالء عبد العظيم العبادلة

د

ملخص الدراسة

هدر هذه الدراسة إلد التعدرف عطد أثدرتوظندفقبعدل التفكندرالسد رد تددرن العطدو عطد 
مستوىالتحصن ومهل ار التفكنرالتأمط لدىاللبل الصفالعلشربمحلرظةخل نون

عننة الدراسة م 08اللبة ت إختنلرهل م مدرسة عنطبو الثلنونةلطبنل .

.وتكون

مشكلة الدراسة:

تتمث مشكطة الدراسة ر السؤا الرئن

التلل :

-مددلأثددرتوظنددفقبعددل التفكنددرالس د ر د تدددرن العطددو عط د مسددتوىالتحصددن ومهددل ار التفكنددر

التأمط لدىاللبل الصفالعلشربمحلرظةخل نون .
وقد إنبثق من السؤال الرئيسي ,األسئلة الفرعية التالية:

)1ملمهل ار التفكنرالتأمط الواجبتنمنتهللدىاللبل الصفالعلشربمحلرظةخل نون ؟

)2مددلأسد توظنددفقبعددل التفكنددرالسد رد تدددرن العطددو لاللبددل الصددفالعلشددربمحلرظددةخددل 
نون ؟

)3مددلأثددرتوظنددفقبعددل التفكنددرالس د ر د تدددرن العطددو عط د مسددتوىالتحصددن لدددىاللب ددل 
الصفالعلشربمحلرظةخل نون ؟

)4مددلأثددرتوظنددفقبعددل التفكنددرالس د ر د تدددرن العطددو ر د تنمنددةمهددل ار التفكنددرالتددأمط لدددى
اللبل الصفالعلشربمحلرظةخل نون ؟

ولإلجابة عن هذه األسئلة قامت الباحثة ببناء أدوات الدراسة  ,والتي تمثلت في:

-1إختبلر التحصن .
- 2مقنل

مهل ار التفكنر التأمط .

ثد تد عدر

األدوا

عطد مجموعدة مد المحكمدن لطتأكدد مد سد متهل و صد حنتهل لطتابندق

العلشرعشوائنل وعددهل (  )08اللبة

ولغر هذه الدراسة قلم البلحثة بإختنلر شعبتن م شعب الصف

إحداهمل تمث المجموعة التجرنبنة وعددهل) )48اللبة واألخرى ضلباة وعددهل (  ) 48اللبة وقد تأكد

البلحثة م تكلرؤ المجموعتن بللرجوع إل سج

المدرسة.

استخدم البلحثة ورقدل لابنعدة الد ارسدة المدنهج شدب التجرنبد حندث قلمد البلحثدة بتابندق أدوا

الد ارسدة القبطندة والبعدندة عطد المجمدوعتن (التجرنبندة و الضدلباة ) حندث تد تددرن

الوحدد األولد وحدد 

الوراثة ألردراد عنندة المجموعدة الضدلباةبللارنقدة العلدندة رد حدن درسدتهل المجموعدة التجرنبندة بأسدطوب
الدراس ). (2012-2013
قبعل التفكنرالس  .وقد تم الدراسة ر الفص الثلن م العل 

ه

وقد قلم البلحثة بلستخدا برنلمج الرز اإلحصلئنة) )SPSSلتفرنغ البنلنل ومعللجتهل وقددتد 

اسددتخدا األسددللنباإلحصددلئنةالتللنددة:معلم د إرتبددلابنرسددو معلم د إرتبددلاسددبنرمل ب دراو لطتجزئددة
النصددفنةالمتسددلونة ومعلدلددةجتمددل لطتجزئددةالنصددفنةغنرالمتسددل ونةإلنجددلدمعلمد الثبددل

إحصددلءا 

وصد د ددفنةمنهد د ددل:اإلنح اررد د ددل المعنلرند د ددةوالمتوسد د ددال الحسد د ددلبنة اختبد د ددلر ( )t-Testقنمد د ددةآنتد د ددل

( )Etaوdإلنجلدحج التأثنر.


وبعد تطبيق هذه المعالجات اإلحصائية على الدرجات كان من أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة:
 -1التوجدددر ددروقذا داللددةإحص ددلئنةعن دددمسددتوىدالل ددة()8080ب ددن متوسددا درج ددل اللب ددل 
الصددفالعلشددررد المجمددوعتن (التجرنبنددةوالضددلباة)رد مسددتوىالتحصددن رد اإلختبددلرالقبطد 
دتوىالتحصددن قب د تابنددقالبرنددلمجعط د 
ممددلنددد عط د وجددودتجددلن بددن المجمددوعتن ر د مسد 

اللبل الصفالعلشر.

 -2وجد ددودرد ددروقذا داللد ددةإحصد ددلئنةر د د درجد ددل التحصد ددن لد دددىاللبد ددل الصد ددفالعلشد ددررد د د 
المجموعتن التجرنبنةوالضلباةر اإلختبلرالبعدد ( )Z=4.31.p-value=0.001والفدروق
كلن لصللحالمجموعةالتجرنبنة.

 -3التوجدددر ددروقذا داللددةإحص ددلئنةعن دددمسددتوىدالل ددة()8080ب ددن متوسددا درج ددل اللب ددل 
الصددفالعلش درر د المجمددوعتن (التجرنبنددةوالضددلباة)ر د ر د مقنددل مهددل ار التفكنددرالتددأمط 
وأبعلدهر اإلختبلرالقبط مملند عط وجودتجلن بن المجموعتن قب تابندقالبرندلمجعطد 

اللبل الصفالعلشر.

 -4وجددودرددروقذا داللددةإحصددلئنةر د درجددل بعدددمهددل ار التفكنددرالتددأمط لدددىاللبددل الصددف
العلش د د د ددررد د د د د المجم د د د ددوعتن التجرنبن د د د ددةوالض د د د ددلباةرد د د د د اإلختب د د د ددلرالبع د د د ددد (Z=4.31.p-
 )value=0.001والفروقكلن لصللحالمجموعةالتجرنبنة.

 -0نتصفتوظنفقبعل التفكنرالس بفعللنةكبندر تزنددعد ()80.0ورقدللمعلمد مربد إنتدلرد 
تنمنةمهل ار التفكنرالتأمط ر تدرن ملد العطو لدىاللبل الصفالعلشر.
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Summary of the Study
This study aimed to investigate the effect Of Otilizing six out thinking Hats on
teaching scienceon theAcheivement level and reflective thinking Skills of tenth grade
students in Khan Younis Governorate. The study sample consisted of 80 students were
selected Randomly from Aylabun High School for Girls.
Problem of study
The State of the problem was:
-What are the impact of hiring six outstanding attributes thinking in the teaching of
science at the level of attainment and the skills of reflective thinking of tenth grade
students in Khan Younis.
To answer these questions, the researcher building study tools, and which was to :
1- A cognitive achievement test of scientific concepts in Science 0 (genetics unit) prepared
by the researcher, which is subject test of 50 items
2- A measure of reflective thinking skills in Science 0 (genetics unit) prepared by the
researcher, which is subject test of 30 items divided into five dimensions.
Features of the sixth outstanding thinking:
The study was in the second quarter of the academic year 2012/2013
The researcher using statistical software packages (SPSS) for unloading and processing of
data, have been using the following statistical methods:
Pearson correlation coefficient, Cronbach's alpha coefficient, reliability coefficient
midterm fashion retail, descriptive statistics, including:
Percentage and arithmetic, test T (t - Test), the value of the ETA (Eta)
After applying this statistical treatment scores was one of the most important results that
resulted from the study:
1 - There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05)
among middle-level students the tenth grade in the two groups (experimental and control)
in the level of achievement in the pre-test, which indicates the presence of heterogeneity
between the two groups in the level of achievement by applying the program to students
tenth grade .
2 - The presence statistically significant differences in the degree of achievement of tenth
grade students in the experimental and control groups in the post-test ((Z = 40310p-value
= 0.001 and the differences were in favor of the experimental group.
3 - There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05)
among middle-level students the tenth grade in the two groups (experimental and control)
to measure the skills of reflective thinking and nominally in pretest, which indicates the
presence of heterogeneity between the two groups before implementing the program on
students tenth grade.
4 - There are significant differences in the scores after reflective thinking skills students
have a tenth grade In the experimental and control groups in the post-test(Z=40310pvalue=0.001) and the differences were shouted the experimental group.
5 - characterized by hiring six outstanding attributes thinking very effectively over (0.78)
according to the ETA box plants in the development of reflective thinking skills in
teaching the science students have a tenth grade.

ز

فهرس احملوتيات
الصفحة

البيتن
آية كريمة

ب

اإلهداء

ج

الشكر والتقدير

د

الدرسة باللغة العربية
ُملخص ا
الدرسة باللغة اإلنجليزية
ُملخص ا

هـ
ز
ح

فهرس المحتويات
قائمة الجداول

ك

قائمة المالحق

م

الفصل األول  :خلفية الدراسة
مقدمة الدراسة

2

مشكلة الدراسة وأسئلتها

5

فروض الدراسة

5

أهداف الدراسة

5

أهمية الدراسة

6

حدود الدراسة

6

مصطلحات الدراسة

7

الفصل الثاني  :االطار النظري
المحور األول  :قبعات التفكير الست
مفاهيم ومزايا وخصائص

9

مفهوم قبعات التفكير الست

01

االنماط السته للتفكير

00

التعريف قبعات التفكير الست

02

مزايا القبعات التفكير الست

05

أبرز القيم التي ذكرها دي بونو عن قبعات تفكير الست

06

ح

الصفحة

البيتن
مجاالت استخدام قبعات التفكير الست

06

آلية عمل قبعات التفكير الست

06

من هم اصحاب القبعات الست

07

دور المعلم في توظيف قبعات الست في التدريس

01

المحور الثاني :التفكير التأملي
مفاهيم وأنماط ومراحل

09

تعريف التفكير

09

مهارات التفكير وأنواعه

21

التفكير التأملي

22

تعريف التفكير التأملي

22

خصائص التفكير التأملي

22

مهارات التفكير التأملي

25

مراحل التفكير التأملي

26

أهمية التفكير التأملي

27

كيف يكون التفكير التأملي

21

التفكير التأملي في القران الكريم

21

التفكير التأملي والتفكير الناقد

29

التفكير التأملي واالستقصاء

29

التفكير التأملي وحل المشكالت

29

العالقة بين التحصيل الدراسي والتفكير

29

الفصل الثالث:الدراسات السابقة
الدراسات التي تناولت قبعات التفكير الست

22

تعليق على دراسات المحور االول

27

الدراسات التي تناولت التفكير التأملي

21

تعليق على دراسات المحور الثاني

57
ا

الصفحة

البيتن

61

التعليق عام على الدراسات السابقة

الفصل الرابع :إجراءات الدراسة
منهج الدراسة

62

مجتمع الدراسة

62

عينة الدراسة

62

أدوات الدراسة

62

إجراءات الدراسة

10

األساليب اإلحصائية

12

الفصل الخامس :نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج السؤال األول و مناقشتها

12

نتائج السؤال الثاتي و مناقشتها

15

نتائج السؤال الثالث و مناقشتها

16

نتائج السؤال الرابع و مناقشتها

11

توصيات الدراسة

91

مقترحات الد ارسة

91

قائمة المصادر والمراجع
المصادر والمراجع الدراسة

90

مصادر الدراسة

92

المراجع العربية

92

المراجع األجنبية

011

المالحق

012



قتئمة اجلداول
رقم

بيان الجدول

الجدول
1.4

جدو مواصفل اإلختبلرالتحصنط –وحد الوراثة

رقم

الصفحة
41

1.4

معلم

االرتبلابن أبعلداختبلرالتحصن والدرجةالكطنةل ختبلر


44

1.4

معلم

االرتبلابن رق ار بعدالتذكروالدرجةالكطنةلطبعد

46

1.1

معلم

االرتبلابن رق ار بعدالفه والدرجةالكطنةلطبعد

46

1.4

معلم

االرتبلابن رق ار بعدالتحطن والدرجةالكطنةلطبعد

46

1.4

معلم

السهولةوالصعوبةلفق ار اختبلرالتحصن 

46

1.6

معلم

التمننزلفق ار اختبلرالتحصن 

67

1.6

قنمةألفلكرونبلخوعددالفق ار لك بعدم أبعلداختبلرالتحصن 

64

1.6

معلم الثبل بارنقةالتجزئةالنصفنةالختبلرالتحصن وأبعلدهالث ث

64

1.47
1.44

االرتبلا بن أبعلد اختبلر مهل ار التفكنر التأمط ودرجة الكطنة

م علم

64

ل ختبلر
معلم

االرتبلابن الفق ار بعدالرؤنةالبصرنةودرجةالكطنةلطبعد

64

معلم

االرتبلا بن الفق ار بعد الكشف ع المغللال والدرجة الكطنة

64

االرتبلا بن الفق ار بعد الوصو إل استنتلجل ودرجة الكطنة

64

1.41

معلم

االرتبلابن رق ار بعداعالءتفسن ار والدرجةالكطنةلطبعد

64

1.44

معلم

االرتبلابن رق ار بعدوض حطو مقترحةوالدرجةالكطنةلطبعد

66

1.44
1.44

1.44
1.46

لطبعد
معلم

لطبعد

نوضح قنمة ألفل كرونبلخ وعدد الفق ار لك بعد م أبعلد اختبلر مهل ار 

التفكنرالتأمط 
معلم

التمننزلفق ار اختبلرمهل ار التفكنرالتأمط 

المتوسال واالنحرارل المعنلرنة وقنمة " " وقنمة الداللة ومستوى الداللة
1.46

لطتعرفإل الفروقبن المجموعتن التجرنبنةوالضلباةر متغنرالتحصن 
ر ملد العطو قب تابنقالنموذج

ك

66
66
66

المتوسال واالنحرارل المعنلرنة وقنمة " " وقنمة الداللة ومستوى الداللة
1.46

1.47
1.44

4.4

4.4
4.4

4.1

66

لطتعرفإل الفروقبن المجموعتن التجرنبنةوالضلباةر متغنرالتحصن 
العل قب تابنقالنموذج

نتلئجاختبلر" "T.testلطمقلرنةبن اطبةالمجموعةالتجرنبنةوالمجموعة

67

نتلئجاختبلر" "T.testلطمقلرنةبن اطبةالمجموعةالتجرنبنةوالمجموعة

67

المتوسال واالنحرارل المعنلرنة وقنمة " " ومستوى الداللة لطتعرف إل 

64

الضلباةر اإلختبلرالتحصنط 

الضلباةر اإلختبلرالقبط لطتفكنرالتأمط 
الفروق ر بن متوسال

الاللبل

درجل

والتجرنبنةر التابنقالبعد 

ر المجموعتن الضلباة

الجدو المرجع المقترح لتحدند مستونل حج التأثنر بللنسبة لك مقنل 

66

قنمة " " و " " η 2و " "dوحج التأثنر لك م مستونل اإلختبلر و

66

المتوسال واالنحرارل المعنلرنة وقنمة " " ومستوى الداللة لطتعرف إل 

66

م مقلنن حج التأثنر

اإلختبلرالكط 

الفروق ر بن متوسال

الاللبل

درجل

ر المجموعتن الضلباة

والتجرنبنةر التابنقالبعد 

4.4

قنمة" "و""η 2و""dوحج التأثنرلك م مهل ار اإلختبلرواإلختبلرالكط 



66

قتئمة املالحق
رقم

رقم

البيان الملحق

الملحق

الصفحة

4

قلئمةبأسملءالمحكمن ألدوا الدراسة

474

4

قلئمة المفلهن العطمنة

471

4

توزن أسئطة اختبلر التحصن عط مستونل

1

توزن أسئطة اختبلر التأمط ر ملد العطو 

476

4

اطبتحكن اختبلرتحصنط 

476

4

اإلختبلر التحصنط لقنل مستونل تصننف بطو لطمجل المعرر المحدد 

444

(بطو ) وعددهل

ر ملد العطو وحد الوراثةلطصفالعلشر

6

تعطنمل

6

اطبتحكن اختبلرمهل ار التفكنرالتأمط 

6

476

اإلختبلرالتحصنط 

اإلختبلر التأمط لقنل

446
446

مهل ار التفكنر التأمط الخمسة المحدد ر ملد 

العطو وحد الوراثةلطصفالعلشر
إختبلرالتفكنرالتأمط 

47

تعطنمل

44

تسهن مهمة:وكن وزار التربنةوالتعطن العلل 

44

تسهن مهمة بحث:مدنر التربنة والتعطن -غرب خلننون

444
446
416

ومدنر التربنة

447

والتعطن -غربخلننون 
44

تسهن مهمةبحث:مدنر مدرسةعنطبو الثلنونةلطبنل 

444

41

دلن المعط 

444

44

دلن الاللب

464



الفصل االول
خلفي الدراس




 املقدمة
 مشكلة الدراسة وأسئلتها
 فروض الدراسة
 أهداف الدراسة
 أهمية الدراسة
 حدود الدراسة
 مصطلحات الدراسة




الفصل األول

خلفية الدراسة
المقدمة:

إ التغن د ار الس درنعةوالتاددو ار المذهطددةر د المعررددةتعدددم د أبددرزالسددمل ر د عص درنل

الحلضدر لدذلكسدم بعصدراإلنفجدلرالمعررد رطد تعددعمطندةالتددرن نقد لطمعطومدل مد عقد 
المعط د إل د عق د المددتعط الددذ أصددبحنتس د بللسددطبنةوعددد اإلنجلبنددةر د األداء ولددذلكانعكس د 

انعكلسلكبن ارعط التربنةوتغنر نظرتهلإل عمطنةالتدرن .

لددذاأصددبحاإلهتمددل بددللمتعط وانجلبنلت د ومشددلركت ر د العمطنددةالتعطنمنددةالتعطمنددةهدددرلم د 

أهدافالتربنة وتحول مهمةالمعطد إلد تهنئدةالمواقدفالتعطنمندةوتوجند المدتعط لطقندل بللنشدلا
ال ز لتحقنقاألهدافالتربونةالمنشود والتركنزعط تحصن المفلهن واكتسدلبالمهدل ار وتنمندة
التفكنر.وتزوندالمعطمدن بأسدللنبجدندد لطدتعط ومحلولدةالتغطدبعطد أوجد القصدوررد األسدللنب

الحللنةلتدرن العطو وهنلكل البدم إستخدا األسللنبالحدنثةر تدرن العطو وجعد التطمندذ

محو ارلطعمطنةالتعطنمندةممدلنتدنحلد الفرصدةلدتمك مد أسلسدنل العطد ومبلدئد وبللتدلل نسدتان 

مسلنر العط وتاورالمعررة.

أ التفكنددرمد العمطنددل األسلسددنةرد السددطوكاإلنسددلن رهددونمنددزاإلنسددل عد غندرهمد 

الكلئنددل األخددرىوم د خ ل د نددتمك اإلنسددل م د تعدددن سددطوك بمددلنتملش د م د ظددروفالحنددل 

(الشلن والعقن .)2882

ولقدددأضددح تعطددن التفكنددروتنمنددةمهل ارت د المختطفددةر د عص درنلالح دلل هدددرلرئنسددلم د 

أهدافالمؤسسدل التربوندةوالتعطنمندةرد بطددا العدلل المتقدمدة وعطند ردإ الكثندرمد المسدئولن 

التربونن نتفقو عط ض رورالتعطن والتفكنروتنمنةالمهل ار لدىالمتعطمن وأ لطمنلهجالدراسنة

دو اركبن ارر هذاالشأ الننبغ تجلهط أوالتقطن م شأن .

كمددلأ التفكنددرأنملاددلمختطفددةوتصددننفل عط د أس د متنوعددة رقدددنكددو لتقسددن التفكنددر

بحسبالهدف من (التفكنرالتأمط  التفكنرالمنتج التفكنرالفعل )أوبحسبالمنهجالمتبد رند 

(التفكند ددرالتحطنط د د التفكند ددراالسد ددتقرائ )أوبحسدددبمجلل د د (التفكند ددرالطفظ د د  التفكند ددرالرنلض د د )
.وتاددورالتفكنددروأصددبحنقس د إل د مسددتونن إثنددن همددل:التفكنددراألسلس د الددذ نتضددم مهددل ار 
أسلسنةكللتذكر الم حظة التصننف المقلرنةأملمستوىالتفكنرالمركبوهدونتضدم :التفكندر

التأمط  التفكنراإلبداع ح المشك

 إتخلذالق ار ار (جروا .)1222

4

ولق دددح ددرصالترب ددونن عطد د تا ددونرمن ددلهجالعط ددو  وم ارحدد التعط ددن الع ددل وتا ددونرا ارئ ددق

تدرنسهل وذلكلملوجددوهرد تددرن العطدو ومنلهجهدلمد خبد ار معررندةالزمدةرد تنمندةالتفكندر
المختطفة حنثمد الممكد تنمندةالتفكندرلطمتعطمدن أثندلءتعطمهد لطعطدو مد خد

إل د ضددرور تحدندددالمشددك

توجند إنتبدلهه 

الماروحددةبشددك دقنددقوتكطددنفه نشددلال تتاطددبالتركنددزوتتحدددى

قدددراته وعقددوله وتتاطددبتددوجنهه أثنددلءتفكنددره ومراقبددةتفكنددره وتوجنه د إل د الحطددو الفضددط 
واستبعلدالحطو الغنرم ئمة(الخطنط وآخرو .)2884
وم د أج د تنمنددةالتفكنددرم د خ د

تدددرن العطددو كددل ل ازمددلأ تندددمجالمقددر ار الد ارسددنة

بإستراتنجنل وارنقةتعطنمنةتصم خصنصللتنمنةمهل ار التفكنر(البرنث 1421ه).

الشددكأ تنمنددةالتفكنددرعندددالمتعطمددن أصددبحأمد اربددللغاألهمنددةلدددىالعدندددمد التربددونن 

ر أىمجتم كل  كملأصبحماطبلضرورنلررضد العصدرالحددنث ومدلرند مد تقدد وتادور
ر شت المجلال عط المؤسسل التربونةالتعطنمنة.

وبمراجعددةأهدددافتدددرن العطددو بم ارحد التعطددن  نجدددأنهددلتؤكدددعطد أهمنددةتزوندددالمددتعط 

بللمهل ار العقطنةالمنلسبةمث :عمطنل العط األسلسنة مهل ار التفكنرالعطم واإلبداع  التفكنر

التأمط  ح المشك

.

وحندثا برندلمجقبعدل التفكندرالسد ()Thinking Hats Sixالدذ نعدزىلطعدلل إدوارد

دنبونددووهددونعتبددرم د روادتعطددن التفكنددروالتفكنددرالتددأمط عط د وج د الخصددوص حنددثنفتددر 
دنبوندددوأ التفكند ددرنمك د د تقسدددنم إل د د س د د قبعد ددل بمعن د د س د د أدوارمختطفدددةذا س د د أل د دوا 

(بنضلء حمراء سدوداء صدفراء خضدراء زرقدلء)والشدخصالدذ نضد القبعدل  التد ن ارهدلمنلسدبة
لك نؤد الدورالمنلسبوبللاب رإ إختبلرأىقبعةم الصفل التفكنرالس نكدو مد و ارئد 

هدددفنسددع الشددخصلتحقنقد .وهددذهالقبعددل المقصددود هد قبعددل نفسددنةولنسد قبعددل حقنقنددة
حنثه رمزلارنقةر التفكنر(دنبونو .)2882

والنوجدددترتنددبمحددددلقبعددل التفكنددرالس د ولك د نستحس د اإلبتددداءم د القبعددةالبنضددلء

تطنهد دلالص ددفراءواإلنته ددلءبللقبع ددةالخضد دراءثد د الزرق ددلءمد د إس ددتمرارالعمد د حتد د إنته ددلءاألرك ددلر

الماروحة(.دنبونو .)Kenny2003 ;2882

وه م الارائقالشلئعةالتد 
وحنثأ القبعل التفكنرالس م برامجالتفكنرالمتواز 

تعن د لتعطددن التفكنددرولكونهددلارنقددةتهدددفبتبسددناالتفكنددر وتنظنم د  ونظ د ارلقطددةالد ارسددل الت د 
تنلولد مدددىإسددتخدامهلكارنقدةتدددرن

وأنضددللكدو التفكنددرالنلقدددمد األنمددلاالرئنسددنةوالمهمددة

ر مجل التعطن .رإ التفكنرنحت مكلنةكبنر ر المؤسسل التربونةر الدو المتقدمةوكملأ 

الموقددفالتعطنم د داخ د الغررددةالد ارسددةنتاط دبحدددوثتفلع د صددف إنجددلب بددن المعط د وت منددذه
4

به دددفدرد د مس ددتوىالمتعطم ددن واكس ددلبه المع ددلرفوتنمن ددةالمه ددل ار ال زم ددةوزن ددلد دارعن ددته مم ددل
نمكنه م خدمةأنفسه وم هنلتدأت أهمنتهدلرد تحسدن التعطدن والدتعط لمدلد العطدو رد داخد 

غررةالدراسة(.الشلن والعقن .)2882

ره تتمنزبللشمولنةأشب بطعبةتبلد األدوارمملنضف عطنهدلجدومد المتعدةونزنددمد 

دارعنةالا ب كملأنهلتمتلزبعد التعقندر مراحطهل رهد سدهطةوواضدحة(قادلم والسدبنع 

.)2880والغر م قبعل التفكنرالس أنهلتتنحلنلالتفكنردو التعر لألنلكملأنهلتوج 

اإلنتبددلهوتجع د أركلرنددلأكثددرم د أ تكددو ردودأرعددل وتتددنحلنددلمجددل التفكنددرم د س د جوانددب
وتجعد المتعطمددن أكثددرإنجلبنددةودارعنددةوغنددرسددطبنة حند تنظددرإلد الموضددوعمد سد جوانددب

دو التعد عط األنلرمث عندالدرلعع النف رإ األنلنعتدر التفكندرولدذلكردإ األندلهدو
م أه معوقل التفكنر.

لقدقل العدنددمد البدلحثن د ارسدل حدو إسدتخدا (القبعدل التفكندرالسد )بغدر معرردة

أثرهد ددلر د د التحصد ددن وتنمند ددةمهد ددل ار التفكند ددروم د د بد ددن هد ددذهالد ارسد ددل الت د د اج ارهد ددلك د د م د د 
الغلمد ددد ( )2811محمد ددد( )2818إب د دراهن ( )2818عد ددزالد دددن ( )2818عط د د ( )2882الشد ددلن 

العقندد د د د د د د ( )2882القا د د د د د د ددلم والس د د د د د د ددبنع ( )2880البرك د د د د د د ددلت ( )2880الس د د د د د د ددبنع ( )2881
عودا ( )2881نلنفة( )2880روذهوعبده(. )Marry&JONES(2004) )2880

وكشددف هددذهالد ارسددل ع د نتددلئجمختطفددةوكلن د غللبنتهددلمقلرنددةبددن التدددرن بلسددتخدا 

قبعددل التفكنددرالسد والارنقددةالتقطندنددةرد التدددرن ولددوحظمد خد

النتددلئجالتد توصددط النهددل

هذهالدراسل ا استخدا قبعل التفكنرالس ر التددرن تزنددمد رلعطندةالتحصدن والتفكندراذا

مددلقورند بغنرهددلمد الاددرقالتقطندنددة.ونظدراالحسددل البلحثددةبضددعفالاللبددل رد التعلمد مد 
المشددك

دلر التفكنددرالعطنددل رددإ البلحثددةتحددلو أ تددنقصأثددرتوظنددفقبعددل 
التد تتاطددبمهد ا

التفكنرالس عط تنمنةمستوىالتفكنرالتأمط كأحدأنواعالتفكنرالمهمة كذلكتحلو أنضدلأ 

تنقصأثرهعط التحصن ر العطو  رغبدةمنهدلرد اإلسدتفلد مدلأمكد مد نتدلئجتجرنبتهدللهدذا
البرنلمج(القبعل التفكنرالس ).السنملوأن –عط حدعط البلحثة–ل ندر اثدرهعطد التفكندر

التدأمط .ورد ضددوءمددلتقددد تبددوالحلجددةالملسددةإلجدراءهددذهالد ارسدةوالتد تهدددفإلد معررددةاثددر
توظنددفقبعددل التفكنددرالس د ر د تدددرن العطددو عط د مسددتوىالتحصددن  ومهددل ار التفكنددرالتددأمط 

لدىاللبل الصفالعلشرلمحلرظةخل نون .

ور ضوءاا عالبلحثةواستعراضهللطبحوثوالدراسل السلبقةل تتدوررد ارسدل تتادرق

لتوظنفقبعل التفكنرالس ر تدرن العطو وتنمنةالتفكنرالتأمط وتأم البلحثةا تكدو هدذه
1

الد ارسددةاسددهلملمتواضددعلومورقددلوذلددكمددلستسددفرعند الد ارسددةم د نتددلئجنسددتعن بهددلالمختصددو 
وك م نهم األمر.

مشكلة الدراسة:

تكمن مشكلة الدراسة في السؤال التالي:

ما أثر توظيف قبعات التفكير الست في تدريس العلوم علـى مسـتو التحصـيل ومهـارات التفكيـر

التأملي لد طالبات الصف العاشر بمحافظة خان يونس مقارناً بأثر الطريقة التقليدية ؟
االسئلة الفرعية:

)1ملمهل ار التفكنرالتأمط الواجبتنمنتهللدىاللبل الصفالعلشربمحلرظةخل نون ؟
)2ملأس توظنفقبعل التفكنرالس ر تدرن العطو لاللبل الصفالعلشربمحلرظةخدل 
نون ؟

)3مددلأثددرتوظنددفقبعددل التفكنددرالسد رد تدددرن العطددو عطد مسددتوىالتحصددن لدددىاللبددل 
الصفالعلشربمحلرظةخل نون ؟

)4ملأثدرتوظندفقبعدل التفكندرالسد رد تددرن العطدو رد تنمندةمهدل ار التفكندرالتدأمط لددى
اللبل الصفالعلشربمحلرظةخل نون ؟

فروض الدراسة:

صنغ ررو

الدراسةعط النحوالتإل :

)1توجدددرددروقدالددةاحصددلئنلعندددمسددتوىداللددة()α≥8080بددن متوسددا درجددل الاللبددل ر د 
المجمددوعتن (التجرنبنددةوالضددلباة)ر د التابنددقالبعددد إلختبددلرالتحصددن المعرر د وذلددكلصددللح

اللبل المجموعةالتجرنبنة.

)2توجدددرددروقدالددةاحصددلئنلعندددمسددتوىداللددة()α≥8080بددن متوسددا درجددل الاللبددل ر د 
المجموعتن (التجرنبنةوالضلباة)ر التابنقالبعد الختبلرالتفكنرالتأمط وذلكلصللحاللبل 
المجموعةالتجرنبنة.

أهداف الدراسة:

تسدع الد ارسدةالحللندةلمعرردةأثدرتوظندف(قبعددل التفكندرالسد )رد تددرن العطدو عطد 

مستوىالتحصن  ومهل ار التفكنرالتأمط لدىاللبل الصفالعلشدربمحلرظدةخدل ندون وذلـك
من خالل ما يلي :

-1تحدندقلئمةبمهل ار التفكنرالتأمط المنلسبةلاللبل الصفالعلشربمحلرظةخل نون .
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-2تحدندددأسد توظنددف(قبعددل التفكنددرالسد )رد تدددرن وحددد الو ارثددةلدددىالاللبددل الصددف
العلشربمحلرظةخل نون .

-3التعرفعط أثرتوظنف(قبعل التفكنرالس )ر تدرن وحد الوراثةعط مستوىالتحصن 

المعرر لدىاللبل الصفالعلشربمحلرظةخل نون .

-4الكشددفعد أثددرتوظنددف(قبعددل التفكنددرالس د )رد تدددرن وحددد الو ارثددةرد تنمنددةمهددل ار 
التفكنرالتأمط لدىاللبل الصفالعلشربمحلرظةخل نون .

أهمية الدراسة:

-1تزودالمعطمن بأسللنبجدند ر تدرن العطدو وأثدرهعطد التحصدن وتنمندةالتفكندرالتدأمط 
وقدتتنحالفرصةلطمتعطمن لك نكو له الدورالفعل ر العمطنةالتعطنمنة.

-3نقددد البحددثخا دوا إجرائنددةإلسددتخدا (قبعددل التفكنددرالس د )لتدددرن وحددد الو ارثددةلاللبددل 
الصفالعلشر.

-4تقدن ارنقةلتدرن وحد الوراثةورقدل (قبعدل التفكندرالسد )سنسدتفندمنهدلالقدلئمو عطد 
تخانامنلهجالعطو وتنفنذهل.

-0توج أنظلرالمسئولن ع تخاناالمنلهجإل ضرور االهتمل بمثن ار تعطنمنةمختطفةتثنر
تفكنرالاللبل ورغبته ر تنمنةمهدل ار التفكندرالمتعددد والسدنملانندلعطد أبدوابمرحطدةتصدمن 

منهلججدند.

-1تقدددن األدوا (اختبددلرالتحصددنط -اختبددلرالتفكنددرالتددأمط )نفندددر د تقدددنرمسددتوىتحصددن 

الاللبل المعرر ومهل ار التفكنرالتأمط واإلستفلد منهلر الوحد المقرر .

حدود الدراسة:

 -1الحد الموضوعي/ت إستقصلءأثرتوظنف(قبعل التفكنرالس )ر تدرن حدد الو ارثدةعطد 
مستوىالتحصن ومهل ار التفكنرالتأمط لدىاللبل الصفالعلشربمحلرظةخل نون .

-2الحــد المكــاني/ت د تابنددقالد ارسددةر د مدرسددةعنطبددو الثلنونددةلطبنددل والتلبعددةلددوزار التربنددة
والتعطن بمحلرظةخلننون .
-3الحد دددالبشد ددر /إقتصد د در الد ارسد ددةعط د د عنند ددةاللبد ددل الصد ددفالعلش د د روعدده ()08اللبد ددة
بمحلرظةخل نون .

 -4الحد الزماني/ت تابنقالدراسةر الفص األو م العل الدراس . 2814/2813
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مصطلحات الدراسة:

 -1قبعات التفكير الست(:)Thinking Hats Six

برنلمجتفكنرمتواز نقس التفكنرإل س انواعواعتبلرك نوعقبعدةنرتددنهلالتطمندذأونخطعهدل

حسبارنقةتفكنرهر موقفمل(الشلن والعقن  )30:2882وه كملنط :
القبعةالبنضلء:تد عط التفكنرالمحلند.
القبعةالحمراء:تد عط التفكنرالعلاف .
القبعةالسوداء:تد عط التفكنرالسطب .

القبعةالصفراء:تد عط التفكنراالنجلب .
القبعةالخضراء:تد عط التفكنراالبداع .

القبعةالزرقلء:تد عالتفكنرالمسنار(الشمولنة).

 -2التحصيل :

نعررد بخد بأن د مقدددارمددلنكتسددب المددتعط مد معطومددل ومعددلرف وقدددنكددو التحصدن مهلرنددلأو

عطمنلأودراسنل والمعنلرإلكتسلبالمعلرفوهودرجةالاللبر اإلستبلنة(.بخ

)21:1221

نعررد د عدد بأند د إس ددتنعلبالت من ددذلم ددلتعطم ددوهمد د خبدد ار حقنقن ددةرد د مق ددررد ارسد د م ددلونق ددل 
بللدرجل الت حص عطنهلالت منذر اإلختبل ار التحصنطنة(.ع

ور ضوءالتعرنفل السلبقةتعرفالبلحثةالتعرنفاإلجرائ التلل :

)38022882

ه مقدارملإكتسبت الاللبةم معطومل ومهل ار ر مستونل (تذكروره تحطند )التد 

تشددتم عطنهددلوحددد الو ارثددةالمقددرر نتنجددةمرورهددلبخب د ار ومواقددفتعطنمنددة.ونقددل بللدرجددةالت د 
تحص عطنهلر هذااإلختبلر.

 -3التفكير التأملي :

وتعرر د البلحثددةبأن د تفكن درنوج د العمطن دل العقطن دةالت د نددت مملرسددتهلإل د أهدددافمحدددد 

والتخا دنال ج دراءا  وتولن دداألركددلر والنظددربعمددقإل د األموروتحطن د النتددلئجالت د توص د إلن د 
التخددلذالقد ار ار المنلسددبةوالتحقددقمد حد المشددك

.ونقددل بللدرجدةالتد تحصد عطنهددلالاللبددة

ر اختبلرالتفكنرالتأمط الذ أعدت البلحثةلهذاالغر
 -الرؤنةالبصرنة.

 -الكشفع المغللال .

 التوص إل استنتلجل . -إعالءتفسن ار .

 وض حطو مقترحة.6

الذ نتكو م المهل ار التللنة:



الفصل الثان
اإلطار النظ ي




 احملور االول /قبعات التفكري الست
 احملور الثاني /التفكريوالتفكري التأملي







الفصل الثاني



اإلطار النظري

محورن رئنسنن همل:المحوراألو قبعل التفكنرالس
نتضم الفص الثلن  

والمحور

المحورن حنثبددأالعطد 

الثلن التفكنروالتفكنرالتأمط وتتارقالبلحثةبنوعم التفصن لهذن 

الحدددنثالن دو نركددزبشددك كبنرورددلئقعط د البحددثالعطم د والتفكن در.وسددتعر البلحثددةر د هددذا

الفص د م د الد ارسددةوصددفلقبعددل التفكنددرالس د بللتفصددن م د حنددثمزانلهددلوخصلئصددهلوسددر
الوانهل .وانضلع التفكنرالتأمط م حنثمزانلهواشكلل وخصلئص .
المحور االول :قبعات التفكير الست

 1:1مفاهيم ومزايا وخصائص

تعتبرقبعددل التفكنددرالس د م د اشددهرالب درامجالتعطددن الددذ نعددزىلطعددلل ادوارددنبونددووهددو

نعتبددرمد روادالتفكن روهددوابنددببرناددلن مد أصد مددللا اسددم (ادواردد بونددو Edward

)Bonoسلعدت خطفنت الابنةعط التعمقر أبحلثالدملغوالتفكنررلبتكرعد وارحكثن ارم 

األركلرحو تعطن ()Six Hatsر التفكنرمنهلالقبعل الس ر التفكنر وترج قبعل التفكنر
الس إل اواخرالستننل م القر العشرن وتستندهذهالفكر إلد الم حظدةالتد نشدعربهدلكد 
شخصر أ نقل إذنتبن أحداألارافموقفلملندار عن درلعلمستمنتلوالنسدتم إلد ركدر 

المعددلر الددذ نضددارأ ندددار هددواألخددرع د ركرت د ممددلنددؤد إل د جددد عقددن وخصددومل 
ونزاعل عدند دو الوصو إل نتنجةتفندأنلم الاررن وتقد القبعل التفكن ارلس عط توجند 

الشخصإل التفكنربارنقةمعننةثد ناطدبمند التحدو إلد ارنقدةأخدرىأ أ الشدخصنمكد 

أ نطدب أندلمد القبعددل السد المطوندةالتد تمثد كد قبعدةمنهدللونددل()04:2884 Haerian
وهونرىان نمك تقسن التفكنرإل س قبعدل لكد منهدللدو معدن ولدكمد ألدوا التفكندرلدو 
دلواختندلرالقبعدة
ركرخلصأ تقس لس ادواربحنثنمك استخدا القبعةالمنلسبةر موقدفم 
م قبعل التفكنرالس نكو م ورائ هدفنسع الشخصلتحقنق  .

والقبعددةهنددلالنقصدددبهددلالمعند الحررد لهددل وانمددلترمددزلارنقددةتفكنددرمعننددة تتدواء مد 

لو تطكالقبعة وداللةخصلئصهل(اندرو )1:2884

بونوالابنددبالبرناددلن الددذ نعدددم د الددروادر د عط د التفكنددر
وقدددحددلو العددلل ادواردد  

دراسةالدملغالبشر وتحطن العمطنةالتفكنرنةعنداالنسل م اج تنمنتهدلوتقسدنمهلبحندثنمكد 
التعلم معهلوم ابرزنتلئجد بوندوارنقدةالقبعدل التفكندرالسد وهد ارنقدةمتادور لعصدف
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الدددملغوه د قبع دل مجلزنددة المفكددربأمكلن د ا نطددب واحددد ونقط د االخددرىلنبددن نوعنددةالتفكنددر
المستخد .االا هذهالقبعدل التسدتخد لتصدننفاالردرادرغد ا سدطوكهلنبددووكأند نددعولدذلك

()DeBono,1985:222

وتهدفقبعل التفكنرالس إل تبسناعمطندةالتفكندر وزندلد رلعطنتهدل كمدلتسدمحلطمفكدر

بلالنتقددل اوتغننددرالددنماره د تعتبددروسددنطةنسددتخدمهلالفددردر د معظ د مواقددفحنلت د وتركددزهددذه
القبعد ددل عط د د ا التفكنرعمطند ددةنظلمند ددةمنضد ددباة(.ابد ددوجلدوونور د د )428:288.وم د د أهد ددداف

القبعددل الس د لطتفكنددرعندددHaerianتشددم :االنتقددل م د عرضددنةالتفكنددروعش دوائنت إل د تعمددد
التفكنروتبس د ددناالتفكن د ددروتوض د ددنح لتحقن د ددقرلعطن د ددةأكبررد د د تنظ د ددن المعطوم د ددل (.

)0422884

 Haerian

وعررهلرود وعبدهعط انهلاستراتنجنةتعزىإل ادوارددنبونو تسدع إلد تقسدن التفكندر

الواسد إلد سد قبعددل اوسددت ادوارمختطفددةذا سددت الدوا كد قبعددةتسددلعدمرتدددنهلعطد لعددب

دورمنلسبم االدوارالتفكنروبطوغهدفمعن (.رود وعبده )21:2880

ونعررهددلجلس د وعفددو :ه د ارنقددةماددور لارنقددةعصددفالدددملغنعم د المتعطمددن ضددم 

مجموعل صغنر لمملرسةالمهل التعطنمنةالمجموعةالواحد تفكرر نف القبعةولن بللضرور 

البدءبقبعةمعننةب نمك استدعلءالقبعةالمنلسبة(.جلس وعفو )328:2882

وعررد الغددزو:انهددلأدا تفكنددررعللددةتشددج التفكنددرالمتدواز .برنددلمجتدددرنب نمددنحمتطقند 

المعررةوالمهلر الستعملل واالستفلد من (.الغزو )5:5002

حنددثا قبعددل التفكنددرالسد ()Thinking Hats Sixنمكد تقسددنمهلإلد سد قبعددل 

بمعن س ادوارمختطفةذا س الوا (بنضدلء حمدراء سدوداء صدفراء خضدراء زرقدلء).كمدلا 

لن بللضرور عط مستخدمهلا نبدأالتفكنربتسطس معن ب نمك استدعلءالقبعدةالمنلسدبةاو
نوعالتفكنرالمنلسبحسبالحلجة(الحلرث  )3.:1222

 1:1مفهوم قبعات التفكير الست:

تعدددد مفددلهن قبعددل التفكنددرالس د وغد تنوعهددلاالا المعن د واحدددوم هددذهالمفددلهن :
كملنعررهلالشلن والعقن (:)3022882انهلارنقةلتقسن التفكنرإل س انواعواعتبلرك نوع

كقبعةنرتدنهلالمفكرأونخطعهلحسبارنقةتفكنرهر موقفمل.األلوا الستة:

القبعةالبنضلء_تد عط التفكنرالمحلند.
القبعةالحمراء_تد عط التفكنرالعلاف .
القبعةالسوداء_تد عط التفكنرالسطب .

القبعةالصفراء_تد عط التفكنراالنجلب .
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القبعةالخضراء_تد عط التفكنراالبداع .

القبعةالزرقلء_تد عط التفكنرالمسنار(الشمولنة)(.الشلن والعقن  .)30:2882
وعررد عبندددا والسددمند:هد احدددىنظرنددل اواركددلرد بونددوعد عمطنددةالتفكنددرحنددث

نرىا هنلكنمدلذجمختطفدةعد عمطندةالتفكندر والنجدوزالوقدوفعنددهدذهالنمدلذجواعاد كد 

قبعةلونلنعك ابنعةالتفكنرالمستخد (.عبندا وابوالسمند )361:5002

عرر محمودعندملنستخد القبعل الس ر التفكنربموضوعمدل رأنندلنمدلر الخادوا العطمندة

الصحنحةوه :

البحثع المعطومل  التعبنرعد المشدلعر التحدذنرمد االخادلء البحدثعد الفوائدد المقترحدل 
والبدائ التنفنذوالمتلبعة(.محمود )432:2881


معنى القبعات عند الشايع والعقيل

القبعة

معنى القبعات عند محمود()1002

البيضاء

البحثع المعطومل 

التفكنرالمحلند

الحمراء

التعبنرع المشلعر

التفكنرالعلاف 

السوداء

التحذنرم األخالء

التفكنرالسطب 

الصفراء

البحثع الفوائد

التفكنراالنجلب 

الخضراء

المقترحل والبدائ 

التفكنراالبداع 

الزرقاء

التنفنذوالمتلبعة

التفكنرالمسنار(الشمولنة)

()1002

وبللتإلىفل قبعل التفكنرالس ه عبلر ع خاوا متسطسطةومنظمدةتسدتخدمهلمعطمدة
العطو ر الفص ر ضدوءمدلوردرد دلند المعطمدةلتنظدن انمدلاالتفكندرالمختطفدةوتقسدنمهللسد 
انواع بنلءعط ابنعةالموقفالتعطنم وتستخد بشك ررد اوجملع .
وقدحددبونور كتلب قبعل التفكنرالس خمسةقن اوأغ ار
-القنمةاالول –تحدنداالدوار

لطقبعل الس وه :

القنمةالثلننة-توجن االنتبله-القنمةالثللثة–الم ءمة

القنمةالرابعة–تخا المعلرفالحللنة-القنمةالخلمسة–وض قواعدالطعبة(.د بونو )40-4.:2881

 1:1االنماط السته للتفكير :

وهنلكستةانملالتفكنركملذكرهلك م (:السوندا والعدلون )183:2881

التفكنرالمحلند-ونرمزل بللقبعةالبنضلء
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التفكنرالعلاف -ونرمزل بللقبعةالحمراء

التفكنرالتشلؤم (السطب )-ونرمزل بللقبعةالسوداء
التفكنراالنجلب -ونرمزل بللقبعةالصفراء

التفكنراالبداع -ونرمزل بللقبعةالخضراء

التفكنرالشمول (الموج )-ونرمزل بللقبعةالزرقلء

 1:1التعريف قبعات التفكير الست:
-القبعة البيضاء :



ه د تفكن درحنددلد (موضددوع ) ره د تحددد حلجددل االنسددل المعطوملتنددةوحننمددلنكددو 

الشخصر حللةتفكنرالقبعةالبنضلءنجم الحقلئقوالمعطومل والخااوندر جوانبالمشكطة
والتحضددنرلهددل.وهددذاالتفكنددرقددلئ عط د أس د التسددلؤ م د اج د الحصددو عط د حقددلئق؟أرقددل ؟

..الخ) Sherrie, 1994:39).

كملنتمنزسطوك بللموضوعنةر اصداراالحكل وتوجند االنتبدلهإلد المعطومدل المتدورر 

وغنرالمتورر .تتمركزاركلرصلحبالقبعةالبنضدلء-:ادرحالمعطومدل والحصدو عطنهدلوالتركنز

عط الحقلئقوالمعطومل  التجردم العواافوال أر واالهتمل بللوقلئ واالرقدل وعدد تغننرهدل وا 
نكددو حنلدنددلوموضددوعنل.نمث د دورالكمبنددوترر د إعاددلءالمعطومددل أوتطقنهددل.واالجلبددةالمبلشددر 

والمحدد ع االسئطةوالتمنزبن الصوابوالخاأ(:.روبر وآخرو )13:2884
 -القبعة الحمراء:

وتعن د التعبنددرع د االنفعددلال والمشددلعروالعلافددةوالحددد والتخمددن والقنددو والجوانددب
االخ قن ددةواالنس ددلننةرد د المش ددكطة(الح ددلرث  )31:1222كم ددلن ددد عطد د الحد درار والخا ددرره ددو

معلك لألبن

رأذاتداخط العواافم التفكنرتصبحعنلءوقطق.

ا هذاالنوعم التفكنرموجودونجباالقراربوجودهونجبالتعلم مع تح الم حظةوالضبا

رللعواافتصبحجزءام مشروعاوعمطنةالتفكنرالكط (.محمود )221:2881
-ومن خصائصها:

اظهددلرالمشددلعرواالحلسددن دو مبددرر(سددرور ثقددة غضددب شددك قطددق امددل  حددب خوف كره......الخ).

االهتمل بللمشلعررقابدو االلتفلفإل الحقلئقاوالمعطومل اوالمبر ار .-نمن د لطجلنددباالنسددلن اوالعددلاف  وا ارئ د وتفكن درهتكددو عط د اسددل عددلاف ولددن مناق د 

ونتمنزبللتحنزاوالتخمن )12:2884 pal(.
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وتد هذهالقبعةعط الحناةوالحذروالتفكنرالسطب (التشلؤم )ونرتدنهلالنل ر اكثر

االوقل  ره تركزر البحثع السدطبنل والدنقص.رللنقددرد القبعدةالحمدراءالسدبلبانابلعندة
شعورنة املالقبعةالسوداءرهنلكاسبلبمناقنة(محمود  2881ص)42.


وهذهالقبعةم اكثرالقبعل رلئد ومفند حنثعنداستخدامهلتخففم من الندل إلد 

النقد رحننملنأت دورالقبعةالسوداءنستان الشخصتوجن النقدم دعم بللحقلئق.

تس ددتخد ه ددذهالقبع ددةلم ددلذااقت ددرحم ددلالن ددت ئ مد د الحق ددلئقاوانج ددزالتجرب ددةالمقدم ددةاو

السنلسنةالمتبعةوه اكثرالقبعل اهمنةره التنف القبعدةالسدطبنةاوالثلنوندة وهد تدؤد إلد 

انجد ددلدند ددوعم د د الت د دواز م د د التفكند ددربللقبعد ددةالصدددفراءكمد ددلانهد ددلدائمد ددلنجد ددبأ تكد ددو مناقند ددة.

()DeBono,1985,p:225

وون ددذكرروب ددر واخ ددرو ا مرت ددد القبع ددةالس ددوداءالب دددمد د ا نرك ددزعطد د :نق ددداالراء

وررضددهلوالتشددلؤ وعددد التفددلؤ بأحتمددلال النجددلح انضددلحانمددلاالضددعفر د أ ركددر  التركنددز
عطد احتمددلال الفش د  عددد اسددتعمل االنفعددلال والمشددلعر نركددزعط د العوائددقوالتجددلربالفلشددطة
ونكو أسنرهل ننتقداألداءدائمل(روبر وآخرو )1422884
 -القبعة الصفراء :



ه قبعةالتفكنراالنجلب والتفلؤ الذ نبحثرند الفدردعد الجواندبالمفندد وهدذهالقبعدة

ذا رؤنددةمناقنددةقبعددةالتفددلؤ والتفكنددرر د العم د وروائدددالعم د الماددروحلطنقددل وتجددر بع د



النتلئجواالقتراحل المفند والجند .

وه تمك الشخصم الفضو اوالسرور وه اكثرم مجرداحكل عقطنةواقتراحل 

انجلبنة ان موقفعقط متفلؤ وانجلب نصربللجوانباالنجلبنةالمستقبطنة.

مرتددد القبعددةالصددفراءنمند إلد المناقنددةاالنجلبنددة.لمددلذاشد ءمددلسددوفنعمد ولمددلذا

سوفنقد روائد.بلالمكدل اسدتخدامهلالتاطد إلد نتدلئجبعد

االحدداثالمقترحدةولكد بلالمكدل 

استخدامهلالنجلدقنمةش ءمل.

وتتحددددقنمددةالقبعددةرد كونهددلتطددز مد نرتدددنهلبللبحددثعد الم ازنددلواالنجلبنددل  وتجعطد 

متفلؤ ولن بلالعت ار

والنقددائمل.

كمددلا مسددتخد القبعددةالصددفراءنمن د إل د :التفددلؤ  واالقدددا  واالنجلبنددة واالسددتعداد

لطتجرنددب.النسددتعم المشددلعرواالنفعددلال بوضددوحب د نسددتعم المناددقبصددور إنجلبنددةونهددت 
بللفرصالمتلحةونحرصعط استغ لهل.تدعن االراءوانضدلحنقدلاالق دو رد الفكدر والتركندزعطد 

جوانبهلاالنجلبنة-استخدا المناقواظهلرال أر بصور انجلبنة)1222884 , pal(.
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 القبعة الخضراء:هد قبعددةالتفكنددراالبددداع االبتكددلر  االخضددررمددزل بددداعواالبتكددلرمثد نمددوالنبددل 

التغننررهوتفكنرنمن لطخروجع المألوفحندثنقدو 
الكبنرم الغرسةالصغنر وند عط النموو 
دلرغنرالموج ددود اوالمتلحد دةرهد د قبع ددةالتف ددلؤ واالب ددداعوالنم ددووالالق ددةواالقتراحل 
بأس ددتخراجارك د 

والبدددائ واالحتمددلال واسددتغ

الجوانددباالنجلبنددةواالنتقددل مد ركددر إلد ركددر لطبحددثعد البدددائ 

والحطو  أ الخروجم االركلرالقدنمةإل سلحةاالركلرالجدند المتولد .

نختطفالتفكنرر القبعةالخضراءع ك انواعالتفكندراالخدرى رتفكندرالقبعدةالبنضدلء

نتاطبمن عرضلموضوعنلحنلدنلالحقلئقالمتورر  وتفكنرالقبعةالسوداءنقد نقداسدطبنلمددع 

بللحقلئقوتفكنرالقبعةالصفراءنهدت بللجواندبالمتفلئطدةاالنجلبندةالمدعمدةبللحقدلئقوتفكندرالقبعدة

الحمدراءنكشددفعد العوااددفوالمشددلعرالمتصددطةبموضددوعالتفكنددر امددلالتفكنددرالقبعددةالخضدراء
رهونمكننلم بذ المزنددمد الجهددلنصد إلد اكثدرممدلترنددونتبد تفكندرالقبعدةالخضدراءقبعدة

الصفراءوالسوداء(.جلس وعفو )324:2882

وكما ان مرتدي القبعة الخضراء يجب أن يتسم بما يلي :
الحرصعط الجدندم االركلرواالراءوالتجلربوالبحثع البدائ لك حدث.-اسددتخدا اسددللنبابداعنددةمثد د (مددلذانحدددثل ددو؟ه د  كنددف ربمددل-نس ددأ ه د هنددلكب دددائ 

اضلرنة).

-نتب استخدا القبعةالخضراء.القبعةالسوداء القبعةالصفراء.
-النملن ر استغراقبع

استكشلفالجدند.

الوق والجهدلطبحثع االركلرواالستعدادلتحم المخلار م اج 

-نسع لتاونراالركلرالجدند غنرالمألورة.

-نهت بللرؤنةالذهننةوالتفكنرالعمنق(.السملك )02822811

 -القبعة الزرقاء :

وهد د ت ددد عطد د "الحكد د "والتفكن ددرالم ددنظ اوالتفكن ددرالموجد د الش ددمول ال ددذ ننظ ددرإلد د 
القضددنةالنظددرالعلمددةونرج د اختنددلرد بونددوإل د الطددو االزرقلهددذهالقبعددةلمددللطسددملءم د لددو 

ازرق.وال الطو االزرقندوح بلالحلادةوالقدو كدللبحرونفكدرمد خ لد كندفنوجد التفكندرال ز 
لطوصوإلل احس نتنجة)0022884 Haerian (.
وم خ

النظر الشلمطة(المراجعةالشلمطةاوالمعللجة)انهلقبعةالسدنار انهدلالتبحدث

ع د الموضددوعنفس د ولك د (التفكنددر)حددو الموضددوعأ تهددت بمددلوراءاالدراك .وصددلحبالقبعددة
الزرقلءنمك ا نسأ :مله االولونل ؟-ملذااستفدنلم هذهالخاة؟
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 يتسم صاحب هذه القبعة بسمات منها :تطخنصاالراءوتجمعهلوبطورت وترتنبخاوات بشك دقنق.-توجن الحواروالفكروالنقل لطخروجبأمورعمطنة.

تنظن عمطنةالتفكنروتوجنهملوالتمنزبن انملاالتفكنر.-نتقب جمن االراءونحططهلث نقتن بهل.

نس د ددتان ا ن د ددرىقبع د ددل االخد د درن ونحت د ددرمه ونمن د ددزه واالس د ددتفلد مد د د المعطوم د ددل والحق د ددلئقالمتلحة(.السملك )021-028:2811

القبعةالزرقلءه الت تتحك ر توجن انواعالتفكنرالسدت (القبعدل السدت )ونمكد البددء

بهددللتحدندددان دواعالقبعددل وتسطسددطهل وصددلحبالقبعددةالزرقددلءنكنددفونرتددبان دواعالتفكنددرحسددب

الظروفونحدداالنتقل م نوعإل اخرونقررم ا نوعنبدأم التفكنرومت ننته .

وبددذلكنددرىا الترمنددزالطددون لقبعددل التفكنددرالس د ل د اهمنت د وداللت د بحنددثا االل دوا 

واالشكل والرسو ترتبار ذاكر االنسدل عندداسدتخدامهلوذلدكالنهدلتعمد اثندلءالتفكنرعطد اثدلر 

الجلنباالنم م الدملغ.

 1:1مزايا القبعات التفكير الست:

ومن المزايا التي ذكرها كال من ابو جادو ونوفل لهذه القبعات:
-توج االنتبلهنحومنلحمتعدد لطفكر اوالمشكطة.

تركزالتفكنرلدىالفردلح المشكطةاوتولندمجموعةم الحطو .-تقودهإل اكثرالحطو االبداعنة.

تحس د م د عمطنددةاالتصددل بلالا اررددلالخرى م د خ دوالتواص امربللغاالهمنةر العمطنةاالبداعنة.

لعددباالدوارحنددثا عنصددراالتصددل 

تحس اتخلذالقرارعنداالرراد(.ابوجلدوونور )423:288.-مسلهمتهلر بنلءنظ الجود 

تقطنطهلم الصراعل والخ رل والنزاعل -مسلهمتهلر بنلءارقعم رعللة

تجع االجتملعل المنلقشل أكثررعللنة-نمك استخدمهلبمختطفالدرجل والوظلئف

-تشد د ددج عط د د د التواص د د د وبند د ددلءع قد د ددل علمد د ددةوتشد د ددج اإلبد د ددداعوترتق د د د بنوعن د د دةالتفكند د ددر

واألداء(.العشلو  )1.22880
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 2:1ومن أبرز القيم التي ذكرها دي بونو عن القبعات التفكير الست:
-تعتبددرلعددباالدوارأ نسددتان التفكنددرالتحددررم د قنددودالددذا المسددؤولةع د معظ د االخاددلء

التفكنرالعطمنة.

ترس قواعدمحدد لطتفكنرتختصبصنلعةخرائاركرنةشلمطةبدالم مملرسةالجد .-سهطةالتعلم كللغةرمزنةوخصوصلر وجودااللوا .

تؤثرعط االررادوعط نفسنته وبذلكتسه ر تنون التفكنر.-توجد د االنتب ددلهلس ددت انم ددلا نس ددتان ا نخ ددرجمنه ددلرؤىمختطف ددةلطقض ددلنلواالرك ددلرالماروح ددة

املمنل(.د بونو )43-42:2881

 1:1مجاالت استخدام قبعات التفكير الست:
قدذكرالجلبر ا قبعل التفكنرالس تستخد ر عد مواض :
ادار االجتملعل ر الصف.-تاونروتنمنةمهل ار التفكنر.

جذبانتبلهالمتعطمن لطدرو .-تدرن ح مشكطةعد حببع

الاطبةلملد العطو .

-جع االخرن اكثرانجلبنةر التعلم م المشك

النومنة.

تدرن ح مشكطةتأخرالا بع البورالصبلح.-قضلءاالجل از (.البركلت )04-03:2880

 8:0آلية عمل قبعات التفكير الست:

ا توظنفقبعل التفكنرالس ر التدرن تعا المتعط الفرصةلطتفكنربارنقةمعنندة 

ثد التحددو لارنقددةاخددرى....مددث إسددتخدا قبعددل التفكنددرالسد كمددلذكرهددلنورد (-2.0:2882
)2.8املبشك منفرداوورقتسطس معن أ بشك نظلم اوبشك عرض .
:8:0أ اإلستخدام االول:اإلستخدام العرضي لقبعات التفكير الست/

ونكددو ذلددكعنددداسددتخدا قبعددل التفكنددرالسد كد عطد حددد ونسددتخد هددذاالدنماعندددمل

نواج د الفددرداوالجملعددةمشددكطةاوموقفددلمعننددل حننهددلنجددبا نسددتخد الفددرداوالجملعددةنمددا
تفكنرمحددم خ

القبعةالت تد اوترمزإلد ندوعالتفكندر أ ا الظدروفالخلصدةورغبدل 

االررادتحددأ قبعةسنت استخدامهلووق استخدامهل.

:8:0ب اإلستخدام الثاني :اإلستخدام النظامي لقبعات التفكير الست/

ونعن هذااالستخدا تحدندتسطسد بللقبعدل ومد ثد التنقد بدن هدذهالقبعدل الواحدد تطدو

االخددرى م د اج د اكتشددلفالموضددوعبشددك كلم د خد
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رتددر قصددنر م د الوق د

إالان د النوجددد

تسطسد د واح دددلقبع ددل التفكن ددر.ال ه ددذاالتسطسد د س ددنتغنربن ددلءعطد د االش ددخلصالمفكد درن به ددذا

الموضوع.

ونعند ذلددكا االسددتخدا النظددلم لقبعددل التفكنددرالسد نكددو بلسددتخدا قبعددةتطدواالخرى

لفتر زمننةمحدد ر التفكنرالتأمط وذلكم اج اكتشلفش ملاوالوصو االهدافمعنندة 

كملهوالحل ر هذهالدراسة(.نور .)2.0-2.822882

ونمكد أنضدلإسدتخدا قبعدل التفكندرالسد كمدلذكرهدلردودهوعبدده( )2022880أ ننتقد 

المددتعط ر د التفكنددربارنقددةمعننددةث د التحددو لارنقددةاخددرى....مددث ا ننتق د إل د التفكنددرالقبعددة
الزرقلءوالت ترمزإل الشمولنةوالتوج م تفكنرالقبعةالخضراءالت ترمزإل االبداعوهكذا.
حندثا المددتعط غنددرمطددز لتنقد بددن قبعددل التفكنددرالسد

ولكد نفضد االبتددداءبللقبعددة

البنضلءث الصفراء وتتركالقبعةالخضراءوالزرقلءر النهلنة ونستمرالعم حت انتهدلءالوقد 
المحددددلددذلكاواسددتكمل جمن د االركددلرالماروحددةاوالنقددلاال دوارد ر د الدددر وهن دلنكددو دور
المعط تهنئةالجوالنفس الممت والمنلسدبمد الدوا التفكنروالتنقد بدن هدذهالقبعدل ونقتصدردوره

عط تحدندمت نت االنتقل مد ندوعإلد اخدرونكدو التركندزهندلعطد رلعطندةالمدتعط وانجلبنلتد .

(رودهوعبده )20:2880

وم د ذلددكنددد عط د مدددىمرونددةاس ددتخدا قبع دل التفكنددرالس د ر د التدددرن والمواق ددف

التعطنمن ددة بحن ددثالنطت ددز الم ددتعط بتابن ددققبع ددةمعنن ددةرد د البدان ددةالتسطسد د اوآخد دره والنش ددترا
اسدتخدا جمند القبعدل رد الموقدفالتعطنمد الواحدد رهدذانرجد إلد رؤندةالمتعطمدن وخصلئصده 
وابنعةالموقفالتعطنم وذلكنسه رد تنظدن التفكندردو تدداخ اندواعالتفكندرببعضدهلالدبع

والوصو إل االهدافالمرجو م المتعطمن .



 2:1من هم اصحاب القبعات الست؟

ذكر(مصاف )102:288.اصحلبالقبعل الس :
االنسل الذ نهوىالبحثع الحقلئقوالمعطومل ونفض ارتداءالقبعةالبنضلء.-االنسل صلحبالعواافالجنلشةهوالذ نفض ارتداءالقبعةالحمراء.

-االنسدل المتمددردوالددذ نوجد انتقددلدا مسددتمر ولدند اعت ارضددل كثنددر عطد اركددلراالخدرن وهددو

الذ نفض ارتداءالقبعةالسوداء.

-االنسددل الددذ نتمت د بللعق ننددةوالمناقنددةر د اصددداراالحكددل الددذ نتمت د بللتفددلؤ واالم د هددو

الذ نفض ارتداءالقبعةالصفراء.

-االنس ددل ال ددذ نتمتد د بللحنون ددةوالنش ددلاوال ددذ نا ددرحارك ددلراجدن ددد ه ددونفضد د ارت ددداءالقبع ددة

الخضراء.
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-االنسل الذ نجنداالدار والسنار ع ررنقالعم والتحك ر امورحنلت وحنل االخرن وهدو

نفض ارتداءالقبعةالزرقلء(.المدهو )01:2812

1821دور المعلم في توظيف قبعات الست في التدريس:
ندذكرد بونددواند النوجدددترتندبمعددن نطدز المعطد رد توظنفد لقبعدل التفكنددرالسد رد 

التدددرن ودورالمعط د هنددلالمرشدددوالموج د لطمددتعط  كمددلونسددتخد المعط د القبعددةالزرقددلءر د معظ د 
االوقل لتنظن سنرالحصةبلتبلعبع

التعطنمل واالرشلدا .وقدداضدلفابوجدلدوونورد عدددا

م االرشلدا لتوظنفالقبعل الس ر التدرن ومنهل:

نمك تابنققبعل الس ر التفكنربشك ررد اوجملع .-نتمثدد دورالد درئن رد د ت ددذكنرارد درادالفرن ددقب ددنماكدد ل ددو لطقبع ددل ب ددن الح ددن واالخ ددروزمد د 

االنتقل م نماالخر وقرارالعود إل نمااخر.

نذكرالرئن دائملبلاللوا واثلر الجوالنفس المصلحبل لوا .-ر حللةتكون ررنقعم البدم تحدنددورك عضور الفرندقاولهد رئدن الفرندقمرتدد 

القبعةالزرقلء.

-نعددر صددلحبالقبعددةالزرقددلءالبعدددالزمن د لطموضددوعوننددلق مددلاذاكلند االركددلرالماروحددة

تنلسبزمنهلالمحدد(.ابوجلدوونور )223-224:288.

كما ذكر فودة وعبده()22-21 :1001عددا من التوجيهات لتطبيق قبعات الست في التدريس:
تستخد قبعةالتفكنرالبنضلءر أ مرحطةم اج تزوندالبنلنل ال زمدةلطتقندن لمعرردةمددىص حنةالفكر لطتابنق.

النوجدتسطس واحدصحنحبعنن عنداستخدامنللطقبعل .-عنددداسددتخدا القبعددةالخضدراءنجددبا تتب د بللصددفراءاوالسددوداءلتحدندددالبدددائ غنددرالممكنددة

وتحدندالقصور.

-لن م الضرور استخدا ك القبعل ر ك تسطس (.رود وعبده )21-20:2880

بنلءعط ملذكرن حدظا تابندققبعدل السد رد التددرن تتصدفبللمروندةوالسدهولةووضدوح

خاواتهلوالنوجدترتنبمعن الستخدامهلولكنهدلتتشدك بمجموعدةضدواباتمثد الدعلمدةلهدللندت 
تابنقهلر التدرن بشك صحنحوتح ظروفمنلسبة.
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المحور الثاني  /التفكير و التفكير التأملي

 1:1مفاهيم وأنماط ومراحل

رد هددذاالجددزءسددوفتتنددلو البلحثدةموضددوعالتفكندروأنواعد بلختصددلرثد تتنددلو التفكندرالتددأمط 
بللتفصن .

نعتبرالتفكنرم أه الصفل الت تخصاإلنسل ع غنرهمد الكلئندل الحندةوهدومد 

االمورالت التسنرحنل اإلنسل بدونهل حنثإ اإلنسل نحتلجإل تفكنرر جمن مراح عمره

لتسننرحنلت والتغطبعط المشلك الت تواجه ر الحنل .

 1:1التفكير:

تعرنف
تعرنفعطم دقنقلعمطنةالتفكنروقدحلو العدند 
حنثان م الصعبتقدن  

التفكنرم حنثوظنفت أوغلنت وقدعرر عطملءالنف م حنثتحدندالعمطنل الت نناو 
عطنهل.ومن هذه التعريفات:

وقدعرر جو دنو بأند العمطندةالتد ندت بهدلتولندداألركدلرعد معرردةسدلبقةثد إدخللهدل
ر د البنن دةالمعررن دةلطفددرد.وهددوأنضددلمعرر ددةالع قددةالت د ت دربااألش دنلءببعضددهلوالوصددو إلد د 
الحقلئقوالقواعدالعلمة.رللتفكنرعنددنو نشلاذهن نمث أسطوبح المشدكطةالدذ نفتدر أ 
نكو هدفالتربنةالرئن (.جروا )221222



وعرر د سددعلده":أ التفكن درعبددلر ع د مفهددو معقدددنتددألفم د ث ثددةعنلصددرتتمث د ر د 

العمطندل المعررندةالمعقددد وعطد  أرسددهلحد المشددك

واألقد تعقندداكددللفه والتابندق بلإلضددلرة

إل معررةخلصةبمحتوىالمدلد أوالموضدوعمد تدورراالسدتعدادا والعوامد الشخصدنةالمختطفدة
والسنملاالتجلهل والمنو (.سعلد )4822883



عررد د مج ددد حبند دبأ التفكند درعمطند دةعقطند دةمعررند دةوجدانند دةعطند دلتبند د وتؤسد د عطد د 

محصددطةالعمطنل النفس دنةاألخددرىكددلإلدراكواإلحسددل والتخند وكددذلكالعمطندل العقطن دةكللتددذكر 
التجرندوالتعمن والتمننزوالمقلرنة واالسدتدال وكطمدلاتجهندلمد المحسدو إلد المجدردكطمدلكدل 
و 

التفكنرأكثرتعقند(.حبنب )12 :3992

وقدعرر العمر أ التفكندربمعندلهالعدل هدونشدلاذهند نختطدفعد اإلحسدل واإلدراك

ونتجددلوزاالثنددل معددلإل د األركددلرالمجددرد والتفكن درعمطن دةنفس دنةذا ابنعددةاجتملعن دةتتص د 

اتصددلالوثنقددلبددللك وتسددتهدفالتنقندبوالكشددفعمددلهددوجددوهر ر د األشدنلءوالظدواهر أ هددو

االنعكل غنرالمبلشرالمعم لطواق م خ

تحطنط وتركنب (العمر )222882

وعرر السطو التفكنربأن عمطنةعقطنةتعتمدعط اكتسلبالمعدلرفوالمعطومدل ورهمهدلواالعتمدلد
عطنهل(.السطو  )2822882
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ونعرر دنبونوأ التفكنرعبلر ع استكشلفمترولطخبر مد أجد تحقندقالهددف وقدد

نكو هذاالهدفهدوتحقندقالفهد أواتخدلذقدرارمدل أوحد المشدك

 أوالحكد عطد األشدنلء 

أوالقنل بعم مل(.أبوجلدو نور  )2.2288.

وعرر الخانببأ التفكنرهوإعمدل العقد والتفكدروالتددبررد خطدقاهللوندوامن الكدو 

والتبص د ددربصد د دنغكثند د در منه د ددلنعقط د ددو نفقه د ددو ند د دذكرو تبص د ددرو نت د دددبرو نت د ددأمطو أولد د دوا
األلبلب(الخانب )02122.

وتعرر بلرب اربرسن ":بأن عمطندةمعررندةمعقدد بعدداكتسدلبمعرردةمدل أوأند عمطندة

منظمةهلدرةإلكسلبالفردمعررةمل"(.قالم )1422881



وقدددعرر د عبدددالهددلد بأن د نشددلاذهن د نقددو ب د اإلنسددل عندددملنتعددر لموقددفمددلأو

مشد ددكطةلطوصد ددو إل د د الحطد ددو المنلسد ددبةوقد دددنسد ددتخد التفكن د درلتحقن د دقهد دددفمع د دن (.مجن د دد 
)1222880

أمددلجددروا رنعرر د ":سطسددطةم د النشددلال العقطن دةالت د نقددو بهددلالدددملغعندددملنتعددر 

ارن دقواحددد أوأكثددرم د الح دوا الخم د
لمثن در ع د  
معن ر الموقفأوالخبر "(جروا )3321222

والتفكن دربمعنددلهالواس د عمطن دةبحددثع د 

وعرر مجندبل التفكنرعبلر ع سطسطةم النشلال العقطنةغنرالمرئنةالت نقدو بهدل

ارندقواحدد أوأكثدرمد الحدوا الخمد بحثدلعد 
الدملغعندملنتعر لمثنرندت اسدتقبلل عد  

معنندر الموقفأوالخبر (.مجند )1.22880
المخط وقل

ونعررد أبددونحد ":هددونشددلاعقطد رد الدددملغكددر اهللعددزوجد بد اإلنسددل عد سددلئر
لنتأمد د  وننظ ددر  ونتد دددبر ونبص ددر  وند دتفحصر د د كد د م ددلنح دددثحولد د حتن د دنتوص د د 

بزندلد أنمدلا
إلىللمعررة  ونتولدعندهحطو مبتكدر لطموقدفالمشدك الدذ قددنحددثلد والدذ ننمدو 
التفكنراإلنملن الواقع (.أبونح  )1022818

وتعرفالبلحثةالتفكنربأن عبلر ع عمطنةعقطنةنستان م خ لهلالمتعط صن شد ء

ذومعن م خ

اكتسلب لطخبر والمعررةوانجلدالحطو المنلسبةلطمواقفالت تواجه .

 1:2مهارات التفكير وأنواعه:

قدمنزالبلحثو بن مهل ار التفكنروقدصنف كملنراهلك م :

(ابد د د د ددوجلدو ونور د د د د د ( )342288.ابد د د د ددونح د د د د د  (. )1222818جبد د د د ددر ( )2.22884مجن د د د د دد
( )2422880سعلده ( )4822883جم .)22-38:2880

عطد ا التفكنددرنض د مجموعددةم د المهددل ار منهددل:التفكنددرالتددأمط  التفكندراالسددتدالل 

التفكنددرالتحطنطد التفكنددرتصددور التفكنددراستبصددلر التفكنددرابتكددلر التفكنددرتراباد التفكنددر
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مطمددو

التفكنددرمجددرد التفكنددرموضددوع التفكنددرعطم د التفكنددرذات د التفكنددرنلقددد التفكنددر

القلئ عط التعمن التفكنرالقلئ عط التمننز التفكنراالبداع .

-التفكنرمطمو :وندورحو أشدنلءمطموسدةن ارهدلأونسدمعهلأونشدعربهدل لدذلكردل هدذاالدنما

ندورحو المحسوسل

مجل إدراك .

وبللتإلىفدل الفدردنتعلمد مد األشدنلءرد ابنعتهدلالخلصدةكمدلتظهدررد 

-التفكن ددرمج ددرد:ه ددوتجرن دددواس ددتخ صع ق ددل

مد د األش ددنلءالموج ددود رد د البنئ ددةالخلرجن ددة 

واستخدا هذهالع قل لطوصو إل تنظنمل أخرى.

-التفكنددرموضددوع عطم د :وندددورحددو الحقددلئقالموجددود ر د عللمنددلوالمشددك

الفعط الموضوع ونقو هذاعط ث ثأركل أسلسنةه (الفه التنبؤ التحك ).
-التفكنددرالنلقددد:نشددتم عط د إخضددلعالمعطومددل

ذا الوجددود

الت د لدددىالفددردلعمطنددةتحط د ورددرزوتمحددنص

لمعررةمدىم ءمتهللمللدن م معطومل أخرىثب صدقهلأوثبلتهل.

التفكنرالخلرج :وناطقعطن التفكنرالساح الذ نشك األسل العل لطتفكنر.-التفكنرالدداخط :ونتاطدبمندلاسدتدعلءالخبد ار السدلبقةلتشدكن منظومدةركرندةاسدتنلدالطخبد ار 

الملضنة.

-التفكنراالستنبلا :نعن بد التوحددبدللتفكنرمد ظدلهر معنندةكدللتركنزحو موضدوعمعدن مد 

قب الفردأوالمجموعة.

-التفكنددراإلبددداع :نددوعمد أندواعالتفكنددرالمتقدمددة حنددثمد خد

مملرسددت نسددتان الفددردأ 

نص إل حطو ررند وممنز ل نص إلنهلاحد.
-التفكنرالمنظ ر ح المشك

العطم ونعدأرق أنواعالتفكنر.

:نت التعلم م مشكطةمحدد حندثنتبد رد خادوا البحدث

-التفكن ددرالت ددأمط :ه ددوتفكن ددرذاتد د عمن ددقنك ددو ح ددو قض ددنةأوظ ددلهر نك ددو رنه ددلن ددوعمد د 

الصراع(.عبدالهلد أبوحشن
وم خ

)18-11:2883

أشكل التفكنرالسلبقةن حظأن النمك الفص التل بن أنواعالتفكندرإذإ 

اس د ددتخدا أ ن د ددوعمنه د ددلنتوج د ددبتوظند د دفأند د دواعأخ د ددر مد د د التفكند د در وه د ددذاند د دد عطد د د أهمند د دة

التفكنروضدرورت  ونشدتم كد واحددمد هدذهاألندواععطد عدددمد مهدل ار التفكندرالتد تمندزهعد 
غنره.

وسوفتتارقالبلحثةر هذاالبحثحو التفكندرالتدأمط مد خد

عندوا البحدث"أثدر

توظنفقبعل التفكنرالس ر تددرن وحدد جسد االنسدل رد التحصدن وتنمندةمهدل ار التفكندر
44

التددأمط لدددىاللبددل الصددفالعلشددربمحلرظددةخددل نددون "م د خ د
وخاوات .

تعرنددفالتفكن درالتددأمط 

 1:2التفكير التأملي:
نعتبددرالتفكن درالتددأمط م د اه د أنمددلاالتفكن درالت د تعتمدددعط د الموضددوعنةومبدددأالعطن دة

والسددببنةرد مواجهةالمشددك

والمواقددفالتد تفسددرالظدواهرواألحددداثوالتفكندرالتددأمط مصدداطح

قدن ولقداستحوذعط اهتمل المربن ولك جنم ودنوىو()Binetر كتلبلته رد عطد الدنف 

التربو م بننه بنن هذااالهتمل اختف م الدراسل الترب ونةر عهدازدهلرالمدرسدةالسدطوكنة

الت ل تعااالهتمل لذلكالنوعم التفكنرالراق (.الفلر .)3222811

ث بدأالتفكندرالتدأمط بدللظهورمدر أخدرىعطد نددالعدلل شدو األخدذبدللتفكنرالتدأمط رد 

إعدادالمعطمن أثنلءالخدمةوقبطهل وأهمنةالتفكنرالتأمط بللنسبةلطتطمنذ وبعدذلكانتبد الكثندرو 

إلد أهمن دةاس دتخدا مصدداطحالتفكندرالتددأمط ر د األبحددلثالترب ون دة حندثقلم د عطن د الكثن درم د 
األبحلثاألجنبنةالت سنت ذكرهلالحقلوالقطن م األبحلثالعربنة(.مصاف  )31 :3995

وحند دثأ التفكند درالتد ددأمط نتاط ددبتحطند د الموقد ددفإلد د عنلصد درهالمختطفدددةوالبح ددثع د د 

الع قدل الداخطندة ردل الفدردنسدتخد التفكندرالتدأمط عنددملنشدعربلالرتبدلكإزاءمشدكطةأومسددألة
ارنقددةحد المشددكطةأوالمسددألة عندئددذنطجددأالفددردإلد تحطند المشددكطة
ندودحطهلنتنجددةلعددد وضددوح 

إل عنلصرهل ونفرضللفروضططح و ونحلو اختبلرهذهالفرو
 1:2ومن تعريفات التفكير التأملي:



(إبراهن  .)0822880

نعررد شددو بأند استقصددلءذهند نشدداوواعومتددأ لطفددردحددو معتقداتد وخب ارتد ومعررتهددل

المفلهنمند دةواإلجرائند دةرد د ض ددوءالواقد د ال ددذ نعمد د رند د بم ددلنمكند د مد د حد د المش ددك

العمطند دة

وٕاظهددلرالمعررةالضددمننةإل د سدداحالددوع بمعن د جدن دد  ونسددلعدهذلددكالمعن د ر د اسددتدالال 

لخبرات المرغوبتحقنقهلر المستقب "(شو )422120.

ارنقه د د ددلبمعللج د د ددةعقطند د د د لطم د د دددخ
عررد د د د ج د د ددروا بأند د د د عمطند د د دةكطند د د د نق د د ددو عد د د د  



الحسد دنةوالمعطومل المس ددترجعةلتكد د ون األرك ددلرأواس ددتداللهلاوالحكد د عطنه ددل وهد د عمطند د غند در
مفهومد د تملم ددل وتتض ددم اإلدراكوالخب ددر الس ددلبقةوالمعللج ددةالواعند دةواالحتض ددل والح ددد

وعد د 

ارنقهلتكتسبالخبر معن (.جروا  )0121222


كمددلأشددلرإلن د الحددلرث عط د أن د ذلددكالش د ءالددذ نحدددثأثنددلءح د المشددكطةوهددوالددذ 

نجع معن وهوعمطن واعنةبقو بهلالفردع وع وادٕراكولكنهلالتسدتثن ال وعد وتتدأثر
بللسنلقاالجتملع والثقلر الذ تت رن (.الحلرث )0422881
44

وعررد حبندببأند تأمد التطمندذالموقددفالددذ أملمد  ونحططد إلد عنلصدره  ونرسد الخاددا

ال زمددةلفهمد حتد نصد إلد النتددلئجالتد نتاطبهددلهددذاالموقددف ثد نقددو بتقد ون هددذهالنتددلئجرد 
ضوءالخااالت وضع ل "(حبنب )4121221

وعرفالدنبالتفكنرالتأمط ":بتأم الفردالمشكطةأوالموقفالذ أملم  ونرس الخاا

ال زمددةلفهم د وتنفن دذهحت د نص د إل د النتددلئجالماطوبددة  ونقددو بعدددهلالنتددلئجر د ضددوءالخاددا
الموضوعة"(.الدنب )0122882

وعرر عبندوعفلنة()٣٠٠٢بأن تفكنرموج  حنثنوج العمطنل العقطنةإل أهداف

محدد  رمجموعةمعننةم الظروفالت نسدمنهلبللمشدكطةتتاطدبمجموعدةمعنندةمد اسدتجلبل 

هدددرهلالوصددو إل د ح د مع دن  وبهددذانعن د أ التفكندرالتددأمط هددوالنشددلاالعقط د الهددلدفلح د 

المشك

(عبند عفلنة )0822883

ونعرر بركل بأن القدر عطد التعلمد مد المواقدفواألحدداثوالمثند ار التعطنمندةبنقظدة 

وتحطنطهلبعمقوتأ لطوصو إل اتخلذالقرارالمنلسبر الوق والمكل المنلسبن لتحقنقاألهداف
المتوقعةمن (.بركل  )1022884

ونعررد أبددوالسددك ار بأند ":نشددلاعقطد نتأمد رند الفددردالموقددفأوالمشددكطةالتد حدددث 

ونحططهلإل أجزاء ونض الفرو

 ونقترحالحطو المنلسبةر ضدوءالمعومدل والبدراهن التد تؤكدد

صحةالح المقترح"(.أبوالسك ار )2222881

ونع ددرفإبد دراهن التفكند درالت ددأمط ":أ نتأمد د التطمن د دذالموق ددفال ددذ أملمد د  ونحططد د إل د د 

عنلصره ونرس الخااال زمةلفهم حت نص إلد النتدلئجالماطوبدةرد هدذاالموقدف ثد نقدو 

بتصمن هذهالنتلئجر ضوءالخااالت وضع م أجط "(إبراهن )44122880

وعرر عفلنةوالطولو":قدر التطمنذالمعط عط تبصرالمواقفالتعطنمنةوتحدندنقلاالقدو والضدعف
وكشفالمغللال المناقنة ر هذهالمواقفواتخلذالق ار ار واإلجراءا المنلسبةبنلءعط د ارسدة

واقعنةمناقنةلطموقفالتعطنم (.عفلنةوالطولو )422882

وعرر د أبددومطددوحبأن د ":ذلددكالنددوعم د التفكن درالددذ نسددلعدالفددردعط د االستبصددلرأ 

السرن والمفلجئلعنلصرالموقفالمشك خلرجنةكلن أ داخطنة"(أبومطوح )0122882
اإلدراك 

ونعرر أبونح التفكندرالتدأمط هدوالتفكندرنفسد وهد عمطندةعقطندةرنهدلَّنظدر وتددبر 

وتبصرواعتبلر وإعمل الفكر وتولند واستقصلءتقو عط تحطن الموقفالمشك إل مجموعة

م العنلصر وتأمد الفردلطموقدفالدذ أملمد  واسدتمالراألركدلر ود ارسدةجمند الحطدو الممكندة
والتحققم صحتهل لطوصو إل الح السطن لطموقفالمشك (.أبونح  )3.22818
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ونعررد لننددر":أند التفكندرالتدأمط معقددو نركدزعطد اتخدلذالقدراررنمدلنعتقدددبد أونؤدند 

تعرند دفننص ددبعطد د اله دددفالشخصد د مد د وراءالتفكند در".
لتاد د ونرالتفكند دروالسد دنار عطند دةوه ددو 
(السطنت )2422881

وهذه التعريفات السابقه لتفكير التأملي تتفق فيما يلي:

-1إتبلعالمنهجنةالعطمنةر معللجةاألموربحنثتتس لتشم بنلءالشخصنة.
-2تسلعدالمتعط عط التفكنرالعطم الموج  وتزندم خبرات .

-3تنميالفردم جمن النواح (العقطنةوالبدننةواالجتملعنةوالنفسنة).
نعتبرالتفكنرالتأمط إستقصلءذهن نشاوواع .
 -4

-0نسدلعدالفدردعطد تأمد الموقدفالدذ أملمد وتحطنطد ورسد الخادالطوصدو إلد نتدلئجومد ثد 
تقنن النتلئج .وضرور تحطن الظواهرإل عنلصرهلالمختطفة.

-1اقتراححطو معنن لطموقفالمشك وتقنن مدىرلعطنةالحطو .
وتعرر د البلحثددةبأن د تفكن درنوج د العمطن دل العقطن دةالت د نددت مملرسددتهلإل د أهدددافمحدددد 


والتخا دنال ج دراءا  وتولن دداألركددلر والنظددربعمددقإل د األموروتحطن د النتددلئجالت د توص د إلن د 
.

التخلذالق ار ار المنلسبةوالتحققم ح المشك

2:1خصائص التفكير التأملي:

وم خصلئصالتفكنرالتأمط :

-1تفكنررعل نتب منهجنةدقنقة وواضحة ونبن عط ارتراضل صحنحة.
-2تفكن دررددوقمعرر د نوجدددب د اسددتراتنجنل ح د المشددك
وتفسنرالنتلئج والوصو إل الح األمث لطمشكطة

واتخددلذالق درار ورددر الفددرو



-3نشلاعقط ممنزبشك غندرمبلشدر  ونعتمددعطد القدوانن العلمدةلطظدواهرنناطدقمد النظدر
واالعتبلروالتدبروالخبر الحسنة ونعك الع قل بن الظواهر.

-4نرتبابشك دقنقبللنشلاالعطم لإلنسل وند عط شخصنةاإلنسل .
ارنقددةتفكن درك 
-0التفكن درالتددأمط تفكن درنلقدددحن دثأن د تفكن درذات د اإلدراكنسددتطز التفكن درر د  
والنظرر الموقفوتأمط .

-1التفكند درالت ددأمط نس ددتطز اس ددتخدا المقلنن
عللنةالمستوى.

والرؤند دةالبص د درنةالنلق ددد  ونج ددبأ تك ددو مقلننسد د 

-.التفكنرالتأمط واقع وهونعن التفكنربللمشك

الحقنقنة.

-0التفكند د د د د د درالت د د د د د ددأمط عق ند د د د د د د تبص د د د د د ددر نلق د د د د د ددد نتفلع بحن وند د د د د د دة ونتوص د د د د د د إلد د د د د د د حد د د د د د د 
المشك

(.الفلر )4022811
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 1:2ومن مهارات التفكير التأملي:
تتضم مهل ار التفكندرالتدأمط النسدبةالمئ وندةلمتوسداالدرجدةالتد نحصد عطنهدلالتطمندذ

ر د اختبددلرمهددل ار تعط دن التفكن درالتددأمط وحن دثأنهددلتشددم عط د خم د مهددل ار رئنس دنةلطتفكن در
التأمط وه :

-1التأمد والم حظددة:وتعند الرؤندةالبصددرنةالنلقددد أ القدددر عطد تأمد وتحطند وعددر جوانددب
المشكطةوالتعرفعط محتواهلم خ

بنلنلتهدلومكونلتهدلبحندثنمكد اكتشدلفالع قدةالموجدود 

بصرنل.


-2الكشددفع د المغللاددل :بحن دثتكددو مقدددر لتوض دنحالفج دوا ر د المشددكطةم د خ د

تحدن دد

وتوضنحالع قل غنرالصحنحةأوالابنعنةوالمناقنةوالخاأر انجلزالمهمل الترب ونة.

-3الوصو إل استنتلجل لطمشكطة:القدر عط إنضلحالع قةالمناقنةالمحدد م خ
مضمو المشكطةوابنعتهلوالتوص إل رر الفرو

والتوص لحطو منلسبة.

تحطن 

-4إعاددلءتفس دن ار مقنعددة:وه د المقدددر عط د  وض د الخادداوالمقترحددل الواقعن دةوالمبنن دةعط د 
المعطومل والمعررةالصحنحةلح المشكطةالقلئمةم خ لم خ

التصو ار الدملغندةلطمشدكطة

الموجود .

-0وض حطو مقترحة:حطو بخاوا مناقنةلح المشكطةالماروحة وتقو تطكالخاوا عط 
تصو ار ذهننةمتوقعةلح المشكطةالماروحة(عفلنة الطولو )422882
وم مهل ار التفكنرالتأمط كملذكرهل(ابراهن :)2882

-3الا قة/القدر عط تولنداألركلروالقدر عطد إضدلرةتفلصدن جدند ومتنوعدةلحد مشدكطةمدل
والمرونددةر د التفكن درواألصددللةوالتفددردوالجدن دةر د التفكنر والحسلس دنة والوع لطموقددفأوالمشددكطة

الت قدتحدث.

-2الشعوربللمشكطة/أ أنهلبحلجةإل تفكنرتأمط وح .
-3تحدندمشكطةموضوعالبحدث/التمنندزبدن المعطومدل واألسدبلبذا الع قدةبللمشدكطة والتمننز
بن الحقلئق والتأكدم صحتهل والتمنزبن اإلدعلءا القنمةوالذاتنة.

-4التأكد دددم د د مصد ددداقنةالمعطومد ددل /أ التعد ددرفعط د د المغللاد ددل إ وجد ددد واسد ددتخدا قواعد ددد
االستداللواالستنبلاالمناق والعم عط تولنداألركلر.

-0وض تفسن ار لطموقف/أ محلولةتحطنط إل عنلصرهوأجزائ الرئنسنة.
-1وض د رددرو

واقت دراححطددو مناقن دةوواقعن دةلطمشددكطة/وهددذابعدددالتحددر والتمح دنصوالت ددقنق

والمراجعةوالتفكنرالمتأم المتبصر ونعم عط تخمن اإلجلبةالصحنحة بعدوض ك ش ءر 
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نص ددلب عبد ددرمللدن د د م د د حقد ددلئقواحتمد ددلال

الحطو .

وجم معطومل

واختب ددلرصدددحةالفد ددرو

واسدددتنبلا

-.إصدارحك م جلنبالفردالذ نمدلر التفكندرالتدأمط حندثأ التفكندرالتدأمط نسدتطز شدد
اإلنتبددلهوضددبا وتعزنددزاإلمكلننددل الشخصددنةلطف ددردإلسددتخدا قواعدددالناددقواالسددتدال الم ددنظ 

لألمور ور وض الحطو ورر الفرو
 8:2مراحل التفكير التأملي:
وثلب د

(.إبراهن )2.22882

تختطفم ارحد التفكندرمد نمداإلىدأخر كمدلإ عمطندل التفكندرالتسدنررد اتجدلهمحددد

رقدددنبدددأالفددردبددأ م د العمطن دل الت د تبدددأبددللتفكنر  وننتق د م د األمددل إلى دللخطفحسددب

احتنلجددل الموقفمسددتخدملرد ذلددكآلندل واسددتراتنجنل مختطفددة ولقددداجتهدددالعطمددلءوالبددلحثو رد 
تحدن د ددخا د دوا اسد ددتراتنجن لك د د نمد ددام د د أنمد ددلاالتفكن د درالت د د تسد ددلعدر د د اكتسد ددلبالمتعطم د دن 

هذهلألنملا(عفلن والطولو )69 :5005

:8:2أ مراحل التفكير التأملي عند(عمران):.
الوع بللمشكطة.-ره المشكطة.

وض الحطو المقترحةوتصننفالبنلنل واكتشلفالع قل .-استنبلاالحطو -قبو أورر

الحطو .

تجرنب)قبو أورر
-اختبلرالحطو عمطنل( 

النتنجة(.عم ار )18121228

:8:2ب مراحل التفكير التأملي عند( سيمونز واخرون):
رطقدارتر سنمونزوآخرو أ التفكنرالتأمط م خ
-وصفاألحداثبطغ واقعنةمنلسبة.

الخاوا التللنة:

استخدا األبعلداالجتملعنةواألخ قنةلتفسنراألحداثالت ت تنفنذهل.-إنجلدالع قل والنتلئجالمتصطةبلألحداث.

-وض األحداثر السنلسل المنلسبة)1989:4 Simmon and others(.

:8:2ج مراحل التفكير التأملي عند روس:
-التعرفعط المشك

الترب ونة.

-االستجلبةلطمشكطةم خ

أجراءمشلب بننهلوبن مشك

-تفحصالمشكطةوالنظرإلنهلم جمن الجوانب.

جر ر سنلقل مملثط .

تجربةالحطو المقترحةوالكشفع نتلئجالحطو والمغزىم اختنلرك ح .تفحصالنواتجالظلهر والضمننةلك ح ث تجرب .44

-تقنن الح المقترح()13:1999 Ross

:8:2د مراحل التفكير التأملي عند مصطفى:
تحدندملهنةالمشكطةوابنعتهل.تحدندالجلنبالرئن والمسئو ع حدوثالمشكطة.-كنفنةحدوثالمشكطة.

رباع قل ذا معن بن األسبلبوالنتلئجذا الصطةبللمشكطة.-تقدن تفسن ار معقولةمرتباةبسنلقالمشكطة.

تحدندانعكلسل المشكطةذا الصطةبعنلصرالعمطنةالتعطمنة.-اقتراححطو واقعنةلتفلدىحدوثالمشكطةذا الصطةمرهأخرى(.مصاف )15 :3995

:8:2ه مراحل التفكير التأملي عند شون:
 وصفاألحداثالصفنة.-تحطن األحداثالصفنة.

اشتقلقإستدالال لألحداثالصفنة.-تولندقواعدخلصة.

النظرنل الشخصنة.
تقنن  -الوع بملنجرىر المواقفالتعطنمنة.

-توجن اإلجراءا والق ار ار المنو اتخلذهل.

:8:2و مراحل التفكير التأملي عند ( اللولو وعفانة ) وهي كالتإلى- :
بارنقةمناقنةووصفهلبشك منلسب.
دراسةالمشكطة البحثع ع قل بن األسبلبالت أد إلىحدوثهذهالمشكطةوالنتلئجالت ترتبعطنهل.-تفسد دنرالجوان ددبالمختطف ددةمد د خد د

االس ددتفلد مد د الجوان ددبالمهنند دةواالجتملعند دةالتد د تحد دنا

بللمشكطة.

-اقتراحالحطو بنلءعط توقعل مناقنةلمشكطةالدراسة(.الطولو عفلنة )1822882

 2:2أهمية التفكير التأملي :

 -1نسلعدالمتعط عط التحطن واتخلذالقرار وقدنسبقعمطنةالتعط أ ونحدثأثنلءهلوبعدهل.
 -2تسلعدالمتعط أ نصبحقلد ارعط ربااألركلربللخب ار السلبقةوالحللنةوالمتنبأبهل.

 -3تجع المتعط متأم هوالذ نخاا ونراقبدائمل  ونقن أسطوب العطمنل والخاوا الت 
نتخذهلإلصدارالحك .
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 -4التفكن درالتددأمط ضددرور لطمددتعط حن دثنتاطددباندددملجالعق د رنمددلن دت تعطم د وم د تنق د 
الت منذم معط إل أخرنتعززالتفكنرإذاتكرر أنملا ر مجلال المحتوىالعدند .

 -0نعدالتفكنرالتأمط م المهل ار المهمةر التعط القلئ عط ح المشك

 -1نسددلعدالمددتعط عطد التفكندرالجنددبعمددقرد العمطندل ال زمددةلحد المشددك

.

المتبعةبهل.

والخادوا 

 -.نسدله رد تنمندةاإلحسدل بللمسدؤولنةوالعقد المتفدتحوالخد ق ونكدو الفدردالمتأمد أكثددر
لآلخرن  ونعا التطمنذإحسلسلبللسدنار عطد تفكندره
قدر عط توجن حنلت واق انسنلقل 
واسددتخدام بنجددلح وننم د شددعورالثقددةبددللنف ر د مواجهددةالمهمددل المدرس دنةوالحنلتن دة.

(عبدالوهلب )1..22880

ويذكر عبيد ,عفانة (  )12:1001اهمية التفكيرفي:
.1المنفعةالذاتنةلمفردنفس .
.2المنفعةاالجتملعنةالعلمة.
.3الصحةالنفسنةلطفرد.

والنقد.
.4إتقل المرءلطتفكنرالجندكلكتسلب القدر عط التحطن والتقون 
 10:1كيف يكون التفكير التأملي ؟

التفكندرالتددأمط هددوأسددل التفكندر وجددوهرهوروحد  ونحدددثالتفكندرالتددأمط عندددملنتأمد 

المتعطم ددو رد د تف ددلع ته وعن دددملتت ددوررلهد د الفرص ددةالمنلس ددبةوالوقد د الد د ز لطتفكند دروالتفلعد د 
األركلرالقدنمةبللخب ار الجدند .

واالستبصلروالتأم ر الموقفمملنسمحله بربا

(عبدالوهلب )10.22880

 11:1التفكير التأملي في القران الكريم:
لقدددذكددرالتفكنددرالتددأمط رد القد ار الكدرن ولكد بددأكثرمد معند منهددل"التفكنددر والتدددبر 

النظددرإل د خطددقاهلل"ونددرىم د ذلددكأ الدددعو إل د التفكنددروالتأم د قدددجددلء واضددحةر د الق د ار 
الكرن وتدعواإلنسل إل التفكنروالتأم لقول تعإل (:اول نروكنفنبدئاهللالخطقث نعندها 

ذلكعط اهللنسنر)"العنكبو "12

بحنثنكو تفكنرالمؤم نتركزعط كد مدلندركد مد خطدقاهللعزوجد رنكدو تفكندرهرد 

الظ دواهرالكوننددةوالجوانددبالحسددنةمث د الطن د والنه دلر والشددم والقمددر الجبددل وغنرهددل.ولددذارددل 
اإلنسددل الددذ نخشد اهللسددبحلن وتعدإل رد كد عمد نقددو بد نتضددرعإلد اهللرد أ نكددو هددذا

العم خللصلهللسبحلن وتعإل .
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وتعددعمطنددةالتأمد رد القدرآ الكدرن عمطنددةعقطندةتمكد الفددردمد عبددورالعددلل المحسددو 

إل د خ ددللقه ددذاالع ددلل رن ددؤم ب ددل الال د إالاهللوالربسد دواهونتمن ددزأول ددواأللب ددلببللق دددر عطد د 
التفكندرالتددأمط رد خطددقالسددملوا واألر ومد أهد مند از التفكندرالتددأمط رد القدرآ الكدرن أند 
نحدددثذلددكالنددوعمد التفكنددرعنددداإلنسددل المددؤم الددذ نتأمد رد خطددقالسددملوا واألر بعنددق
وخشنةولذارل عمطنةالتفكنرالتأمط صنغةشلمطة ومتكلمطة(.كشكو )41:2880

 11:1التفكير التأملي والتفكير الناقد:

حنثنؤكدعفلنةوالطولو:بأ التفكنرالنلقدنشتم عط عد مهل ار ننبغد أ تتدوررلددى

المدتعط .حتد نسددتان أ نحد مشدكطةمعننددة كمدلاند نتضددم العدنددمد المهددل ار التفكنرندةمثد 
التفكنراالستنتلج والتفكنراالستدالل والتفكنرالتأمط (الطولو عفلنة )12-11:2882
حنددثأ التفكنددرالتددأمط نكددو ر د معظ د أسددللنبالتفكنددر رأسددطوبح د المشددك

واالستقصددلء

والتفكنددرالنلقدددتتضددم رد مجمطهددلالتفكنددرالتددأمط وبددذلكالنمكد االسددتغنلءعند لكشددفجوانددب

الخاأوالضعفومحلولةع جهلوالخروجبلستنتلجل عطمنةتفندر وض حطو منلسبةوجند .
 11:1التفكير التأملي واالستقصاء:

نقو االستقصلءعط مجموعةم عمطندل االكتشدلفوهد الم حظدةوالقندل والتصدننف
والتنبددؤواالسددتدال .بحنددثنسددتخدمهلاإلنس دل ر د التأم د واكتشددلفالمفددلهن والمبددلدئالعطمن ددة و

التجرنبواختبلرصحةالفرو

الت ت وضعهل.

ولك التفكنرالتدأمط نعتمددعط إسدتراتنجنةمحددد توصد المتأمد إلد صدور متكلمطدةمد 

الموقددفالمشددك والتطددز اتخددلذخادوا عمطنددةإجرائنددةمبلشددر لتحوند صددور الموقددفالمشددك إلد 
صور أخرى(كشكو )44:2880

 11:2التفكير التأملي وحل المشكالت:
نوجدتداخ كبن اربن التفكنرالتأمط واألسطوبالعطم ر ح المشدك

خاو م خاوا ح المشك
ح المشك

حندثأ كد 

تتضم تفكند ارتأمطندل ولكد ذلدكالنعتبرمرادردللهدذهالارنقدةرد 

(عفلنةوالطولو )1122882

ولددذلكنقددو ا التفكنددرالتددأمط وح د المشددك

ه د عمطنددةلهددلنتنجددةر د النهلنددةرف د 

التفكنرالتدأمط القنمدةلطحقدلئقغندرانهدلتفنددالتحطن بننمدلتفنددالمفدلهن والتعمنمدل رد توضدنح
التأم وتدعنم .

 11:2العالقة بين التحصيل الدراسي والتفكير:
ممددلالشددكرن د أ هنددلكع قددةب دن التحص دن الد ارس د والتفكن در رددللتفكنرر د تصددو ار 

الارنقدة
البشرع إنجلزاته والتقد الفعط لمجتمعلته رلالنجلزالموجودر أ مجتمد هدونتنجدة 
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الت ننشأعطنهلاألافل ر هذاالمجتم حنثاصبحالعلل أكثرتعقندانتنجدةلتحددنل العصدرو
تكنولوجنلوم اج النجلحنتوجبعط الفردااللمل بللمعررةوتابنقهل.والسدتخدا الجنددلطعمطندل 

ددرنب
العقطنةالت بوسلاتهلنستان اإلنسل ادراكالع قةالقلئمدةبدن األشدنلء وهد تحتدلجإلد ت 
وتوجن حنثا التفكنرالتأمط نمام أنملاالتفكنرالمه إذندؤد إلد كشدفالحقدلئقوتنمندة

المعررة.

إ تعط د مهددلر التفكنرر د التعطددن ترر د م د درجددةاإلثددلر والجددذبلطخب د ار الصددفنة وتجع د 

دورالت منذإنجلبنلورلع مملنؤد إل تحس مستوىالتحصن عندالا بوتحقنقاالهداف
التعطنمنةالمرجو .

وهنددلكارتبددلاموجددبب دن التفكن درالتددأمط والتحصدن الد ارس د إالان د غنددرمعددوفانهمددل

المسببل خر.
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الفصل الثال
الدراسا السا ق
 احملور االول /الدراسات اليت تناولت قبعات التفكري الست
 oتعليق على دراسات احملور االول
 احملور الثاني /الدراسات اليت تناولت التفكري التأملي
 oتعليق على دراسات احملور الثاني
 oالتعليق عام على الدراسات السابقة





الفصل الثالث

الدراسات السابقة

لملكل البحثالعطم منشدالإنسدلننلعللمندل وبندلءتراكمندل رقددحلولد البلحثدةالرجدوع

إل د د العدنددددم د د الد ارسد ددل والبحدددوثالمتعطقدددةبموضدددوعالد ارس ددةم د د خ د د

المج د د

والد دددورنل 

المحكمددة وكددذلكالمددؤتم ار  وشددبكةاالنترن د بلإلضددلرةإل د مركددزالمصددلدرالتربونددةوالنفسددنة
( )ERICوكدذلكمطخصدل رسددلئ الملجسدتنروالدددكتوراه ولقدداسدتالع البلحثددةالحصدو عطد 
العدندم الدراسل والت تتعطقبموضوعالرسللة ورقالمحلورالتللنة:

أوال:الدراسات التي تناولت موضوع قبعات التفكير الست:

 -1دراسة المدهون (1011م):

هددر هدذهالد ارسدةإلد التعدرفعطد اثددراسدتخدا برندلمجقبعدل التفكنددرالسد رد تنمنددة

مهل ار التفكنراالبداع (الا قة المرونة االصللة)ر مبحثحقوقاالنسل لدىت منذالصف

السددلد االبتدددائ ر د مدددار وكللددةالغددوثالدولنددة.وتكددو مجتم د الد ارسددةم د ت منددذذكددورو
الصفالسلد االبتدائ بمناقةغربغدز لطعدل الد ارسد  2812-2811واشدتمط عنندةالد ارسدة

م د ()148تطمنددذاوتطمنددذ ر د الصددفالسددلد واتبع د البلحثددةالمددنهجالتجرنب د بتصددمن حقنق د 
لمجموعتن متكلرئتن وقنل قبط وبعد وكلند أدا الد ارسدةاحتبدلرالتفكندراالبدداع وتكدو مد 

()0اسدئطةوجددرىالتحقددقمد صدددق وثبلتد وتد جمد البنلنددل وتحطنطهدلاحصددلئنلبلسددتخدا برنددلمج
spssوكلن نتلئجالدراسة:

-وجددودرددروقذا داللددةاحصددلئنةر د اختبددلرالتفكنددراالبددداع البعددد لصددللحت منددذوتطمنددذا 

المجموعةالتجرنبنة.

-عددد وجددودرددروقذا داللددةاحصددلئنةبددن متوسددادرجددل ت منددذالمجموعددةالتجرنبنددةومتوسددا

درجل ت منذا المجموعةالتجرنبنة.

نتصددفبرنددلمجقبعددل التفكنددرالس د بفلعطنددةكبنددر تزندددع د ()80.0ورقددللمعلم د مرب د انتددلر د تنمنةمهل ار التفكنراالبداع ر تدرن مبحثحقوقاالنسل لدىت منذالصفالسلد .

 .1دراسة محمد( 1010م) :

هدر إل قنل رعللنةاستخدا استراتنجنةالقبعل التفكنرالس ر تنمنةمهل ار القدراء 
النلقددد لدددىا د بالصددفاالو الثددلنو .تكون د عننددةالد ارسددةم د مجمددوعتن أحددداهملتجرنبنددة
واألخ ددرىض ددلباةمد د اد د بالص ددفاالو ث ددلنو وأش ددلر نت ددلئجالد ارس ددةإلد د رعللن ددةاس ددتخدا 
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اسددتراتنجنةتنمنددةالتفكنددرالقبعددل السد رد تدددرن القدراء ورد تنمنددةمهددل ار القدراء النلقددد لدددى

ا بالمرحطةالثلنونة.

 .3دراسة إبراهيم( 1010م):
هدر هذهالدراسةإل الكشفع رعللنةاستخدا قبعل التفكنرالسد رد تددرن العطدو 

ر د تنمنددةالتحصددن المعرر د والددوع الصددح ومهددل ار اتخددلذالق درارلدددىت منددذالصددفالخددلم 
االبتدائ وكل منهجالدراسةمنهجتجرنب  وتكون عننةالدراسةتتكو م مجموعتن متكدلرئتن 

احددداهملتجرنبنددةواألخددرىضددلباةوقددداثبت د نتددلئجهددذهالد ارسددةمدددىرعللنددةالقبعددل الس د ر د 
تنمنةالتحصن المعرر والوع الصح ومهل ار اتخلذالقرار.

 .4دراسة عز الدين ( 1010م):

دراسةهدر إل التعرفعط مهل ار الح االبداع لطمشك

المرتباةبد ارسدةالكنمندلء

التربنةببنهلواثدراسدتخدا رنندة
لدىا بالفرقةالثللثةشعبت الابنعةوالكنمنلءوالبنولوج بكطنة 

قبعددل التفكنددرالس د عط د تنمنددةهددذهالمهددل ار وتكون د عننددةالد ارسددةم د ()43اللبددةواللددب
اسددفر النتددلئجع د وجددودقصددورر د المهددل ار الرئنسددنةالددث ثلطح د االبددداع لطمشددك

قب د 

اجد دراءالمعللج ددةالتجرنبن ددةولكد د تحسد د اداءالاد د ببع دددالمعللج ددةمم ددلنوض ددحنج ددلحالمعللج ددة
التجرنبنددة(رننددةقبعددل التفكنددرالس د )ر د اكتسددلبالا د بمهددل ار الح د االبددداع لمشددك

الكنمنلء.



.1دراسة منصور( 1010م):
هدددر الد ارسددةإل د معررددةرعللنددةاسددتخدا اسددتراتنجنةالقبعددل الس د ر د تدددرن التددلرنخ
الدرس الثلن ر عل 
لتنمنةالتفكنرالتلرنخ لدىالا بالمعطمن وابق الد ارسةر الفص  ا

 2818-2882واسددتخدم البلحثددةالمددنهجالتجرنبد تد اختنددلرعننددةالدارسددةبارنقددةعش دوائنة
م بن ا ب–الفرقةال اربعةشدعبةالتدلرنخبجلمعدةقندل السدون

تكوند العنندةمد ()33اللدب

واللبد د د ددةمد د د ددنه ()10اللد د د ددببتربند د د ددةالع د د د درن تمث د د د د المجموعد د د ددةالتجرنبند د د ددةو()10اللد د د ددب
الدرسددةإل د وجددودرددروقدالددةإحصددلئنة
بتربنةاإلسددملعنطنةتمث د المجموعددةالضلباة وتشددنرنتددلئج ا

بددن متوسددا دارسددل ا د بالمجموعددةالتجرنبنددةر د التابنددقالقبط د والبعددد الختبددلرمهددلار 

التفكنرالتلرنخ لصللحالتابنقالبعد .

.1دراسة عصفور (1010م ):

هدددر الد ارسددةإل د معررددةأثددراسددتخدا ارنقددةقبعددل التفكنددرالس د ر د تجنددبأخاددلء

دررلدددىا د بالصددفالثللددثالثددلنو ر د مددلد عط د االجتمددلع 
التفكنددروتنمنددةمهددلر اتخددلذالقدا
واسددتخدم البلحثددةالمددنهجالوصددف التحطنط د والمددنهجالتجرنب د لمجمددوعتن تجرنبنددةعددددهل()38
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اللبددة وأخددرىضددلباةوعددددهل()38اللبددةبمدرسددةمبددلركالثلنونددةلطعددل  2818-2882وقلمد 

البلحثددةبإعدددادإختبددلرالمواقددفالحنلتنددةألخاددلءالتفكنددر ومقنددل أخاددلءالتفكنددر ومقنددل اتخددلذ
الدرسةإل وجودرروقدالةإحصدلئنةبدن 
القررلدىاللبل الصفالثللثالثلنو .وتشنرنتلئج ا
ا
متوسددا درجددل اللبددل المجمددوعتن التجرنبنددةوالضددلباةر د اختبددلرالمواقددفالحنلتنددةألخاددلء

دررلصدللحالمجموعدةالتجرنبندة كمدلأشدلر 
التفكنرورد مقندل أخادلءالتفكندرومقندل اتخدلذالقا
القرر.
الدرسةبفلعطنةقبعل التفكنرالس ر تجنبأخالءالتفكنروتنمنةمهلر اتخذ ا
نتلئج ا

 ..دراسة جاسم وعفون (1002م) :

اسددتهدر الد ارسددةتعددرفأثددرارنقددةقبعددل التفكنددرالس د ر د تحصددن تطمنددذا الصددف
الراب االبتدائ ر ملد العطو العلمة بطغعدداررادالعننة()02تطمنذ مثطد المجموعدةالتجرنبندة

()38تطمنددذ الت د درس د بارنقددةالقبع دل التفكنددرالس د و()22تطمنددذ ر د المجموعددةالضددلباة

الت درس بدو استخدا ارنقةالقبعل التفكنرالس .
وذل ددكمد د خد د

التحق ددقمد د الفرض ددنةالص ددفرنةاالتن ددة-:النوج دددر ددرقذودالل ددةاحص ددلئنةعن ددد

مسددتوىداللددة()8080بددن متوسدداالدددرجل لتحصددن التطمنددذا ال ت د ندرس د بارنقددةالقبع ددل 
التفكنددرالسد ومتوسدداالدددرجل لتحصددن التطمنددذا ال تد ندرسد بدددو اسددتخدا ارنقددةالقبعددل 
التفكنرالس وت تكلرؤمجموعت البحدثرد متغندر الدذكلءوالمعطومدل السدلبقةرد مدلد العطدو 

العلمددة.أعددداختبددلرتحصددنط شددم ()21رقددر  ابق د التجربددةر د الفص د الد ارس د الثددلن م د 
العددل 2880–288.واسددتغرق ()2أسددلبن .تم د معللجددةالبنلنددل احصددلئنلبلسددتخدا ختبددلر
( )t-testأظه ددر النت ددلئجتف ددوقالمجموع ددةالض ددلباةالتد د درسد د بللارنق ددةاالعتنلدن ددةب دددو 
اسددتخدا ارنقددةالقبعددل التفكنددرالس د بداللددةمعنونددةموج د ر د التحصددن -.توص د البلحثتددل 
بلس ددتخدا ارنق ددةالقبع ددل التفكن ددرالسد د رد د ت دددرن العط ددو العلم ددةونقت ددرحاجد دراءد ارس ددل اخ ددرى

لمراح ومواددراسنةلطتعرفعط اثرهلر التحصن ومتغن ار اخرى.
 .0دراسة علي( 1002م):

هدر هذهالدراسةإل قنل اثراستخد استراتنجنةمقترحدةرد ضدوءاسدتراتنجنةالقبعدل 

الس الدوارددنبونور تنمنةالمستونل المعنلرنةل ستملعلدىت منذالصفالسلد االبتدائ 

وقددل النتلئجعط االثراالنجلب والفعل لإلستراتنجنةالمقترحةر ضدوءنظرندةقبعدل التفكندر

الس ر تنمنةمؤش ار االداءالمستونل المعنلرنةل ستملع.
.2دراسة الشايع والعقيل (1002م):

هدددر هددذهالد ارسددةإلد معررددةاثددراسددتخدا قبعددل التفكنددرالسد رد تدددرن العطددو عطد 
تنمنددةالتفكنددراالبددداع والتفلعد الصددف الطفظد لدددىت منددذالصددفالسددلد االبتدددائ رد مدننددة
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الرنددل

 كددل مددنهجالد ارسددةشددب تجرنب د وتكون د عننددةالد ارسددةم د ()18تطمنددذامددوزعن عط د 

مجموعتن تجرنبنةوضلباةبواق ()38تطمنذالك مجموعة.

تكون ادوا الدراسةم مقنل توران وأدا ر ندز وقدأظهر النتلئجعد وجحودرروقذا 

داللةاحصلئنةبن اررادالعننةر مهل ار التفكنراالبداع ك عط حد ر المجموعالكط كمدل
كشف ع رعللنةالقبعل الس احصلئنلر تحسدن نسدبالتفلعد الصدف الطفظد لحددنثالمعطد 

غنرالمبلشروالحدنثالمبلشرإلىحدنث بشك عدل وحدنثد غندرالمبلشدرإلىحدنثد المبلشدروحددنث

الت منذإل حدنثالمعط .

 .18دراسة البركاتي ( 1008م) :
ه ددذهالد ارس ددةه دددر إلد د معرر ددةاث ددرالت دددرن بلس ددتخدا اس ددتراتنجنل ال ددذكلءا المتع دددد 

والقبع ددل السد د وkwlرد د التحص ددن والتواصد د والتد دراباالرنلضد د ل دددىاللب ددل الص ددفالثلل ددث

المتوسابمدننةمكةالمكرمة.اتب المنهجتجرنب حنثتكون عننةالد ارسدةمد ()20اللبدةثد تد 

توزنعه عشوائنلإلىلرب مجموعل ث ثمنهلتجرنبندةوالرابعدةضدلباة وقددتد تددرن المجموعدة

التجرنبند ددةاالول د د بلسد ددتخدا اسد ددتراتنجنةالد ددذكلءا المتع دددد وت دددرن المجموعد ددةالتجرنبندددةالثلنند ددة
بلس ددتخدا قبع ددل التفكن ددرالسد د وت دددرن المجموع ددةالتجرنبن ددةالثللث ددةبلس ددتخدا إس ددتراتنجنةkwl

والمجموعةالضلباةلإلستراتنجنةاالعتنلدنة.تكون ادوا الد ارسدةمد اختبدلرتحصدنط واختبدلر

لقنل مهلرت التواص والتراباالرنلض ت استخدا تحطن التبدلن المصدلحبلإلجلبدةعطد أسدئطة
الدراسة.أظهدر النتدلئجوجدودردروقدالدةاحصدلئنلوتفدوقكد مجموعدةمد المجموعدل التجرنبندة

الددث ثعط د المجموعددةالضددلباةم د حنددثالتحصددن وم د حنددثالت دراباالرنلض د كددذلكتفددوق
مجموع ددةال ددذكلءا المتع دددد والقبع ددل السد د عطد د المجموع ددةالض ددلباةمد د حن ددثمس ددتوىالفهد د 
والتواص الرنلض .ر حن تفوق مجموعت الذكلءا المتعددد  kwlعطد المجموعدةالضدلباة

م د حنددثمسددتوىالتقددون .كمددلاظهددر النتددلئجتفددوقمجموع دةالددذكلءا المتعدددد عط د مجموعددة
القبعددل الس د عط د مسددتوىالتددذكروالتفددوقمجموعددةالددذكلءا المتعدددد عط د مجموعددةkwlعنددد
مسددتوىالفه د والتواص د الرنلض د كددذلكتفددوقمجموعددةالقبعددل الس د عط د مجموعددةkwlعنددد

مستوىالتذكر.

 .11دراسة السبيعي ( 1002م) :
هدددر الد ارسددةإل د بنددلءبرنددلمجتدددرنبعط د قددلئ عط د قبعددل التفكنددرالس د لدددىبونددو

ود ارسددةاثدرهرد تنمنددةالسددطوكالقنددلد لدددىاطبددةالمرحطددةالثلنونددةرد دور الكوند  تكوند عننددة
الدراسةمد ()08اللبدلمد اد بالصدفالحدلد عشدرنتوزعدو رد تخصصدن د ارسدنن أدبد 

وعطم د د م د د مرتفع د د التحصد ددن ومتوسد ددا التحصد ددن ولقد دددت د د تقسد ددن عنند ددةالد ارسد ددةبللتسد ددلو 
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إلىمجموعتن تجرنبنةوضلباة تكون ادوا الدراسةم مقنل السطوكالقنلد .وقدت استخدا 
تحطن د التبددلن المص ددلحبلإلجلبددةعط د أس ددئطةالد ارسددة.أظه ددر نتددلئجالد ارسددةوج ددودرددروقدال ددة

التجرنبنددةكمددلأظهددر النتددلئج
التجرنبنددةوالضددلباةلصددللحالمجموعددة 
إحصددلئنةبددن المجمددوعتن  
وجودرروقدالةاحصلئنلبن اررادالمجموعةالتجرنبنةمرتفع التحصن ومتوسا التحصدن رد 

الدرجددةالكطنددةلمقنددل السددطوكالقنددلد واألبعددلدالث ثددة(السددطوكالدددنمقراا  تحم د المسددؤولنة 
المبلدر )لصللحمرتفع التحصن  ول تظهرالنتلئجرروقدالةإحصلئنلبدن مرتفعد التحصدن 
ومتوسا التحصن ر بعد(اتخلذالقرار) كمدلاشدلر النتدلئجإلىعدد وجدودردروقدالدةاحصدلئنل

بن اررادالمجموعةالتجرنبنةالخت فالتخصصاالكلدنم (االدب والعطم ).

 .12دراسة عودات (1002م):

ه دددر الد ارس ددةإلد د الكش ددفعد د أث ددراس ددتخدا ا ارئ ددقالعص ددفال ددذهن والقبع ددل السد د 

والمحلضر المفعطةرد التحصدن والتفكندرالتدأمط لددىاطبدةالصدفالعلشدراالسلسد رد مبحدث

التربنددةالواننددةوالمدننددة.تكون د عننددةالد ارسددةم د ()11.اللبددلواللبددةر د ()1مدددار  تكون د 
ادوا الدراسةم اختبلرتحصنط واختبلرلطتفكنرالتأمط .ت استخدا تحصن التبلن المصلحب
واختبلرشنفن ومعلم ارتبلابنرسو .وأظهر النتلئج:

وجدودرددروقذا داللددةإحصددلئنةرد اإلختبددلرالتحصدنط تعددزىلطارنقددة حنددثكلند هددذهالفددروق

بن المجموعةالعصفالذهن ومجموعةالقبعل الس لصدللحمجموعدةالعصدفالدذهن .وجدود
رروقدالةاحصلئنلبن مجموعةالقبعل الس وعد وجودردروقدالدةاحصدلئنلتعدزىلطجدن رد 
اإلختبلرالتحصنط  وجودرروقدالدةاحصدلئنلتعدزىلطتفلعد بدن الجدن والارنقدةلصدللحا رد 

العصفالذهن وجودرروق\ا داللةاحصلئنةر اختبلرالتفكنرالتدأمط تعدزىلطارنقدة وكلند 

بددن مجمددوعت العصددفالددذهن والقبعددل التفكنددرالسد وكلند لصددللحمجموعددةالعصددفالددذهن 
وج ددودر ددروقدال ددةاحص ددلئنةب ددن مجم ددوعت قبع ددل التفكن ددرالسد د ومجموع ددةالمحلض ددر المفعط ددة

لصللحمجموعةالقبعل التفكنرالس وعد وجودرروقدالةاحصلئنلتعزىلطجن بننمدلالتوجدد

ر ددروقدال ددةاحص ددلئنلتع ددزىلطتفلعد د ب ددن الج ددن والارنق ددة وج ددودع ق ددةارتبلاند د انجلبن ددةب ددن 
التحصن الاطبةومدىاكتسلبه مهل ار التفكنرالتأمط .

 .13دراسة نايفة(1001م) :

هذهالدراسةهدر إل الوقوفعط اثرارنقدةالتعطدن بأسدطوبالتفكندرلطقبعدل السد رد 

تحصن اطبةالصفالتلس االسلس ر ملد الرنلضنل

تكون عننةالدراسةمد ()120اللبدل

واللبةم اطبدةالصدفالتلسد االسلسد  تكوند أدوا الد ارسدةمد اختبدلرالتحصدنط رد مدلد 

الرنلضنل  استخدا تحرنرالتبلن الثنلئ المصلحبالختبلرصحةررضنل الدراسة.
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اظهددر نتددلئجالد ارسددةان د نوجدددرددروقدالددةاحصددلئنلبددن تحصددن الاطبددةوالددذن درسددوبللارنقددة
التقطندنةلصللحالارنقةالقبعل التفكنرالس .القبعل الس كملاظهر النتلئجعدد وجدودردروق

دالةاحصلئنلر تحصن الاطبةتعزىإل النوعاالجتملع اوالتفلع بن ارنقةالتددرن والندوع
االجتملع .

 .14دراسة فودة وعبدة (1001م):
هدر هذهالدراسةإل تقض اثراستخدا رننةد بونولقبعل التفكنرالس ر تددرن 
العطو عط تنمنةنزعل التفكنراالبداع ومهلرات لدىت منذالصفالخلم االبتدائ زتكون 

العننةالدراسةم ().1تطمنذنمثطو المجموعةالتجرنبنةو().0تطمنذانمثطو المجموعدةالضدلباة

وتكون أدوا الدراسةمقنل نزعل التفكنراإلبداع واختبلرمهل ار التفكنراالبداع .استخد 

اختبلر( )ومرب انتلالختبلرصحةررضنل الدراسة.وقدكلن نتدلئجالد ارسدة:وجدودردروقدالدة

احص ددلئنلب ددن متوس ددال درج ددل المجم د دوعتن التجرنبن ددةوالض ددلباةعطد د مقن ددل ترع ددل التفكن ددر
االبداع وعط اختبلرمهل ار التفكنراالبداع لصللحمجموعةالتجرنبنة.

 .10دراسة ):marry jones(2004

هددذهالد ارسددةحددو ارنقددةقبعددل دنبونددوالسددتةلطتفكنددركمدددخ المشددك

االخ قنددةر د 

الصددندلةواسددتهدر الد ارسددةتاددونرمهددل ار تفكنددرالنلقدددومهددل ار ح د المشددك

وتعطددن مفددلهن 

التفكنرالمتواز  وقداظهر النتلئجاستجلبل الا بالبعدنةعطد االسدئطةحدو خبدراته الفردندة

رد حد المشددك

وقد ار ار المجموعددةالنهلئنددةحددو المشددك

كلن د ارضد م د اسددتجلبلته قب د 

تعطمه ارنقةقبعل التفكنرالس .

** تعليق الباحثةعلى الدراسات السابقة:

أوال  :من حيث األهداف التي سعت الدراسات السابقة لتحقيقها:
تنلول هذهالدراسل أهددارلمتعددد ومختطفدةعد بعضدهلالدبع

منهدلهددفلقندل االثدر

ارنقددةالقبعددل التفكنددرالس د عط د التحصددن مث د الد ارسددة(نلنفددة  2880البركددلت )2880ومنهددل
بنلءبرنلمجتدرنب القبعل التفكنرالس قب دراسة(السبنع .)2881

ومنهلملقلم عط المقلرنةارنقةالقبعل التفكنرالس بغنرهلمد الادرقالتددرن مثد 

الدراسة(البركلت  )2880ومنهلملتنلو تقض اثدراالسدتخدا رنندةد بوندولطقبعدل السد رد 
تدددرن العطد د و عطد د تنمن ددةالنزعددل التفكن ددراالب ددداع ومهل ارتد د مث د د ارس ددة(ر ددودهوعب ددده )2880
و(الش د ددلن والعقند د د )2882ود ارس د ددة(عطد د د  )2882تنلولد د د تنمن د ددةمس د ددتونل المعنلرن د ددة د ارس د ددة

(ابراهن )2818تنمنةالتحصن والوع الصح ومهل ار اتخلذالقرار.
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ودراسة(عزالدن )2818تنلول التنمنةهذهالمهل ار ر اسدتخدا قبعدل التفكندرالسد 

ود ارسددة(محمددد )2818تنلولد تنمنددةالمهددل ار القدراء النلقددد و د ارسددة(المدددهو  )2812تنلولد 
قبعددل التفكنددرالسد رد تنمنددةمهددل ار التفكنددراالبددداع (الا قددة المرونددة االصددللة)رد مبحددث
حقوقاالنسل ودراسة(عصفور )2818تنلول ارنقةقبعدل التفكندرالسد رد تجندبأخادلء

درررد مدلد عطد االجتمدلع ود ارسدة(منصدور )2818تنمندةالتفكندر
التفكنروتنمنةمهدلر اتخدلذالقا
التلرنخ ر تدرن التلرنخ.

ور ضوء مل سدبق تتشدلب الدارسدة الحللندة مد الدارسدل

السدلبقة رد أثدرتوظندفقبعدل 

التفكنرالس لتنمنةمهل ار التفكنرالتأمط حنثهذهالدراسل تتشلب ر اسدتخدا نفد الارنقدة

وه قبعل التفكنرالس ولك اختطف ر أنواعالمهل ار رك دراسةركدز عطد مهدل ار معنندة

مختطفةع بعضهلالبع
ثانيا :من حيث العينة:

.

كمددلتنلول د عننددةالد ارسددةم ارح د التعطددن المختطفددة تنلول د الد ارسددة(رددودهوعبددده  )2880

(الش ددلن والعقند د  ( )2882ابد دراهن ( )2818عطد د  ( )2882الم دددهو )2812مرحط ددةالتعط ددن 
االبتد دددائ .ر د د حد ددن تنلول د د د ارسد ددة(نلنفد ددةوعبد ددده ( )2880البركد ددلت  )2880مرحطد ددةالتعطد ددن 

المتوسددا بننمددلد ارسددة(السددبنع ( )2881محمددد )2818تنلول د مرحط دةالتعطددن الثددلنو مث د مددل
ستتنلول الدراسةالحللنةاملالدراسة(عزالدن  )4747تنلول التعطن الجلمع .
تتشلب الد ارسدة الحللندة مد الد ارسدل

السدلبقة رد كونهدل أجرند

الدرسدل
ا
مثد (السدبنع ( )4774محمدد .)4747وتختطدف عد

عطد مرحطدةالتعطدن الثدلنو

السدلبقة التد أجرند

عطد م ارحد

أخرى.

ثالثا :من حيث األدوات المستخدمة:
الدرسل السلبقة المتعطقة ببرنلمج قبعل التفكنر الس
تنوع األدوا المستخدمة ر ا
الدرسل
تنوعهل نتفق م ابنعة تطك ا

و قلمد بعد

وكل 

الدرسدل بتابندق اختبدلار مختطفدة عطد لاطبدة
ا

ودرسددة
درسددة )محمددد   )2010ا
مثد د ارسددة) المدددهو  )2812دارسددة )إبددراهن  ( 2010و ا

ودرسددة (عددز الدددن  )2818و د ارسددة (عط د
(منصددور  ( 2010ا
(البركلت

 ( 2009و د ارسددة

)2008ر حدن اسدتخدم د ارسدة عصدفور )  ( 2010اختبدلر المواقدف الحنلتندة ألخادلء

التفكنر ومقنل

أخالءالتفكنر ومقنل

درسة الشلن و العقن (2009
القرر بننمل استخدم ا
اتخلذ ا

) كمل ابق دارسة رود وعبده )  ( 2005اختبلر لطتفكنر اإلبداع .
تتشدلب الد ارسدة الحللندة مد الد ارسدل

السدلبقةبتابندق اختبدلار مختطفدة (قبطد وبعدد )عطد 

ودرسدة
درسدة )محمدد  )2010ا
الاطبدة مثد د ارسدة) المددهو  )2812دارسدة )إبدراهن  ( 2010و ا
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ودرسددة (عددز الدددن  )2818و د ارسددة (عط د
(منصددور  )2010ا

 ( 2009و دارسددة

درسدة (الشدلن و
(البركدلت )2880وتختطدفعد الد ارسدل األخدرىالتد إسدتخدم المقدلنن مثد  ا
العقن  ( 2009ودارسة (عصفور .... ( 2010إلخ
اربعا :من حيث المنهج المستخدم:

الدرسل الت تنلول برنلمج قبعل التفكنر الس رمعظ الد ارسل استخدم المنهج
ا
تنوع
 ( 2010ود ارسة (منصور  ( 2010

إبرهن
التجرنب مث د ارسة) المدهو  )2812و د ارسة ) ا

ود ارسدة (عدز الددن  )2818و د ارسدة (البركدلت  )2880و د ارسدة )ردود وعبدده  )2880رد 

حدن اسدتخدم

والمدنهج التجرنبد

د ارسدة (محمدد  )2010ود ارسدة (عصدفور )2010المدنهج الوصدف التحطنطد 
بننمدل اسدتخدم

واستخدم د ارسة) الشلن و العقن

د ارسدة )عطد

( 2009المنهج شب التجرنب .

الدرسدل
الدرسدة الحللندة مد ا
وتتشدلب ا

مث د ارسة) الشلن و العقن

(2009المنهجدن الوصدف

السدلبقة رد كونهدل اسدتخدم

وشدب التجرنبد 

المدنهجشدب التجرنبد 

( 2009وإختلفت عن لدرالان ت لرخنام همنمن من إانتخره لدمننم

درهن
لدتجايبي مثل د ارسة) المدهو  )2812و د ارسدة )إبا

 ( 2010ود ارسدة (منصدور  ( 2010

درسدة (البركدلت  )2880و د ارسدة )ردود وعبدده  )4774ومنهدل
ود ارسدة (عدز الددن  )2818و ا
.(2009

ملإستخد المنهجالوصف مث دراسة(عط
خامسا :من حيث النتائج:
النتددلئجالت د اسددفر عنهددلهددذهالد ارسددل ا بع د
القبعددل السد رد تنمنددةبعد

الد ارسددل توصددط إل د رلعطنددةارنقددة

المتغند ار التحصددن والتفكنددرمثد د ارسددةكد مد (نلنفددة  2880

برك ددلت  2880الس ددبنع  2881ر ددودهوعب ددده  2880الش ددلن والعقند د  2882عطد د  2882
ابراهن  2818محمد  2818عزالددن  2818المددهو )2812ومنهدلمدلتوصد إلد عدد 

رلعطنتهلمث دراسةك م (البركلت  2880عودا

.)2881

تتفقنتلئجالدراسةالحللنةم الدراسل الت توصط إل رلعطنةارنقةالقبعل الس رد 

تنمنددةبع د

المتغن د ار التحصددن والتفكنددرمث د د ارسددةك د م د (نلنفددة ( )2880بركددلت  )2880

(السد ددبنع  ( )2881رد ددودهوعبد ددده ( )2880الشد ددلن والعقن د د ( )2882عط د د ( )2882اب د دراهن 
( )2818محمددد ( )2818ع دزالدددن ( )2818المدددهو )2812وتختطددفع د الد ارسددل الت د 

توصط إل عد رلعطنتهلمث دراسةك م (البركلت ( )2880عودا

سادسا :من حيث بيئة وزمن الد ارسات:

.)2881

أجرن الدد ارسدل المتعطقدة بقبعدل التفكندر السد رد بنئدل مختطفدة ورد أزمندة مختطفدة حنث

أجرن معظ الد ارسل ر المجتمعل العربنة واألجنبنةمث :
46

-دراسة(المدهو :)2812ر رطسان .

د ارسة (عصفور : ( 2010ر جمهورنة مصر العربنة.إبرهن
-د ارسة (عز الدن  ( )2818ا

: ( 2010ر سوهلج .

دارسة )محمد : ( 2010بمحلرظة بورسعند.-د ارسة) منصور : (2818ر السون .

-د ارسة (عط

 :( 2009بمحلرظة المننل.

د ارسة )رود وعبده :)2880بقوسننل. -د ارسة )الشلن و العقن

: ( 2008ر السعودنة .

 ( 2009و )البركلت

درسدة
الدرسدل رقدد أجرند أقدد د ارسدة رد عدل )  ( 2004وهد ا
أمدل عد السدنوا التد أجرند رنهدل ا
 marry jonesأمل أحدث الد ارسل رأجرن عل .2012

تتشلب الدراسةالحللنةم دراسة(المدهو )2812حنثابق رد رطسدان وتختطدفعد 

الدراسل األخرىالت ابق ر منلاقمختطفة.

ثانيا:الدراسات التي تناولت التفكير التأملي:

-1دراسة الجدبة(:)1011

ؼع د رلعطنددةتوظنددفاس دتراتنجنةالتخن د الموج د ر د تنمن دة
هدددر هددذهالد ارسددةإل د الكشددف
المف ددلهن ومه ددل ار التفكن ددرالت ددأمط رد د العط ددو ل دددىاللب ددل الص ددفالتلسد د األسلسد د .واس ددتخدم 
البلحثةالمنهجالتجرنب تصمن قبط وبعدىلطمجموعتن وكتكون عننةالدراسةم ()..اللبةم 

اللبددل الصددفالتلس د بمدرسددةالتفددلحاالسلسددنةالعطنددل(ب)لطبنددل التلبعددةلمدنرنددةالتربنددةوالتعطددن 
شددرقغددز لطعددل الد ارس د  2811-2818وقددداعددد البلحثددةدلن د المعط د ر د اسددتراتنجنةالتخن د 
الموجد وتكددو مد ()20موقددفتخند رد الوحددد السددلبعة(النبددل الزهددر وتركنبد )واختبددلرالمفددلهن 
واختبلرمهدل ار التفكندرالتدأمط واسدتغرقتنفندذالد ارسدة()4اسدلبن بواقد ()11حصدةومد ادوا 

الد ارس ددةالتد د اس ددتخدمتهلالبلحث ددةادا تحطند د المحت ددوىواختب ددلرالمف ددلهن العطمن ددةواختب ددلرالم ددل ار 

التفكن د ددرالت د ددأمط واس د ددتخدم لجمد د د البنلن د ددل وتحطنطه د ددلالمعللج د ددل االحص د ددلئنة()spssومعلدل د ددة
كودررنتشلردسددو ()21والتجزئددةالنصددفنةوانجددلدمعلم د الثبددل واختبددلر .T-testوكلن د نتددلئج

الد ارسددة:توجدددرددروقذا داللددةاحصددلئنةبددن المجمددوعتن وكلند لصددللحالمجموعددةالتجرنبنددةرد 
المفلهن العطمنةومهل ار التفكنرالتأمط .

-1دراسة السماك (1011م):

تهدددفهددذهالد ارسددةإل بنددل رلعطنددةاسددتراتنجنل القبعددل الس د ر د تحسددن جددود األداء

لعضوهنئةالتددرن رد المنظمدةالمبحوثدة وقدسدع البلحثدل إلد تضدمن بحثهمدلهدذن البعددن 
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(إستراتنجنل القبعل الس

جود أداءعضوهنئدةالتددرن )ضدم إادلرنظدر تحطنطد شدلم رد 

محلولددةلمعررددةاثددراسددتراتنجنل القبعددل الس د عط د جددود أداءعضددوهنئةالتدددرن وقددداسددتخد 
البلحثل المنهجن الوصف والتحطنط وكلن عننةالد ارسدةتتكدو مد أعضدلءهنئدةالتددرن الدذن 

تد د توزند د اس ددتمل ار االس ددتبلنةعط ددنه والتد د بطغد د ()00اس ددتملر وش ددمط التدرنس ددنن مد د ذو 

المراتبالعطمنةالعطنلوالكوادرالمتقدمةر هنئةالتدرن ر الجلمعة.

وقدددابددقالبحددثرتددر م د 2811/1/38ولغلنددة-2811/3/28ر د الجلمعددةالموص د وتوص د 

البلحثل إلد جمطدةمد االسدتنتلجل كدل مد أبرزهدل:هندلكع قدةارتبدلاواثدرمعندونن بدن بعدد 
القبعل الس مجتمعةوتحسن جود أداءعضوهنئةالتدرن ر المنظمةالمبحوثة.

-1دراسة الفار(1011م):

هددر هددذهالد ارسددةإلد التعددرفعطد مددىرلعطندةاسددتخدا الدرح

المعررندةعبددرال وندب

ددرن الجغرارن دلعط د مسددتوىالتفكن درالتددأمط والتحص دن لددد ت من دذ
()Web Questsر د تد 
الصددفالثددلم األسلسد رد محلرظددةشددمل قاددلعغددز .وتكوند عننددةالد ارسددةمد 63اللبددل.ت د 
اختنلرهلم مدرسدةذكدورجبللندلاإلعدادندة(أ)ل جئدن قدل البلحدثببندلءأدوا الد ارسدة والتد 
تمثط ر -:إختبلرالتحصن المعرر لطمفلهن العطمنةر الجغرارنلم إعدادالبلحثوالذ تكو 

اختبلرن دلومقن دل لمهددل ار التفكن درالتددأمط ر د الجغرارن دلم د إعدددادالبلحددثوالددذ 
م د ()48بندددا 
تكو مد ()10بنددااختبلر مقسدمةإلد خمسدةأبعلدودلند المعطد لطدرح

المعررندةعبدرال وندب

التجرنبد د وق دددق ددل 
اس ددتخد البلح ددثورق ددللابنع ددةالد ارس ددةمنهجد دن وهم ددل:الم ددنهجالبن ددلئ والم ددنهج 
ةلتفرند دغالبنلن ددل ومعللجته ددل)SPSS(.ك ددل مد د أهد د 
البلح ددثبلس ددتخدا برن ددلمجال ددرز اإلحص ددلئن 

النتلئجالت أسفر عنهلالدراسة:توجدرروقذا داللةإحصلئنةدالةعندمستوىأق مد  ٠٠٠٠

التجرنبندةالتد 
بدن درجدل اد بالمجموعةوالمجموعدةالضدلباةالتد درسد ( )Web Quests

درس د بددللرح

بللارنقددةالتقطندن دةر د التابن دقالبعددد عط د أبعددلدال رؤن دة
المعررن دةعبددرال ون دب 

البصرنةوالوصو إل استنتلجل ووض حطولمقترحةوعط الدرجدةالكطندةلطتفكندرالتدأمط وكلند 


التجرنبن د دة وبد ددذلكن د درر
الفد ددروقلصد ددللحالمجموعد ددة 

البلحد ددثالفد ددر الصد ددفر  ونقب د د الفد ددر 

التجرنبن دةعط د التابنق دن 
البدددن .وتوجدددرددروقذا داللددةإحصددلئنةب دن درجددل ا د بالمجموعددة 
القبط والبعد ()١٠.٨وه قن –عط اختبلرالتفكنرالتأمط بأبعلدهودرجت الكطنة رقدتراوحد 

ق دن " "ب دن .٠.١دالددةعندددمسددتوى( )٠٠٠٨وكلن د الفددروقلصددللحالتابن دقالبعددد .والتوجددد

التجرنبن د دةر د د التابنق د دن البعدددد والتتبع د د 
رد ددروقدالد ددةإحصد ددلئنلب د دن درجد ددل ا د د بالمجموعد ددة 
ع د  1.46وه د ق دن غن در–اختبددلرالتفكن درالتددأمط بأبعددلدهودرجت د الكطن دة رقدددتراوح د ق دن " "

ددرن بلسددتخدا الددرح
ارنقددةالتد 
ب دن ()1010-8001وه د ق دن غنردالددةإحصددلئنل-وجددودتددأثنر 
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المعررنةعبرال ونبتأثنركبنرجمن أبعلداختبلرالتفكنرالتدأمط رد الجغرارندلوعطد الدرجدةالكطندة
التجرنبندةمد أردرادالعنندةوهد قدن تددل عطد تدأثنر
ل ختبلر رقدتراوح قن مرب إنتللطمجموعدة 

كبندربدن ()80.2-8041وتوجدددرددروقذا داللددةإحصددلئنةدالددةعندددمسددتوىأقد مد ( )٠٠٠٠
التجرنبندةالتد 
بدن درجددل اد بالمجموعوالمجموعددةالضددلباةالتد درسد ( )Web Quests

درس د بددللرح

ببللارنقددةالتقطندن دةر د التابن دقالبعددد عط د أبعددلداختبددلر

المعررن دةعبددرال ون د

التجرنبنة.و
التحصن المعرر ر الجغرارنلبأبعلدهودرجت الكطنة وكلن الفروقلصللحالمجموعة 
التجرنبن دةعط د التابنق دن القبط د 
توجدددرددروقذا داللددةإحصددلئنةب دن درجددل ا د بالمجموعددة 
والبعد عطد اختبدلرالتحصدن المعررد رد الجغرارندلبأبعدلدهودرجتد الكطندة رقددتراوحد قدن " "

بن ( )18041-1044وه قن دالةعندمستوى( )٠٠٠٨وكلن الفروقلصللحالتابنقالبعد .

ددرن بلسدتخدا الدرح
ارنقدةالت 
كل كبن ارعط (-Web Questsوجودتدأثنر 

المعررندةعبدر

ال وند دبجمند د أبع ددلداختب ددلرالتحصد دن المعررد د رد د الجغرارند دلوعطد د الدرج ددةالكطند دةل ختب ددلر رق ددد
التجرنبنةم أررادالعننةوه قن تدل عط تأثنر
تراوح قن مرب إنتل()8002-80.2لطمجموعة 

كبنر.

-1دراسة عباس(:)1011
تهدفهذهالدراسةإل معررةأثراسدتعمل اسدتراتنجنةقبعدل التفكندرالسد عطد اكتسدلب

المفلهن التلرنخنةواستبقلئهللدىاللبل الصفالراب االدب ر ملد التلرنخوكلن عننةالدراسة
م د اللبددل الصددفال ارب د االعددداد –رددرعادب د .أحدددىأعدددادنل مدننددةبغدددادلطعددل الد ارس د 
٣٠٨٨-٣٠٨٠وكلند الد ارسددةتابددقرد كتددلبتددلرنخالحضددلر العربنددةاألبدواب(االو  الثددلن 

الثللث الراب  الخلم ).لطصفالراب االدب ابعةسنة.٣٠٨٠

اعتمد البلحثةالمنهجالتجرنب لطتحقدقمد أهددافالبحدثوقدداعتمدد البلحثدةتصدمنمل

تجرنبنددلنقد ر د حقد التصددلمن ذا اإلختبددلرالقبطد والبعددد (الضددباالجزئد )م ئمددللظددروف
البحث

واختلر البلحثةاعدادنةررندهلطبنل لتوررالمتاطبل رنهل وكلن عننةالدراسةاللبدل 

شد ددعبتن لطصد ددفال ارب د د هملالشد ددعبة(أ)والشد ددعبة(ب) اختد ددلر البلحثد ددةعش د دوائنلشد ددعبةألتمث د د 

المجموعةالتجرنبنةواختلر الشعبةبلتمثد المجموعدةالضدلباة.وقددبطدغعددداللبدل الصدف
الراب االدب ر الشعبتن ()2.اللبةبواق ()08اللبدةرد الشدعبةأ و()4.رد الشدعبةب 

المختد ددلرتن لطعد ددل الد ارس د د .٣٠٨٨-٣٠٨٠وكلن د د ادا القند ددل ادا قند ددل واحد ددد موحد ددد وه د د 

(اإلختبددلرالتحصددنط )لقنددل تحصددن اللبددل مجمددوعت البحددثوقددداسددتعمط البلحثددةالوسددلئ 
اإلحصلئنةاآلتندة:اختبدلر T-testمعلدلدةمسدتوىصدعوبةالفقد ار معلدلدةالتمنندز رعللندةالبددائ 
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الخلائدة معلدلدةارتبدلابنرسدو .وكلند نتدلئجالبحدثاند :توجددردروقذا دالاللدةإحصدلئنةعنددد
مسددتوى()8080بددن متوسددال درجددل الاللبددل  ال الت د درس د بلسددتعمل إسددتراتنجنةالقبعددل 

السد د وب ددن متوس ددادرج ددل الاللب ددل التد د درسد د بللارنق ددةالتقطندن ددةرد د االإلختب ددلرالتحص ددنط 
البعددد .ونوج دددر ددرقذودالالل ددةإحص ددلئنةبددن مجم ددوعت البح ددثعن دددمس ددتوىدالالل ددة()8080

لصددللحالمجموعددةالتجرنبنددةالت د درسد بلسددتخدا إسددتراتنجنةالقبعددل الس د عطد الضددلباةالت د 
درس بلستخدا الارنقةالتقطندنة(االعتنلدنة)ر اختبلراالستبقلء(االحتفلظ).
-1دراسة الحارثي(  1122م):
هدر

والتحصدن الدد
الدرسة إل معررة أثر األسئطة السلبر ر تنمندة التفكندر التدأمط 
هذه ا

ارس ر مقرر العط و لدى اللبل الصفاألو المتوسااألسلس ر مدننة مكة المكرمةواستخدم

البلحثدة المدنهج التجرنبد عطد عنندة قصددنة مد اللبدل الصدفاألو المتوسداوكدل عددده ()02
اللبة وأعدد البلحثةإختبلرن األو إختبلرتحصنط والثلن إختبلرالتفكنرالتأمط وقدكلن 
النتلئجالت توصط إلنهلالبلحثةوجودرروقدالدةإحصدلئنةعنددمتوسدادرجدل اإلختبدلرالبعدد 

لطمجمددوعتن رد التحصددن الد ارسد ومسددتوىمهددل ار التفكنددرالتددلمط لصددللحالمجموعددةالتجرنبنددة 
ووجددودع قددةدالددةإحصددلئنةبددن درجددل التطمنددذا رد اإلختبددلرالتحصددنط ودرجددلته رد إختبددلر

التفكنرالتأمط .

-2دراسة إبراهيم(1011م):
ه ددر الد ارسددةإل د قنددل أثددرإسددتخدا شددبكل التفكنددرالبصددر ر د تدددرن العطددو عط د 
التحصددن وتنمنددةمهددل ار التفكنددرالتددلمط لدددىاللبددل الصددفالثللددثالمتوسددابللممطكددةالعربنددة

السددعودنةواسددتخد البلحددثالمددنهجالتجرنبد وكلند عننددةالد ارسددةاللبددل الصددفالثللددثالمتوسددا
وكل عدده ().2اللبةقسموالمجموعتن تجرنبنةوضلباةوأعدالبلحثإختبلرن األو إختبلر
تحصنط والثلن إختبدلرالتفكندرالتدأمط وقددكلند النتدلئجالتد توصد إلنهدلالبلحدثوجدودردروق

دالددةإحصددلئنةعندددمسددتوى()0001لمتوسددادرجددل اإلختبددلرالبعددد لطمجمددوعتن ر د التحصددن 
الد ارسد د ومس ددتوىمه ددل ار التفكن ددرالت ددلمط لص ددللحالمجموع ددةالتجرنبن ددة مم ددلنش ددنرإلد د رلعطن ددة
المعللجةالتجرنبنةر نمومهل ار التفكنرالتأمط .

-1دراسة عبد الحميد (1011م):

هدر هذهالدراسةإل الكشفعد أثدرتصدمن إسدتراتنجنةالكشدفاإللكتروند قلئمدةعطد 

التولنددفبددن اسددللنبالددتعط النشدداعبددرالونددبومهددل ار التنظددن الددذات عط د ك د م د التحصددن 
واس ددتراتنجنل ال ددتعط اإللكتروند د الم ددنظ ذاتن ددلوتنمن ددةمه ددل ار التفمن ددرالت ددأمط واس ددتخد البلح ددث
الم ددنهجالوص ددف التحطنطد د والم ددنهجالتجرنبد د والتص ددمن التجرنبد د المك ددو مد د ثد د ثمجموع ددل
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وكلند د د عنندد ددةالد ارسدد ددة()112اللبدد ددل ت د د د تد د دوزنعه إل د د د مجموعد د ددةتجرنبن د ددة()1وعدد دددده ()30

اللبل ومجموعةتجرنبنة()2وعدده ()30اللبل ومجموعةضلباةوعدده ()31اللبل.وقدكلن 
النتلئجالت توص إلنهلالبلحدثوجدودردروقدالدةإحصدلئنةعنددمسدتوى()8081لمتوسدادرجدل 

دلرالقبط والبعددد لطا د بر د التحصددن الد ارس د ومسددتوىمهددل ار التفكنددرالتددلمط لصددللح
اإلختبد 
القنل البعد وغنردالةبللنسبةلطتعطن اإللكترون المنظ ذاتنل.

 -8د ارسة أبو نحل (  1121م):

هدددر هددذهالد ارسددةإل د تحدن ددمهددل ار التفكن درالتددأمط الواجددبتواررهددلر د محتددوىكتددلب

التربندةاإلسد منةلطصددفالعلشددراألسلسد ومدددىاكتسددلبالت مندذلهددل"وكددل مجتمد الد ارسددةمد 
ت من دذالصددفالعلش د روقداشددتمط عننددةالد ارسددةعط د ()321تطمن دذاوتطمن دذ م د ت من دذالصددف

العلشراألسلس  بمدار بإقطن غدربغدز بمحلرظدةغدز  وقدداسدتخد البلحدثالمدنهجالوصدف 

التحطنط د وقددداسددتخد البلحددثعددد أدوا وه د :اختبددلرلقن دل مدددىاكتسددلبالت من دذوالتطمن دذا 
لمهددل ار التفكندرالتددأمط الموجددود رد محتددو منهددلجالتربندةاإلسد منةلطصددفالعلشددراألسلسد 
حن د دثتضد ددمن خم د د مهد ددل ار لطتفكن د درالتد ددأمط وه د د :الرؤن د دةالبصد د درنةالنلقد ددد والوصد ددو إل د د 
اسددتنتلجل واعاددلءتفس دن ار مقنعددة والكشددفع د المغللاددل

وض د حطددو مقترحددة.كمددلاسددتخد 

استبلن لجمن معطم ومعطمل التربنةاإلس منةلطصفالعلشدررد قادلعغدز -رد مددار إقطدن 

غربغز حنثبطغعدده 10معطملومعطمةلطحك عط تضدم محتدوىالمنهدلجلمهدل ار التفكندر

التددأمط .أمددلبللنسددبةألدا اختبددلرالتفكندرالتددأمط :رقددداسددتخد البلحددثالنسددبالمئ وندة والمتوسددا
النسب ومعلدلةسبنرمل بروا لطثبل

ارنقدةثلنندةلمعرردةثبدل رقد ار 
واختبلرألفلكرونبدلخوهدو 

االختند دلر ومعلمد د ارتب ددلاومع ددلم

الثب ددل t-test..بنرس ددو لقند دل ص دددقالفقد د ار ل ختب ددلر

واختبددلروقدددتوصددط الد ارسددةإلىللنتددلئجالتللندة:أ "المهددلر الثللثددة:الوصددو إلد اسددتنتلجل احتطد 

المرتبةاألول بوز نسب ( )%٠.٠٠٠تط المهلرالرابعةإعالءتفسن ار مقنعةاحتط المرتبة
الثلنن دةبددوز نسددب ( )%٠٢٠٢٨تط د ذلددكالمهلرالثلنن دةالكشددفع د المغللاددل احتط د المرتبددة
الثللثةبوز نسدب ( )%.٢.٠٣تطد ذلدكالمهدلر الخلمسدةوضد حطدو مقترحدةاحتطد المرتبدة

الرابعدةبددوز نسدب ( )%.٠٠٠٨تطد ذلدكالمهددلر األولد الرؤندةالبص درنةالنلقددد احتطد المرتبددة

الخلمسةبوز نسب ( )%.٢٠٣٣ولقدكل الوز النسب لطمجموعالكط (.)%٠٠٠٨.كملتبدن 
أن توجدرروقذا داللدةإحصدلئنةرد مسدتو مهدل ار التفكندرالتدأمط رد محتدو منهدلجالتربندة
اإلس منةلدىت منذالصفالعلشراألسلس تعز لطجن وكلن لصللحالتطمنذا .
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 -2دراسة القطراوي (1010م):
هدر هذهالد ارسدةإلد معرردةأثدراسدتخدا اسدتراتنجنةالمتشدلبهل رد تنمندةعمطنل العطد 

ومهل ار التفكندرالتدأمط رد العطدو لددىاد بالصدفالثدلم األسلسد .وتد اختندلرمدرسدةعدن 
الحطو الثلنونةلطبنن وعننةالدراسةبارنقةقصدنة وقدتكون عننةالد ارسدةمد شدعبتن د ارسدنتن 

(أ ب)م اد بالصدفالثدلم األسلسد عدددكد منهمدل()32اللبدل واعتبدرالبلحدثالشدعبة

(ب)مجموعددةتجرنبنددة ر د حددن كلن د األخددرىمجموعددةضددلباة.وقددل البلحددثبإعدددادأدوا 
الدراسةوهد :أدا تحطند محتدوىوحدد المجهدروالخطندةمد كتدلبالعطدو لطصدفالثدلم األسلسد 

لتحدندددعمطنددل العط د ومهددل ار التفكنددرالتددأمط المحدددد ر د هددذهالد ارسددة بلإلضددلرةإل د اختبددلر
عمطنل العط المكو م ()38بنددانقدن مهدلر التعرندفاإلج ارئد والتصدننفوالتنبدؤ واختبدلر

مه ددل ار التفكن ددرالت ددأمط المك ددو مد د ()38بن دددانق ددن مه ددلر الرؤن ددةالبصد درنةوالكش ددفعد د 
المغللاددل وإعاددلءتفسددن ار مقنعددةوالوصددو إلد اسددتنتلجل ووضد حطددو مقترحددة وتد التأكدد
م د صدددقأدوا الد ارسددةبعرضدده عط د لجنددةم د المحكمددن وقدددابق د عط د عننددةاسددتا عنة

مكونةم (38اللبل)لطتأكدم الصدقوالثبل  ومعررةمدىصعوبةالفق ار ومعلم تمننزهدل 

وتد د حس ددلبمعلمد د الثب ددل ل ختب ددلرن باد درنقتن هم ددل:ارنق ددةالتجزئ ددةالنص ددفنةوالختبلرمه ددل ار 

التفكنرالتأمط  وارنقةكودر-رنتشلردسو 21

وخطص الدراسةإل النتلئجاآلتنة:وأظهر نتلئجتحطن المحتوىأ عمطنل العط الواجب

تنمنتهددللدددىا د بالصددفالثددلم األسلس د ر د العطددو توزع د عط د النحددوالتددلل :حنددثاحتط د 

عمطنةالتعرنفاإلجرائ المرتبةاألول بوز نسدب ( )%43033نطنهدلعمطندةالتنبدؤحندثاحتطد 
المرتبةالثلننةبوز نسب ( )%33034بننملاحتط عمطنةالتصننفالمرتبةالثللثةبوز نسب (%
)23033%ولقدكل الوز النسب لطمجموعالكط ()33033وكلن لصللحالمجموعةالتجرنبنة.

-10دراسة محمد( 1002م):

هدر هذهالدراسةإلد الكشدفعد التفلعد بدن خدرائاالتفكندروبع

أسدللنبالدتعط وأثدره

رد د تنمن ددةكد د مد د التحص ددن وتنمن ددةالتفكن ددرالت ددأمط واتخ ددلذالقد درارل دددىت من ددذالص ددفالثلل ددث
اإلعداد ر ملد العطو .كلن عننةالد ارسدةتطمندذا الصدفالثللدثاإلعدداد مد مدرسدت شدجر 

الدراألنوبنةاإلعدادنةلطبنل

واستخدم البلحثةالمنهجالوصف والتجرنب القلئ عطد المعللجدل 

التجرنبنةالقبطنةوالبعدندة وكلند أدوا الد ارسدةمقندل أسدطوبالدتعط (السداح -العمندق)مد إعدداد
نبن زاند 2882وث ثإختبل ار م إعدادالبلحثدةوه إختبدلرتحصدنط إختبدلرالتدأمط إختبلرالقددر 

عطد إتخدلذالقدرار.أظهددر نتددلئجالد ارسددةوجددودرددروقذا داللددةإحصددلئنةبددن متوسددال درجددل 
مجموعةالتجرنبنةوالضلباةر اإلختبلرالتحصنط البعد ومستونلت الست ور إختبلرالقدرعط 
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إتخددلذالقرارالبعددد لصددللحالمجموعددةالتجرنبنددة كمددلوكشددف عد وجددودرددروقذا داللددةإحصددلئنة
بددن متوسددال درجددل مجموعددةالتجرنبنددةوالضددلباةذوا أسددطوبالددتعط (السدداح -العمنددق)رد 
إختبلرالتفكنرالتأمط وأبعلدهلصللحالمجموعةالتجرنبنة أملبللنسبةلتطمنذا ذوا التعطن الساح 

أشلر إل وجودردروقدالدةإحصدلئنلرد مسدتونل اإلختبدلرإلد رد تقددن حطدو مقترحدةبللنسدبة
لاللبل المستوىالساح .

 -11دراسة العارضة والصرايرة والجعافرة( 1002م):
هدددر هددذهالد ارسددةإلد تقصد أثددربرنددلمجتدددرنب لطتفكنددرالتددأمط عطد أسددطوبالمعللجددة

الذهننةلدىاللبل كطنةاألمندر عللندةالجلمعندة.وكلند عنندةالد ارسدة()18اللبدةرد بكدللورنو 
تخصددصتربنددةالاف د ت د إختنددلره بارنقددةقصدددنة وقسددموالمجمددوعتن إحددداهلتجرنبنددةواألخددرى

ضلباة وكل المنهجالذ ابقالمدنهجالتجرنبد وكلند أدوا الد ارسدةبرنلمجدلتددرنبنلنسدتندإلد 
النظرنةالمعررنةتكو م ()18تمرننلتدوزععطد قدد ار ومهدل ار التفكندرالتدأمط السد

كدل مد 

إعدادالبلحثل وت تابنق ر الفص الدراس األو لعل  2882/2880كمدلادورالبدلحثو مقنلسدل
ألسددطو المعللجددةالذهننددةالمعررنددة تكددو م د ()3.رقددر ك د رقددر لهددلث د ثبدددائ .أظهددر نتددلئج

الد ارسد ددةإل د د وجد ددودرد ددروقدالد ددةإحصد ددلئنلبد ددن متوسد ددال أداءالمجموعد ددةالتجرنبند ددةوالمجموعد ددة
الضلباةعط مقنل أسطوبالمعللجةالذهننةلصللحالمجموعةالتجرنبنة.

-11دراسة السليم(1002م):

هدددر هددذهالد ارسددةإل د الكشددفع د رلعطنددةالددتعط التددأمط ر د تنمنددةالمفددلهن الكنمنلئنددة
والتفكنرالتدأمط وتنظددن الددذا لطددتعط لددىاللبددل المرحطددةالثلنونددة.وكلند عننددةالد ارسددة().8اللبددة

ر إحدىمدار الثلنونةبمدننةالرنل

الت ت إختنلرهدلبارنقدةقصددنةحندثتد إختندلررصدطن 

بارنقةعشوائنةإحداهملالتجرنبنة()34اللبةواألخرىضلباة()31اللبةواستخدم البلحثةالمنهج

الش ددب التجرنبد د  تص ددمن قبطد د وبع ددد لطمجموع ددةالض ددلباةغن ددرمتكلرئ ددة.وكلند د أدوا الد ارس ددة
مقنل لمهدل ار التفكندرالتدأمط ومقندل تنظدن الدذا لدتعط واختبدلرالمفدلهن الكنمنلئندةوكدل مد 
إع دددادالنلحث ددة.أظه ددر النت ددلئجإلد د وج ددودر ددروقدال ددةإحص ددلئنلب ددن متوس ددال درج ددل اللب ددل 
المجموعةالتجرنبنةوالمجموعةالضلباةر مقنل لمهل ار التفكنرالتأمط ومقنل تنظن الذا 

لتعط واختبلرالمفلهن الكنمنلئنةلصللحالمجموعةالتجرنبنة.

 -11د ارسة العيماوي (  1112م):

ددرن القدراء 
ارنقددةلعددباألدواررد تد 
هدددر هددذهالد ارسددةإلد التعددرفعطد أثددراسددتخدا  

عط تنمنةالتفكنرالتأمط لدىت منذالصفالثللثاألسلس بمدار خل نون وه مدرسةمعد 
ارنقدةلعدباألدواررد 
ومدرسةالقرار ومدرسةبن سهن ولإلجلبةعط أسئطةالدراسةتد تابندق 
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ددرن القدراء عطد تنمندةالتفكندرالتدأمط بشدقن النظدر والتابنقد وبندلءأدا الد ارسدةالممثطدةرد 
ت 

اختبدلرالتفكندرالتدأمط والددذ تكدو مد ()٢.رقددر موزعدةعطد خمد مهدل ار وهد (:الم حظددة
والتأم د ووض د حطددو مقترحددة والتفس دنر واالسددتنتلج والكشددفع د المغللاددل ) وت د التأكدددم د 
ارندقالتجزئدةالنصدفنةحندثبطددغمعلمد الثبدل (). ٠.وابقد أدا الد ارسددة
ثبدل اإلختبدلرعد  

التجرنبن دة()٨٠٢والمجموعددةالضددلباة( )٨٠٠وبعدددإج دراء
عط د العننددةالمكونددةم د المجموعددة 
التجرنبنة توجد
اإلختبلرالبعد أظهر النتلئجوجودرروقذا داللةإحصلئنةلصللحالمجموعة 

رددروقذا داللددةإحصددلئنةر د جمن د أبعددلداختبددلرالتفكن درالتددأمط والدرجددةالكطن دةب دن مرتفع د 
مرتفع د التحص دن ر د 
التجرنبن دةوالضددلباةولقدددكلن د الفددروقلصددللح 
التحص دن ر د المجمددوعتن  
التجرنبند دة توج دددر ددروقذا دالل ددةإحص ددلئنةرد د جمند د أبع ددلداختب ددلرالتفكند درالت ددأمط 
المجموع ددة 
التجرنبندةوالضدلباةولقددكلند الفدروقلصدللح
والدرجةالكطنةبن مرتفع التحصن ر المجموعة 

التجرنبنة.
متدن التحصن ر المجموعة 

 -11د ارسة الشكعة(  1112م):

هدر هذهالدراسةإل تحدندمستوىالتفكنرالتأمط لدىاطبةالملجستنروالدراسل العطنل
ر جلمعةالنجلحالواننة"إضلرةإل تحدندالفروقر مستوىالتفكنرالتأمط تبعللمتغند ار ندوع
الكطندة الجن

أجرند الد ارسددةعطد عننددةقوامهددل( )..٨وذلددك
والمسددتوىالد ارسد ولتحقنقذلددك 

دللورنو و()٣٨م د ا د بالد ارسددل العطن دل ولغلن دةقن دل التفكن در
بواق د ()٠٠٠م د ا د بالبكد 

التددأمط أسددتخد البلحددثمقندل أنزنددكوولسددو والددذ اشددتم عطد ()٢٠رقددر وقدددكلند نتددلئج

دللورنو واد د بالد ارس ددل العطند دلرد د جلمع ددة
الد ارس ددةأ مس ددتوىالتفكنرالت ددأمط ل دددىاد د بالبك د 
النجلحكل ()٣٢٠٣٨درجةم أص ()٢٠درجدة وبنسدبةمئ وندة(.)%.. ٠٠كمدلأند توجدد

دللورنو 
رددروقذا داللددةإحصددلئنةعنددد(٠٠و)٠رد مسددتوىالتفكندرالتددأمط لدددىاد بالبكد 
وا بالدراسل العطنلر جلمعةالنجلحوبن ا بالكطنل العطمندةواإلنسدلننةولصدللحالكطندل 

البكللورنو

دللورنو وا د بالد ارسددل العطن دللصددللحا د ب
اإلنسددلننة وب دن ا د بالبكد 
تك دالةبللنسبةلطجن .

بننمددلل د 

 -11د ارسة لوري (  1112م):
هدددر هددذهالدددارسددةإلد المقلرنددةبدن أثددربرنددلمجن السدده وتلبددللتعطدن التفكندررد تنمندة

البحرنندوتد تابندقالبرندلمجن عطد 
المهل ار العطنللدىعننةم تطمنذا المرحطةالثلن وندةبممطكدة 
تجرنبنتن واألخرىضلباة وابقعطنهلمقندل البحدرلمهدل ار التفكندرالعطندل(التركندب
مجموعتن  

والتحطن والتق ون )قب البرنلمجن وبعدهمل وكلن النتلئجعد وجودرروقعط القنل البعد بدن 

التجرنبنتن بننمددلكلن د الفددروقدالددةإحصددلئنةعط د القن دل البعددد ب دن المجمددوعتن 
المجمددوعتن  
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التج د د درنبنتن والمجموع د ددةالض د ددلباةولص د ددللحالمجم د ددوعتن التج د د درنبنتن وه د ددذان د ددد عطد د د رلعطند د دة
البرنلمجن ر تنمنةالتفكنرلدىعننةالدراسة.

 -12دراسة كشكو (  1112م):

هدر هذهالدراسةإل تجربةالبرنلمجالتقن المقترحر ضوءاإلعجلزالعطم بخصوص

التفكنرالتأمط ر العطو وكلن عننةالدراسةالصفالتلس األسلس بمدننةغز استخد البلحث
التجرنب د البنلئ وكلن د ادوا الد ارسددةاختبددلرالتفكن درالتددأمط والددذ تكددو م د 
المددنهجالوصددف  

().٠رقدر موزعدةعطد خمد مهددل ار وهد الم حظدةوالتأمد والتفسدنر ووضد حطدو مقترحددة 
ارندقالتجزئددة
وتحدنددالتصددو ار غندرالصددحنحة واالسددتنتلج وتد التأكدددمد ثبددل اإلختبددلرعد  

النصفنة وكلند عنندةالد ارسدةت مندذالصدفالتلسد األسلسد رد مددار الحكومدةالتلبعدةلدوزار 
التربن دةوالتعط دن الع دإلىف مدننددةغددز لطعددل الد ارس د ( )٣٠٠٠-٣٠٠.المكونددةم د مجمددوعتن 

تجرنبند دة()٢٠واألخ ددرىض ددلباة( )٢٠مد د الت مند دذوالتطمند دذا واس ددتخدا البلح ددث
أح دددهمل 
األس ددللنباإلحص ددلئنةوالمعللج ددةاإلحص ددلئنةلطتحق ددقمد د ص ددحةالف ددرو

وق ددداس ددتخدا برن ددلمج

الحلسد ددوباإلحصد ددلئ الحد دددنثواسد ددتخد اختبد ددلرب د دن المجمد ددوعتن المسد ددتقطتن غن د درمت د دراباتن 
واستخد البلحدثمعلدلدةالكسدبلدب ك وذلدكلحسدلبرلعطندةالبرندلمجالتقند المقتدرح وبعددإجدراء

اإلختبلرالبعد أظهر النتلئجوجودرروقذا داللةإحصلئنةبللنسبةلطتفكنرالتأمط ر ضوء

اإلعجلزالعطم لصللحالتطمنذا .

 -11د ارسة عبد الوهاب (  1112م):
هدددر هددذهالد ارسددةإلد معررددةرلعطن دةاسددتخدا اسددتراتنجنل مددلوراءالمعررددةرد تحص دن 

الفنزنلءوتنمنةمهل ار التفكندرالتدأمط واالتجدلهنحدواسدتخدامهللددىاد بالصدفالثدلن الثدلنو 

التجرنبد وكلند عنندةالد ارسدةمد ت مندذالصدفالحددلد 
األزهدر وقدداسدتخدم البلحثددةالمدنهج 
التجرندبعطد الفصد الد ارسد الثدلن كدلم لطتعدرفعطد رلعطندة
عشربمعهدبنهلبنن  واقتصدر 

نحوهد ددل وم د د األدوات د دللت 
اإلسد ددتراتنجنةر د د تنمن د دةمهد ددل ار التفكن د درالتد ددأمط واتجلهد ددل الت من د دذ 
استخدمتهلإعدادوتجهنزاإلختبلرالتحصنط وكدذلكإعدداداختبدلرالتفكندرالتدأمط وأعددادمقندل 

توزند موضددوعل الوحدددتن ورقددللطددزم 
االتجددلهنحددواسددتخدا إسددتراتنجنةمددلوراءالمعررددة وقدددتد  

هرندةوهدو()٢١حصدةبمعدد ثد ثحصدصأسدبوعنلوقدداسدتغرق
الذ حددهقالعالمعلهدداألز 

ددرن الوحدددتن ر د ()٢٣حصددة
تابن دقأدوا الد ارسددةقبطن دلوبعدددنلرتددر ().حصددصوت د تد 
واسددتخدم البلحثددةالمعددلم

اإلحصددلئنةالتللن دة:المتوسدداالحسددلب واالنح درافالمعن دلر وقنمددة

( )لنت ددلئجالتابن د دقالقبطد د والبعدددد الختب ددلرمهدددل ار التفكند درالتد ددأمط وحس ددلبحج د د التد ددأثنر 
التجرنبندةقبطندلوبعدددنل التد درسد وحدددت (خدواص
وتوصددط نتددلئجالد ارسددةإلد تفددوقالمجموعددة 
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السد د دوائ الس د ددلكنة-خد د دواصالسد د دوائ المتحرك د ددة)بلس د ددتخدا اس د ددتراتنجنل م د ددلوراءالمعرر د ددةرد د د 
الفنزنلء وقد ددداتضد ددحذلد ددكوم د د خ د د

التجرنبن د دة
تابن د دقاإلختبد ددلرالتحص د دنط عط د د المجمد ددوعتن  

التجرنبنة.
والضلباةبعد بحنثنوجدرروقذا داللةإحصلئنةلصللحالمجموعة 

 – 18د ارسة بخش ( :)1112

ددرن التددأمط ر د تا د ونر
هدددر هددذهالد ارسددةلطتعددرفعط د مدددىرلعطن دةنمددوذجمقتددرحلطتد 

ددرن 
التربن دةالعمطند دةبكطن دل التربند دةبللممطكددةالعربند دةالس ددعودنة رقددداقترحد د البلحثددةنموذج ددللطت د 
نظرندللطتدددرن التددأمط .وقدددجربد البلحثددةالنمددوذج
التددأمط رد هددذهالد ارسددة وقدددأسسد البلحثددة 

تجرنبن دلم د مجمددوعتن 
المقتددرحلطتعددرفعط د مدددىجدددواهورلعطنت د مسددتخدمةر د ذلددكتصددمنمل 
وتجرنبنةحج ك منهل()٨٠اللبةمعطمةال ت ننتمن لشعبةالعطو ر السدنةالرابعدة
ضلباة 

رد د الع ددل (٨.٣.ه) واعتم ددد البلحث ددةأدوا ش ددمط عطد د مقند دل لطتع ددرفعطد د اتجله ددل 
ددرن التددأمط (النمددوذجالمقتددرح) 
الاللبددل المعطمددل والمش دررل الترب ون دل والمعطمددل نحددوالتد 
التجرنب وذلكلم ئمت لابنعةالدراسةوأهدارهل 
وبالقل م حظة واعتمد البلحثةعط المنهج 

كمددلاعتمددد كددذلكعطد المددنهجالوصددف لجم د معطومددل عد اتجلهددل الاللبددل المعطمددل نحددو
التدرن التأمط .وقدخطص الدراسةإل جدوىالنموذجالمقترحر تنمنةالنقدذالدذات لطمملرسدل 

التعطنمنةقب الخدمةر برندلمجالتربندةالعمطندةومسدلعد الدارسدل عطد تحسدن أدائهد مد تكدرار

دور التأمد د  بلإلضدددلرةإلد د تك د د ون اتجله ددل موجبد ددةمد د قب د د المعطم ددل والمش د دررل الترب ون د دل 
والاللبل المعطمل نحوهذاالنموذج.

 -12د ارسة بركات (  1112م):

هدددر هددذهالد ارسددةإل د التعددرفعط د مسددتوىالتفكن درالتددأمط لدددىعننت دن م د الا د ب
الجددلمعنن والثلن ون دةالعلمددةر د ضددوءبع د

المتغن د ار الدنمغرارن د .وابددقلهددذاالغددر مقن دل 

تعرنب د وتا د ونره عط د عننددة( Eysenek & Weilson
أنزنددكوولسددو لطتفكن درالتددأمط بعددد 

)Reflectiveness Scaleمكون م ().٠٠اللبواللبةنصفه م الذكوروالنصفاآلخر

مد ا مدوزعن بللتسددلو بدن مرحطدةالتعطدن الجدلمع والثلن وندةالعلمدة.وقددخطصد الد ارسدةإلد 
جوهرندةرد مسددتوىالتفكندرالتددأمط تعددزىإلد متغندر
جمطددةمد النتددلئجأهمهددل:عددد وجددودرددروق 

الجن

عط حن كشف النتدلئجعد وجدودرروقرد مسدتوىالتفكندرالتدأمط تعدزىإلد المتغند ار 

اآلتن دةوه د :أنددوعالد ارسددة والمرحطددةالتعطنمن دة وعم د األ ومهنددةاألب لمصددطحةد ارسددةالف درع

العطمد والمرحطددةالجلمعندة وأبنددلءاألمهددل العددلم

وأبنددلءالمدزارعن عطد الترتندب.ومد جهددة

جوهرندةرد تحصدن الاد بالعدل بحندثتعدزىإلد 
أخرىتوصدط الد ارسدةإلد عدد وجدودردروق 

مستوىالتفكنر
مستوىالتفكنرالتأمط لدنه كملبنن النتلئجعد وجودأثرلطتفلع المشتركبن  
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الت ددأمط ومتغند د ار :الج ددن ون ددوعالد ارس ددة والمرحط ددةالتعطنمند دة ومهن ددةاألبرد د التحصد دن الع ددل 

لطا ب عط حن كل هنلكأثرلهذاالتفلع ر ضوءمتغنرعمد األ لمصدطحةالاد بذوى
.ور د ضددوءنتددلئجالد ارسددةومنلقشددتهلت د اقت دراحبع د

التعط دن المرتف د وأبنددلءاألمهددل العددلم



ددرنبالمعطمد دن والاد د بعطد د 
التوصد دنل الترب وند دة وأهمه ددلاالهتم ددل بد ارس ددةالتفكند درالت ددأمط وت د 
إستراتنجنةهذاالنمام التفكنر.

 -10د ارسة ارشد ( 1112م):

ددرن ر د تنمن دةبع د
هدددر هددذهالد ارسددةإل د معررددةأثددررلعطن دةالتفكن درالتددأمط ر د التد 



التجرنب د 
الكفلن دل ال زمددةلمعطم د الطغددةالعربن دةثنددلئ الطغددةواسددتخد ر د هددذهالد ارسددةالمددنهج 
لتجرنبالبرنلمجالمق رح وت تابنقالبرنلمجعط مجمدوعتن مد المعطمدن مد مددار مختطفدة


التجرنبن دة()٣أر دراد وبطددغعددددأر درادالعننددةالضددلباة
ر د كوبنهددلج وقدددبطددغعددددأر درادالعننددة 
()٣٨ررداوقدت استخدا األسللنباإلحصلئنةالتللندة:اختبدلر لطمجمدوعتن المسدتقطتن ومربد 
آنتددللحسددلبقددو التددأثنرالمعللجددل

وت د التوص د إل د النتددلئجالتللن دة-ظهددوررددروقذا داللددة

التجرنبنة.
إحصلئنةلصللحالمجموعة 

 -11د ارسة عفانة واللولو (  1112م):
ه دددر ه ددذهالد ارس ددةإلد د تحدند ددمس ددتوىمه ددل ار التفكند درالت ددأمط رد د مش ددك

ددرنب
الت د 

المندان لدىا بالمستوىالراب بكطنةالتربنةبللجلمعةاإلس منة والتعرفعط الفروقالفردندة

ر د مهددل ار التفكن درالتددأمط بمشددك
والجن

ددرنبلدددىالا د بالت د تعددزىإل د معدددالته التراكمن دة 
التد 

والتخصص"وكلن عننةالدراسةم كلرةالتخصصل حنثبطغعددالاللبل ()٣٣٠

اللبددةوعددددالا د ب()٨٠٢اللبددل ولقدددقددل البلحثددل ببنددلءاختبددلرلمهددل ار التفكن درالتددأمط 
وكلن م أه نتلئجالدراسةأ مستوىالتفكنرالتأمط ل نصد إلد مسدتوىالدتمك أل الا بدذ

نعتم دددو رد د تعطمهد د عطد د كتلب ددةالمحلضد د ار وت ددد ون الم حظ ددةالهلم ددةمد د وجه ددةنظ ددره دو 

االهتمل بإعالءتفسن ار معننةلحدوثظلهرترب ونةأوعطمنةتتعطقبموضوعالدراسة  ونعوذهذا
ألسددبلبعدن دد منهددل:المش دررو الترب وندو غن درمددؤهطن ترب وندلإلكسددلبالاد بالمعطم دن مهددل ار 

التفكنرالتأمط النظل المدرس القلئ النشج الا بالمتدربن عط التفكنرالتأمط وأوضدح 

نتلئجالدراسةأ هنلكرروقذا داللةإحصلئنةر اختبلرالتفكنرالتأمط ت زىلمتغندرالجدن 

لصدللحالاللبددل

وأوصد الد ارسدةأند البدددمد ررد مسددتوىمهددل ار التفكندرالتددأمط لدددىاد ب

كطنةالتربنةبللجلمعةاإلسد منةبدغز والتركندزعطد اد بكطندةالتربندةبللجلمعدةاإلسد منةبغدز 

الرنلضد دنل واالجتملعند دل والطغ ددةالعربند دةوالطغ ددة
الحلص ددطن عطد د تق دددنرجند دد وتض ددمن مس ددلقل  
االنجطنزند دةالمقدم ددةلاد د بكطند دةالتربند دةبللجلمع ددةاإلسد د منةبغ ددز رد د مه ددل ار التفكند درالتد دأمط 
47

واقترح الد ارسدةأند البددمد عمد د ارسدل مندانندةتتعطدقبمعرردةمسدتوىمهدل ار التفكندرالتدأمط 

لدىت منذالمرحطةالثلن ونةواإلعدادنة.

 -11د ارسة حسين و المفتي (  1111م):
هدددر الد ارسددةإلد الكشددفعد تددأثنربرنددلمجمقد رحبللنشددلاالحركد رد تنمندةالتفكندر

التددأمط لدددىتطمن دذا الصددفالخددلم االبتدددائ ر د مدننددةبغدددادر د دولددةالع دراقوكلن د عننددة
البحددثتتكددو م د ()٣٠تطمن دذ قسددمواإل د مجمددوعتن متسددل ونتن بللعدددد وت د اسددتخدا اختبددلر
منددلظر األشددكل المألورددةكددأدا لطبحددث واسددتخد الوسدداالحسددلب واالنح درافالمعن دلر ومعلم د 

االرتبلالنبرسو واختبلر( )كوسلئ إحصلئنةوتوصط الدراسةإل أه االستنتلجل التللندة:إ 

البرنددلمجالمقتددرحبللنشددلاالحركد ذوتددأثنرإنجددلب ورعددل رد تنمندةالتفكندرالتددأمط لدددىتطمندذا 

التجرنبند دةرد د اإلختب ددلرالبع ددد عطد د تطمند دذا 
التجرنبند دة؛وتف ددوقتطمند دذا المجموع ددة 
المجموع ددة 
المجموعالضلباةر تنمنةالتفكنرالتأمط .

 -11د ارسة كيمبر وآخرون (:)2111 ,Kember and Others
ارنقدةلقندل سدمل التفكندرالتدأمط عنددالت مندذمد خد
سع هذهالدراسةإل وضد  

الارنقةم خ
العنل ون حنثت التأكدم ثبل هذه 



تحطند العندل ون مدرتن مد قبد  coding

المحكمد دن الرئنس ددن ركلند د نس ددبةالثب ددل جند دد رمد د خد د

عمطند دل التقد د ون الح ددظالبلحث ددل أ 

المضددلمن الرئنس دنةر د  content reflectionوتأم د المضددمو  Thoughtful action
مجدلال التطمندذشدمط الحدددثالفدكر premise reflection.تأمد المسددتقب   processor
 reflectionوتأم العمطنة.

-11د ارسة نيوبورن (:)2111 ,Newborn
هدر هذهالدراسةإل التحققم بع

الرنلضنل وتعط المعطمن كنفندة
تدرن  
عنلصر 

التدرنسدنةتدرتبابصددور 
الرنلضدنةمد أجد حطهددل.حندثلددوحظعددلدا المعطد  
التعلمد مد المسددلئ  
الرنلض دنل
ارنقددةتفكن درالت من دذر د مددلد  
مبلشددر بابنعددةالمحتددوى وكددذلك 

وقداسددتخد البلحددث

اسددتبنل وورقددةم حظددةلطتحقددقم د الد ارسددةوأظهددر النتددلئجأ هنددلكع قددةواضددحةب دن قدددر 
الرنلض دنة وقددد
المعط د عط د ضددباالبنئددةالصددفنةوقدددر اطبت د عط د التفكن درالتددأمط ر د المسددلئ  
أوص الدراسةبلستخدا أسطوبالتفكنرر تدرن .

-11د ارسة براون وماربيث (:)2111 ,Brown and Marybeth
التمددرن

هدددر ه ددذهالد ارسددةإلد د تا د ونرق ددد ار الممرضددل رد د ح د المش ددك
حندثاسددتخد برنددلمجقددلئ عطد التفكندرالتددأمط لح د المشددك

تتكددو م د ().٠ممرضددةتعم ر د المستشددفنل

ر د مج ددل مهن ددة

وكلند عننددةالد ارسددة

حن دثلددوحظأ الدددو ار الخلصددةبللبرنددلمجقددد
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حسن م نظدر الممرضدل حدو مسدتقب مهندةالتم درن
عطد األسددطوبالعطمد رد حد المشددك

وأ قدد ار الممرضدل أصدبح قلئمدة

التجرندبقبد الوصددو إلد نتددلئج.وقدددأظهددر 
والدقددةو 

النتدلئجرلعطندةالبرندلمجرد تنمندةالتفكندرالتدأمط لددىالممرضدل وتحسدن نظدرته لتطدكالمهندة 
ددرنب لهددذهالد ارسددةر د برنددلمجإعدددادالممرضددل ر د 
وأوص د الد ارسددةعط د اعتمددلدالبرنددلمجالتد 

المزن ددم د الد ارسددل 
ددرنب الخددلصبهددذهالد ارسددةر د إج دراء 
الخدمددةوأثنلئهددل واسددتخد البرنددلمجالتد 
حو التفكنرالتأمط وح المشك

بلألسطوبالعطم .

-12د ارسة نورتن (:)2112 ,Norton

ه دددر ه ددذهالد ارس ددةإلىمعرر ددةالتفكند درالت ددأمط عطد د عنن ددةمكون ددةمد د ()٨٣معطم ددلقبد د 
التدرن
الخدمةر التعطن بمهنة 
ثد د اختند دلرالمواضد دن مد د خد د

حنثأنهلتعودإل مقنل التحك والتفكنراإلبداع لددنه وقدد

مقند دل التحكد دن لطتفكند دراإلب ددداع ل دددنه وك ددل مقند دل التحكد دن 

لطمعطمن ومقنل المتغندرالتدلب والتفكندراإلبدداع ومكدل مقندل الدتحك لطمعطمدن ورد تحطدن
المج د



األسددبوعنةالمسددتخدمةالكتسددلبالمهددلر الترب ون دةالت د ت د التأكن ددعطنهددل وعط د تصددننف

التاورالمفهوم لطتفكنرالتأمط لطمعط وأشلر نتلئجهذهالدراسةإل أ مكل التحكن عبلر عد 

تنب ددؤتص ددننف لطتفكند درالت ددأمط سد دواءالمتغند درالت ددلب لطوح ددد أ ال وتنب ددأ بش ددك مؤك دددلطتفكند در

اإلبداع والتفكنرالتأمط ووجودع قةق ونةر متغن ار الدراسةلطمعطمن ملقب التعطن ردللتفكنر

اإلبددداع والتفكن درالتددأمط ومكددل التحكد دن أعتبددرجددود المعط د الفع ددل م د خ د

تفكن درهالمتمند دز

والمبدعومشلركت ومكل التحكن صنفعط أن م المتنبألطتفكندرالتدأمط وأشدلر هدذهالد ارسدة

المعرف والخصلئصالشخصنةل ألقص حدتعكد التفكندر
ر الخ صةإل أ قواعدالمنهلج ُ
التأمط لطمعطمن ملقب دخ وله خدمةالتعطن .
- 11د ارسة موليم (:)1221 ,Moallem

هدددر هددذهالد ارسددةإلىلنعكددل أثددرالتفكن درالتددأمط لوس دنطةتا د ونرالخب د ار عبددرالتصددمن 

البنددلئ حن دثت د منلقشددةانعكددل اثددرالتصددمن البنددلئ ورحددصالتفكنددرالتددأمط م د جوانددبعددد 
وهد د د :ال د ددتحك ب د ددللتفكنر المعطوم د ددل الض د ددمننة االرت ارض د ددل اونط د ددةالم د دددى التعطند د د القلبطن د ددة

لطعم التدرنباالجتملع .وتكو نموذجالتفكنرالتأمط م خم خاوا وه المشدكطة:الشدعور
بللمشددكطة وتحدندالمشددكطةواقتراححطددو ووضد رددرو

لطمشددكطةوجمد المعطومددل أواسددتنبلانتددلئج

الحط ددو المقترح ددة بع دددوز كد د ر ددر واحتملالتد د واختب ددلرص ددحةالف ددرو

وإجد دراءالتج ددلرب

المختطفةوالممكنةوالتأكدم صددقهلوشدرحاألحدداثوتفسدنرهلعبدرالواقد الابنعد لطحددث.وهندلك

عنلص ددرس ددتةتش ددرحوتبد دن وتفس ددرملهند دةالتفكند درالت ددأمط هد د القلبطند دةلطتفكند در ورهد د المحت ددوى

واإلدراكالمف ددلهن رد د االرت ارض ددل

والت دددخ الفلعد د والقلبطند دةل كتش ددلفوالتخند د والفهد د وتقبد د 
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االرت ارضد ددل ا ونطد ددةالمد دددىواالسد ددتنتلجواالسد ددتنبلالألحد ددداث والح د دوارم د د اآلخد د درن وأخد ددذك د د 

االعتبل ار بللحسبل وكلن ث ثةمظلهرقددتحددد مد خد

مدلسدبقوهد إعدلد بندلءالدذا 

لتعزندزوتق وندة
والبنلءوالعم وإعلد البنلءاالجتملع .وقدتوصط الد ارسدةإلد أ االسدتراتنجنل  

التفكنرالتأمط ر التصدمن البندلئ نعتمددعطد مظدلهرإعدلد بندلءالدذا والبندلءوالعمد وٕاعدلد 

البنددلءاالجتمددلع .وأخطص د الد ارسددةعط د أ االسددتراتنجنل لتعزنددزالتفكنددرالتددأمط ر د التصددمن 
البنلئ نعتمداعتملداكطنلالمظلهرالمذكور أع ه.

 -18د ارسة كرم (  2112م):

ددرن 
التد د تواجد د المعطمد دن والمعطم ددل رد د ت د 

ه دددر ه ددذهالد ارس ددةإلد د تحدند ددالمش ددك

ددرن ولتنمن دةمهددل ار التفكن در
مهددل ار التفكن درالتددأمط ووض د تصددورشددلم لطمنددلهجواددرقالتد 

التأمط ونفذ هدذهالد ارسدةعطد عنندةعدددهل()٠٠٠معطد ومعطمدةمد مددار المرحطدةالثلن وندة
بدولددةالك ون د

وقددداسددتعل البلحددثبددأدا بحث د م د خ د

وزار التربن دةوالتعط دن واسددتخد البلحددث

أسددللنبتق د ون وقن دل المددنهجالمدرس د والت د تتكددو م د ()٣.عبددلر منهددل()٨٣عبددلر تتعطددق
ددرن
بددللمقررالد ارس د و()٨٣عبددلر تتعطددقبأسددللنبالتد 

وكمددلاسددتخد البلحددثالنسددبالمئ ون دة

لإلجلبددل كأسددل لطمفلرقددةوالمفلضددطةب دن أراءالعننددة أمددلر د الن دواح المتعطقددةبمهددل ار التفكن در
وتوصددط الدددارسددةإل د أ ()%٣٠نوارقددو عط د اسددتثلر الكتددلبالمدرس د لتفكن درالمعط بننمددل

التدرن )رقدوارق()%٠٣عط 
()%.٠الأدر ()%٢.الأوارق أملالمجل الثلن (أسللنب 

توجن المعط أسئطةتثنرالتفكنر بننمل()%.الأدر و()%٨.الأوارقعط توجن المعط أسئطة

تثنرالتفكنر.

- 12د ارسة مصطفي (  2112م) :
هدددر هددذهالد ارسددةإل د تصددمن برنددلمجمقتددرحلتنمن دةالتفكن درالتددأمط عندددمعطم د العطددو 

ددرن
بللمرحط ددةاألسلسد دنةومعرر ددةم دددىرلعطنتد د رد د الت د 

ددرن بأربع ددة
حند دثتد د تحدند ددرلعطند دةالت د 

مؤش د ار م د ثملنن دةوه د إدار الصددف والتخاد دنا وس دنرالدددرو

وتنظ دن األنشدداة والتغذند دة

الراجعدة والعمطندةالتفلعطندةواسددتثملرالبنئدةالتعطنمندة وقدددتكوند عنندةالد ارسددةمد ()٢.معطمددل
تجرنبن دةوض ددلباة
ومعطمددةم د مدننددةعمددل ر د الممطكددةاألردنند دةوت د تقس دنمه عط د مجمددوعتن  
وتكوند كد مجموعددةمد ()١معطمدن و()٣معطمددل .وقدددأظهددر النتددلئجرلعطندةالبرنددلمجر د 
ددرن تطددكالمددلد تفددلو تددأثنرنمددوقدددر 
تنمندةالتفكندرالتددأمط لدددىمعطمد العطددو ورددلعطنته رد تد 

الزن دلد ر د أبعددلدالمعطم دن التعطنمن دةالمختطفددة وأوص د 
التفكن درالتددأمط لدددىالمعطم دن ر د مقدددار 
التدرنب لهذهالدراسةر برندلمجإعددادالمعطمدن رد الخدمدةوأثنلئهدل 
الدراسةعط اعتملدالبرنلمج 
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المزند ددمد د الد ارس ددل ح ددو التفكند در
ددرنب الخ ددلصبه ددذهالد ارس ددةرد د إجد دراء 
واس ددتخد البرن ددلمجالت د 

التأمط .

درسة رفجينو (:)2111 ,Rovenge
 -10ا
هدددر هددذهالد ارسددةإلد معررددةمدددىالع قددةاالرتبلاندةبدن البنندةالمعررندةعندددالمعطمدن 

وقدرته عط التفكنرالتأمط واختنر عنندةالد ارسدةمد ()٨٠معطمدلنعطمدو المرحطدةاالبتدائندة

وحلصددطن عط د الشددهلد الجلمعن دة وانضددموالبرنددلمجالتربن دةلطحصددو عط د درجددةالملجسددتنرر د 
ددرن
اددرقالتد 

واسددتخدم رد قندل البنندةالمعررندةلدددىالمعطمدن حندث ( Ordered Tree

ارنقةالشجر المنظمةت عم رس تخانا نمث البننةالمعررندةعنددالمعطد وتد 
 )Technique
تحدنددمقدددارالتنظدن الددذ ضددمنةالمخادداوالددذ سددم بترتنبددل االسددتدعلءالممكنددة ولقنل قدددر 

التفكنرالتأمط لطمعطمن ت استخدا ارنقةالمقلبطةحندثتفتدر هدذهالارنقدةأ تعطد التأمد ندزداد

بلكتسددلبالطغددةالمنلسددبةلوصددفاألحددداث ورد إنجددلدع قددل السددببوالنتنجددةووضد األحددداث

رد السدنلقل التد تمد رنهددل ثد اسدتخدا األبعدلداالجتملعندةواألخ قنددةلتفسدنراألحدداثالتد تد 
تنفنذهل وقدأوضح نتلئجالدراسةوجودع قةإرتبلانةبن البننةالمعررنةعندالمعطمدن والتفكندر

التأمط لدنه كملأ زنلد قدر التفكنرالتدأمطنططمعطمن رد إدار األحدداثالصدفنةتزنددمد قددرته 
عط تقنن األحداثالصفنةالت تجر مملنسلعدر إدار صفنةرعللة.

 –11د ارسة بيتشمان (:)2111 ,Buchman

هددر هددذهالد ارسدةإلىمعررددةهد التعطدن نبدددأ وننتهد بتنمندةمهدل ار التفكندرالتددأمط أ ال 
وال معررةأركدلرالمعطد نجدبأ تتسد إلد أبعددمد التخادناواتخدلذالقدرار وأ الندل العدلدنن 

ننظدرو لطتفكندردو تخند أوتددذكرأوتأمد أوتحطند مد أجد ذلددكنحتدلجالمعطمددو والبددلحثو 

إل د السددع الحثن دثلتوس دن مددداركه وأركددلره وتدددبره وتددأمطه وتا ونرهددلوتنمنتهددل كمددلبنن د 

الد ارسددةأ التأم د هددوعمطن دةالتفكن دربددرغ كونهددلغن درمابقددةعمطن دل بعن دد ع د األداءالفعط د  
ددرنبالب ددلحثن والمعطمد دن عطد د مه ددل ار التفكند درالت ددأمط مد د خد د
ونج ددبت د 

المملرس ددةالفعطند دة 

ومسلعد المعط ر هذاالمجل وعد تركالمعط منفردار هذاالمجل  وقدأسفر الدراسةإلد 

أ المفهو األخ ق الجملع لطتأم نؤدىإلد أركدلرمتكلمطدة وأ التفدلن واإلخد صالمت اركدب
لطتدرن .
لطتدرن نصبحمتور ارر التأم أكثرمن ر تنمنةالتا ونرالمهن  

-11د ارسة فريمان ( 2112 ,Freemanم):

ق ددل ررنم ددل بد ارس ددةاونط ددةاس ددتمر ثملنن ددةعش ددر()10ش دده ارواس ددتهدر استقص ددلءاث ددر

تنمند ددةالتفكنرالتد ددأمط ألربعد ددة()4م د د معطم د د الطغد ددةاألجنبند ددةر د د تاد ددونرتفسد ددنراته لألحد ددداث
الصددفنة وم أج د تنمنددةالتفكنددرالتددأمط لدددنه حنددثت د تنظددن جطسددل نقددل نشددتركو رنهددلم د 
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مشررنه لطتشلورر تحدنددأرضد األسدللنبلتعطدن وتعطد الطغدةاألجنبندة وقدداختندر عننةالد ارسدة

م مجموعةتض عشدرن ()28معطمدل انضدموالبرندلمجإعددادالمعطمدن أثندلءالخدمدةلطحصدو 
عطد درجددةالملجسددتنررد أسددللنبتدددرن الطغددةاألجنبنددة.وقدددأسددفر النتددلئجألردرادعننددةالد ارسددة

لطتفكند درالت ددأمط والتد د لوحظد د مد د خد د

المنلقش ددل المهننةوجطس ددل الحد دواربد دن أرد درادالعنن ددة

تدرنبه أن قدحدثرع نمواواضحالمعلل رد قددرته عطد التفكندرالتدأمط مد 
والمشررن عط  

خد

زن دلد الجهدددالددذ نبذل د  ونقددو ب د المعط د ر د الجوانددبالمتصددطةبددللمحتوىوابنعددةاألنشدداة

والت منذأنفسه ونمدوقددراته رد التفسدنرورهد القضدلنلالتعطنمندةالتد وضدع لطمنلقشدة وكدذلك

نموقدر المعط ر ضباوٕادار الصفبفلعطنةأكبدر لتصدبحمنلسدبةومتسدقةمد مجدل العمد 

وأد النتلئجكذلكر هذهالدراسةالا ونطةر وقتهل أ تنمنةمهل ار التفكنرالتأمط لطمعطمن قد

أصددبحمتددور ارر د المعطم دن وأدىإل د ضددباسددطوكه التعطنم د نحددواألرض د وإعاددلءتفس دنار 
ونتدلئجأحسد وأوضددحمد ذ قبد متقدد عنددداطبددته رد قدددرته عطد الددتعط الفعددل ومطمددو رد 

النتلجل التعطنمنةالمرغوبتحقنقهللد الت منذوالمعطمن ر مهل ار التفكنرالتأمط .

درسة بيور (  2112م):
 -11ا

هدر هذهالدراسةإل معررةاثرك م نموذج شدو Schoonودندو Deweyالتأمد 

رد المواقددفالتعطنمنددة إذتضددمن الد ارسددةعددد ارت ارضددل لطمقلرنددةبددن هددذن النمددوذجن وخلصددة
ر مجل التفكنرر مضمو محددأومضمو النتضم تفكن ارالتأمط حنثاشتم المضمو 

الارنقدة
الذ ت اختنلرهعط أشدكل ورسدومل معنندة أمدلالمضدمو غندرالمحدددتد اختندلرهعبدر 

العش دوائنةلمددلن دراهالمفحددوص.وقدددأسددفر نتددلئجالد ارسددةإل د أ نمددوذج دن دوىوتشددو مهمددل 
والزمدل لتنمندةمهدل ار التفكندرالتدأمط رد المواقدفالتعطنمندة وأنهمدلندؤث ار رد المواقدفالتعطنمندة

الفعطنة وتحدنداعندأسلتذ الجلمعل الذ نستخدمو التابنقنل العمطنةر مجدل تخصصدلته 

وتوص الدراسةبلستخدا نموذج جو دنو وتشو عط التأم رد المواقدفالتعطنمندةواعٕداد

برامجقلئمةعط هذن النموذجن .

 -11د ارسة بيرد وآخرون (1221 ,Baird and Othersم):
هدر هذهالدراسةإلد استقصدلءأهمندةالتأمد رد تحسدن تعطدن وتعطد الت مندذمد خد



د ارسددةحللددةاسددتمر ثد ثسددنوا "وتد تصددمن الد ارسددةلطكشددفعمددلإذكددل التأمد التعددلون نعمد 
عط د زن دلد التعط دن والددتعط لمبحددثالعطددو م د خ د

الوصددو إل د نتلجددل معررن دةومعررن دةروقن دة

ووجداننة وقدقسم عننة(الدراسةإلد جدزئن األو نتعطدقبإعددادالمعطمدن قبد الخدمدةوعددده 

()٨٢اللبد ددلمعطمد ددل والد ددجزءالثد ددلن ()..تطمن د دذام د د الصد ددفالثد ددلم حت د د الحد ددلد عشد ددر 
وتضددمن إجدراءا الد ارسددةالتأمد رردندلوضددم مجموعددل
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والتأمد رد العمد والتأمد الظددلهر 

ارن دقتعطدن وتعط د العطددو وت د التعلمد م د مجمددوعت الد ارسددةالاد بالمعطم دن قبد الخدمددة
عد  
المزنددمد المعرردةعد اآللندةالتد 
والمعطمن أثنلءالخدمةوتد تحدنددأهددافد ارسدته رد اكتسدلب 

تت رنهلعمطنةالتعطن والتعط واآلثلرالت تنتجع زنلد الوع الدذات وتحمد المسدئولنة وضدبا

المملرسل

وانسبالارائقالبحثنةرلعطنةر تحقنقاألهدافالسلبقة وأظهدر النتدلئجأ التأمد 

رد العم د الصددف قدددأزدادلدددىالمعطم دن ر د السددنوا األول د م د الد ارسددة كمددلأ زن دلد التفكن در
التأمط لدنه احدثتغن ارانجلبنلر اتجلهالمعطمن نلحنةالتعلم مد الت مندذ وكمدلأوضدح أ 
استخدا التفكنرالتأمط أحدثتاو ارنوعنلر القد ار العقطنة إذتبن أ ()٨٨معطملم ()٨.

معطمددلقدددزادوع دنه لعمطنت د التعط دن والددتعط أ ()٨.تطمن دذام د ()٣٨تطمن دذانؤمنددو بأهمن دة

التأم ر تحسن نوعنةالتعط الذات خلرجالمدرسة.

-11د ارسة شوورت ورينهارت ( 2112 ,shortand & Rinehartم):
هدددر هددذهالد ارسددةإل د اسددتخدا نمددوذجلتنمن دةمهددل ار التفكن درالتددأمط ر د مجددل اإلدار 
الترب ونةعندا بالدكتوراهلمسلعدته ر جود وتا ونروتنمنةأدائه المهند بوالندةتكسدل رد 

األمرنكن د دة حند ددثشد ددلركأحن د دثاحتد ددوىهد ددذاالنمد ددوذجعط د د الجلند ددبالمعرر د د 
الوالن د دل المتحد ددد  
السدنكولوج كمددلتد تابنقد رد مسددلقاإلدار الترب وندةالخددلصباد بالدددكتوراه حندثتد تحطند 
المحتوىالخلصبلإلدار الترب وندةموجدود رد عشدر مجدلال عمطندةلتسدجن األحدداثالنقدندةالتد 

نحتلجهلالتفكنرالتأمط م أج اتخلذالق ار ار رأشلر نتلئجالدراسةإل أثرالتفكندرالتدأمط رد 
تنمنةمهل ار اتخلذالقد ار ار كمدلأ الاد بالدذن نمتطكدو قددر لغ وندةكبندر أظهدرواتحسدنلكبند ار

ر التفكنرالتأمط وٕاظهلرمستوىأكثرصعوبةوتعقندار ح المشك

.

-12د ارسة ويستبروك وروجرز (2112 ,Westbrook and Rogersم):

هددر هدذهالد ارسدةإلد تحدنددأثدردور التعطدن رد إثدلر الت مندذإلد دوارد ()Learning Cycle

التفكنرالتأمط وتا ونرقدراته عط الفه وتسهن عمطنل التحققالعمط "ولتحقنقذلكت اختنلر

عنن ددةعشد دوائنةمد د ت مند دذالص ددفالتلسد د األسلسد د الط ددذن درسد دواالعط ددو الفنزنلئند دة(.ص ددفوف

التجرنبنتن ر تعط موضدوعاآلال البسدناةبث ثدةأندواع
دراسنة) حنثشلركأررادالمجموعتن  

بللارنق ددة
لدددور الددتعط بننم ددلت د االكتف ددلءر د المجموعددةالض ددلباةبد ارسددةالموض ددوعل الفنزنلئن دة 
التجرنبنةوٕاذلوحظأ هندلك
العلدنة كملأن ت تابنقاختبلرعط أررادالمجموعل الضلباةو 

التجرنبنتن مقلب المجموعةالضلباة
تحسنللدى()Lawson testقبط وبعد أررادالمجموعتن  

ر ك مد التفكندرالتدأمط والقددر عطد القندل بعمطندل التحقدقالعطمد وذلدكلصدللحالمجمدوعتن 
التجرنبنتن .
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 -11د ارسة ردنج وكولي (2122 ,Riding&Cowleyم):
هدر هذهالدراسةلطمقلرنةبن أصحلبالمست ونل العطنلوالدننلم التفكنرالتأمط "حنث

استخد البلحثل استبنل لتحقنقأهدافالدراسةعط عننةعشوائنةم ا بالجلمعةبطغعدددهل
٣٠اللبدل وقددأسدتخد البلحثددل المعللجدل اإلحصدلئنةلتفسدنروتحطند وتوضدنحالبنلندل التد تد 

جمعهددل حن دثأظهددر النتددلئجإل د أ األشددخلصالددذن نمنطددو إل د سددمةالتأم د بمسددت ونلت العطن دل
التجرن ددوالرمددوز والمشددك
نتصددفو بلالهتمددل بلألركددلر و 

الفطسددفنة والمنلرسددةوالح دوار والتفكن در

التأمط العمنقبللمعررةمد أجد المعرردة رد حدن أ أصدحلبالدرجدةالددننلمد التفكندرالتدأمط 

نمنطددو لطتفكن درال دواقع وٕإلد د عم د األش دنلءب دددالم د التفكن در وأوصد د الد ارسددةعط د اعتم ددلد

التدرنبنةالت تأثرر قدر التفكنرالتأمط عندأصحلبالمست ونل الدننل.
البرامج 

-18د ارسة بيالتو(2122 ,PILATOم):

ارنقددةالتفكن درالتددأمط أومددلنسددمن الددبع
هدددر هددذهالد ارسددةإل د معررددةأثددراسددتخدا  

بح د د المشد ددك



الرنلض د دنل عط د د تحس د دن مهد ددل ار التفكن د دروالقد دددر عط د د التفكند د در
ددرن  
ر د د تد د 

المسددتق .ولتحقندقذلددكتد اختندلرعننددةعشدوائنةمد ت مندذالصددفالتلسد األسلسد الطددذن درسدوا
الرنلض دنل (.صددفوفد ارس دنة) حن دثشددلركأر درادالمجمددوعتن التجد درنبنتن ر د تعط د موضددوع

الرنلضنل بث ثأنواعلدور التعط بننملت االكتفلءر المجموعةالضلباةبد ارسدةالموضدوعل 


بللارنقةالعلدنة كملأن ت تابنقاختبلرقبط وبعدد عطد أردرادالمجموعدل الضدلباة
الرنلضنة 

التجرنبنةواذلوحظأ هنلكتحسنللددىأردرادالمجمدوعتن التج درنبنتن مقلبد المجموعدةالضدلباة
و 

الرنلض دنةوالتحقددقالعطم د 
ر د ك د م د التفكن درالتددأمط والقدددر عط د القن دل بعمطن دل ح د المسددلئ  
وذلددكلصددللحالمجمددوعتن التجددرنبنتن .وقدددأسددفر نتددلئجالد ارسددةإل د تحسد ر د مهددل ار التفكن در

ددرنب لهدذه
لدىأردرادالعنندةوارتفدلعنسدبةالتفكندرلددنه .وأوصد الد ارسدةعطد اعتمدلدالبرندلمجالت 

الدراسةر ح المشك

الرنلضنل
تدرن  
ر  

التدرنب الخدلصبهدذهالد ارسدة
واستخد البرنلمج 

المزندم الدراسل حو التفكنرالتأمط .
ر إجراء 

 تعليق الباحثة علي الد ارسات السابقة:أوال  :من حيث األهداف التي سعت الدراسات السابقة لتحقيقها:
هدر جمن الدراسل السلبقةإلد نفد الهددفوهدوتنمندةمهدل ار التفكندرالتدأمط وكدذلك
الد ارسددةالحللنددةتتفددقم د جمن د الد ارسددل السددلبقةحنثهدددر إل د تنمنددةمهددل ار التفكنددرالتددأمط .
وكلن معظ هذهالدراسل تهدفإلد تنمندةالتفكندرالتدأمط عنددالمعطمدن الجدددخلصدة وتركدز

عطدنه ووأنضددلهنددلكد ارسددل تسدتهدفالت مندذوالتطمندذا

وكددل تركنزهدلعطد متغند ار الجددن 

والمسدتوىمثد د ارسدةالشدكعة()٣٠٠٠ود ارسدةبركدل ( )٣٠٠٠ود ارسددة( Riding&Cowley
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 )1201وم ذلكتنلول بنلءبرامجوأسللنبوارقتدرنسنةلتنمنةالتفكندرالتدأمط عنددالمعطمدن 
والاطبة.وقداستند معظ هذهالدراسل السلبقةإل مجموعدةمد المهدل ار واالسدتراتنجنل وأندواع

التفكنرالمختطفةوكطهلكلن تهدفإل تحسن القدر عط التفكنر.
ثانيا :من حيث العينة:

معظ د الد ارسددل إختددلر عننددةالد ارسددةم د الا د بالمدددار مث د د ارسددةك د م د :د ارسددة

(الشد د د د د ددكعة )288.ود ارسد د د د د ددة(بركد د د د د ددل

( )2880الفد د د د د ددلر ( )2811إب د د د د د دراهن ( )2811عبد د د د د ددد

الحمند د د ددد ( )2811الحد د د ددلرث ( )2811القا د د د دراو ( )2818السد د د ددطن ( )2882محمد د د ددد  )2882
(البعط )2881ودراسة(.... )1201 Riding&Cowleyإلخ

درسددة(أبددونح د )2818كلن د 
وهنددلكد ارسددل إختددلر عننددةالد ارسددةغنددرالا د ب مددث  :ا

عنن د ددةالد ارس د ددةمعطم د ددن الم د دددار ود ارس د ددة(عفلن د ددةوالطول د ددو )2882كلند د د عنن د ددةالد ارس د ددةاطب د ددة

الجلمعل

ودراسة(العلرضة والصرانر والجعلرر )2882ودراسة(.)1224 Norton

وتتفددقالد ارسددةالحللنددةم د الد ارسددل السددلبقةالت د كلن د عننددةالد ارسددةتتكددو م د ا د ب

المدار .

ثالثا :من حيث األدوات المستخدمة:
إس ددتخدم بعد د

الد ارس ددل برن ددلمجت دددرنب نس ددتندإلد د النظرن ددةالمعررن ددةلقن ددل مه ددل ار 

التفكند ددرال د ددتأمط مث د د د ارسد ددة(العلرضد ددة والص د درانر والجعد ددلرر .)2882كمد ددلإسد ددتخدم بع د د



الد ارسد د د ددل إختبد د د ددلرالتفكند د د ددرالتد د د ددأمط مث د د د د د ارسد د د ددة(الف د د د دلر ( )2811إب د د د دراهن ( )2811عبد د د ددد
الحمند د د ددد ( )2811الحد د د ددلرث ( )2811القا د د د دراو ( )2818السد د د ددطن ( )2882محمد د د ددد  )2882
(البعط ( )2881عفلنةوالطولو .)2882واستخدم بع

الدراسل مقنل إنزنكوولسدو لقندل 

التفكند د د ددرالتد د د ددأمط مث د د د د د ارسد د د ددة(الشد د د ددكعة  )288.وبعضد د د ددهلإسد د د ددتخد مقند د د ددل الد د د ددتحك مث د د د د 

د ارسددة(.)1224 Nortonكمددلإسددتخدم د ارسددة(عبدددالوهددلب )2880إختبددلرتحصددنط واتجددله.
وتتفد ددقالد ارسد ددةالحللند ددةم د د الد ارسد ددل السد ددلبقةالت د د إسد ددتخدم اإلختبد ددلرالتفكند ددرالتد ددأمط مث د د 

(الف ددلر ( )4744إبد دراهن ( )4744عبدالحمن ددد ( )2811الح ددلرث ( )2811القاد دراو  )2818
(السطن ( )2882محمد ( )2882البعط ( )2881عفلنةوالطولو )2882واختبلرالتحصنط مث

دراسة(عبدالوهلب .)2880

رابعا :من حيث المنهج المستخدم:

التجرنب د كددل هددوالغللددبوالقلس د المشددتركب دن معظ د الد ارسددل .حنددثك د م د د ارسددل 
المددنهج 
(الفد ددلر ( )2811إب د دراهن ( )2811عبدالحمند ددد ( )2811الحد ددلرث ( )2811القا د دراو  )2818
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(الس د د ددطن ( )2882البعطد د د د (,)2881عب د د دددالوهلب ( ,)2880العلرض د د ددة والصد د د درانر والجع د د ددلرر 
( )2882العملو )2880إستخدم المنهجالتجرنب أوالشب تجرنب .
وبعد د د

الد ارس د ددل إس د ددتخدم الم د ددنهجالوص د ددف التحطنطد د د مثد د د د ارس د ددة(محم د ددد  )2882

(عبدالحمند ( )2811عفلنةوالطولو ( )1224 Norton( )2882أبونح .)2818
بع د د د د

الد ارسد د د ددل إسد د د ددتخدم المد د د ددنهجالتجرنب د د د د البند د د ددلئ مث د د د د د ارسد د د ددة(الفد د د ددلر  )2811أمد د د ددل

(الشكعة )288.إستخد المنهجالوصف المسح .

وتتفقالدراسةالحللنةم الدراسل السلبقةالت إستخدم المنهجالتجرنب مث دراسةك 

مد د د د د د د د د (:الفدد د د د د د د ددلر ( )2811إبد د د د د د د د دراهن ( )2811عبدالحمن د د د د د د د ددد ( )2811الح د د د د د د د ددلرث  )2811
(القا د د د د دراو ( )2818السد د د د ددطن ( )2882البعط د د د د د ( ,)2881عبد د د د دددالوهلب ( ,)2880العلرضد د د د ددة 
والصرانر والجعلرر ( )2882العملو .)2880

خامسا :من حيث النتائج:

وق ددتنلول د معظ د الد ارسددل السددلبقةالتفكن درالتددأمط وبنن د وجددودرددروقإنجلبن دةوكبن در 

أجرند عطد معظد الت مندذ رمعظمهددل
بلتجددلهتنمندةمهددل ار التفكندرالتددأمط ونجددلحالتجددلربالتد  
التجرنبنةعط المجموعل الضلباة.
توضحتفوقللطمجموعل  

وقدددإتفق د الد ارسددةالحللنددةم د الد ارس دل السددلبقةر د تفددوقالمجموعددةالتجرنبنددةر د تنمنددة

مهددل ار التفكنددرالتددأمط وقدددإسددتفلد الد ارسددةالحللنددةر د بنددلءاإلاددلرالنظددر الخددلصبددللتفكنر

التأمط واختنلرأنسبالمهل ار وبنلءإختبلرالتفكنرالتأمط واألسللنباإلحصلئنةالمستخدمة.
سادسا :من حيث البيئة وزمن الد ارسات:

أجرند رد مجددل التفكندرالتددأمط كلند رد بنئددل أجنبندة 
ا غللبندةهددذهالد ارسددل التد  
بلسددتثنلءبعد

مد الد ارسددل مثد :د ارسددةمصدداف ( )٨٣٣٣ود ارسددةعفلنددةوالطولددو( )٣٠٠٣

ودراسةالشكعة()٣٠٠٠ودراسةالعملو ( )٣٠٠٣ودراسةكشكو( )٣٠٠٠ودراسةأبونحد 
(....)٣٠٨٠إلخ

ورد حدددودعطد البلحثددةوالد ارسددل السددلبقةالتد توصددط إلنهددلالبلحثددةلد ندت العثددورعطد 

د ارسددةتهددت بتنمنددةمهددل ار التفكن درالتددأمط بتوظن ددفقبعددل التفكنددرالس د عنددداللبددل الص ددف
العلشددرر د محلرظددةخددلننون وبللتحدن ددر د محتددوىمنهددلجالعطددو الحنلتنددة(وحددد الو ارثددة)وأثرهددل
عط مستوىتحصن الاللبل .
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ثالثا:تعليق عام على الدراسات السابقة:
مد استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:

تد االسددتفلد م د الد ارسددل السددلبقةمد خ د

إثدراءمعررددةالبلحثددةرنمددلكتددبعد مهددل ار 

التفكنددرالتددأمط ور د تحدندددالتعرنفددل اإلجرائنددةلمصدداطحل الد ارسددة والوقددوفعط د تصددننفل 
مهل ار التفكنرالتأمط ور كتلبةاإلالرالنظر لهذهالدراسة ور تكون قلعد معررنة

قونةع أهمنةبرنلمجقبعل التفكنرر تنمنةالتفكنراالتأمط إضلرةلدذلكرقدداسدتفلد البلحثدة
م الدراسل السلبقةرنملنط :

 .1اسددتالع البلحثددةأ تسددتخطصالمهددل ار ال زمددةلطتفكنددرالتددأمط كمددلورد ر د د ارسددة
مصدداف ( )٨٣٣٣ود ارسددةعفلنددةوالطولددو( )٣٠٠٣ود ارسددةالشددكعة()٣٠٠٠ود ارسددة

العمددلو ( )٣٠٠٣ود ارسددةكشددكو( )٣٠٠٠ود ارسددةأبددونح د (.)٣٠٨٠والد ارسددل 
السلبقةكل تركنزهدلعطد متغند ار الجدن والمسدتوىمثد د ارسدةالشدكعة()٣٠٠٠ود ارسدة
بركل ( )٣٠٠٠ودراسة()Riding&Cowley, 1986وغنرهلم الدراسل .

 .2اسدتفلد البلحثدةمد الد ارسدل التد تنلولد برندلمجقبعدل التفكندرالسد رد تحدنددمددنهج
الدرسددة وتحطن د المحتددوى والوقددوفعط د كنفنددةتحطن د 
الدرسددةالحللنددة ور د بنددلءأدوا  ا
ا
البنلنل

واستخ صالنتلئجوعرضهلوتفسنرهل مث دراسةإبدراهن ( )2818ود ارسدة

محمددد( )2818د ارسددةع ازلدددن ( )2818د ارسددةالبركددلت ()2880ود ارسددةرددود 
وعب ددده( )2880واامأند د البلحث ددةبع ددد وج ددودأ د ارس ددةاختصد د بلس ددتخدا برن ددلمج

قبعل التفكنرالس لتنمنةالتفكنرالتأمط ر مبحثالعطو .

 .3معررددةابنعددةاختبددلرالتفكنددرالتددأمط والفئددةالمسددتهدرةونتددلئجالاطبددةرد البطدددا المختطفددة

مث دراسةمصاف ( )٨٣٣٣ودراسةعفلنةوالطولو( )٣٠٠٣ودراسةالشدكعة()٣٠٠٠
وغنرهدل
ودراسةالعملو ( )٣٠٠٣ودراسةكشكو( )٣٠٠٠ود ارسدةأبدونحد ( )٣٠٨٠

م الدراسل االخرى.

 .4االا د ععط د مسددتوىأداءاطبددةرطسددان ر د اختبددلرالتفكنددرالتددأمط مقلرنددةم د الدددو 
العربنةواألجنبنة.

تفسنرعطمنلوموضوعنل.
الدرسةالحللنة ا
 .0المسلهمةر تفسنرالنتلئجالت توصط إلنهل ا
 .1التع ددرفعطد د العدن دددمد د الكت ددبوالمجد د
الحللنة.
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الدرس ددة
المرجد د التد د تخ ددد وتث ددر  ا
العطمن ددةو ا

أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1اتفق بع

الد ارسدل السدلبقةمد الد ارسدةالحللندةرد أهمندةبرندلمجقبعدل التفكندرالسد 

 .2اتفق بع

الد ارسدل مد الد ارسدةالحللندةرد المدنهجالمتبد ورد بندلءأدوا الد ارسدة و

ر المبلحثالدراسنةالمختطفةر تنمنةالتفكنرالتأمط .

ر إعداداختبلرالتفكنرالتأمط ور إعدادالدرو وتابنقالبرنلمج.

 .3جمن المنلهجالدراسنةبحلجةإل إعدلد النظدرلتضدمننهلمهدل ار التفكندرالمنلسدبةلطاطبدة
الت تسلعده ر ح مشك ته الحنلتنة.

أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1اختطف الدراسةالحللنةع الدراسل السلبقةر أنهلتنلول منهلجالعطو (وحدد الو ارثدة)


لطصفالعلشرالفص الثلن وبرنلمجقبعل التفكنرالس لتنمنةالتفكنرالتأمط .
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الفصل ال ا ع
إج اءا الدراس
 منهج الدراسة
 جمتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أدوات الدراسة
 إجراءات الدراسة
 األساليب اإلحصائية

الفصـل الرابـع
إجـــراءات الدراسة

نتنلو هذاالفص إجراءا البحثالت اتبعتهلالبلحثةلإلجلبةع أسدئطةالد ارسدةواختبدلر
وعننددةالد ارسددة
صددحةرروضددهلثد الحدددنثعد مددنهجالبحددثالمتبد رد الد ارسددة ووصددفلمجتمد 
وأس ددطوباختنلره ددل وبن ددل بن ددلءأدا الد ارس ددة وآلن ددل ص دددقهلوثبلته ددلوالتص ددمن التجرنبد د  وض ددبا

المتغند د ار  كم ددلنحت ددو الفصد د عطد د كنفن ددةتنفن ددذالد ارس ددةواجرائه ددل والمعللج ددةاإلحص ددلئنةالتد د 
استخدم ر تحطن البنلنل .
منهج البحث :


استخدم البلحثةالمنهجشب التجرنب وهو"المنهجالدذ ندت رند الدتحك رد المتغند ار 

المؤثر ر ظلهر ملبلستثنلءمتغنرواحدنقو البلحثبتاونع وتغنندرهبهددفتحدنددوقندل تدأثنره

عط الظلهر موض الدراسة"(عانة  (175:2009حنثأخضع البلحثدةالمتغندرالمسدتق رد 
هذهالدراسةوهوالتدرن بتوظندف"قبعدل التفكندرالسد "لطتجربدةلقندل أثدرهعطد المتغندرالتدلب 

األو وهددو"التحصددن "والمتغنددرالتددلب الثددلن وهددو"مهددل ار التفكنددرالتددأمط "لدددىاللبددل الصددف

العلشر وذلكبللمقلرنةم التدرن بللارنقةالتقطندنة.

حنددثأ المددنهجشددب التجرنب د هددواألكثددرم ءمددةلطموضددوعقندددالد ارسددة حنددثت د إتبددلع
تصددمن اإلختبددلرالقبط د والبعددد بحنددثنددت اختن دلرالعننددةث د تتعددر المجموعددةالتجرنبنددةلطوحددد 

الدراسنة(االول م الفص الثلن )م خ

نمدوذجقبعدل التفكندرالسد الدذ أعدتد البلحثدةثد 

نعلداإلختبلرعط نف العننةمر أخرى.

عينة الدراسة:

وتتكو م اللبل الصدفالعلشدررد مدرسدةعنطبدو الثلنوندةلطبندل بمحلرظدةخدلننون 
لطعددل الد ارسد 4744/4744حنددثبطددغعددددالاللبددل ()67اللبددة حنددثتد اختنددلره العشدوائنة
البسناةألغ ار

أدوات الدراسة:

الدراسة.

جرىاستخدا أداتن لجم البنلنل همل:
 -4اختبلرتحصنط .

 -4اختبلرالتفكنرالتأمط .
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أوالً :اإلختبار التحصيلي:

قلم البلحثةببنلءاختبلرتحصنط لقنل مستوىالتحصن ألررادالعننةر محتوىوحد 

(الو ارثدة)أعدددخصنصددللهددذاالغددر وقدددتكددو اإلختبدلررد صددورت األولنددةمد ()51رقددر مد 
نمددا(االختنددلرمد متعدددد) وقدددتد اختنددلرهددذاالددنمامد األسددئطةألنهددلتمكد البلحثددةمد قنددل 
مدىتحققجمن األهدافالتربونةالمرتباةبنواتجالتعط .

هدف اإلختبار التحصيلي :

نهدفاإلختبلرإل قنل مدىاكتسلباللبل الصفالعلشرلطخب ار العطمندةالمتضدمنة

ر وحد "الوراثة"ولقدت بنلءاإلختبلرالتحصنط تبعللطخاوا التللنة:
خطوات بناء اختبار التحصيلي :

قلمد البلحثددةبحصددرالمفددلهن العطمنددةالمتضددمنةرد وحددد "الو ارثددة" كمددلقلمد بتحدنددد

مخرجددل الددتعط الخلصددةبللمفددلهن وقدددتكون د القلئمددةم د ()46مفهومددلمطحددقرق د ( )4ث د جددرى
صنلغةاألسئطةبنمااختنلرم متعددلقنل تحصدنطتطكالمفدلهن وقددتكدو اإلختبدلرالتحصدنط 

مد د ()47سد دؤاالحن ددثوزعد د األس ددئطةعطد د درو الوح ددد رد د كت ددلبالعط ددو لطص ددفالعلش ددر 
والجدو التللننوضحمواصفل اإلختبلر.

جدول()2.0

جدول المواصفات اإلختبار التحصيلي  -وحدة الوراثة
المحتوى

المجموع

مستويات األهداف
تذكر

فهم

تحليل

مادة الوراثة
DNA

2

1

1

الوراثة المندلية

1

1

1

10
%10

صفات مندلية
وغير مندلية

8

1

1

11

علم في تطبيقات
الوراثة

1

1

1

11
%12

المجموع

12
%10

11
%10

2
%10

 10فقرة
%100

11
%11

توزيع مفردات األسئلة علي مستويات االهداف
تذكر

فهم

تحليل

1,1,1,1,1,2
1,8,2,10,11
11,11,11,11
12,11,18,12
,10,11,11,11
11,11,12

11,18,12
10,11,11,
11,11,11
12,11,18,
12,10,11

,11,11
,11,11
12,11
18,12,
10

%10
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12
%10

11
%10

2
%10

صياغة فقرات اإلختبار :
قلم البلحثةبصنلغةرق ار اإلختبلرم نوعاختنلرم متعدددتتكدو كد رقدر مد جدذع

نتضم سؤاالوأربعةبدائ تتضم إجلبةصدحنحةواحدد رقداوالبدلق خادأإالأنهدلمقنعدةظلهرندل
وتسم المموهل أوالمشتتل .

وقدراع البلحثةعندصنلغةالفق ار أ تكو :
 شلمطةلألهدافالترب ونةالمرادقنلسهل. -واضحةوبعند ع الغمو

والطب .

 -ممثطةبجدو المواصفل المحك .

 سطنمةلغونلوسهطةوم ئمةلمستوىالاطبة. -مصلغةبصور إجرائنة.

 قلدر عط قنل سطوكواحدنتضم ركر واحد رقا.هذا وقداشتم اإلختبلرر صورت األولنةعط ()47سؤاال.

أوالً  :صدق اإلختبار:

ونقصدددب د أ نقددن اإلختبددلرمددلوض د لقنلس د رع د  واقتصددر البلحثددةعط د نددوعن م د 

الصدقحنثأنهملنفنل بللغر وهملصدقالمحكمن وصدقاالتسلقالداخط .

 0:0صدق المحكمين :

بعدددإعددداداإلختبددلررد صددورت األولنددةتد عرضد عطد مجموعددةمد المحكمددن مد ذو 

االختصددلصرد المنددلهجواددرقتدددرن العطددو  ومشدرر ومعطمد العطددو مد ذو الخبددر وقدددبطددغ
عدده ()44مطحقرق ()4وذلكالستا عآرائه حو مدى:
 تمثن رق ار اإلختبلرلألهدافالمرادقنلسهل.
 تغانةرق ار اإلختبلرلطمحتوى.

 صحةرق ار اإلختبلرلغونلوعطمنل.

 منلسبةرق ار اإلختبلرلمستوىاطبةالصفالعلشر.
 مدىانتملءالفق ار إل ك بعدم أبعلداإلختبلر.

وقدأبدىالمحكمو بع

 إعلد الصنلغةلبع

الم حظل واآلراءر اإلختبلرمنهل:
األسئطة.

 تبسناالطغةبحنثتتنلسبلمستونل الاطبة.
 اختصلربع

األسئطة.
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رد د ض ددوءتط ددكاآلراءتد د األخ ددذبم حظ ددل المحكم ددن وبقد د اإلختب ددلررد د ص ددورت النهلئن ددة

مكونلم ()14سؤاال.

 صياغة تعليمات اإلختبار:تد د ص ددنلغةتعطنم ددل اإلختب ددلرواع دددادهلعطد د ورق ددةمنفص ددطةرد د كد د ار اإلختبلر وق دددتد د 

توضنحالهدفم اإلختبلر وكنفنةاإلجلبةع رقرات  وقدروع السهولةوالوضوحعنددصدنلغة

هذهالتعطنمل .وأخن ارابقاإلختبلرر صورت األولنةلتجرنب عط عننةاستا عنةم الاطبدة 
وذلكلحسلبصدق وثبلت .
-تجريب اإلختبار:

تد تجرنددباإلختبددلرعطد عننددةاسددتا عنةعشدوائنةقوامهددل()46اللبددةسددبقلهد د ارسددة
هذهالوحد .

وكل الهدفم التجربةاالستا عنةملنط :

 -4حسلبمعلم االتسلقالداخط ل ختبلر.
 -4تحطن رق ار اإلختبلرلحسلبمعلم
 -4حسلبثبل اإلختبلر.

الصعوبةوالتمننز.

 -تصحيح اإلختبار:

حدددد درجددةواحددد لك د رقددر م د رق د ار اإلختبددلرلتصددبحالدرجددةالنهلئنددةل ختبددلر()43

درجةوالدرجةالدننلل ختبلر(صفر).
 2:0صدق االتساق الداخلي :

نقصدددبلالتسددلقالددداخط مدددىاتسددلقك د رق ددر م د رق د ار اإلختبددلرم د الدرجددةالكطنددةلطبع ددد
الخددلصبهددل وعطن د ت د حسددلبمعددلم

االرتبددلالبنرسددو بددن أبعددلداختبددلرالتحصددن والدرجددة

الكطنةل ختبلر وذلكلمعررةمدىارتبلاالفق ار بللدرجةالكطنةل ختبلر ونتضدحذلدكمد خد

الجدو التلل :جدول ()2.2

معامالت االرتباط بين أبعاد اختبار التحصيل والدرجة الكلية لالختبار

** دالة عند 0001

الفقرة

معامل االرتباط

مستو الداللة

التذكر

**0.85

0.001

الفهم

**0.82

0.001

التحليل

**0.71

0.001

* دالة عند 0001

 //غير دالة
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درجة الحرية ()11



الجدددو السددلبقأ أبعددلداختبددلرالتحصددن تتمت د بمعددلم

ارتبددلاقونددة

تبددن م د خ د

نتمت بمعلم صدقعلل وبملأ اإلختبلرلدن ث ثةأبعلد رقدت إجراءمعلم

االرتبدلابدن 

دتوىداللددةأق د م د ( )8081وهددذانددد عط د أ اختبددلرالتحصددن وأبعددلده
ودالددةإحصددلئنلعندددمسد 
رق د ار ك د بعدددم د األبعددلدالث ثددةوالدرجددةالكطنددةلك د بعدددعط د حددده ونتضددحذلددكم د خ د
الجداو التللنة:



جدول ()2.2

معامالت االرتباط بين فقرات بعد التذكر والدرجة الكلية للبعد

** دالة عند 0001

الفقرة

معامل االرتباط

مستو الداللة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

*0.36
//-0.04
*0.40
*0.39
*0.33
*0.55
**0.37
*0.38
**0.59
**0.56
**0.54
**0.47
*0.38
*0.37
*0.47
**0.44
*0.40
**0.55
**0.46
//0.03
**0.50
*0.36
**0.56
*0.30
**0.44
*0.34

0.040
0.854
0.015
0.038
0.037
0.025
0.006
0.014
0.001
0.002
0.003
0.009
0.019
0.046
0.023
0.025
0.031
0.006
0.043
0.896
0.006
0.049
0.002
0.035
0.042
0.044

* دالة عند 0001

 //غير دالة

درجة الحرية ()11

نتض د ددحمد د د الج د دددو الس د ددلبقأ جمند د د رقد د د ار بع د دددالت د ددذكردال د ددةإحص د ددلئنلعن د دددمس د ددتوىدالل د ددة

( )7.74 0.01حن ددثتراوحد د مع ددلم

االرتب ددلام ددلب ددن ( )7.46 7.44ع ددداالفقد د ار ( 4

)47رقدتبن أنهلغنردالةإحصلئنلونجبحذره م البعد.
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جدول ()2.2

معامالت االرتباط بين فقرات بعد الفهم والدرجة الكلية للبعد
الفقرة

معامل االرتباط

مستو الداللة

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

**0.62
*0.20
**0.50
//0.29
*0.65
*0.77
*0.72
//0.326
*0.58
**0.80

0.001
0.048
0.006
0.123
0.035
0.049
0.044
0.084
0.037
0.001

**دالة عند *0001دالة عند //0001غير دالة

درجة الحرية ()11

نتضددحم د الجدددو السددلبقأ جمن د رق د ار بعدددالفه د دالددةإحصددلئنلعندددمسددتوىداللددة

( )7.74 0.01حنددثتراوح د معددلم

االرتبددلامددلبددن ( )7.67 7.47عددداالفق د ار ( 47

)44رقدتبن أنهلغنردالةإحصلئنلونجبحذره م البعد.
جدول ()2.5

معامالت االرتباط بين فقرات بعد التحليل والدرجة الكلية للبعد

** دالة عند 0001

الفقرة

معامل االرتباط

مستو الداللة

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

*0.43
**0.60
**0.53
*0.58
*0.49
*0.55
**0.50
**0.54
**0.50
**0.69
**0.54
**0.51
//0.13
*0.66

0.024
0.007
0.004
0.017
0.033
0.035
0.006
0.002
0.006
0.000
0.003
0.005
0.488
0.014

* دالة عند 0001

 //غير دالة
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درجة الحرية ()11

نتضددحمد الجدددو السددلبقأ جمند رقد ار بعدددالتحطند دالددةإحصددلئنلعندددمسددتوىداللددة

( )7.74 0.01حنددثتراوح د معددلم

االرتبددلامددلبددن ( )7.46 7.14عددداالفقددر 16رقددد

تبن أنهلغنردالةإحصلئنلونجبحذرهلم البعد.

رقر م رق ار االختبلر.
ور ضوءملسبق رإن سنت حذف( )0ا

ثانياً :حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اإلختبار:

 0:2معامل الصعوبة:
يقصنر بمع منل لدصنعوب " لدنانب لدمئوين دعنرر لرهنالر لدنیي أجن بول علن كنل انالل من
لإلختب ا خطأ م لدمجموعتي لدمحكيتي لدعلي ولدرني " بإستخدا المعلدلة التللنة:


معامـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ع)ص)+د)ص)



الصعوبة

حيث أن:

=

ن

ع (ص (= عدد الذن أجلبوا عط الفقر م المجموعة العطنل إجلبة خاأ.
د(ص (= عدد الذن أجلبوا عط الفقر م المجموعة الدننل إجلبة خاأ.

ن =عدد الت منذ ر الفئتن (.الكن ن وآخرو )116:4776
والجدو التلل نوضحذلك.

جدول ()2.6

معامالت الصعوبة لفقرات اختبار التحصيل
ع

معامل الصعوبة

ع

معامل الصعوبة

3
1

0525
0565

56
52

0522
0510

1

0551

50

0.20

2

0.11

59

0.11

6

0553

13

0566

2

0511

15

0.21

0
9
30
33
35
31

0513
0512
0510
0550
0525
0526

11
12
16
12
10
19

0513
0525
0513
0522
0529
0512

31

0.21

10

0513

32

0525

13

0525

46

ع

معامل الصعوبة

ع

معامل الصعوبة

36

0.26

15

0525

32

0.26

11

0551

30

0522

11

0551

39

0525

12

0.52

53

0566

16

0.15

55

0551

12

0.11

51
51
52

0523
0522
0511

10
20

0550
0512

وبتابندق المعلدلدة السدلبقة وانجدلد معلمد الصدعوبةلكد رقدر مد رقد ار

البلحثدة أ  معدلم

اإلختبدلر وجدد

( )7.44حندث

الصدعوبة مقبولدةوكدل متوسدا معلمد الصدعوبة الكطد

معلم الصعوبةالمقبو ننحصربن ( )%67-%47وبهذه النتلئج تبق البلحثة عط جمن رقد ار

اإلختبلر وذلك لمنلسبةمستوىدرجة صعوبةالفق ار .

 2:2معامل التمييز:

ا مهمةمعلم التمننزتتمث ر تحدندمدىرلعطنةسؤا ملر التمننزبدن الاللدبذى

القدر العللنةوالاللبالضعنفبللقدرنفس الذ نفدرقاإلختبدلربننهمدلرد الدرجدةالنهلئندةبصدور 

علمدة.لدذلكتد تقسدن العننددةاالسدتا عنةإل إربلعندل أخدذمنهددلمجمدوعتن

عطندل ودنندل حنددث

تمث ك مجموعة%27م أعدادالعنندةاالسدتا عنة رنكدو عددداألردرادرد كد مجموعدة()8

رردادوالجدو التلل نوضحذلك.

جدول ()2.7

معامالت التمييز لفقرات اختبار التحصيل
ع

معامل التمييز

ع

معامل التمييز

3
1
1
2
6
2
0
9

0552
0520
0561
0510
0552
0520
0510
0520

56
52
50
59
13
15
11
12

0522
0520
0500
0561
0510
0520
0520
0561

67

ع

معامل التمييز

ع

معامل التمييز

30
33
35

0520
0520
0522

16
12
10

0510
0520
0552

31

0561

19

0.31

31
32
36
32
30

0552
0522
0520
0520
0561

10
13
15
11
11

0552
0522
0510
0552
0510

39

0520

12

0.31

53
55
51
51

0510
0520
0520
0552

16
12
10
20

0510
0520
0561
0561

52

0520

نتضح جمن معلم

معلم التمننزالكط

0522

التمننز لفق ار اإلختبلر بعد استخدا المعلدلة السلبقة مقبولةملعدا

الفقدرتن ( )46 14وقدد بطدغمتوسدا معلمد التمنندز الكطد ()0.57ونقبد

عطد القندل

معلمد 

أخرنن وبللتلل نصدبحعددد

التمننز إذا بطغ أكثر م (.) 0.20ور ضوءذلكسنت حذفرقرتن
الفق ار المحذورةم االختبلر()6رق ار .

ثالثاً :ثبات اختبار التحصيل :Reliability

نقصدددبثبددل اإلختبددلرأ نعاد هددذااإلختبددلرنفد النتنجددةلددوتد إعددلد تابنددقاإلختبددلر

أكثرم مر تح نف الظروفوالشروا أوبعبلر أخدرىأ ثبدل اإلختبدلرنعند االسدتقراررد 
النتلئجوعد تغننرهلبشك كبنررنمللوت إعلد تابنق عطد أردرادالعنندةعدد مد ار خد

زمننةمعننة وقدتحقق البلحثةم ثبل اختبدلرالتحصدن مد خد
والتجزئةالنصفنة ونتلئجه موضحةم خ

رتد ار 

ارنقدةمعلمد ألفدلكرونبدلخ

التلل :

 :0:2معامالت الثبات بطريقة ألفا –كرونباخ :

بعدددتابنددقاإلختبددلرعط د عننددةقوامهددل( )46اللبددةر د مدرسددةعنطبددو الثلنونددةلطبنددل 

محلرظددةخ ددلننون  حنددثتد د حس ددلبمعلم د ألف ددلكرونب ددلخلقنددل الثب ددل  رق دددوجدددأ قنم ددةألف ددل

كرونبددلخلإلختبددلرالكط د بطغ د ( )7.67وهددذادلن د كددلر عط د أ اإلختبددلرنتمت د بمعلم د ثبددل 
مقبو وبدذلكننصدحبلسدتخدام الختبدلرصدحةررضدنل الد ارسدة كمدللدوحظأ معدلم
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الثبدل 

ألبعلداختبلرالتحصن وه أكبدرمد نقادةالقاد وهد ()7.44والتد عطد أسلسدهلنمكد القدو 

بأ البعدأواإلختبلرنتمت بمعلم صدقعلل ولمعررةتفلصن أكثرانظرالجدو التلل :
جدول ()2.1

يوضح قيمة ألفا كرونباخ وعدد الفقرات لكل بعد من أبعاد اختبار التحصيل
األبعاد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

بعدالتذكر

26

0.68

بعدالفه 

15

0569

9

0562

43

0520

بعدالتحطن
اختبلرالتحصن 

 2:2معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية :Spilt –half Methods
بعدددتابنددقاإلختبددلرعط د عننددةقوامهددل()46اللبددةر د مدرسددةعنطبددو الثلنونددةلطبنددل 

محلرظددةخددلننون  تد حسددلبمعددلم

الثبددل بلسددتخدا ارنقددةالتجزئددةالنصددفنة حنددثتد قسددمة

بندوداإلختبددلرإلد نصدفن وتد حسددلبمعلمد االرتبددلابددن مجمدوعرقد ار النصددفاألو ومجمددوع

رق ار النصفالثدلن لإلختبدلر رقددبطدغمعلمد االرتبدلالبنرسدو لطدرجدةالكطندةالختبدلرالتحصدن 
بهذهالارنقة( )7.44وبلستخدا معلدلةسبنرمل –براو المعدلدةأوجتمدل أصدبحمعلمد الثبدل 

( )7.64وهذادلن كلر عط أ اإلختبلرنتمت بدرجةثبل عللنة ولمعررةتفلصن أكثدرانظدر
الجدو التلل :جدول ( )2.9

يوضح معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية الختبار التحصيل وأبعاده الثالث
األبعاد

ارتباط بيرسون

المعامل بعد التعديل

بعدالتذكر

0.59

0.65

بعدالفه 

0.60

0560

0.65

0520

0.65

0520

بعدالتحطن
اختبلرالتحصن 

ثانياً :اختبار مهارات التفكير التأملي:
قلم البلحثةببنلءاختبلرلقنل بع

مهل ار التفكنرالتأمط .
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خطوات بناء اختبار مهارات التفكير التأملي:
قلم البلحثةبحصرأنملاالتفكنرالتدأمط  كمدلقلمد بتحدندداألهددافالتعطنمندةالمتعطقدة

بلختبددلرالتفكنددرالتددأمط  ومد ثد تد تحدندددالمهددل ار التد نتضددمنهلاإلختبددلروكددل عددددهل()30
سؤاال وهذهالمهل ار ه :

 -الرؤنةالبصرنة.

 الكشفع المغللال . التوص إل استنتلجل . -إعالءتفسن ار .

 -وض حطو مقترحة.

صياغة فقرات اإلختبار:

قلمد البلحثددةبصددنلغةرقد ار اإلختبددلرمد ندوعاالختنددلرمد متعدددد تتكددو كد رقددر مد 

جذعنتضم سؤاال وأربعةبدائ واحد منهلصحنحةوالبلق مموهل .
وقدراع البلحثةعندصنلغةالفق ار أ تكو :

 شلمطةلألهدافالتربونةالمرادقنلسهل. -واضحةوبعند ع الغمو

 -ممثطةبجد و مواصفل .

والطب .

 سطنمةلغونلوسهطةوم ئمةلمستوىالاطبة. -مصلغةبصور إجرائنة.

 -قلدر عط قنل سطوكواحدنتضم ركر واحد رقا.

أوال :صدق اإلختبار:

ونقصدب أ نقن اإلختبلرملوضد لقنلسد رعد  وحندثأ بندوداإلختبدلرقدداختندر عطد 

أسددل قوت د التمننزنددةرددإ اإلختبددلرصددلدقإل د حدددمددلوهنددلكالكثنددرم د الاددرقالت د نقددل بهددل
الصدقواقتصر البلحثةعط نوعن م الصدقحندثأنهمدلنفندل بدللغر وهمدلصددقللمحكمن 

وصدقاالتسلقالداخط لفق ار اإلختبلر:

0:0صدق المحكمين:

بعدددإعددداداإلختبددلررد صددورت األولنددةتد عرضد رد صددورت األولنددةعطد مجموعددةمد 
المحكمددن م د ذو االختصددلصر د المنددلهجواددرقتدددرن العطددو  ومش درر ومعطم د العطددو م د 

ذو الخبر وقدبطغعدده ()44مطحقرق ()4وذلكالستا عآرائه حو مدى:
 تمثن رق ار اإلختبلرلألهدافالمرادقنلسهل.
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 تغانةرق ار اإلختبلرلطمحتوى.

 صحةرق ار اإلختبلرلغونلوعطمنل.
 منلسبةرق ار اإلختبلرلمستوىاطبةالصفالعلشر.
 مدىانتملءالفق ار إل ك بعدم أبعلداإلختبلر.
 وقدأبدىالمحكمو بع
 إعلد الصنلغةلبع

الم حظل واآلراءر اإلختبلرمنهل:

األسئطة.

 تبسناالطغةبحنثتتنلسبلمستونل الاطبة.
 اختصلربع

األسئطة.

ر د ضددوءتطددكاآلراءت د تعدددن ال د ز بحنددثبق د اإلختبددلرر د صددورت النهلئنددةمكونددلم د ()30
سؤا .

 صياغة تعليمات اإلختبار :ت د صددنلغةتعطنمددل اإلختبددلرواعدددادهلعط د ورقددةمنفصددطةر د ك د ار اإلختبددلر وقدددت د 

توضنحالهدفم اإلختبلر وكنفنةاإلجلبةع رقرات  وقدروع السهولةوالوضوحعنددصدنلغة
ه ددذهالتعطنم ددل .وأخند د اراب ددقاإلختب ددلررد د ص ددورت األولن ددةلتجرنبد د عطد د عنن ددةاس ددتا عنةمد د 

الاللبل .

 -تجريب اإلختبار:



ت د تجرنددباإلختبددلرعط د عننددةاسددتا عنةعش دوائنةقوامهددل()46اللبددةمم د سددبقله د 

دلئجوحسددلبالصدددق
د ارسددةالدددرو  وله د نف د خصددلئصالمجتم د األصددط  وذلددكلتحطن د النتد 
الداخط وكذلكمعلم الصعوبةوالتمننزلطفق ار  وم ث حسلبالثبل والستنضدلحبعد

البندود

أوالبدددائ المبهمددةأوالغلمضددة الت د نختطددفاألر درادر د تفسددنرهلورهمهددل ومعررددةالددزم ال د ز 

لإلجلبةعطن  إذتراوحالوق بن ()47-44دقنقة.
 -تصحيح اإلختبار :

حددد درجددةواحددد لك د رقددر م د رقد ار اإلختبددلرلتصددبحالدرجددةالنهلئنددةل ختبددلر()30
درجةوالدرجةالدننلل ختبلر(صفر).

 أعد البلحثةمفتلحلمثقبللتصحنحاألوراقبعدأ ت عرض عط محكمن . -قلمد البلحثددةبتصددحنحاألوراقبللمفتددلحالمثقددب وأعنددد عمطنددةالتصددحنحمددر ثلننددةلطتأكددد



م الدرجل قب تحطنطهل.
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 2:0صدق االتساق الداخلي :
نقصدبلالتسلقالداخط مدىاتسدلقكد رقدر مد رقد ار اإلختبدلرمد الدرجدةالكطندةلطبعدد 

وعطن د ت د حسددلبمعددلم

االرتبددلالبنرسددو بددن أبعددلداختبددلرمهددل ار التفكنددرالتددأمط والدرجددة

الكطنةل ختبلر وذلكلمعررةمدىارتبلاالفق ار بللدرجةالكطنةل ختبلر ونتضدحذلدكمد خد

الجدو التلل :



جدول ()2.01

معامالت االرتباط بين أبعاد اختبار مها ارت التفكير التأملي والدرجة الكلية لالختبار
البعد

معامل االرتباط

مستو الداللة

الرؤنة البصرنة

**0.54

0.002

الكشف ع المغللال

**0.71

0.001

الوصو إل استنتلجل

**0.63

0.001

اعالء تفسن ار

*0.46

0.022

*0.48

0.042

وض حطو مقترحة

**دالة عند *0001دالة عند //0001غير دالة

تبددن مد خد

الجدددو السددلبقأ أبعددلداختبددلرمهددل ار التفكنددرالتددأمط تتمتد بمعددلم



دتوىداللدةأقد مد ( )8080 8081وهدذاندد عطد أ اختبدلر
ارتبلاقونةودالةإحصدلئنلعنددمس 

مهددل ار التفكنددرالتددأمط وأبعددلدهنتمتد بمعلمد صدددقعددلل حنددثتراوحد معددلم

( )80.1–8041وهذاند عط أ أبعلداإلختبلرتتمت بمعلم صدقعلل .
وبملأ اإلختبلرلدن خمسةأبعلد رقدت إجراءمعلم

االرتبلابدن رقد ار كد بعددمد األبعدلد

الخم والدرجةالكطنةلك بعدعط حده ونتضحذلكم خ
جدول ()2.00

الجداو التللنة:

معامالت االرتباط بين فقرات بعد الرؤية البصرية والدرجة الكلية للبعد

** دالة عند 0001

الفقرة

معامل االرتباط

مستو الداللة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

*0.30
*0.44
**0.53
**0.51
*0.44
*0.44
**0.37
**0.59
**0.53

0.040
0.018
0.004
0.006
0.018
0.018
0.006
0.002
0.004

* دالة عند 0001

 //غيردالة
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الصدددقبددن 

نتضحم الجدو السلبقأ جمن رقد ار بعددالرؤندةالبصدرنةدالدةإحصدلئنلعنددمسدتوى

داللة( )7.74 0.01أ أنهلتتمت بمعلم صدقمقبو .
جدول ()2.02

معامالت االرتباط بين فقرات بعد الكشف عن المغالطات والدرجة الكلية للبعد

** دالة عند 0001

الفقرة

معامل االرتباط

مستو الداللة

10
11
12
13
14
15
16

*0.43
*0.50
**0.46
**0.39
*0.40
*0.47
*0.45

0.020
0.013
0.009
0.009
0.045
0.023
0.014

* دالة عند 0001

 //غير دالة

نتضحم الجدو السلبقأ جمن رق ار بعددالكشدفعد المغللادل دالدةإحصدلئنلعندد

مستوىداللة( )7.74 0.01أ أنهلتتمت بمعلم صدقمقبو .
جدول ()2.02

معامالت االرتباط بين فقرات بعد الوصول إلى استنتاجات والدرجة الكلية للبعد
الفقرة

معامل االرتباط

مستو الداللة

17

*0.40

0.031

18

**0.61

0.001

19
20
21

*0.38
*0.39
**0.78

0.048
0.026
0.001

**دالة عند *0001دالة عند //0001غير دالة

نتضحم الجدو السلبقأ جمن رق ار بعدالوصو إل استنتلجل دالةإحصدلئنلعندد

مستوىداللة( )7.74 0.01أ أنهلتتمت بمعلم صدقمقبو .
جدول ()2.02

معامالت االرتباط بين فقرات بعد اعطاء تفسيرات والدرجة الكلية للبعد
الفقرة

معامل االرتباط

مستو الداللة

22
23
24
25
26
27

*0.42
**0.63
*0.44
**0.44
*0.41
**0.62

0.021
0.001
0.018
0.042
0.026
0.001

28

*0.55

0.048

**دالة عند *0001دالة عند //0001غير دالة
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نتضحم الجدو السلبقأ جمن رق ار بعداعالءتفسدن ار دالدةإحصدلئنلعنددمسدتوى

داللة( )7.74 0.01أ أنهلتتمت بمعلم صدقمقبو .
جدول ()2.05

معامالت االرتباط بين فقرات بعد وضع حلول مقترحة والدرجة الكلية للبعد
الفقرة

معامل االرتباط

مستو الداللة

29

**0.79

0.001

30

**0.74

0.001

**دالة عند *0001دالة عند //0001غير دالة

نتضحم الجدو السلبقأ جمن رق ار بعدوض حطو مقترحةدالةإحصلئنل.

ور ضوءذلكبق عددعددرق ار االختبلر( )47فقرة.

ثالثاً :ثبات اختبار مهارات التفكير التأملي :Reliability

نقصدددبثبددل اإلختبددلرأ نعاد هددذااإلختبددلرنفد النتنجددةلددوتد إعددلد تابنددقاإلختبددلر

أكثرم مر تح نف الظروفوالشروا أوبعبلر أخدرىأ ثبدل اإلختبدلرنعند االسدتقراررد 
النتلئجوعد تغننرهلبشك كبنررنمللوت إعلد تابنق عطد أردرادالعنندةعدد مد ار خد

زمننةمعننة وقدتحقق البلحثةم ثبل اختبلرمهل ار التفكنرالتدأمط مد خد
ألفلكرونبلخوالتجزئةالنصفنة ونتلئجهملموضحةم خ

 0:2معامالت الثبات بطريقة ألفا –كرونباخ :

رتد ار 

ارنقدةمعلمد 

التلل :

بعدددتابنددقاإلختبددلرعط د عننددةقوامهددل()46اللبددةر د مدرسددةعنطب د و الثلنونددةلطبنددل 

محلرظددةخ ددلننون  حنددثتد د حس ددلبمعلم د ألف ددلكرونب ددلخلقنددل الثب ددل  رق دددوجدددأ قنم ددةألف ددل
كرونبددلخلإلختبددلرالكطد اختبددلرمهددل ار التفكنددرالتددأمط بطغد ( )7.44وهددذادلند كددلر عطد أ 
اإلختبلرنتمت بمعلم ثبل مقبو وبذلكننصحبلستخدام الختبلرصحةررضنل الدراسة كمل

لددوحظأ معددلم

الثبددل ألبعددلداإلختبددلروهد أكبددرمد نقاددةالقا د وهد ()7.44والت د عط د 

أسلسهلنمك القو بأ البعدأواإلختبلرنتمت بمعلم صدقعلل والجدو التلل نوضحذلك:
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جدول ()2.06

يوضح قيمة ألفا كرونباخ وعدد الفقرات لكل بعد من أبعاد اختبار مهارات التفكير التأملي
األبعاد

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

الرؤية البصرية

9

0.40

الكشف عن المغالطات

7

1422

الوصول إلى استنتاجات

5

1421

اعطاء تفسيرات

7

1421

وضع حلول مقترحة

2

1422

اختبار مهارات التفكير التأملي

21

1422

 2:2معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية :Spilt –half Methods
حنددثتد قسددمةبنددوداإلختبددلرإلد نصددفن وتد حسددلبمعلمد االرتبددلابددن مجمددوعرقد ار 

النصددفاألو ومجمددوعرقد ار النصددفالثددلن لإلختبددلر رقدددبطددغمعلمد االرتبددلاالختبددلرمهددل ار 

التفكن ددرالت ددأمط  وبلس ددتخدا معلدل ددةس ددبنرمل –بد دراو المعدل ددةأوجتم ددل أص ددبحمعلمد د الثب ددل 
( )7.46والجدو التلل نوضحذلك:

جدول ()2.07

يوضح معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية الختبار مهارات التفكير التأملي وأبعاده الخمس
األبعاد

ارتباط بيرسون

المعامل المعدل

الرؤنة البصرنة

0.42

0.55

الكشف ع المغللال

0513

0520

الوصو إل استنتلجل

0523

0521

اعالء تفسن ار

0561

0562

وض حطو مقترحة

0561

0566

اختبلرمهل ار التفكنرالتأمط 

0562

0560

نتضحم الجدو السلبقأ االختبلرنتمت بدرجةثبل مقبولة.

ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب :

انا قلم الحرصعط س مةالنتلئج وتجنبلآلثلرالعوام الدخنطةالت نتوجبضدباهلوالحدد

م آثلرهللطوصو إل نتلئجصللحةقلبطةل ستعمل والتعمن تَ َبند البلحثدةارنقدة"المجموعتدل 
المتكلرئتددل التجرنبنددةوالضددلباةبلختبددلرن قبد التجربددة ونعتمدددعطد تكددلرؤوتاددلبقالمجمددوعتن 
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ومقلرندةالمتوسدال الحسدلبنةرد بعد

التللنة:

المتغند ار أوالعوامد لدذاقلمد البلحثدةبضدباالمتغند ار 

 -0تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل التطبيق في التحصيل لمادة العلوم:
جدول ()2.01

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستو الداللة للتعرف إلى الفروق
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في مادة العلوم قبل تطبيق النموذج
االنحراف

المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

التحصيل في

تجريبية

40

77.375

13.231

ضابطة

40

74.350

15.887

مادة العلوم

المعياري

"ت "
0.925

قيمة

مستو

الداللة

الداللة

0.358

غير دالة
إحصائياً

قنمة( )عنددرجةحرنة()78ومستوىداللة(2.66=)0.05

نتضدددحم د د الجددددو ()1.46عدددد وجد ددودرد ددروقذا دالل ددةإحصد ددلئنةب ددن المجمد ددوعتن 

التجرنبند ددةوالضد ددلباةر د د متغند ددرالتحصد ددن ر د د مد ددلد العطد ددو  قب د د بد دددءالتجربد ددةوهد ددذانعن د د أ 
المجموعتن متكلرئتن ر ملد العطو .

 -2تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل التطبيق في التحصيل العام:
جدول ()2.09

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستو الداللة للتعرف إلى الفروق
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل العام قبل تطبيق النموذج
االنحراف

المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

التحصيل

تجريبية

40

78.500

8.305

ضابطة

40

77.125

9.910

العام

المعياري

"ت "
0.673

قيمة

مستو

الداللة

الداللة

0.503

غير دالة
إحصائياً

نتضحم الجدو ()1.47عد وجودرروقذا داللةإحصدلئنةبدن متوسدا درجدل 

المجمدددوعتن التجرنبندددةوالضد ددلباةر د د متغند ددرالتحصد ددن الع ددل قب د د ب دددءالتجرب ددةوهدددذانعن د د أ 
المجموعتن متكلرئتن ر التحصن العل .
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 .2تكافؤ مجموعتي الطالبات قبل توظيف قبعات التفكير الست فـي اإلختبـار التحصـيلي المعـد

للدراسة:

جدول ()2.21

نتائج اختبار "ت"  T.testللمقارنة بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
اإلختبار التحصيلي

المتغير

االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

40

6.58

2.71

ضابطة

40

6.45

2.66

تجريبية

40

3.70

1.67

ضابطة

40

3.15

1.53

تجريبية

40

4.80

2.15

ضابطة

40

4.10

2.94

تجريبية

40

20.08

4.83

ضابطة

40

18.08

8.33

تذكر
فهم
تطبيق
الدرجة الكلية

المعياري

"ت"

مستو

قيمة

الداللة

الداللة

0.21

0.836

0.49

0.627

0.05

0.959

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

.050

غير دالة

0.959

إحصائياً

قنمة( )عنددرجةحرنة()78ومستوىداللة(2.66=)0.05

نتضد ددحم د د الجد دددو ()1.44أن د د التوجد دددرد ددروقذا داللد ددةإحصد ددلئنةعند دددمسد ددتوىداللد ددة

()α=0.05بن متوسدادرجدل اللبدل المجموعدةالضدلباة ومتوسدادرجدل اللبدل المجموعدة
التجرنبن ددةرد د أبع ددلداإلختب ددلروالدرج ددةالكطن ددةل ختب ددلر وعطند د ر ددإ المجم ددوعتن متك ددلرئتن رد د 

اإلختبلرالقبط .

 .2تكافؤ مجموعتي الطالبات قبل توظيف قبعات التفكير الست في اختبار التفكير التأملي المعد

للدراسة:

جدول ()2.20

نتائج اختبار "ت"  T.testللمقارنة بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
اإلختبار القبلي للتفكير التأملي

المهارة
الرؤية البصرية
الكشف عن المغالطات

االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

40

2.88

1.22

ضابطة

40

2.50

1.96

تجريبية

40

2.88

1.22
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المعياري

"ت"

قيمة

الداللة

0.49

0.627

0.05

0.959

مستو

الداللة

غير دالة
إحصائياً

غير دالة

المهارة

الوصول إلى استنتاجات
اعطاء تفسيرات
وضع حلول مقترحة
الدرجة الكلية

االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

ضابطة

40

2.50

1.46

تجريبية

40

1.98

1.17

ضابطة

40

1.85

0.93

تجريبية

40

3.48

1.65

ضابطة

40

3.08

1.58

تجريبية

40

1.13

0.56

ضابطة

40

1.08

0.53

تجريبية

40

12.33

3.99

ضابطة

40

12.25

4.06

المعياري

"ت"

قيمة

مستو

الداللة

الداللة
إحصائياً

0.19

0.848

-0.07

0.946

0.41

0.683

0.08

0.934

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

قنمة( )عنددرجةحرنة()78ومستوىداللة(2.66=)0.05

نتضحمد الجددو ()1.44عدد وجدودردروقذا داللدةإحصدلئنةعنددمسدتوىداللدة()α=0.05

بن متوسادرجل اللبل المجموعدةالضدلباة ومتوسدادرجدل اللبدل المجموعدةالتجرنبندةرد 
أبعلداإلختبلروالدرجةالكطنةل ختبلر وعطن رإ المجموعتن متكلرئتن ر اإلختبلر.

خطوات الدراسة :

لإلجلبةع تسلؤال الدراسةوالتأكندم صحةرروضهلاتبع البلحثةالخاوا التللنة:

.4االا ععط األدبالتربو ومراجعةنتلئجالدراسل والبحوثالسلبقةر مجل البحث.
.2إعدادقلئمةبللمفلهن العطمنة وأخرىبمهل ار التفكنرالتأمط المتضمنةر كتلبالعطو لطصف
العلشر األسلس المنلسبة لطمستوى العمر والعقط لطاللبل

ث عرضهل عط مجموعة م 

المحكمن ومشرر مبحثالعطو العلمةلطصفالعلشر.

.4تحدنداألس الت نقو عطنهلنموذجقبعل التفكنرالس لتدرن المفلهن ر تدرن العطو 
لطصفالعلشراألسلس لتنمنةالتحصن والتفكنرالتأمط .

وبللتإلىإعدادالوحد الدراسنةر ضوءنموذجقبعل التفكنرالس وذلكم خ

:

 اختنلرلطوحد الدراسنةاألول م الفص الثلن (وحد الوراثة)المقرردراستهللطصفالعلشربمنهجالعطو .

 -تحدنداألهدافالعلمةواإلجرائنةلطوحد .

 -تصمن األنشاةالتعطنمنةر صور مشك

تثنرتفكنرالاللبل .

 -اختنلرمصلدرالتعط المنلسبةالت تسلعدر تحقنقأهدافالتدرن .

 إعدادخاةلتقون أداءالاللبل وتشم ك م التقون البنلئ التقون النهلئ .64

 إع ددداددلند د المعطد د لت دددرن وح ددد الو ارث ددةبلس ددتخدا نم ددوذجقبع ددل التفكن ددرلت دددرن المف ددلهن ونتضم وصفلتفصنطنلحو كنفنةتنفنذالوحد المختلر إجرائنل.

.4تابنقاستخدا نموذجقبعل التفكنرلتدرن المفلهن لتنمنةالتحصن المعرر ومهل ار 

التفكنرالتأمط وذلكم خ

:

 إعداداختبلرتحصنط لطمعلرفالمتضمنةر الوحد الدراسنةالمختلر . -إعداداختبلرمهل ار التفكنرالتأمط .

 وض قواعدلتصحنحك م اختبلرالتحصن المعرر والتفكنرالتأمط . -عر أدوا القنل والتقون عط مجموعةم المحكمن لطتحققم صدقهل.

 -اختنلرعننةاستا عنةواجراءتجربةاستا عنةلطتحققم ص حنةأدوا الدراسة.

 اختنددلرالمدرسددةبارنقددةقصدددن ث د اختنددلرعننددةالد ارسددةبارنقددةقصدددنةر د بدانددةالفص د الدراسةلطعل 2013/2012بواق ()80اللبةوتوزنعهددلعط مجموعت الدراسة.

 اختنلرالمنهجشب التجرنبد القدلئ عطد التصدمن التجرنبد ذوالمجمدوعتن المتكدلرئتن القدلئ عط اختبلرقبط –بعد .

 تابنقاإلختبلرالقبط عط اللبل المجموعتن ورصدالنتلئج وتحطنطهلإحصلئنللطتحققم تكلرؤمجموعت الدراسة.

 تدددرن الوح ددد المقترحددةلطمجموع ددةالتجرنبنددةبلس ددتخدا نمددوذجقبع ددل التفكنددرلت دددرن وح ددد الوراثةوالمجموعةالضلباةبللارنقةاالعتنلدنة.

 تابنقاإلختبلرالبعد عط اللبل المجموعتن ورصدالنتلئج. نت تحطن النتلئجبلستخدا المعللجل اإلحصلئنة. -تفسنرالنتلئج.

 -تقدن مجموعةم التوصنل والمقترحل ر ضوءالنتلئجالت سنت الحصو عطنهل.

المعالجة اإلحصائية :


استخدم البلحثةر هذهالدراسةالرزمةاإلحصلئنةلطعطو االجتملعنةSPSSوالمعروردة

بلسد Statistics Package For Social Scienceرد إجدراءالتحطدن

اإلحصدلئنةالتد تد 

اسددتخدامهلر د هددذهالد ارسددةوالمتمثطددةر د اختب ا  ، T.test independent sampleوكااك

مع مل إيت  ،و dإليج د حجم ا تأثير
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الفصل اخلام
نتائج الدراس ومناقشتها
 نتائج السؤال األول و مناقشتها
 نتائج السؤال الثاتي و مناقشتها
 نتائج السؤال الثالث و مناقشتها
 نتائج السؤال الرابع و مناقشتها
 توصيات الدراسة
 مقرتحات الدراسة

القصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها

نتنلو  هذاالفص بعر تفصنط لطنتلئجالت ت التوص إلنهلم خ

تابنقأدوا 

الدراسة بلإلضلرة إل  تفسنر ومنلقشة مل ت التوص إلن م نتلئج م خ

اإلجلبة عط 

تسلؤال الدراسةوالتحققم رروضهل:

اوال :نتائج السؤال األول ومناقشتها :


ننصالسؤا األو م أسئطةالدراسةعط ":ما مهارات التفكير التأملي الواجب تنميتها

لد طالبات الصف العاشر بمحافظة خان يونس ؟

ولإلجلبةع هذاالتسلؤ قلم البلحثةبدلالا ععطد األدبالتربدو والد ارسدل السدلبقة
المتعطقد دةبموضد د الد ارس ددةالحللن ددة وبللتد دلل قلمد د البلحث ددةببن ددلءقلئم ددةبمه ددل ار التفكن ددرالت ددأمط 
الواجد ددبتنمنتهد ددللد دددىاللبد ددل الصد ددفالعلشد ددراألسلس د د حند ددثت د د تحدند دددهلكمد ددلذكد ددرعفلند ددة
والطولو()1:4774وملتضمن م مصلدرعطمنةمتخصصةر هذاالمجل  وه :

-1التأمد والم حظددة:وتعند الرؤندةالبصددرنةالنلقددد أ القدددر عطد تأمد وتحطند وعددر جوانددب
المشكطةوالتعرفعط محتواهلم خ

بنلنلتهدلومكونلتهدلبحندثنمكد اكتشدلفالع قدةالموجدود 

بصرنل.


-2الكشددفع د المغللاددل :بحن دثتكددو مقدددر لتوض دنحالفج دوا ر د المشددكطةم د خ د

تحدن دد

-3الوصو إل استنتلجل لطمشكطة:القدر عط إنضلحالع قةالمناقنةالمحدد م خ

تحطن 

وتوضنحالع قل غنرالصحنحةأوالابنعنةوالمناقنةوالخاأر انجلزالمهمل الترب ونة.

مضمو المشكطةوابنعتهلوالتوص إل رر الفرو

والتوص لحطو منلسبة.

-4إعاددلءتفس دن ار مقنعددة:وه د المقدددر عط د وض د الخادداوالمقترحددل الواقعن دةوالمبنن دةعط د 
المعطومل والمعررةالصحنحةلح المشكطةالقلئمةم خ لم خ

الموجود .

التصو ار الدملغندةلطمشدكطة

-0وض حطو مقترحة:حطو بخاوا مناقنةلح المشكطةالماروحة وتقو تطكالخاوا عط 
تصددو ار ذهنن دةمتوقعددةلح د المشددكطةالماروحددة(عفلنددة الطولددو )1:4774وهددذاواردر د رص د 

االجراءا .
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ثانيا :نتائج السؤال الثاني ومناقشتها :


ننصالسؤا الثلن م أسئطةالدراسةعط ":ما أسس توظيف قبعات التفكير الست في

تدريس العلوم لطالبات الصف العاشر بمحافظة خان يونس؟

ولإلجلبةع هذاالتسلؤ قلم البلحثةبلالا ععط األدبالتربو والدراسل السلبقة

المتعطقةبموض الدراسةالحللنة وتم اإلجلبةعطن بشك موس ر االالرالنظر .
-نمك تابنققبعل الس ر التفكنربشك ررد اوجملع .

-نتمثدد دورالد درئن رد د ت ددذكنرارد درادالفرن ددقب ددنماكدد ل ددو لطقبع ددل ب ددن الح ددن واالخ ددروزمد د 

االنتقل م نماالخر وقرارالعود إل نمااخر.

-نذكرالرئن دائملبلاللوا واثلر الجوالنفس المصلحبل لوا .

ر حللةتكون ررنقعم البدم تحدنددورك عضور الفرندقاولهد رئدن الفرندقمرتدد القبعةالزرقلء.

-نعددر صددلحبالقبعددةالزرقددلءالبعدددالزمن د لطموضددوعوننددلق مددلاذاكلند االركددلرالماروحددة

تنلسبزمنهلالمحدد(.ابوجلدوونور )223-224:288.

-تستخد قبعةالتفكنرالبنضلءر أ مرحطةم اج تزوندالبنلنل ال زمدةلطتقندن لمعرردةمددى

ص حنةالفكر لطتابنق.

-النوجدتسطس واحدصحنحبعنن عنداستخدامنللطقبعل .

-عنددداسددتخدا القبعددةالخضدراءنجددبا تتب د بللصددفراءاوالسددوداءلتحدندددالبدددائ غنددرالممكنددة

وتحدندالقصور.

لن م الضرور استخدا ك القبعل ر ك تسطس .-ادار االجتملعل ر الصف.

-تاونروتنمنةمهل ار التفكنر.

جذبانتبلهالمتعطمن لطدرو .-تدرن ح مشكطةعد حببع

الاطبةلملد العطو .

-جع االخرن اكثرانجلبنةر التعلم م المشك

النومنة.

تدرن ح مشكطةتأخرالا بع البورالصبلح.-قضلءاالجل از (.رود وعبده )21-20:2880
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ثالثا :نتائج السؤال الثالث ومناقشتها :

ننصالسؤا الثللثم أسئطةالدراسةعطد ":مـا أثـر توظيـف قبعـات التفكيـر السـت فـي



تدريس العلوم على مستو التحصيل لد طالبات الصف العاشر بمحافظة خان يونس ؟

ولإلجلبةع السؤا قلم البلحثةبصنلغةالفر التلل  :توجد فروق دالة احصائيا عند

مستو داللة ( )α≥1412بين متوسطي درجات الطالبات بالمجموعات(التجريبية –الضـابطة) فـي

التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية. .

-ولطتحقددقم د صددحةهددذاالفددر ت د اسددتخدا اختبددلر" "لعننتددن مسددتقطتن " T. test

"independent sampleوالجدو التلل نوضحذلك.

الجدول ()5.0

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات درجات
الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي
البعد المجموعة
تذكر

فهم
تحليل
الدرجة الكلية

العدد

االنحراف

المتوسط

المعياري

تجرنبنة

40

15.83

4.61

ضلباة

40

6.50

5.09

تجرنبنة

40

4.13

1.90

ضلباة

40

3.53

1.54

تجرنبنة

40

8.03

2.45

ضلباة

40

6.78

2.14

تجرنبنة

40

23.98

7.12

ضلباة

40

19.75

4.77

قيمة "ت"

9.98

2.70

قيمة
الداللة
**0.001

**0.001

4.00

**0.001

4.31

**0.001

*قيمة "ت" ا جدو ية عند د جة حرية ( )78وعند مستوى دال ة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" ا جدو ية عند د جة حرية ( )78وعند مستوى دال ة (2.66 = )0.01≥α

نتضحم الجدو السلبقأ قنمة" "المحسوبةأكبرم قنمة" "الجدولنةر جمن 

المستونل والدرجةالكطنةل ختبلرعندمستوىداللة( )0.01≥αوهذاند عط وجودرروقذا 
داللةإحصلئنةبن متوسادرجل المجموعةالتجرنبنة ومتوسادرجل المجموعةالضلباةر 

اإلختبلرالتحصنط ولقدكلن الفروقلصللحالمجموعةالتجرنبنة.

ولحسلبحج التأثنرقلم البلحثةبحسلبمرب إنتل""η 2بلستخدا المعلدلةالتللنة:
t2

=

t2 + df

2

η

(عفلنة )42:1999
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وع ارنق""η 2أمك إنجلدقنمةحسلبقنمةالت تعبرع حج التأثنرلطبرنلمج

المقترحبلستخدا المعلدلةالتللنة:

2

2 η
= d



2

1- η

ونوضحالجدو المرجع حج ك م قنمة:η 2 d

جدول ()5.2
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم
التأثير
حجم التأثير

األداة المستخدمة

صغير

متوسط

كبير

كبير جداً

D

0.2

0.5

0.8

1.1

η

0.01

0.06

0.14

0.20

2

و قد ق مت ا ب حثة بحس ب حجم تأثير ا ع مل ا مستقل (توظيف قبعات التفكير الست) على

كل من "5"d" ، " η 2
ا ع مل ا ت بع ( اإلختب ا تحصيلي ) وا جدول يوضح حجم ا تأثير بواسطة ٍ
الجدول ()5.2

قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير لكل من مستويات اإلختبار واإلختبار الكلي
المهارة

قيمة

"ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم

التأثير

تذكر

9.98

0.561

2.260

كبنرجدا

فهم

2.70

0.085

0.611

متوسا

تحليل

4.00

0.170

0.906

كبنر

الدرجة الكلية

4.31

0.192

0.976

كبنر

وبنلءعط الجدو المرجع ( (4.3نتضحأ حج التأثنركل كبن ارر جمن المهل ار 

أثر عط تحصن الاللبل 
عداالفه رقدكل متوسال وهذاند عط أ قبعل التفكنرالس  

بشك كبنرجدا.
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وتعزوالبلحثةذلكإل األسبلبالتللنة:

 -4إ إستراتنجنةالقبعل الس أكثررعللنةم الارنقةالتقطندنةر تدرن العطو .
 -4إ استعمل إستراتنجنةالقبعل السد

والحدرصعطد جدود األداءوالفهد السدطن رد أثندلء

االنتقددل مد قبعددةإلد أخددرىوتمثند المعددلن واسددتنبلااألحكددل السددلمنة ونددنعك إنجلبنددل
عط ره الاللبل لتطكالموضوعل .

 -4إ إستراتنجنةالقبعل الس توس م خنل وركرالاللبل وتسلعدعط النمو.

 -1قدنكو الصفالعلشرم المراح الدراسنةالت نصطحتدرنسهلورقإستراتنجنةالقبعل 
الس .



رابعا :نتائج السؤال الرابع ومناقشتها:

ننص السؤا الراب م أسئطة الدراسة عط ":ما أثر توظيف قبعات التفكير الست في تدريس

العلوم في تنمية مهارات التفكير التأملي لد طالبات الصف العاشر بمحافظة خان يونس ؟
ولإلجلبةع السؤا ت صنلغةالفر

التلل  :توجد فروق دالة احصائيا عند مستو

داللة ( )α≥1412بين متوسطي درجات الطالبات المجموعتين (التجريبية –الضابطة)في التطبيق

البعدي الختبار التفكير التاملي وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
ولطتحقق م صحة هذا الفر

ت استخدا اختبلر " " لعننتن مستقطتن "  T. test

"independent sampleوالجدو التلل نوضحذلك.
الجدول ()5.2

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستو الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات درجات
الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

المهارة المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

تجرنبنةبعد

40

6.73

1.30

ضلباةبعد

40

2.88

1.22

الكشف عن

تجرنبنةبعد

40

5.18

1.01

المغالطات

ضلباةبعد

40

2.88

1.22

تجرنبنةبعد

40

2.88

4.14 1.11

ضلباةبعد

40

1.93

1.16

تجرنبنةبعد

40

5.13

7.55 1.04

الرؤية البصرية

الوصول إلى
استنتاجات

اعطاء تفسيرات
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قيمة

الداللة

16.21

**7.001

11.68

**7.001
**7.001

**7.001

المهارة المجموعة

العدد

االنحراف

المتوسط

قيمة "ت"

المعياري

ضلباةبعد

40

3.50

1.62

وضع حلول

تجرنبنةبعد

40

1.58

0.50

مقترحة

ضلباةبعد

40

1.10

0.84

تجرنبنةبعد

40

21.48

2.28

ضلباةبعد

40

12.45

5.19

الدرجة الكلية

قيمة
الداللة

4.06

**7.001

12.67

**7.001

*قيمة "ت" ا جدو ية عند د جة حرية ( )78وعند مستوى دال ة (2.00 = )0.05≥α

*قيمة "ت" ا جدو ية عند د جة حرية ( )78وعند مستوى دال ة (2.66 = )0.01≥α

نتضحم الجدو السلبقأ قنمة" "المحسوبةأكبرم قنمة" "الجدولنةر جمن 

المهل ار والدرجةالكطنةل ختبلرعندمستوىداللة( )0.01≥αوهذاند عط وجودرروقذا 

داللةإحصلئنةبن متوسادرجل المجموعةالتجرنبنة ومتوسادرجل المجموعةالضلباةر 
اإلختبلرالتأمط ولقدكلن الفروقلصللحالمجموعةالتجرنبنة.

ولحسلبحج التأثنرقلم البلحثةبحسلبمرب إنتل"η 2والجدو التلل نوضححج 
التأثنربواساةك ٍ م "."d" "η 2
الجدول ()5.5

قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير لكل من مهارات اإلختبار واإلختبار الكلي
المهارة قية "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم

التأثير

الرؤية البصرية

16.210

0.771

3.671

كبنرجدا

الكشف عن المغالطات

11.680

0.636

2.645

كبنرجدا

الوصول إلى استنتاجات

4.140

0.180

0.938

كبنر

اعطاء تفسيرات

7.550

0.422

1.710

كبنرجدا

وضع حلول مقترحة

4.060

0.174

0.919

كبنر

12.670

0.673

2.869

كبنرجدا

اختبار مهارات التفكير
التأملي

وبللرجوعإلد الجددو المرجعد ( (4.5نتضدحمد الجددو أ حجد التدأثنركدل كبند ارجددارد 
أثر عط تنمنةمهل ار التفكنرالتأمط 
جمن المهل ار وهذاند عط أ استخدا القبعل الس  

لدىالاللبل بشك كبنرجدالألسبلبالت ت ذكرهلر السؤا السلبق.
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توصيات الدراسة
تمشنل م النتلئج الت توصط إلنهل هذه الدراسة م نجلحتوظنف قبعل التفكنر الس بشك

واضح عط الارنقة االعتنلدنة ر تنمنة القدر عط التفكنر التأمط  ,و تحقنقل لمل ندعو إلن األدب
التربو م استخدا ارائق و استراتنجنل جدند ر تدرن
وعطن رل الدراسة توص بمل نط  :

ملد العطوموتحقنقروائد المعررة العطمنة

 -1ضرور توظنف قبعل التفكندر السد رد تددرن مدلد العطدو لمدل لدذلك مد أثدر رد تنمندة مهدل ار
التفكنر التأمط .

 -2ضرور تضمن الكتب المدرسنة ر المراح التعطنمنة ببع
البصد درنة الكش ددفعد د المغللا ددل
مقترحة.

مهل ار التفكنر التأمط مثد :الرؤندة

الوص ددو إلد د اس ددتنتلجل  إعا ددلءتفس ددن ار وضد د حط ددو 

درفمددربن
دور تدرنبندة وور عمد لمشدرر و معطمد مدلد العطدو تحد إشا
 -3ضدرور تنظدن ا
مؤهطن ,وتدرنبه عط إعداد وتوظنف قبعل التفكنر الس .

مقترحات الدراسة

ر ضوء أهداف الد ارسدة الحللندة و النتدلئج التد توصدط إلنهدل ,تقتدرح البلحثدة إجدراء المزندد مد 
البحوث و الد راسل ر المجلال التللنة:

ددرن
- 1أثدر توظندفقبعدل التفكندرالسد رد ت 
ومهل ار ح المشك

- 3إجدراء د ارسدل
مختطفة.

العطدو عطد تنمندة التفكندر النلقدد والتفكنراالبتكدلر

.
أخدرى مملثطدة لطد ارسدة الحللندة عطد م ارحد د ارسدنة مختطفدة و مسدت ونل

- 4أثر توظنفقبعل التفكنرالس ر تعدن التصو ار البدنطة لطمفلهن العطمنة.

تحصدنطنة

- 0بنلء برامج لتنمندة مهدل ار التفكندر التدأمط ومهدل ار التفكندر األخدرى لددى اللبدل المرحطدة الثلنوندة
وذلك لتحسن مستواه الفكر .
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املصادر و امل اجع
 املصادر
 املراجع
 املراجع العربية
 املراجع األجنبية

المصادر:
لدقاآ لدكايه.
المراجع العربية:

عزندز(":)5002التفكيـر مـن منظـور تربـوي – تعريفـه وطبيعتـه ومهاارتـه
 .3إبراهن مجدد 
التوزن والابلعة القلهر .
وأنماطه" علل الكتبلطنشرو 

 .5ابراهن علص ( )5030فاعلية استخدام قبعات التفكيـر السـت فـي تـدريس العلـوم فـي تنميـة
التحصـــيل المعرفـــي والـــوعي الصـــحي ومهـــارات اتخـــاذ القـــرار لـــد تالميـــذ الصـــف الخـــامس

االبتدائي .الجملة التربوية.العدد.50ص.102_133

.1إبراهن عانل (".)5033أثر إستخدام شبكات التفكير البصري في تدريس العلوم على التحصيل
وتنميــــة مهــــارات التفكيــــر التــــأملي لــــد طالبــــات الصــــف الثالــــث المتوســــط بالمملكــــة العربيــــة

السعودية".مجطةالتربنةالعطمنة .313-301 )3(31

.1أبددوالسددك ار حنددل (":)5006أثــر تــدريس برنــامج مقتــرح فــي الجبــر علــي تنميــة قــد ا رت

التفكيراالستدإل لىلدي طالبات الصف السادس بمحافظة غـزة" رسدللةدكتدوراهغندرمنشدور جلمعدة
عن شم وجلمعةاألقص  غز :رطسان .

.2أبددوالسددمند عبندا وآخددرو ( )5002اســتراتيجيات التــدريس فــي القــرن الحــادي والعشــرين ا

 ٨دارالفكر عمل .

.6أبدوجدلدو صدللحنورد  محمدد(":)5002تعلـيم التفكيـر"  :النظريـة و التطبيــق" ا ٨

لطنشروالتوزن والابلعة عمل :األرد

دارالمسنر

.2أبومطوح محمدسطنمل صللح(" )5005تنمية التفكير في الهندسة واخت ا زل القلـق نحوهـا

لـــد طلبـــة الصـــف الثـــامن األساســـي بمحافظـــة غـــزة قـــي ضـــوء مـــدخلي فـــان هايـــل ومخططـــات

المفــاهيم" رسددللةدكتددوراهغن درمنشددور كطنةالتربن دة جلمعددةع دن شددم وجلمعددةاألقص د  غددز :
رطسان

.0أبونح جمل عبدالنلصر(" )5030مهـا ا رت التفكيـر التـأملي فـي محتـو منهـاج التربيـة

اإلسالمية للصف العاشر األساسي ومد اكتساب الطلبة لـها" رسدللةملجسدتنرغندرمنشدور كطندة

التربنة الجلمعةاإلس منةبغز غز :رطسان

.9أبددونحد جمددل عبدددالنلصددر(" )5030مهــاارت التفكيــر التــأملي فــي محتــو منهــاج التربيــة

اإلسالميةللصف العاشر األساسي ومد اكتسـاب الطلبـة لهـا" رسدللةملجسدتنرغندرمنشدور كطندة
التربنة الجلمعةاإلس منةبغز غز :رطسان
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.30اندرو انمل (".)5001لماذا التفكير بطريقة القبعـات السـتة؟وماهي القبعـات السـته؟" منتددنل 
الحص النفس .

.33بخ  هللة(":)3996العالقة بـين الدافعيـة والتحصـيل فـي مـادة العلـوم لطالبـات المرحلـة

المتوسطة بالمملكة".مجطةكطنةالتربنةبجلمعةعن شم

المنلهجوارقالتدرن

دراسل ر



المجطدالعلشر العددالسلب والث ثو

.35بخد  هللددة(".)5001مــد فاعليــة نمــوذج مقتــرح للتــدريس التــأملي فــي تطــوير التربيــة

العملية بكليات التربية بالمملكة العربية السعودية".مجطةالتربنةالعطمنة المجطددالخدلم  العددد
األو .

زن دلدأم دن (".)5001العالقــة بــين التفكيــر التــأملي والتحصــيل لــد عينــة مــن
.31بركددل  

الطالب الجامعيين وطالب الثانوية العامـة فـي ضـوء بعـض المتغـي ا رت الـديمي ا رفيـة".مجطدة

جلمعةالبحرن .

العطو الترب ونةوالنفسنة المجطد 6العدد1دنسمبر 5002كطنةالتربنة

زن دلدأم دن (".)5001العالقــة بــين التفكيــر التــأملي والتحصــيل لــد عينــة مــن
.31بركددل  

الطالب الجامعيين وطالب الثانوية العامـة فـي ضـوء بعـض المتغـي ا رت الـديمي ا رفيـة".مجطدة

جلمعةالبحرن .

العطو الترب ونةوالنفسنة المجطد .العدد.دنسمبر ٣٠٠٠كطنةالتربنة

.32البركددلت ننفن (" )5000اثــر التــدريس باســتخدام اســتراتيجيات الــذكاءات المتعــددة والقبعــات

الست و .KWLفي التحصيل والتواصل والترابط الرياضي لد طالبات الصف الثالث المتوسـط
مدينة مكة المكرمة".رسللةدكتوراهغنرمنشور .جلمعةآ القرى:الممطكةالعربنةالسعودنة.

.36البرنثن خللدعبداهلل3156(.هجر )"اثر استخدام خـرائط المفـاهيم فـي تنميـة مهـارات التفكيـر

واالحتفــاظ بــالتعلم لوحــدة التكــاثر لــد طــالب الصــف الثــاني الثــانوي العلمــي".رسددللةدكتددوراهغنددر

منشود .قس المنلهجوررقالتدرن

كطنةالتدرنب جلمعةالمطكسعود:الرنل

.

.32بونو ادواردد بونو(" )5003قبعـات التفكيـر السـت"  .خطند الجنوسد  مادلب المجمد .

الثقلر ابوظب .

.30جلس د بتو عفددو نلدنددة(:)5009ا"ثــر اســتخدام طريقــة قبعــات التفكيــر الســت فــي التحصــيل

تلميــذات الصــف الرابــع االبتــدائي فــي مــادة العلــوم العامــة" جلمعددةالمستنصدرنة كطنددةالتربنة العدددد

الثلم والث ثو .مجطةالفتح.

.39جب ددر دع ددلءرهمد د (".)5001تفكيـــر مغـــاير وتنميـــة مهـــارات التفكيـــر الناقـــد واالبـــداعي لـــد

االطفال".مجطةالتربنةوالمعررة-القلهر
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تنميـــة المفـــاهيم
.50الجدب ددة ص ددفنة(".)5035فاعليـــة توظيـــف اســـتراتيجية التخيـــل الموجـــه فـــي ً
ومهارات التفكيـر التـأملي فـي العلـوم لـد طانبـات الصـف التاسـع األساسـي".كطندةالتربندة الجلمعدة
االس منة-غز .

.53الجعدلرر أسددم والصدرانر خللدوالعلرضددة محمدد(".)5009أثــر برنــامج تــدريبي لتفكيــر التــأملي

علــى إســلوب المعالجــة الذهنيــة فــي الــتعلم لــد طالبــات كليــة األميــرة عاليــة الجامعيــة (دراســة
تجريبية)",مجطةبحوثالتربنةالنوعنة جلمعةالمنصور مجطد.129-122 31

.55جددروا  رتح د عبدددالددرحم (".) 3999بقلـــم التفكيـــر  :مفـــاهيم وتطبيقـــات".عمددل :دار
الكتلبالجلمع .

دروا رتحد د د د (":)3999تعلـــــــيم التفكيـــــــر مفـــــــاهيم وتطبيقـــــــات" ا ٨دارالكت د د ددلب
.51ج د د د 

الجلمع عمل :األرد .

.51جمد د محم ددد(".)5002العمليـــات الذهنيـــة ومهـــارات التفكيـــر" الابع ددةالثلنن ددة دارالكت ددلب

الجلمع :العن .

.52الحلرث  ابراهن مسط ( ".)3999تعليم التفكير" ا 3دارالكتبلطنشروالابلعة.
الرنل
.56الحلرث إبراهن احمد(",)5003تعليم التفكير":ا ٣مكتبةالشقر 

:السعودنة.

.46الحلرث حفصة(".)4744أثر األسئلة السابرة في تنمية التفكيرالتأملي والتحصيل الدراسـي فـي

مقرر العلـوم لـد طالبـات الصـف األول المتوسـط فـي مدينـة مكـة المكرمـة",رسدللةملجسدتنر كطندة

التربنة جلمعةإ القرى:السعودنة.

.50حبنب مجدد عبددالك درن (":)3992دارسـات فـي أسـاليب التفكيـر" ا ٨مكتبدةالنهضدة

المصرنة القلهر :مصر.


عبدالكرن (":)3996التفكير ,األسس النظريـة واإلسـت ا رتيجيـات" ا٨

.59حبنب مجد
مكتبةالنهضةالمصرنة القلهر :مصر


.10حسن  رلامة المفت  بنرنفل (":)5001تأثير برنامج مقترح بالنشاط الحركي في تنمية

ةالرنلضدنة–جلمعدةبغدداد-المجطدد
التفكير التأملي لد طالبـات الخـامس االبتـدائي" مجطدةالتربند 

الحلد عشر–العددالثللث.

.13الخان دبمحمدددشددحلذ وآخددرو (")3992التفكيــر العلمــي لــدي طالــب التعلــيم العـــإلىفي
المملكة العربية السعودية الواقع والطموح" ا ٨مكتبةالعبنكل

.15الخطنط خطن نوسف وحندر عبدالطانفحسن ونون

الرنل


:السعودنة

محمدجمل الدن " ) 5001(.تدريس

العلوم في مراحل التعليم العام"(ا)5دب :دارالقط لطنشروالتوزن .

.11د بونو ادوارد(ترجمة:شرنفمحس )(".)5006قبعات التفكير الست" القلهر :نهضةمصر
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.11الدددنب ملجددد(":)5005فعاليــة برنــامج مقتــرح فــي تنميــة التفكيــر لــدي طلبــة المرحلــة

الثانوية بمحافظات غزة" رسللةدكتوراهغنرمنشور جلمعةعن شم :كطنةالبنل

.12دنبوندو ادوارد". )5003(.قبعات التفكير الست"(ترجمدةخطند الشنوشد ) أبدوظبد :

المجتم الثقلر .

.16دنبونو ادوارد ( ". )5005تحسين التفكير بطريقة القبعـات السـت "(ترجمدةعبددالاندف

خنلا).عمل :داراإلع .

 .12ارشدد حددلز محمددود(":)5001فاعليــة التــدريس التــأملي فــي تنميــة بعــض الكفايــات الالزمــة

لمعلمــي اللغــة العربيــة للتالميــذ ثنــائي اللغــة" مجطددةالق دراء والمعددرف جلمعددةع دن شددم  كطن دة

التربنة المجطدالخلم

.العدد52

.10روبددر وآخددرو ".)5001(.أبعـــاد التفكيـــر إطـــار عمـــل للمـــنهج وطـــرق التـــدريس".ا.٣
عمل :دارالفرقل .

.19السددبنع معنوف (" )5006بنــاء برنــامج تــدريبي قــائم علــى قبعــات التفكيــر الســت لــد بونــو

وقيــاس اثــره فــي تنميــة الســلوك القيــادي لــد طالبــة المرحلــة الثانويــة فــي دولــة الكويــت".رسددللة

دكتوراغنرمنشور .جلمعةعمل العربنةلدراسل العطنة.األرد .

.10سددعلد  جددود (":)5001تــدريس مهــاارت التفكيــر(مــع مئــات األمثلــة التطبيقيــة" ا 3

التوزن   ار اهلل رطسان
دارالشروقلطنشرو 

التوزن بغدداد 
.13السطو عبدالحكن (":)5001التفكير وحل المشكالت" ا ٨النبألطنشرو 

العراق

.15السطنت ر ار محمود( ":)5006التفكير الناقد واإلبداعي واستراتيجية التعليم التعاوني في
التوزن  عمل :األرد .
تدريس لمطالعة والنصوص ",ا ٨علل الكتبالحدنثلطنشرو 

.11السطن مد ك(".)5009فاعليـة الـتعلم التـأملي فـي تنميـة المفـاهيم الكيميائيـة والتفكيـر التـأملي
وتنظــيم الــذات للــتعلم لــد طالبــات المرحلــة الثانويــة" د ارسددل ر د المنددلهجواددرقالتدددرن

-09

.312

.11السددملك منددل .السددملك بشددلر(".)5033فاعليــة اســتراتيجيات القبعــات الســت فــي تحســين جــودة

االداء لعضـــو هيئـــة التـــدريس فـــي التعلـــيم العـــالي/دراســـة اســـتطالعية الراء عينـــة مـــن مدريســـي

الموصل".كطنةاالدار واالقتصلد كطنةاالدار الصنلعنة.جلمعةالموص

.12السوندا الرق’العدلون محمد(".)5003مبادئ االبداع".الكون :شركةاالبداعالخطنج .

.16الشلن  رهدوالعقن  محمد(".)5009أثر استخدام قبعات التفكير السـت فـي تـدريس العلـوم
على تنمية التفكير االبداعي والتفاعل الصفي الفظي لـد تالميـذ الصـف السـادس االبتـدائي لـد
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مدينة الرياض".مجطةدراسل ر المنلهجواإلشرافالتربو  السعودنة المجطدد(.)3العددد()5
.ص26-30

.12الشددكعة عط د (":)5002مســتو التفكيــر التــأملي لــد طلبــة البكــالوريوس والــد ا رســات

العليا بجامعة النجاح الوطنية" مجطةجلمعدةالنجدلحلطعطدو اإلنسدلننة المجطد ٣٨العدددال اربد 53
نلبط :رطسان

.10عبددل

مهددل(".)5033اثـــر اســـتخدام قبعـــات التفكيـــر الســـت فـــي تـــدريس المفـــاهيم التاريخيـــة

واســتبقائها لــد طالبــات الصــف الرابــع االدبــي فــي مــادة التــاري ".جلمعددةبغددداد-مجطددةالبحددوث

التربونةوالنفسنة العددالحلد والث ثو .ص.120-100

.16عبددد الحمنددد عبدددالعزنددز(".)4744أثــر تصــميم إســتراتيجية للــتعلم اإللكترونــي قائمــة علــى

التوليـف بــين أسـاليب الــتعلم النشـط عبــر الويـب ومهــارات التنظـيم الــذاتي علـى كــل مـن التحصــيل

واســـتراتيجيات الـــتعلم اإللكترونـــي المـــنظم ذاتيـــا,وتنميـــة مهـــارات التفكيـــر التـــأملي" مجط ددةكطن ددة

التربنة جلمعةالمنصور عدد22جزء.112-132 5

ددزنددا ( "":)5000مجطددةمركددزالبحددوثرد اآلدابوالعطددو الترب وندة 
.20عبدددالحمندد محمد 
المجطدالثللث العددالثلم .مصر.

.23عبدددالهددلدى نبن د وآخددرو (":)5001مهـــارات فـــي اللغـــة والتفكـــي"ر دارالمسددر عمددل 
األرد .

.25عبددالوهدلب رلامدةمحمدد(":)5002فعاليـة اسـتخدام بعـض اسـتارتيجيات مـا وارء المعرفــة
في تحصيل الفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحـو اسـتخدامها لـد طـالب الثـاني الثـانوي

األزهري" المجطدالثلم  العددالراب مجطةالتربنةالعطمنة جلمعةعن شم  كطنةالتربنة.

.21عبددالوهدلب رلامدةمحمدد(":)5002فعاليـة اسـتخدام بعـض اسـتراتيجيات مـا وارء المعرفــة
في تحصياللفيزياء وتنميـة التفكيـر التـأملي واالتجـاه نحـو اسـتخدامها لـد طـالب الثـاني الثـانوي

األزهري" المجطدالثلم العددالراب مجطةالتربنةالعطمنة جلمعةعن شم  كطنةالتربنة

.21عبند ولن وعفلندة عدزو(".)5001التفكيـر والمنهـاج المدرسـي" ا ٨مكتبدةالفد ح

التوزن  الك ون .
لطنشرو 
.22عبن دددا

ذوق ددل أب ددوس ددمند س ددهطنة(":)5002الــــدمال والــــتعلم والتفكيــــر "ا 5دنبون ددو 

عمل األرد

.26عزالدن  سحر (" )5030اثـر اسـتخدام فنيـة ديبونـو لقبعـات التفكيـر السـت علـى تنميـة

مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت في الكيمياء لد طالب الشعب العلمية بكليات التربيـة".رسدللة

ملجستنرغنرمنشور .مجطةكطنةالتربنةببنهل العدد(.)03
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.22العش ددلو ه دددىعب ددداهللالح ددلجعب ددداهلل(".)5000تعلـــيم مهـــارات واســـتراتيجيات التفكيـــر
المعرفية وما وراء لمعرفة للعاديين والمتخلفين".الرنل

:دارالعشلو .

.20عصفور إنمل حسن محمد(".)5030اسـتخدام طريقـة قبعـات التفكيـر السـت فـي تجنـب

أخطــاء التفكيــر وتنميــة مهــارة اتخــاذ القــارر لــد طــالب الصــف الثالــث الثــانوي فــي مــادة علــم

االجتماع".مجطةالجمعنةالتربونةلطدارسل االجتملعنة مصر العدد( )10ص.311-60
.29عفلنددة الطولددو(":)5005مســتو مهــارات التفكيــر التــأملي فــي مشــكالت التــدريب الميــداني

لد طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية "-كطنةالتربنة غز –رطسان

.60عفلنددة عددزو( ":)4666حجــم التــأثير واســتخدماته فــي الكشــف عــن مصــداقية النتــائج فــي

البحوث التربوية والنفسية" مجطةالبحوثوالدراسل التربوندةالفطسدانننة عددد 4جمعندةالبحدوث
والدراسل التربونةالفطسانننة بنرسل.

.63عفلنددة عدزووالطولددو رتحندة(":)5005مســتو مهــا ا رت التفكيــر التــأملي فــي مشــكالت

التدريب الميداني لد طلبة كلية التربيـة بالجامعـة اإلسـالمية بغـزة" مجطدةالتربندةالعطمندة المجطدد

الخلم  العدداألو  كطنةالتربنةجلمعةعن شم

.65عط  ابوالذهبالبدر  (",)5009اثر استخدام إستراتيجية مقترحة في ضوء نظريـة قبعـات

التفكير الست إلدوارد دبونو في تنمية المستويات المعيارية لالستماع لد تالميذ الصف السادس
االبتدائي".مجطةالق أر والمعررة.العدد.00:ص.332-20

.61عم ار محمدإسملعن (".)٨٣٣٠مدخل إلىعلم النفس" ا ٣مكتبةخدمةالاللب مصر.
.61العمر عانة(":)5005التفكير وتعريفه وخصائصه واساليبة وأنماطه" غز :رطسان

.62عودا  منسر (",)5006اثـر اسـتخدام طرائـق العصـف الـذهني والقبعـات السـت والمحاضـرة
المفعلة في التحصيل والتفكير التأملي لـد طلبـة الصـف العاشـر فـي مبحـث التربيـة الوطنيـة فـي

األردن".رسللةدكتوراغنرمنشور .جلمعةالنرموك.األرد .

.66العنمددلو  جنهددل أحمددد(":)5000أثــر اســتخدام طريفـــة لعــب األدوار علــي تنميــة التفكيـــر

التــأملي لــد طلبــة الصــف الثالــث األساســي" رسددللةملجسددتنرغن درمنشددور كطنةالتربنة الجلمعددة
اإلس منةبغز غز :رطسان

.62الغلمددد  مند  (" )5033تصــميم وحــدة رياضــيات باســتخدام طريقــة قبعــات التفكيــر الســت
لد ديبونو واختبار العمليات المعرفيـة العليـة ومقيـاس القـدرة علـى اتخـاذ القـرار لطالبـات الصـف

الثالـــث المتوســـط بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية" رس ددللةملجس ددتنر.قسد د من ددلهجوا ددرقت دددرن 
الرنلضددنل  جلمعددةاألمنددر نددور بن د عبدددالددرحم  الممطددكالعربنددةالسددعود :د ارسددل العطددو 
التربونة المجطد 10مطحق.5033-62
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.60الغزو زكرنددلاب دراهن ( ",)5002قبعــات التفكيــر الســت" ماددلب وزار التربنددةوالتعطددن والشددبلب
اإلمل ار .

.69الفدلر زنددلدنوسددف(":)5033مــد فاعليــة اســتخدام الــرحالت المعرفيــة عبــر الويــب ( Web
) Questsفــي تــدريس الجغرافيــا علــى مســتو التفكيــر التــأملي والتحصــيل لــد تالميــذ الصــف

الثامن األساسي",رسللةملجستنر كطنةالتربنة جلمعةاالزهر غز :رطسان .

.20رود  ابراهن محمد عبده نلسرالبندوم (". )5002اثر استخدام فنيـة ديبونـو للقبعـات
التفكيــر الســت فــي تــدريس العلــوم علــى تنميــة النزعــات التفكيــر االبــداعي ومهاراتــه لــد تالميــذ

الصف الخامس االبتدائي".مجطةالتربنةالتعطنمنة .355-01:)1( 0

.23رددوده ابدراهن ’عبددده نلسددر(".)5002اثــر اســتخدام فنيــة دي بونــو للقبعــات التــدريس الســت فــي
تـــدريس العلـــوم علـــى تنميـــة نزعـــات التفكيـــر االبـــداعي ومهاراتـــه لـــد تالميـــذ الصـــف الخـــامس

االبتدائي" مجطةالتربنةالعطمنة المجطدالثلمنكللعددالراب الشهردنسمبر .5002الجمعنةالمصرنة
لطتربنةالعطمنة كطنةالتربنةجلمعةعن شم

329ص:ص.535

.25قا ددلم نلنف ددة":)٣٠٠٨(:تعلـــيم التفكيـــر للمرحلـــة األساســـية" ا ٨دارالفك ددرلطنش ددر
سورنل" .
التوزن عمل :األرد .ا ٨شعلعلطنشروالعطو  حطب :
و 

.21قالن  نلنفة والسبلع  معنوف". )5000(.تفكيـر القبعـات السـت المرحلـة األساسـية

".عمل :دنبونولطابلعةوالنشروالتوزن .

.21القاراو عبدالعزنز(".)5030أثر استخدام استراتيجية المتشابهات فـي تنميـة عمليـات العلـم

ومهــارات التفكيــر التــأملي فــي العلــوم لــد طــالب الصــف الثــامن األساســي" كطنددةالتربنددة.الجلمعددة

االس منة–غز

.22كر إبراهن (":)3991مشكالت التدريس وتنمية مها ارت التفكير في التعليم العام" مجطةكطنة

التربنة عب شم

القلهر .

.26كشكو عملد(":)5002أثر برنامج تقني مقتـرح فـي ضـوء اإلعجـاز العلمـي بـالقرآن علـي

تنمية التفكير التأملي في العلوم لد طلبة الصف التاسـع األساسـي بغـزة" رسدللةملجسدتنرغندر

منشور الجلمعةاإلس منة:غز :رطسان 13.

.22كشددكو حمدا جمند كمددل (":)5002اثــر برنــامج تقنــي مقتــرح فــي ضــوء اإلعجــاز العلمــي
بالقرآن علي تنمية التفكير التأملي" رسللةملجستنرغنرمنشور كطنةالتربنة

.20كوران  نبن (":)5000كيف نسـتخدم "Internetا 3شدعلعلطنشدروالعطدو  حطدب:
سورنل.
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.29الكن ن

عبد اهلل وآخرو ( ":( ٣٠٠١القياس والتقويم في التعلم والتعليم" منشو ار جلمعة

القد المفتوحة أ السملق – عمل :األرد .

.00مجند سوس شدلكر(":)٣٠٠١تنمية مهاارت التفكير اإلبداعي الناقـد" ا ٨دارصدفلء

التوزن :عمل
لطنشرو 

.03محمددد هدددىوزنددرالسددند (",)5030فعاليـــة اســـتخدام برنـــامج كـــورد فـــي تحســـين مهـــارات

استخدام القـرار عـن طـالب المرحلـة األساسـية العليـة فـي أمـارات عجمـان بدولـة اإلمـارات العربيـة

المتحدة".رسللةملجستنرغنرمنشور .جلمعةعمل العربنةلدراسل العطنل.

.64محمدد زبندد محمدد قرند (".)4776التفاعـل بـين خـرائط التفكيـروبعض أسـاليب إتخـاذ القـرار

وأثــره فــي تنميــة كــل مــن التحصــيل والتفكيــر التــأملي واتخــاذ الق ـرارت لــد تالميــذ الصــف الثالــث

اإلعدادي في مادة العلوم" الجمعنةالمصرنةلطمنلهجوارقالتدرن
.01محمددد اشددرف بخن د

العدد(.516-350 )319

مددؤ (".)5006اثـــر اســـتخدام التقـــويم االصـــيل البورتفليـــوعلى تنميـــة

مهــارات التواصــل الرياضــي واالتجــاه نحــو الرياضــيات لــد تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة وبقــاء اثــر

تعلمهم" دراسةمقدمةر المؤتمرالعطم الثلم عشرمنلهجالتعطن وبنلءاالنسل العرب 56-52
نولنو.5006جلمعةعن شم

دارالضنلرة المجطداالو .329-312

.01المدددهو  حنددل (".)5035اثــر اســتخدام برنــامج القبعــات التفكيــر الســت فــي تنميــة مهــارات

التفكيــــر االبــــداعي فــــي مبحــــث حقــــوق االنســــان لــــد تالميــــذ الصــــف الســــادس بغــــزة".رس ددللة

ملجستنر منلهجوارقتدرن  كطنةالتربنة.جلمعةاالزهربغز .

شرنف(":)3995أثر تنمية قدرة التفكير التأملي عند معلمي العلوم في المرحلة
.02مصاف  

األساســية علــى فــاعليتهم التعليميــة" رسددللةدكتددوراهغن درمنشددور كطندةالد ارسددل العطن دلبللجلمعددة
األردننة

شرنف(":)3995أثر تنمية قدرة التفكير التأملي عند معلمي العلوم في المرحلة
.06مصاف  

األساســيةعلى فــاعليتهم التعليميــة" رسددللةدكتددوراهغن درمنشددور كطن دةالد ارسددل العطن دلبللجلمعددة
األردننة

.02منصددور رضددلمنصددورالسددند(".)5030فعاليــة اســتخدام إســت ا رتيجيــة القبعــات الســت

فــي تــدريس التــاري لتنميــة التفكيــر التــاريخي لــد الطــالب المعلمــين".مجطددةالجمعنددةالتربونددة

لطدراسل االجتملعنة مصر العدد 13صص326.-301

.00نلنفددة انعددل  (" )5002اثــر فاعليــة التعلــيم بأســلوب التفكيــر بالقبعــات الســت علــى مســتو

التحصــيل طلبــة الصــف التاســع األساســي فــي مبحــث الرياضــيات".رسددللةملجسددتنرغنددرمنشددور 
جلمعةمؤتة.األرد .
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مالحق الدراس

ملحق رقم ()1

قائمة بأسماء المحكمين ألدوات الدراسة
م

االسم

الدرجة العلمية

مكان العمل

1

أ.د.عبد المعا األغل

أستلذ منلهج وارق التدرن 

الجلمعةاإلس منة-غز 

1

أ.د.رتحنة الطولو

أستلذ منلهج وارق تدرن العطو 

الجلمعةاإلس منة-غز 

1

د .إسملعن الف ار

1

د.جمل الفطن 

1

د.رلنزأبوحجر

2

محلضر ر جلمعة القد

المفتوحة

المسلعد
أستلذالمنلهجوارقالتدرن
ُ

أستلذالمنلهجوارقتدرن العطو المسلعد





د.تغرندعبدالهلد 

دكتوراهر الصحةالنفسنة





أ.علئدالربع 

1



جلمعةالقد المفتوحة
جلمعةاألزهر-غز 
جلمعةاألزهر
رئن قس تربنةخلصةوزار 
تربنةوتعطن 


ملجستنرمنلهجوارقتدرن رنلضنل 


موظفر وزار تربنةوتعطن 


8

أ.نج ءبرنك 

ملجستنرمنلهجوارقتدرن رنلضنل 

نلئبمدنرمدرسة

2

أ.سنلءرضوا 

ملجستنرمنلهجوارقتدرن العطو 

موجهةالعطو بوكللةالغوث

 10أ.رقنةالف ار
 11أ.حسل الخانب
 11أ.حسل العبلدلة
 11أ.سلمنةالعبلدلة
 11أ.سلئد عواد

بكللورنو ر الكنمنلء وأسللنبتدرنسهل
بكللورنو ر الفنزنلء

معطمةالعطو ر مدرسة
عنطبو الثلنونةلطبنل 
معط العطو ر مدرسةالقرار 
لطبنن 

بكللورنو ر الفنزنلء-ملجستنرمنلهج

مدرسةالقرار 

معط العطو ر

وارقتدرن العطو 

لطبنن 

بكللورنو ر العطو 
بكللورنو عطو -رنزنلء
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معطمةالعطو ر مدرسةأ 
المؤمنن 

معطمةالعطو ر مدرسة
عنطبو الثلنونةلطبنل 

ملحق رقم ()1

قائمة المفاهيم العلمية
م

الداللة اللفظية

المفهوم العلمي

0

الحم

1

الجننل 

1

الحم

1

الافر الجنننة

1

الشنفر الوراثنة

2

الجن السلئد

1

عط الوراثة

8

الجن المتنح 

هو الجن الذ نختف أثره عند اجتملع م بدنط الجن السلئد.

2

الصفة المتنحنة

ه الصفة الت تختف ر أرراد الجن األو وتظهر ر رب

النوو   DNAحم

نوو رنبوز منقوص األكسجن نتكو م شرنامسئولة

ع تحدند الصفل
وحدا

الوراثنة ونقطهل عبر األجنل  .

الوراثة ر الكلئنل

مسئولة ع تحدند الصفل
النوو   RNAحم

الحنة تشك جزءا م DNA

الوراثنة ونقطهل عبر األجنل .

نوو رنبوز نتكو م شرنا مفرد نعم عط ترجمة

المعطومل

الوراثنة ر جزئDNAإل بروتننل

عد 

تقو بأداء كلرة الوظلئف ال زمة لحنل الكلئ الح  .

خط أوخاأ ر ترتنب أو تسطس القواعد الننتروجننة ر جزئ

DNAنؤد إل تغننر المعطومل

الوراثنة وبللتإلىتغننرتركنب

البروتن النلتج وظهور صفة جدند .
ترتنب القواعد الننتروجنننة بشك ث ث داخ جزئDNA
الت تترج إل حمو

امنننة بواساة الرانبوسو  .

هو الجن الذ نسود عط بدنط المتنح بنسبة 100 %إذا
اجتمعل معل.
أحد رروع عط البنولوج نختص بدراسة الصفل

الوراثنة

وكنفنة انتقللهل عبراألجنل ونبحث ر أسبلب التشلب واالخت ف

بن أرراد النوع الواحد.

أرراد الجن الثلن عند تزاوج رردن نقنن لصفتن مختطفتن .
 10انع از الصفل 

تنفص أزواج العوام الوراثنة عند تكون الجلمنتل

ر

المرحطة األول م االنقسل المنصف وتتحد مر أخرى عند
تكون األرراد.

 11الاراز الجنن 

التركنب الوراث لطاراز الشكط لطصفة الت نحمطهل الكلئ

الح .
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 11الاراز الشكط

الشك الخلرج لطصفة الت نحمطهل الكلئ الح  .

(المظهر )
 11السنلد التلمة
(الوراثة المندلنة)
 11الصفة السلئد 

الحللة الت نسود رنهل أحد الجننن عط بدنط األخر عند
اجتملعهمل معل سنلد تلمة بنسبة. % 100
ه الصفة الت تظهر ر جمن أرراد الجن األو وث ثة أربلع
الجن الثلن عند تزاوج رردن نقنن لصفتن مختطفتن  .

 11الصفة متملثطة الجننل
( النقنة)
 12الصفة غنر متملثطة
الجننل

(الغنر نقنة )
 11السنلد غنر التلمة
 18الصفل

بللجن 

المرتباة

 12سج النسب الوراث 

ه الصفة الت نكو رنهل العلمطن الوراثنن الممثطن لطصفة
متشلبهن ) أ إمل سلئدن أو متنحنن ).
ه الصفة الت نكو رنهل العلمطن الوراثنن الممثطن لطصفة
غنر متشلبهن ( أ جن لطصفة السلئد وجن لطصفة المتنحنة(.
ه الحللة الت ال نسود رنهل أحد الجننن عط بدنط األخر

سنلد تلمة وانمل تظهر صفة وسا بن صفت األبون  .
الصفل

الت نرتبا ظهورهل بللجننل

المحمولة عط

الكرموسو الجنس  Xوالقطن منهل عط الكرموسو الجنس . Y

مجموعة م الرموز توضح ع قة األجنل م بعضهل البع

رنمل نخص صفة مل بهدف تحدند نما توارثهل وآلنة انتقللهل
والتنبوء بلحتمل ظهورهل ر األجنل التللنة.

 10المر

الوراث 

المر

النلتج ع وجود خط جنن أو خط ر تركنب

الكروموسومل

أو عددهل ر الخطنة البشرنة .

مختطفة لتكون

 11الهندسة الوراثنة

تقننة نت م خ لهل إعلد ربا أجزاء م جننل

 11االستشلر الوراثنة

لجوء األشخلص المقبطن عط الزواج إل األابلء والمختصن

تراكنب جنننة جدند .

ر الوراثة إلجراء الفحوصل

الابنة الخلصة بلألم ار

الوراثنة لتحدند مل إذا كل الشخص لدن مر
جن المر

وراث أو نحم

ونت تقدن النصح واإلرشلد له بخصوص مل

نترتب عط هذا الزواج ر ضوء نتلئج الفحوصل

الوراث لطعلئطة .
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والسج

 11الكروموسو 
 11االستنسلخ
 11االستنسلخ الجسد 

هوالجن الذ نحم الصفةالوراثنة.
هوإنتلجنسخةابقاألص ع شئمل.
إنتلج أرراد م خ نل جسدنة مأخوذ م خ نل بللغة ونكو الفرد

النلتج حلم لصفل

الفرد الملنح لطخطنة الجسدنة .

 12االستنسلخ الجننن 

شار األجنة ونكو الفرد النلتج حلم لصفل

mRNA 11الرسو 

هوالذ نقو بنق الشنفر الوراثنةم الجننل ر النوا إل 

لطبونضة والحنوا المنو .

األبون الملنحن

الرنبوسومل لنت تصنن البروتننل المختطفةداخ السنتوب ز .

tRNA 18النلق 

هوالذ نقو بنق الحمو

rRNA 12الرانبوسوم

هوالذ نستخد ر إنتلجالرانبوسومل ر النونةداخ نوا 

 10إنزن التضلعف(إنزن 

هوإنزن نعم عط وض الننوكطنوتندا بشك مرتبعند

 11التطقنحالذات 
 11التطقنحالخطا 

هوإنتقل حبوبالطقلحم متكالزهر إل منس نف الزهر .

البطمر )

ر عمطنلتبنلءالبروتننل .

األمنننةر السنتوسو الستخدامهل

الخطنة.

تضلعفDNA

هوإنتقل حبوبالطقلحم متكزهر إل منس زهر أخر م 
نف النوععط نبل آخر.

 11مخااس لةالعلئطة

ه عبلر ع شك تخانا نرباأررادالعلئطةمعلعط مدى
عد أجنل .

 11الرواباالهندروجنننة

ه راباةبن ذر هندروجن م قلعد ننتروجنننةوذر ننتروجن 

م قلعد ننتروجنننةمتقلبطةمعهل.

 11الب زمند

ه عبلر ع DNAحطق نوجدر بع

 12مر الث سنمنل

هومر ننتجع خط ر جن عط الكروموسومل الجسدنة

 11الب هةالمنغولنة
 18مر نزفالد 

هومر نلتجع عد إنفصل زوجالكروموسو رق .44

(الهنمورنطنل)

الجننل المسؤولةع الصفل الثلنونة

الكلئنل الحنةونحم 

رق .44

هومر عد قدر عط التخثرنتنجةغنلبالبروتننل المخثر .
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ملحق رقم ()1

توزيع أسئلة اختبار التحصيل على مستويات (بلوم ) وعددها
األهداف

المحتو

التذكر

التحليل

الفهم

%51

%21

%21

عدد

األسئلة

األوزان

النسبية

الفصل األول

4

1

4

44

%41

الفصل التاني

4

4

4

47

%47

الفصل الثالث

6

1

4

44

%47

الفصل الرابع

6

1

4

44

%44

المجموع

44

44

6

47

%477

ملحق رقم ()1

توزيع أسئلة اختبار التأملي في مادة العلوم

المهارة
الفقرات

الممثلة لها

الرؤية

البصرية
9-0

الكشف عن
المغالطات
06-01

الوصول إلى
استنتاجات
20-07

476

إعطاء

تفسيرات
21-22

وضع حلول مقترحة

21-29

ملحق رقم ()1
اختبار تحصيلي

جامعــة األزهـر – غـزة

عمــادة الدراسات العليا
كلية التربية

قسم مناهج وطرق التدريس
الموضوع/طلب تحكيم اختبار تحصيلي

الدكتور ................................/المحترم
تقو البلحثةبإجراءدراسةبعنوا /

اثــر توظيــف قبعــات التفكيــر الســت فــي تــدريس العلــوم علــى مســتو التحصــيل ومهــارات التفكيــر
التأملي لد طالبات الصف العاشر بمحافظة خان يونس.

وهذااختبلرتحصنط نرج منك التكر بتحكنم ورقملترون منلسبلر هذهاألدا رنملنخص:
صنلغةاألسئطةصنلغةتربونة.-تقنن المحتوىالعطم لألسئطة.

حذفأوإضلرةأسئطةأوإبداءأ م حظل أخرى.المهارة

التذكر

الفهم

التحليل

عدد األسئلة

الفقرات الممثلة لها

26-0

20-27

51-22

51

مع تحيات الباحثة/آالء العبادلة

476

جدول يوضح رأي المحكمين في مد مناسبة أسئلة إختبار التحصيل للمفاهيم لقياس مستويات
تصنيف بلوم للمجال المعرفي (التذكر-الفهم –التحليل)

رقم

مد وضوح

التعديل المطلوب إذا كان السؤال غير واضح أو غير

السؤال

صياغة السؤال

مناسب





التذكر

الفهم

التحليل

واضح

غير واضح

1
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ملحق رقم ()6

اإلختبار التحصيلي لقياس مستويات تصنيف بلوم للمجال المعرفي المحددة في مادة العلوم وحدة
الوراثة للصف العاشر

 )4وحد الوراثةر الكلئنل الحنةتشك جزءام DNAونكو مسئوالع صفةوراثنةمعننة:
الكروموسومل 

أ)
ب)

ج)

الننوكطنوسو 

د)

 )4تعرفالشنفر الوراثنةبأنهل:

مخزو المعطومل الوراثنةر 

أ)

ج)

جز ءDNA
ب)

الجننل 

الغلمنتل 
ترتنبالقواعدالننتروجنننةداخ 

جز ءDNA

س س م وحدا بنلئنةتدع 

د)

الننوكطنوتندا 

خاأر ترتنبالقواعدالننتروجنننة

داخ جز ءDNA

 )4عندتزاوجرردن نقنن لصفتن مختطفتن رإ جمن اررادالجن االو نحمطو الصفة:
أ)

السلئد 

ج)

المتأثر بللبنئة

ب)

المتنحنة

د)

المرتباةبللجن

أ)

األحمل

األمنننة

ج)

النونة

ب)

األحمل

النوونة

د)

رنبوسومل 

 )1الجزءالمسئو ع نق الصفل الوراثنةه :

 )4المر النلتجع افر وراثنةمتنحنةر الجنندل المحمولدةعطد الكروموسدو الجنسد ()X
هومر :
أ)
ب)

الب هةالمنغولنة

ج)

الث سنمنل

د)

 )4الصفةالوراثنةالت تتب السنلد الغنرالتلمةه :

العم الطون 

كطوزمنر4

أ)

نزفالد 

ج)

لو األزهلرر نبل ر السمكة

ب)

عم األلوا 

د)

(أ ب)معل

أ)

عددالقواعدالننتروجنننة

ج)

موض مجموعةالفوسفل

ب)

تنظن القواعدالننتروجنننة

 )6تعتمدشنفر الحم

النوو ()DNAعط :

444

د)عددذ ار الكربو

 )6نرثاالب الذكرالمر ر حللةاألم ار

المرتباةبللجن م :

أ)

األ 

ج)

(أ ب)معل

ب)

األب

د)

لن مملسبق

أ)

X

ج)

(أ ب)معل

ب)

Y

د)

لن مملسبق

أ)

XBXB

ج)

XbXb

 )6الجن المتنح الذ نسببالمر الوراث الجنس نكو محموالعط الكروموسو الجنس :

)47الارازالجنن ألنث مصلبةبمر عم األلوا :
 B

ب)

X Xb

أ)

tRNA

)44نقو بنق الحمو
ب)

د)

لن مملسبق

ج)

rRNA

األمنننةم السنتوسو إلىللرانبوسومل :

mRNA

د)

DNA

)44نسم الجن الذ نسودعط بدنط إذااجتمعلمعلبللجن :
أ)
ب)

المتنح 

ج)

السلئد

د)

األلن 

المرتبابللجن

)44الجن الذ نختف أثرهعنداجتملع م بدنط هوالجن :
أ)

المتنح 

ج)

السلئد

ب)

األلن 

د)

المرتبابللجن

أ)

غنرمتملثطةالجننل 

ج)

متأثر بللبنئة

ب)

متملثطةالجننل 

د)

المندلنة

أ)

الكروموسوم 

ج)

الجنن 

)41الصفةالت نكو رنهلالعلم

الوراثنل الممث

لهلمتشلبهن ه الصفة:

)44زوجالعوام الوراثنةالذ نمث الصفةالت نحمطهلالكلئ الح هوالاراز:
ب)

الشكط 

أ)

الارازالكروموس وم 

د)

البنئ 

ج)

الارازالبنئ 

)44الشك الظلهر لطصفةالت نحمطهلالكلئ الح :
ب)

الارازالشكط 

د)

الارازالجنن

)46الحللةالت نسودرنهلأحدالجننن عط بدنط اآلخربنسبة:%477
أ)

السنلد غنرالتلمة

ب)
444

الصفل ال مندلنة

ج)

السنلد التلمة

أ)

ال مندلنة

د)

الصفل المرتباةبللجن

ج)

المرتباةبللجن 

)46الصفل الت نرتباظهورهلبللجننل المحمولةعط الكروموسو الجنس  Xه الصفل :
ب)

المتأثر بللجن 

أ)

الافر 

د)

المتأثر بللبنئة

ج)

البصمةالوراثنة

باأجزاءم جننل مختطفةلتكون تراكنبجنننةجدند :

 )46تقننةنت م خ لهلإعلد ر
ب)

االستنسلخ

د)

)47نعرفاالستنسلخالجسد بأن :
نق األجنة

أ)
ب)

ج)

زراعةاالنسجة

هندسةالجننل 

شاراألجنة

إنتلجرردنسخةابقاألص م 

د)

خطنةجسدنة.

)44مر الب هةالمنغولنةنلتجع عد انفصل زوجالكروموسومل رق :
أ)

44

ب)

44

أ)

أدننن 

ج)

44

د)

44

ج)

ثلنمن 

)44جمن القواعدالننتروجنننةالتللنةموجود ر RNAملعدا:
ب)

سلنتوسن 

د)

غوانن 

جالعوامد د الوراثن ددةلطجنن ددل المتقلبط ددةتنفصد د عن دددتك ددون الغلمنت ددل رد د عمطن ددةاالنقس ددل 
)44زو 

المنصفهوقلنو :

ج)انع از الصفل .

أ)مند األو .

ب)مند الثلن .

د)(أ+ج)معل.

أ)الذات .

ج)جنن .

)41انتقل حبوبالطقلحم متكزهر إل منس نف الزهر هوتطقنح:

ب)الخطا .

د)وراث اوصنلع .

أ)الهندسةالوراثنة.

ج)مر نزفالد .

)44مر نلتجع خط ر تركنبالكروموسومل أوعددهلر الخطنةالبشرنة:
د)مر الث سنمنل.

ب)المر الوراث .

)44إنتلجأررادله نسخةابقاالصطم خطنةبللغةه :

ب)االستنسلخالجنن .

أ)االستنسلخالجسد .
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ج)الشنفر الوراثنة.
)46

أ)
ب)

د)الهندسةالوراثنة.

صفل الكلئ الح محصطةألثرالعوام البنئنةوالوراثنةنفسربأ :

الجننل تطغ عم العوام البنئنة.

ج)

الجننل تعد الصفةوالبنئةتحددهل.

)46

أ)
ب)

)46
أ)
ب)

)47

جمن ملنط م أنواعالحم

د)

العوام البنئنةالتؤثرر عم الجننل .
الجننل تحددالصفةوالبنئةتعدلهل.

النوو الرنبوز ملعدا:

tRNA

ج)

rRNA

د)

DNA

mRNA

هدفتضلعف DNAر الخ نلنحدثلطمحلرظةعط :
نق المعطومل الوراثنة

ج)

عددثلب م الكروموسومل 

د)

نتكو الننوكطوتندم اآلت ملعدا:

ك مملسبق

أ)

حم

ب)

جز ءسكرخملس 

أ)

الثلنمن 

ج)

ب)

السلنتوسن 

د)

الجوانن

أ)

سلئد والعلم

ب)

متنحنةوالعلم

)44

)44

الفوسفورنك

انقسل الخطنة

جمن ملنط ندخ ر تركنبالحم

ج)

قواعدننتروجنننة

د)

حم

نوو

النوراسن 

النوو ()DNAملعدا:

الخلرج لهلبأنهلصفة:

نفسرعد تمننزالارازالجنن لصفةملم الشك

لهلمتشلبهن 

الوراثنل الممث
الوراثنل الممث



ج)

سلئد والعلم

الوراثنل الممث



د)

سلئد والعلم

الوراثنل الممث



لهلغنرمتشلبهن 



لهلمتشلبهن 
)44
أ)
ب)

لهلقدنكونل متشلبهن أوغنر

متشلبهن

السببر ظهورالصفةالمتنحنةعندتزاوجرردن غنرمتملثط الجننل لصفةمل:
اجتملعالجننن السلئدن 

ج)

اجتملعالجننن المتنحنن معل

د)

اجتملعالجن السلئدم الجن المتنح 

اختفلءالجن المتنح 

 )41التفسنرالوراث لظهورنسبة4:4أ األبون :


أ)

متملثط الجننل لطصفةالسلئد 

ب)

إحداهملمتملث لطجننل متنحوآخر

ج)

غنرمتملثط الجننل لطصفل السلئد 

غنرمتملث الجننل سلئد 

والمتنحنة

444

د)

لن مملسبق

أ)

نتتب توارثصفةملعبراألجنل 

)44
ب)

السببر استخدا مخااس لةالعلئطةأن :
ج)

نفسرارنقةتحدندالجن ر 

د)

اإلنسل 
)44

أ)

نحدثمر نزفالد (الهنمورنطنل)بسبب

أ)عد قدر الد عط التخثر

ج)زنلد قدر الد عط التخثر

جمن ملنط م أسبلبحدوثالاف ار ملعدا:

التعر لإلشعلعل .

ب)
ج)

قدر الخ نلعط إص حاألخالء

أ)

د)(أ+ب)معل

ر الد 

التعر لطكنملونل .

)46

د)

عد قدر الخ نلعط إص ح

األخالءأثنلءتضلعف .DNA

أثنلءتضلعف .DNA
وظنفةالحم

النوو :tRNA

نق المعطومل الوراثنةم النوا 

ج)

إلىللرانبوسو 
ب)

نبن أثرالبنئةعط صفل الكلئ 

الح 

ب)غنلباحدالبروتننل المخثر 
)46

ننظ تجلربتزاوجبن األرراد

ترجمةالمعطومل الوراثنةر جز ء

د)

تخزن المعطومل الوراثنةر جز ءDNA

نق الحمو

األمنننةإلىللرانبوس و 

DNAإلىبروتننل 

)46نفسرالتشلب بن الاف ووالدن وعد التالبقبننهملر أن نرث:
أ)

علم م األبرقا

ج)

علم م األ رقا

ب)

علم م األبوعلم م األ 

د)

علمطن م األبوعلم م األ 

أ)

السنلد غنرالتلمةلطجن المتنح 

ج)

السنلد التلمةلطجن السلئد

)17السببر ظهورصفةأحداألبون عندتزاوجرردن نقنن لصفتن مختطفتن :
ب)

السنلد غنرالتلمةلطجن السلئد

د)

 )14سببحدوثاإلصلبةبمر الب هةالمنغولنة:
عد انفصل كروموسو رق ()44

ه)
و)

ز)

رق ()44
عد انفصل كروموسو 

ح)

 )14مر الث سنمنلنلتجع :
أ)

افر وراثنةمتنحنة

444

السنلد التلمةلطجن المتنح 

حدوثانفصل كروموسو رق ()44
حدوثانفصل كروموسو رق ()44

ب) خط ر جن نوجدر الكروموسو الجسد 

د)تكسرسرن ر خ نلالد الحمراء

رق ()44

ج)

(أ ب)معل

أ)

نطز لظهورالمر عندالذكور

ب)

نرثالذكرجن المر م والده

 )14نفسرارتفلعنسبةإصلبةالذكوربمر نزفالد ع ا ر أن :
ج)

نطز لظهورالمر عندالذكور

د)

نكف لظهورالمر عندا علم 

علم واحدمتنح 

علمطن 

واحدرقا

)11عندتطقنحنبلت بلزن ءاون السلق(غنرنق )رل نسبةالنبل اون السلقر األرراد
الجن النلتجهو:
50%

أ)
ب)

ج)

25%

د)

75%
70%

 )14إذاكل األبواأل حلمطن لمر الث سنمنلرل نسبةاإلصلبةر األبنلءتكو :
أ)

100%

ج)

25%

ب)

50%

د)

75%

 )14عندتطقنحنبلت بلزن ءأحدهملأرجوان األزهلرنق واآلخرأبن
األزهلرر الجن األو ه :

أبن

صفر%

أ)
ب)

ج)

25%

د)

األزهلررل نسبة

75%

لن مملسبق

 )16عندتطقنحنبل ر السمكةك هملزهر األزهلررل نسبةالنبل النلتجالزهر األزهلر
ه :

أ)

75%

ج)

50%

ب)

25%

د)

100%

 )16عندتطقنحبلزن ءأخضرالقرو (غنرنق )م اصفرالقرو رل نسبةأصفرالقرو 
ه :

100%

أ)
ب)

ج)

75%

د)

50%

لن مملسبق

 )16عندتزاوجرج سطن م مر عم األلوا بلم أر سطنمةم مر عم األلوا  
رأنجب ذكرمصلببعم األلوا رل الارازالجنن لأل هو:
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أ)
ب)

XBXB

ج)

XBXb

د)

XbXb

لن مملسبق

 )47إذاكل +التركنبالجنن لصفةملهوMmرل الجلمنتل الت تحو الجن السلئده :
أ)
ب)

50%

ج)

75%

100%

د) 25%
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ملحق رقم()7

تعليمات اإلختبار التحصيلي

عزيزتي الطالبة/السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته

نهدف ھذا اإلختبلر إل لقنل المستوىالتحصنط لدى اللبل

الصف العلشر ر الوحدد األولد 

م الفص الثلن ر الكتلبالذ لدنك .أرجو اإلجلبة عط أسئطة اإلختبلر بك دقدة وعنلندة عطمدل

بأ نتلئجهذااإلختبلر ستستخد رقا ألغ ار

البحث العطم ولن

قرندب أو بعندد
لهل ع قدة مد 

بدرجلتك ر المدرسة ول ناط عط النتلئج أحد سوىالبلحثة

 .أرجو قراءة التعليمات التالية قبل البدء بعملية اإلجابة:

 – ٨ال تكتب شنئل عط ھذه الكراسة رلإلجلبة عط ورقة اإلجلبة المررقة.

 – ٣نتكو ھذا اإلختبلر م ( )50سدؤاال مد ندوع االختندلر مد متعددد لكد سدؤا أربد إجلبدل
تختلر إجلبةواحد رقا.

وعطنك أ

 – ٢الزم المخصصلهذا اإلختبلر (  ) 40دقنقة.
 – .اقرئ ك سؤا واجلبلت جندا وحددد اإلجلبدة الصدحنحة ثد ضدع ع مدة ) (رد مربد

الرمز الدا عط اإلجلبة الصحنحة.
 – ٠ال تخمن اإلجلبل

ور حللة عد القدر عط اإلجلبة ع السؤا اتركنهل.

وفي ما يلي مثاال محلوالً لتوضيح طريقة اإلجابة:

)0عدد الروابط الهيدروجينية بين اإلدنين والثايمين في :DNA

أ ) واحدة

ج ) ثالثة
رقم السؤال

د ) أربعة

اإلجابة
أ

رمز اإلجابة

ب ( رابطتين

ج

ب

د



رلإلجلبة الصحنحة كمل ت حظ ھ ذا

الرمز )ب)لذا نض إشدلر )  ( تحد

ورقةاإلجلبة المررقة كمل ھو مبن أع ه .

الرمدز(ب( عطد
الباحثة/

آالء عبد العظيم العبادلة
446

ورقة اإلجابة
رقم السؤال

اإلجابة
أ

ب

ج

د
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اإلختبار التحصيلي لقياس مستويات تصنيف بلوم للمجال المعرفي المحددة في مادة العلوم وحدة
الوراثة للصف العاشر

)1وحد الوراثةر الكلئنل الحنةتشك جزءام DNAونكو مسئوالع صفةوراثنةمعننة

أ)

الكروموسومل 

ج)

الجننل 

ب)

الننوكطنوسو 

د)

الغلمنتل 

)2عندتزاوجرردن نقنن لصفتن مختطفتن رإ جمن اررادالجن االو نحمطو الصفة:
أ)

ب)

ج)

السلئد 

د)

المتنحنة

)3الجزءالمسئو ع نق الصفل الوراثنةه :

أ)

ب)

األحمل
األحمل

األمنننة
النوونة

ج)
د)

المتأثر بللبنئة

المرتباةبللجن 

النونة

رنبوسومل 

)4المددر النددلتجعد افددر وراثنددةمتنحنددةرد الجننددل المحمولددةعطد الكروموسد و الجنسد ()X
هومر :

أ)

الب هةالمنغولنة

ب)

الث سنمنل

أ)

نزفالد 

ج)
د)

)0الصفةالوراثنةالت تتب السنلد الغنرالتلمةه :

ب)

عم األلوا 

)1تعتمدشنفر الحم

أ)

ب)

ج)
د)
النوو ()DNAعط :

عددالقواعدالننتروجنننة

تنظن القواعدالننتروجنننة

).نرثاالب الذكرالمر ر حللةاألم ار

ج)
د)

العم الطون 
كطوزمنر1

لو األزهلرر نبل ر السمكة

(أ ب)معل

عددذ ار الكربو 

موض مجموعةالفوسفل 

المرتباةبللجن م :
ج)

(أ ب)معل

أ)

األ 

لن مملسبق

ب)

األب

د)

أ)

X

ج)

(أ ب)معل

ب)

Y

د)

لن مملسبق

)0الجن المتنح الذ نسببالمر الوراث الجنس نكو محموالعط الكروموسو الجنس 
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)2الارازالجنن ألنث مصلبةبمر عم األلوا :

أ)

XBXB

ج)

XbXb

ب)

XB Xb

د)

لن مملسبق

أ)

tRNA

ج)

rRNA

ب)

mRNA

د)

DNA

أ)

المتنح 

ج)

األلن 

)18نقو بنق الحمو

األمنننةم السنت وسو إلىللرانبوسومل :

)11نسم الجن الذ نسودعط بدنط إذااجتمعلمعلبللجن :

ب)

السلئد

أ)

المتنح 

د)

المرتبابللجن 

)12الجن الذ نختف أثرهعنداجتملع م بدنط هوالجن :

ب)

األلن 

)13الصفةالت نكو رنهلالعلم

أ)

ب)

ج)

غنرمتملثطةالجننل 

د)
الوراثنل الممث

متملثطةالجننل 

السلئد

المرتبابللجن 

لهلمتشلبهن ه الصفة:

ج)
د)

متأثر بللبنئة
المندلنة

)14زوجالعوام الوراثنةالذ نمث الصفةالت نحمطهلالكلئ الح هوالاراز:

أ)

الكروموسوم 

ج)

الجنن 

ب)

الشكط 

د)

البنئ 



)10الشك الظلهر لطصفةالت نحمطهلالكلئ الح :
أ)

ب)

ج)

الارازالكروموسوم 

د)

الارازالشكط 

الارازالبنئ 
الارازالجنن 

)11الحللةالت نسودرنهلأحدالجننن عط بدنط اآلخربنسبة:%188

أ)

ب)

ج)

السنلد غنرالتلمة

د)

الصفل ال مندلنة

السنلد التلمة

الصفل المرتباةبللجن 

)1.الصفل الت نرتباظهورهلبللجننل المحمولةعط الكروموسو الجنس Xه الصفل 

أ)

ال مندلنة

ج)

المرتباةبللجن 

ب)

المتأثر بللجن 

د)

المتأثر بللبنئة


)10تقننةنت م خ لهلإعلد رباأجزاءم جننل مختطفةلتكون تراكنبجنننةجدند :
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أ)

ب)

ج)

الافر 

د)

االستنسلخ

البصمةالوراثنة
هندسةالجننل 



)12مر الب هةالمنغولنةنلتجع عد انفصل زوجالكروموسومل رق :

أ)

11

ج)

21

ب)

12

د)

22

أ)

أدننن 

ج)

ثلنمن 

)28جمن القواعدالننتروجنننةالتللنةموجود ر RNAملعدا:

ب)

د)

سلنتوسن 

غوانن 

)21زوجالعوامد د الوراثن ددةلطجنن ددل المتقلبط ددةتنفصد د عن دددتك ددون الغلمنت ددل رد د عمطن ددةاالنقس ددل 

المنصفهوقلنو :

ج)انع از الصفل .

أ)مند األو .

ب)مند الثلن .

د)(أ+ج)معل.

أ)الذات .

ج)جنن .

ب)الخطا .

د)وراث اوصنلع .

أ)الهندسةالوراثنة.

ج)مر نزفالد .

)22انتقل حبوبالطقلحم متكزهر إل منس نف الزهر هوتطقنح:

)23مر نلتجع خط ر تركنبالكروموسومل أوعددهلر الخطنةالبشرنة:

ب)المر الوراث .

د)مر الث سنمنل.

أ)االستنسلخالجسد .

ج)الشنفر الوراثنة.

)24إنتلجأررادله نسخةابقاالصطم خطنةبللغةه :

د)الهندسةالوراثنة.

ب)االستنسلخالجنن .

)20صفل الكلئ الح محصطةألثرالعوام البنئنةوالوراثنةنفسربأ :

أ)

ب)

الجننل تطغ عم العوام البنئنة.

الجننل تعد الصفةوالبنئةتحددهل.

)21جمن ملنط م أنواعالحم
أ)

ب)

ج)

العوامد د د البنئن د ددةالت د ددؤثررد د د عمد د د 

د)

الجننل تحددالصفةوالبنئةتعدلهل.

ج)

DNA

الجننل .

النوو الرنبوز ملعدا:

tRNA

د)

rRNA
441

mRNA

)2.هدفتضلعفDNAر الخ نلنحدثلطمحلرظةعط :

أ)

نق المعطومل الوراثنة

ج)

انقسل الخطنة

ب)

عددثلب م الكروموسومل 

د)

ك مملسبق



)20جمن ملنط ندخ ر تركنبالحم
أ)

ب)

النوو ()DNAملعدا:
ج)

الثلنمن 

د)

السلنتوسن 

النوراسن 
الجوانن 

)22نفسرعد تمننزالارازالجنن لصفةملم الشك الخلرج لهلبأنهلصفة:

أ)

س ددلئد والع ددلم

الوراثن ددل المم ددث



ج)

س ددلئد والع ددلم

الوراثن ددل المم ددث



ب)

متنحنددةوالعددلم

الوراثنددل الممددث



د)

س ددلئد والع ددلم

الوراثن ددل المم ددث



لهلمتشلبهن 
لهلمتشلبهن 

لهلغنرمتشلبهن 

لهلقدنكونل متشلبهن أوغنرمتشلبهن 

)38التفسنرالوراث لظهورنسبة121أ األبون :

أ)

متمد د ددلثط الجنند د ددل لطصد د ددفةالس د د ددلئد 

ج)

غن د د ددرمتم د د ددلثط الجنن د د ددل لطص د د ددفل 

ب)

إحداهملمتملثد لطجنندل متدنحوآخدر

د)

لن مملسبق

السلئد 

والمتنحنة

غنرمتملث الجننل سلئد 

)31السببر استخدا مخااس لةالعلئطةأن :

أ)

ب)

نتتب توارثصفةملعبراألجنل 

نفسد د ددرارنقد د ددةتحدند د دددالجد د ددن ر د د د 

ج)
د)

اإلنسل 

)32نحدثمر نزفالد (الهنمورنطنل)بسبب
أ)عد قدر الد عط التخثر

ننظ تجلربتزاوجبن األرراد

نبددن أثددرالبنئددةعط د صددفل الكددلئ 

الح 
ج)زنلد قدر الد عط التخثر

د)(أ+ب)معل

ب)غنلباحدالبروتننل المخثر ر الد 

)33جمن ملنط م أسبلبحدوثالاف ار ملعدا:

أ)


ب)



التعر لإلشعلعل .

ج)

ق دددر الخ ن ددلعطد د إصدد حاألخا ددلء

التعر لطكنملونل .

د)

عد د ددد قد د دددر الخ ند د ددلعط د د د إص د د د ح

أثنلءتضلعف.DNA

األخالءأثنلءتضلعف.DNA

444

)34وظنفةالحم



النوو :tRNA
ج)

أ)نق د د د د د المعطومد د د د ددل الوراثند د د د ددةم د د د د د الن د د د د دوا 

إلىللرانبوسو 
ب)
DNA

د)

تخزن المعطومدل الوراثندةرد جدز ء

األمنننةإلىللرانبوسو 

نق الحمو

الوراثنةر جز ء
ترجمةالمعطومل  

DNAالبروتننل


)30السببر ظهورصفةأحداألبون عندتزاوجرردن نقنن لصفتن مختطفتن :

أ)

السنلد غنرالتلمةلطجن المتنح 

ج)

السنلد التلمةلطجن السلئد

ب)

السنلد غنرالتلمةلطجن السلئد

د)

السنلد التلمةلطجن المتنح 

أ)

عد انفصل كروموسو رق ()21

ج)

حدوثانفصل كروموسو رق ()21

ب)

عد انفصل كروموسو رق ()23

د)

حد د دددوثانفصد د ددل كروموسد د ددو رق د د د ()23

أ)

افر وراثنةمتنحنة

ج)

(أ ب)معل

)31سببحدوثاإلصلبةبمر الب هةالمنغولنة:

)3.مر الث سنمنلنلتجع :

ب)

د)تكسرسرن ر خ نلالد الحمراء

خطد رد جددن نوجدددرد الك روموسددو 

الجسد رق ()21

)30نفسرارتفلعنسبةإصلبةالذكوربمر نزفالد ع ا ر أن :

أ)

ج)

نط د ددز لظه د ددورالم د ددر عن د دددال د ددذكور

علمطن 

ب)

نط د ددز لظه د ددورالم د ددر عن د دددال د ددذكور

علم واحدمتنح 

د)

نرثالذكرجن المر م والده

نكف د لظهددورالمددر عندددا علم د 

واحدرقا



)32عندتطقنحنبلت بدلزن ءاوند السدلق(غندرنقد )ردل نسدبةالنبدل اوند السدلقرد األردراد
الجن النلتجهو:

أ)

%08

ب)

%20

ج)

%.0

د)

%.8

)48عندتطقنحنبلت بلزن ءأحدهملأرجوان األزهلرنق واآلخرأبن
األزهلرر الجن األو ه :
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األزهدلرردل نسدبةأبدن



أ)

ب)

ج)

صفر%

د)

%20

%.0

لن مملسبق

)41عندتطقنحنبل ر السمكةك هملزهر األزهلررل نسبةالنبل النلتجالزهر األزهلره :

أ)

ب)

ج)

%.0

د)

%20

%08

%188

)42عندتطقنحبلزن ءأخضرالقرو (غنرنق )م اصفرالقرو ردل نسدبةأصدفرالقدرو هد 

:

أ)

ب)

ج)

%188

د)

%.0



%08

لن مملسبق

)43إذاكل +التركنبالجنن لصفةملهوMmرل الجلمنتل الت تحو الجن السلئده :

أ)

%08

ب)

%.0

ج)

%188

د)%20
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ملحق رقم ()1
اختبار التأملي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جلمعددةاألزهدر–غدز 
عمددلد الدراسل العطندل

كطنةالتربنة

قس منلهجوارقالتدرن 
الموضوع/طلب تحكيم اختبار مهارات التفكير التأملي

الدكتور ................................/المحترم
تقو البلحثةبإجراءدراسةبعنوا /

اثــر توظيــف قبعــات التفكيــر الســت فــي تــدريس العلــوم علــى مســتو التحصــيل ومهــارات التفكيــر
التأملي لد طالبات الصف العاشر بمحافظة خان يونس .

مررقاختبلرنهدفلقنل مهل ار التفكنرالتأمط  نرج التكر بتحكنم رنملنخص:
قدر األسئطةعط قنل التفكنرالتأمط وأبعلده.-تقنن المحتوىالعطم لألسئطة.

حذفأوإضلرةأسئطةأوإبداءأ م حظل أخرىقدتسله ر تعزنزاإلختبلر.صنلغةاألسئطةصنلغةتربونةصحنحة.
المهارة
الفقرات

الممثلة لها

الرؤيــــــــــــــــــــــة الكشــــف عــــن الوصـــول إلـــى إعطـــــــــــــــــــــاء وضـــــع حلـــــول

البصرية

9-0

المغالطات

استنتاجات

20-07

06-01

مقترحة

تفسيرات

21-22

21-29

مع تحيات الباحثة

آالء عبد العظيم العبادلة
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جدول يوضح رأي المحكمين في مد مناسبة أسئلة مقياس مهارات التفكير التأملي لقياس
مهارات الخمسة الحددة

رق

مدى منلسبة السؤا لقنل

السؤا 
التأم و



الم حظة

ع الكشف
المغللال 

الوصو
إل

كل إذا الماطوب التعدن

مدىوضوح

ھا ار التفكنر

صنلغة السؤا 

إعالء

وض

تفسن ار

حطو

استنتلج

مقنعة

مقترحة

واضح

غنر
واضح

السؤا غنر واضح أو
غنرمنلسب


1

















1
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ملحق رقم()9

اإلختبار التأملي لقياس مهارات التفكير التأملي الخمسة المحددة في مادة العلوم وحدة الوراثة
للصف العاشر

)4تأم الشك المجلورث اكم النلقصم الخنل ار التللنة:

أ)سكررانبوزمنقوصاألكسجن 
ب)قلعد ننتروجنننة
ج)غوانن 

د)سكررانبوز


الحمض النووي





مجموعة
فوسفات

DNA

جزيء سكر
خماسي

؟





تركيب النيوكليوتيد

)4ر ضوءتأمطكلطنملذجالتللنة رأنهملنمث تركنبالحم





444

النوو :DNA

)4م د خ د

رانبوز):

الم حظددةوالتأم د أ األشددكل التللنددةنمث د البنددلءاألسلس د لطننوكطنوتندددا (سددكر

أ)ب) 




ج)د)







)1م خ

الم حظةوالتأم أ م اإلشكل التللنةنمث الثلنمن :

أ)ب)




ج)د)





444

)4تأم الشك المجلوروالحظأ م هذهالخنل ار صحنحة:

أ)ادنددن نقلب د سلنتوسددن حنددثأنهددلراباتددن 

ج)ادنن نقب ثلنمن براباةهندروجنننة

هندروجنننة

د)جمن ملسبقصحنح

ب)غ د د د د دوانن نقلبدد د د د د سلنتوس د د د د ددن 4رواب د د د د ددا
هندروجنننة










)4م خ

الم حظةوالتأم أكم المخااالتلل :



أ)سطسطتل DNAجدندتل ب)سطسطتلRNAجدندتل 
ج)سطسطةDNAواحد د)سطسةRNAواحد جدند 


؟

نتيج عملي تض عف

الا  DNAأصلي
الا  DNAأصلي

444

)6م خ

الم حظةوالتأم أ المخاال التللنةتوضحتكون الغلمنتل بشك ابنع لتكو 

رردابنع :

41ب)
)
أ
41




إخص ب

24

23

22

23
إخص ب



4.

23
23

41

)د)
ج
40

41





23
إخص ب




)6م د خ د

23

22
إخص ب

23
41

24
23

40

الم حظ دةوالتأم د لتفسددن ار منددد الوراثنددةمددلهددونددلتجتطقددنحنبددل بددلزن ءارج دوان 

األزهلرم نبل بلزن ءبنضلءاألزهلر:
أ)4:4

ب)%44:%64
ج)%44:%44

د)(ا+ب)معل

441

)6م خ


التأم والم حظةر الرسو التخانانةالتللنةأ منهلنمث االنقسل المتسلو :



)47الافر ه حدوثخاأر ترتنبأوتسطس القواعددالننتروجننندةرد جدزئDNAممدلندؤد 

إل تغننرالمعطومل الوراثنة.وهذهالعبل ار جمنعهلصحنحةملعدا:

ج)التعر لإلشعلعل 

أ)التعر لطكنملونل 

ب)ع ددد ق دددر الخ ن ددلعطد د إصد د حالخا ددأ

د)قد دددر الخ ند ددلعط د د إص د د حالخاد ددأأثند ددلء

أثنلءتضلعفDNA

تضلعفDNA

أ)ل دورر نموجس الكلئ عدندالخ نل

ج)نحدثر جمن الخ نل

)44حددالعبلر الغنرصحنحةع االنقسل المتسلو ر الخ نل:

ب)نقو بتعون


الخ نلالتللفة

)44هذهالصفل نكو رنهلالعلم

أ)متملثطةالجننل 

د)وظنفددةالتكددلثرر د الكلئنددل وحنددد الخطنددة
الوراثنل الممث

ب)غنرمتملثطةالجننل 

لهلمختطفل  حددالعبلر الغنرصحنحة:

ج)متأثر بللبنئة

د)المندلنة

)44د ارسددةالو ارثددةر د اإلنسددل أكثددرصددعوبةمنهددلر د الكلئنددل الحنددةاألخددرىلعددد أسددبلب حدددد

العبلر الغنرصحنحة:

ج)سددهولةتركنددبالكروموسددومل وقطددةعدددد

أ) اددو عمددراإلنسددل وقطددةعددددأر دراد

الجننل 

العلئطة

ب)كثر عددالكروموسومل ()44زوجل

د)عد ددد إمكلنن د ددةتنظ د ددن تجد ددلربتدد دزاوجب د ددن 



األررادألسبلبأخ قنةواجتملعنة

الرن ر الانور
أ) 

ج)األزهلرر نبل ر السمكة

)41حددالعبلر الغنرصحنحةلطصفل التلبعةلطسنلد الغنرتلمة:
د)(أ+ج)معل

ب)األزهلرر نبل البلزن ء
444

)44حددالعبلر الغنرصحنحةلطصفل الت درسهلمند ر ضم الصفل السبعةالمتضلد :

أ)ل و األزهلر

ج)لو القرو 

ب)لو البذور

د)سمكالسلق

)44حددالعبلر الغنرصحنحةم األم ار

أ)الث سنمنل

الوراثنةالمرتباةبللجن ر اإلنسل :
ج)الب هةالمنغولنة

د)السكر 

ب)العم الطون 

لطخطنةتحتو 

 )46م الشك المقلب نستنتجأ ك خطنةر الدورالنهلئ م االنقسل المتسلو

عط :

أ)نصفالعدداألصط م الكروموسومل 

ب)نفد العددداألصدط مد الكروموسدومل ضدعفالعددداألصدط 
م الكروموسومل 

د)ث ثأضعلفالعدداألصط لطكروموسومل 
)46إذاكددل بع د

األبنددلءر د النس د النددلتجنحم د الصددفةالسددلئد والددبع

المتنحنةبنسبة4:4رنستنتجم ذلكأ صفةاحداالبون تكو :

أ)نقنة

ج)غنرنقنة

ب)نقنةأوغنرنقنة

د)نقنةوغنرنقنة

اآلخددرنحم د الصددفة

)46إذااختف صفةملم احداألجنل وكل األبوا مختطفن ر الصفل نسدتنتجأ ذلدكنعدود

لتأثرهملبللجننل :

ج)المتنحنة

أ)السلئد 

د)المتفلعطة

ب)المشتركة

)47الناللددبالددزوجن المقبطددن عطد الددزواجكطنهمددلبفحددصالث سددنمنلإذاكددل احدددهملالنحمد 
جن لطمر ونستنتجم ذلك:

ج)ال الم أر تحم هذاالمر رقا

أ)ألند د الن ددأت الم ددر إالإذاك ددل االثن ددل 

د)ال الم أر التحم جن هذاالمر 

حلمطن المر 

ب)ال الرج نحم هذاالمر رقا

)44نعتبراالنقسل المنصفمهملألن نعم عط :

ج)التكلثرر الكلئنل وحند الخ نل

أ)محلرظةالكلئنل الحنةالت تتكدلثرجنسدنل

د)تعد د د د د د د د د د د د د د د ددون

عط نوعهل

ب)نموجس الكلئ الح عدندالخ نل
444

الخ ند د د د د د د د د د د د د د د ددلالتللفد د د د د د د د د د د د د د د ددة

)44بعدم حظةالشك المجلور:الذ نفسرسببأن انقسلملمنصفلهو:

أ)أ الخطنةجسدنة

ب)إ النلتجالنهلئ ل نقسل أرب خ نلتحتو ك منهدلنصدفالعددد
األصط 

ج)إ النلتجالنهلئ أرب خ نلر ك منهلضعفالعدداألصط مد 
الكروموسومل 

د)إ الخطنةاالصطنةتحتو عط  4م الكروموسومل 
)44نفسراختنلرمند لنبل البلزن ءر إجراءتجلرب بسببان نحتو عط :

ج)او دور حنل البلزن ء

أ)زه د ددر خنثد د د موج د ددودبد د د ع د ددد أزواجمد د د 

د)صعوبةجم بذورنبل البلزن ء

الصفل الوراثنةالمتضلد 

ب)صعوبةز ارعةنبل البلزن ء

)41نشب اإلنسل والدن ولك لن مالبقلأل منهملوهذانفسربأن نأخذعوام وراثنةم :

أ)األبرقا

ب)األجداد

)44انتشلراألم ار

ج)األ رقا

د)األ واألبمعل.

الوراثنةبشك كبنرر رطسان بسبب:

ج)قطةاالستعلنةبللسج الوراث 

ا)قطةزواجاألقلرب

د)كثر زواجاألقلرب

ب)تعددالزوجل ر رطسان 

)44النمك الحك عط الارازالجنن لطصفةالسلئد م الشك الخلرج ونفسرذلكبأ :

ج)الا د د ددرزالجننن د د ددةلطص د د ددفةالس د د ددلئد غن د د ددر

أ)الصفةالسلئد غنرمتملثطةالجننل 

واضحةر الشك الخلرج 

ب)الصفةالسلئدمتملثطةالجننل

د)(أ+ب)معل

)46ر االستنسلخالجسد نكو الفدردالندلتجحدلم لصدفل الفدردالمدلنحلطخطندةالجسددنةونفسدر
ذلك:

أ)ألنهددلتوضد رد ندوا تحتددو نصددفالعدددد

ج)ألنه د ددلتوضد د د ر د د د ند د دوا بونض د ددةغند د ددر

ب)ألنه د د ددلتوضد د د د رد د د د ند د د دوا كلمط د د ددةع د د دددد

د)(أ+ج)معل

مخصبة

األصط م الكروموسومل 

الكروموسومل 

446

)46نتضخ احل الشخصالمصلببمر الث سنمنلوذلكبسبب:

أ)لقطددةمحلولت د ر د الددتخطصم د ك د ار ال دد 

ج)كثر محلولت رد الدتخطصمد كد ار الدد 

الحمراء

الحمراءالفلسد 

د)لطتخطصم ك ار الد البنضلءوالحمراء

ب)كثر محلولت ر التخطصمد كد ار الدد 
البنضلء


دةورثددةبعد
)46إذاأراداحددداألصدددقلءد ارسد ا

الفلسد

صددفل البددذوربحنددثأ البددذورتختطددفمد حنددث

الطو ومنهلملهوأمط  ومنهلملهومجعدرأ نوعم البذورتقترحعطن :

ج)إحضلربذورالفو 

أ)إحضد ددلرعرند ددو ذر صد ددفراءجلرد ددةنمند ددز

د)إحضلربذورالبلزن ءالخضراء

الطونن األصفرواألسود

ب)إحضلربذورالقمح

)47إذاأرادرج وام أر الزواجوانجلبأافل سطنمن ومعلرن رملذاتقترحعطنه :
ج)رحصالث سنمنل

أ)استخدا سج النسبالوراث 

د)(أ+ج)معل

ب)التوج إل المحكمةوعقدالق ار 
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ملحق رقم ()01

تعليمات إختبار التفكير التأملي

عزيزتي الطالبة/السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته
نهددف ھذا اإلختبدلر إلد قندل

الصدف العلشدر رد

مسدتوى التفكندر التدأمط لددى اللبدل

الوحد األول م الفص الثلن ر الكتلبالذ لدنك .أرجو اإلجلبة عط أسئطة اإلختبلر بك دقة
وعنلنة عطمل بأ نتلئجهذااإلختبدلر ستسدتخد رقدا ألغد ار

لهدل ع قدة مد

البحدث العطمد ولدن

قرنب أو بعند بدرجلتك ر المدرسة ول ناط عط النتلئج أحد سوىالبلحثة

أرجو قراءة التعليمات التالية قبل البدء بعملية اإلجابة:

 – ٨ال تكتب شنئل عط ھذه الكراسة رلإلجلبة عط ورقة اإلجلبة المررقة.
 – ٣نتكو ھذا اإلختبلر م (  )٢٠سؤاال م نوع االختنلر م متعددد لكد سدؤا أربد إجلبدل

تختلر إجلبةواحد رقا .

وعطنك أ

 – ٢الزم المخصصلهذا اإلختبلر (  ) .٠دقنقة.
 – .اقرئ ك سؤا واجلبلت جندا وحددد اإلجلبدة الصدحنحة ثد ضدع ع مدة ) (رد مربد

الرمز الدا عط اإلجلبة الصحنحة .
 – ٠ال تخمن اإلجلبل

ور حللة عد القدر عط اإلجلبة ع السؤا اتركنهل.

وفي ما يلي مثاال محلوالً لتوضيح طريقة اإلجابة:

)0عدد الروابط الهيدروجينية بين اإلدنين والثايمين في :DNA

ب ( رابطتين

أ ) واحدة

ج ) ثالثة
رقم السؤال

د ) أربعة

اإلجابة
أ

رمز اإلجابة

ج

ب

د



رلإلجلبة الصحنحة كمل ت حظ ھ ذا

ورقةاإلجلبة المررقة كمل ھو مبن أع ه.

الرمز )ب)لذا نض إشلر )  ( تح

الرمز(ب( عط
الباحثة/

آالء عبد العظيم العبادلة
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ورقة اإلجابة
رقم السؤال

اإلجابة
أ

ب

ج

د

0
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00









02









02









02









05









06









07









01









09









21









20









22









22









22









25









26









27









21









29









21









417

اإلختبار التأملي لقياس مهارات التفكير التأملي الخمسة المحددة في مادة العلوم وحدة الوراثة
للصف العاشر



)4تأم الشك المجلورث اكم النلقصم الخنل ار التللنة:
أ)سكررانبوزمنقوصاألكسجن 

ب)قلعد ننتروجنننة
ج)غوانن 

د)سكررانبوز


الحمض النووي





مجموعة
فوسفات

DNA

جزيء سكر
خماسي

؟





تركيب النيوكليوتيد

)4ر ضوءتأمطكلطنملذجالتللنة رأنهملنمث تركنبالحم







414

النوو :DNA

)4م د خ د

رانبوز):

الم حظددةوالتأم د أ األشددكل التللنددةنمث د البنددلءاألسلس د لطننوكطنوتندددا (سددكر


ب)

أ)


)
د)
ج






)1م خ

الم حظةوالتأم أ م اإلشكل التللنةنمث الثلنمن :

أ)ب)




ج)د)




414

)4تأم الشك المجلوروالحظأ م هذهالخنل ار صحنحة:

أ)ادنددن نقلبد سلنتوسددن حنددثأنهمددلراباتددن 

ج)ادنن نقب ثلنمن براباةهندروجنننة

هندروجنننة

د)جمن ملسبقصحنح

ب)غ د د د د دوانن نقلبدد د د د د سلنتوس د د د د ددن 4رواب د د د د ددا
هندروجنننة







)4م خ

الم حظةوالتأم أكم المخااالتلل :



أ)سطسطتل DNAجدندتل ب)سطسطتلRNAجدندتل 

ج)سطسطةDNAواحد د)سطسةRNAواحد جدند 

؟

نتيج عملي تض عف

الا  DNAأصلي
الا  DNAأصلي

414

)6م خ

الم حظةوالتأم أ المخاال التللنةتوضحتكون الغلمنتل بشك ابنع لتكو 

رردابنع :

41ب)
)
أ
41




إخص ب

24

23

22

23
إخص ب



4.

23
23

41

)د)
ج
40

41





23
إخص ب




)6م د خ د

23

22
إخص ب

23
41

24
23

40

الم حظ دةوالتأم د لتفسددن ار منددد الوراثنددةمددلهددونددلتجتطقددنحنبددل بددلزن ءارج دوان 

األزهلرم نبل بلزن ءبنضلءاألزهلر:
أ)4:4

ب)%44:%64
ج)%44:%44

د)(ا+ب)معل

411

)6م خ


التأم والم حظةر الرسو التخانانةالتللنةأ منهلنمث االنقسل المتسلو :

)47الافر ه حدوثخاأر ترتنبأوتسطس القواعددالننتروجننندةرد جدزئDNAممدلندؤد 

إل تغننرالمعطومل الوراثنة.وهذهالعبل ار جمنعهلصحنحةملعدا:

ج)التعر لإلشعلعل 

أ)التعر لطكنملونل 

ب)ع ددد ق دددر الخ ن ددلعطد د إصد د حالخا ددأ

د)قد دددر الخ ند ددلعط د د إص د د حالخاد ددأأثند ددلء

أثنلءتضلعفDNA

تضلعفDNA

أ)ل دورر نموجس الكلئ عدندالخ نل

ج)نحدثر جمن الخ نل

)44حددالعبلر الغنرصحنحةع االنقسل المتسلو ر الخ نل:

ب)نقو بتعون


الخ نلالتللفة

)44هذهالصفل نكو رنهلالعلم

أ)متملثطةالجننل 

د)وظنفددةالتكددلثرر د الكلئنددل وحنددد الخطنددة
الوراثنل الممث

ب)غنرمتملثطةالجننل 

لهلمختطفل  حددالعبلر الغنرصحنحة:

ج)متأثر بللبنئة

د)المندلنة

)44د ارسددةالو ارثددةر د اإلنسددل أكثددرصددعوبةمنهددلر د الكلئنددل الحنددةاألخ درىلعددد أسددبلب حدددد

العبلر الغنرصحنحة:

أ)او عمراإلنسل وقطةعددأررادالعلئطة

ج)سددهولةتركنددبالكروموسددومل وقطددةعدددد

ب)كثر عددالكروموسومل ()44زوجل

د)عد ددد إمكلنن د ددةتنظ د ددن تجد ددلربتدد دزاوجب د ددن 



األرد د د د د د د درادألس د د د د د د ددبلبأخ قن د د د د د د ددةواجتم د د د د د د ددلع

الرن ر الانور
أ) 

ج)األزهلرر نبل ر السمكة

الجننل 



)41حددالعبلر الغنرصحنحةلطصفل التلبعةلطسنلد الغنرتلمة:

د)(أ+ج)معل

ب)األزهلرر نبل البلزن ء
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)44حددالعبلر الغنرصحنحةلطصفل الت درسهلمند ر ضم الصفل السبعةالمتضلد :

أ)ل و األزهلر

ج)لو القرو 

ب)لو البذور

د)سمكالسلق

)44حددالعبلر الغنرصحنحةم األم ار

أ)الث سنمنل

الوراثنةالمرتباةبللجن ر اإلنسل :
ج)الب هةالمنغولنة

د)السكر 

ب)العم الطون 

 )46م الشك المقلب نستنتجأ ك خطنةر الدورالنهلئ م االنقسل المتسلو لطخطنةتحتو 

عط :

أ)نصفالعدداألصط م الكروموسومل 

ب)نفد العددداألصدط مد الكروموسدومل ضدعفالعددداألصدط 
م الكروموسومل 

د)ث ثأضعلفالعدداألصط لطكروموسومل 
)46إذاكددل بع د

األبنددلءر د النس د النددلتجنحم د الصددفةالسددلئد والددبع

المتنحنةبنسبة4:4رنستنتجم ذلكأ صفةاحداالبون تكو :

اآلخددرنحم د الصددفة

أ)نقنة

ج)غنرنقنة

ب)نقنةأوغنرنقنة

د)نقن د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددةوغن د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددرنقن د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة

)46إذااختف صفةملم احداألجنل وكل األبوا مختطفن ر الصفل نسدتنتجأ ذلدكنعدود

لتأثرهملبللجننل :

ج)المتنحنة

أ)السلئد 

د)المتفلعطة

ب)المشتركة


)47الناللددبالددزوجن المقبطددن عط د الددزواجكطنهمددلبفحددصالث سددنمنلإذاكددل احدددهملالنحم د 
جن لطمر ونستنتجم ذلك:

ج)ال الم أر تحم هذاالمر رقا

أ)ألند د الن ددأت الم ددر إالإذاك ددل االثن ددل 

د)ال الم أر التحم جن هذاالمر 

حلمطن المر 

ب)ال الرج نحم هذاالمر رقا

)44نعتبراالنقسل المنصفمهملألن نعم عط :
ب)نموجس الكلئ الح عدندالخ نل

أ)محلرظةالكلئنل الحنةالت تتكدلثرجنسدنل

ج)التكلثرر الكلئنل وحند الخ نل

عط نوعهل
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د)تعون

الخ نلالتللفة

)44بعدم حظةالشك المجلورالذ نفسرسببأن انقسلملمنصفلهو:

أ)أ الخطنةجسدنة

ب)إ النلتجالنهلئ ل نقسل أرب خ نلتحتو ك منهلنصفالعدداألصط 

ج)إ النلتجالنهلئ أرب خ نلر ك منهلضعفالعدداألصط م الكروموسومل 

د)إ الخطنةاالصطنةتحتو عط  4م الكروموسومل 




)44نفسراختنلرمند لنبل البلزن ءر إجراءتجلرب بسببان نحتو عط :

أ)زه د ددر خنثد د د موج د ددودبد د د ع د ددد أزواجمد د د 

ج)او دور حنل البلزن ء

الصفل الوراثنةالمتضلد 

د)صعوبةجم بذورنبل البلزن ء

ب)صعوبةز ارعةنبل البلزن ء

)41نشب اإلنسل والدن ولك لن مالبقلأل منهملوهذانفسربأن نأخذعوام وراثنةم :
ج)األ رقا

أ)األبرقا

ب)األجداد

)44انتشلراألم ار

ا)قطةزواجاألقلرب

د)األ واألبمعل.
الوراثنةبشك كبنرر رطسان بسبب:

ج)قطةاالستعلنةبللسج الوراث 

د)كثر زواجاألقلرب

ب)تعددالزوجل ر رطسان 

)44النمك الحك عط الارازالجنن لطصفةالسلئد م الشك الخلرج ونفسرذلكبأ :

أ)الصفةالسلئد غنرمتملثطةالجننل 

ج)الا د د ددرزالجننن د د ددةلطص د د ددفةالس د د ددلئد غن د د ددر

ب)الصفةالسلئدمتملثطةالجننل

واضحةر الشك الخلرج 

د)(أ+ب)معل

)46ر االستنسلخالجسد نكو الفدردالندلتجحدلم لصدفل الفدردالمدلنحلطخطندةالجسددنةونفسدر
ذلك:

أ)ألنهددلتوضد رد ندوا تحتددو نصددفالعدددد

ب)ألنه د د ددلتوضد د د د رد د د د ند د د دوا كلمط د د ددةع د د دددد

األصط م الكروموسومل 

الكروموسومل 
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د)(أ+ج)معل

ج)ألنه د ددلتوضد د د ر د د د ند د دوا بونض د ددةغند د ددر
مخصبة

)46نتضخ احل الشخصالمصلببمر الث سنمنلوذلكبسبب:

أ)لقطددةمحلولت د ر د الددتخطصم د ك د ار ال دد 

ج)كثر محلولت رد الدتخطصمد كد ار الدد 

ب)كثر محلولت ر التخطصمد كد ار الدد 

د)لطدتخطصمد كد ار الدد البنضدلءوالحمدراء

الحمراءالفلسد 

الحمراء

البنضلء

)46إذاأراداحددداألصدددقلءد ارسددةو ارثددةبعد

الفلسد 

صددفل البددذوربحنددثأ البددذورتختطددفمد حنددث

الطو ومنهلملهوأمط  ومنهلملهومجعدرأ نوعم البذورتقترحعطن :

أ)إحضد ددلرعرند ددو ذر صد ددفراءجلرد ددةنمند ددز

ج)إحضلربذورالفو 

الطونن األصفرواألسود

د)إحضلربذورالبلزن ءالخضراء

ب)إحضلربذورالقمح

)47إذاأرادرج وام أر الزواجوانجلبأافل سطنمن ومعلرن رملذاتقترحعطنه :
ج)رحصالث سنمنل

أ)استخدا سج النسبالوراث 

د)(أ+ج)معل

ب)التوج إل المحكمةوعقدالق ار 
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ملحق رقم()00
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ملحق رقم ()02
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ملحق رقم ()02
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ملحق رقم ()02
الجامعة االزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس

" أثر تيظيف قبعت

الوتفكري الست يف تدراس العليم

على مسوتيى الوتحصيل و مهترا
طتلبت

الوتفكري الوتأملي لدى

الصف العتشر مبحتفظة ختن اينس ".

دليل المعلم

دلن المعط  ورقللقبعل التفكنرالس 

ر الوحد الدراسنةاالول –الوراثةر ملد العطو لطصفالعلشر
إعداد الباحثة/
آالء عبد العظيم العبادلة

1011م
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
نعتبر دلن المعط المرشد الذ نستعن ب المعط ر تدرن

معننة رنسلعدهر تحدند األهداف التعطنمنة وتجهنز األدوا
عط بصنر أثنلء سنره ر تنفنذ الدرو  .وقد قلم

ملدت ورق رؤنة و استراتنجن

ال زمة لتنفنذ األنشاة ونجعط

البلحثة بإعداد دلن المعط لتوظنفقبعل 

التفكنرالس ر تدرن العطو لاللبل الصفالعلشرالفص الثلن لطعل الدراس -2813

  2814بهدفتنمنةمهل ار التفكنرالتأمط (الرؤنةالبصر -الكشفع المغللال -
الوصو إل استنتلجل -إعالءتفسن ار -وض حطو مقترحة).
ويتكون هذا الدليل من جزئين هما:

الجزء األول  :مقدمة الدلن ونتضم تعرنفل لقبعل التفكنرالس  ونشم شرحل
وارنل لطقبعل  كمل نتضم توجهل علمة لخاة السنر ر الدر المبن عط توظنفقبعل 
التفكنرالس .

الوحد المختلر م كتلب العطو لاللبل الصفالعلشر

الجزء الثاني  :ونتضم تحضنر درو

لذلكرإ القدر عط تحقنق األهداف واإلرلد م الدلن تعتمد بحد كبنر عط معررة مل ورد ری

الدلن  .

أوال :قبعات التفكير الست:
ه عبلر عد خادوا متسطسدطةومنظمدةتسدتخدمهلمعطمدةالعطدو رد الفصد رد ضدوءمدلوردرد 

دلن المعطمةلتنظن انملاالتفكنرالمختطفةوتقسنمهللس انواع بنلءعط ابنعةالموقفالتعطنم 

وتستخد بشك ررد اوجملع .وهوإحدىبرامجتعطن التفكنر ابتكرهابنببرنالن مد أصد 

مللا اسم (إدواردد بونو) سلعدت خطفنت الابنةعطد التعمدقرد أبحدلثالددملغوالتفكندر 

قس التفكنرإل س أقسل أ س قبعل

حنثك قبعةم قبعل التفكنرتخد نوعلم أنواع

التفكنر وهونرىأ لأللوا دالال تضف جوانفسنلعط التفكنر وهنلشرحمفص لك قبعة:

-1القبعدد ددةالبنضد د ددلء:وه د د د الت د د د تعتن د د د بللمعطومدد ددل المت د ددورر والنلقص د ددةالت د د د نحتد د ددلجإلنهد د ددل
الش ددخص ره قبع ددةجمد د المعطوم ددل
المعطومل

ودائم ددلم ددلت ددأت رد د المقدم ددةرهد د أ القبع ددل

ومص دددر

وع ددلد م ددلنسدددتخد رنه ددلأدوا االسدددتفهل (مد د  مد ددلذا متد د  لمد ددلذا كن ددف ك د د  

)............رإجلبددل األسددئطةتكددو معطومددل ومعددلرفنحتلجهددلدائمددلر د بدددءالحدددنثع د أ 
موضوع.

-2القبعةالحمراء:قبعةتعن بللمشلعروترصدهلدو أ تحتلجإل تفسنرهدذهالمشدلعركدأ 
تسأ المعطمةالتطمنذملشعوركعندحصولكعط درجةعللنةر اإلختبلر؟
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-3القبعددةالسددوداء:قبعددةتبحددثع د المخددلاروالمشددلك والعنددوبالظددلهر والبلانة رعندالحدددنث
ع د ش د ءومنلقشددةالمشددلك الت د قدددتواجهنددلرإنهددلتسددلعدنلعط د تفلدنهددلرعن دداسددتخدامهلتسددأ 

المعطمةملعواقب؟ ملالمخلار؟ ملالمشلك الت نواجههل؟.

-4القبعةالصفراء:قبعةالمحلس واإلنجلبنل  رتسأ المعطمةع رلئد ش ءمل ملآثلر
اإلنجلبنة.

-0القبعةالخضراء:قبعةاإلبداعرفنهلح لطمشلك ووض البدائ وتفتحمجلال لطخندل رتسدأ 

المعطمةملذالوحدث؟ ملاالقتراحل الممكنة.؟.اوملالبدائ ؟

-1القبع ددةالزرق ددلء:تعتند د ه ددذهالقبع ددةبللش ددمو ووضد د الخا دداوتطخ ددنصاألرك ددلروال ددتحك رد د 
عمطندل التفكنررهد تقدو بتطخدنصاألركددلررقددتسدأ المعطمدةمدلأهد روائددكدذا؟اكتبد مدلالنزنددد
ع سارن حو كذا.

حنددثالنكددو بلإلمكددل االسددتفلد مد توظنددفقبعددل التفكنددرالسد دو إتبددلعدلند مرشدددلطمعطد 
نس ددتعن بد د رد د ت دددرن الم ددلد العطمن ددةبتوظن ددفقبع ددل التفكن ددرالسد د حن ددثنس ددله رد د تحدن ددد

األهدافواعداداألدوا ال زمةلتنفنذاألنشاةم مراعل الزم ال ز لذلك.

وم هنلتكم أهمنةدلن المعط الذ أعدت البلحثةلتدرن الوحد األول م الجزءالثلن لكتلب

العطددو الحنلتنددةلطصددفالعلشددرورددقالقبعددل التفكنددرالس د وقدددسددع البلحثددةم د خ د

إعددداد

درو هذهالوحد ورقالقبعدل السد إلد معرردةأثدراسدتخدامهلعطد مسدتوىالتحصدن ومهدل ار 
التفكنرالتأمط لدىاللبل الصفالعلشر.
ثانيا :التفكير:

نشلاعقط نقو ب الفردعندملنواج موقدفمدلنحتدلجإلد تفسدنرلطوصدو إلد الحد السددندمد 

خ

تنظن خبرات بارنقةجدند .

 1:1التفكير التأملي :

تفكن درنوج د العمطن دل العقطن دةإل د أهدددافمحدددد والتخا دنال ج دراءا  وتولن دداألركددلر والنظددر
بعم ددقإلد د األم ددووتحطند د النت ددلئجالتد د توصد د إلند د التخ ددلذالقد د ار ار المنلس ددبةوالتحق ددقمد د حد د 

المشك



 1:1مهارات التفكير التأملي:
أ.الرؤندةالبصدرنة/هد القدددر عطد عددر جوانددبالموضددوعوالتعددرفعطد مكونلتد سدواءكددل ذلددك

مد خد

ابنعددةالموضددوعأوإعاددلءرسد أوشددك نبددن مكونلتد بحنددثنمكد اكتشددلفالع قددل 

الموجود بصرنل.
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ب.الكشددفعد المغللاددل /وهد القدددر عطد تحدندددالفجدوا رد الموضددوعوذلددكمد خد

الع قل غنرالصحنحةأوغنرالمناقنةأوالسمل غنرالمشركة(أوج االخت ف).
ج.الوصو إل استنتلجل /القدر عط إنضلحالع قةالمناقنةالمحدد مد خد

المشكطةوابنعتهلوالتوص إل رر الفرو

والتوص لحطو منلسبة.

تحدنددد

تحطند مضدمو 

د.إعاددلءتفسددن ار مقنعددة/وه د القدددر عط د إعاددلءمعن د مناق د لطنتددلئجأوالع قددل الراباددةوقددد
عوخصلئص .
نكو هذاالمعن معتمداعط معطومل سلبقةأوعط ابنعةالموضو 

ه.وض حطو مقترحة/حطو بخاوا مناقنةلح المشكطةالماروحة وتقدو تطدكالخادوا عطد 
تصو ار ذهننةمتوقعةلح المشكطةالماروحة.

ثالثا :مكونات دليل المعلم:
- ٨األهداف العلمة.
- ٣خاوا
قلم

تنفنذ الدرو :

البلحثة بإعداد مجموعة م الدرو

ونتضم ك در مل نط  :

ر ضوء قبعل التقكنرالس

لتحقنق األهداف.

أ -األهداف السطوكنة لطدر .

ب  -المتاطبل
ج -األدوا

السلبقة وقنلسهل

والوسلئ التعطنمنة

د -التقون 

- ٢دلن خلص لقبعل التقكنرالس

رابعا :اهداف دليل المعلم :

لك در

بإمكل هذاالدلن إرلد المعط ر التلل :

 تحدنداألهدافالتعطنمنةالسطوكنةالمرادتحقنقهلوصنلغتهلبشك صحنح·. -تحدندالملد العطمنةالت نسع المعط لتعطنمهللطاللبل ·.

 تحدن ددداألنش دداةالتعطنمن ددةالتعطمن ددةالمنلس ددبةلطمحت ددوىالعطمد د مد د م ارع ددل ال ددزم وم ارع ددل الجلنبالعقط لطاللبل .

 -تحدندواعداداألدوا ال زمةلتنفنذاألنشاةالمتعدد ·.

 -تحدندأسللنبالتقون المنلسبةلطتعرفعط مدىتحقنقاألهدافالتعطنمنة·.

 تدرن موضوعل الوحد بإتبلعمراح قبعل التفكنرالس · بث لدتشويق هي عله لدوالث بي لدمتعلمي . تحدندالخاةالزمننةالمنلسبةلتنفنذالدرو وبللتإلىتحقنقاألهدافالتعطنمنةلطوحد .444

 خامسا:القواعد األساسية الواجب إتباعها عند توظيف قبعات التفكير الست :-حرنةالتفكنروالترحنببك األركلرالت تقترحهلالاللبل .

التأكندعط زنلد ك األركلرالماروحة لتولندأكبرعددممك م األركلروالحطو .-تعمنقأركلرالاللبل وتاونرهلم خ

إثلر الحمل إلضلرةأركلرجدند .

سادسا:إجراءات التدريس بإستخدام قبعات التفكير الست:

-1التمهندددع د ارنددقاددرحعن دوا الدددر ث د تنددلو مددوجزلموضددوعالدددر مددث :أقددو باددرح
عموا الدر وهوالحمو

النوونة وأبددأبتوضدنحتركندبالكروموسدومل ومنلقشدةبعد

الصدور

الت توضحتركنبهلم الاللبل لتوضنحمفهو الكروموسو الننوكطنوتند القواعدالننتروجنننة.

-2التأكدم وجودخطفنةمعررنةلدىالاللبل ع موضدوعالددر ورند تادرحالمعطمدةعدددمد 
األس د ددئطةالتد د د ت د دددورح د ددو المعطوم د ددل األسلس د ددنةرد د د ال د دددر م د ددث :أق د ددو بمنلقش د ددةش د ددفونةمد د د 

الاللب د د ددل

م د د ددله الكروموس د د ددومل ؟ هد د د د تختط د د ددفالكلئن د د ددل الحن د د ددةب د د ددللرغ مد د د د تش د د ددلب ع د د دددد

الكروموسومل ؟.....وهكذا.

-3شددرحالقبعددل التفكنرالس د بأسددطوبمبسددالطاللبددل م د التأكندددعط د قواعدددهاألسلسددنةبحنددث
تكتبعط لوحةنماالتفكنرلك قبعةوتعطقعط جد ار الصف.

-4تقسن اللبل الصفإل س مجموعل وك مجموعةر حدود.-0أعضلء.

-0قنل ك مجموعة–منفرد –بتقمصدورالقبعةالماطوبةمث :المجموعةاألول تتقمصدور
القبعددةالبنضددلء والمجموعددةالثلننددةتددتقمصدورالقبعددةالصددفراء.....وهكددذاإل د المجموعددةالسلدسددة
تددتقمصالقبعددةالزرقددلء.وأاددرحبعد

األسددئطةعطد كد مجموعددةعطد حددد حسددبنددوعالقبعددةالتد 

تتقمصدورهل مدث :المجموعدةاألولد التد تدتقمصدورالقبعدةالبنضدلء:مد تتكدو الكروموسدومل 

ر الخ نلالحنة؟.والمجموعةالثلننةالت تتقمصدورالقبعةالصدفراء:مدلهدودورالعللمدل وااسدو 

وكرندكرد DNAومدلرلئدد ذلددك؟ وتتندلق اللبدل كد مجموعدةمد بعضده بشدك منفدرد أ كد 

مجموعةعط حد .

-1إجراءنقل جملع بن المعطمةوالاللبل بحنثتارحرن ك مجموعةع ارندققلئددتهلمدل

توصددط إلند مد أركددلرونددت منلقشددتهلمد قبد الجمند  ومد ثد تددتقمصالسد مجموعددل القبعددة

الزرقددلءوتقددو المعطمددةبغطددقالدددر باددرحاألسددئطة مددث :مددلذاتعطمت د م د حصددةالنددو ؟ لخض د 
بإنجلزالفرقبن الننوكطنوسو والننوكطنوتندم حنثالتعرنفوالتركنب؟.

-.تخت المعطمةالدر بارحاألسئطةكنشلابنت وتوج الاللبل لطبحثع أرض 
الحطو مث :إرسم نموذجلنوضحتركنبجزئDNA؟.


إعداد الباحثة  :االء عبد العظيم العبادلة
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دروس العلوم وفق برنامج قبعات التفكير الست
الوحدة االولى(الوراثة)

الفصل االول:مادة الوراثة DNA
الدرس االول/الحموض النووية

الهدف الرئيس  :توضنحتركنبالكروموسومل 

عدد الحصص1:

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :
-1تذكرمكونل الكروموسو 

-2توضحدورالعللمل وااسو وكرنك
-3تبن المكونل االسلسنةلطننوكطنوتند
-4تمنزبن انواعالقواعدالننتروجنننة

المفاهيم المفتاحية:الكروموسومل –الننوكطنوتند-القواعدالننتروجنننة

استراتيجيات التعليم والتعلم -:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 
تكنولوجبا التعليم والتعلمL.C.D :جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة.

المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل .

التقويم

األهداف

الخبرات واألنشطة

السلوك المدخلي

التمهن د د د د د د د دددلط د د د د د د د دددر بتوض د د د د د د د ددنحتركن د د د د د د د ددب حسن اإلصغاء
الكروموسددومل ومنلقشددةبع د

الصددورالت د  و االنتباه

توضحتركنبالكروموسومل .

منلقشددةالصددورمد الاللبددل لتوضددنحمفهددو 
الكروموسو الننوكطنوتند القواعدالننتروجنننة.

تفس ددنراالخ ددت فب ددن الكلئن ددل الحن ددةرغ د د 

تشددلب عددددالكروموسددومل اسددتنتلجالمفهددو 
العل لطدر وهوالحمو

النوونة.
المشاركة والتفاعل

منلقشةشفونة/
مله الكروموسومل ؟

هد تختطددفالكلئنددل الحنددةبددللرغ مد تشددلب 

عددكروموسومل ؟رسر ؟
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نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقس د الاللبددل إلد د س د مجموعددل وتتبند د  حسن االنتباه

ك مجموعةقبعةم القبعل الس 
الهدف االول/

القبعةالبنضلء:

الكروموسوم

كن د د د د د د د ددفنطت د د د د د د د ددفشد د د د د د د د درناDNAح د د د د د د د ددو 

ان تـــــــــــــــــــــــــــــذكرمكونات م تتكو الكروموسومل ر الخ نلالحنة؟
الهستونل ؟ولملذا؟
مله انواعالحمو

صحة االجابة

النوونة؟

ملهوالننوكطنوسو ؟

مله وظنفةك م DNAوRNA؟

القبعةالحمراء:

أغمض د د عنننك د د وتخنط د د تشد ددلب الكلئند ددل  المشاركة والتفاعل

الحند ددةم د د بعضد ددهلمث د د االنسد ددل والحن د دوا 
والنبل لتشلب ر عدددالكروموسدومل

ستشعرن ؟

بمدلذا

القبعةالسوداء:

م ددلعواق ددبا تتك ددو الخ ن ددلرد د الكلئن ددل 

الحنةم حم

صحة االجابة

DNAرقا؟

ملذانحدثلوتشلب جمن أردرادالمجتمد رد 

ك ش ء؟

الهدف الثاني/

القبعةالصفراء:

واطسون وكريك.

DNA؟وملرلئد ذلك؟

الهدف الثالث/

القبعةالخضراء:

االساسية للنيوكليوتيد.

لطننوكطنوتندبشك واضحلطاللبل ؟

الهدف الرابع/

نوج دددن ددوعن مد د القواع دددالننتروجننن ددةولكد د 

ان توضـــح دور العالمـــان مدد ددلهودورالعللمد د ددل وااس د ددو وكرند د ددكر د د د 

ان تبـــــــــــين المكونـــــــــــات م د د ددلذاتقت د د ددرح لع د د ددر المكون د د ددل االسلس د د ددنة
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صحة االجابة

المشاركةوالتفاعل

ان تميـــــز بـــــين القواعـــــد نوععد قواعد.ملذاتقترحلتمننزبننهمل؟
النيتروجينية.

المشاركة والتفاعل

القبعةالزرقلء:

لخصد د د د رد د د د س د د ددارن  اهد د د د م د د ددلنمنزب د د ددن 
البنورننل والبنرمدننل ؟

غطقالدر //

ملذاتعطم م حصةالنو ؟
لخص د د د بإنجد د ددلزالفد د ددرقبد د ددن الننوكطنوسد د ددو 
والننوكطنوتندم حنثالتعرنفوالتركنب؟

ملاه روائدنموذجوااسو وكرنك؟

اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟

ح اسئطةالدر االو م دلن الالالب.

تعزيز التعلم

نشلابنت :

ارسم نموذجلنوضحتركنبجزئDNA؟

الصفي

متابعة النشاط

البيتي

الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل االول:مادة الوراثة DNA

الدرس الثاني/الحمض النووي DNAوRNA

الهدف الرئيس:توضنحتركنبالحم

النوو DNAوRNA

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :

عدد الحصص1:

-1ا توضحتركنبجزئ.DNA
-2ا تعرفالشنفر الوراثنة.

-3ا ترس جزئDNAبدقة.
-4ا تبن انواعالحم

النوو .RNA

المفاهيم المفتاحية:الحم

النوو –RNA DNAالشنفر الوراثنة

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس



تكنولوجيـــــا التعلـــــيم والـــــتعلمL.C.D :جهد ددلز-حلسد ددوب-صد ددور–كت د ددبالعطد ددو الحنلتند ددة–قبع د ددل 

مطونة.المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل .
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التقويم

االهداف

الخبرات واالنشطة

السلوك المدخلي

التمهن د د دددلط د د دددر بتوض د د ددنحم د د ددله د د ددوالحمد د د د
DNAوRNAومنلقشةبع

الحمد د

الن د د ددوو  حســــن االصــــغاء

الصورالت توضحتركنب واالنتباه

الن ددوو DNAمد د الاللب ددل لتوض ددنحالقواع ددد

الننتروجنننةالت نتكو منهل.

اس د ددتنتلجالمفه د ددو الع د ددل لط د دددر وه د ددوالحمد د د
DNAو.RNA

الن د ددوو 

مناقشة شفوية/
ملهوالحم

المشــــــــــــــــــــــــاركة

النوو DNA؟

مم د ددلنتك د ددو الحمد د د

الن د ددوو DNAوم د ددلهد د د القواع د ددد

والتفاعل

الننتروجنننةالموجود ؟

نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقس الاللبدل إلد سد مجموعدل وتتبند كد مجموعدة

الهدف االول/

قبعةم القبعل الس

حسن االنتباه

القبعة البيضاء:

صحة االجابة

ان توضــح تركيــب ملهوالحم
جزئ .DNA

النوو DNAوم نتألف؟

مله القواعدالننتروجنننةالت نتك و منهل؟

ملهونوعالسكرالموجودر DNA؟
كنفتتكو سطسطةالحم

النوو DNA؟

الهدف الثاني/

مله الشنفر الوراثنة؟

الوراثية.

اغمضد د عننن ددكوتخنطد د ا جمند د الكلئن ددل الحن ددةله ددل

ان تعرف الشـيفرة القبعة الحمراء:

المشاركةوالتفاعل

نف الشنفر الوراثنة؟ملهوشعورك؟

القبعة السوداء:

حد دددوثخط د د ر د د الشد ددنفر الوراثند ددةر د د الكلئند ددل الحند ددة صحة االجابة

وخلصةاالنسل ملعواقبذلك؟
الهدف الثالث/

القبعة الصفراء:
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صحة االجابة

ان ترســــــــــــــــــــــــــم ملرلئد نموذجواتسو وكرنك؟
جزئ DNAبدقة .القبعة الخضراء:

مد ددلذاتقت د ددرحلتوض د ددنحمكوند ددل الحمد د د

الن د ددوو DNA

وتبنن الرواباالهندروجنننةالت تربابننهل؟

الهدف الرابع/

ملذاتقترحلتمننزبن الحم

ان تبــــــين انــــــواع القبعة الزرقاء:

المشاركةوالتفاعل

النوو DNAوRNA؟

الحمـــض النـــووي اكتب ملالنزندع سارن انواعRNAووظنفةك نوع
RNA
المشاركةوالتفاعل
منهل؟
غلق الدرس//

ملذاتعطمت م حصةالنو ؟

م د د ددلاهد د د د روائ د د دددالقواع د د دددالننتروجننن د د ددةالموج د د ددود رد د د د 
DNAوRNA؟

اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟

ح اسئطةالدر الثلن م دلن الاللب.

تعزيز التعلم

الصفي

متابعـــــة النشـــــاط

نشاط بيتي:

النشاطدلالفد ددرقبدددن DNAوRNAم د د حن ددث البيتي
لخصد دمتابعة
بإنجد ددلزمد د
التعرن ددف–ن ددوعالس ددكر-القواع دددالننتروجننن ددةالموج ددود -
الوظنفة-مكل وجودك منهمل.

الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل االول:مادة الوراثة DNA

الدرس الثالث/آلية تضاعف DNA

الهدف الرئيس:توضنحآلنةتضلعفDNA

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :
-1أ تشرحآلنةتضلعفDNA

-2ا تمث تضلعفDNAم البنئة
-3ا تبن آلنةالتضلعفبللرس 

المفاهيم المفتاحية:آلنةتضلعفDNA
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عدد الحصص1:

استراتيجيات التعليم والتعلم :عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 

تكنولوجيا التعليم والتعلمL.C.D :جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة.

المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل .

التقويم

االهداف

الخبرات و االنشطة

السلوك المدخلي

التمهن دددلط دددر بتوض ددنحم ددله ددوالحمد د
DNAوRNAومنلقشةبع

الن ددوو  حســــــــن االصــــــــغاء

الصدورالتد توضدح واالنتباه

آلنةتضلعفDNAم الاللبل لتوضدنحسطسدطة
الخاوا الت نمربهل.

استنتلجالمفهو العل لطدر وهوتضلعفDNA
مناقشة شفوية/

ملهوالحم

المشاركة والتفاعل

النوو DNA؟

مله النةتضلعفDNA؟

نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .
تقسد د الاللب ددل إلد د سد د مجموع ددل وتتبند د كد د 

مجموعةقبعةم القبعل الس 

حسن االنتباه

الهدف األول/

القبعة البيضاء:

تضاعف DNA

اوضد ددحلطاللبد ددل خا د دوا تضد ددلعفDNAع د د  صحة االجابة

أن تشــــــــــرح آليــــــــــة عرر الحم

النوو DNA؟

ارن د ددقالرسد د د عطد د د الس د ددبور خا د ددو بخا د ددو مد د د 

الشرح.

أبن مقلرنةبن االنسل والبكتنرندلمد حندثنقادة

البدءر انفصل سطسطة .DNA

القبعة الحمراء:

اغمض د عنننددكوتخنط د ان د حدددثخط د ر د النددة المشاركة والتفاعل
تضلعفخ نلجسمك؟ملهوشعورك؟

القبعة السوداء:

ح د دددثخطد د د اثن د ددلءتض د ددلعفDNAرد د د سطس د ددطة
خاوات ملعواقبذلك؟
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القبعة الصفراء:
مد ددلرلئ د ددد تض د ددلعفالحمد د د

الن د ددوو DNAرد د د  صحة االجابة

خ نلالكلئ الح ؟
الهدف الثاني/

القبعة الخضراء:

ان تمثـــــل تضـــــاعف ملذاتقتدرح لتوضدنحسطسدطةخادوا آلندةتضدلعف المشاركة والتفاعل
DNAمن البيئة

الحم

النوو DNAبتمثن ر البنئة؟

احض د ددرس د ددحلبن بط د ددونن مختطف د ددن واب د ددن كنفن د ددة
حدوثعمطنةالتضدلعفعد ارندقردكالسدحلبن 

ودمجك قاعةم اخرىمختطفةالطو .

وااط ددبمد د الاللب ددل محلول ددةعمد د ش ددك نمثد د 

عمطنةالتضلعف.
الهدف الثالث/

عر L.C.Dآلنةتضلعف.DNA

تضاعف بالرسم

الاللبل توضنحاآللنة.

ان تبــــــــــــين آليــــــــــــة اكتددبجددزئDNAآخددرعط د السددبور وااطددبم د 
القبعة الزرقاء:

أكتب د مددلالنزندددع د خمسددةاسددارع اآللنددةالت د  المشاركة والتفاعل
نت رنهلتضلعفDNA؟

غلق الدرس//

ملذاتعطمت م حصةالنو ؟

ملاه روائدتضلعفDNAلطكلئ الح ؟
اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟

ح اسئطةالدر الثللثم دلن الاللب.

تعزيز التعلم الصفي

متابعـــــــــة النشـــــــــاط

نشاط بيتيي:

لخص بإنجلزآلنةتضدلعف DNAبللتوضدنحمد  البيتي
الرس ؟.
الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل االول:مادة الوراثة DNA
الدرس الرابع  /الطفرة
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الهدف الرئيس:التعرفعط الافر عدد الحصص1:

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :
-1ا توضحالمقصودبللافر .

-2ا تبن اثرالافر عط الخ نل.
-3ا توضحالعوام الت تسببالاف ار .
المفاهيم المفتاحية:الافر 

استراتيجيات التعليم والتعلم :عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 

تكنولوجيا التعليم والتعلمL.C.D :جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة.

المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل -صورالاف ار ر الكلئنل الحنة
االهداف
السلوك المدخلي

الخبرات واالنشطة
التمهن دددلط دددر بتوض ددنحم ددله ددوالحمد د

التقويم
الن ددوو  حســــــــــــن االصـــــــــــــغاء

DNAومدلالمقصدودبددللافر ومنلقشدةمد الاللبددل  واالنتباه

بعد

الصددورالتد توضددحالافد ار ر د الكلئنددل 

الحنة.

استنتلجالمفهو العل لطدر الافر .
منلقشةشفونة/

ملهوالحم

النوو DNA؟

مله النةتضلعفDNA؟

المشاركة والتفاعل

نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقسد د الاللب ددل إلد د سد د مجموع ددل وتتبند د كد د 

مجموعةقبعةم القبعل الس .
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حسن االنتباه

الهدف االول/

القبعة البيضاء:

المقصود بالطفرة

نحدددثاثنددلءعمطنددةالتضددلعفاخاددلءر د ترتنددب

ان توضــــــــــــــــــــــح بعدددمراجعددةالدددر السددلبقاوضددحلطاللبددل ان د 

صحة االجابة

القواع دددالننتروجننن ددةوتق ددو الخ ن ددلبإصد د حه ددذه
االخالءروقمقدر الخ نلعط االص ح.

عرر الافر ؟

القبعة الحمراء:
اغمض د د د د عننند د د ددكوتخنط د د د د ان د د د د اثند د د ددلءعمطند د د ددة
التضد د د ددلعفحد د د دددثخاد د د ددأر د د د د ترتند د د ددبالقواعد د د ددد المشاركة والتفاعل
الننتروجنننة؟ملهوشعورك؟

الهدف الثاني/

القبعة السوداء:

ان تبـــــــــين اثـــــــــر احداالشخلصحدثخاأاثندلءعمطندةالتضدلعف

صحةاالجلبة

الطفـــــــــرة علـــــــــى واصنببللافر الجنسنة ملعواقبذلك؟

الخاليا

الهدف الثالث/

ت ددؤثرالاف ددر عطد د الخ ن ددلالجس دددنةوالجنس ددنة م ددل

عواقبذلك؟
القبعة الصفراء-:

ان توضــــــــــــــــــــــح ملاالنجلبندةرد عدر العوامد الخلرجندةالمسدببة

صحة االجابة

العوامــــــــل التــــــــي لطاف ار عط الاللبل ؟
تسبب الطفرات

القبعة الخضراء:

ترند دددالمعطمد ددةتعرند ددفالافد ددر لطاللبد ددل وتوضد ددنح
العوام المسببةلهل ملذاتقترحلذلك؟

ااطبم الاللبل رتحالكتلبالمدرس ومشلهد 

ص ددورل ددبع

الافد د ار اواع ددر بعد د

الص ددور

عط .L.C.D

اند ددلق العوام د د الداخطند ددةوالخلرجند ددةالت د د تسد ددبب

الاف ار .

القبعة الزرقاء:
اكتبد مددلالنزنددعد اربعددةاسدار مددله العوامد 
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المشاركة والتفاعل

المشاركة والتفاعل

الت تسببالاف ار ؟

غلق الدرس//

ملذاتعطمت م حصةالنو ؟

لخص ملالنزندع ث ثاسار تعرندفالافدر 

ومله انواعهل؟

اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟

ح اسئطةالدر الراب م دلن الاللب.

تعزيــــــــز الـــــــــتعلم نشاط بيتي:

الصفي

متابعة النشاط البيتي

لخص بإنجلزالعوام المسببةلطافر ؟
الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الثاني:الوراثة المندلية

الدرس االول/مندل وعلم الوراثة

الهدف الرئيس:توضنحالمقصودبعط الوراثة.

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :

عدد الحصص1:

الوراثة.
 -1ا توضحالمقصودبعط 
 -2ا تطخصحنل العلل جرنجورمند .

 -3ا تفسراختنلرمند لنبل البلزن ء.
 -4ا تقلر بن التطقنحالذات والتطقنحالخطا .
 -0ا توضحالمقصودبللصفةالسلئد .

المفاهيم المفتاحية:عط الوراثة-التطقنحالذات -التطقنحالخطا -زهر خنث -الصفةالسلئد .

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 
تكنولوجيا التعليم والتعلم.D L.C:جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة

المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل -نبل البلزن ء-زهر م أ نبل .
التقويم

االهدف

الخبرات واالنشطة

السلوك المدخلي

التمهندلطددر بتوضدنحمدلمفهدو الو ارثدةواهمندة حسن االصغاء واالنتباه

الو ارث د ددةومنلقش د ددةمد د د الاللب د ددل تركن د ددبالزه د ددر 
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وتوضنحاجزائهل.
استنتلجالمفهو العل لطدر عط الوراثة.
المشاركة والتفاعل

مناقشة شفوية/
ملالمقصودبعط الوراثة؟
هر ؟
اذكر اجزاءالز 

تكطم ع العلل مند ؟

نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .
تقس د الاللبددل إل د س د مجموعددل وتتبن د ك د  حسن االنتباه

مجموعةقبعةم القبعل الس .
الهدف االول/

القبعة البيضاء:

ان توضــــــــــــــــــــــــــح ابدأم الاللبدل بمنلقشدةوتوضدنحمفهدو الو ارثدة

صحة االجابة

المقصــــــــود بعلــــــــم م توضنحاهمنةعط الوراثة.
الوراثة

الهدف الثاني/

اوضددحجهددودمنددد ر د الو ارثددةم د نبددذ بسددناة صحة االجابة

ان تلخـــــص حيـــــاة عد د حنلت د د  ان ددلق سدددبباحتن ددلرمن ددد لنبد ددل 
العالم جريجورمندل البلزن ء.

الهدف الثالث/

اوضددحبعد

المفددلهن مثد كطمددةخنثد والتطقددنح صحة االجابة

ان تفســــر اختيــــار الددذات والخطا د وذلددكم د خ د

رس د توضددنح

منـــــــــــدل لنبـــــــــــات الجد د دزاءالزه د ددر واع د ددر عطد د د الاللب د ددل نب د ددل 

البازيالء

البلزن ءوزهر نت توضنحاجزاءهل.

القبعة الحمراء:

اغمضد د عننن ددكوتخنطد د رسد د لنب ددل الب ددلزن ء
توضحاجزاءهل؟ملهوشعورك؟

القبعة السوداء:

مددلالمشددلك الت د سددتواج منددد لددواختددلرنبددل 
الفو بدالم البلزن ء؟

القبعة الصفراء:

ملاالثلراالنجلبنةالختندلرمندد نبدل البدلزن ء
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المشاركة والتفاعل

صحة االجابة

ر تجلرب ؟

الهدف الرابع/

ملرلئد ك م التطقنحالذات والتطقنحالخطا ؟ صحة االجابة

ان تقــــــــارن بــــــــين 
التلقــــــــيح الــــــــذاتي
والخلطي.

الهدف الخامس/

القبعة الخضراء:

ان توضــــــــــــــــــــــــــح مد ددلذاتقتد ددرح لتوضد ددنحك د د م د د الصد ددفةالسد ددلئد 

المشاركة والتفاعل

المقصـــود بالصـــفة والمتنحنةوالفرقبننهمل؟
السائدة.

اند د ددلق م د د د الاللبد د ددل تجد د ددلربمند د ددد االزهد د ددلر
الب ددلزن ءالبنض ددلءواالزه ددلراالرجد دوان لتوض ددنح

الصفةالسلئد والمتنحنة.

القبعة الزرقاء:

لخص د مددلالنزندددع د سددارن مددلتعررنن د ع د 

الصفةالسلئد ؟

اكتبد د م ددلالنزن دددعد د ثد د ثاس ددارمثل نوض ددح

الصفةالسلئد ؟

غلق الدرس//

ملذاتعطمت م حصةالنو ؟

اكتب د مددلالنزندددع د ث د ثاسددار تعرنددفعط د 
الوراثة التطقنحالذات التطقنحالخطا ؟
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المشاركة والتفاعل

اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟
ح اسئطةالدر الخلم م دلن الاللب.


النشاط البيتي:
تعزيــــــــــز الــــــــــتعلم لخصد د د بإنج د ددلزاس د ددبلباختن د ددلرمن د ددد لنب د ددل  متابعة النشاط البيتي

الصفي

البلزن ء؟


الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الثاني:الوراثة المندلية
الدرس الثاني/تجارب مندل

عدد الحصص1:

الهدف الرئيس:تفسنرتجلربمند 

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :
-1ا تبن نتلئجتجلربمند .

-2ا تستنتجقلنو مند االو ر الوراثة.
-3ا تابققلنو مند االو ر ح المسلئ .
-4ا تطخصنظرنةالكروموسومل ر الوراثة.

-0ا تابقالوراثةالمندلنةر ح المسلئ عط اس وراثنة.

المفاهيم المفتاحية:عط الوراثة-قلنو مند االو -الكروموسومل .

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 

تكنولوجيا التعليم والتعلم.D L.C:جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة

المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل -نبل البلزن ء-زهر م أ نبل 


التقويم

االهداف

الخبرات واالنشطة

السلوك المدخلي

التمهن دددلط دددر بتوض ددنحم ددلمفه ددو عطد د الو ارث ددة حسن االصغاءواالنتباه
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واهمند ددةالكروموسد ددومل ومنلقشد ددةم د د الاللبد ددل 
قلنو مند االو وكنفنةتابنق .

استنتلجالمفهو العل لطدر قلنو مند االو .


المشاركة والتفاعل

مناقشة شفوية/
ملالمقصودبعط الوراثة؟
تكطم ع تجلربمند ؟

اذكر قلنو مند االو ؟
نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقس د الاللبددل إل د س د مجموعددل وتتبن د ك د 

مجموعةقبعةم القبعل الس .

حسن االنتباه


الهدف االول/

القبعة البيضاء:

تجارب مندل.

والنت د ددلئجالتد د د حصدد د عطنه د ددلرد د د الجند د د االو 



ان تبــــــــــين نتــــــــــائج اتنددلو م د الاللبددل تج ددلربمنددد الت د درس ددهل صحة االجابة
والثلننوتوضنحالمقصدودبللصدفةالسدلئد والصدفة

المتنحنةوانلق الاللبل ر :

ملالمنهجالذ استخدم مند ر تجلرب ؟

ملنوعالتطقنحالذ اجراهلطنبل ولملذا؟

عط ملذاحص بهذهالارنقة؟

كنفقل مند بتطقنحالخطا وملنتنجت ؟

م ددلذاس ددم من ددد ذل ددكالجند د وهد د وج دددازه ددلر
بنضلء؟

ه اجرىمند تجلربعط بلق الصفل ؟

ملذاااطقعط الصفةر الجن االو والثلن ؟

كد د علمد د نوج دددعطد د زوجالكروموس ددومل

استنتجمند ؟
الهدف الثاني/

استنتج قلنو مند االو م خ

كم ددل

المعاندل 

ان تســـــتنتج قـــــانون الس د د د ددلبقة:قدد د د ددلنو من د د د ددد االو "زوجالعوام د د د د د 
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منـــــــــدل االول فـــــــــي المتقلبطةتنفص عندتكون الجلمنتل ر عمطنة المشاركة والتفاعل

الوراثة.

االنقسل المنصف"

القبعة الحمراء:

اغمض د عنننددكوتخنط د انددكقم د بتجربددةم د 
تجلربمند ملهوشعورك؟
الهدف الثالث/

القبعة السوداء:

ان تطبــــــــق قــــــــانون اجددرىتطقددنحبددن نبددلت بددلزن ءاحددداهملاصددفر صحة االجابة
منــدل االول فــي حــل الب ددذورنقد د واالخ ددراخض ددرركلند د جمبد د ارد دراد

المسائل.

الجند االو اصددفرالبددذور ثد اجددر تطقددنحبددن 
اردرادالجند االو وحدددثخاددأاثنددلءالتطقددنح.مددل
عواقبذلك؟

الهدف الرابع/

القبعة الصفراء:



ان تلخــــــص نظريــــــة توج د د دددع ق د د ددةب د د ددن الكروموس د د ددومل والعوامد د د د  صحة االجابة
الكروموســـومات فـــي الوراثنة ملرلئد هذهالع قة؟

الوراثة.

اوضد ددحلطاللبد ددل الع قد ددةبد ددن الكروموسد ددومل 
والعوامد د الوراثن ددةوذل ددكبع ددداكتش ددلفالمج ددلهر

المتقدمددةحنددثت د د ارسددةسددطوكالكروموسددومل 
وت د د د اسد د ددتنتلجا هد د ددذهالكروموسد د ددومل تحم د د د 

العوام الوراثنة.
الهدف الخامس/

القبعة الخضراء:



ان تطبــــــــــــــــــــــــــــــــــق ملذالوحدثتطقنحنبل بلزن ءاون السلقمد  

الوراثةالمندليــــة فــــي نب ددل ب ددلزن ءقص ددنرالس ددلقرك ددل جمند د ارد د ارد المشاركة والتفاعل

حــــل المســــائل علــــى الجند د االو اوند د الس ددلق رإذاعطمد د ا ج ددن 

اسس وراثية.

نبددل اون د السددلقTوجددن قصددنرالسددلق:tأ-

ملالارزالجنننةل بون ؟

ب-مد د ددلالارزالجننند د ددةوالشد د ددكطنةالر د د درادالجن د د د 
االو ؟

ج-مددلذاتتددوقع لددوت د تطقددنحبددن ار درادالجن د 
464

المشاركة والتفاعل

االو مله الارزالجنننةوالشكطنة؟

القبعة الزرقاء:

اكتب د د د م د د دلالنزند د دددع د د د ث د د د ثاسد د ددار كنفند د ددة
الحصددو عطد النسددبالوراثنددةاالتنددة:

أ123-

ب121-
غلق الدرس//
ملذاتعطمت م حصةالنو ؟
اكتب د مددلالنزندددع د ارب د اسددارتبددن التجربددة

الت قل بهلمند عط نبل البلزن ء؟

لخص نظرنةالكروموسومل ر الوراثة؟

اسئطةالدر السلد م دلنلالاللب.

ح
تعزيز التعلم الصفي

متابعة النشاط البيتي

نشاط بيتي:
عرر ملالنزندع ث ثاسارلك م :
أ -قلنو مند االو 
ب -الكروموسومل

ت -عط الوراثة



الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الثالث:صفات مندلية وغير مندلية
الدرس االول/الصفات المندلية

الهدف الرئيس:توضنحصعوبة دراسةالوراثةر االنسل 

أهداف الدرس :نتوق منكعزنزت الاللبةأ :

-1ا تذكراسبلبصعوبةدراسةالوراثةر االنسل .
-2ا ترس مخاالس لةعلئطتهللصفةمل.
-3ا تبن آلنةتوارثشحمةاالذ .
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عدد الحصص1:

-4ا توضحآلنةتوارثلو العنو عط اس وراثنة.
المفاهيم المفتاحية:عط الوراثة-مخااس لةالعلئطة.

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 

تكنولوجيا التعليم والتعلم.D L.C:جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة

المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل .

التقويم

االهداف

الخبرات واالنشطة

السلوك المدخلي

التمهندلطدر بتوضنحمدلمفهدو عطد الو ارثدة حســــــــــــن االصـــــــــــــغاء
ومخااس لةالعلئطةومنلقشةم الاللبل  واالنتباه

ص ددعوبةد ارس ددةالوراثةرد د االنس ددل وتوض ددنح
االسبلب.

اسددتنتلجالمفهددو العددل لطدددر مخادداس د لة
العلئطة.
المشاركة والتفاعل

مناقشة شفوية/
ملالمقصودقلنون مند االو ؟
ملالمقصودمخااس لةالعلئطة؟

نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقس د الاللب ددل إلد د سد د مجموع ددل وتتبند د  حسن االنتباه

ك مجموعةقبعةم القبعل الس .
الهدف االول/

القبعة البيضاء:

ان تــــــــــذكر اســــــــــباب انددلق الاللبددل حددو اسددبلبصددعوبةد ارسددة



صــعوبة دراســة الوراثــة الو ارثددةر د االنسددل ع د غنرهددلم د الكلئنددل 
في االنسان.

الحنة.

اند ددلق الاللبد ددل ر د د كنفند ددةد ارسد ددةصد ددفل 

االنسل .
الهدف الثاني/

اوضد ددحلطاللبد ددل المقصد ددودبمخاد دداس د د لة صحة االجابة

ان ترســــــــــم مخطــــــــــط العلئطةوابن له الرموزالمستخدمة.

لساللة عائلتهـا لصـفة ااطددبم د الاللبددل كتلبددةمخاددالصددفةمددل
ما.

رد د د ع د ددلئطته وااط د ددبمد د د بعد د د
464

الاللب د ددل 

السبور .

كتلبتهلعط

المشاركة والتفاعل

القبعة الحمراء:

اغمض د عنننك د وتخنط د مخاددالصددفةمددل

ر علئطتك ملهوشعورك؟

القبعة السوداء:

ملعواقب ان نكو هنلكملنسدم بمخادا

صحة االجابة

س لةالعلئطة؟

القبعة الصفراء:
ملاالثلراالنجلبنةلمخااس لةالعلئطة؟
المشاركةوالتفاعل

الهدف الثالث/

القبعة الخضراء:

شحمة االذن.

التد د تاب ددقعطنه ددلق ددلنو من ددد مثد د ش ددحمة

ان تبـــين آليـــة تـــوارث اتنددلو م د الاللبددل بع د

صددفل االنسددل 

االذ .

ملذالوحدثتزوجرج وام أر ك هملشحمة

اذن حر  رأنجبلاف شحمةاذن مطتحمة؟
ارسرذلكلطاللبل عط اس وراثنة.
الهدف الرابع/

القبعة الزرقاء:

ان توضـح آليـة تـوارث ت ددزوجرجد د وام أر عنن ددلكد د منهم ددلخضد د اروا 

لــــــون العيــــــون علــــــى وغن ددرمتم ددلثط الجنن ددل
اسس وراثية.

رم ددلالا ددرزالجننن ددة

والشدكطنةل بنلء؟رسدرن بمددلالنزنددعد خمد 

اسارعط اس وراثنة؟
غلق الدرس//
ملذاتعطمت م حصةالنو ؟

اكتب د مددلالنزندددع د ارب د اسددارتبددن آلنددة
توارثشحمةاالذ ؟

لخص ملتعررنن ع مخااس لةالعلئطة؟
ح اسئطةالدر السلب م دلن الاللب.
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المشاركة والتفاعل

تعزيز التعلم الصفي

متابعة النشاط البيتي

نشاط بيتي:
اكتب د مددلالنزندددع د ارب د اسددارتبددن آلنددة
توارثلو العن و ؟
الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الثالث:صفات مندلية وغير مندلية
الدرس الثاني/تحديد الجنس في االنسان

الهدف الرئيس:توضنحتحدندالجن ر االنسل 

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :

عدد الحصص1:

-1ا توضحنوعالكروموسومل الجنسنةر االنسل .
-2ا تفسرزنلد عددالجننل عنداالنث ع الذكر.
-3ا توضحبمخااتحدندالجن ر االنسل .

-4ا تفسرا تحدندالجن ر االنسل م الذكر.

المفاهيم المفتاحية:الكروموسومل -تحدندالجن عنداالنسل .

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 

تكنولوجيا التعليم والتعلم.D L.C:جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة

المصادر والوسائل :السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل .

التقويم

االهداف

الخبرات واالنشطة

السلوك المدخلى

التمهندددلطدددر بتوضددنحمددلمفهددو الكروموسددومل  حســــــــن االصـــــــــغاء
وذكددرعددددالكروموسددومل رد االنسددل ومنلقشددة واالنتباه

مد الاللبددل تحدندددالجددن رد االنسددل .اسددتنتلج
المفهو العل لطدر تحدندالجن ر االنسل .


المشاركة والتفاعل

مناقشة شفوية/
ملالمقصودبللكروسومل ؟

ذكرعددالكروموسومل ر االنسل ؟
نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقسد د الاللب ددل إلد د سد د مجموع ددل وتتبند د كد د 
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الهدف االول/

مجموعةقبعةم القبعل الس .

حسن االصغاء

القبعة البيضاء/

صحة االجابة

ان توضـــــــــح نـــــــــوع ابدأبتوضنحالتركنبالكروموسوم ل نسلنوانلق 
الكروموســــــــــــــــومات الاللبل ر عددالكروموسومل رد االنسدل مد 
الجنســــــــــــية فــــــــــــي توضنحكنفنةتكون الزنجو .

االنسان.

ااطبم الاللبل رتحالكتلبالمدرس ومشلهد 

شك الكروموسومل وم حظةا الكروموسومل 

كطهدد د د د د ددلمتشدد د د د د ددلبهةمد د د د د د ددلعدد د د د د دددازوجوه د د د د د ددوزوج
الك روموسومل الجنسنة.

حنثتكو ر الذكرXYور االنث XX

الهدف الثاني/

ارس ددرلهد د س ددببكث ددر ع ددددالجنن ددل عن ددداالنثد د 

ان تفسر زيـادة عـدد مقلرنةم الرج .

الجينات عنـد االنثـى القبعة الحمراء:
عن الذكر.

اغمض د د عننند ددكوتخنط د د لد ددوا جمن د د م د د ر د د  المشاركة والتفاعل

البن م جن واحد ملهوشعورك؟

القبعة السوداء:

ملعواقبلوا عددالجننل ر الم أر هد نفد 
عددالجننل ر الرج ؟
الهدف الثالث/

القبعة الصفراء:

ان توضــــح بمخطــــط ملرلئد مخااس لةالعلئطة؟

صحة االجابة

تحديـــد الجـــنس فـــي اوضدحلطاللبددل مخاداصددفحة24الدذ نوضددح

االنسان

تحدندالجن  ث اشركالاللبل ر ح المسدطئ 

ص.24

ك جلمن ننتجالذكر؟

ك جلمن تنتجاالنث ؟

الهدف الرابع/

القبعة الخضراء/



ان تفســـر ان تحديـــد الددزوجنرندددانجددلبذكددروالزوجددةقدددانجب د انث د  المشاركة والتفاعل
الجنس فـي االنسـان

رملذاتقترحلح المشكطة؟
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من الذكر

ارسرلهد ا االبهدوالمسدؤو عد تحدنددجدن 
المولود

القبعة الزرقاء/
اكتبد مددلالنزندددعد ثد ثاسددار مدلالددذ نحدددد
الجن ؟

مد د د ددلالكروموسدد د ددو الجنس د د د د الد د د ددذ ورثتن د د د د ع د د د د  المشاركة والتفاعل

ابنك؟وامك؟

غلق الدرس//
ملذاتعطمت م حصةالنو ؟

لخص د د م د ددلالنزند دددعد د د اث د د ثاس د ددارا ع د دددد 
الجننل ر الم أر نزندع عددهلعندالذكر؟



نشاط بيتي:

البيتي

ح اسئطةالدر الثلم م دلن الاللب.

تعزيز التعلم الصفي

بنن بمخااانهملنقررجن المولود؟

متابعـــــــــة النشـــــــــاط

الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الثالث:الوراثة المندلية والالمندلية
الدرس الثالث/الصفات الالمندلية

الهدف الرئيس:التعرفعط السنلد الغنرتلمة

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :

عدد الحصص1:

-1ا تعرفالسنلد الغنرتلمة.

-2ا تابقتوارثالصفل ال مندلنةعط نبل ر السمكة.
-3ا توضحاثرالبنئةعط الصفل الوراثنة.

-4ا تعا امثطةعط اثرالعوام البنئنةر ترجمةالارزالجنننةإل شكطنة.

المفاهيم المفتاحية:السنلد التلمة-السنلد الغنرتلمة-الصفل المرتباةبللجن .

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 

تكنولوجيا التعليم والتعلمL.C.D:جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة
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المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل .
التقويم

االهداف

الخبرات واالنشطة

السلوك المدخلي

التمهند دددلطد دددر بتوضد ددنحمد ددلمفهد ددو السد ددنلد  حسن االصغاء واالنتباه
التلمد ددةوالسد ددنلد الغند ددرتلمد ددةم د د ذكد ددرامثطد ددة
ومنلقش ددةالاللب ددل رد د الع ق ددةب ددن العوامد د 

البنئند د د ددةوالصد د د ددفل الوراثند د د ددةر د د د د االنسد د د ددل 

.اسددتنتلجالمفهددو العددل لطدددر السددنلد الغنددر
تلمة.
المشاركة والتفاعل

مناقشة شفوية/
مد ددلالمقصد ددودبللسدددنلد التلمد ددةوالس ددنلد الغند ددر
تلمة؟م ذكراالمثطة؟

ذكرعددالكروموسومل ر االنسل ؟
ملاثرالبنئةر ظهورالصفل الوراثنة؟

نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقس الاللبل إل س مجموعل وتتبن ك 
مجموعةقبعةم القبعل الس .

حسن االنتباه

الهدف االول/

القبعة البيضاء:

صحة االجابة

الغير تامة.

اوض ددحلهد د ا الص ددفل رد د الكلئن ددل الحن ددة

ان تعــــــرف الســــــيادة ابدأم الاللبدل بمراجعدةسدرنعةلمدلسدبقثد 
لنسد د كطه ددلص ددفل مندلن ددةبدد نوج دددص ددفل 

اخددرىمختطفددةع د آلنددةالو ارثددةالمندلنددةوه د 
الصفل ال مندلنةواوضحهلله .

اوضددحالمخادداص20م د الكتددلبالمدرس د 
واوضددحآلنددةالتدوارثحنددثتظهددرصددفةوسددا
بددن الصددفتن ث د ظهددورالصددفل الددث ثر د 

الجن الثلن .
الهدف الثاني/

اوضحالمثل ص21وانلق الاللبل :

ان تطبــــــــق تــــــــوارث مله السنلد الغنرتلمة؟
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الصــــفات الالمندليــــة لملذاتسم هذهالصفل بلل مندلنة؟
علــــــــى نبــــــــات فــــــــم القبعة الحمراء:




السمكة.

اغمض د عنننك د وتخنط د شددك مخاددانبددن  المشاركة والتفاعل

الهدف الثالث/

هوشعورك؟

ت دوارثلددو ال درن ر د احدددان دواعالانددور مددل

ان توضح اثـر البيئـة القبعة السوداء:

علــــــــــــى الصــــــــــــفات ت ددؤثرالبنئ ددةاع د د الجنن ددل الص ددفل الوراثن ددة

الوراثية.

صحة االجابة

رملعواقبذلك؟

القبعة الصفراء:

مد ددلاالثد ددلراالنجلبند ددة ر د د وجد ددودع قد ددةبد ددن 
الهدف الرابع/

العوام البنئنةوالصفل الوراثنة؟

صحة االجابة

القبعة الخضراء:

المشاركة والتفاعل

ان تعطي امثلـة علـى مد ددلذاتقتد ددرح لتوضد ددنحتد ددأثنرالعوام د د البنئند ددة
اثـــر العوامـــل البيئيـــة لجننل الصفل الوراثنة؟

فــــي ترجمــــة الطــــرز اعا امثطةلطاللبل تبن اثرالعوام البنئندة

الجينية إلى شكلية.

ر الصفل الوراثنةمث ر السدمكة-لدو ردراء

القاا-شك جنلحالذبلب.

انلق م اللبل هذهاالمثطة.

القبعة الزرقاء:

اكتبد د م ددلالنزن دددعد د س ددارن اث ددرالعوامد د 
البنئنةر ترجمةالارزالجنننةإل شكطنة؟

غلق الدرس//

ملذاتعطمت م حصةالنو ؟
لخص د مددلالنزندددع د اث د ثاسددارتعرنددف

المشاركة والتفاعل

السنلد الغنرتلمة م ذكرمثل لتوضنحهل؟
ح اسئطةالدر التلس م دلن الاللب.

تعزيز التعلم الصفي

متابعةالنشاط البيتي

نشاط بيتي:
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اكتب ملالنزندع ث ثاسارامثطةتوضح
اثرالبنئةعط الصفل الوراثنة؟
الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الرابع:تطبيقات في علم الوراثة

الدرس االول/االمراض الوراثية(البالهة المنغولية)

الهدف الرئيس:التعرفعط االم ار

الوراثنة

عدد الحصص1:

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :
-1ا توضحالمقصودبللمر الوراث .
-2ا توضحبللرس آلنةتوارثالب هةالمنغولنة.
-3ا تبن م محالشخصالمنغول الظلهرنة.

المفاهيم المفتاحية:المر الوراث -الب هةالمنغولنة.

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 
تكنولوجيا التعليم والتعلمL.C.D:جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة

المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل -صوراافل مصلبن بللب هةالمنغولنة.

التقويم

االهداف

الخبرات والمناقشة

السلوك المدخلي

التمهندلطدر بتوضنحملمفهو االمد ار

الوراثندةمد  حســــــــــــن االصــــــــــــغاء

ذك د د ددرامثط د د ددةومنلقش د د ددةالاللب د د ددل بم د د ددر الب ه د د ددة واالنتباه
المنغولند د ددة.اسد د ددتنتلجالمفهد د ددو العد د ددل لطد د دددر المد د ددر 

الوراث .

مناقشة شفوية/

ملالمقصودبللمر الوراث ؟م ذكراالمثطة؟
ملهومر الب هةالمنغولنة؟

نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقس د د د الاللبد د ددل إل د د د س د د د مجموعد د ددل وتتبن د د د ك د د د 
مجموعةقبعةم القبعل الس .
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المشاركةوالتفاعل

حسن االنتباه

الهدف االول/

القبعة البيضاء:

بالمرض الوراثي

ر :

ان توضـــــح المقصـــــود بع دددع ددر الخبد د ار الس ددلبقةوقنطسد د ان ددلق الاللب ددل 

صحة االجابة

ملهوالمر ؟

ملالمقصودبللمر الوراث ؟

كنفتنتجاالم ار
الهدف الثاني/

الوراثنة؟

ث انتق بللحددنثعد مدر الب هدةالمنغولندةواندلق  

ان توضح بالرسم آليـة الاللبل ر كنفنةحدوثالمر وتوارث واوضحذلدك 
تــــــــــــــوارث البالهــــــــــــــة بللرس ث انلقشه ر :

المنغولية.



بنن بللرس آلنةتوارثمر الب هةالمنغولنة؟



القبعة الحمراء:

اغمضد د عنننكد د وتخنطد د اص ددنباح دددارد درادعلئطت ددك

بللب هةالمنغولنة ملهوشعورك؟
القبعة الصفراء:

ملاالثلراالنجلب االسهلمل عط الوراثةالبشرنة؟

صحة االجابة

القبعة السوداء:

صحة االجابة



الهدف الثالث/

المشاركةوالتفاعل

ان تبـــــــــين مالمـــــــــح اصنباحداالشخلصبمر الب هةالمنغولنة مل
الشـــــخص المنغـــــولي عواقبذلك؟

الظاهرية.

القبعة الخضراء:

م د د ددلذاتقت د د ددرح لتقطند د د د االص د د ددلبةبم د د ددر الب ه د د ددة المشاركةوالتفاعل
المنغولنة؟

القبعة الزرقاء:
اكتب د ملالنزندددع د سددارن مددلع قددةاال ب دوالد 
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اشخلصمنغولنن ؟

المشاركةوالتفاعل

غلق الدرس//

ملذاتعطمت م حصةالنو ؟

اكتبد د مد ددلالنزنددددع د د سد ددارن المقص ددودمد ددر 
الوراث  الب هةالمنغولنة؟

لخص مدلالنزنددعد اثد ثاسدارعد اسدهلمل 
عط الوراثةالبشرنة؟

اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟

ح اسئطةالدر العلشرم دلن الاللب.

تعزيز التعلم الصفي

نشاط الببتي:

لخص د د كند ددفند ددت انتد ددلجار د درادمنغد ددولنن عط د د اس د د 

متابعة النشاط البيتي

وراثنة؟م الرس ؟

الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الرابع:تطبيقات في علم الوراثة
الدرس الثاني /مرض الثالسيميا

الهدف الرئيس:التعرفعط مر الث سنمنل.

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :

عدد الحصص1:

-1ا توضحكنفنةحدوثمر الث سنمنل.
-2ا تفسرتضخ الاحل لمرض الث سنمنل.
-3ا تبن آلنةتوارثمر الث سنمنل.

-4ا تابقآلنةالتوارثر ح االسئطة.

المفاهيم المفتاحية:المر الوراث -خ نلالد الحمراء–مر الث سنمنل.

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 
تكنولوجيا التعليم والتعلمL.C.D:جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة.

المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل -صوراافل مصلبن بللث سنمنل.
االهداف

التقويم

الخبرات واالنشطة
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السلوك المدخلي

التمهندلطدر بتوضنحملمفهو االم ار

الوراثنةمد  حســـــــــن االصـــــــــغاء

ذك د ددرامثط د ددةومنلقش د ددةالاللب د ددل رد د د مكون د ددل ال د ددد  واالنتباه
ووظنف ددةخ ن ددلال ددد الحمد دراء.اس ددتنتلجالمفه ددو الع ددل 

لطدر مر الث سنمنل.
المشاركةوالتفاعل

مناقشة شفوية/
ملالمقصودبللمر الوراث ؟م ذكراالمثطة؟
اذكر مكونل الد ؟

وضح وظنفةخ نلالد الحمراء؟

ملهومر الث سنمنل؟

نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقسد د د الاللبدد ددل إلد د د س د د د مجموع د ددل وتتبن د د د ك د د د 

الهدف االول/

مجموعةقبعةم القبعل الس .

صحة االجابة

القبعة البيضاء:

صحة االجابة

ان توضــــــــــــــــــــــــــــح انلق الاللبل ر التلل :

المقصـــــــــودبالمرض كنفننتجالمر الث سنمنل؟

الوراثي.

بملنسم هذاالمر ؟ولملذا؟

الهدف الثاني/

القبعة الحمراء:

مله اع ار

المر ؟

ان تفســــــر تضــــــخم اغمضد د عنننكد د وتخنطد د اح دددارد درادالعلئط ددةمص ددلب

الطحـــــــال لمرضـــــــى بمر الث سنمنل ملهوشعورك؟
الثالسيميا.

القبعة السوداء:

ملعواقب كثر نق الد لشخصمصلببللث سنمنل؟

القبعة الصفراء:

ملرلئد الاحل لجس االنسل ؟
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المشاركةوالتفاعل

صحة االجابة

صحة االجابة

القبعة الخضراء:


مددلذاتقت ددرح لتقطندد مد د تض ددخ الاح ددل لمددرن
الث سنمنل؟

 المشاركةوالتفاعل

الهدف الثالث/ا تبن  مددلذاتقت ددرح لش ددرحآلنددةتد دوارثم ددر الث س ددنمنل المشاركة والتفاعل

آلن د د ددةتد د د دوارثم د د ددر  بشك واضحلطاللبل ؟
الث سنمنل.

انلق الاللبل رد انتشدلرالمدر رد رطسدان 

والحدمن م خ

الفحصقب الزواج.

الهـــــــــدف الرابـــــــــع/ان القبعة الزرقاء:

تطبــــق آليــــة التــــوارث ت ددزوجرجد د غن ددرمص ددلببللث س ددنمنلمد د امد د أر 

في حل االسئلة .

حلمطد ددةلطمد ددر  اكتب د د عط د د اس د د وراثند ددةمد ددل
النزندددع د ارب د اسددار الاددرزالجنننددةوالشددكطنة

ل بنلء؟

غلق الدرس//
ملذاتعطمت م حصةالنو ؟

اكتب د م ددلالنزن دددع د س ددارن تض ددخ الاح ددل 
لطمصلبن بمر الث سنمنل؟

لخص ملالنزندع اث ثاساركنفنةحددوث
مر الث سنمنل؟

اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟

ح اسئطةالدر الحلد عشرم دلن 

الاللب.
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المشاركة والتفاعل

تعزيز التعلم الصفي

نشاط بيتي:

اكتب د مددلالنزندددع د سددارن ,مددله د أع د ار



متابعة النشاط البيتي

مر الث سنمنل؟


الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الرابع:تطبيقات في علم الوراثة
الدرس الثالث /مرض الهيموفيليا

الهدف الرئيس:التعرفعط مر الهنمورنطنل.

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :

عدد الحصص1:

-1ا توضحالمقصودبمر الهنمورنطنل.
-2ا تفسرزنلد نسبةاالصلبةبللمر عندالذكورمقلرنةبل .
-3ا تشرحآلنةتوارثمر الهنمورنطنل.

المفاهيم المفتاحية:المر الوراث -الصفلئحالدمونة–مر الهنمورنطنل.

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 
تكنولوجيا التعليم والتعلمL.C.D:جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة

المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل -صوراافل مصلبن بللهنمورنطنل.
التقويم

االهداف

الخبرات واالنشطة

السلوك المدخلي

التمهن دددلط دددر بتوض ددنحم ددلمفه ددو االمد د ار

 حسن االصغاء واالنتباه

الوراثنةمد ذكدرامثطدةومنلقشدةالاللبدل رد 

توضد ددنحوظنفد ددةالص د ددفلئحالدموند ددة.اس د ددتنتلج

المفهو العل لطدر مر الهنمورنطنل.
المشاركة والتفاعل

مناقشة شفوية/
م د د ددلالمقص د د ددودب د د ددللمر ال د د ددوراث  الص د د ددفل 
المرتباةبللجن ؟

اذكر وظنفةالصفلئحالدمونة؟

نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقس الاللبل إل س مجموعل وتتبن ك 
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مجموعةقبعةم القبعل الس .
الهدف االول/

القبعة البيضاء:

ان توضح المقصود بع د د دددمراجع د د ددةم د د ددلس د د ددبقاوض د د ددحلطاللب د د ددل 

حسن االنتباه
صحة االجابة

بمرض الهيموفيليا .المقصودبمر نزفالد 

(الهنمورنطنل)ث انلق الاللبل .
كنفننتجمر نزفالد ؟ومله انواع ؟
أن توجدجننل مر نزفالد ؟

القبعة الحمراء:

اغمضد د عنننكد د وتخنطد د اح دددارد درادالعلئط ددة
مصلببمر الهنمورنطنل ملهوشعورك؟
الهدف الثاني/

القبعة السوداء:

ان تفســـــــر زيـــــــادة ملذالوحدث ا تزوجرجد سدطن مد مدر 

صحة االجابة

نســـــــــبة االصـــــــــابة نددزفالددد بددإم أر حلم د لطمر ؟اكتب د الاددرز
بــــــــــالمرض عنــــــــــد الجنننةوالشكطنةل بنلء؟

الذكور مقارنة بال .القبعة الصفراء:

مد ددلاآلثلراالنجلبند ددة لكد ددو جنند ددل الم د د أر xx

الهدف الثالث/

عندمرض الهنمورنطنل؟

صحة االجابة

القبعة الخضراء:

المشاركة والتفاعل

ان تشــــــــرح آليــــــــة ملذاتقترح لشرحآلندةتدوارثمدر الهنمورنطندل
التـــــــــوارث مـــــــــرض بشك واضحلطاللبل ؟
الهيموفيليا.

القبعة الزرقاء:

اكتب ملالنزندع سارن آلنةتوارثمر 

الهنمورنطنل؟

غلق الدرس//
ملذاتعطمت م حصةالنو ؟

لخص د مددلالنزندددسددارن لمددلذاتكددو نسددبة
االصلبةعندالذكوراعط منهلعندا ؟
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المشاركة والتفاعل

اكتبد مددلالنزندددعد سددارن كنددفنددت عد ج
هذاالمر ؟

اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟
حد د د اس د ددئطةال د دددر الث د ددلن عش د ددرمد د د دلند د د 

تعزيـــــــــــز الـــــــــــتعلم الاللب.

الصفي

متابعة النشاط البيتي

النشاط البيتي:
لخصد مددلالنزندددعد سدارن مددلهد الاددرز
الجنننةلذكرسطن -ذكرمرن

-انث سدطنمة-

انث حلمطةالمر -انث مرنضة.


الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الرابع:تطبيقات في علم الوراثة

الدرس الرابع /مرض عمى االلوان واالستشارة الوراثية.

الهدف الرئيس:التعرفعط مر عم االلوا 

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :

عدد الحصص1:

-1ا تبن آلنةتوارثمر عم االلوا .
-2ا تقلر بن الهنمورنطنلوعم االلوا .

-3ا توضحالمقصودبلالستشلر الوراثنة.
-4ا توضحدوراالستشلر ل شخلصالمقبطن عط الزواج.

المفاهيم المفتاحية:المر الو ارث -الصفل المرتباةبللجن –مر عم االلوا -االستشدلر 
الوراثنة.

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 
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تكنولوجيا التعليم والتعلمL.C.D:جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة

المصادر والوسائل:السبور -الابلشنر-كراسل الاللبل -صوراافل مصلبن بعم االلوا .
التقويم

االهداف

الخبرات واالنشطة

السلوك المدخلي

التمهن د دددلط د دددر بتوض د ددنحم د ددلمفه د ددو االمد د د ار

 حسن االصغاءواالنتباه

الوراثن ددةمد د ذك ددرامثط ددةومنلقش ددةالاللب ددل رد د 
االستشددلر الوراثنددة.اسددتنتلجالمفهددو العددل لطدددر 
مر عم االلوا .

المشاركة والتفاعل

مناقشة شفوية/

مددلالمقصددودبددللمر الددوراث  الصددفل المرتباددة 

بللجن ؟



ملالمقصودبمر عم االلوا ؟



نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .



مجموعةقبعةم القبعل الس .

حسن االنتباه

الهدف االول/

القبعة البيضاء:

صحة االجابة

مرض عمى االلوان.

ال ددوراث حن ددثا آلن ددةتوالرثد د تش ددب آلن ددةتد دوارث

ملالمقصودبلالستشلر الوراثنة؟



تقسد د الاللب ددل إلد د سد د مجموع ددل وتتبند د كد د  

ان تبــــين آليــــة تــــوارث اوضحلطاللبدل مدر العمد الطدون واند مدر 
الهنمورنطنلو

أنلق الاللبل :
ملهومر العم االلوا ؟

وضح آلنةتوارثهذاالمر ؟
الهدف الثاني/

مددلالع قددةبددن مددر عم د االل دوا وبددن مددر  صحة االجابة

ان تقـــــــــــــارن بـــــــــــــين الهنمورنطنل؟

الهيموفيليــــــــا وعمــــــــى وضح اوج التشلب واالخت فبن المرضن ؟

االلوان.

قلرن بن عم االلوا والث سنمنل؟

القبعة الحمراء:
اغمض د د د عنننك د د د وتخنط د د د احد د دددار د د درادالعلئطد د ددة المشاركة والتفاعل

مصلببمر عم االلوا ملهوشعورك؟
القبعة السوداء:
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تزوجرج مصدلببعمد االلدوا مد امد أر سدطنمة
الهدف الثالث/

دو القنل بلالستشلر الوراثنة.ملعواقبذلك؟

صحة االجابة

ان توضـــــح المقصـــــود القبعة الصفراء:
باالستشارة الوراثية.

مددلرلئددد االستشددلر الوراثنددةل ر درادالمقبط دن عط د 

الهدف الرابع/

القبعة الخضراء:

االستشارة

القبعة الزرقاء:

على الزواج.

الوراثنة؟


الزواج؟

ان توضـــــــــــــــــــــــح دور ملذاتقترح لتبن اهمنةاالستشلر الوراثنة؟

المشاركة والتفاعل



لألشـــــخاص المقبلـــــين اكتب د مددلالنزندددع د سددارن ع د دوراالستشددلر  

المشاركة والتفاعل

غلق الدرس//

ملذاتعطمت م حصةالنو ؟

لخصد د م ددلالنزن دددسد ددارن آلن ددةتد دوارثمد ددر 
العم الطون ؟

اكتب د د د م د د ددلالنزند د دددعد د د د سد د ددارن مقلرن د د ددةب د د ددن 
الهنمورنطند د ددلوعم د د د االل د د دوا م د د د حند د ددثالتشد د ددلب 

واالخت ف؟

اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟

ح د د اس د ددئطةال د دددر الثلل د ددثعش د ددرمد د د دلن د د 
الاللب.
تعزيز التعلم الصفي

نشاط بيتي:

اكتب د د د مد د ددلالنزند د دددع د د د ث د د د ثاسد د ددار تعرند د ددف
االستشلر الوراثنة؟واهمنةدورهل؟



الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الرابع:تطبيقات في علم الوراثة
الدرس الخامس /الهندسة الوراثية.

الهدف الرئيس:التعرفعط الهندسةالوراثنة
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متابعة النشاط البيتي

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :

عدد الحصص1:

-1ا تعرفالاللبةالهندسةالوراثنة.
-2ا تبن مفهو الب زمند.

-3ا تتب آلنةتكون تراكنبجنننةجدند .
-4ا تعا أمثطةلبع

التابنقل الهندسةالوراثنة.

المفاهيم المفتاحية:المر الوراث -الهندسةالوراثنة.

استراتيجيات التعليم والتعلم:عم ر مجموعل -المنلقشةوالحوار-التمثن -قبعل التفكنرالس 
تكنولوجيا التعليم والتعلمL.C.D:جهلز-حلسوب-صور–كتبالعطو الحنلتنة–قبعل مطونة

المصادر والوسـائل:السدبور -الابلشدنر-ك ارسدل الاللبدل -لوحدةتوضدنحآلندةتكدون تراكندبجننندة
جدند .
التقويم

األهداف

الخبرات واالنشطة

السلوك المدخلي

التمهندددلطدددر بتوضددنحمددلمفهددو االستشددلر  حسن االصغاء واالنتباه
الوراثند ددةومنلقشد ددةالاللبد ددل ر د د عط د د الوراثند ددة
وتاوره.استنتلجالمفهو العل لطددر الهندسدة

الوراثنة.

المشاركة والتفاعل

مناقشة شفوية/
ملالمقصودبعط الوراثة؟

ملالمقصودبلالستشلر الوراثنة؟
ملالمقصودبللهندسةالوراثنة؟

نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقس الاللبل إل س مجموعل وتتبن كد 
مجموعةقبعةم القبعل الس .

حسن االنتباه


الهدف األول/

القبعة البيضاء:

الهندسة الوراثية.

الهندسةالجنننةوذلكبإستمالر

ان تعــــرف الطالبــــة بع دددتمهن دددالاللب ددل اوض ددحلطاللب ددل مفه ددو 
أركلره حو هذاالموضوع.
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صحة االجابة

الهدف الثاني/

أوضحلطاللبل أهمنةالحم

البالزميد.

القبعة الحمراء:

النوو الحطق 

ان تبـــــــين مفهـــــــوم (الب زمند)ر الحصو عط تراكنبجدند .

أغمض د عنننكد د وتخنط د ا جس ددمكنحت ددو 
عطد د الحمد د

الهدف الثالث/

الن ددوو الحطقد د الب زمن دددنق ددو 

بتراكنبجدند ؟ملهوشعورك؟

المشاركة والتفاعل

القبعة السوداء:

صحة االجابة

ان تتبع آلية تكوين ملعواق د ددب ا ل د د د ن د ددت ربدد دداالج د ددن المقا د ددوع
تراكيــــــــــب جينيــــــــــة بللب زمند؟

جديدة.

اعددر وسددنطةاوشددفلرنةتوضددحآلنددةتكددون 

تراكنبجنننةجدند .وانلق الاللبل :
ان توجدالجننل ؟

كنفنت رباالجن المقاوعبللب زمندوان ؟

القبعة الصفراء:

ملآثلراالنجلبنةلعمطنةنسخالحننل ؟

القبعة الخضراء:

مددلذاتقتددرح لشددرحآلنددةتكددون تراكنددبجنننددة
جدند بشك واضحلطاللبل ؟

المشاركة والتفاعل
الهدف الرابع/

اندلق الاللبدل رد تابنقدل الهندسدةالوراثنددة المشاركة والتفاعل

ان تعطـــــــي أمثلـــــــة ر د د المجد ددلال المتعد دددد الز ارع د د والصد ددنلع 

لــــبعض التطبيقــــات والاب ع ارنقعم مجموعل ثد منلقشدة
الهندسة الوراثية.

إجلبته .

القبعة الزرقاء:
اكتب د د م د ددلالنزن د دددعد د د ثدد د ثاس د ددار أهمن د ددة
الهندسةالوراثنةر مجل الزراعةوالصنلعة؟

غلق الدرس//

ملذاتعطمت م حصةالنو ؟
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لخص ملالنزندارب اسار تعرنفالهندسدة
الوراثنةواه تابنقلتهل؟

تتبع د د بمخا د دداس د ددهم آلند ددةنس د ددخالجنن د ددل 
جدند ؟

اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟

حد د د اس د ددئطةال د دددر ال اربد د د عش د ددرمد د د دلند د د 
الاللب.

تعزيـــــــــــز الـــــــــــتعلم نشاط بيتي:

الصفي

متابعة النشاط البيتي

لخص د د د د د د د ر د د د د د د د ارب د د د د د د د اسد د د د د د ددار تعرند د د د د د ددف
الب زمند؟ووضددح آلنددةتكددون تراكنددبجنننددة

جدند م الرس ؟


الوحدة األولى (الوراثة)

الفصل الرابع:تطبيقات في علم الوراثة
الدرس السادس /اإلستنساخ

الهدف الرئيس:توضنحالمقصودبلالستنسلخ.

أهداف الدرس:نتوق منكعزنزت الاللبةأ :عدد الحصص1:
-1أ توضحالاللبةالمقصودبلالستنسلخ.
-2أ تبن المقصودبشاراألجنة.

-3أ توضحالمقصودبلإلستنسلخالجسد .
-4أ تشرحخاوا اإلستنسلخالجسد .

المفاهيم المفتاحية:االستنسلخ-شاراألجنة-اإلستنسلخالجسد .

استراتيجيات التعليم والتعلم:عمل في مجموعات-المناقشة والحوار-التمثيل-قبعات التفكيرالست
تكنولوجيا التعليم والتعلم L.C.D:جهاز-حاسوب -صور– كتب العلوم الحياتية– قبعات ملونة

المصادروالوســـائل:الســـبورة-الطباشـــير-كراســـات الطالبـــات–O.H.P-شـــفافيةلخطوات اإلستنســـاخ

الجسدي.

التقويم

االهداف

الخبرات واالنشطة

المدخل السلوكي

التمهند دددلطد دددر بتوضد ددنحمد ددلمفهد ددو االستنسد ددلخ حسن اإلصغاءواإلنتباه
464

ومنلقشددةالاللبددل رد عطد الوراثنددةوشدداراألجنة.
اس د د د ددتنتلجالمفه د د د ددو الع د د د ددل لط د د د دددر االستنس د د د ددلخ

الجسد .

المشاركة والتفاعل

مناقشة شفوية/
ملالمقصودبلإلستنسلخ؟

ملالمقصودشاراألجنة؟

ملالمقصودبلإلستنسلخالجسد ؟
نقو مجموعةم الاللبل بتمثن الدر .

تقس الاللبل إل س مجموعل وتتبن ك 
مجموعةقبعةم القبعل الس .
الهدف األول/

أن توضـــــح الطالبـــــة القبعة البيضاء:

المقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــود أب دددأبمنلقش ددةالاللب ددل ح ددو مفه ددو اإلستنس ددلخ
باالستنساخ.

حسن اإلنتباه
صحة اإلجابة

لغونلواصا حلوانواع .

انلق الاللبل ر التلل :
ملالمقصودبلإلستنسلخ؟

الهدف الثاني/

ملالمقصودبشاراالجنة؟

بشطر األجنة.

القبعة الحمراء:

أن تبــــــين المقصــــــود ان تجر العمطنة؟

المشاركة والتفاعل

أغمض عنننك وتخنط احدم اررادالعلئطةتد  

استنسلخ رملهوشعورك؟



القبعة السوداء:



خ نل؟وضح مثل لإلستنسلخالجنن ؟

صحة اإلجابة

مددلعواقددب لددولد نددت شدداراألجندةر د مرحطددة 0
الهدف الثالث/

أنتق لإلستنسلخالجسد وأنلق الاللبل :

أن توضـــح المقصـــود ملالمقصودبلإلستنسلخالجسد .
باإلستنســــــــــــــــــــــــــــاخ القبعة الصفراء:

الجسدي.

ملاآلثلراإلنجلبنةلإلستنسلخالجسد ؟
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صحة اإلجابة

الهدف الرابع/

القبعة الخضراء:

أن تشــــــرح خطــــــوات المقص ددودبلإلستنس ددلخالجس ددد وكن ددفت ددت ه ددذه

المشاركة والتفاعل

اإلستنساخ الجسدي .العمطن ددة.أق ددو بع ددر لوح ددةتوض ددحاإلستنس ددلخ
الجس ددد وأوض ددحلطاللب ددل خاد دوا اإلستنس ددلخ

الجس ددد .وأوض ددحلهد د عمطن ددةاستنس ددلخالنعج ددة
دولط .

م ددلذاتقت ددرح لش ددرحخاد دوا اإلستنس ددلخالجس ددد 
بشك واضحلطاللبل ؟


القبعة الزرقاء:

أكتبد د د م د ددلالنزن د دددعد د د أربد د د أس د ددار خاد د دوا 

المشاركة والتفاعل

اإلستنسلخالجسد ؟

غلق الدرس//

ملذاتعطمت م حصةالنو ؟
أكتب د مددلالنزندددع د ث د ثأسددار مددلالمقصددود
بلإلستنسلخ شاراألجنة اإلستنسلخالجسد ؟

لخص د ر د ث د ثاس دار مقلرنددةبددن اإلستنسددلخ
الجسد واإلستنسلخالجنن ؟

اسإلىسؤاالل تسأل المعطمة؟

حد د د اس د ددئطةال د دددر الخ د ددلم عش د ددرمد د د دلند د د 

الاللب.

تعزيز التعلم
الصفي

متابعة النشاط
نشاط البيتي:
أكتب ملالنزندع خم أسار تعرنفالهدف البيتي
م اإلستنسلخالجسد ؟

لخص بإنجلزعمطنةإستنسلخالنعجةدولط ؟
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الجامعة االزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطرق التدريس



ملحق رقم ()05
بسم هللا الرحمن الرحيم

دليل الطالب
أسئلة التقويم الختامي للوحدة الدراسية األولى وحدة
الوراثة في مادة العلوم للصف العاشر

اعداد الباحثة/
آالء عبد العظيم العبادلة

1011م
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الدرس األول

الحمض النووي
 -1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م اآلت واكتبن :
 -الحم

النوو ......................................................................:

 -انواعالحم

النوو .............................................................:

-2ملااتركنبالكنمنلئ لطملد الوراثنة؟

...................................................................

-3كنفنت تخزن المعطومل الوراثنة؟وكنفنت تضلعفهل؟

...................................................................

-4ملذاتسم الوحدا البنلئنةر جزئDNA؟

............................................

-5ارس جزئDNAكلم نتكدو مد القواعددالننتروجننندةاالتندةرد إحددىسطسدطتن موضدحلكنفندة
ارتبلاالسطسطتن ؟


 CCATGCAATA
............................................

التقويم :
 -1مله القواعدالننتروجنننةالت نتركبمنهلDNA؟
............................................

 -2ارسم شك تخانانلنوضحتكثنفDNAداخ الكروموسومل ؟
............................................

 -3بللرس البنلءاالسلس لطننوكطنوتند؟

............................................
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الدرس الثاني

الحمض النووي  DNAوRNA
-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م اآلت واكتبن :
 -الحم

النوو .................................................................:DNA

 -الحم

النوو ...................................................:RNA

-2ملالنوعالسكروالقواعدالننتروجنننةر الحم

النوو RNA؟

...................................................................

-3ملالقلعد الننتروجنننةالت التدخ ر تركنبجزئDNA؟

...................................................................

-4توجدث ثانواعرئنسنةم الحم

النوو RNAداخ الخ نل اذكرنهل؟

...................................................................


-0اذكروظلئفالحمو

النوونةاالتنة:

أ.........................................................:m- RNA -

ب...................................................................:t- RNA-
ج...................................................................:r- RNA-

التقويم :
 -1اذكر اوج الشب واوج االخت فبن DNAوRNA؟

...................................................................

 -2ق ببنلءنموذجلجزئDNAبإستخدا موادم البنئةكلالس كواالسفنجالمطو اوالقا 
الخش د د د د د د د د د ددبنةالمطون د د د د د د د د د ددةوالفط د د د د د د د د د ددن والكدد د د د د د د د د د ار الب س د د د د د د د د د ددتنكنةوالخ د د د د د د د د د ددرزوغنره د د د د د د د د د ددل.
...................................................................
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الدرس الثالث
آلية تضاعف DNA
-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م اآلت واكتبن :
 -الحم

النوو DNAو........................................................:RNA

 آلنةتضلعف...................................................................:DNA-2اشرح آلنةتضلعفDNA؟
...................................................................

-3بنن آلنةتضلعفجزئDNAالتلل :


................................................................



A
T
AT
GC

................................................................



CG

-4حت نتضلعفجزئDNAالبدم تواررعد شروا اذكرنهل؟



-0ه تحدثاخالءاثنلءعمطنةالتضلعفDNA؟واذات كنفنت ع جهل؟
................................................................

التقويم:
 -م خ

دراستكلعمطنةتضلعفا  DNAاجبعملنأت :

-1اذكر اهمنةتضلعفالحم

النوو DNAر خ نلالكلئ الح ؟

................................................................
 

-2بن اآللنةالت نت بهلتضلعفجزئDNA؟

................................................................
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TA

الدرس الرابع
الطفرة

 -1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م اآلت واكتبن :

 الافر .................................................................................: الشنفر الوراثنة...................................................................: -2بنن اثرالافر عط الخ نلالجسدنةوالجنسنة؟
 ................................................................... -3ملدورالافر الجنسنةعط تورنثاالم ار

الوراثنة؟

 ................................................................... -4مله انواعالاف ار م ذكرامثطة؟

...................................................................

-0مله العوام الت تسببالاف ار ؟

 ...................................................................التقويم:
-1ملالمقصودبلآلت :

الافر ..............................................................:
الننوكطنوتند.....................................................:

الشنفر الوراثنة.......................................................:
-2بملذاتفسر :

الافر الت تحدثر الخ نلالجنسنةاخارم الجسمنة؟

.......................................................
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الدرس الخامس

مندل وعلم الوراثة


-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م اآلت واكتبن :
 -عط الوراثة.....................................................................:

 التطقنحالذات ...................................................................:-التطقنحالخطا ...............................................................:

-2تكطم ع العلل مند بإختصلر؟

.............................................................................

.-3ملالفرقبن صفةمتملثطةالجننل وصفةغنرمتملثطةالجننل ؟

..............................................................................

-4قلرن بن التطقنحالذات والتطفنحالخطا م حنثالتعرنف؟م ذكرامثطة؟

..............................................................................

-0ملالمقصودبللصفةالسلئد والصفةالمتنحنة؟م ذكرامثطةعط ك منهل؟

..................................................................................
التقويم:
-1ملالمقصودبك م :

الجننل المتملثطة.............................................................:

الجننل المتخللفة.............................................................:

الزهر خنث .............................................................:


-2رسر إختنلرمند لنبل البلزن ء؟

...............................................................................
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الدرس السادس
تجارب مندل

-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م اآلت واكتبن :

السنلد التلمة.......................................................................:الارزالجنننة.........................................................................:-قلنو انع از الصفل .................................................................:

-2بنن التجربةالت قل بهلمند عط نبل البلزن ء؟

..................................................................................

-3قددلنو منددد األو "زوجالعوام د المتقلبطددةتنفص د عندددتكددون الجلمنتددل ر د عمطنددةاالنقسددل 
المنصف"إستنتج قلنو مند األو م خ

المعانل السلبقة؟

...................................................................................

-4مت نحص عط النسبالوراثنةاآلتنة:

أ............................................................:321 -
ب...........................................................:121 -


-0إذاكد ددل جد ددن لد ددو القد ددرو الخض د دراءلطبد ددلزن ء))Gسد ددلئداعط د د جد ددن لد ددو القد ددرو الصد ددفراء

( )gأجر تطقنحبن نبلت بطزن ء ك هملأخضرالقرو رظهر نبلتل صفراءالقرو  رسرهدذه
النتلئجعط أس وراثنة؟

..........................................................................................

التقويم:

-1ملالمقصودبلآلت :
-الارزالجنننة...........................................................................:
-الارزالشكطنة........................................................................:

-2ت د تطقددنحنبددل بددلزن ءمحورنددةاألزهددلرم د نبددل اررنددةاألزهلرركددل جمن د أر درادالجن د األو 
F1محورند د ددةاألزهدد ددلر.أجد د ددر تطقد د ددنحذات د د د بدد ددن أر د د درادالجن د د د األو ركلن د د د أر د د درادالجن د د د الثد د ددلن 
108محورنة و08اررنةاألزهلر.رإذارمزنلأللن األزهلرالاررنةبللرمز( )aوأللن األزهلرالمحورندة
بللرمز(:)A

أ-ملالارزالجنننةلألبون ؟.................................................................

ب-ملالارزالجنننةوالشكطنةألررادالجنطن األو والثلن ؟

.........................................................................................
474



الدرس السابع
صفات مندلية

-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م األت واكتبن :
قلنو مند االو ...................................................................:-مخااس لةالعلئطة..............................................................:

-2مله أسبلبصعوبةدراسةالوراثةر اإلنسل ؟

..................................................................................

-3أرسم مخاالس لةعلئطتك موضحةتتب صفةمل؟

.....................................................................................

-4تددزوجرج د وام د أر ك همددلشددحمةأذن د حددر  رأنجبددلاف د شددحمةأذن د مطتحمددة.رسددر ذلددكعط د 
أس وراثنة؟

......................................................................................

-0ت ددزوجرجد د وامد د أر عنن ددلكد د منهم ددلخضد د اروا وغن ددرمتم ددلثط الجنن ددل أكتبد د الا ددرزالجننن ددة
والشكطنةلألبنلء؟

...............................................................................................

التقويم:

-1إذاتددزوجرج د قصنراألصددلب م د إم د أر اونطددةاألصددلب ووالدددتهلاونطددةاألصددلب .مددلالا دراز
الجنن والشكط لألبنلء؟

........................................................................................
-2إدع أبوا لو عنونهملبن بنو اف ل و عننن أزرق نلقش مدىصحةهذااإلدعلء؟

...............................................................................................
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الدرس الثامن

تحديد الجنس في اإلنسان
-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م األت واكتبن :

الصفل المرتباةبللجن ......................................................:-الكروموسومل .....................................................................:

-2ملنوعالكروموسومل الجنسنةالموجود ر الذكرواالنث ؟

............................................................................

-3رسر عددالجننل ر الم أر نزندع عددهلعندالرج ؟

..............................................................................

-4رسر األبهوالمسؤو ع تحدندالجن ولن األ ؟

..........................................................................

-0جمن الكروموسومل متشلبهةر الشك ملعدازوجملهو؟

.......................................................................
التقويم:
-1ملهوالكروموسو الجنس الذ ورث عمكع جدك؟
......................................................................


-2وضح بمخااتحدندالجن ر اإلنسل ؟
.....................................................................

474

الدرس التاسع

الصفات الالمندلية


-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م األت واكتبن :
السنلد التلمة.....................................................................:-السنلد غنرالتلمة................................................................:

-2بنن عط شك مخااتوارثلو الرن ر أحدأنواعالانور؟

...................................................................................

-3لملذاتسم هذهالصفل بلالمندلنة؟

..................................................................................

-4وضح أثرالبنئةعط ظهورالصفل الوراثنة؟

....................................................................................

-0أعا أمثطةألثرالبنئةعط الصفل الوراثنة؟

........................................................................................

التقويم:

-1أكتب الارزالجنننةوالشكطنةم إجراءتطقنحبن نبل ر السمكةر الحللتن اآلتنتن :
أ -نبل أحمراألزهلرXنبل زهر األزهلر.

..........................................................................

ب -نبل أبن


األزهلرXنبل زهر األزهلر.

.........................................................................

-2أعاد أمثطددةعطد أثددرالبنئددةرد ظهددورصددفل شددكطنةمختطفددةلطكلئنددل الحنددةعطد الددرغ مد 
إمت كهلنف الارازالجنن ؟

..........................................................................................

471

الدرس العاشر

تطبيقات في علم الوراثة /البالهة المنغولية
-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م األت واكتبن :

المر الوراث ......................................................................:-مر الب هةالمنغولنة................................................................:

-2مله إسهلمل عط الوراثةالبشرنة؟

............................................................................................
-3وضح كنفنت إنتلجأررادمنغولنن عط اس وراثنة؟

.............................................................................................

-4ملهوالمظهرالشكط ألشخلصمصلبن بمر الب هةالمنغولنة؟

..............................................................................................

-0وضح آلنةتوارثمر الب هةالمنغولنة؟

...........................................................................................
التقويم:
-1أكمط العبل ار اآلتنة:

المر هو.................................................................-ننتجمر الب هةالمنغولنةعط زوجكروموسو رق .........................

عددالكروموسومل ر الشخصالمنغول .......................................-تسم الب هةالمنغولنةبإس آخرهو...........نسبةإل .................

-2ملع قةاأل بوالد أشخلصمنغولنن ؟

.....................................................................................

474

الدرس الحادي عشر
مرض الثالسيميا

-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م األت واكتبن :

المر ................................................................:-مر الث سنمنل.............................................................:

-2مله مكونل الد وملوظنفةخ نلالد الحمراء؟

.................................................................
-3كنفننتجمر الث سنمنل؟

.................................................................

-4رسر تضخ الاحل لطمصلبن بمر الث سنمنل؟

..................................................................

-0تددزوجرج د غنددرمصددلببللث سددنمنلم د إم د أر حلمطددةلطمددر بنن د عط د أس د وراثنددةالاددرز
الجنننةوالشكطنةلألبنلء؟

...................................................................
التقويم:

-1تددزوجرج د وام د أر ك همددلغنددرمصددلبندددبمر الث سددنمنلرأنجبددلاف د مصددلبلبهددذاالمددر 
رسر ذلكعط أس وراثنة؟

............................................................................


-2ترسبالحدندبشك كبنرلدىمرض الث سنمنل؟

.........................................................................

474

الدرس الثاني عشر
مرض الهيموفيليا



-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م األت واكتبن :
-الصفل المرتباةبللجن ...........................................................:

-مر الهنمورنطنل....................................................................:

-2ملالمقصودبللصفلئحالدمونة؟ومله وظنفتهل؟

.........................................................................................

-3رسر نسبةاإلصلبةعندالذكورأعط م نسبتهلعندا ؟

.........................................................................................

-4إشرح آلنةتوارثمر الهنمورنطنل؟

.........................................................................................

-0كنفننتجمر نزفالد ؟ومله أنواع ؟

.........................................................................................

التقويم:
-1أكتب الارزالجنننةالممكنةلشخصذكر؟

.......................................................................................

-2أكتب ك الارزالجنننةوالشكطنةألنث ؟

.......................................................................................

-3تددزوجرج د سددطن م د مددر نددزفالددد بددإم أر حلمطددةلطمددر .أكتب د الاددرزالجنننددةوالشددكطنة
لألبنلء؟

.........................................................................................

476

الدرس الثالث عشر

عمى األلوان واإلستشارة الوراثية
-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م األت واكتبن :

مر عم األلوا .....................................................................:-االستشلر الوراثنة........................................................................:

-2بنن آلنةتوارثمر عم األلوا ؟

............................................................................................

-3قلرن بن مر الهنمورنطنلومر عم األلوا م حنثالتشلب واإلخت ف؟

............................................................................................

-4ملدوراإلستشلر الوراثنة؟

...........................................................................................

-0كنفنمك أ نتجنبحلال األم ار

الوراثنة؟

.............................................................................................
التقويم:
-1قلرن بن مر الث سنمنلومر عم األلوا ؟

...........................................................................................

-2تزوجرج مصلببعم األلوا م إم أر سطنمةرأنجبلافطةمصلبةبعم األلدوا .رسدر ذلدك
عط أس وراثنة؟

.............................................................................................

476

الدرس الرابع عشر
الهندسة الوراثية

-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م األت واكتبن :

عط الوراثة........................................................................:الب زمند...........................................................................:-الهندسةالوراثنة...................................................................:

-2وضح آلنةتكون تراكنبجنننةجدند عط الرس ؟

...........................................................................................

-3بنن أه التابنقل ر مجل الهندسةالوراثنة؟

..........................................................................................

-4ملأهمنةالحم

النوو الحطق (الب زمند)؟

...........................................................................................

-0كنفنت رباالجن المقاوعبللب زمندوأن ؟

.............................................................................................

التقويم:

-1ملأهمنةعمطنةنسخالجننل ؟

.............................................................................................

-2تتبع بمخااسهم آلنةنسخالجننل جدند ؟

..........................................................................................

-3وضح أهمنةالهندسةالوراثنةر ك م مجل الزراعةوالصنلعة؟

...............................................................................................

476

الدرس الخامس عشر
اإلستنساخ

-1حلول م مدرستكوزمن تكوض تعرنفللك م األت واكتبن :

اإلستنسلخ...........................................................................:-شاراألجنة.........................................................................:

-2ملالمقصودبلإلستنسلخالجسد ؟

...........................................................................................

-3قلرن بن اإلستنسلخالجسد واإلستنسلخالجنن ؟

.......................................................................................

-4لملذانت شاراألجنةر مرحطة0خ نل؟

....................................................................................

-0ملالهدفم اإلستنسلخالجسد ؟

.................................................................................

التقويم:

-1تصورأنكعلل رد مختبدراإلستنسدلخ وترنددالقندل بعمطندةاإلستنسدلخجسدد لفدأر بنندةالطدو 
ت تزوندكبملنأت لطقنل بهذهالمهمة:رأربننةالطو رأرسوداءالطو ملنحةلطبونضة رأربنضلء

لتحضد الفددأر المستنسددخة ابقددل مد أابددلقبتددر لوضد البونضددةرد إحددداهملوالخطنددةالجسدددنة

رد اآلخددر ملصددةخلصددةلطندوا مددلد كنمنلئنددةلتحفنددزعمطنددةاإلنقسددل .بددن الخادوا التد سددتتبعهل
لتنفنذهذهالمهمة؟

.........................................................................................
.........................................................................................

-2وضح خاوا إستنسلخالنعجةدولط ؟

.........................................................................................
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