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إ ى ى ى ى ى ى ى ى ىىداء
 إلى والدي الغالي (رحمه اهلل) الذي علمني التحدي والعطاء ... إلى ى ىىى اليى ى ىىد الطى ى ىىاالمسى ى ى ىىت

بخط ى ى ى ى

م ى ى ى امامنى ى ىىا اش ى ى ى ا

التى ى ىىي ازال ى ى ى

الط ي ى ى ى ورسى ى ىىم

م ى ى ى ى االم ى ى ى ى والث ى ى ى ى  ,الى ى ى ىىى التى ى ى ىىي ال تفيهى ى ى ىىا الكلمى ى ى ىىا

والشى ى ى ىىك والع ف ى ى ى ىىا بالجمي ى ى ى ى  ,إلى ى ى ىىى م ى ى ى ى

رك ى ى ى ى العطى ى ى ىىاء امى ى ى ىىا قى ى ى ىىدميها

واعطتنى ى ىىا مى ى ى ى دمه ى ى ىىا وروحه ى ى ىىا وعم ى ى ىىا ح ى ى ىىا وتص ى ى ىىميما ودفع ى ى ىىا لغ ى ى ىىد أجمى ى ى ى

إلى الغالي التي ال ن ى االم اال م عينيها ( أمي الح ي ) ...

 إل ى ى ى ى ىىى مى ى ى ى ى ى تمنى ى ى ى ى ى ا الخيى ى ى ى ى ى ل ى ى ى ى ىىي وت ى ى ى ى ىىذوق( إخ تي وأخ اتي الغ الي)...

معهى ى ى ى ى ى أجمى ى ى ى ى ى اللحظ ى ى ى ى ىىا

 إلى أز ار الن جس التي تفيض ح اً ون ىاءً وعط اً( أبناء إخ تي وأخ اتي)...
 الى ك م ساعدني في انجاز ذا العم ...-

ال ى ى ىىى كى ى ى ى طالى ى ى ى

على ى ى ى ومجا ى ى ىىد ف ى ى ىىي سى ى ى ى ي اهلل ط ى ى ىىام ف ى ى ىىي جنى ى ى ى الع ى ى ىىا

أتقدم اليكن هبذا العول  ...املتىاضع  ,,,مثرة جهدي

سائلة العلي القدير اى ينتفع به كل هي حيتاجه ,,,
دعائي بالتىفيق والسداد
واهلل ويل التىفيق ,,,
إمياى اسعد التياى


ت

شك وت دي



الحمدهللربالعالمٌنحمداكماٌنبغًلجاللوجههوعظٌمسلطانه،والصالةوالسالمعلىأشرف
المرسلٌنمعلماألمةومرشدهاسٌدنامحمدوعلىآلهوصحبهخٌرأهلمعشر،صالةوسالماإلى
ٌومالبعثوالمحشر،أمابعد :
ٌقولالحقسبحانهتعالىفًكتابهالعزٌز :
"رب أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنً
برحمتكفًعبادكالصالحٌن"(النمل،آٌة )ٔ9:
اس "رواه
وانطالقا من حدٌث المصطفى (صلى هللا علٌه وسلم )"ال  ٌَ ْش ُك ُر هللا  َمنْ ال  ٌَ ْش ُكرُ الن َ
أحمد .
أشكر وأقدر كل من ساهم فً انجاز هذا العمل المتواضع من إبداء النصابح وطرح األفكار ،والتً
كان لها الدور البارز فً حٌاتً وفً تعدٌل مسار الدراسة فً االتجاه الصحٌح ،فالشكر الجزٌل
لجامعة األزهر وكلٌة التربٌة ممثلة فً عمٌدها الدكتور :محمد علٌان والى ربٌس قسم المناهج
الدكتور :راشدابوصواوٌنلما بذلوه من جهد فً تطوٌر حلقات النقاش الخاصة بالخطط والى
كافةأعضاءالهٌبةالتدرٌسٌةلماقدموهمنتسهٌلفًإتمامإجراءاتهذهالدراسة .
كما أتقدم بوافر الشكر وعظٌم االمتنان إلى الدكتور :عطا دروٌش  واالستاذ الدكتور :محمود
االستاذاللذانأشرفاعلىهذهالرسالة،وأفاضاعلًبعلمهماوحرصاأشدالحرصعلىإثراءهذه
الرسالة واخراجها بأفضل صورة ممكنه ،فلهما منى كل التقدٌر وأسمى آٌات العرفان بالجمٌل
والفضل .
وٌُشرفنًأٌضاأنأتقدمللدكتور:راشدأبوصواوٌنوالدكتورة:مهاالشقرة 
لتفضلهما بمناقشة هذه الدراسة ،وكان آلرابهما ومالحظاتهما األثر الهادف لخروج الدراسة فً
أبهىصورةفجعلهللاذلكفًمٌزانحسناتهم .
وٌزٌدنًشرفاأنأقدّمعظٌماالمتنانلألستاذ الدكتور :عزوعفانةعلىماقدمهمنأراءوأبعدنً
عن الخطأ ،فجزاه هللا خٌر الجزاء .كما أتقدم بوافر الشكر والتقدٌر لألستاذ الشاعر:عبدالكرٌم
العسولًالذىوهبنًمنوقتهالثمٌنوالخاصوقامبتنقٌحهذهالرسالةلغوٌا .
وأتقدم بخالص شكري وتقدٌري إلى والدتً الغالٌة التً قدمت لً كل دعم إلنجاز هذا العمل
المتواضع،وكلالحبوالتقدٌرإلىإخوتًوأخواتًالغوالىوأٌضاخاالتًوأبنابهماألعزاءالذٌن
لهمالفضلالعظٌمفًدعمًومساندتًبالدعاء .
وال أنسى ان أتقدم بالشكر الى أغلى ما لدى أبناء وبنات إخوتً وأخواتً الذٌنكانوالً المصباح
المنٌر .
ف بجانبي وساندني  ,وأخ َذ بيدي  ,ناصحًا ومعينًا ِ ,من معارفي وأصدقائي
ُحّيي ُك َّل َم ْن وَق َ
كما وأ َ
ِ
وء َ ,و َجزاكم َعَنا ُح ْس َن
ِ
ولمجميع أ ْ
َقول :شك ًار لكم َ ,وَب َ
ارك اهلل فيكم َ ,و َحفظكم من َك َّل َش ٍّر َو ُس ْ
اء  .
الَ َجز ْ

وهللاولىالتوفٌق
إٌمانأسعدالتٌان 

ث



ُممخص الدراسة

ىدفت الدراسة الى معرفة أثر استخداـ استراتيجيتي الفورمات ،والتدريس التبادلي في تنمية التفكير التأممي

في العموـ ،لمصؼ الثامف األساسي بغزة ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ:
صياغة السؤاؿ الرئيس التالي

ما أثر توظيؼ استراتيجيتي الفورمات  ،والتدريس التبادلي في تدريس العموـ عمى مستوى التفكير التأممي لدى طالبات

الصؼ الثامف األساسي بمحافظة غزة؟

وتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعتيف مع قياس قبمي -بعدي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ

إعداد خطة دراسية بخطوات استراتيجية الفورمات ،وكذلؾ إعداد أوراؽ عمؿ الستراتيجية التدريس التبادلي  ،واختبار ميارات التفكير

التأممي  ،وتـ ضبط الوسائؿ واألدوات السابقة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف  ،وبعد ذلؾ تـ تطبيؽ اختبار التفكير التأممي

عمى عينة استطالعية تمثمت في( )04طالبة مف طالبات الصؼ الثامف في مدرسة عمواس وذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تمييداً
لتطبيقيا عمى العينة األساسية ،وتـ التحقؽ مف صدقيا باستخداـ صدؽ االتساؽ الداخمي ،والصدؽ التمييزي ،وتـ التحقؽ مف
ثباتيا باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،وتـ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ إليجاد الحد األدنى مف الثبات لممقياس.

وتكونت العينة األساسية مف (  ) 58طالبة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي في مدرسة (الماجدة وسيمة بف عمار

ب لمبنات) بغزة ،تـ اختيارىا بطريقة عشوائية بسيطة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 8400-8402ـ ،وتـ توزيعيا عمى

مجموعتي الدراسة بع د التعييف العشوائي لطالبات المجموعتيف  ،ليمثؿ طالبات الصؼ(  (0/5المجموعة التجريبية بواقع ( )00

طالبة يتمقوف تدريس موضوعات وحدة الضوء والبصريات باستخداـ استراتيجية الفورمات  ،أما طالبات الصؼ ( )8 /5فيمثموف

المجموعة التجريبية الثانية بواقع ()00طالبة يتمقوف ت دريس وحدة الضوء والبصريات باستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي .

ووصوال إلى نتائج الدراسة تـ جمع البيانات وتحميميا باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية :اختبار "ت" لعينتيف

مستقمتيف ،وحجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا.

وتوصمت الدراسة إلى فاعمية توظيؼ استراتيجية التدريس التبادلي في مبحث العموـ العامة الفمسطيني لدى طمبة الصؼ

الثامف األساسي مف خالؿ:

 . 0ميارة الرؤية البصرية وبحجـ تأثير متوسط بداللة مربع إيتا الذي بمغت قيمتو ( )4,4 28
 . 8ميارة وضع حموؿ مقترحة وبحجـ تأثير متوسط باستخداـ مربع إيتا الذي بمغت قيمتو ()4 , 422
 .2الدرجة الكمية لالختبار وبحجـ تأثير متوسط باستخداـ مربع ايتا الذي بمغت قيمتو()4,4 20

كما توصمت الدراسة أيضاً إلى عدـ وجود عالقة ارتباطية عند مستوى داللة ( ) 4,4 0في القياس البعدي بيف درجات

طالب المجموعتيف التجريبيتيف عمى مقياس ميارة الوصوؿ الى استنتاجات ،وميارة اعطاء تفسيرات مقنعة ،وميارة الكشؼ عف
المغالطات.

وفي ضوء النتائج السابقة فإف الدراسة توصي بضرورة تشجيع وتدريب مشرفي ومعممي مبحث العموـ العامة عمى

توظيؼ استراتيجية التدريس التبادلي مف خالؿ إعداد الدروس وتنفيذىا ،واتاحة الفرصة لمطمبة الستكشاؼ المعارؼ العممية

وتوسيعيا ،وربطيا بالمواقؼ التي تواجييـ مف خالؿ ممارسة الميارات التأممية ،ودعوة القائميف عمى تخطيط محتوى كتب العموـ

العامة الفمسطينية بضرورة إعادة صياغتيا وفقاً لمخطوات اإلجرائية لمراحؿ استراتيجية التدريس التبادلي  ،وكذلؾ اعداد أدلة
لمعممي مبحث العموـ العامة تتضمف األنشطة المناسبة لالستراتيجية ،ولذلؾ تـ اقتراح إجراء دراسات تستقصي فاعمية توظيؼ

استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميرات التفكير التأممي في مبحث العموـ العامة الفمسطيني لدى الطمبة في المراحؿ التعميمية

المختمفة.


ج

The study in Brief
The study aims to recognize the effect of using the format strategy and Reciprocal teaching on
developing the reflective thinking in science subject for grade 8 in Gaza .
To achieve this , this question has been formed .
What is the effect of employing the format strategy and Reciprocal teaching science on the
reflective thinking level of grade 8 students in Gaza city .
The semi-experimental approach has been used to form pre and post criteria groups.
To achieve the study aims , a study plan with format strategy steps as well as work papers for
Reciprocal teaching strategy have been prepared . In addition to a test for the reflective thinking
skills.
The previous means and tools have been controlled by being exposed to a group of arbitrators .
After that , a reflective thinking test has been applied on an exploratory sample of 40 students
from Amwas school grade 8. This is to check the veracity of the test in order to apply it on the
main sample.
The veracity of the test has been achieved by the internal consistency and honesty
discriminatory . The consistency checking has been done by using the retail midterm method as
well as Cron bakh equation to find the minimum of the stability scale.
The main sample has been formed of 82 girls from Al magda Wasela Ben Amar school for girls
in Gaza Grade 8.
The sample has been chosen randomly during the second term 2013-2014 and distributed on
two study groups after the random choosing of the students.
Students of Grade 8/1 stand for the experimental group. This means that 41 students have been
taught the light unit subjects using the format strategy .
While students of Grade 8/2 stand for the second experimental group .
This means 41 students have been taught the light unit subjects using the Reciprocal teaching
strategy .
The data has been collected and analysed using the following statistics methods .
*T test for two independent samples and the effect size using Eita square .
The study recognized well the efficiency of employing the Reciprocal teaching strategy in
teaching the science subject of the Palestinian curriculum for Grade 8 through
1-The optical vision skill with a medium effect of Eita square significance that is (0.052).
2-The skill of finding suggestion answer with a medium effect of using Eita square that is
(0.055).
3-The total mark of the test with a medium effect of using Eita square is (0.051).
The study has proved that there is no correlation on the level (0.01) in the post criteria between
the grades of the two experimental groups on the criteria of the skill of reaching conclusions ,
and the skill of giving convincing explanation as well as the skill of finding fallacies.
In the light of all the previous results , the study recommends that it is essential to encourage
and train the supervisors and teachers of science to employ the Reciprocal teaching strategy
during preparing or achieving the lessons .
Moreover ,it is essential to give the students the chance to discover and widen their scientific
knowledge and connect it with situation that may face them in their reflective thinking.
Another recommendation is to ask those who plan the content of science books to rewrite these
contents according to the procedural steps of the Reciprocal strategy stages , In addition to that
to prepare teachers guides for science teachers including all the suitable activities of this
strategy .
At last , it is also suggested to do more studies to prove and test the efficiency of employing the
Reciprocal teaching strategy in developing the reflective thinking skills in the Palestinian
curriculum of science for students in different stages .

ح
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الفصؿ األوؿ
خمفية الدراسة وأىميتيا

المػػػقػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػة
يشي د العالم ثورة معموماتية ىائمة دفعت باإلنسان إلى البحث عن أفكار جديدة قادرة عمى
مواجية متطمبات العصر ,ومواكبة تطوراتو السريعة المتقدمة بما فرض عمى التعميم من متطمبات

أساسية وميمة فأصبح من المفروض عمى المؤسسات التعميمية ليس فقط نقل المعارف والميارات
بل أصبح عمييا اليوم مساعدة المتعمم لكي يتكيف مع الوسط الذي يعيش فيو ألن محيطو سريع
دائم التغي ر أي مساعدة المتعممين لكي يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.
وما تزال تستعمل في تدريس العموم في مؤسساتنا التعميمية الطريقة التقميدية التي تركز
عمى الحفظ والتمقين ,واستظيار المعمومات ,لغرض النجاح في االختبارات الفصمية أو النيائية.
فأصبح من الضروري عمى المدرس إ تباع األساليب الحديثة في التدريس ألن ميمتو لم تعد مقتصرة
عمى اإللقاء والشرح وتمقين الطبلب المعمومات ل حفظيا ,بل أصبحت تمقى عمى عاتقو مسؤولية
توظيف طرائق التدريس الحديثة لتحقيق أىداف التعمم .وقد أكدت العديد من الدراسات التي أجريت
حول طرائق تدريس العموم  ,بأن اعتماد المدرسين األساليب التقميدية في التدريس ال تنمي عادات
فكرية سميمة مثل التفكير ,والقدرة عمى البحث والتحميل و تؤدي إلى حصولو عمى المعرفة فقط وىي
المعمومات واألفكار التي تساعده في حل مشكبلتو أو اكتساب معارف يتبادليا مع اآلخرين .
توسعت أبحاث الدماغ في نياية القرن العشرين وذلك بسبب ظيور التقنيات الحديثة التي أتاحت

لمعمماء فرص سبر مناطق في الدماغ طالما ترك شأنيا لمتخرصات والتخمين ,ولم يتمكن أي بحث
من استثارة االىتمام أكثر مما فعمو البحث في نصفي الدماغ  ,ألن الكشف عن أن كل نصف منيا
يعمل بطريقة تختمف عن طريقة النصف اآلخر  ,يوحي بتوسيع مفيومنا عن عمميات التفكير التي
تميل إلى العمميات المفظية التحميمية  ,ونحن نممك الدليل اآلن عمى أن ىذا التركيز يؤدي إلى

تجاىل نصف قدرات العقل  ,فماذا عن النصف اآلخر ؟ إن نتائج األبحاث الحديثة المتعمقة
بنصفي الدماغ وبعمم األعصاب قد جعمتنا نعي أننا نمتمك أسموبين مختمفين ولكنيما متكامبلن في

معالجة المعمومات  :أحدىما خطى ( خطوة إثر خطوة ) يحمل األجزاء التي تتشكل منيا األنماط
ويتم ذلك في النصف األيسر من الدماغ  ,واألسموب اآلخر مكاني وعبلئقي يبحث ويبني األنماط
وىذا يتم في النصف األيمن من الدماغ  ,وقد حرك ىذا االكتشاف قد ًار ال بأس بو من اإلثارة بين
ٕ

المربين وولد لدييم رغبة في استكشاف التطبيقات الصفية لؤلبحاث المتعمقة بنصفي الدماغ
(وليامز.)ٜٔٛٚ: ٔٗ ,
تقوم و ازرة التربية والتعميم بتدريب المعمم والمعممة عمى استراتيجيات التدريس المختمفة حتى
يتمكنوا من التعامل مع الفروق الفردية ومراعاة التنوع في القدرات داخل الفصل فبل تكون الميام
التعميمية المعطاة ىي واحدة لمجميع  ,ونظ ار ألىمية ىذا الموضوع فقد كان من الضروري البحث
عن نموذج تعميمي قائم عمى أسس نفسية تربوية يقدم شرحاً وافيًا لسير العممية التعميمية ويعطي

إطا ًار عامًا يسترشد بو المعمم في تحضير الدروس  ,وتتوفر ىذه الخصائص في الفورمات  ,وتعتبر
الفورمات استراتيجية تعميمية ت قدم طريقة لتصميم وتنظيم عممية التعمم والتعميم وفقا ألساليب التعمم
ووظائف نصف الدماغ األيمن واأليسر لدى المتعممين ( فممبان.) ٔ : ٕٓٔٔ ,
بوضع الفورمات باالعتماد عمى األسس التالية :إن األفراد يتعممون بطرق مختمفة يمكن
تشخيصيا ,إن الدراسات الحديثة العممية لمدماغ ووظائف النصفين األيمن واأليسر يمكن االستفادة
من نتائجيا ودمجيا مع أساليب التعمم لتعطي أنواعا مختمفة لممتعممين  ,كما أن تقديم أطقم تعميمية

متنوعة لممتعممين يحقق أعمى مستويات الدافعية واألداء .
لذلك قامت (مكارثي) بتطبيق قائمة أساليب التعمم عمى  ٖٕٜطالب وطالبة في الثانوية

,وقد اكتشفت أنيم يتوزعون حسب أساليب التعمم األربعة التي اقترحيا في النظام وىي :التخيمي-
التحميمي-البدييي-النشط-ولكن نسبة كبيرة تركزت عند النوع التخيمي والنوع النشط ,وقد أظير
المتعممون الطرق الثبلث لمتحكم النصفي لمدماغ  ,األيمن واأليسر وكامل الدماغ  ,ولكن الحظت

(مكارثي) أن التحميميين لدييم ميل أكثر إلى استخدام النصف األيسر من الدماغ (
.(MCarthy,1980 :5

ويعتبر السبيل لتحسين مستوى الطبلب في عممية التعمم ىو تنمية قدرتيم عمى استخبلص
استراتيجيات مناسبة لمتعمم  ,وكيفية تنشيط المعرفة السابقة ,وتوظيفيا في مواقف التعمم الحالية,
وتركيز االنتباه عمى النقاط والعناصر البارزة في المحتوى  ,وممارسة أساليب التقييم الناقد لؤلفكار
والمعاني  ,ومراقبة النشاطات الذىنية والمعرفية والمغوية المستخدمة لمتحقق من مدى بموغ الفيم,

وىذه العمميات وغيرىا ىي جوىر الحديث عن التدريس التبادلي باستراتيجياتو الفرعية ( الفطايري,
.) ٕٕٖ : ٜٜٔٙ
وحيث أن الطالب محور العممية التعميمية في منظومة التعميم الحديثة  ,فقد يكون من بين
األساليب المساندة لممدرس ىي استراتيجية التدريس التبادلي وىي استراتيجية تدريسية تفاعمية ,
طورت لتحسين ميارات االستيعاب عند الطمبة ,وىي إحدى االستراتيجيات التي تنمي سموكيات ما
ٖ

وراء المعرفة والتي تعرف بأنيا التفكير حول التفكير ذاتو  ,وادراك المتعمم ما يعرفو ,وما ال يعرفو ,
بما يتضمنو ذلك من إجراءات تنظيمية يمكن من خبلليا إدارة عممية التفكير  ,وىي ربط معمومات
الطالب الجديدة بالمعمومات الموجودة لديو من قبل االختيار المتروي الستراتيجيات التفكير (
عمميات التخطيط والمراقبة وتقويم التفكير) .حيث تناولت البحوث والدراسات التربوية أسموب

التدريس التبادلي في فاعميتو في اكساب التبلميذ لميارات التفكير ,وىو ما أكدت عمى فاعميتو نتائج
الدراسات التي ذكرت في مبحث الدراسات السابقة ,ويمكن تعريفيا بأنيا استراتيجية تدريس الطمبة
التي تمكنيم من القراءة ذات المعنى ,و من تعميميم عمى مراقبة استيعابيم و فيميم الخاص  .و

يشمل ىذا التدريس المدرس و مجموعاتو الطبلبية التعاونية ,حيث يتبادلون األدوار في قيادة النقاش
و المحاورة فيما يخص موضوع معين (.)Hashey, & Connors, ,2003,p. 224-233
وألن أسموب التدريس التبادلي ينتمى إ لى نموذج التعمم التضافري ,حيث تطور أسموب
التدريس التبادلي  ,نتيجة لتطور الفكر اإلنساني حتى إننا نجد بداياتو في الفكر اإلغريقي القديم ,
إال أنو بدا واضحًا في كتاب ديوي  ,ٜٔٔٙذلك الذي بين فيو أ ن حجرات الدراسة ينبغي أن تكون
مرآة تعكس ما يجري في المجتمع وأن نعمل في مختبر أو معمل لتعمم الحياة الواقعية  ,وأن

مسئوليتيم األولى أن يثيروا دوافع التبلميذ ,ليعمموا متعاونين ,ولينظروا في المشكبلت االجتماعية
اليومية الميمة  ,و باإلضافة الى جيودىم التي يبذلونيا في مجموعات صغيرة لحل المشكبلت,
يتعمم التبلميذ المبادئ الديموقراطية من خبلل تفاعبلتيم اليومية الواحد مع االخر ,كما أ ن التبلميذ

يكتسبون معمومات مناسبة ونماذج جديدة من التفكير واستراتيجياتو من خبلل تفاعبلتيم وحواراتيم
مع أقرانيم  ,حيث يكتسبون غير مبادالتيم الجماعية استراتيجيات جديدة يستخدمونيا في اتصاالتيم
(حسن.) ٕٛ : ٕٓٓٙ,
وأشارت نتائج األبحاث التربوية والنظريات النفسية ,الى أىمية استراتيجية التدريس التبادلي
وفق الجوانب األساسية اآلتية :أن التعميم باستراتيجية التدريس التبادلي  ,يتم من خبللو التعامل مع
تدريس الطمبة ذوي صعوبات تعممية  ,كيف يتعممون بشكل جيد  ,يعد تعميمًا مساندًا لمطمبة و من

خبللو يتم تزويدىم بما يساند تعمميم في بيئة تعممية متفاعمة ,وتفاوض اجتماعي راق ,ونقاش

عممي و منطقي يدور كمو حول المضمون المراد تعممو  ,أن الطمبة كمما تقدموا خبلل دراستيم في
الصفوف المختمفة ,تصبح المناىج المقررة أكثر اعتمادًا عمى الميارات االستيعابية المتوفرة لدى كل
منيم  ,أن صعوبات االستيعاب إن لم تعالج فيى تؤثر سمبًا عمى تقدم عممية التعمم عند الطمبة في

معظم مجاالت التعمم تقريبًا  ,أن الميارات أي ميارات إن لم تدرس في الصفوف و من خبلل
المنياج أو المدرس فإن ثمة احتماال كبي ًار بعدم اكتسابيا من قبل بعض الطمبة أنفسيم  ,لذا فمن

الضروري أن يتعرف المدرس عمى ما يسمى باستراتيجية التدريس التبادلي حيث تبنى عممية
ٗ

المناقشة و المحاورة بين المدرس و المجموعات الطبلبية عمى استخدام أربع خطوات محورية ىدفيا
استم اررية و زيادة االنشغال النشط لمطمبة في تعمم المضمون المراد فيمو وىي :تمخيص المضمون
بحيث يتم تمخيص و تحديد المعمومات و البيانات األكثر أىمية ,و من الجزء إلى الكل  ,توليد
األسئمة وصياغتيا و إثارتيا حول المضمون ,وتعزيز ما تم تمخيصو سابقًا من أفكار مفتاحية ,

توضيح ومناقشة ما ىو صعب وجديد من أمثمة ومصطمحات ومفاىيم  ,تنبؤ بمضمون المحتوى
القادم ووضع الفرضيات عنو ,من أجل تفعيل العنصر المعرفي وتييئة األرضية لمتعمم الجديد (

الكبيسي.)ٜٙٔ : ٕٓٔٔ,
لذلك فقد اتفق الكثير من الباحثين عمى أن تنمية التفكير من األىداف الرئيسة في التربية
والتعميم ,والطرق التقميدية التي تركز عمى حفظ المادة الدراسية واسترجاعيا فقط ال تؤدي بالضرورة

ميارت التفكير (عمايرة.) ٔ : ٕٓٓ٘ ,
ا
إلى تطوير

إنما تغفل دورىا في زيادة تحصيل الطبلب وتنمية قدراتيم ,كما أن األسئمة ىي المدخل

إلى إثارة تفكير الطبلب وحفزىم عمى التأمل في المعرفة واالستفادة منيا في معالجة المواقف التي
تعترضيم  ,وتشكل مشكبلت أمام تقدميم وقدرتيم عمى إدراك العبلقات والوصول إلى الحمول.
اضح
وقد حث اهلل( سبحانو وتعالى) جميع عباده عمى التفكر في آياتو ,ودعا لذلك بشكل و ٍ
يف خمقت  ,وِاَل ى
من خبلل آيات الذكر الحكيم كما في قولو تعالى" :أَ َف َبل َي
نظرون إَِلى ا ِإل ِب ِل َك َ
َ
َّماء َك َ ِ
يل َو َّ
النيَ َار خم َفة لِّ َم ن
ىو الَّ ِذي َج َع َل المَّ َ
الس َ
يف رف َعت " (الغاشية  , ) ٔٛ-ٔٚوقولو تعالىَ ":و َ
شكور " (الفرقان.)ٕٙ :
اد أَن َي َّذ َّك َر أَو َأ َار َد
اً
أَ ر َ
وىذا التأمل أمر فطري ال يستدعي من الفرد مكانًا أو زماناً أو شروطاً محددة ,فاإلنسان

كميًا عن إدراك الحقائق ,وعن إدراك سبب وجوده عمى األرض ,والتفكير
الذي ال يتفكر يبقى بعيداً ّ
التأممي ىو نمط من التفكير الذي يحتاج إلى تعميق التفكير في الموقف ,وتوضيح العبلقات والنظر
في األفكار والعبلقات بينيا ,كما يقوم عمى التحميل والتفسير المذان يشكبلن شخصية الفرد المتأمل
القادر عمى التوصل إلى النتائج بصورة عممية منطقية (عبداليادي و مصطفى.) ٕٔٔ : ٕٓٓٔ,
وليس ىذا النوع من التفكير حديث عيد في مجال التعميم ,فقد تناولو كثير من الباحثين
كنوع من التأمل في اإلعداد والتطوير الميني لممعممين من خبلل نموذج التدريس التأممي (
 ) Reflective Teachingكانعكاس الىتمام المربين القدماء أمثال (شون  ,) Shoonو(جون

ديوي  )JohnDeweyحيث يرون بأن التأمل مكون أساسي لتطوير المعممين ومساعدتيم عمى
االنتقال من المستوى الذي يعتمد فيو المعمم عمى الصدفة والحدس والروتين إلى المستوى الذي يتم
توجيو إجراءاتيم فيو من خبلل التفكير التأممي (عبدالسبلم . )ٔٗٗ :ٕٜٓٓ ,كما انتقل االىتمام
٘

بعد ذلك لينصب عمى أثر ىذا النوع من التفكير عمى التحصيل الدراسي كاستجابة الفتراض مفاده
أىمية البحث في أنواع التفكير المختمفة وتطورىا عند الطبلب لما ليا من أثر في إنعاش عقوليم,
وتدريبيم عمى حل مشكبلتيم ,وتدبر أمور حياتيم ,وزيادة تحصيميم المعرفي.
العمميات

ويعد التفكير التأممي أحد أنماط التفكير والذي يجعل الفرد يخطط دائمًا  ,ويقيم أسموبو في

والخطوات التي يتبعيا  ,التخاذ القرار المناسب .ويعتمد التفكير التأممي عمى كيفية

مواجية المشكبلت وتغير الظواىر واألحداث  .والشخص الذي يفكر تفكي ًار تأمميًا لديو القدرة عمى

إدراك العبلقا ت  ,وعمل الممخصات  ,واالستفادة من المعمومات في تدعيم وجية نظره وتحميل
المقدمات  ,ومراجعة البدائل ,والبحث عنيا ( عبد الوىاب.) ٔٙٓ :ٕٓٓ٘ ,
كما يتضمن التفكير التأممي العديد من الميارات والمكونات ,ومن أىميا :ميارة الرؤية
البصرية واالستنتاج  ,والكشف عن المغالطات  ,ووضع الحمول المقترحة  ,والتقويم والتقيد
بالعبلقات المنطقية واستخبلص النتائج والعبر الصحيحة ( كشكو.) ٗٗ :ٕٓٓ٘ ,
وفي ضوء ذلك فإن التعميم الفعال لميارات التفكير يبدو حاجة ممحة أكثر من أي وقت
مضى وذلك ألن العالم أصبح أكثر تعقيدًا نتيجة التحديات التي تفرضيا تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت في شتى مناحي الحياة  ,وربما كان النجاح في مواجية ىذه التحديات ال يعتمد عمى

الكم المعرفي بقدر ما يعتمد عمى كيفية استخدام المعرفة وتطبيقيا .وأن أىم أنواع التفكير الذي
يسعى التربويون لتنميتو لدى الطمبة ىو التفكير التأممي  ,فالعمم في كل لحظة يتغير وىذا يتطمب
تنمية ميارات التفكير بأنواعو المتعددة لدى الطمبة ,وخاصة التفكير التأممي ليتمكنوا من التكيف مع

التطورات المحيطة ,وحل المشكبلت التي تعترضيم.

وتسعى التربية الحديثة اليوم إلى إكساب المتعمم ميارات متنوعة عبر محتوى المنياج,

والذي يعد ركيزة أساسية لتقدم وتطور ونجاح المجتمعات ,وحتى تكون أفكار طمبتنا مستقمة وغير
تابعة لفكر اآلخرين ( عفانة.) ٕٗ :ٜٜٔٛ ,
ويعد المنياج األداة والركيزة األساسية لنمو وتقدم المجتمعات وازدىارىا  ,وذلك عبر تقديم
وسائل جديدة فعالة ومجدية في بناء الفرد والمجتمع  ,وتشكيل الرؤية المستقبمية عبر التفكير
التأممي من أجل السعي إلى النمو والتقدم في حاضرنا ,ومستقبل أجيالنا القادمة  ,وىنا نحتاج إلى
تكاثف الجيود من الجميع  ,ليكون منياجنا الفمسطيني القادم ممي از يعمل عمى بناء مستقبل واعد

لطبلبنا (الشاطر.) ٕ :ٜٜٔٗ,

ٙ

الدرسات السابقة لبلستراتيجيات الحديثة في التعميم و
وقد اتضح من خبلل االطبلع عمى ا
خاصة في تنمية ميارات التفكير التأممي

أنيا لم تتناول بالدراسة

أثر استخدام كل من

استراتيجيتي الفورمات والتدريس التبادلي عمى تنمية التفكير التأممي لدي طمبة الصف الثامن
األساسي.
وبعد استطبلع الباحثة آلراء مجموعة من مشرفي ومعممي العموم ,حيث أشاروا إلى ضرورة
توظيف االستراتيجيات الحديثة في تدريس العموم ومعرفة أييما أكثر فاعمية في تنمية التفكير
التأممي  ,فان الباحثة ترى اىمية تجريب أثر توظيف استراتيجيتى (الفورمات–التدريس التبادلى )
في العموم عمى تنمية التفكير التأممى وذلك لمعرفة أي االستراتيجيتين أكثر فاعمية في تنمية التفكير
التأممى لدى طمبة الصف الثامن ا الساسي  ,وتبرر الباحثة سبب اختيارىا الستراتيجيتى ( الفورمات

– التدريس التبادلي ) دون غيرىما من االستراتيجيات االخرى وذلك لندرة الدراسات العربية حسب
اطبلع الباحثة لكل من االستراتيجيتين  ,وأثرىما عمى تنمية التفكير التأممى ,وكذلك ألن استراتيجية
الفورمات تنتمى الى النظرية المعرفية واستراتيجية التدريس التبادلى تنتمى الى النظرية البنائية
فوجدت الباحثة الرغبة في معرفة ىل كل من االستراتيجيتين ليما نفس االثر في تنمية التفكير

التأممي أم أن احداىما سوف تتفوق عمى األخرى في تنمية التفكير التأممى  .ومما سبق يمكن
تحديد مشكمة الدراسة وخطواتيا االجرائية كما يمي :

مشكمة الدراسة
تتحدد مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:
ما أثر توظيف استراتيجيتي الفورمات والتدريس التبادلي في تدريس العموم عمى مستوى التفكير
التأممي لدى طالبات الصف الثامن بمحافظة غزة ؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
ٔ -كيف يمكن تدريس وحدة الضوء والبصريات باستخدام استراتيجية الفورمات؟
ٕ -كيف يمكن تدريس وحدة الضوء والبصريات باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي؟
ٖ -أي االستراتيجيتين ( الفورمات -التدريس التبادلي ) أكثر فاعمية في تنمية التفكير التأممى؟

أىداؼ الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى استقصاء أثر توظيف استراتيجيتي الفورمات والت دريس التبادلي
في تنمية ميارات التفكير التأممي في العموم لمصف الثامن االساسي بغزة  ,وذلك من خبلل ما يمي:
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ٔ -التعرف عمى أي االستراتيجيات أكثر فاعمية في تنمية التفكير التأممي.
ٕ -الكشف عن كيفية توظيف استراتيجية الفورمات في تدريس وحدة الضوء لدى الصف
الثامن.
ٖ -الكشف عن كيفية توظيف استراتيجية التدريس التبادلي في تدريس وحدة الضوء لدى
الصف الثامن.

ٗ -معرفة أ ثر توظيف االستراتيجيات في تنمية التفكير التأممي لدى طمبة الصف الثامن
األساسي .

فرضية الدراسة:
تسعى الدراسة الختبار صحة الفرضية التالية:
ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (٘ٓ ) α≥ ٓ.بين متوسطي درجات

طالبات المجموعتين (الفورمات– التدريس التبادلي) في التطبيق البعدي الختبار التفكير التأممي.

أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة الحالية من المشكمة وأىدافيا ,وتظير األىمية في تحديد الجية
المستفيدة ,وآلية االستفادة منيا ,فيما يمي:
ٔ-قد توفر الدراسة معمومات عن االستراتيجيتين الموظفتين في تنمية ميارات التفكير التأممى مما
قد يفيد القائمين عمى برامج التدريس وتدريس العموم في المدارس بضرورة االىتمام بالطرق
واالستراتيجيات الحديثة في التدريس وما ليا من أثر عمى تنمية التفكير التأممي وخاصة( الفورمات

 ,التدريس التبادلي).

بل لممعمم يشتمل عمى وحدة الضوء معداً وفق خطوات استراتيجية الفورمات
ٕ-قد توفر الدراسة دلي ً

والذي قد يؤدي إلى تنمية التفكير التأممي لدى الطمبة بطرق فعالة قد تمكن المعممين من إعداد
دروس المقررات التي قد يقومون بتدريسيا عمى نمط دروس الدليل.
بل لممعمم يشتمل عمى وحدة الضوء معدًا وفق خطوات استراتيجية التدريس
ٖ-قد توفر الدراسة دلي ً
التبادلي والذي قد يؤدي إلى تنمية التفكير التأممي لدى الطمبة بطرق فعالة قد تمكن المعممين من

إعداد دروس المقررات التي قد يقومون بتدريسيا عمى نمط دروس الدليل.
ٗ-قد تفيد الدراسة مدرسي ومدرسات العموم بأىمية التفكير التأممي والتعرف عمى مياراتو ,والسيما
في المرحمة األساسية لما ليا من أىمية في نمو القدرات العقمية لدى الطمبة.
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حدود الدراسة:
سوف يتم تطبيق الدراسة عمى فصمين من فصول الصف الثامن األساسي ,لتدريس الوحدة
الثامنة من مقرر العموم الجزء الثاني (الضوء والبصريات) ,وسوف يتم تطبيق الدراسة في الفصل
الدراسي الثاني لمعام( ٖٕٔٓ ) ٕٓٔٗ-عمى عينة من طمبة الصف الثامن األساسي .

مصطمحات الدراسة:
الفورمات
ويقصد بو في ىذه الدراسة :بأنو استراتيجية تعميمية قائمة عمى تصنيف مكارثي الرباعي
ألساليب التعمم مع دمج مفيوم التحكم النصفي لمدماغ ,وتتكون من أربع خطوات ,وكل خطوة عبارة

عن مرحمتي ن إحداىما موجية لمنمط األيمن من الدماغ ,واألخرى موجية لمنمط األيسر من الدماغ.
والخطوات ىي :التحفيز واثارة دافعية الطمبة من خبلل المبلحظة والتأمل ,بمورة المفيوم (تطوير
المفيوم )  ,التدريب ( التجريب النشط )  ,التطبيق ( الخبرات المادية المحسوسة ).

التحكـ النصفي لمدماغ
مدى تركيز الفرد عمى استخدام وظائف أحد نصفي الدماغ األيمن واأليسر عند ادراكو

لمخبرات ومعالجتو ليا.

استراتيجية التدريس التبادلي
ويقصد بيا في ىذه الدراسة بأنيا :استراتيجية تدريس يتم التعاون من خبلليا بين المدرس
والمجموعات الطبلبية أ و بين المجموعات الطبلبية مع بعضيم البعض بحيث يتبادلن األدوار طبقا
لبلستراتيجيات الفرعية المتضمنة (التنبؤ_ التوضيح_ طرح االسئمة_ التمخيص).

التفكير التأممي
ويقصد بو في ىذه الدراسة :بأنو قدرة الطالب المتعمم عمى تبصر المواقف التعميمية وكشف
بناء عمى دراسة واقعية
المغالطات المنطقية في ىذه المواقف واتخاذ الق اررات واإلجراءات المناسبة ً
لمموقف التعميمي  ,ويقوم عمى خمس ميارات  :الرؤية البصرية ,والكشف عن المغالطات

يعبر عنو بالدرجات
,والوصول إلى استنتاجات ,واعطاء تفسيرات مقنعة ,ووضع حمول مقترحة ,و ّ
الخام التي يحصل عمييا الطمبة في اختبار التفكير التأممي المعد لذلك.
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الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة
أوال  :الدراسات التي تناولت استراتيجية الفورمات
ثانيا  :التعميق عمى الدراسات التي تناولت استراتيجية الفورمات
ثالثا  :الدراسات التي تناولت استراتيجية التدريس التبادلي
رابعا  :تعميق عمى الدراسات التي تناولت استراتيجية التدريس التبادلي
خامسا  :الدراسات التي تناولت التفكير التأممي
سادسا  :تعميق عمى الدراسات التي تناولت التفكير التأممي
سابعا  :تعميق عام عمى الدراسات السابقة

ٓٔ

الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة
يتناول ىذا الفصل عرضا لمدراسات ذات العبلقة بموضوع الدراسة حيث تم تقسيم ىذه
الدراسات الى المحاور التالية:
المحور األول :الدراسات التي تناولت استراتيجية الفورمات.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت استراتيجية التدريس التبادلي .
المحور الثالث  :الدراسات التي تناولت التفكير التأممي.
وتم اختيار الدراسات األكثر ارتباطًا بمتغيرات الدراسة الحالية واألحدث زمنيًا؛ ألنيا أقرب

إلى الواقعية ,وترتيبيا من األحدث إلى األقدم.

المحور األوؿ :الدراسات التي تناولت استراتيجية الفورمات
في ىذا المحور تم اختيار بعض الدراسات التي ليا ارتباط باستراتيجية الفورمات ومن
ىذه الدراسات :
كما ىدفت دراسة فممبان (ٕٔٔٓ ) إلى معرفة أثر تطبيق نظام 4matعمى التحصيل
الدراسي والتفكير االبتكاري لمطالبات في مادة المغة االنجميزية فقد تم تطبيق الدراسة عمى عينة
مكونة من  ٛٙطالبة من الصف الثاني الثانوي القسم العممي في الثانوية الثالثة والعشرين بمدينة
مكة  .تم اختيار وحدتين من مقرر المغة االنجميزية وتدريسيا وفقًا لنظام  4matالقائم عمى أساليب
التعمم  ,شممت أدوات الدراسة تطبيق اختبار تحصيمي في المغة االنجميزية واختبار تورانس لمتفكير

االبتكاري الصورة المفظية النسخة (أ)  .وبعد التطبيق القبمي والبعدي لممقياسين تم استخدام اختبار
التباين المصاحب واختبار (ت) لتحميل البيانات .توصمت الدراسة إلى أن نظام 4matفعال جزئيًا

في تنمية التحصيل الدراسي والتفكير االبتكاري لمطالبات في مادة المغة االنجميزية  ,كما وجد أنو ال
توجد عبلقة بين التحصيل الدراسي والتفكير االبتكاري لمطالبات  ,ومن ىذا المنطمق توصي الباحثة
باستخدام نظام  4matفي تدريس المغة االنجميزية ومواصمة البحث في فعالية ىذا النظام.
بينما ىدفت دراسة الجباوي (ٕٔٔٓ)

إلى معرفة أ ثر أنموذج مكارثي في التحصيل

الدراسي لدى طالبات الصف الرابع العممي في مادة الفيزياء ,وقد اختارت الباحثة التصميم التجريبي
ذا الضبط الجزئي وقد تألفت عينة البحث من(ٓ)ٙطالبة بواقع(ٖٓ) طالبة في المجموعة التجريبية
ٔٔ

و(ٖٓ) طالبة في المجموعة الضابطة ,وقد كانت المجموعتان متكافئتين من حيث في متغيرات
العمر الزمني والتحصيل الدراسي لموالدين ,ودرجات الفيزياء لمصف الثالث المتوسط .وقد صاغت
الباحثة األىداف السموكية الخاصة بمواضيع الفيزياء ,وأعدت خططا دراسية ,واختبا اًر تحصيمياً ,وتم

عرضيا جميعًا عمى الخبراء ,وتم التحقق من الصدق والثبات .طبق االختبار التحصيمي النيائي,

وبعد معالجة البيانات إحصائيًا تبين وجود فرق ذي داللة إحصائية في اختبار التحصيل النيائي
لصالح المجموعة التجريبية.

وعمى صعيد اخر جاءت دراسة يوسف (  )ٕٜٓٓوالتي ىدفت الى معرفة أثر برنامج
محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ عمى تنمية ميارات التفكير فوق المعرفي لدى طالبات
الصف الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعمومات بمحافظات غزة ,حيث تم تحديد مشكمة الدراسة

في السؤال الرئيس التالي :ما أثر استخدام برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ عمى
تنمية ميارات التفكير فوق المعرفي لدى طالبات الصف الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعمومات
بمحافظات غزة؟ وقد اتبعت الباحثة المنيج التجريبي والمنيج البنائي ,حيث تم اختيار عينة الدراسة
من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة سكينة الثانوية لمبنات "أ" بمغ عددىا ( ٓ ) ٛطالبة تم

تقسيمين إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ,وتم إخضاع المتغير المستقل " البرنامج المحوسب في
ضوء نظرية جانبي الدماغ" ,وقياس أثره عمى المتغير التابع " ميارات التفكير فوق المعرفي" ,وتم
تنفيذ الدراسة خبلل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  ٕٜٓٓ_ٕٓٓٛم .وقد أسفرت النتائج

عن:

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (ٔٓٓ.

= ) αبين متوسط درجات

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير وفوق المعرفي
بمادة تكنولوجيا المعمومات لمصف الحادي عشر لصالح المجموعة التجريبية تعزى لمبرنامج.
بينما ىدفت دراسة عيد ( )ٕٜٓٓإلى معرفة أثر برنامج مقترح قائم عمى جانبي الدماغ
,لتنمية بعض ميارات التفكير في الرياضيات لدى طبلب الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال
غزة مقارن بالطريقة العادية .ولئلجابة عمى أسئمة الدراسة قام الباحث بإجراء تجربة عمى عينة
مكونة من(  ) ٚٚطالبا من طبلب مدرسة سعد بن أبي وقاص األساسية الدنيا ( أ ) لمبنين  ,تم
اختيارىا قصدياً وتم توزيعيم الى مجموعتين  :مجموعة تجريبية خضعت لمبرنامج المقترح وعددىا

 ٖٛطالبا  ,ومجموعة ضابطة تم تدريسيا بالطريقة المعتادة وعددىا  ٖٜطالبا  ,كما قام الباحث
بتبني اختبار السيطرة الدماغية من ترجمة عفانة والجيش  ٕٓٓٛوذلك من أجل تطبيقو عمى أفراد
العينة  ,وتم عرضو عمى مجموعة من المحكمين لمتأكد من صدقو  ,ومن ثم تم تطبيقو عمى عينة
ٕٔ

استطبلعية من ٖٓ طالبا ومن ثم تم إعادة االختبار لمتأكد من ثباتو كذلك قام الباحث بإعداد
اختبار التفكير في الرياضيات وتم عرضو عمى مجموعة من المحكمين لمتأكد من صدقو ,ومن ثم
تم تطبيقو عمى عينة استطبلعية من ٖٓ طالبا لمتأكد من ثباتو باستخدام طريقة التجزئة النصفية.
وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية :
ٔ-

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( ٔٓٓ.

=) αبين متوسط درجات

طبلب المجموعة التجريبية ,ومتوسط أقرانيم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكير في
الرياضيات تعزى لمبرنامج المقترح .
وفى الدراسة التي قام بيا عاطف الغوطي ( )ٕٓٓٚوالتي كانت تيدف إلى التعرف عمى
العمميات الرياضية الفاعمة في جانبي الدماغ عند طمبة الصف التاسع األساسي بغزة  ,واستخدم
الباحث المنيج الوصفي التحميمي ,ولتحقيق أىداف البحث صمم الباحث أداة الدراسة المتعمقة

بالعمميات الرياضية في جانبي الدماغ ,وىي اختبار يحتوي عمى ( ٓٗ ) فقرة موزعة عمى ثبلثة
مجاالت " العمميات الرياضية في الجانب األيسر من الدماغ  ,العمميات الرياضية في الجانب
األيمن من الدماغ  ,العمميات الرياضية في الجانبين معًا " ,وقد تم عرض االختبار عمى مجموعة
من المتخصصين في المناىج وعمم النفس والبيولوجي لتحكيمو ,وبعد تحكيم االختبار وادخال

التعديبلت عميو تم تطبيقو عمى عينة استطبلعية بمغت ( ٓ٘ ) طالباً وطالبة لحساب صدقو وثباتو

وقد تم تقدير ثبات االختبار عمى أفراد العينة االستطبلعية وذلك باستخدام طريقة التجزئة النصفية
ومعادلة كودر -ريتشاردسون .وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية  - :التك اررات والمتوسطات
الحسابية والنسب المئوية ,اختبار ( . ) T- testتكون مجتمع الدراسة من طمبة الصف التاسع
األساسي في المدارس اإلعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية في محافظة رفح  ,حيث بمغ عددىم
(  ) ٖٖٜٛطالباً وطالبة  ,وبمغت عينة الدراسة ) ٖٗٙطالبًا وطالبة  ,منيم (  ) ٔٚٛطالبًا ( ,

 ) ٔٙٛطالبة ,تم اختيار العينة بطريقة عشوائية وقد تم تطبيق االختبار عمى عينة الدراسة في
الفصل الثاني لمعام الدراسي  ٕٓٓٚ-ٕٓٓٙم.
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 وجود عمميات رياضية فاعمة في الجانب األيسر من الدماغ لدى ٍكل من الذكور واإلناث وىذه
العمميات ىي  ( :القسمة – الضرب – الطرح – تحويل العبارة المفظية إلى معادلة ) .

ٖٔ

 وجود عمميات رياضية فاعمة في الجانب األيمن من الدماغ لدى ٍكل من الذكور واإلناث وىذه
العمميات ىي ( الجمع -االتحاد – التقاطع – المقارنة – إيجاد المتشابيات والنسبة  ,العبلقات التي
تربط بين األشكال ) .
ومن الدراسات االجنبية دراسة روبرتسون ٖٕٓٓ()Robertson , 2003
التى ىدفت الى قياس فعالية برنامج القراءة المعتمد عمى الفورمات عمى فيم الطبلب

لمقراءة من خبلل تطبيق اختبار فيم القراءة المعياري وقد شارك في الدراسة  ٗٛطالبا من الصف
الثالث والرابع وتم استخدام تصميم المنيج الوصفي والكمي في البحث ,و يتألف اختبار
Torc3من ثمانية فروع  ,استخدم منيا اربعة فروع والتي تخص الفيم العام لنص القراءة  .كما تم
قياس فيم الطبلب عن طريق اختبار الوحدة القبمي والبعدي ,كما قيس فيم الطبل ب عن طريق
تقويم استخداميم خمس ادوات بصرية تمثل كل منيا ميارة قرائية مختمفة  ,كما تم مسح اراء
الطبلب وابائيم بخصوص تطبيق البرنامج .
أظيرت النتائج أ ن تطبيق الفورمات أد ي الى استخدام زيادة ىامة في فيم القراءة حسب
مقياس ) ) Torc3حيث ازدادت النسبة المئوية من  % ٘٘.ٜالى  % ٚٓ .ٜكما ازدادت الدرجة
التساعية منٖ  ٘ .الى ٕ ٙ .كما اظيرت الدراسة المسحية زيادة في فيم القراءة حيث اشار ٛٛ

 %من الطبلب ان تطبيق البرنامج ساعدىم عمى فيم القراءة  ,كما الحظ  % ٜٛمن االباء زيادة

فيم ابنائيم لنصوص القراءة .
كما أ ظير اختبار الوحدة زيادة فيم القراءة  ,كما استطاع الطبلب في المجموعة التجريبية
انشاء خمس أ دوات بصرية بعد دراسة البرنامج بالمقارنة بأداة بصرية واحدة قبل البرنامج .
أما دراسة بنكرتون ( ) Pinkerton, 2002فقد ىدفت إلى اختبار فاعمية استراتيجيات
التعمم المعتمد عمى الدماغ في المدارس العميا في تعمم العموم ( الكيمياء والفيزياء ) لمدة طويمة ,
حيث أظيرت النتائج التالية :
 التعمم المعتمد عمى الدماغ يكون أكثر فاعمية إذا خططت لو برامج خاصة ونشاطاتوأدمجت جميعيا في عممية التعميم والتعمم .
 أظيرت المتوسطات الحسابية فاعمية استخدام استراتيجيات التعمم المعتمد عمى الدماغمقارنة بالطريقة التقميدية .

ٗٔ

 استراتيجيات التعمم المعتمد عمى الدماغ ساعدت الطمبة في طريقة تفكيرىم  ,وىذابالمقابل انعكس عمى تفضيل الطمبة ليذه االستراتيجيات بشكل ايجابي .
وايضا من ضمن الدراسات االجنبية دراسة " باربارا" )) Barbara ,2002

والتي قامت

بالمقارنة ما بين مجموعة تعممت مادة العموم باستخدام استراتيجية المجموعات التعاونية الصغيرة
المستندة إلى نظرية التعمم الدماغي ,وما بين مجموعة تعممت نفس المادة بالطريقة التقميدية في
مدرسة( ماكينز)  ,واستمرت ىذه الدراسة المقارنة سنتين ونصف  ,حيث تبين أن المجموعة األولى
قد أتيح ليا فرص  :حرية اختيار أي جزء من المادة تريد تعممو وبالترتيب الذي ترغب فيو  ,واتاحة

الفرصة ليا لتطوير طرائق تقويم متنوعة  :ما بين ميمات فييا تحد وأخرى ىي تفضميا  ,واختيار
طرائق التعبير عما تعرفو من مثل  :الرسومات  ,األبحاث  ,والكتابات وقد بينت نتائج الدراسة

ارتفاعاً في نسبة التفوق مقداره ( ٓٔ  ) %لدى أفراد المجموعة التي تعممت بيذه الطريقة مقارنة
بالمجموعات التي تعممت بالطريقة التقميدية .

وأخي ار دراسة فاون (  )Vaughan,1991والتي ىدفت الى مقارنة أداء المجموعتين من
الطمبة الموىوبين في وحدتين اثرائيتين  ,وتم تدريس المجموعة التجريبية باستراتيجية الفورمات بينما
درست المجموعة الضابطة بالطريقة العادية وقد طبقت اختبارات تحصيمية معتمدة عمى تصنيف
بموم لؤلىداف المعرفية قبل وبعد البرنامج  ,وبعد اجراء التحميبلت االحصائية أ سفرت النتائج عن
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين في التحصيل واالحتفاظ بالتعمم ,ومع ذلك

فقد أ ظيرت المجموعة التجريبية تفوقا بسيطا عمى أقرانيم في وحدة القصة الخيالية ,كما تم تقويم
اال نتاج النيائي ومشروعات الطبلب في ضوء االبتكارية من قبل مقومين خارجيين  ,حيث تفوقت
المجموعة التجريبية عمى الضابطة في درجات االبتكارية  ,وقد أجريت مقاببلت مع المعممين

لمعرفة مدى تفضيميم الستراتيجية الفورمات وأ ظير معظميم تفضيمو لمطريقة التقميدية في تدريس
الموىوبين بينما أكدوا عمى أ ن الفورمات ساعدىم عمى التركيز عمى المفاىيم اليامة في التدريس ,
وفي الجية االخرى أ ظيرت المقاببلت مع الطبلب تفضيميم لمتعمم باستراتيجية الفورمات عمى

الطريقة التقميدية.

٘ٔ

التعقيب عمى المحور االوؿ  :دراسات تناولت استراتيجية الفورمات
اوال  :االىداؼ التي سعت الدراسات السابقة الى تحقيقيا
تنوعت أ ىداف الدراسات السابقة فمعظميا ىدفت الى معرفة فاعمية الفورمات في
التدريس ومن ىذه الدراسات دراسة فممبان (ٕٔٔٓ ) والتي ىدفت الى معرفة أثر تطبيق نظام

الفورمات  ,بينما ىدفت دراسة الجباوى( ٕٔٔٓ) الى معرفة أ ثر نموذج مكارثي  ,في حين
ىدفت دراسة الغوطى ( ) ٕٓٓٚالى التعرف عمى العمميات الرياضية الفاعمة في جانبي الدماغ
 ,ودراسة جييان ( , ) ٕٓٓٚو أيمن عيد التي ىدفت الى معرفة أثر برنامج محوسب في
ضوء نظرية جانبي الدماغ  ,وعمى المستوى االجنبي ىدفت دراسة روبرستون ( ٖٕٓٓ) الى
قياس فاعمية برنامج القراءة المعتمد عمى الفورمات  ,وكذلك دراسة بنكرتون (ٕٕٓٓ) الى
اختبار فاعمية استراتيجية التعمم المعتمد عمى الدماغ  ,بينما ىدفت دراسة باربارا(ٕٕٓٓ) الى

المقارنة بين مجموعة تعممت العموم باستخدام المجموعات المعتمدة عمى نظرية التعمم الدماغى
وأخرى بالطريقة المعتادة ودراسة فاون (ٔ)ٜٜٔالتي ىدفت الى مقارنة أداء المجموعتين من
الطمبة الموىوبين في وحدتين اثرائيتين . ,وفي ضوء ما سبق  ,تتشابو الدراسة الحالية مع
الدراسات السابقة وخصوصا دراسة ( فممبان ٕٔٔٓ ) في معرفة اثر استراتيجية الفورمات ,

وتختمف عن الدراسات السابقة وخصوصا دراسة ايمن عيد ود ارسة جييان (  ) ٕٓٓٚوالتي
ىدفت كل منيما الى معرفة اثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ .

ثانيا  :بالنسبة لمصفوؼ الدراسية التي اجريت فييا الدراسات السابقة تنوعت المراحؿ
الدراسية التي اجريت فييا الدراسات السابقة ومنيا
ٔ -الصف الثالث والرابع االبتدائي  :دراسة (روبرستونٖٕٓٓ)
ٕ -الصف الخامس االساسي  :دراسة ( ايمن عيد )
ٖ -الصف التاسع االساسي  :دراسة ( الغوطي ) ٕٓٓٚ

ٗ -الصف الحادي عشر  :دراسة ( فممبان ٕٔٔٓ )  ,ودراسة ( جييان ) ٕٓٓٚ
٘ -الصف الرابع العممى  :دراسة (الجباوى ٕٔٔٓ ) ,دراسة( بنكرتون ٕٕٓٓ)
وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونيا اجريت عمى طمبة الصف الثامن

االساسي .

ٔٙ

ثالثا  :بالنسبة ألماكف اجراء الدراسات السابقة
تنوعت أماكن اجراء الدراسات السابقة منيا :
ٔ -فمسطين  :دراسة الغوطى  ,ودراسة ( جييان  , ) ٕٓٓٚودراسة ( ايمن )
ٕ -السعودية  :دراسة ( فممبان ٕٔٔٓ ) ,ودراسة ( الجباوى ٕٔٔٓ ).

وتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا أجريت في فمسطين ومن ىذه
الدراسات دراسة ( الغوطي  , ) ٕٓٓٚودراسة ( جييان  , ) ٕٓٓٚودراسة ( عيد ).

رابعا  :بالنسبة لممنيج المستخدـ  ،والتصميـ المتبع
انحصرت المناىج المستخدمة في المنيج الوصفي  ,والمنيج التجريبي  ,والمنيج شبو
التجريبي  ,والمنيج البنائي  .فمعظم الدراسات السابقة استخدمت المنيج التجريبي القائم عمى
تصميم المجموعة الضابطة مع( قياس قبمي_ بعدي ) ومن ىذه الدراسات دراسة ( فممبان ٕٔٔٓ

),ودراسة(بنكرتون ٕٕٓٓ )و (باربا ارٕٕٓٓ)و( فاونٔ , )ٜٜٔبينما استخدمت دراسة ( جباوي
ٕٔٔٓ ) المنيج التجريبي القائم عمى تصميم الضبط الجزئي لمجموعتين تجريبيتين مع قياس
بعدي  .وبعض الدراسات استخدمت المنيج شبو التجريبي القائم عمى تصميم المجموعة الضابط

مع قياس ( قبمي – بعدي ) ومن ىذه الدراسات دراسة ( أيمن عيد )  ,بينما استخدمت دراسة
(جييان  )ٕٓٓٚالمنيج البنائي التجريبي  ,وفى دراسة ( الغوطى ,) ٕٓٓٚ
ودراسة(روبرستونٖٕٓٓ) استخدما المنيج الوصفي التحميمي والكمي  .وفي ىذا السياق وفي ضوء
االختبلفات في الدراسات السابقة اتجاه استخدام المنيج الت جريبي  ,والمنيج شبو التجريبي  ,تم
استخدام المنيج التجريبي القائم عمى تصميم المجموعتين التجريبيتين مع قياس قبمى بعدى كمنيج

غالب في الدراسة الحالية .

خامسا  :بالنسبة لمعينة المستخدمة
استخدمت معظم الدراسات السابقة العينة العشوائية البسيطة ومن ىذه الدراسات
دراسة ( فممبان ٕٔٔٓ )  ,دراسة ( الجباوى ٕٔٔٓ )  ,ودراسة ( الغوطي , ) ٕٓٓٚ
ودراسة ( جييان  , ) ٕٓٓٚودراسة ( ايمن عيد ).ودراسة (فاونٔ) ٜٜٔودراسة(باربا ار ٕٕٓٓ )
وتتشابو الدراسة ال حالية مع الدراسات السابقة في كونيا استخدمت العينة العشوائية البسيطة
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سادسا  :األدوات المستخدمة
تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابق باختبلف المتغيرات ومنيا
ٔ -اختبار تحصيمي ( فممبان ٕٔٔٓ  ,الجباوى ٕٔٔٓ وفاونٔ. )ٜٜٔ
ٕ -اختبار السيطرة الدماغية ترجمة عفانة والجيش ( عيد ) .

ٖ -اختبار التفكير في الرياضيات ( عيد  ,الغوطي .) ٕٓٓٚ
ٗ -برنامج محوسب ( جييان .) ٕٓٓٚ
٘ -اختبار التفكير االبتكاري لتورانس ( فممبان ٕٔٔٓ ) .
 -ٙمقياس(TORC3روبرستونٖٕٓٓ)

وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونيا استخدمت اختبار التفكير التأممي.

سابعا  :األساليب االحصائية تنوعت كما يمى
ٔ -المتوسطات الحسابية ,التك اررات  ,النسب المئوية ( الغوطي ) ٕٓٓٚ
ٕ -اختبار  ( t testالغوطى  ( ,) ٕٓٓٚفممبان ٕٔٔٓ )
ٖ -التباين المصاحب ( فممبان )

ثامنا  :أىـ نتائج الدراسات السابقة
اتفقت معظم الدراسات عمى ان استخدام استراتيجية( الفورمات )أو نموذج( مكارثي )ليا
األثر في زيادة التحصيل ,وتنمية التفكير االبتكاري  ,و الميارات الحياتية  ,و ميارات التفكير فوق
المعرفي من خبلل بناء برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ  ,وتنمية ميارات التفكير
في الرياضيات من خبلل بناء برنامج مقترح قائم عل جانبي الدماغ وتختمف الدراسة الحالية عن

الدراسات السابقة في كونيا درست أثر استراتيجية الفورمات عمى تنمية التفكير التأممي في مجال
العموم.
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المحور الثاني  :الدراسات التي تناولت التدريس التبادلي
ىدفت دراسة الخوالدة (ٕٕٔٓ) إلى فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية
التدريس التبادلي لتنمية ميارات الفيم القرائي لدى تبلميذ المرحمة الذين يواجيون صعوبات في
التعمم بالمرحمة ألساسية في األردن ..وقد تكونت العينة الكمية لمدراسة من ( ٓٗ) تمميذة في
الربع والخامس ,حيث قسمت عينة الدراسة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين
الصفوف الثالث و ا

إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية ,قوام كل منيما( ٘ٔ ) تمميذة .ولتحقيق ىدف الدراسة تم
استخدام ثبلثة نصوص قرائية من محتوى المناىج الدراسية في الصفوف الثالث والرابع والخامس
ارت الفيم القرائي
األساسي لمتأكد من امتبلك التمميذات لميارات القراءة الصحيحة ,واختبار مي ا

(إعداد الباحث ) ,والبرنامج التعميمي القائم عمى استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية ميارات الفيم

القرائي .ومن نتائج ىذه الدراسة ما يمي  :وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عبلمات
المجموعتين التجريبية والض ابطة في ميارات الفيم القرائي عمى االختبار البعدي تعزى لمبرنامج
التعميمي ,ولصالح المجموعة التجريبية ,ولذا يشير إلى تحسن عبلمات التمميذات المواتي تعرضن

لمعالجة في الفيم القرائي.
كما ىدفت دراسة العبلن (ٕٕٔٓ ) إلى معرفة أثر اس تخدام طريقة التدريس التبادلي عمى
التحصيل الدراسي في مادة التربية القومية االشتراكية لتبلميذ الصف الثامن من مرحمة التعميم
األساسي .في الجميورية العربية السورية ,بمحافظة ريف دمشق ,منطقة الغوطة الشرقية .حيث
اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي ,لكشف أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي في التحصيل
الدراسي لتبلميذ الصف الثامن من مرحمة التعميم األساسي في مادة التربية القومية االشتراكية .وقد

تكون مجتمع الدراسة من جميع تبلميذ الصف الثامن األساسي في منطقة الغوطة الشرقية (
المميحة) التابعة لمحافظة ريف دمشق والمكون من ( ٗٓ٘ ) تمميذ أختير منيم بالطريقة العشوائية

( ٕٖٔ ) تمميذًا بوصفيم عينةً ضابطة وتجريبية .وكان من نتائج الدراسة:

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ٔٓ ) ٓ.بين متوسطي درجات تبلميذالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبلختبار.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ٔٓ ) ٓ.بين متوسطي درجات ٍكل من
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيقين القبمي والبعدي لبلختبار.
وجاءت دراسة الغامدي ( ٕٔٔٓ ) التي ىدفت الى فاعمية استراتيجيتي التدريس التبادلي
وتنشيط المعرفة السابقة في تنمية بعض ميارات التذوق األدبي واالتجاه نحو دراسة األدب

لدى طبلب الصف الثاني الثانوي
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وتوصل البحث إلى النتائج التالية -:
ٔ-

وجود فروق ذات داللة احصائية (٘ٓ  ) ٓ ,في التحصيل البعدي لميارات التذوق األدبي

المتعمقة باأللفاظ لصالح المجموعتين التجريبيتين.
ٕ-

وجود فروق ذات داللة إحصائية (٘ٓ  ) ٓ ,في التحصيل البعدي لميارات التذوق األدبي

المتعمقة بأفكار ومعاني المجموعتين التجريبيتين..
وعمى الصعيد المحمى ىدفت دراسة

عفانة وحمش (ٕٔٔٓ )الى التعرف عمى أثر

استخدام التدريس التبادلي في تنمية ميارات التواصل الرياضي لدى تبلمذة الصف ال اربع األساسي
بغزة ,ولتحقيق ىدف الدراسة قام الباحثان بإعداد اختبار لقياس ميارات التواصل الرياضي والذي
تضمن عشري ن فقرة تتعمق بأربعة أبعاد لمتواصل الرياضي وىي :تنظيم التفكير الرياضي وتمثيل
المواقف والعبلقات الرياضية بصور مختمفة ,نقل العبارات الرياضية بشكل مت اربط وواضح لآلخرين,
تحميل وتقويم الحمول والمناقشات الرياضية المقدمة من قبل اآلخرين ,استخدام المغة الرياضية
لموصف والتعبير عن األفكار الرياضية بوضوح ,حيث تم تطبيق ىذا االختبار قبميا وبعديا عمى

مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية ,وقد تكونت عينة الدراسة من ( )ٛٙطالبا وطالبة)ٖٗ( ,

طالبا و(ٖٗ ) طالبة ,حيث كانت عينة الدراسة عينة عشوائية ,ولقد اتبع الباحثان المنيج التجريبي
في ىذه الدراسة  .ولئلجابة عن أسئمة الدراسة ,استخدم الباحثان لمعالجة البيانات والحصول عمى
النتائج عدد من األساليب اإلحصائية منيا :اختبار مان ويتني ,واختبار حجم التأثير ,واختبار "ت"

لعينتين مستقمتين.وخمصت الدراسة إلى النتائج التالية :
ٔ-

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.01بين متوسط درجات

تبلميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانيم في المجموعة الضابطة في اختبار التواصل
الرياضي تعزى لبلستراتيجية المستخدمة.
ٕ-

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.01بين متوسط درجات

تمميذات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات قريناتين في المجموعة الضابطة في اختبار التواصل
الرياضي تعزى لبلستراتيجية المستخدمة .
وعمى المستوى العربي ىدفت دراسة الكبيسي(ٕٔٔٓ ) إلى قياس أثر استخدام إستراتيجية
التدريس التبادلي عمى التحصيل و التفكير الرياضي لطمبة الصف الثاني متوسط في مادة
الرياضيات ,واتبع الباحث المنيج شبية التجريبي ذات االختبار البعدي ,وكانت عينة الدراسة قد

تكونت من( ٕٗ ) طالبًا انقسموا إلى مجموعتين احدىما تجريبية وعددىا( ٕٔ ) طالبًا درست
باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي والضابطة وعددىا( ٕٔ ) طالباً درست بالطريقة االعتيادية
ٕٓ

وتمت مكافئة المجموعتين في المتغيرات الدخيمة .وأعد الباحث اختبارين :األول تحصيمي تكون من
( ٓ٘ ) فقرة ,والثاني لمتفكير الرياضي تكون من (  ) ٖٛفقرة وأجري لكمييما الصدق والثبات
والتحميل اإلحصائي لفقراتيما  .وكان من نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية التي قامت
باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي عمى المجموعة الضابطة في التحصيل والتفكير الرياضي.
اما عمى المستوى العالمي فكانت من بي ن الدراسات دراسة ( Nadine Spöre, ,2009
 )& otherالتى أجريت في ألمانيا والتى ىدفت الى معرفة أ ثر استخدام إستراتيجية التدريس
التبادلي عمى الفيم القرائي وكانت عينة الدراسة متألفة من ( ٕٓٔ ) طالبا من الصف الخامس

ابتدائي توزعوا إلى ثبلث مجموعات  ,األولى تجريبية درست بإستراتيجية التدريس التبادلي ذات
األربع خطوات(التمخيص واالستجواب  ,والتوضيح  ,والتنبؤ) في مجموعات صغيرة  ,ومجموعة
تجريبية ثانية بإستراتيجية توليد األسئمة عمى شكل أزواج ,وتم مكافئة المجموعات الثبلثة ,وتم إعداد
اختبارات قبمية وبعدية ,وكان من نتائج البحث تفوق المجموعتين التجريبية األولى والثانية عمى
الضابطة في اختبار القراءة والفيم الموحد ,وكان الفرق دال عند مستوى ( ٘ٓ ) ٓ.لصالح
التجريبيتين ,كما تفوقت المجموعة التجريبية األولى عمى الثانية وكان الفرق دال عند مستوى (

٘ٓ ) ٓ.لصالح التجريبية األولى في اختبار القراءة والفيم الموحد.
وقد قام الحارثي(  )ٕٓٓٛبدراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية استخدام استراتيجية التدريس

التبادلي في تنمية ميارات ما وراء المعرفة في القراءة "التخطيط لمقراءة ,المراقبة والتحكم في القراءة
 ,وتقويم القراءة" منفصمة ومجتمعة ,في مادة القراءة لدى طبلب المرحمة الثانوية .وقد قام الباحث
ائيا من مجتمع الدراسة  ,حيث شمل طبلب
بإجراء دراسة شبو تجريبية عمى عينة مختارة عشو ً
الصف الثاني الثانوي شرعي في ثانوية جرير بمحافظة جدة خبلل الفصل الدراسي األول ٕٔٗٛ
طالبا يمثمون مجموعتي الدراسة (المجموعة
ه ٕٜٔٗ /ه وتكونت عينة الدراسة من ( ٓ) ٙ
ً
طالبا ,والمجموعة
التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي وعدد طبلبيا " ٖٓ " ً

طالبا).وقد اختار الباحث
الضابطة التي درست باستخدام الطريقة التقميدية وعدد طبلبيا " ٖٓ " ً
الوحدات الدراسية المخصصة لمدراسة ,وأعد استراتيجية التدريس التبادلي لتدريس المجموعة
التجريبية ,كما قام بإعداد اختبار تحصيمي تأكد من صدقو وثباتو ,وتم تطبيقو عمى المجموعتين

وبعديا ,وباستخدام تحميل التباين المصاحب( )ANCOVAكأسموب
قبميا
ً
(التجريبية والضابطة) ً
إحصائي ,تم التوصل إلى النتائج التالية:
ٔ -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ٘ٓ ) ٓ.بين متوسط درجات

المجموعتين في ميارات التخطيط لمقراءة  ,وذلك لصالح المجموعة التجريبية.
ٕٔ

ٕ -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ٘ٓ ) ٓ.بين متوسط درجات
المجموعتين في ميارات المراقبة والتحكم في القراءة ,وذلك لصالح المجموعة التجريبية..
وأيضا المنتشري (  ) ٕٓٓٛقام بدراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استخدام إستراتيجية
التدريس التبادلي في تنمية بعض ميارات الفيم القرائي لدى طبلب الصف األول المتوسط بالمممكة
العربية السعودية  ,ولتحقيق ذلك تم إعداد قائمة بميارات الفيم القرائي البلزمة ليؤالء الطبلب ,وكما
تم تصميم وبناء اختبار لقياس ىذه الميارات ,وأيضا أعد الباحث دليبل لممعمم يوضح كيفية

استخدام استراتيجية التدريس التبادلي لبلسترشاد بو أثناء تدريس موضوعات القراءة .وتم تجريب
ىذه الدراسة عمى عينة من الطبلب بمغ عددىا ستي ن طالبا من طبلب الصف األول المتوسط  ,وقد
قسمت ىذه العينة إلى مجموعتين  :تجريبية وعددىا ثبلثون طالبا ,وضابطة وعددىا ثبلثون طالبا,

وقد أثبتت الدراسة األثر االيجابي إلستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيم القرائي
بشكل إجمالي ,وفي تنمية كل ميارة من ميارات الفيم القرائي عمى حدة .كما قدمت الدراسة
مجموعة من التوصيات منيا :ضرورة االسترشاد باختبار الفيم القرائي عند تصميم وبناء اختبارات

القراءة لمطبلب , .ضرورة االستعانة بدليل المعمم لبلسترشاد بو عند تدريس موضوعات القراءة
المقررة عمى الطبلب  ,عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية ولممشرفين التربويين لتدريبيم عمى
استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي.
وكذلك دراسة عيسى( ) ٕٓٓٚوالتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر برنامج تدريبي
الستراتيجيات التعميم التبادلي عمى ما وراء الفيم لدى الطبلب ذوى صعوبات الفيم القرائي في
الصف الخامس االبتدائي في مدرسة(اسيوط-مصر),وتكونت عينة الدراسة من (  ) ٜٙطالب ,تم

تقسيم العينة عشوائياً إلى( ٓٗ) طالبا في المجموعة التجريبية و( ) ٕٜطالبا في المجموعة

الضابطة ,وتم تطبيق اختبار الفيم القرائي واختبار التعرف القرائي و مقياس ستانفورد  -بينيو

لمذكاء ومقياس ما وراء الفيم والبرنامج التدريبي الستراتيجيات التعميم التبادلي  ,وتم التدريب عمى
البرنامج خبلل ثبلثة عشر جمسة بمعدل ثبلث جمسات أسبوعيًا  ,ولمعالجة النتائج والتحقق من

صحة الفروض تم استخدام اختبار " ت " لداللة فروق متوسطات درجات الكسب  ,وتوصمت

الدراسة إلى تحسن مستوى ما وراء الفيم وكذلك الفيم القرائي لدى الطبلب ذوى صعوبات الفيم
القرائي في  ,المجموعة التجريبية ولم يظير ىذا التحسن لدى نظرائيم في المجموعة الضابطة .
وكذلك دراسة بمجون(  )ٕٓٓٙالتي ىدفت إلى فاعمية التدريس التبادلي في تنمية ميارة
االستدالل العممي لدى تمميذات المرحمة االبتدائية في المممكة السعودية.
لقد أسفرت نتائج البحث الحالي عن عدة مؤشرات يمكن أن نوجزىا فيما يمي:
ٕٕ

ٔ-

إن أسموب التدريس التبادلي ذو فاعمية عالية في تنمية ميارة االستدالل العممي لدى

تمميذات المرحمة االبتدائية.
ٕ-

أن متغير السن ال يؤثر إال بنصيب ضئيل جداً في األثر الذى أحدثو أسموب التدريس

التبادلي في تنمية ميارة االستدالل العممي لدى تمميذات المرحمة اإلبتدائية.

ومن الدراسات االجنبية ايضا دراسة ( ) Weedman, 2003و التى ىدفت الى معرفة
تأثيرات التدريس التبادلي عمى مستويات الفيم القرائي  ,حيث استخدمت الدراسة منيج

الدراسات االسترجاعية عمى عينة من تبلميذ الصف التاسع من المرحمة الثانوية بيدف
معرفة تأثيرات برنامج في القراءة باستخدام استراتيجيات التدريس التبادلي عمى الفيم القرائي
 ,وتكونت مجموعة البحث من ثبلث مجموعات  :األولى تجريبية ( ٔ) تدرب عمى
استخدام أربع استراتيجيات لمتدريس التبادلي  ,وىي  :توليد األسئمة  ,التمخيص  ,التنبؤ ,

التوضيح  ,والثانية تجريبية ( ٕ ) تدرب عمى استخدام إستراتيجية واحدة من استراتيجيات
التدريس التبادلي وىي :إستراتيجية :توليد األسئمة فقط ,والثالثة ضابطة تدرس بالطريقة
المعتادة  ,واعتمد الباحث عمى اختبارين مختمفين  ,وىما :لقياس الفيم القرائي  ,واآلخر

محكي المرجع  ,وباستخدام أسموب  Gates-MacGinitieاختبار تحميل التباين
المصاحب لدرجات طبلب المجموعتين في التطبيقين القبمي والبعدي ,فقد كانت ىناك
فروق لصالح المجموعتين التجريبيتين ولكنيا لم تكن دالة إحصائيا  ,كما كان من أىم

النتائج التي توصل إلييا الباحث أن المجموعة التجريبية األولى التي تمقت تدريبا عمى
االستراتيجيات األربع قد أظيرت مستوى أعمى مقارنة بالمجموعة التجريبية الثانية التي
تمقت تدريبا عمى إستراتيجية واحدة.
و دراسة كل من (  )Hertzog, & Lemlech,:1999التى ىدفت إلى التحقق من
المردود التعميمي لكل من المدرسين في أثناء الخدمة  ,والطبلب المدرسين نتيجة تطبيق إستراتيجية

التدريس التبادلي في تدريب المدرسين عمى بعض الكفايات التدريسية  ,وتكونت مجموعة البحث
من مجموعتين  ,إحداىما تجريبية (  ٛمدرسين ) و(  ) ٔٙطالبا/مدرسا ,باستخدام إستراتيجية
التدريس التبادلي  ,واألخرى ضابطة (  ) ٘ٙطالباً/مدرساً ,تدرس بالطريقة المعتادة  ,وقد استغرقت
الدراسة عاما أكاديميا كامبل  ,وجمعت البيانات عن طريق المبلحظة واالستفتاءات والمقاببلت

الشخصية  ,وكانت أىم النتائج وضوح األثر اإليجابي لدى عينة المستخدمين الستراتيجية التدريس
التبادلي في كل من :التنمية المينية  ,والتفاعل  ,والتعمم الضمني  ,والتدريب عمى النماذج
واالستراتيجيات التعميمية الخاصة والعامة  ,وتخطيط الدروس  ,والتقييم  ,وادارة الصف.
ٖٕ

بينما كيممي ومور وتاك ٗ ) Kelly,Tuck 1994(ٜٜٔقاما بدراسة ىدفت إلى استقصاء
أثر استراتيجية التدريس التبادلي عمى االستيعاب القرائي لمطمبة الضعاف في القراءة في صف
عادي .وتكونت عينة الدراسة من  ٔٛطالبا تم اختيارىم من الصفوف :الر ابع والخامس من
الطمبة ذوي صعوبات الفيم القرائي .وقد استخدمت الد راسة األدوات التالية :اختبار يعتمد عمى
االستيعاب القرائي واستراتيجية التدريس التبادلي وأسفرت نتائج الدراسة عن إمكانية تطبيق

استراتيجية التدريس التبادلي من قبل معمم الصف العادي ,ومع طبلب لدييم صعوبات االستيعاب
القرائي.
ودراسة بوتممى واسبورن ٖ )Bottomley&Osborn:1993 (ٜٜٔالتي ىدفت الى معرفة
أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي مع سبعة وستين تمميذا من تبلميذ الصفين الرابع
والخامس االبتدائيين عند قراءاتيم لكتب الدراسات االجتماعية والعموم بواسطة ثبلثة معممين  ,وقد

أوضحت المبلحظات حول استخدام االستراتيجية أن مسئوليات أكثر – سواء في بدء الدرس أم
االستمرار فيو – قد انتقمت من المعممين إلى التبلميذ ,وبعد عشرين يومًا أصبح استخدام معظم

إجراءات االستراتيجيات المتضمنة بالتدريس التبادلي أكثر مرونة وبأسموب مناسب من قبل التبلميذ

,و بعد استخدام عدد من مقاييس التقويم عمى فترات متفاوتة خبلل الدراسة لمكشف عن فعالية
اإلجراءات في في م التبلميذ  ,وأثبتت جميعيا أن استخدام إجراءات التدريس التبادلي كان ليا أثر
دال في تطوير قدرات التبلميذ عمى فيم المقروء.
ولكن دراسة فرانسيس و ايكارت ٕ )Frances & Eckart 1992 (ٜٜٔفانيا استيدفت
قياس فعالية استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في الفيم القرائ ي لدى طمبة الصف السابع  ,فقد

اختار أربعين طالباً  ,قسموا بالتساوي إلى مجموعتين :إحداىما تجريبية تدرس باستخدام إستراتيجية
التدريس التبادلي ,واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة  ,وأشارت النتائج إلى داللة الفروق

عند مستوى٘ٓ ) ٓ.بين درجات تبلميذ المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار القراءة لصالح
المجموعة ) التجريبية  ,حيث استطاع طمبة المجموعة التجريبية إتمام االختبار  ,بينما لم تتمكن

المجموعة الضابطة من إكمالو.

ٕٗ

التعقيب عمى المحور الثاني :دراسات تناولت استراتيجية التدريس التبادلي
أو ًال :بالنسبة لألىداؼ التي سعت الدراسات السابقة إلى تحقيقيا
تنوعت أىداف الدراسات السابقة  ,فمعظميا ىدفت إلى معرفة فاعمية التدريس التبادلي في
التدريس .
ومن ىذه الدراسات دراسة ( العبلن ٕٕٔٓ ) التي ىدفت إلى معرفة أثر استخدام التدريس
التبادلي عمى التحصيل  .ودراسة ( الكبيسي ٕٔٔٓ ) التي ىدفت إلى قياس أثر استخدام
استراتيجية التدريس التبادلي عمى التحصيل والتفكير الرياضي  .بينما ىدفت دراسة الخوالدة (

ٕٕٔٓ ) إلى فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية التدريس التبادلي  .في حين قام (
الحارثي  ) ٕٓٓٛبدراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية التدريس التبادلي في تنمية ميارات ما وراء
المعرف في القراءة  ,وكانت دراسة الغامدي ( ٕٖٗٔ ) تيدف إلى تنشيط المعرفة السابقة في تنمية
ميارات

بعض

التذوق

األدبي

خبلل

من

التدريس

التبادلي

,ودراسة)Weedman,2003وNadineSpore,2000وكذلك دراسة كيمي ومور وتاكٗ)ٜٜٔالتى
ىدفت

الى

معرفة

أثر

التدريس

التبادلى

عمى

الفيم

القرائي,

ودراسة

) (Hertzong,H,Lemlech1991التى ىدفت الى التحقق من المردود التعميمي لكل من المدرسين
بالخدمة والطبلب المدرسين باستخدام التدريس التبادلي وأخي اًر كانت دراسة ( بمجون ) تيدف إلى

تنمية ميارة االستدالل العممي  .وفي ضوء م ا سبق تختمف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة
عمى سبيل الحصر دراسة( بمجون ) التي تيدف إلى ميارة االستدالل العممي  ,بينما ىدفت الدراسة

الحالية إلى معرفة أ ثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير التأممي .

ثانياً  :بالنسبة لمصفوؼ الدراسية التي أجريت فييا الدراسات السابقة
تنوعت المراحل الدراسية التي أ جريت فييا الدراسات السابقة ومنيا
ٔ -الصف الثالث – الرابع -الخامس دراسة ( الخوالدة ٕٕٔٓ )
ٕ -الصف الرابع والخامس ودراسة  Bottomley and Osbornودراسة كيمي ومور وتاكٜٜٗٔ
ٖ -الصف الخامس االبتدائي دراسة Nadine Spore,2000
ٗ -المرحمة اإلبتدائية دراسة ( بمجون )

٘ -الصف السابع :دراسة France and Eckart
 -ٙالصف الثامن ( الكبيسي ٕٕٔٓ )  ,ودراسة ( العبلن ٕٕٔٓ )
 -ٚالصف التاسع  :دراسة Weedman2003

ٕ٘

 -ٛالصف الحادي عشر ( الحارثي ) ٕٓٓٛودراسة ( الغامدي ٕٖٗٔ )
وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة ( العبلن ٕٕٔٓ ) ودراسة الكبيسي ( ) ٕٓٓٛفي أنيا

أجريت عمى طمبة الصف الثامن األساسي .

ثالثاً  :بالنسبة ألماكف إجراء الدراسات السابقة
ٔ -سوريا ( العبلن ٕٕٔٓ )
ٕ -السعودية :دراسة ( الحارثي  ,الغامدي  ,بمجون )
ٖ -االردن  :دراسة (الخوالدة ٕٕٔٓ )

ٗ -المانيا :دراسةNadine Spore,2000
وتختمف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا اجريت في فمسطين

رابعاً  :بالنسبة لممنيج المستخدـ ،والتصميـ المتبع
انحصرت المناىج المستخدمة في المنيج الوصفي  ,والمنيج التجريبي  ,والمنيج شبو
التجريبي  ,والمنيج البنائي  .فمعظم الدراسا ت السابقة استخدمت المنيج التجريبي كدراسة (
الخوالدة ٕٕٔٓ ) ودراسة ( العبلن ٕٕٔٓ )ودراسة

Nadine Spore,2000

 , Weedman2003,والمنيج شبو التجريبي كدراسة ( الكبيسي ٕٔٔٓ ) ودراسة (الحارثي
. ) ٕٓٓٛ

خامساً  :العينة المستخدمة
بالنسبة لمعينة المستخدمة استخدمت معظم الدراسات السابقة العينة العشوائية البسيطة في
كل الدراسات السابقة  ,وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام العينة العشوائية

البسيطة .

سادساً  :بالنسبة لألدوات المستخدمة
تنوعت األدوات المستخدمة في الد ارسات السابقة باختبلف المتغيرات ومنيا:
ٔ -اختبار تحصيمي ( الحارثي  , ) ٕٓٓٛودراسة ( الكبيسي ٕٔٔٓ )
ٕ -اختبار ميارات الفيم الق ارئي ( دراسة الخوالدة ٕٕٔٓ )ودراسة كيمي ومور وتاكٗ ٜٜٔودراسة
Nadine Spore,2000ودراسة Weedman2003

ٖ -اختبار التفكير الرياضي دراسة ( الكبيسي ٕٔٔٓ )
ٕٙ

ٗ -برنامج تعميمي دراسة ( الخوالدة ٕٕٔٓ )
وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونيا استخدمت اختبار التفكير التأممي.

سابعاً  :بالنسبة لألساليب اإلحصائية المستخدمة
ٔ -تحميل التباين األحادي ( الحارثي  ) ٕٓٓٛودراسة Weedman2003

ثامناً  :بالنسبة ألىـ نتائج الدراسات السابقة
اتفقت معظم الدراسات عمى أن استخدام استراتيجية التدريس التبادلي ليا األثر في زيادة
التحصيل ,وتنمية ميارات الفيم القرائي ,وتنمية ميارات ما وراء المعرفة في القراءة ,وتنمية ميارات
االستدالل العممي ,وتنشيط المعرفة السابقة في تنمية ميا ارت التذوق األدبي وتختمف الدراسة الحالية
عن الدراسات السابقة في كونيا درست اثر التدريس التبادلي عمي تنمية التفكير التاممي في العموم.
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المحور الثالث :الدراسات التي تناولت التفكير التأممي
من خبلل ىذا المحور تم عرض مجموعة من الدراسات التي تناولت التفكير التأممي ومن
ىذه الدراسات :
دراسة أبو بشير (ٕٕٔٓ ) التي ىدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيات ما و راء
المعرفة في تنمية ميا رات التفكير التأممي في منياج التكنولوجيا لدى طمبة الصف التاسع األساسي
بمحافظة الوسطى ولتحقيق ىدف الدراسة  ,تم استخدام المنيج التجريبي القائم عمى تصميم
المجموعة التجريبية و الضابطة مع قياس قبمي  -بعدي  .تكونت عينة الدراسة من ( ٗٓٔ )

طبلب وطالبات من مدرسة رودلف فالتر األساسية " أ " لمبنين  ,ومدرسة رودلف فالتر األساسية "

ب " لمبنات .قسمت العينة إلى مجموعتين؛ المجموعة التجريبية والتي درست باستخدام استراتيجيات
ما وراء المعرفة  ,و المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية وذلك في الفصل األول

من العام الدراسي (ٕٔٔٓ – ٕٕٔٓ) و لجمع البيانات قامت الباحثة بإعداد عدة أدوات مثل قائمة
ميا ار ت التفكير التأممي المناسبة لطمبة الصف التاسع األساسي واختبار التفكير التأممي لطمبة
الصف التاسع األساسي ودليل المع مم .ولقد تم تحميل البيانات باستخدام معادلة جتمان  ,معادلة

كودر ريتشاردسون _ ٔ , ٕ,اختبار " ت "  ,حجم التأثير باستخدام مربع إيتا  ,ارتباط بيرسون  .و
توصمت الدراسة إلى النتائج التالية -ٔ:وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (٘ٓٓ.

≥

 )αبين متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام استراتيجيات ما وراء
المعرفة ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية في التطبيق

البعدي الختبار التفكير التأممي لصالح المجموعة التجريبية -ٕ.وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى(٘ٓ )α ≥ ٓ.ب ين متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام
استراتيجيات ما وراء المعرفة في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التفكير التأممي لصالح التطبيق

البعدي .

وكذلك ىدفت دراسة الفار( ٕٔٔٓ) إلى التعرف عمى مدى فاعمية استخدام الرحبلت

المعرفية عبر الويب في تدريس الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي ,و التحصيل لدي تبلميذ
الصف الثامن األساسي في محافظة شمال قطاع غزة ,وبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية عمى
الدرجات ,كان من أىم النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية دالة عند مستوى أقل من ٘ٓ , ٓ.بين درجات طبلبالمجموعة التجريبية التي درست بالرحبلت المعرفية عبر الويب ,والمجموعة الضابطة التي درست
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بالطريقة التقميدية في التطبيق البعدي عمى أبعاد الرؤية البصرية ,والوصول إلى استنتاجات ,ووضع
حمول مقترحة ,وعمى الدرجة الكمية لمتفكير التأممي ,وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طبلب المجموعة التجريبية عمى التطبيقينالقبمي والبعدي وكانت الفروق لصالح التطبيق البعدي.
 -ال توجد فروق دالة إحصائية بين درجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيقين

البعدي والتتابعي

كما ىدفت دراسة الحارثي( ٕٔٔٓ) إلى:
ٔ -معرفة أثر المناقشة المعززة باألسئمة السابرة في تنمية التفكير التأممي في مقرر العموم
لدى طالبات الصف األول المتوسط.
ٕ -معرفة أثر المناقشة المعززة باألسئمة السابرة في التحصيل الدراسي في مقرر العموم
لدى طالبات الصف األول المتوسط.
وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
ٔ -وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات االختبار البعدي لممجموعتين في

التحصيل الدراسي ككل عند مستويات التذكر ,الفيم ,التطبيق ,التحميل لصالح المجموعة التجريبية.

ٕ -وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات االختبار البعدي لممجموعتين في

مستوى ميارات التفكير التأممي لصالح المجموعة التجريبية.

أما دراسة أبو نحل ( ٕٓٔٓ) ىدفت إلى تحديد ميا ارت التفكير التأممي الواجب توافرىا

في محتوى منياج التربية اإلسبلمية ومدى اكتساب الطبلب ليا  ,واستخدم الباحث في ىذه الدراسة
المنيج الوصفي التحميمي  ,وقد بمغ عدد أفراد عينة الد راسة (  ) ٖٕٙطالبًا من طمبة الصف

العاشر األساسي بمحافظات غزة  ,ولتحقيق ىدف الدراسة استخدم الباحث أدوات لمدراسة وىى

اختبار ميارات التفكير التأممي الموجودة في منياج التربية اإلسبلمية  ,واستبانة لممعممين لمحكم
عمى مدى تض من محتوى المنياج لميارات التفكير التأممي  ,واستخدم اختبار ت  ,ومعامل ارتباط
بيرسون  ,وألفا كرونباخ كأساليب إحصائية في الدراسة  ,وكان من أىم نتائج الدراسة :أن ميارة
الوصول إلى استنتاجات احتمت المرتبة األولى بوزن نسبي ( ٗ ) % ٚيمييا إعطاء تفسي ارت مقنعة

بوزن نسبي ( ٖٔ ) % ٖٚ.يمييا الكشف عن المغالطات بوزن نسبي ( ٖ )% ٕٚ.ٙيمييا وضع
حمول مقترحة ( ٔ ) % ٙ٘.ٚيمييا الرؤية البصرية بوزن نسبي ( ) ٖٙ.ٕٙ%كما أشارت النتائج
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إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مياارت التفكير التأممي في محتوى منياج التربية
اإلسبلمية لدى طمبة الصف العاشر األساسي تعزى لمتغير الجنس وكانت لصالح الطالبات  .وقد
أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في محتوى منياج التربية اإلسبلمية ألنو نسخة تجريبية
ويحتاج إلى تقييمو وتعديمو من جديد .
بينما دراسة المشيراوي ( ٕٓٔٓ ) ىدفت الى معرفة العبلقة بين الدافع المعرفي والبيئة
الصفية وعبلقتيما بالتفكير التأممي لدى طمبة الثانوية العامة بمدينة غزة  ,وبمغت عينة الدراسة (

٘ ) ٗٛطالباً وطالبة بواقع ( ٕٕ٘ طالباً  ,و ( ٓ ) ٕٙطالبة  ,واتبعت الد راسة المنيج الوصفي
التحميمي  ,واستخدم الباحث مقياس الحاجة لممعرفة  ,ومقياس البيئة الصفية  ,ومقياس التفكير
التأممي  .واستخدم اختبار ت  ,اختبار تحميل التباين األحادي ,و معامل ارتباط بيرسون كأساليب

إحصائية .وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات منخفضي

ومرتفعي الصعوبة في البيئة الصفية عمى جميع أبعاد التفكير التأممي والدرجة الكمية لمتفكير التأممي

 ,وكانت الفروق لصالح منخفضي الصعوبة  ,وكذلك إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي
درجات مجموعتي الطبلب والطالبات في الوصول إلى استنتاجات واعطاء التفسيرات وفي الدرجة

الكمية لمتفكير التأممي ,وكانت الفروق لصالح الطالبات في حين لم توجد فروق في أبعاد " الرؤية
البصرية  ,الكشف عن المغالطات  ,وضع حمول مقترحة " .
و عمى الصعيد العربي دراسة ريان(ٕٓٔٓ )التي ىدفت الى فحص داللة التمايز في
مستويات التفكير التأممي لدى طمبة الصف العاشر األساسي في ضوء فاعمية الذات الرياضية ,وقد
طُبق مقياسا الدراسة عمى عينة تألفت من (ٖٖٖ ) طالباً وطالبة ,أختيروا بطريقة طبقية عنقودية

من طمبة الصف العاشر األساسي في مديرية تربية الخميل .أظيرت نتائج الدراسة أن مستوى الفيم
قد حصل عمى الترتيب األول بأعمى متوسط حسابي ,يميو مستوى التأمل ,ثم التأمل الناقد ,وفي
الترتيب األخير جاء مستوى العمل االعتيادي .كما أظيرت نتائج تحميل التباين الثنائي وجود فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) α ≤ 0.05في مستوى العمل االعتيادي ,تعزى لمتغير
الجنس ولصالح الطالبات ,في حين لم تكن الفروق دالة عمى المقياس كمو وعمى بقية المستويات,
وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عمى المقياس كمو وعمى مستويات الفيم ,والتأمل ,والتأمل
الناقد ,تعزى لمتغير فاعمية الذات الرياضية ,ولصالح فئة الفاعمية المرتفعة ,في حين لم تكن
الفروق دالة عمى مستوى العمل االعتيادي ,ووجود فروق ذات داللة إحصائية عمى المقياس كمو,

وعمى مستوى التأمل الناقد ,وتعزى لمتفاعل بين الجنس والفاعمية ,في حين لم تكن الفروق دالة عمى
بقية المستويات.
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أما القطراوي (ٕٓٔٓ ) قام بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المتشابيات
في تنمية عمميات العمم وميارات التفكير التأممي في العموم لدى طبلب الصف الثامن األساسي.
وخمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
ٔ -أظيرت نتائج تحميل المحتوى أن عمميات العمم الواجب تنميتيا لدى طبلب الصف الثامن
األساسي في العموم توزعت عمى النحو التالي :حيث احتمت عممية التعريف اإلجرائي المرتبة األولى
بوزن نسبي( ٖٖ, )% ٖٗ.يمييا عممية التنبؤ حيث احتمت المرتبة الثانية بوزن نسبي( ٖٖٖٗ.

,)%بينما احتمت عممية التصنيف المرتبة الثالثة بوزن نسبي  ) ٕٖ.ٖٖ% (.ولقد كان الوزن

النسبي لممجموع الكمي( ٖٖ) ٖٖ.
ٕ -أظيرت نتائج تحميل المحتوى أن ميارات التفكير التأممي الواجب تنميتيا لدى طبلب الصف
الثامن األساسي في العموم توزعت عمى النحو التالي :حيث احتمت الميارة الرابعة وىي إعطاء
تفسيرات مقنعة المرتبة األولى بوزن نسبي( , )% ٖٙ.ٙٚيمييا الميارة األولى الرؤية البصرية حيث
احتمت المرتبة الثانية بوزن نسبي( ٖٖ,)% ٖٖ.بينما احتمت الميارة الثانية الكشف عن المغالطات
المرتبة الثالثة بوزن نسبي ( ٖٖ )% ٖٔ.وال ميارة الخامسة وضع حمول مقترحة المرتبة الرابعة
بوزن نسبي ( ٓٓ )% ٔٓ.وأخي ار احتمت الميارة الثالثة الوصول إلى استنتاجات المرتبة الخامسة
بوزن نسبي (  )% ٙ.ٙٚولقد (.كان الوزن النسبي لممجموع الكمي ٕٓ .)%
بينما قامت العماوي ( )ٕٓٓٛإلى التعرف عمي أثر استخدام طريقة لعب األدوار في
تدريس القراءة عمى تنمية التفكير التأممي لدى طمبة الصف الثالث األساسي بمدارس خان يونس

وىي مدرسة معن  ,ومدرسة الق اررة  ,ومدرسة بني سييبل  .وتم بناء أداة الدراسة المتمثمة في
اختبار التفكير التأممي والذي تكون من ( ٖٗ ) فقرة موزعة عمي خمس ميارات وىي ( :المبلحظة
والتأمل  -ووضع حمول مقترحة  -التفسير – واالستنتاج – الكشف عن المغالطات ) ,وتم التأكد
من ثبات االختبار عن طريق التجزئة النصفية حيث بمغ معامل الثبات ( ٓٗ ) ٓ.ٚوطبقت أداة
الدراسة عمي العينة المكونة من المجموعة التجريبية ( ٖٓٔ ) والمجموعة الضابطة ( ٓٓٔ ),
وبعد إجراء االختبار البعدي أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح المجموعة
التجريبية,و توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد اختبار التفكير التأممي والدرجة الكمية
بين مرتفعي التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة ولقد كانت الفروق لصالح مرتفعي

التحصيل في المجموعة التجريبية  ,وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد اختبار
التفكير التأممي ,والدرجة الكمية بين مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية والضابطة ,ولقد
كانت الفروق لصالح متدني التحصيل في المجموعة التجريبية  ,وتم تفسير النتائج في ضوء
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اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة ,وأوصت الدراسة باالستفادة من طريقة لعب األدوار في
مختمف فروع المغة العربية ,والتركيز عمى وضع مناىج وأساليب تدريس حديثة ومبتكرة ,تعمل عمي
تنمية التفكير التأممي.
اما عمى المستوى العالمي فإن دراسة فان (  ) Phan, 2008ىدفت إلى استكشاف
ممارسات الطبلب في التفكير التأممي ,واستراتيجيات المعالجة العميقة والجيد ,وقد شممت الدراسة
نموذجاً نظرياً الختبار إستراتيجيات المعالجة العميقة ,والجيد ,وأىداف إتقان أداء الميام ,والتأمل,

والتفكير الناقد ,كما ا ستخدم الباحث المنيج السببي الستكشاف اآلثار المباشرة ليذه التوجيات
النظرية عمى تحقيق الطبلب لؤلىداف األكاديمية والتعممية .كما شممت الد راسة عينة من الطبلب
الجامعيين الذين أكمموا السنة الثانية والثالثة وبمغت  ٖٗٚطالبًا وطالبة ,واستعان الباحث في جمع

البيانات بقوائم الجرد ,واستبيان التفكير التأممي ,فيما أظيرت النتائج وجود آثار مباشرة لمتأمل
والتفكير الناقد عمى التحصيل الد راسي والتعمم ,وأن كبل من أىداف أداء الميام واإلتقان كان ليما
آثار مباشرة عمى التأمل في حين تأثرت إستراتيجيات المعالجة العميقة بإتقان األىداف والجيد ,

بينما كان التأمل والجيد وسطين قويين في تجربة الدراسة ,كما لم تظير الدراسة فروقًا دالة

إحصائيًا بين البنين والبنات في ىذه األطر النظرية.

وكذلك من ضمن الدراسات االجنبية دراسة ماىارديل وزمبلئو ( Mahardale et al. ,

 )2007والتى ىدفت إلى التعرف عمى الفروق في مستويات التفكير التأممي بين الطمبة الذين
يدرسون في بيئات تعميم تقميدية ,وبين الطمبة الذين يدرسون في بيئات التعمم القائمة عمى حل
المشكبلت ,ولتحقيق ىذه األىداف ,طُبق مقياس التفكير التأممي عمى عينة تكونت من ( ٘ٙ

طالبًا وطالبة) من طمبة المرحمة األس ا سية ممن يدرسون في صفوف تعميم تقميدية ,في حين تكونت
يد ِّرسون وفق البرنامج القائم عمى حل المشكبلت,
المجموعة التجريبية من ( ٗ٘ طالبا وطالبةُ ,

أظيرت نتائج استجابات أفراد المجموعة الضابطة عمى مقياس التفكير التأممي حصول مستوى

الفيم عمى الترتيب األول ,في حين جاء مستوى التأمل في الترتيب األخير ,أما لممجموعة التجريبية
فقد جاء مستوى الفيم في الترتيب األول ,و مستوى العمل االعتيادي في الترتيب االخير ,كما بينت
النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين في جميع المستويات ,ولصالح المجموعة

التجريبية في مستويات ,الفي م ,والتأمل ,والتأمل الناقد ,في حين كانت الفروق لصالح المجموعة
الضابطة في مستوى العمل االعتيادي.

بينما كانت دراسة الشكعة (  )ٕٓٓٚمن ضمن الدراسات المحمية التي ىدفت إلى تحديد

مستوى التفكير التأممي لدى طمبة البكالوريوس والدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية إضافة
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إلى تحديد الفر وق في مستوى التفكير التأممي تبعا لمتغير ات نوع الكمية والجنس والمستوى
الد ارسي ,ولتحقيق ىدف الدراسة أجريت الدراسة عمى عينة قواميا ( ٔٗ ) ٙطالبا وطالبة وذلك
بواقع ( ٓ٘٘ ) من طمبة البكالوريوس و ( ٔ ) ٜمن طمبة الماجستير ,ولقياس التفكير التأممي تم
تطبيق مقياس ايزنك وولسون والذي اشتمل عمى ( ٖٓ ) فقرة  .وكان من أىم نتائج الدراسة أن
مستوى التفكير التأممي لدى طمبة البكالوريوس والدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية كان جيد

ًا  ,وأن ىناك فروق ًا ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير التأممي لدى طمبة البكالوريوس
والدراسات العميا في جامعة النجاح بين طمبة الكميات العممية واإلنسانية ولصالح طمبة الكميات
اإلنسانية وبين طمبة البكالوريوس والماجستير ولصالح طمبة الماجستير بينما لم تكن الفروق دالة

إحصائيا تبع ًا لمجنس .
ورجوعا الى الدراسات االجنبية دراسة لي

 )Lie, 2006(ٕٓٓٙالتى ىدفت إلى معرفة

مستويات التفكير التأممي لدى الطمبة في البيئات التعميمية المعتمدة عمى حل المشكبلت ,ولتحقيق
أىداف الدراسة طُبقت استبانة عمى عينة مؤلفة من ٔ ٖٜطالباً وطالبة ممن تراوح أعمارىم بين )

 ٕٙ - ٔٙسنة ,موزعين عمى أربع مراحل دراسية ,أظيرت متوسطات استجابات الطمبة عمى
مستويات مقياس التفكير التأممي ,حصول مستوى الفيم عمى الترتيب األول ,يميو مستوى التأمل ,ثم
التأمل الناقد ,وفي الترتيب االخير جاء مستوى العمل االعتيادي ,كما بينت النتائج وجود فروق دالة
إحصائية بين الطمبة في مستويات العمل االعتيادي ,والتأمل ,والتأمل الناقد وفقًا لممرحمة الدراسة
اما دراسة بركات(ٕ٘ٓٓ ) فقد انبثقت لمتعرف عمى مستوى التفكير التأممي لدى عينتين
من الطبلب  :الجامعيين والثانوية العامة في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية  ,طبق ليذا

طالبا
الغرض مقياس أيزنك لمتفكير التأممي بعد تعريبو وتطويره عمى عينة مكونة من ( ٓٓٗ ) ً

وطالبة  ,نصفيم من الذكور  ,والنصف اآلخر من اإل ناث  ,موزعين بالتساوي بين مرحمة التعميم
الجامعي والثانوية العامة  .وقد خمصت الدراسة إ لى جممة من النتائج أىميا  :عدم وجود فروق
جوىرية في مستوى التفكير التأممي تعزى لمتغير الجنس  ,بينما تكشفت النتائج إلى وجود فروق في

مستوى التفكير التأممي تعزى لمتغيرات  :نوع الدراسة  ,والمرحمة التعميمية  ,وعمل األم  ,ومينة
األب  ,لمصمحة دراسة الفرع العممي  ,والمرحمة الجامعية  ,وأبناء األميات العامبلت  ,وأبناء
المزارعين عمى الترتيب  .ومن جية أخرى توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق جوىرية في

تحصيل الطبلب العام بحيث تعزى لمستوى التفكير التأممي لدييم  ,كما بينت النتائج عدم وجود أثر
لمتفاعل المشترك بين مستوى التفكير التأم لي ومتغيرات  :الجنس  ,ونوع الدراسة  ,والمرحمة
التعميمية  ,ومينة األ ب في التحصيل العام لمطبلب  ,بينما كان ىناك أ ثر ليذا التفاعل في ضوء

متغير عمل األم  ,لمصمحة الطبلب ذوي التفكير المرتفع وأبناء األميات العامبلت ..
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في حين قام كشكو(ٕ٘ٓٓ ) بدراسة ربطت اإلعجاز العممي في القرآ ن بالتقنيات التربوية
ليا أ ثر كبير عمى تنمية التفكير التأممي ,لذلك ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء وتجريب البرنامج التقني
المقترح في ضوء اإلعجاز العممي لتنمية التفكير التأممي في العموم لدى طمبة التاسع األساسي
بمدينة غزة .وقام الباحث ببناء البرنامج التقني المقترح في ضوء اإلعجاز العممي بشقيو – النظري

والتطبيقي ,وبناء أداة الدراسة المتمثمة في اختبار التفكير التأممي والذي تكون من ( ٓٗ ) فقرة
موزعة عمى خمس ميارات وىي :المبلحظة والتأمل – التفسير – وضع حمول مقترحة – تحديد
التصورات غير الصحيحة – واالستنتاج ,وتم التأكد من ثبات االختبار عن طريق التجزئة النصفية
حيث بمغ معامل الثبات(  ,) ٓ.ٛٛوطبقت أداة الدراسة عمى العينة المكونة من إحداىما تجريبية(

ٖ٘ ) واألخرى ضابطة( ٖ٘ ) لكل من الطبلب والطالبات ,وبعد إجراء االختبار البعدي أظيرت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية ,ووجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لصالح الطالبات ,وتم تفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات

السابقة ,وأوصت الد راسة إلى االستفادة من البرنامج التقني المقترح في ضوء اإلعجاز العممي,
والتركيز عمى وضع مناىج وأساليب تدريس جديدة تعمل عمى تنمية التفكير التأممي.
وايضا قام العريان ( ٖٕٓٓ) بدراسة سعت إلى معرفة فاعمية استخدام استراتيجيات ما و ارء
المعرفة في تدريس الفمسفة عمى تحصيل الطبلب بالصف األول الثانوي لمادة الفمسفة ,وأثر ذلك
عمى اتجاىاتيم نحو التفكير التأممي والفمسفي  ,وقد استخدمت الباحثة استراتيجية التساؤل الذاتي

واستراتيجية التفسير  ,وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي في مادة الفمسفة لطبلب الصف
األول الثانوي  ,ومقي اس االتجاه نحو التفكير التأممي الفمسفي  .واستخدم اختبار ت كأسموب
إحصائي  ,وأشارت نتائج الدراسة الى أن استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة " التساؤل الذاتي
والتفسير " في تدريس الفمسفة لمصف األول الثانوي بالمجموعة التجريبية قد حقق كثي ار من األىداف

التعميمية فيما يخص التحصيل الد ارسي وىذا يؤكد فاعمية استراتيجيات ما وراء المعرفة " التساؤل
الذاتي والتفسير " في تحصيل الطبلب في مادة الفمسفة وأثرىا عمى اتجاىيم نحو التفكير التأممي

الفمسفي  .وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام باستراتيجيات ما وراء المعرفة في المواد الدراسية
األخرى ,لتحقيق األىداف التعميمية المختمفة .
وعمى المستوى االجنبي دراسة ليونج وكيمبر ٖٕٓٓ ()Leung & Kember, 2003

التي أجراىا بيدف فحص العبلقة بين استراتيجيات التعمم ,ومستويات التفكير التأممي لدى الطمبة
الجامعيين ,طبقت الدراسة عمى عينة مؤلفة من ( ٕٓٗ )طالبًا وطالبة من الطمبة الممتحقين في

كمية العموم الصحية في إحدى جامعات ىونج كونج ,و أظيرت متوسطات استجابات أفراد العينة

عمى مقياس مستويات التفكير التأممي حصول مستوى الفيم عمى الترتيب األول ,يميو مستوى
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التأمل ,ثم مستوى التأمل الناقد ,وفي الترتيب األخير جاء مستوى العمل االعتيادي ,كما بينت
النتائج وجود عبلقة دالة إحصائيًا بين مستوى العمل االعتيادي وبين استراتيجيات التعمم السطحي,
ووجود عبلقة بين مستويات الفيم والتأمل ,والتأمل الناقد وبين استراتيجيات التعمم المتعمقة.

وأيضا دراسة كيرك ٕٕٓٓ(ٕٓٓٓ  )Kirk ,المعنونة باستخدام نوع معين من المحادثة
الصفية في غرفة الصف وعبلقة ذلك في زيادة التفكير التأممي لدى الطبلب الجامعيين  ,تكونت
عينة الدراسة من ثبلثة فصول ( مجموعات صفية ) من كمية التربية في احدى الجامعات االمريكية

 ,يدرسون لدى ثبلثة اساتذة مختمفين  ,ويستخدمون ثبلثة طرق واساليب من طرق المحادثة الصفية
احصائيا بين افراد المجموعات الثبلث  ,لمصمحة االفراد
 ,وانتيت الدراسة الى وجود فروق دالة
ً
الذين تعرضوا أل سموب المحادثة المرن  ,والذي يسوده االبتياج والسرور من قبل المدرس  ,أي
تعميما بأسموب المرح والمناقشة الحرة يؤدي الى ارتفاع مستوى التفكير التأممي
الصفوف التي تتمقى
ً
لدى تبلميذ ىذه الصفوف .
وكذلك دراسة بيرد واخرون )Baird & others , 1999 ( ٜٜٜٔىدفت إلى استقصاء
أىمية التأمل في تحسين تعميم وتعمم العموم عند الطمبة من خبلل دراسة حالة استمرت ثبلث سنوات
 ,وتم تصميم الدراسة لمكشف إذا كان التأمل التعاوني يعمل عمى زيادة فاعمية التعميم والتعمم
لمبحث العموم من خبلل الوصول إلى نتاجات معرفية ومعرفة فوقية ووجدانية  ,وقد قسمت عينة

الدراسة إلى قسمين :األول يتعمق بإعداد المعممين قبل الخدمة وعددىم (ٖٔ ) طالبًا معمما والقسم

الثاني ( ٗٔ ) معمم ًا من المبتدئين والخبراء  ,وعينة من الطمبة عددىم (ٗ ) ٙطالبًا من الصف

الثامن حتى الحادي عشر  .وتوصمت الدراسة إلى أن التأمل في العمل ) الصفي قد ازداد لدى

المعممين في السنتين األولى من الدراسة كما أن التفكير التأممي لدييم أحدث تغي ار ايجابيًا في اتجاه

المعممين ناحية التعامل مع الطمبة وكما أوضحت أن استخدام التفكير التأممي أحدث تطو ار نوعيًا

في القدرات العقمية حيث تبين أن ( ٔٔ ) معممًا من ( ٗٔ ) معمما قد زاد وعييم لعمميتي التعميم

والتعمم  ,وأن ( ٗٔ ) طالبًا من ( ٕٔ ) طالبًا يؤمنون بأىمية التأمل في تحسين نوعية التعمم

الذاتي خارج المدرسة.

ودراسة رفجينو ٕ ) Revengo , 1992 (ٜٜٔىدفت الدراسة إلى معرفة مدى العبلقة

االرتباطية بين البنية المعرفية عند المعممين وقدرتيم عمى التفكير التأممي  ,واختيرت عينة الد راسة
من ( ٘ٔ ) معمما يعممون بالمرحمة االبتدائية  ,وانضموا لبرنامج التربية لمحصول عمى درجة
الماجستير في طرق التدريس  ,واستخدمت طريق ة الشجرة المنظمة لقياس البنية المعرفية لدييم .
وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطيو بين البنية المعرفية عند المعممين والتفكير التأممي لدييم
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 ,كما أن الزيادة في قدرة التفكير التأممي عند المعممين في إدارة األحداث الصفية تزيد من قدرتيم
عمى تقييم األحداث الص فية التي تجري مما يساعد في إدارة صفية فعالة .وأوصت الد راسة
بضرورة تدريب المعممين أثناء التعميم وتزويدىم ببنية معرفية ىائمة لما ليا من أثر في زيادة التفكير
التأممي لدييم .
وأخي ار دراسة ويستبروك وروجرزٔ )Westbrook & Rogers , 1991 ( ٜٜٔىدفت
إلى تحديد أثر دورة التعمم في إثارة الطمبة إلى دوافع  learning Cycleالتفكير التأممي وتطوير
قد ارتيم عمى الفيم وتسييل عمميات التحقق العممي ,ولتحقيق ىدف الدراسة تم اختيار عينة عشوائية
من طمبة الصف التاسع األساسي الذين درسوا العموم الفيزيائية ( ٗ صفوف دراسية ) حيث شارك
أفراد ا لمجموعتين التجريبيتين في تعمم موضوع اآلالت البسيطة لثبلث أنواع لدورة التعمم بينما تم
االكتفاء في المجموعة الضابطة بدراسة الموضوعات الفيزيائية بالطريقة العادية عمى أفراد

المجموعات  Lawson Testولتحقيق ىدف الدراسة تم تطبيق اختبار قبمي وبعدي الضابطة
والتجريبية وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك تحسنًا لدى أفراد المجموعتين التجريبيتين مقابل

المجموعة الضابطة في كل من التفكير التأممي والقدرة عمى القيام بعمميات التحقق العممي وذلك

لصالح المجموعتين التجريبيتين  .وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق دورة التعمم في المرحمة
اإلعدادية ,وخصوصا في مادة العموم ,لما ليا من أثر في تنمية التفكير التأممي لدى الطمبة .
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التعقيب عمى المحور الثالث  :دراسات تناولت التفكير التأممي
أوال  :األىداؼ التي سعت الدراسات السابقة الى تحقيقيا
تنوعت أ ىداف الدراسات السابقة فمعظميا ىدفت الى تنمية التفكير التأممي ,ومن ىذه
الدراسات دراسة ( ابو بشير ٕٕٔٓ ) و التي ىدفت الى تنمية التفكير التأممي من خبلل استخدام

استراتيجيات ما وراء المعرفة  ,ودراسة (الفار ٕٔٔٓ ) التي ىدفت الى تنمية التفكير التأممي من

خبلل التعرف عمى مدى فاعمية الرحبلت المعرفية عبر الويب  ,بينما ىدفت دراسة (الحارثي
ٕٔٔٓ )الى تنمية التفكير التأممي من خبلل المناقشة المعززة باألسئمة السابرة  ,في حين سعت
دراسة (القطراوي ٕٔٔٓ ) الى تنمية التفكير التأممي من خبلل استخدام استراتيجية المتشابيات ,اما

دراسة( ابو نحل ٕٓٔٓ) فيدفت الى تحديد ميرات التفكير التأممي المتضمنة في منياج التربية
االسبلمية ودراسة( المشيراوي ٕٓٔٓ) ىدفت الى معرفة عبلقة التفكير التأممي بالعبلقة بين الدافع

المعرفي والبيئة الصفية ,بينما ىدفت دراسة (الشكعة ) ٕٓٓٚالى تحديد مستوى التفكير التأممي,

ودراسة (العماوي  ) ٕٜٓٓالتي استخدمت طريقة لعب االدوار في القراءة عمى تنمية التفكير
التأممي ,اما (دراسة فان  )ٕٜٓٓفيدفت الى االستكشاف عن ممارسة الطبلب لميارات التفكير
التأممي ,ودراسة( ماردىيل  )ٕٓٓٚالتي ىدفت الى التعرف عمى الفروق في مستويات التفكير
التأممي ,ودراسة( رفجينو) في معرف العبلقة االرتباطية بين البنية المعرفية والتفكير التأممي,

ودراسة ( لى  )ٕٓٓٙوالتى تقوم عمى معرفة مستويات التفكير التأممي من خبلل حل المشكبلت
,ودراسة (لوينج وكمبير ٖٕٓٓ )وتقوم عمى العبلقة بين استراتيجيات التعمم  ,ومستويات التفكير
التأممي ,و(دراسة كيركٕٓٓٓ ) و تقوم عمى العبلقة بين المحادثة الصفية والتفكير التأممي,

ودراسة( بيرد )التى تيدف الى أىمية التامل في تحسين تعميم وتعمم العموم ,ودراسة( ويستبروك
وروبرجرز ٔ )ٜٜٔوالتى تيدف الى معرفة الدوافع نحو التفكير التأممي من خبلل دورة التعمم
وكذلك دراسة (بركات ٕ٘ٓٓ )والتي انبثقت من التعرف عمى مستوى التفكير التأممي في ضوء

بعض المتغيرات الديمغرافية  .ودراسة( كشكو ٕ٘ٓٓ )والتي عممت عمى بناء وتجريب برنامج تقنى
مقترح في ضوء االعجاز العممي في تنمية التفكير التأممي  (,ودراسة العريان ٖٕٓٓ)و التى ىدفت
الى معرفة اثر التفكير التأممي من خبلل استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة .وفي ضوء ما سبق
 ,تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة وخصوصا دراسة ( القطراوي ٕٔٔٓ ) ,ودراسة (

العماوي ٕٔٔٓ )  ,في معرفة أثر استخدام استراتيجية ما في تنمية التفكير التأممي  .وتختمف عن
الدراسات السابقة وخصوصا دراسة( كشكوٕ٘ٓٓ ) والتي ىدفت الى بناء وتجريب برنامج تقنى
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مقترح في ضوء االعجاز العممي  ,بينما تيدف الدراسة الحالية الى معرفة اثر استخدام استراتيجيتي
الفورمات والتدريس التبادلي في تنمية التفكير التأممي .

ثانيا  :ومف كؿ ذلؾ نجد تنوع الدراسة في الصفوؼ الدراسية التي أجريت فييا تمؾ
الدراسات ومنيا
ٔ -الصف الثالث األساسي  :دراسة ( العماوي ٕ٘ٓٓ )
ٕ -الصف األول المتوسط  :دراسة ( الحرثي ٕٔٔٓ )
ٖ -الصف الثامن االساسي  :دراسة ( الفار ٕٔٔٓ )  ,ودراسة ( القطراويٕٓٔٓ )

ٗ -الصف التاسع األساسي :دراسة ( أبو بشير ٕٕٔٓ ) ,و دراسة (كشكوٕ٘ٓٓ) ,ويستبروك
وروجرز ٜٜٔٔ
٘ -الصف العاشر  :دراسة( أبونحل)ٕٓٔٓ,ودراسة (العريانٖٕٓٓ).
 -ٙالثانوية العامة  ,والمرحمة الجامعية  :دراسة ( بركات ٕ٘ٓٓ ),ودراسة (المشيراوىٕٓٔٓ).

 -ٚالمرحمة الجامعية والدراسات العميا :دراسة (الشكعة ,)ٕٓٓٚودراسة(كيركٕٓٓٓ ) ,ودراسة (لوينج
وكيمبرٖٕٓٓ).
وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة كدراسة ( الفار ٕٔٔٓ )  ,ودراسة ( القطراوي
ٕٓٔٓ ) في كونيا اجريت عمى طمبة الصف الثامن االساسي  .بينما تختمف مع دراسة ( الحارثي
ٕٔٔٓ )  ,ودراسة ( كشكو ٕ٘ٓٓ ) عمى سبيل الحصر.

ثالثا  :بالنسبة الماكف اجراء الدراسات السابقة
وقد تنوعت اماكن اجراء الدراسات السابقة منيا :
ٔ-

فمسطين  :دراسة ( ابو بشير ٕٕٔٓ ),و دراسة (الفار ٕٔٔٓ) ,ودراسة ( العماوي ٕٜٓٓ

)  ,ودراسة ( ريان ).دراسة ( ابو نحل ٕٓٔٓ) ,ودراسة (المشيراويٕٓٔٓ ) ,ودراسة
(الشكعة .)ٕٓٓٚ

ٕ-

امريكا :دراسة ( كيركٕٓٓٓ).
وتتشابو الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في كونيا أ جريت في فمسطين ومن

ىذه الدراسات دراسة ( أبو بشير ٕٕٔٓ )  ,ودراسة (الفار ٕٔٔٓ) ,ودراسة ( العماوي , ) ٕٜٓٓ
ودراسة ( ريان )عمى سبيل الحصر  ,وتختمف مع دراسة( كيركٕٓٓٓ ) و التي اجريت في امريكا
عمى سبيل الحصر.
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رابعا  :بالنسبة لممنيج المستخدـ  ،والتصميـ المتبع
انحصرت المناىج المستخدمة في المنيج الوصفي  ,والمنيج التجريبي  ,والمنيج شبو
التجريبي  ,والمنيج البنائي  .فمعظم الدراسات السابقة استخدمت المنيج التجريبي القائم عمى
تصميم المجموعة الضابطة مع ( قياس قبمي_ بعدي ) ,ومن ىذه الدراسات دراسة( ابو بشير
ٕٕٔٓ )  ,ودراسة (الحارثئٕٔٓ )  ,ودراسة ( الفارٕٔٔٓ )  ,ودراسة (القطراوي ٕٔٔٓ ) ,

ودراسة ( العماوي  .) ٕٜٓٓبينما استخدمت دراسة (ابو نحل ٕٓٔٓ )المنيج الوصفي التحميمي

,وكذلك دراسة (المشيراوي ٕٓٔٓ ).وفي ىذا السياق  ,وفي ضوء االختبلفات في الدراسات السابقة
اتجاه استخدام المنيج التجريبي  ,والمنيج شبو التجريبي  ,تم استخدام المنيج التجريبي القائم عمى

تصميم المجموعتين التجريبيتين مع قياس قبمي بعدى كمنيج غالب في الدراسة الحالية .

خامسا :العينة المستخدمة
استخدمت معظم الدراسات السابقة العينة العشوائية البسيطة ومن ىذه الدراسات
دراسة ( ابو بشير ٕٕٔٓ )  ,ودراسة (الفارٕٔٔٓ)  ,دراسة (الحارثي ٕٔٔٓ)  ,ودراسة
( القطراوي ٕٔٔٓ )  ,ودراسة (العماوي  , )ٕٜٓٓبينما استخدمت دراسة ( ريان ) العينة
العشوائية العنقودية .
وتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة وخصوصا دراسة ( ابو بشير ٕٕٔٓ ) ,
ودراسة (الفارٕٔٔٓ)  ,دراسة (الحارثي ٕٔٔٓ)  ,ودراسة ( القطراوي ٕٔٔٓ)  ,ودراسة (العماوي
 )ٕٜٓٓفي كونيا استخدمت العينة العشوائية البسيطة .

سادسا  :األدوات المستخدمة
تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابق باختبلف المتغيرات ومنيا
ٔ -اختبار تحصيمي معرفي في الجغرافيا ( الفارٕٔٔٓ) .

ٕ -اختبار ايزنك لمتفكير التأممي ( بركات ٕ٘ٓٓ ) ,الشكعة ٕٓٓٚ
ٖ -اختبار التفكير التأممي ( ابو بشير ٕٕٔٓ ,الفارٕٔٔٓ  ,الحرثي ٕٔٔٓ  ,القطراوي ٕٔٔٓ
 ,العماوي . ) ٕٜٓٓ

ٗ -برنامج تقنى مقترح ( كشكو ٕ٘ٓٓ )
ٔ -دليل معمم أبو بشير ٕٕٔٓ ,ابو نحل ٕٓٔٓ
ٕ -مقياس الحاجة لممعرفة المشيراويٕٓٔٓ
ٖ9

ٖ -مقياس البيئة الصفية المشيراوي ٕٓٔٓ
وتتفق الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ,وخصوصا دراسة (أبو بشير ٕٕٔٓ ,

الفارٕٔٔٓ  ,الحارثي ٕٔٔٓ  ,القطراوي ٕٔٔٓ  ,العماوي  . ) ٕٜٓٓفي كونيا استخدمت
اختبار التفكير التأممي .وتختمف الدراسة الحالية مع دراسة ( كشكو ٕ٘ٓٓ ) التي قامت ببناء
وتجريب برنامج تقنى مقترح في ضوء االعجاز العممي .

سابعا  :األساليب االحصائية المستخدمة
ٔ-

التجزئة النصفية (.كشكو ٕ٘ٓٓ )

ٖ-

معادلة كورد ريشاردسون ٔ ( ٕ-ابو بشير ٕٕٔٓ )

ٗ-

اختبار ت( أبو بشير ٕٕٔٓ ) ,العريانٖٕٓٓالمشيراوى ٕٓٔٓ ابو نحل ٕٓٔٓ

-ٙ

معامل ارتباط بيرسون( ابو بشير ٕٕٔٓ) ,المشيراوي ٕٓٔٓ ابو نحل ٕٓٔٓ

-ٚ

التباين االحادى  :المشيراوىٕٓٔٓ

ٕ-

٘-

-ٛ

معادلة جتمان ( أبو بشير ٕٕٔٓ )

مربع ايتا ( ابو بشير ٕٕٔٓ)

الفا كرونباخ :أبو نحل ٕٓٔٓ

ثامنا  :بالنسبة ألىـ نتائج الدراسات السابقة
اتفقت معظم الدراسات عمى تنمية التفكير التأممي من خبلل استخدام استراتيجيات ما وراء
المعرفة و الرحبلت المعرفية و األسئمة السابرة و استراتيجية المتشابيات و طريقة لعب األدوار
وكذلك من خبلل بناء برنامج تقنى مقترح في ضوء االعجاز العممي ,وفي ضوء نتائج الدراسة
الحالية اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أن كل من استراتيجية الفورمات واستراتيجية
التدريس التبادلي كان ليما األثر عمى تنمية التفكير التأممي ولكن كانت استراتيجية التدريس التبادلي
اكثر أث ار عمى تنمية التفكير التأممي من استراتيجية الفورمات .

ٓٗ

التعقيب العاـ عمى محاور الدراسات السابقة
وفي ضوء ما سبق ,تنوعت األىداف التي سعت الدراسات السابقة إلى تحقيقيا بتنوع
المراحل الدراسية وأماكن إجراؤىا ,والمنيج المستخدم ,والعينة المسحوبة من مجتمعات مختمفة,

وتنوع أدوات جمع المعمومات ,واألساليب اإلحصائية المستخدمة ,وبالتالي ظيور النتائج وتفسيرىا
بناء عمييا ,وفي ىذا السياق تم االستفادة من الدراسات السابقة في
وصياغة التوصيات والمقترحات ً
بناء ىيكمية الدراسة الحالية من خبلل ما يمي:
ٔ .دعم المقدمة بأبرز النتائج وأىم التوصيات التي أظيرتيا الدراسات السابقة وفقًا الستخدام

استراتيجية الفورمات ,و استراتيجية التدريس التبادلي  ,والتفكير التأممي.

ٕ .صياغة التعريفات اإلجرائية الخاصة بمتغيرات الدراسة الحالية ,وىما :استراتيجية الفورمات ,و

استراتيجية التدريس التبادلي  ,والتفكير التأممي .

ٖ .دعم اإلطار النظري بالتعريفات اإلجرائية وآلية قياس المتغيرات ,وأبرز النتائج ,وأىم التوصيات.
ٗ .اشتقاق تساؤالت الدراسة الحالية ,وصياغة فرضيتيا ,وأىدافيا ,وأىميتيا.
٘ .اختيار المنيج شبو التجريبي القائم عمى تصميم المجموعتين التجريبيتين مع قياس قبمي-
بعدي.
 .ٙاختيار األساليب اإلحصائية البلزمة لمعالجة البيانات التي تم جمعيا بوساطة األدوات.
 .ٚبناء اختبار لمتفكير التأممي.
 .ٛاألخذ بعين االعتبار ألىم التوصيات التي ساعدت الباحثة في تخطيط وتنفيذ وتقويم الدروس
وفقا الستراتيجية الفورمات  ,وكذلك وفقا الستراتيجية التدريس التبادلي.

ٔٗ

وفي ضوء االستفادة من الدراسات السابقة ,تتساءل الباحثة عن تميز الدراسة الحالية عن
الدراسات السابقة ,وتتضح اإلجابة عن التساؤل فيما يمي:

أىـ ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة
ٔ .توظيف استراتيجيتى الفورمات والتدريس التبادلي ألول مرة في تدريس مبحث العموم العامة

الفمسطيني لدى طمبة الصف الثامن االساسي الخامس األساسي عمى الصعيد المحمى والعربي -
في حدود عمم الباحثة -مما ُيبرر ضرورة إجراء الدراسة الحالية.
ٕ .اختيار الوحدة الدراسية الثامنة (الضوء والبصريات) من كتاب العموم العامة الفمسطيني,
والتي تُبلئم -بعد إعادة صياغتيا -الخطوات اإلجرائية لمراحل استراتيجيتي الفورمات والتدريس
التبادلي.

ٖ .اختيار عينة الدراسة وتوضيح خطواتيا ومبرراتيا وخصائصيا.

ٕٗ

الفصؿ الثالث
اإلطار النظري
المحور األول  :استراتيجية الفورمات .
المحور الثاني  :استراتيجية التدريس التبادلي .
المحور الثالث  :التفكير التأممي .

ٖٗ

الفصؿ الثالث
اإلطار النظري
سعت الدراسة الحالية إلى تنمية التفكير التأممي من خبلل توظيف استراتيجيتي (الفورمات
والتدريس التبادلي ) ,ولذلك قامت الباحثة بمراجعة ما ورد في أدبيات العموم التربوية ذات الصمة

بمتغيرات الدراسة وىما :

استراتيجية الفورمات  ,استراتيجية التدريس التبادلي  ,التفكير التأممي.
ولذلك تم تصنيف اإلطار النظري إلى ثبلثة محاور :
المحور األول  :استراتيجية الفورمات.
المحور الثاني  :استراتيجية التدريس التبادلي.
المحور الثالث :التفكير التأممي.
وفيما يمى تفصيل ذلك :

المحور االوؿ  :استراتيجية الفورمات
وتعتبر استراتيجية الفورمات استراتيجية تعميمية تدريبية تجمع المبادئ األساسية لعدة
نظريات قائمة في التطور اإلنساني باإلضافة إ لى النظريات الحديثة في وظائف الدماغ.

التعمـ المستند إلى الدماغ
قال تعالى" :واهلل أخرجكم من بطون أمياتكم ال تعممون شيئًا وجعل لكم السمع واألبصار

واألفئدة لعمكم تشكرون " النحل اآلية""ٚٛ

من دقة صنع اهلل وعظيم خمقو  ,أنو خمق (سبحانو) كل شئ وأتقن صنعو
وقد تميز اإلنسان بيذا الدماغ الراقي الذي شبيو العمماء بمجاىل الفضاء الكوني  ,ىذا
المغز المحير الذي انطوت فيو العديد من األسرار  ,وما يزال العمماء يكتشفون كل مرة الجديد حول

ىذا الدماغ  ,وفي كل مرة يظنون أنيم قد توصموا إلى إجابات شافية لعديد من التساؤالت  ,ولكنيم
دائما يجدون أن معموماتيم ال تزال عاجزة عن كشف غموض ىذا الدماغ  ,كما تزداد عبلمات
االستفيام حول ىذا المغز المحير.
ٗٗ

وفي السبعينات من ال قرن العشرين إشارات نظريات الدماغ إلى الجانبين األيمن واأليسر
من الدماغ ثم تطور إلى ما يعرف بمفيوم الدماغ الثبلثي )  )human three part brainوفي
ىذه النظرية افترض )  )paul mccleanأن التعمم يبقى ويرسخ في الجزء األسفل من الدماغ ,
واالنفعاالت في منتصف الدماغ  ,وأوامر التفكير العالي تحدث في الجزء العموى منو  ,وأن التعمم

المستند إلى الدماغ يشتمل حاليًا عمى رؤية موضوعية حول الدماغ  ,ومما يستند عميو في ذلك

نظرية الجشطالت  ,والتي تشير إلى أن الكل أىم من األجزاء مجتمعة .

ومن خبلل آخر عقدين عكف عمماء األعصاب في إجراء بحث يضمن تحسين اآلداء
التعميمي ويستند إلى دراسات في عمم األعصاب  ,وعمى معمومات منتقاة من تشريح الجثث ,
واجراء التجارب  ,والى أنواع مختمفة من الفحص والمسح الدقيق ,واستخدام التصوير المقطعي ,
والرنين المغناطيسي  ,واج ارء تجارب عمى القطط والحيوانات األليفة  ,باإلضافة إلى الدراسات
المختبرية الحديثة في عمم األعصاب والدراسات السريرية التي تستخدم مجموعات متعددة الثقافات
متعددة األعمار  ,بحيث يتم جمع معمومات يعول عمييا  ,وقد ساعدت ىذه المعمومات كثي اًر في

كيفية حدوث التعمم بصورة واقعية ( البغدادي والبغدادي .) ٖٖٙ-ٖٖ٘: ٕٓٔٓ,

مراحؿ التعمـ المستندة إلى الدماغ
يحدث التعمم الفعال واألفضل في تتال قابل لمتنبؤ ويشتمل عمى خمس مراحل

ِشحٍت االػذاد
وتتضمن ىذه المرحمة فكرة عامة عن الموضوع وتصور ذىني لممواضيع ذات الصمة

بالموضوع المتعمم مما يساعد في تمثيل المعمومات الجديدة وتعمميا.

مرحمة االكتساب
وتتم خبلل تمك المرحمة تشكيل ترابطات تشابكية جديدة من خبلل المدخبلت المألوفة لمعقل
والتي تحقق التعمم  ,ويتأثر االكتساب بالعديد من المصادر ( المحاضرة  ,األدوات البصرية ,

المثيرات البيئية  ,الخبرات  ,لعب األدوار  ,الفيديو  ,التعمم التعاوني )  ,وتتأثر تمك المرحمة بين
الخبرات السابقة والخبرات الجديدة  ,فكمما توفرت خبرات سابقة كثيرة كمما زاد احتمال اكتشاف
العبلقات بين الموضوع الجديد وتمك الخبرات.

٘ٗ

مرحمة التفاصيؿ
وتيتم تمك المرحمة بالتوسع في معنى التعمم حيث  ,توجد فجوة بين ما يشرحو المعمم
وما يفيمو المتعمم  ,ولتقميل تمك الفجوة يتطمب ذلك تخطيط أنشطة صفية تعميمية يندمج خبلليا
المتعممين بما يحقق تعمماً أف ضل  ,ويتطمب ذلك التوسع في موضوع التعمم بصورة تساعد عمى
التعمم الفعال حيث يتيح الت فصيل والتوسع لممتعممين فرصة من أجل التصنيف واالنتقاء والتحميل

واالختبار ,وتعميق التعمم  ,وتؤدي األساليب التعميمية مثل أشرطة الفيديو ولعب األدوار والرحبلت
ال في تحقيق التوسع الفعال .
الميدانية الخبرات الحياتية الواقعية دو ًار فعا ً

الذاكرة
تيدف ىذه المرحمة لتكوين الذاكرة من أجل تقوية التعمم  ,مما يسيل االستدعاء

واالسترجاع والراحة الكافية والسياق والتغذية الراجعة ونوع الترابطات ومستوى النضج  .والتعمم
السابق.

مرحمة التكامؿ الوظيفي
وتؤدي ىذه المرحمة إلى استخدام التعمم الجديد بيدف تعزيزه الحقًا والتوسع فيو .
ويرى )  ) Wilson& speasأن ىذا النوع من التعميم يوفر إطار عمل لعممية التعميم ,
والتعمم مدعومًا بأدلة بيولوجية ويساعد في تفسير سموكي ات المتعمم  ,ويسمح لممتعممين بربط التعمم
بخبرات الطمبة الحياتية الواقعية  ,كما يشمل ىذا النوع من التعمم المفاىيم التعميمية – التعممية

اآلتية:
التعمم اإلتقاني الذاتي ,أنواع الذكاء المتعدد ,أساليب التعمم ,التعمم التعاوني ,المحاكاة العممية,

التعمم التجريبي ,التعمم الحركي ,التعمم المستند إلى المشكبلت  .وبكممات بسيطة إن التعمم المستند

إلى الدماغ ىو التعمم مع حضور الذىن  ,ويحدث التعمم في تصور إذا لم يمنع الدماغ من إنجاز
عممياتو الطبيعية .
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وفي ضوء مما سبؽ يقترح الدماغ ثالث تقنيات رئيسية لحدوث التعمـ وىي-:
االنغماس المنسؽ
يقصد بو توفير بيئات تعميمية حقيقية ينغمس فييا المتعممين بحيث تشتمل مثل ىذه البيئات
عمى خبرات واقعية ذات معنى وقيمة بالنسبة لممتعممين  ,وتخمق لدييم نوعًا من التحدي وحب

الفضول.

االنتباه االسترخائي
ويتضمن ذلك توفي ر بيئات تعميمية يسودىا جو من األمن والطمأنينة بعيدًا عن عوامل

العقاب والتيديد  ,مع الحرص عمى إزالة مشاعر الخوف والقمق  ,وتبديدىا لدى المتعممين .

المعالجة النشطة:
ويقصد بذلك توفير فرص تعميمية لممتعممين تمكنيم من اكتساب المعمومات ومعالجتيا
وتحميميا بشكل فعال ونشط وتمكنيم من السيطرة عمى عممية التعمم وادارتيا ذاتياً ( العفون

) ٕٜٔ-ٕٔ٘ :ٕٕٓٔ,

المبادئ المستندة عمى البحث المبني عمى التعمـ القائـ عمى الدماغ ( مبادئ نظرية التعمـ
المستند إلى الدماغ )
ٔ -إيجاد بيئة غنية وأكثر استثارة تستخدم ابتكارات الطبلب وانتاجيم بحيث تكون واضحة عمى
لوحة اإلعبلنات وأماكن العرض .

ٕ -تخصيص أماكن لعمل مجموعات التعمم  :مثل المناضد والطاوالت التي توضع بصورة تسيل
العمل في مجموعات ؛ وذلك إلثارة الميارات االجتماعية ومجموعات العمل التعاونية  ,و يجب
أن يكون األثاث مريحًا  ,مع وجود أماكن لممناقشة العادية غير الرسمية  ,مع وجود المجالس
العربية ذات الوسادات الكبيرة لمذين ال يفضمون العمل عمى الطاوالت والمكاتب.

ٖ -ربط المداخل والمخارج لتمكين الطبلب

من االنتقال والحركة مستخدمين في ذلك الجزء

الحركي من المخ ؛ وذلك إلمداد الدماغ بالقدرة الكافية من األكسجين ( جعل أماكن المرور
والحركة خالية من االزدحام ) .

ٗ -توفير أماكن آمنة لمطبلب بحيث تقل المخاطر والميددات ؛ وبصفة خاصة في األماكن
الحضرية الكبيرة .
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٘ -وجود أماكن متنوعة مزودة بإضاءات مختمفة وزوايا  ,حيث أن العديد من أطفال الصفوف
األولية يفضمون العمل عمى األرض  ,وتحت الطاوالت مع أقرانيم.
 -ٙتغير المعروضات داخل حجرة الدراسة بانتظام ؛وذلك إلثارة الطبلب حتى تحدث عممية تحفيز
واثارة الدماغ  ,وحث الطبلب عمى ابتكار عروض مختمفة كانوا يقومون بتمثيل مشاىد منيا من
خبلل قراءاتيم لمقصص والروايات  ,أو أن يضعوا تجارب عممية  ,أو أن يمثموا حوا ًار بين

رموز تاريخية.

 -7العمل عمى توفير مصادر توفير متعددة ومناسبة  ,وأنواع متعددة من األوضا ع داخل حجرة
الدراسة  ,حيث يمكن أن تتكامل األنشطة التعميمية بصورة سيمة مع توافر أماكن لمحاسبات

اآللية وأماكن أ خرى لمتجارب العممية في تجاوز وانسجام  ,وىدفنا من كل ذلك تحقيق وظائف
متعددة لمتعمم .

 -8المرونة  :ىذا المبدأ الشائع من الماضي البعيد ذو صمة بيذا األمر( المحظة المبلئمة لمتعميم)
يجب أن تكون معروفة وأبعاد المرونة يجب أن تكون واضحة في المبادئ األخرى.
 -9الركن اليادئ :حيث يحتاج الطبلب أماكن ىادئة لبلنعزال عن اآلخرين حتى يتمكنوا من
استخدام ذكائيم الشخصي.
ٓٔ-

الحيز الشخصي :يحتاج الطالب إلى مقر خاص بو ,مزود بمنضدة وخزانة ,وكل ىذه

األشياء تتيح لممتعممين أن يعبروا عن ىويتيم الفردية.
ٔٔ-

المجتمع بشكل عام يمثل بيئ ة تعمم مثالية :يحتاج المعممون إليجاد الطرق الستثمار فضاء

المدينة وساحتيا الفسيحة الطبيعية الستخداميا كمواقف تعمم أساسية ,وكذلك التقنيات الحديثة,
والتعميم عن بعد ,وتعميم الجماىير وأصحاب األعمال ,كل ىذه األساليب يجب أ ن تكشف
بواسطة المؤسسات التربوية.
ٕٔ-

اإل ثراء  :يستطيع الدماغ تنمية ارتباطات جديدة في أي مرحمة عمرية ,فالتحديات والتجارب

والخبرات المعقدة مع التغذية الراجعة ىي األفضل .والميارات العقمية والمعرفية تتطور بصورة
أفضل بالموسيقي والميارات الحركية ( البغدادي ,البغدادي.) ٖٖٗ- ٖٗٔ :ٕٓٔٓ,

خصائص جانبي الدماغ األيمف واأليسر وخصائص المخ
وصف كل من Herrmann (1989), Grinder (1989), Housten
),Margulies (1992), McCarthy (1983), Ornstein (1984), Steinbach (1993
)Williams (1983) and Wonder & Donovan (1984
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خصائص النصفيف الكروييف
نمط التفكير اليساري
يتسم نمط التفكير اليساري بالتتابع  ,والمفظي ,والتحميل والتأمل والتفكير المنطقي  ,ورغم
أن التدريس المفظي الذي فيو يتحدث المدرسون وينصت الطبلب.

شكل ( ٔ ) نمط التفكير اليسارى

نمط التفكير اليميني
ويتسم بالبنائية  synthesisو إيجاد و ابتكار العبلقات المكانية باستخدام الصور ,وادراك
الكل  ,واستكشاف أبعاد مختمفة من االستدالل غير المفظي .

شكل ( ٕ) نمط التفكير اليمينى
بل عن تقرير لكل من Dehaenوأخرون "أن الحسابات تتم في
ويذكر فيميب  Phillipsنق ً

الفص األيسر  ,وأن تمك المنطقة تنشط أثناء الميام المفظية ,وىذا يعني أن الحسابات ترتبط بالمغة
ٗ9

 ,وال ترتبط بالتقريب  ,والمنطقة التي ينشط من خبلليا التقريب تكون نشطة أيضًا أثناء التوجييات
البصرية  ,كما أن منطقة تقريب الحسابات تجاور منطقة األصابع  ,وىذا يثير مدى مساىمة العد

باألصابع والحسابات باستخدام األصابع في تعمم العد  ,وقد أشارت بعض النتائج إلى أن القدرة
الرياضية تتضمن عمى األقل ثبلثة من الذكاءات المتعددة وىي  :المنطقي ,الرياضي  ,والبصري

 , ,التي ذكرىا "جاردنر( " Gardner’sالغوطى .) ٕٖ -ٕٕ: ٕٓٓٚ ,

أنموذج مكارثي ( Bernice Mycarthyالفورمات)
ىو أنموذج تعميمي يترجم مفاىيم أنماط التعمم إلى استراتيجية تعميمية ,واستندت مكارثي في
ىذا األنموذج إلى نظرية في التعمم التجريبي ,ونظرية نصفي الدماغ ,ونظرية النمط الذىني لتحديد

أنماط التعمم عمى مسارين ىما :اإلدراك ومعالجة المعمومات .وقد توصمت مكارثي من خبلل
دراسات وأبحاث أجريت إلى أن كل من نصفي الكرة الدماغية (جانبي الدماغ األيسر واأليمن)
متخصص بأنواع معينة من الميام ,وضعتيا في قائمة أسمتيا)  ( 4MAT Systemتوضح فييا

صفات وأساليب تعمم المتعممين ,ووظيفة جانبي الدماغ )األيسر واأليمن( وسمتيا باسم الفورمات )
 ( 4MATالذي يحدد ) ٗ ( أنماط من التعمم عمى شكل دورة تعمم رباعية.

والفورمات أنموذج تعميمي  ,لتخطيط وحل المشكبلت  ,وترتبط كل مرحمة من مراحل الدورة

الرباعية بنوع معين من التفكير  ,أو نمط لمتعمم.

و الفورمات كدورة تعمم بأربع خطوات في التعمم  ,فإنو في كل درس يمكن التأكيد بأن كل
متعمم سيكون جزئًا من الدرس يتألف معو ويتعرض فيو لمتحدي ( .)Bowers, 1987: 292

فتبعاً لبيرنس مكارثي المطورة لمفورمات 4 MATىناك مراحل تعميمية أساسية وكل طالب

يسأل أسئمة توضح قدراتو المختمفة خبلل تقدم العممية التعميمية ,كما ىو موضح في الشكل
(.)Huitt, W. 2002
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شكل ( ٖ )المراحل التعميمية االساسية في استراتيجية الفورمات

أنماط التعمـ وفؽ استراتيجية الفورمات ()4MAT
إن نماذج أنماط التعمم استندت عمى مسممة وىي :التعمم يتأثر بالمتعمم ومعالجتو
لممعمومات ويعرف التعمم في ىذه الحالة بأنو مؤثر واحد يقع عمى نوع واحد دون اآلخر ,مما يجعل
كل فرد يختمف عن اآلخر في نمط تعممو.

أكدت مكارثي( (Macarthy, 1980بأن المتعممين يمتمكون خصائص مختمفة لذا يجب
أن يطوروا عدد من أنماط التعمم واألساليب التي تكون مساندة لفاعمية التعمم لديو  ,وأشارت إلى أن

تعدد أنماط التعمم تمكن المتعمم من ربط نصفي الدماغ (األيمن واأليسر) استنادًا إلى نظريات

الدماغ التي أكدت أن نصفي الدماغ األيمن واأليسر متساويين ,ويظير نفس الخصائص وأن ىؤالء

المتعممي ن يظيرون المرونة في معالجة المعمومات باستخدام كبل النصفين ,كما أشارت العديد من
الدراسات أن المدرسي ن الذين يختارون طرائق تدريس تناسب أنماط تعمم طبلبيم مما يؤدي إلى

ارتفاع مستوى التحصيل  ,ويزداد اإلنجاز لدييم ,وعندما يعرف المدرسون أنماط تعمم طبلبيم ُيمكن

أن يوجيوا طبلبيم إلى إكمال ميام المنيج بنجاح ,وأن أبحاث نصف الكرة الدماغية ترى أن الدماغ
متخصص في معالجة المعمومات بأشكال مختمفة إال إنو متكامل وال يتفوق أحدىما عمى اآلخر؛

ألن التفكير الفعال يتطمب الشكمين ,لذا يجب مراعاتيما في عممية التعميم والتعمم ,ولتوفير الفرص
لتعمم جميع الطبلب البد من المزج بين التقنيات الخطية التسمسمية  ,والمناحي التي تمكن المتعممين
من رؤية األنماط واستخدام التفكير البصري والمكاني  ,والتعامل مع الكل كما تتعامل مع األجزاء,

وفييا أربعة أنواع محددة ألنماط التعمم ,ولكل نمط من ىذه األنماط األىمية نفسيا
( .)Macarthy, 1980, 576

.
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أورد الخميمي أربعة أنماط من التعمم وىي:
النوع األول :ييتم المتعممون من ىذه الفئة بالمعاني ذات الصمة بيم كأشخاص.
ؿ رئيسي بالحقائق التي تقود إلى فيم المفاىيم.
النوع الثاني :ييتم المتعممون من ىذه الفئة بشكل
النوع الثالث :ييتم المتعممون من ىذه الفئة بكيفية عمل األشياء.

النوع الرابع :ييتم المتعممون في ىذه الفئة باكتشافاتو الذاتية.

ووفقًا (لمكارثي) فإن جميع الطبلب يجب تعميميم وفق أنماط تعمميم ,وبذلك يشعرون

بالراحة في تعمميم لربع الوقت وفق نمط التعمم الذي لدييم  ,ويستفيدون في األرباع الثبلثة األخرى

من الوقت في توسيع مقدرتيم عمى تعمم الثبلثة األخرى (الخميمي وحيدر.) ٕٜٗ : ٜٜٔٙ ,

ويورد المحيسن طبقًا لمكارثي وليفبلر (  ) Macarthy and Laflarأن التعمم يتكون من

أربعة أنماط متساوية في القيمة متتابعة في العممية وصوالً لمتعمم التام ,وىذه األنماط ىي:
النمط األول :تكامل الخبرة مع الذات.

تعتبر في ىذا النمط أن تكون الخبرة ذات معنى شخصي بالنسبة لممتعمم أي ربط الخبرة
التعميمية بما لدى المتعمم من معرفة سابقة ذات صمة بيا  ,ويتضح ذلك باإلجابة عمى السؤال لماذا
أتعمم؟

النمط الثاني :تشكيل المفاىيم-:
يقوم المتعمم في ىذا النمط عمى تقديم الحقائق والمعمومات من أجل إشباع رغبة المتعمم في
معرفة ما ال يعرفو عن المفيوم  ,أو الخبرة التعميمية الجديدة ,ويتضح ذلك باإلجابة عمى السؤال,

ما الذي ال يعرفو اآلخرون عن الخبرة؟

النمط الثالث :التجربة العممية وتمثيل الخبرة-:
يقوم التعمم عمى التجربة العممية لمخبرة من أجل مساعدة المتعمم عمى معرفة كيف تعمم

الخبرة المتعممة ,وىنا يتم تمثيل الفرد لمخبرة حيث تصبح جزءًا من بنيتو المعرفية ,ويتضح ذلك

باإلجابة عمى السؤال  :كيف تعمل الخبرة؟
النمط الرابع :االكتشاف الذاتي-:

يتم تطوير المفاىيم والخبرة المجردة من خبلل تطبيقيا في مواقف جديدة غير التي قامت

عمييا أنشطة التعمم في األنماط السابقة ,ويتضح ذلك باإلجابة عمى السؤال اآلتي :ما الذي يمكن
أن أضيفو لمخبرة؟ (المحيسن.) ٔ :ٕٜٓٓ ,
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بينما يقسـ بعض التربوييف التعمـ إلى ثالثة أنماط:
النمط األوؿ
متعمم ذو نمط بصري ,ويستجيب بصورة جيدة إلى -:الكممة المكتوبة  -الرسوم البيانية –
األشرطة المصورة – الرسومات والصور الجدارية.

النمط الثاني
متعمم ذو نمط سمعي  ,ويستجيب بصورة جيدة إلى-:الكممة المنطوقة – المحاضرات –
األشرطة السمعية – المناقشات – المؤثرات الصوتية.

النمط الثالث
متعمم ذو نمط حركي ,ويستجيب بصورة جيدة لؤلنشطة التي يصاحبيا حركة ( األعمال

اليدوية ,تجارب ,تمرينات رياضية ,إعداد  ,تصميم ,عمل جماعي ,تمثيل أدوار  ,دراما (أبو
سميمان.) ٘ : ٕٜٓٓ ,

أساليب تعمـ الطمبة ووظيفة جانبي الدماغ
لقد توصمت (مكارثي) من خبلل دراسة أجرتيا إلى أن كل من نصفي الكرة الدماغية

(جانبي الدماغ األيسر واأليمن) متخصص بأنواع معينة من الميام ,لقد وضعت قائمة أسمتيا

() 4MAT systemتوضح صفات أساليب تعمم الطمبة ووظيفة جانبي الدماغ (األيسر واأليمن).
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جدوؿ( )1.3يوضح صفات أساليب تعميـ الطمبة
أسموب األسموب

أسموب

فئة
التعمم

المعرفي

معالجة

االول

خبرة محسوسة مبلحظة

المعمومات

وظيفة جانبي الدماغ
األيسر

السؤال
المفضل

األيمن

عن لماذا .....؟

فيم الخبرة عن البحث
المعنى

تأممية

طريق تحميميا

مبلحظة

اإلىتمام

دمج

تأممية

بالمعرفة

الجديدة

الجديدة

المخزون

اإلىتمام

اإلىتمام

كيف

بالتطبيقات

بالتطبيقات

 ......؟

األكثر

الفردية الذاتية

الشخصي
لمخبرة

الثاني

مفاىيم مجردة

الثالث

مفاىيم مجردة

الرابع

خبرة محسوسة تجريب فعال

تجريب فعال

عمومية

الخبرة ماذا  ....؟
مع

المعرفي

تحميل موقف توسيع
التعمم

يعمل

إذا  ......؟

وتطوير دائرة
التعمم

المبادئ العامة لمفورمات
قامت (مكارثي) بوضع الفورمات بناء عمى نظرية دورة التعمم  ,وأساليب نظرية التحكم
النصفي لمدماغ  ,وفيما يمي شرح لكل مبدأ بالتفصيل.

أنماط المتعمميف وفؽ الفورمات
تبعاً لدورة التعمم التي تبدأ بالخبرة المباشرة  ,ثم تفسير الخبرة بالمفاىيم الخاصة  ,ثم

التصرف نحو الخبرة وصوالً إلى خبرة جديدة  ,فقد قسمت مكارثي المتعممين كما يمي :
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شكل (ٗ ) أنواع المتعممين في الفورمات

 المتعمـ التخيمييبحث عن المشاركة الشخصية والمعاني والترابط في كل ما يتعممو ويتفاعل جديًا ويتأمل

بخبرتو ,ويحتاج إلى معرفة لماذا يتعمم شيئًا معينًا ,أما إستراتيجيات التعمم المرتبطة بيذا النمط
فتشمل؛ االستماع والتحدث والتفاعل والعصف الفكري والمتعمم التخيمي يركز عمى اإلحساس

والمراقبة ,ويبحث عن المشاركة الشخصية  ,والتدخل والبحث عن المعنى وعمل الترابطات.

السؤال األساسي الذي يطرحو ىو لماذا؟ .الخطوة التعميمية المبلئمة لنمط التحفيز وىي
خمق االىتمام ,وىذه خطوة ميمة يتم وضعيا قيد التطبيق من خبلل جعل الدرس ذى معنى لحياة
التبلميذ ومناقشة التبلميذ بما يعرفونو عن الموضوع وبما يرغبون بمعرفتو واألنشطة المبلئمة ليذا

النمط وىي :الخريطة الذىنية ,العصف الذىني ,مشاىدة الفيديو ,القوائم ,المناقشة .وميارات أنماط
التعمم لمنمط التخيمي ىي :االستماع ,التحدث ,التفاعل ,العصف الذىني.

 المتعمـ التحميمييبحث عن الحقائق والمعمومات  ,ويشكل األفكار ,ويفكر من خبلل المفاىيم المجردة

ويفضل العمميات المجردة ,والتأمل  ,ويحتاج لمتركيز في محتوى ما يتعممو ,وتتضمن استراتيجيات
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التعمم المناسبة  ,والمشاىدة  ,والتصنيف  ,ووضع النظريات واستراتيجيات التعمم المرتبطة بيذا
النمط لممتعمم التحميمي واالستماع إلى المعمومات  ,والتفكير بيا  ,والبحث عن الحقائق ,وتعمم ما
يفكر بو الخبراء ,وتشكيل األفكار ,والسؤال األساسي الذي يطرحو ىو ماذا؟ ,الخطوة التعميمية
المبلئمة لمنمط الفحصي وىي اعادة الحل ,وتعتبر ىذه الخطوة تقميدية ولكن يجب أن ال يتم إيجاد

الحقائق باستخدام الكتاب المقرر والسؤال (ماذا؟) يستدعي البحث عن مصادر ما مثل( :كتب,
مواقع عمى اإلنترنت ,أشرطة فيديو ومشاىدة الخرائط) ,وميا رات أنماط التعمم لمنمط التحميمي
وىي :التجربة ,التخمين ,المناورة.

 المتعمـ المنطقييتعمم من خبلل الفعل والتجريب وتطبيق النظريات ,ويعتمد عمى المعمومات من خبلل
التجريب النشط  ,والمعالجة المجردة ويحتاج لمعرفة كيف يمكن تطبيق ما يتعممو أما إستراتيجيات
التعمم المبلئمة لنمط المتعمم المنطقي ,فيي :الفعل والتجريب ,والبناء وخمق االستخدامات وتطبيق

األفكار,

األساسي

والسؤال

يطرحو

الذي

كيف؟

ىو

والتوسع ىو توظيف ما تم تعممو وتثبيت الحل من خبلل إكمال التمرين  ,أو إبداع مشروع  ,ويمكن
أن تكون المشاريع سيمة إلى درجة نشاط لمدة عشر دقائق ,أو تطوير محاولة لمدة ثبلثة أيام,
والمتبلك المادة يجب عمى المتعمم أن يفعل شيئًا ما بما تم تعممو مثل إتمام واجب كتابي (كتابة
رسالة

من

أو

إلى

شخص

من

رواية

أو

جريدة

أو

مقالة)

وميارت أنماط التعمم النمط المنطقي ىي :المشاىدة ,التحميل  ,التصنيف  ,وضع النظريات.
ا

 المتعمـ الديناميكييتعمم من خبلل االستكشاف ,والبحث عن اإلمكانيات واالكتشافات عن طريق المحاولة

والخطأ ,يجب التجريب وفحص التجارب عممياً ويجب تطبيق ما يتعممو في المواقف الجديدة ,وتبني
ما يتعممون و وتعديمو من خبلل طرح أسئمة مثل ماذا واذا؟ ويستخدم ىذا النوع من المتعممين

إستراتيجيات معينة :مثل التعديل ,والتبني ,وحب المغامرة واإلبداع ,واستراتيجيات التعمم المبلئمة
ليذا النمط المتعمم الديناميكي :العمل والبحث عن اإلمكانيات المخبأة واالستكشاف ,والتعمم

بالمحاولة والخطأ ,واالكتشاف وابداع واقتباسات أصيمة والسؤال األساسي الذي يطرحو ىو ماذا
واذا؟ والخطوة التعميمية المبلئمة لمنمط الديناميكي التميز ,ووضع كل األشياء معًا وتحميميا
ومشاركة المعرفة مع شخص آخر ويشارك المتعمم اآلخرين ما فييا تعممو عادة من خبلل القص,

سواء أكان شفويًا ,أو كتابيًا من خبلل إبداع ممف ألعمالو ,وعندما يدرس المتعمم متعممًا آخر ما
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تعممو فيذا دليل كاف عمى معرفتو بالموضوع وابداع ممف األعمال المتعمم ,وميارات أنماط التعمم
لمنمط الديناميكي ىي  -:التعديل  ,التكيف ,المغامرة ,اإلبداع ( ار جي.)ٙٓٛ - ٙٓٙ : ٕٓٓٚ ,

خطوات التدريس عمى مراحؿ الفورمات ()4MAT
يزود نظام الفورمات المدرسين بنظام تخطيط يساعدىم عمى تركيز المحتوى والميم .وعمى

المدرسين أن يقرروا المحتوى الميم لكل متعمم  ,وسيساعدىم ذلك عمى اتخاذ القرار المناسب الذي

يرشده إلى إلغائو أو إضافتو لكل متعمم ,وتوصيل المعمومة باستخدام التقنيات المناسبة لجانبي
الدماغ.
يسير أنموذج (مكارثي) في دورات تعمم رباعية من مراحل متتابعة بتسمسل ثابت وقد

ضمنت (مكارثي) كل مرحمة من ىذه المراحل تفضيبلت الطمبة الستعمال النصف األيمن واأليسر
في التفكير ,وىذه المراحل ىي:

المرحمة األولى :المالحظة التأممية
يتم في ىذه المرحمة توفير الفرصة لمطمبة لبلنتقال من الخبرات المادية المحسوسة إلى

المبلحظة التأممية ,ويفضل البدء معيم؛ بيان قيمة خبرات المتعمم ومنحيم الوقت الكتشاف المعنى
المتضمن في ىذه الخبرات  ,وفي ذلك ما يبرر سبب التعمم .ويتمخص ما يقوم بو المدرس في ىذه
المرحمة باآلتي:

ٔ .بيان قيمة خبرات التعمم التي ستتم في الدرس.
ٕ .التأكد من أن لممدرس أىمية شخصية بالنسبة لممتعمم.
ٖ .إيجاد بيئة تعمم تعين الطالب في اكتشاف األفكار دون أن يتم تقويمو.

المرحمة الثانية :بمورة المفيوـ
ينتقل الطالب من مرحمة المبلحظة التأممية إلى بمورة المفيوم من خبلل مبلحظاتو  ,ويتم

التدريس في ىذه المرحمة بالشكل التقميدي الذي يقوم بو المدرس ويتمخص ما يقوم بو المدرس في
ىذه المرحمة باآلتي:
ٔ .تزويد الطبلب بالمعمومات الضرورية.
ٕ .تقديم المفاىيم بطريقة منظمة.

ٖ .تشجيع الطبلب عمى تحميل البيانات وتكوين المفاىيم.
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المرحمة الثالثة :التجريب النشط
ينتقل الطالب إلى مرحمة التجريب اليدوية ,حيث يفمح الطمبة العاديون في ىذه المرحمة
كثي ًار وىي تمثل الوجو العممي لمعمم ,وباإلمكان التعرف عمى ىذا النمط التعميمي من الطبلب من
خبلل تمتعيم بالعمل حيث يحتاجون إلى التجريب ومنيم من ييتم بم عرفة كيف تعمل األشياء

,ويكون دور المدرس في ىذه المرحمة تقديم األدوات والمواد الضرورية  ,واتاحة الفرص لمطمبة
;ليمارسوا العمل بأيدييم .ويمكف تمخيص ذلؾ في النقاط التالية:

ٔ .فسح المجال لمطمبة لمقيام بالنشاطات.
ٕ .متابعة أعمال الطمبة وتوجيييم.

المرحمة الرابعة :الخبرات المادية المحسوسة
في ىذه المرحمة يدمج الطالب المعرفة مع خبراتو الذاتية وتجاربو ,فيوسع مفاىيمو السابقة

ويطورىا بصورة جيدة  ,وتستخدم األفكار في أشكال جديدة مختمفة ,ويمخص ما يقوم بو الطالب
باآلتي:
ٔ .السماح لمطمبة باكتشاف المعاني والمفاىيم العممية.
ٕ .تحدي الطمبة بمراجعة ما قد حدث.

ٖ.تحميل الخبرات بمعايير المبلءمة واألصالة (الخميمي وحيدر.) ٕٜٚ - ٕٜٗ : ٜٜٔٙ ,

دورة التعمـ
نشأت فكرة دورة التعمم لدى (مكارثي )منذ عام  ٜٜٔٚحينما قررت وضع نظام تعميمي

يعمل مع جميع الطبلب ,ونتيجة لمجيود المستفيضة في البحث طورت (مكارثي) نظام الفورمات .
وىذا النظام يعتمد عمى دورة التعمم الطبيعية التي تحصل لكل فرد ,وىي تصف العممية التي
تحصل داخل الفرد عندما يحاول فيم نفسو والعمم حولو  ,فيفسر المعاني ,ويصنع العبلقات ويحدد
المشكبلت ,ويضع الحمول ,ويوفر البدائل ويقيميا ,ويتخذ القرار بشأنيا  .وىذه الدورة تعود أصوليا

إلى عمماء سابقين ,ولكن (مكارثي) قامت بوضعيا كتصميم تعميمي جاىز لبلستخدام  .ىذه الدورة
تبدأ بالخبرة الحقيقية باألحداث التي تحصل لنا ومشاعرنا نحوىا  .ىذه اإلدراكات الحسية تقود إلى
التصور والتخيل الفردي الذي يؤدي إلى صنع مفيوم مجرد وبعد ذلك نقوم بتطبيق وممارسة ىذا

المفيوم الذي بدوره يقودنا إلى التوسع في المفيوم ومن ثم تكامل الخبرة مع باقي الخبرات ,ويؤدي
ىذا إ لى تطوير الخبرة نفسيا عن طريق تكييفيا لبلستخدام في الحياة ,أ و البتكار خبرات جديدة .
وىذه الدورة رحمة فريدة لكل فرد ؛ ليذا ينبغي أ ن يييئ المعمم خبرات عديدة تناسب كل طالب
وأسموب تعممو (.)Mcarthy:2006;8
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شكل (٘) دورة التعمم في استراتيجية الفورمات
ىذه الدورة تضم مسارين :
المسار األول  -:يمثل إدراك الخبرة والمسار
المسار الثاني -:يمثل معالجة الخبرة .

ىذان المساران يمثبلن عممية التعمم التي تتضمن إدراك الخبرة الجديدة ومن ثم معالجتيا .

ال بحواسو ,ثم يندمج فيو بعمميات عقمية ,وبعد ذلك
فعندما يواجو الفرد تعممًا جديداً ,يدركو أو ً

يستوعبو كمفيوم مجرد .وما يحدث في الكثير من المدارس أن المفيوم يقدم بشكل مجرد من البداية
وال تقدم خبرة حقيقية ممموسة  .ويجدر القول بأن األ فراد يختمفون في معالجة الخبرة فالبعض يحب
ربطيا بخبرات حياتو السابقة ,ويضفي عمى الخبرة الجديدة مشاعره ,والبعض اآلخر يحب أن ينتقل
مباشرة من الخبرة المباشرة إلى التجريد ,والبعض يحب تبرير الخبرة الجديدة ورؤية تفسير ليا ,وفى
دورة التعمم (لمكارثي) تراعي تمك االختبلفات والفروق بين األفراد.

ىذه الدورة تمثل عمى شكل ساعة ,حيث تشير الساعة الثانية عشرة إلى الخبرة المباشرة ثم

تبدأ عممية اإلدراك ,وتشير الساعة السادسة إلى الم فاىيم المجردة حيث نتائج عممية التفكير  ,أما
الساعة الثالثة فتمثل عممية التفسير ,والساعة التاسعة تشير إلى التصرف واالستجابة ,وىما قطبا
عممية معالجة المعمومات  .وبطريقة أخرى نقول إ ن دورة التعمم تبدأ بتمقي الخبرة المباشرة الساعة
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ٕٔ ,ثم ينتقل المتعمم إلى تفسير الخبرة الساعةٖ ,ثم إلى تحميميا ,وتكوين المفاىيم المجردة حول
ىذه الخبرة الساعة , ٙثم ينتقل المتعمم من التحميل إلى المعالجة النشطة التي تتيح لو االستفادة
العممية من الخبرة الساعة  ,ٜثم يحقق التعمم التكامل بين التعمم الجديد والخبرة المباشرة مرة أخرى,
وتبدأ دورة تعمم جديدة.

شكل (  ) ٙتمثيل دورة التعمم بدوران الساعة

اإلدراؾ في دورة التعمـ
إن المتعممين يدركون األشياء بطرق مختمفة في الموقف التعميمي حيث يقوم البعض
باستخدام حواسو ومشاعره مع الخبرة المباشرة ,أما البعض اآلخر فيقوم بالتفكير في الخبرة والتحرك

سريعًا إلى المفيوم المجرد ؛ فالذين يميمون إلى الطريقة الحسية الحدسية يربطون المعمومات

بالمعنى  ,فيم يتعممون من خبلل العاطفة والمشاعر ,وىم يميمون إلى تصديق حدسيم ويميمون الى
التفكير بطريق كمية جشتالطية .

ليذا تعتبر الخبرة المباشرة الساعة ٕٔ موطنيم  .وفي المقابل فإ ن المتعممين الذين يفكرون

ويتأممون في الخبرة يميمون أكثر إلى التجريد ,فيم يحممون األحداث ,ويختبرون األجزاء ويقومون
بالبحث في منطقية الخبرة  .والتحميل يتطمب الوقوف خارج الخبرة حيث يحاول المتعمم التحرر من
ٓٙ

التحيز في فيم الخبرة قدر اإلمكان  ,وىاتان الطريقتان في إدراك الخبرة في التعمم ليما نقاط قوة
وضعف .
إن الكثير من المدارس ال تيتم بالطريقة الحسية في عممية اإلدراك ,وىذا يقود المتعممين
إلى التخمي عن مشاعرىم ,والتعامل أكثر مع المجردات  ,حيث نجد في مدارسنا االعتماد الكمى
عمى التدريس النظري ,وعدم االىتمام بالخبرة المباشرة الحسية  ,فيذا النوع من التدريس ال يناسب
من يعتمدون عمى مشاعرىم وحواسيم ,وفي الوقت نفسو يقمل من فرص االتصال بالخبرة لممعتمدين
عمى التفكير المجرد (فممبان.)ٖ٘ ,ٕٓٔٔ:

شكل (  ) ٚاالدراك في دورة التعمم

المعالجة في دورة التعمـ :
وىناك اختبلف آخر في تعممنا ,وىو طريقة معالجة الخبرة ( ماذا نفعل تجاه ما يحدث لنا؟
)فالبعض يتجو مباشرة ويجرب األشياء ,والبعض يراقب ويحاول التفسير قبل التصرف ,وكبل
الطريقتين ليما نقاط قوة ونقاط ضعف  .فالمدارس تطمب من المتعمم المراقبة واالستماع والتفسير

,وىذا محبط لمذين يعتمدون عمى التصرف المباشر والتجربة  ,وأيضاً خسارة لمن يعتمدون عمى
التفكير ؛ألنيم سيعتمدون عمى خبراتيم السابقة المختزنة في التفسير ,ويخسرون خبرات جديدة آنية

 .ويعبر (جون ديوي) عن ىذا :بأن التعمم إذا كان حقيقيًا فيو سيصنع الغرض واالتجاه  ,واالتجاه
سيقود إلى التغير والتحول .فالتعمم يحصل عندما تتحد الخبرة  ,وما تتضمنو من معانى مع األفعال
ٔٙ

التي تقوم بيا الختبار تمك المعاني  .و يجب أن يتحد العقل والجسد من خبلل اتحاد التفكير مع
الفعل وىو ما يسمى ( فن التعمم)عند جون ديوي (.)Mcarthy:2006;11

شكل (  ) ٛالمعالجة في دورة التعمم

األقطاب األ ربع في دورة التعمـ
تبلحظ من خبلل الشكل البياني التالي أن تطبيق المسارين ( اإلدراك الحسي )
و(المعالجة) عمى دورة التعمم ينتج عنو أربعة أرباع لمدائرة  ,وىي تمثل أقطاب التعمم األربعة وىى
(الخبرة المباشرة) و(الفيم المجرد )و(التأمل) و(العمل – التصرف) وتشرح ()Mcarthy:2006;11
كل أسموب كما يمى:

شكل ( ) ٜاالقطاب الربعة في دورة التعمم

ٕٙ

أوالً /الخبرة المباشرة
ال االندماج في ىذه الخبرة
عندما يواجو الفرد خبرة جديدة  ,فإنو يوظف جميع حواسو محاو ً

ثانيا /التأمؿ
يبدأ الفرد مباشرة بعممية تقنية الخبرة من منظوره الشخصي ,فيتعامل مع الخبرة الجديدة بكل
ما يحممو من أفكار ومعتقدات  ,ويحاول تركيب الخبرة الجديدة مع المنظومة المعرفية لديو .

ثالثاً /تكويف المفيوـ
يظل الفرد يختبر الخبرة الجديدة ويفحصيا ويسمييا ويحاول استيعابيا وفيميا ,وينتقل من

مرحمة المحسوس إلى مرحمة المفيوم المجرد باستخدام عمميات عقمية  ,وىذا االنتقال ضروري

لرؤية الجديد في الخبرة  ,ومعرفة مكانتيا في العالم الخارجي  ,ونظرة اآلخرين إلييا وخاصة
المراجع والمصادر.

رابعاً /العمؿ والسموؾ
إ ن الفيم ليس كافيا لمفرد حيث يظل يبحث عما يستطيع عممو بيا وما فائدتيا في حياتو
فيعالجيا من أجل الوصول إلى استخداميا  ,وبعد أ ن ينجح الفرد في استخدام الخبرة الجديدة فإنو
يكيفيا لعالمو ,أو يصنع شيئًا جديدًا منيا ,أو يبدأ تعممًا جديدًا وعندىا يمكن القول أن الفرد قد تعمم

ىذه الخبرة .

المراحؿ األ ربعة في دورة التعمـ
إن دورة التعمم في نظام الفورمات تبدأ مع المتعمم وتنتيى إليو  ,وىى تتطمب من المعمم أن
يقيم األىداف التعميمية ,ويصنع المناخ التعميمي المناسب  ,ويخطط لكل مرحمة بحيث يثير نواحي
معينة لدى المتعمم  ,وتتكون دورة التعمم في نظام الفورمات من أربع مراحل رئيسية تمثل أساليب

التعمم المقترحة من قبل (مكارثي)  ,وفيما يمى مناقشة كل مرحمة عمى حده :

ٖٙ

شكل (ٓٔ ) المراحل االربعة في دورة التعمم

المرحمة األولى -:وتمثؿ اإلجابة عمى السؤاؿ لماذا؟
تبدا دورة التعمم بالخبرة المباشرة التي تمثل بيانيًا عند الساعة ٕٔ ,ثم تصل إلى الساعة ٖ

حيث المبلحظة التأممية ,وفي ىذه المرحمة يقوم المتعمم بتأسيس ارتباطات قيمية وشخصية معتمدة
عمى الخبرة السابقة ,ويمكن دمج المتعمم في األنشطة التالية  -:تبادل القصص لربط المعنى ,
المشاركة في حوار مع األ قران لمناقشة معنى الخبرة  ,رؤية الخبرة في سياق أكبر وصورة كبرى ,

تأ سيس ارتباطات  ,االستماع وتبادل الخبرات المشابية  ,التحدث بصفة شخصية ذاتية  ,إدراك
تنوع وجيات نظر اآلخرين  ,التبصر والوعي باأل فكار الشخصية  ,تكوين ميل نحو الخبرة الجديدة
 ,إ دراك قيمة تعمم الخبرة الجديدة  ,التركيز عمى التعمم الحالي وارتباطو بالسابق  ,واثارة دافعية
المتعمم نحو التعمم الجديد .

إن المناخ التعميمي في ىذه المرحمة تسوده الثقة واالنفتاح والتشجيع وروح االكتشاف  ,أما
الطريقة التدريسية المقترحة وىي التعمم التعاوني  ,وميمة المعمم تكمن في تييئة بيئة تعمم غنية
ومثيرة ,وتوجيو نشاط المتعمم نحو اكتشاف معنى الخبرة والمشاعر المرتبطة بيا .

ٗٙ

أما األسئمة الرئيسية في ىذه المرحمة فيي-:
لماذا أحتاج أن أ تعمم ىذا ؟ لماذا ىذه الخبرة ذات قيمة في الحياة ؟ ىل ىناك سياق أكبر
ليذه الخبرة ؟

المرحمة الثانية -:وتمثؿ االجابة عمى السؤاؿ ماذا؟
في ىذه المرحمة ينتقل المتعمم من الخبرة إلى المفيوم المجرد من خبلل التفكير و التأمل

أما األسئمة المثيرة في ىذه المرحمة فيي  :ماذا يحتاج المتعمم لمعرفتو لتحصيل المحتوى ؟ ما ىي
المفاىيم المحورية في المحتوى ؟ أي أجزاء المحتوى ينبغي تقديمو من أجل الوصول إلى المفيوم ؟
ويمكن تقديم األ نشطة التالية لممتعمم  :ربط الحقائق  ,تمقي خبرة الخبراء في المجال ,

فحص خبرتو الشخصية مع ما يقولو الخبراء  ,تأ سيس االرتباط بين الخبرة الشخصية والمعرفة
الموضوعية  ,إ دراك الصورة الكبرى لممفاىيم  ,تنظيم الخبرة في البنية المعرفية  ,التصنيف والمقارنة
بين الخبرات  ,تأسيس صيغ وقوالب لخبرات متشابية  ,توضيح بناء الخبرة وتركيبيا  ,تأسيس
النظرية  ,االندماج في عممية تساؤل واستفسار  ,وتكوين تعمم جديد .

فالمناخ التعميمي في ىذه المرحمة يسوده جو التمقي واالستقبال واالستيعاب والتأمل والتفكير
واإلنصات  ,أ ما الطريقة التدريسية المقترحة فيي المحاضرة  ,قراءات  ,عروض تقديمية  ,مؤتمرات
 ,فيديو  ,فيمم  ,وميمة المعمم ىنا تأسيس جسر بين خبرة الطالب الشخصية ,والمعمومات النظرية

,والحقائق الموضوعية عن الخبرة .

المرحمة الثالثة -:وىى تمثؿ اإلجابة عمى السؤاؿ كيؼ؟
ينتقل المعمم من المفيوم المجرد إلى التجريب النشط  ,ومن أقوال الخبراء إلى الميارة
الشخصية واالستفادة من التعمم الجديد  ,أما االسئمة المثيرة في ىذه المرحمة فيي  :كيف يمكن
لممتعمم استخدام الخبرة في حياتو؟ كيف يمكن لممحتوي أن يؤثر في قدراتو؟

ويمكن دمج المتعمم في األ نشطة التالية  :تعمم ميارات ىامة ,تطبيق المفاىيم  ,التجريب ,
استخدام الخبرة النظرية بشكل عممي  ,اختبار دقة المعمومات  ,اكتشاف الرابطة بين النظرية
والتطبيق  ,معرفة عمل االشياء  ,التنبؤ  ,حل التناقضات  ,الوصول الى النتائج  ,وتوسيع التعمم

لتشمل الفائدة الحياتية من الخبرة .
فالمناخ التعميمي السائد ىو التجريب النشط ,أما طريقة التدريس المقترحة ,فيي العمل في
المجموعات ,أ و العمل الفردي  ,عمل التجارب ,تطبيقات وتدريبات  ,والمعمم ىنا موجو وميسر

لمتدريب.

٘ٙ

المرحمة الرابعة -:وتمثؿ اإلجابة عمى السؤاؿ ماذا لو ؟
وىنا يقوم الطبلب بتجريب الخبرة الجديدة ,وتنقية الخبرة وتعديميا بحيث تناسبيم شخصيًا

وبيذا تعود دورة التعمم إلى نقطة البداية أي المتعمم نفسو  ,أما األسئمة التي يسأليا المعمم لنفسو :
إذا أتقن المتعمم ىذه الخبرة فيي :ماذا يمكن أن يفعل بيا ؟ ما ىي القدرة التي سيكتسبيا ؟ ما ىي
األسئمة الجديدة التي سيضيفيا إ لى تساؤالتو ؟ ويستطيع المعمم دمج الطالب في النشاطات التالية :
تكييف وتعديل الخبرة  ,إعادة العمل  ,التأكد من فائدة الشئ  ,تمخيص الخبرة  ,تكوين أسئمة جديدة

 ,كسر الحواجز  ,تركيب األجزاء  ,تأسيس استخدام مستقبمي لمخبرة  ,تحرير وتنقية الخبرة  ,التأكد
من االستنت اجات  ,صنع ارتباطات جديدة  ,تقويم العمل  ,عرض العمل ونشره  ,آداء عرض أ و
تجربة تمثيمية  ,االحتفال باإلنجاز  ,وتبادل التعمم مع الغير .

المناخ التعميمي السائد ىو االحتفال باإلنجاز ,وسيادة جو العمل واآلداء  ,أما طريقة
التدريس المناسبة ,فيي اإلرشاد الفردي والجماعي ,وتييئة بيئة االكتشاف والمشاركة والتقويم .

والمعمم يقوم بدور المشجع والميسر والناقد (راجى.) ٕٙ٘-ٕٙٓ : ٕٓٓٚ,

المراحؿ الثمانية في دورة التعمـ
بعد تطبيق التحكم النصفي لمدماغ األيمن واأليسر عمى دورة التعمم لدى نظام الفورمات
ينتج لدينا نموذج بثمانية مراحل يمكن تمخيص كل مرحمة كما يمي :

شكل ( ٔٔ ) المراحل الثمانية في دورة التعمم
ٙٙ

المرحمة األولى :-ربع الدائرة األوؿ يميف
المرحمة األولى مصممة لشغل المتعمم في خبرة حقيقية تقوده إلى البحث في الخبرة السابقة
والخمفية المعرفية لديو  ,كما تصمم حوار جماعي تفاعمي يربط خبرات المتعمم السابقة مع التعمم
الجديد  ,في ىذا الحوار ال توجد إجابات صحيحة  ,ويشجع المعمم تنوع وتدفق األفكار والمشاركة
النشطة  ,ىذه الخطوة تيدف إلى تشجيع التفكير المنطقي والرمزي الذي ىو من اختصاص النصف

األيمن لمدماغ  ,ويمكن تقديم االقتراحات التالية لممعمم في ىذه المرحمة :
 ربط المتعمم مباشرة مع المفيوم بطريقة شخصية , إثارة انتباه المتعمم بالشروع في نشاط حل المشكبلت الجماعي , -البدء بموقف ما لدى المتعمم مبني عمى خبراتو السابقة ,

 بناء خبرات تعميمية تسمح لبلستجابات المتنوعة الشخصية لممتعممين , تسييل العمل الجماعي لممتعممين , -استخبلص حوار من المتعممين .

المرحمة الثانية - :الربع األوؿ األيسر
في المرحمة الثانية مصممة إل ضافة حكم عمى انطباعات المتعمم والحوار السابق ,وفي ىذه
الخطوة يشغل المعمم المتعممين في التأمل في أفكارىم وخبراتيم؛ ليعرفوا مدى صحتيا وفقا لمخبرة
التي اندمجوا فييا  ,واليدف من ىذه الخطوة ىو شغميم في تنظيم وبناء أفكارىم لبناء النظرية
األكبر والصورة الكبرى ,وعممية التركيب والبناء من صميم وظائف النصف األيسر لمدماغ  ,ويمكن
لممعمم أن يقوم بما يمي :
 -توجيو المتعممين لتأمل وتحميل الخبرة ,

 تشجيع المتعممين ليتبادلوا انطباعاتيم ومعتقداتيم , مساعدتيم عمى تمخيص ومراجعة أوجو الشبو واالختبلف , -توضيح سبب التعمم .

المرحمة الثالثة -:الربع الثاني يميف
والمرحمة الثالثة لنظام الفورمات مصممة لصنع سياق لممتعمم؛ ليترك الجانب الشخصي
لمخبرة الجديدة ويتأكد من موضوعية األفكار ومدى موثوقيتيا  .وفي ىذه الخطوة يشجع المتعمم
عمى الرمزية فيما يخص فيمو لمموضوع ,حيث أن صنع الصورة الرمزية لمخبرة ىو من وظائف
نصف الدماغ األيمن .
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ويتم التركيز ىنا عمى تمثيل األدوار ,ويتطمب من الطالب االنتقال من الخبرة المحسوسة
إلى التفكير التأممي  ,ودور المعمم ىو لفت االنتباه إ لى مظاىر تركيب وبناء الخبرة لمساعدة المتعمم
عمى تمثيل خبراتو .
كما ينبغي أ ن يقوم بالميام التالية :

 تبصير المتعمم بمنظور أوسع لممفيوم , استخدام وسائط مختمفة مقروءة أو مكتوبة لربط خبرات المتعمم بالمفيوم , شغل المتعمم في النشاط التأممي الذى يربط العاطفة باإلدراك والمعرفة , تحويل المفيوم ؛ليدرس من خبلل صورة أو خبرة , تعميق الصمة بين المفيوم وحياة المتعمم , -ربط ما يعرفو المتعمم مع ما اكتشفو العمماء ويتحدث عنو الخبراء في المجال.

المرحمة الرابعة  :الربع الثاني األيسر
إن ىذه المرحمة تشغل المتعمم في التفكير الموضوعي .حيث يتم التركيز ىنا عمى تحميل
المفاىيم والحقائق والنظريات  ,ويكون دور المعمم ىو تقديم المعمومات بطريقة كاممة ومنظمة
,وذلك عن طريق القيام بالميام التالية -:
 تقديم قدر من المعرفة والمعمومات المتصمة بالمفيوم , -التأكيد عمى السمات الميمة لممفيوم ,

 تقديم المعمومات بشكل متسمسل ومنظم بحيث يؤكد عمى ترابط الخبرات , -لفت االنتباه إلى التفاصيل الصغيرة ,

استخدام انظمة لتقديم المعمومات مثل -:اإللقاء والنص والمتحدث الضيف والفيمم

والمرئيات والحاسب والعروض.

المرحمة الخامسة -:الربع الثالث األيسر.
التركيز ىنا ينتقل من االكتساب واالستيعاب إ لى اختبار وتعديل أفكار المتعمم؛ ليطبق ما

درسو  .فاليدف ىو تعزيز قدرة المتعمم عمى تطبيق المفاىيم ,وتقديم المساعدة لو لمتدرب واتقان
المفيوم ,ويمكن لممعمم أن يقوم بما يمي :
 تقديم أنشطة عممية لممتعمم لمتدريب والممارسة , فحص استيعاب المفاىيم باستخدام أدوات معيارية مرتبطة مثل -:أوراق العمل والمشكبلتوكتب التمارين  ,تقديم الفرص لممتعمم لممارسة التعمم الجديد  ,ووضع توقعات عامة إلتقان

الميارات .
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المرحمة السادسة :الربع الثالث األيمف
ىذه المرحمة تمثل فكرة (جون ديوي) بأن يكون المتعمم باحثًا ,بحيث يختبر الحدود

والمتناقضات لفيمو لمخبرة ضمن مجموعة التعمم الذى يعمل فييا  .ودور المعمم ىو تشجيعو عل
تطبيق األ فكار الجديدة عمى مستويات شخصية تظير اتقانو لممفيوم  .والعمل والمشروع ىو جوىر
ىذه المرحمة من دورة التعمم في نظام الفورمات  .حيث يتم التركيز عمى النمط األيمن في التفكير,

وذلك بتشجيع المتعمم؛ ليبدع في عمل تطبيقات شخصية من الخبرات المتعممة  .وينبغي لممعمم
القيام بالميام التالية :
 -تشجيع المعب باألفكار والروابط والصبلت بينيا .

 تحضير مواقف تمكن المتعمم من إيجاد معمومات ليست جاىزة في إطار المدرسة. إ عطاء الفرصة لممتعمم لتصميم اكتشاف شخصية مفتوحة . -إعطاء اختيارات متعددة لممتعمم تمكنو من اإلبداع .

 مساعدة المتعمم عمى تنظيم تعممو بطريقة شخصية . -توجيو المتعمم لمقيام بعممية التخطيط ؛لتقويم مشروعو بحيث يحدد معايير خاصة لمنجاح .

المرحمة السابعة :الربع الرابع األيسر
ىذه المرحمة تتطمب من المتعمم اختبار مكانة الخبرة المكتسبة من عالمو وحياتو  .فالقضية
الميمة ىنا :ما ىي األسئمة التي تكونت لديو بخصوص ما يمكن فعمو لبلستفادة من ىذا التعمم ؟

ويمكن أن يعمل المتعمم بمفرده أو مع زمبلئو؛ لتحرير وتنقية األفكار ,ومواجية التناقضات بين
التعمم الجديد والخبرة السابقة  .ودور المعمم ىو توجيو تنقية األفكار ,وتشجيع تكوين منظور متكامل
لمموضوع  ,وذلك من خبلل القيام بالميام التالية :

 إعطاء إرشادات وتغذية راجعة لخطط المتعمم وتشجيعو عمى تحمل مسئولية تعممو . مساعدة المتعمم عمى تحميل استخدامو لمتعمم الجديد كمفيوم ومعنى وارتباطو بحياتو ومدىأصالة ىذا المفيوم .

 رعاية التوقعات العالية بشأن إكمال المتعمم الختياراتو . -مساعدة المتعمم عمى تحويل األخطاء إلى فرص تعمم .

المرحمة الثامنة  :الربع الرابع األيمف.
جوىر ىذه الخطوة ىو التكامل واالحتفال واالغبلق  ,وىنا تجيئ آ خر خطوة في دورة التعمم
في نظام الفورمات ,حيث يعود المتعمم إلى المكان الذى بدأ منو وىو نفسو وذاتو حيث يقوم بتكامل

خبرة التعمم بإضافة منظور شخصي مختمف ومتطور ومتقن  .وىذه الخطوة تقدم فييا العروض
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,وتكتب فييا القصائد ,وترسل الرسائل وتقدم تقارير البحوث ,ودور المعمم ىو المشاركة في ىذا
االحتفال  ,وتسييل الدخول في الوحدة الجديدة .ويمكنو القيام بما يمي :
 دعم المتعمم في تعممو ومشاركتو لزمبلئو من أجل التوسع في المفيوم . -تييئة جو الصف بما يسمح بتبادل األفكار .

 إعطاء الفرصة لممتعمم لممارسة تعممو الجديد . جعل إنتاج المتعمم متاحا لممجتمع؛ حيث تعرض أعمالو لمن حولو في المجتمع المدرسي . إعطاء الفرصة لممتعمم في إبداع تطبيقات شخصية خاصة مثل سؤال ماذا لو ؟؛ لتجريبالمفيوم في سياقات أخرى ( فممبان .) ٘ٔ-ٗ٘ : ٕٓٔٔ ,
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المحور الثاني  :استراتيجية التدريس التبادلي
إن السبيل لتحسين مستوى الطبلب في عممية التعمم ىو تنمية قدرتيم عمى استخبلص
استراتيجيات مناسبة لمتعمم ,وكيفية تنشيط المعرفة السابقة ,وتوظيفيا في مواقف التعمم الحالية,
وتركيز االنتباه عمى النقاط والعناصر البارزة في المحتوى ,وممارسة أساليب التقويم الناقد لؤلفكار

والمعاني ,ومراقبة النشاطات الذىنية والمعرفية والمغوية المستخدمة لمتحقق من مدى بموغ الفيم,

وىذه العمميات وغيرىا ىي جوىر الحديث عن استراتيجية التدريس التبادلي باستراتيجياتو الفرعية
(الفطايري.)ٕٕٖ: ٜٜٔٙ,

ماىية التدريس التبادلي
تعرف كل من (  )Plincsar , Brownالتدريس التبادلي بأنو" أنشطة تعميمية تأتى عمى

ىيئة حوار بين المعمم والطبلب ,أو بين الطبلب بعضيم البعض ,بحيث يتبادلون األدوار طبقا
لبلستراتيجيات الفرعية المتضمنة ( التوقع – التساؤل و التوضيح و التمخيص ) بيدف فيم المادة
المقروءة واحكام السيطرة عمى الفيم ومراقبتو " (الكبيسي.)ٜٙٗ : ٕٓٔٔ,

كما عرفتو ( " ) Palincsar , Herrenkohl , 2002 ; 27بأنو إجراء تدريسي يتولى

فيو المعممون والطبلب تبادل إدارة المناقشات حول نص مشترك بيدف تحقيق الحد األقصي لمفيم
المتبادل لمنص من خبلل تطبيق أربع استراتيجيات لدعم الفيم وىي  :التوقع وطرح االسئمة

والتوضيح والتمخيص "

ويرى كل من (  )Foster , Rotoloni, 2005 ; 1أن التدريس التبادلي استراتيجية تقوم
عمى الحوار الطبيعى بين المتعممين ,ب ما يقدم نماذج محاكاة لعمميات التفكير لدييم وبما يتيح
فرصة تبادل الخبرات الصحيحة والمعززة من قبل المعمم  ,وذلك في نطاق مراحمو األربعة وىي

( التوقع وطرح االسئمة والتوضيح والتمخيص )

يعرفو(زيتون ) ٕٕٖ :ٕٖٓٓ,بأنو  ":نشاط تعميمي يأخذ شكل حوار بين المدرسين والطبلب او بين
الطمبة مع بعضيم البعض  ,بحيث يتبادلون االدوار طبقا لبلستراتيجيات الفرعية المتضمنة (التنبؤ

_ التساؤل _التوضيح _التمخيص) بيدف فيم المادة المقروءة والتحكم في ىذا الفيم عن طريق
مراقبتو وضبط عممياتو".
عرفيا ( الشعيبي  ) ٖٓ : ٕٓٓٔ ,بأنيا":إجراءات تفاعمية عمى ىيئة حوار بين الطبلب والمعمم أو
بعضا يتبادلون فيو أدوار التدريس الستراتيجيات خمس ىي :التنبؤ  ,والتساؤل ,
الطبلب بعضيم
ً
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تمييدا لمحكم عمييا
والتصور الذىني ,والتوضيح  ,والتمخيص ,لتجزئ المادة المقروءة وفيميا
ً
ونقدىا" .
إن النقاش التبادلي بين الطبلب وبعضيم البعض ,وبينيم وبين المدرس حيث يأخذ كل
شخص دوره كقائد ,وىذه التفاعبلت التي تحدث نتيجة الستجابة شخص آلخر .ولبناء تمك
الحوارات الصفية يستخدم أربعة استراتيجيات فرعية وىي :االستفسار والتمخيص و التوضيح والتنبؤ
,وكل من ىذه االستراتيجيات تساعد الطبلب لبناء المعنى من خبلل الفحص واالستدالل والتحكم
في القراءة بتأكيد أنظمة الفيم الواقعي لما يقرؤونو ,وربما يجد الطبلب مجموعة من الكروت التي تم

تطويرىا ,والتي تعتبر كأدوات مساعدة لتوجيو أسئمتيم في ىذه العممية (جابر.)ٛ٘: ٜٜٜٔ,
وتأخذ ىذه االستراتيجية شكل استراتيجيات فرعية ,أو أنشطة يوظفيا المدرس في شكل

متتال تسمم كل منيا لؤلخرى ,وتكاد تجمع األدبيات التربوية في ىذا المجال عمى أن ىذه
االستراتيجية تتكون من أربعة أنواع من األنشطة (حسين.)ٖ-ٕ : ٕٓٓٚ,
وفى نفس السياق يقول (براون):إن التدريس التبادلي يأ خذ شكل استراتيجيات يوظفيا المعمم

في أشكال متتالية تسمم كل منيا لؤلخرى ,وتكاد تجمع األدبيات التربوية في ىذا المجال عمى أ ن
ىذه االستراتيجيات أربع وىي  :التمخيص – توليد األسئمة – االستيضاح – التوقع .

وان كان البعض يضيف إلييا استراتيجية خامسة وىي القراءة  ,ويضيف آخرون استراتيجية
التمثيل أو تكوين رؤية .

وفيما يمى تعرض الدراسة الحالية االستراتيجيات الفرعية األربعة المستخدمة في التدريس

التبادلي :
النشاط األوؿ :التمخيص Summarizing
ويقصد بو قيام الطالب بإعادة صياغة ما درسو موج ًاز إياه وبمغتو الخاصة وىذا يدربو عمى

تمثل المادة وتكثيفيا  ,والتمكن من اختيار أىم ما ورد بيا من أ فكار  ,وتحقيق التكامل بينيا وبين
بل أو كممتين  ,ثم تمخيص
ما سبق من أفكار  .وقد يبدأ الطبلب بتمخيص جممة طويمة في كممة مث ً
فقرة تتدرج في الطول ثم تمخيص النص كمو  .وأخي ًار  ,فإن التمخيص يساعد عمى تجميع األفكار

السابقة وتذكرىا تمييدًا الستقبال أفكار أخرى جديدة في فقرات أو نصوص قادمة (

البغدادي,والبغدادى.) ٖٚٔ-ٖٚٓ : ٕٓٔٓ,

وفيو يوجو الطبلب إلى تمخيص ىذه القطعة بكممات من عندىم في جممة أو فقرة تعبر عن
لب الموضوع وما فيو من أفكار رئيسة أساسية بشكل مفيوم وذي معنى.

ما يجب مراعاتو عند التمخيص:
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ٔ .التأكيد عمى استخدام كممات الطبلب الخاصة ,وليس االقتباس من أجل تعزيز فيم المقروء.
ٕ .حذف المعمومات المكررة.
ٖ .التركيز عمى العناوين أو المصطمحات اليامة .
ٗ .حذف المعمومات غير الضرورية.

٘  .تحديد فترة زمنية لمتمخيص ؛ لمتأكد من أن الطبلب قد حكموا عمى األىمية النسبية
لؤلفكار(أورليخ ,وآخرون.)ٖ٘ٓ : ٕٖٓٓ ,
النشاط الثاني :توليد األسئمة Question Generating
ويقصد بو قيام الطالب بطرح عدد من االسئمة التي يشتقيا من النص المتمقي  ,ومن أجل

ذلك يمزم الطبلب أن يحددوا أوالً نوع المعمومات التي يودون الحصول عمييا من النص حتى تطرح

األسئمة حوليا  ,مما يعنى تنمية قدراتيم عمى التمييز بين ما ىو أساسي يسأل عنو ,وما ىو ثانوي
ال يؤثر كثي ًار في تمقي النص ,وطرح األسئمة ليس مسألة سيمة  .أل ن طرح سؤال جيد يعني فيمًا

جيدًا لممادة  ,تمثبل ليا وقدرة عمى استثارة اآلخرين لئلجابة  .وجدير بالذكر أن الطبلب عندما

يصوغون أسئمتيم يتولون بأنفسيم مراجعتيا والتأ كد من قدرتيا عمى جمع المعمومات المطموبة سواء
من حيث أفكارىا ,أو عددىا ,أو صياغتيا  ,وىذه الخطوة تدعم سابقتيا وىي التمخيص  .وتأخذ بيد
الطالب خطوة لؤل مام في فيم النص  .وتوليد األسئمة ىنا عممية مرنة ترتبط باليدف الذى يتوخاه

المعمم ,أو المنيج والميارات المطموب تنميتيا  .والقراءة مثبل ليا مستويات كثيرة  .وىناك ما يسمى
بقراءة السطور  ,وىناك قراءة ما بين السطور  ,وىناك قراءة ما وراء السطور  .وىناك مراحل في
القراءة تبدأ بالتعرف ثم الفيم ثم النقد ثم التفاعل والتطبيق  ...وىكذا  ,ويمكن لممعمم أن يكمف
الطالب بتوليد أسئمة تتناسب مع كل مستوى أ و مرحمة مما سبق  .ومن معايير التوليد الجيد لؤلسئمة

أن تستثير الطبلب لئلجابة ,وأن تساعدىم عمى توليد أسئمة جديدة  .فالسؤال الجيد يستثير سؤاال
جيداً آخر  .ومن المعايير كذلك أن تساعد األسئمة عمى اآلداء الجماعي وليس فقط اإلجابة الفردية

من طالب معين  .وقد تستمزم اإلجابة عمى األسئمة الجيدة مراجعة قراءة النص لمبحث عن اإلجابة
المناسبة  .وىذا أيضا من معايير جودتيا ( البغدادي  ,والبغدادي .) ٖٚٔ : ٕٓٔٓ ,
وفيو يوجو الطبلب إلى طرح أسئمة عمى زمبلئيم يتعمق بما يقرؤونو في النص ويختبرون
من خبلليا قدرتيم عمى فيم النص ,فكمما مرت عمييم فكرة في النص يسألون أنفسيم ( ماذا-

لماذا -كيف -أين -متى  )...سؤاال حوليا ويحاولون اإلجابة عنو  ,وعندما يولد القارئ أسئمة حول
ما يق أر فإنو بذلك يحدد درجة أىمية المعمومات المتضمنة بالنص وصبلحيتيا كي تكون
محور تساؤالت ,كما أنو يكتسب ميارة صياغة األسئمة ذات المستويات العميا من التفكير,

كما يساعد عمى تحميل المادة المقروءة ,وتنمية مياراتو من المعمومات الميمة وغير الميمة ,ومن
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معايير التوليد الجيد لؤلسئمة أن تستثير الطبلب لئلجابة وأن تساعدىم عمى توليد أسئمة جديدة,
فالسؤال الجيد يستثير سؤاالً جيدًا آخر ,ومن المعايير كذلك أن تساعد األسئمة عمى األداء الجماعي

وليس فقط اإلجابة الفردية من طالب معين ,ولقد تستمزم اإلجابة عمى األسئمة الجيدة مراجعة قراءة

الموضوع لمبحث عن اإلجابة المناسبة ,وىذا أيضًا من معايير جودتيا .

واألسئمة الذاتية تعمل كأحد أشكال االختبار الذاتي التي تساعد الطالب في مراقبة فيمو

لمموضوع ,فيو يقوم بتحميل المضمون ,ويعمل عمى ربطو بالمعرفة السابقة ,ويقوم بتقييمو في دائرة
مستمرة ,من األسئمة -اإلجابة -األسئمة ( شبيب.)ٔٔٓ : ٕٓٓٓ,
النشاط الثالث :االستيضاح ،التوضيح Clarifying
ويقصد بو تمك العممية التي يستجمي بيا الطبلب أفكا ًار معينة من النص ,أو قضايا معينة

,أو توضيح كممات صعبة ,أو مفاىيم مجردة يصعب إدراكيا من الطبلب  ,وفي ىذه العممية
يحاول الطبلب الوقوف عمى أسباب صعوبة فيم النص  ,وبمغة اصطبلحية يحاولون تحديد

أسباب تدني انقرائية النص  .كأن تكون بو كممات جديدة  ,أو مفاىيم مجردة كما قمنا ,أو معادالت
,أ و معمومات ناقصة وغيرىا  ,ومثل ىذه األسباب تدفع الطبلب بالطبع لمزيد من القراءة واالنطبلق
فييا ,أو التوقف لطرح أسئمة جديدة يستوضح بيا الطبلب قضايا أخرى .
وتفيد عممية االستيضاح ىذه الطبلب ذوي الصعوبات في تعمم المغة أو فيم نصوصيا .

ومستويات القراءة – كما سبق القول – متعددة وتندرج من قراءة السطور إلى ما بين السطور إلى
ما وراءىا  .ويتفاوت الطبلب بالطبع في مسألة التعامل مع النص والمستوى الذى يصمون إليو ,
وعممية االستيضاح تساعد ببل شك ىذا الصنف من الطبلب ممن ال يتجاوز قراءة السطور أو

مجرد( فك الخط )كما نقول ( البغدادي ,والبغدادى .) ٖٕٚ : ٕٓٔٓ ,

وفيو يستفسر من الطبلب عن تبيان ما قد يواجيونو من صعوبة في فيم النص فيطرح
عمييم أسئمة مثل (ما الكممات الصعبة الفيم في ىذا النص ؟ ما المفاىيم الجديدة غير المألوفة التي

مرت عميكم في النص ؟ والمقصود بيذه االستراتيجية تحديد ما قد يمثل عائق في فيم المعمومات
المتضمنة بالنص سواء أكانت مفاىيم ,أم تعبيرات ,أم أفكار ,مما يساعد القارئ عمى اكتشاف قدرة
الكاتب عمى استخدام األلفاظ واألساليب في التعبير عن المعاني.
النشاط الرابع :التوقع /التنبؤ Predicting
ويقصد بو تخمين تربوي يعبر بو الطالب عن توقعاتو لما يقولو المؤلف من خبلل النص .

إنو جسر بين ما يعرفو الطالب اآلن من النص وما ال يعرفو منو  ,وتتطمب ىذه االستراتيجية من
الطالب أن يطرح فروضًا معينة حول ما يمكن أن يقولو المؤلف في النص كمما خطا في قراءتو
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خطوات معينة  ,وتعد ىذه الفروض بعد ذلك بمثابة ىدف يسعي الطالب لتحقيقو  ,سواء بتأكيد
الفروض أو رفضيا  ,ويعد التنبؤ أ يضا استراتيجية تساعد الطالب عمى فيم بنية المغة وما تحممو
من دالالت  ,فقراء ة عنوان النص والعناوين الرئيسية الفرعية واإلحاالت واإلشارات وغيرىا .كل ىذا
يعد مؤشرات يستطيع الطالب من خبلل فيميا توقع ما يرد في النص  ,وتكمن ميارة الطبلب في

ىذه العممية في استرجاع ما لدييم من معمومات سابقة بالنص ,وربطيا بما يجد أماميم من
بل عن
معمومات جيدة في ى ذا النص  ,وكذلك في قدرتيم عمى التقويم الناقد ألفكار المؤلف  ,فض ً
استثارة خياليم (البغدادي ,والبغدادي .) ٖٕٚ- ٖٖٚ : ٕٓٔٓ,

أىداؼ استراتيجية التدريس التبادلي
تيدف استراتيجية التدريس التبادلي إ لى استخدام المناقشة في تحسين الفيم لدى الطبلب
مع تطوير ميارات التحكم والمراقبة الذاتية لدييم وقد حددت ( Foster , Rotoloni , 2005 ;11
).

األىداؼ األساسية لمتدريس التبادلي كما يمي
ٔ -تحسين مستوى الفيم ممن خبلل أربع استراتيجيات فرعية  :استراتيجية التوقع  ,استراتيجية طرح
االسئمة  ,استراتيجية التوضيح  ,استراتيجية التمخيص .
ٕ -تعزيز االستراتيجيات السابقة بالمحاكاة والنماذج والتوجيو من قبل المعمم .
ٖ -مساعدة الطبلب عمى مراقبة تقدميم أثناء تطبيق االستراتيجيات .

ٗ -االستفادة من الطبيعة االجتماعية لمتعمم في تحسين الفيم وتعزيزه .
٘ -تنمية الميارات البعد معرفية لدى الطبلب من خبلل االستراتيجيات الفرعية .
 -ٙتقويم مستوى األداء التدريسي في بيئات تعميمية مختمفة مثل المجموعات الشاممة ومجموعات
حمقات التعمم الصغيرة .

أىداؼ استخداـ ىذه االستراتيجية
تيدف ىذه االستراتيجية إلى تحقيق األىداف التالية ( :عفانةوالجيش)ٕٖ٘ : ٕٓٓٛ,
ٔ-

تنشيط جانبي الدماغ عند المتعممين من خبلل تفاعميم في مجموعات ,وتدريبيم عمى

الميارات المغوية مثل التمخيص ,وطرح األسئمة ,والتنبؤ ,واألمر الذي يزيد من قدرة الدماغ بكميتو
عمى التعامل مع ىذه المثيرات .
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ٕ -تتضمن ىذه االستراتيجية عدة استراتيجيات تكتيكية ينبغي عمى المتعممين اكتسابيا ,ودمجيا
مع استراتيجيات التعمم في جانبي الدماغ ,وتعد مثل ىذه االستراتيجيات ضمن التعمم فوق المعرفي,
والذي يدعو المتعمم إلى إعادة النظر في استراتيجيات تفكيره ,والوعي بيا ,والعمل عمى تنظيميا
ضمن استراتيجيات التعمم في جانبي الدماغ ,سواء أكانت تمك االستراتيجيات تحميمية ,أم تركيبية ,أم

منطقية ,أم تتضمن خطوات متشعبة .

ٔ -تجعل ىذه االستراتيجية المتعممين قادرين عمى القيادة ,واتخاذ الق اررات ,ومحاكمة سموك
اآلخرين ,وتطويره بطرق مقبولة ,األمر الذي يؤكد أىمية ذلك في بناء الشخصية القيادية
المدربة ؛لمتعامل مع اآلخرين ,واستخدام المنطق العقمي في عبلج األخطاء وتعزيز السموك
السميم ,مما يجعل المتعممين يستخدمون طرق التفكير المتاحة في جانبي الدماغ في
السيطرة عمى المجموعة وحسن قيادتيا.

أىمية التدريس التبادلي
أكدت العديد من األدبيات التربوية عمى أن استراتيجية التدريس التبادلي احدى
االستراتيجيات التي تسيم في تنمية العديد من الجوانب

المعرفية و الميارية والوجدانية لدى

الطبلب  (.الجمل  (,) ٖٔٔ: ٕٓٓ٘,الرفاعي.)ٖٖٜ : ٕٓٓٛ ,
ٔ-

تساعد عمى تنمية الميارات الذاتية لدى الطبلب

ٕ-

تزيد من دافعية الطبلب نحو التعمم .

ٖ-

تزيد من التحصيل الدراسي .

ٗ-

تضفي شيئا من المرح عمى الطبلب .

-ٙ

تنمى لدى الطبلب القدرة عمى استنباط المعمومات الميمة من الموضوع .

-ٚ

تنمى لدى الطبلب القدرة عمى التمخيص ,واستخبلص المفاىيم الرئيسية من الموضوع

-ٛ

تنمى لدى الطبلب القدرة عمى صياغة االسئمة .

-ٜ

تفيد الطبلب ذوى صعوبات التعمم .

٘-

تنمى قدرات الطبلب عمى الحوار والمناقشة وابداء الرأي .

المراد دراستو.

ٓٔ -تنمى لدييم روح العمل في فريق.
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ويشير جيري إلى أف أىمية التدريس التبادلى تتمثؿ في االتي ( Jerry , 1995 ( :
ٔ-

ينمى لدى المتعممين القدرة عمى التمخيص ,واستخبلص المفاىيم الرئيسة من النص المراد

دراستو.
ٕ-

تنمية القدرة عمى الفيم القرائي ,خاصة لدى المتعممين ذوى القدرة المنخفضة في الفيم

القرائي والمبتدئين في تعمم القراءة .

ٖ-

دعم الثقة بالذات والقدرة عمى التحكم في التعمم وضبط التفكير.

ويؤكد مجدى عزيز أف أىمية التدريس التبادلى تتمخص فيما يمى (مجدي عزيز)8444،
ٔ-

تقديم التغذية الراجعة والتشجيع المناسبين.

ٕ -إتاحة الفرصة أمام المتعممين لممارسة أنشطة اإلستقصاء واإلستنباط واإلكتشاف.
ٖ-

سيولة تطبيقو في الصفوف الدراسية في معظم المواد.

ٗ-

توفير بيئة تعميمية ثرية تدعم التفاؤل ,وال تعتمد عمى طريقة واحدة.

٘-

االىتمام بشكل حجرة الدراسة ,وترتيبيا بمصادر تعميمية متعددة (عمي.)ٕٔ٘ :ٕٓٔٓ,

في حيف يتفؽ كؿ مف حسف زيتوف  8442ووزارة التربية والتعميـ بسمطنة عماف 8444
في أف أىمية التدريس التبادلي تتمثؿ في االتي
ٔ-

تنمية القدرة عمى الفيم القرائي خاصة لدى المتعممين ذوى القدرة المنخفضة في الفيم

القرائي والمبتدئين في تعمم القراءة .

ٕ-

يرفع التحصيل الدراسي في كافة المواد الدراسية.

ٖ-

يزيد من دافعية المتعممين لمتعمم ,وينمى القدرة عمى الحوار والمناقشة.

ٗ-

تشجع مشاركة المتعممين الخجولين في أنشطة التدريس.

-ٙ

تحسين بناء المعنى في أثناء معالجة النص.

٘-

االىتمام بالتقويم البنائي والمبدئي والختامي.

 -ٚتنمية بعض الميارات االجتماعية كاحترام اآلخرين (عمى.)ٕٔ٘ :ٕٓٔٓ,

77

أسس التدريس التبادلي
ٔ -أن اكتساب االستراتيجيات الفرعية المتضمنة في التدريس التبادلي مسئولية مشتركة بين
المدرس والطبلب.
ٕ -بالرغم من تحمل المدرس المسؤولية المبدئية لمتعميم  ,ونماذج االستراتيجيات الفرعية فإن

المسئولية يجب أن تنتقل تدريجيًا إلى الطبلب.

ٖ -يتوقع أن يشترك جميع الطبلب في األنشطة المتضمنة  ,وعمى المدرس التأكد من ذلك ,
وتقديم الدعم والتغذية الراجعة  ,أو تكييف التكميفات وتعديميا في ضوء مستوى كل طالب عمى

حدة.

ٗ -ينبغي أن يتذكر الطبلب باستمرار أن االستراتيجيات المتضمنة وسائط مفيدة تساعدىم عمى
تطوير فيميم لما يقرءون  ,وبتك ارر محاوالت بناء معنى لممقروء يتوصل الطبلب إلى التحقق من
أن القراءة ليست القدرة عمى فك رموز الكممات فقط  ,وانما فيميا وتمييزىا والحكم عمييا أيضا (

.)Jeffrey, 2000, 92

ولعل األسس السابقة لمفيوم التدريس التبادلي واستراتيجياتو الفرعية المتضمنة بو يقدم
دعمًا نظريًا حول شموليتو  ,وتعبيره الحقيقي عن التفاعل اإليجابي في عممية القراءة  ,مما يضمن
نشاط القارئ وفعاليتو في التعامل مع النص المقروء  ,أي أن ىذه االستراتيجية تصمح لبلستخدام

في أي فرع من فروع المعرفة ,وتتكون من عناصر عديدة منيا :المناقشات و االستقصاءات
والتفكير وما وراء التفكير (أورليخ  ,وآخرون.)ٖ٘ٓ: ٕٖٓٓ ,

شروط نجاح استراتيجية التدريس التبادلي
عددت ( )Keene,2002;92جممة من العوامل البلزمة لتفعيل التدريس التبادلي  ,وقد

اجممت ذلك في ست نقاط رئيسية ىى كاالتي :

ٔ -المعممون المتميزون يأخذون كفايتيم من الوقت بحيث يفيمون كل استراتيجية .
ٕ -يتم دمج التدريس التبادلي داخل ورشة عمل يومية أو أسبوعية .

ٖ -يطمب المعمم من الطبلب أ ن يطبقوا كل استراتيجية عمى نصوص مختمفة وفقا لمستوياتيا .
ٗ -يراعى المعمم تنوع حجم المجموعات عند تطبيق االستراتيجيات .
٘ -يقوم المعمم بالتخمي التدريجي عن مسئولية قيادة المناقشات ونقميا الى الطبلب

 -ٙموائمة التكميفات المطموبة من الطبلب مع قدراتيم؛ لتحقيق أعمى معدالت كفاءة في االداء
وفي ضوء الشروط السابقة يبلحظ أن المعمم لو دور ميم في إنجاح ىذه االستراتيجية لذا
فمن الضروري إظيار وتحديد الدور الفعال لممعمم .
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دور المعمـ في نجاح استراتيجية التدريس التبادلي
إن استراتي جية التدريس التبادلي ليست مجرد أسموب تدريسي يطبق في حجرة الدراسة ,
ولكنيا منظومة تعميمية تحتاج إلى الكثير من الجيد والوقت من قبل المعمم ,حتى يتمكن من دمجيا
داخل الفصل  ,وتعميميا بين طبلبو  ,وقبول المعمم لدى الطبلب جزء أساسي من المنظومة ,
فرغبة الطبلب في االستمرار في إجراءات المناقشات والحوارات معو تعتبر أحد أىم عوامل نجاح

ىذه االستراتيجية  .فالعبلقة بين الطالب والمعمم تؤدى الى درجة عالية من التعمم والفيم

( .)Stahl,2004 ; 600
كما أن إ تقان المعمم دوره في وضع نماذج محاكاة لتطبيق االستراتيجيات الفرعية لمتدريس

التبادلى يمثل حجر الزاوية في تقبل الطبلب لفكرتو .

كما أ ن تكرار التدريب عمى االستراتيجيات يؤدى الى زيادة تمكن الطبلب من لعب
االدوار الموكمة الييم مع دعميم بالتغذية المرتدة الفورية .

كذلك فان انتقاء المعمم لمنماذج المقدمة تتيح فرصة افضل لمطبلب الجراء محاكاة

ناجحة.
واثناء تدريب المعمم لمطبلب عمى اجراء االستراتيجيات الفرعية فان خبرتو في ادارة
الحوارات والمناقشات تكون حدا فاصبل

في التزام الطبلب بقواعد النقاش والحوار
).)Hacker , Tenent, 2002;708

والمعمم الكفء يتدرج في نقل السمطة إلى الطبلب قادة المجموعات مع تنظيم األدوار في
الحوارات التبادلية حتى يصل إ لى حد االنسحاب الكمي  ,ونقل المسئولية المطمقة لمطبلب بحيث

يقتصر دوره عمى مراقبة األ داء  ,والتوجيو لعبلج ثغرات التعمم بتقديم الدعم في الوقت المناسب
حتى ال تتحول حمقات الحوار الى فوضى دون جدوى ( Hashey , Connors , 2003 ; 228
).

وا ذا لم يكن لدى المعمم الدافعية والقناعة الذاتية بجدوى تنفيذه استراتيجية التدريس التبادلي

داخل حجرة الدراسة  ,فإن االتجاه األ قرب لممعممين تجنب تطبيقيا نظ ار لمجيد والوقت البلزمين
لذلك باإلضافة إلى ضغط إدارات التعميم عمى إتمام المحتوى وفقا لمجداول الزمنية المقررة لمتدريس.
وقد لخص(  ) Weedman , 2003 ; 26دور المعمم أثناء التدريس التبادلي فيما يمي :

ٔ-

يتبادل المعمم والطبلب مسئولية اكتساب االستراتيجيات المستخدمة في التدريس التبادلي

ٕ-

في البداية يتولى المعمم مسئولية تدريس ىذه االسترات يجية ( كيفية التوقع  ,كيفية طرح

االسئمة  ,كيفية التوضيح  ,كيفية التمخيص ) ولكنو تدريجيا ينحي ىذه المسئولية عن كاىمو ,

ويحوليا إ لى الطبلب بحيث يظيرون استخداميم ليذه االستراتيجيات .
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ٖ-

يتوقع من جميع الطبلب أ ن يشاركوا في المناقشات  ,ويمنحوا فرصة قيادتيا ويشجع

المعمم المشاركة من خبلليا الدعم وتقديم المعمومات اإلضافية  ,بحيث يتم تحقيق التوازن ما بين
مطالب المعمم وحاجات الطبلب بحيث يتم الوصول الى اإلجابات أو الحمول اليادفة .
ٗ-

من خبلل كل درس موجو ذاتيا يقوم المعمم بمراقبة نجاح فيم الطبلب لمنص  ,ويقوم

بتعديل المحتوى بحيث يبلئم أفضل فرصة لتقديم الحمول المقترحة.

أما) )Gardener:2004 ;226فانو لخص دور المعمم أثناء التدريس التبادلي فيما يمي :
ٔ)

يقسم المتعممين إلى مجموعات غير متجانسة (ٖ –  ٙأفراد) .

ٖ)

يشخص قدرات المتعممين ومياراتيم ,قبل توقف المساندة .

ٗ)

يراقب عمل المجموعات التي خرج منيا حتى يتأكد من فعالية االستراتيجيات .

ٕ)

٘)

يمتمك الميارات التدريسية الكافية ليكون قدوة ونموذجا .

يقدر المواقف الصحيحة ويعززىا ,ويعدل المواقف الخاطئة ,ويقوييا .

خطوات ىذه االستراتيجية
تتضمن ىذه االستراتيجية خمس خطوات وىي( :الجيش وعفانة)ٕ٘ٗ-ٕٖ٘ : ٕٓٓٛ,

ٔ)

عرض بياف المعمـ
تكمن أىمية ىذه الخطوة في عرض نموذج لبلستراتيجية التي سوف يتبناىا المتعممون في

جمسات الحوار في الخطوتين (ٖ) ,) ٗ( ,وفي ىذه الخطوة يتوافر لدى المعمم (الخبير) المعرفة
والميارات ,بينما يكون المتعممون المبتدئون غير قادرين عمى تطبيق الميارات المعرفية .

)8

التعمـ والممارسة
يستمر قيام المعمم بدور الخبير عمى الرغم من أن اندماج المتعمم يزداد عن طريق حث

المعمم لو والممارسة الموجية .

)2

مجموعات المعمـ – المتعمـ
في ىذه الخطوة ينتقل التركيز إلى موقف المجموعة الصغيرة ,حيث يبادىء المعمم ويبادر

في الحوار باستخدام استراتيجيات الفيم األربع ,ويشجع المتعممين ليقوموا بدور أكثر نشاطا م ن ذي
قبل ,وبمضي الوقت يتبادل المتعممون األدوار في قيادة المجموعة ,وعند ىذه النقطة يحدث تغير
في لغة التدريس من لغة المعمم إلى لغة المتعمم ,مع تقبل المتعممين لمسئولية توليد األسئمة ,وتوفر

التغذية الراجعة لممتعممين اآلخرين ,ومراجعة استراتيجيات الفيم األربع.

ٓ8

)0

االعتماد عمى الذات
يتحرك المعمم اآلن ليخرج من المجموعة ويدير المتعممون المجموعة بمفردىم ,ويوفر المعمم

الدعم والمساندة عبر المجموعات بدال من أن يتم ذلك عم ى مستوى مجموعة واحدة ,ويستمر
المتعممون في استخدام االستراتيجيات نفسيا كما في الخطوة (ٖ) موفرين المساندة لممتعممين
اآلخرين في المجموعة .

)2

االستيعاب والفيـ
ما أن يصل المتعممون إلى ىذه الخطوة إال ويكونون قد اكتسبوا استراتيجيات الفيم األربع,

واستوعبوا القيام بيا ,عندئذ يستغنون عن المساندة ,ألنو لم تعد ىناك حاجة إلييا.

ولخص ( ) Hartman,1994,39

الخطوات اإلجرائية لتطبيؽ استراتيجية التدريس

التبادلي داخؿ حجرة الدراسة ،وقد حددىا في خمس خطوات أساسية ىي كاالتي :
ٔ-

الخطوة األولى  :وفييا يقوم المعمم بتقديم شرح واف مع عرض نماذج لبلستراتيجيات األربع

وكيفية استخداميا.
ٕ-

الخطوة الثانية  :يبدأ فييا المعمم بتدريب الطبلب عمى االستراتيجيات األربعة  ,وذلك من

ٖ-

الخطوة الثالثة  :يقوم المعمم بتقسيم الطبلب إلى مجموعات صغيرة  ,حيث يقود المعمم

خبلل التدريب الموجو والتغذية المرتدة من قبل المعمم .

المناقشات المرتبطة بالنص  ,واالستمرار في تقديم النماذج التوضيحية  ,ثم يبدأ بعد ذلك في نقل
قيادة المناقشات لمطبلب مع توفير التغذية المرتدة المناسبة .

ٗ-

الخطوة الرابعة  :يتولى الطبلب قيادة المناقشات من خبلل مجموعات صغيرة يتفاعمون من

خبلليا مع أ قرانيم  ,ويتحرك المعمم بين المجموعات كميسر لمتعمم لتقديم الدعم والمراقبة وفقا
لمتطمبات المواقف التعميمية المختمفة .

٘-

الخطوة الخامسة  :الطبلب يستخدمون االستراتيجيات األربعة عمى مسئوليتيم الخاصة

ويقدمون التغذية المرتدة لبعضيم البعض.

ٔ8

اجراءات استراتيجية التدريس التبادلي
تتم عممية التدريس التبادلي بخطوات نجمميا فيما يمى:
ٔ-

في المرحمة األولى من الدرس يقود المعمم الحوار مطبقاً االستراتيجيات الفرعية عمى فقرة

من نص ما ,كأ ن يتولى المعمم مسئولية تقديم سؤال بذكر العنوان ,ويطمب من الطبلب التنبؤ بما

يمكن أن يكون تحت ىذا العنوان من أفكار أو ما يمكن أن يعالجو الكاتب من قضايا.
ٕ-

يقسم طبلب الصف إلى مجموعات تعاونية (كل مجموعة خمسة أفراد),طبقًا

لبلستراتيجيات الفرعية المتضمنة.
ٖ-

توزع األدوار التالية ما بين أفراد كل مجموعة ,بحيث يكون لكل فرد دور واحد منيا

الممخص – المتسائل – الموضح -المتوقع.
ٗ-

تعيين قائد لكل مجموعة(يقوم بدور المعمم في إدارة الحوار)مع مراعاة أن يتبادل دوره مع

غيره من أفراد المجموعة .

٘-

بدء الحوار التبادلي داخل المجموعات بأن يدير القائد/المعمم الحوار ,ويقوم كل فرد داخل

كل مجموعة بعرض ميمتو لباقي أفراد المجموعة ,ويجيب عن استفساراتيم حول ما قام بو.
-ٙ

تدريب الطبلب من قبل المعمم عمى ممارسة األنشطة السالفة الذكر لمدة أربعة أيام

متعاقبة ,وفي كل يوم يتم تعريف الطبلب بواحد من ىذه األنشطة ,وكيفية تنفيذه من خبلل بيان
عممي يقوم بو المعمم ,ثم التدريب عمى ممارستو من قبل الطبلب .

-ٚ

يقوم أحد الطبلب بالتنبؤ من خبلل عنوان النص  ,فإذا لم يستطع أحد ذلك قام المعمم

بقراءة الجممة األولى من النص سائبلً طالبًا آخر أن يتنبأ بما فيو.

-ٛ

قد يتنبأ طالب آخر شيئًا وعندىا يكمف المعمم طالبًا آخر أن يستوثق من تنبؤ زميمو

-ٜ

بعد ذلك يسمم المعمم زمام المناقشة لطالب آخر يثق في قدرتو عمى إدارة الحوار  .فيتولى

والتأكد من أن األفكار التي طرحيا موجودة في النص .

الطالب طرح سؤال يطمب منو التنبؤ بما ورد في الفقرات التالية .

ٓٔ -يقوم ط الب آخر بتمخيص ما وصل إليو الطبلب  ,ثم تقوم المجموعة بالبحث عن إجابة
سؤال كان قد طرحو طالب اخر .....وىكذا ....

ٔٔ-

يتبادل الطبلب والمعمم األدوار  .ويق أر المعمم فقرة  ,يقوم طالب بالتنبؤ باألفكار األساسية

والثانوية ,ثم يطرح سؤاالً عن فكرة غامضة أو كممة صعبة أو غير ذلك مستخدمًا في ذلك
استراتيجية االستيضاح ,ويقوم آخر بتمخيص الفقرات ....وىكذا حتى ينتيى النص .

ٕٔ-

يبدأ المعمم في االنسحاب من الموقف عندما يطمئن إلى قدرة الطالب عمى توظيف

االستراتيجيات األربع  ,وأن النص في طريقو ألن يفيمو الطبلب جيدًا .
ٕ8

ٖٔ -تكميف فرد واحد من كل مجموعة بالبدء في استعراض اإلجابة عن أسئمة التقويم .
ٗٔ-

أن يطبق ىذا النوع من التدريس لفترة طويمة من الوقت (نحو ٕٓ حصة) عمى نحو

متتابع

حتى يحقق فاعميتو المرجوة (حسين(,) ٖ-ٕ : ٕٓٓٚ ,البغدادي والبغدادي : ٕٓٔٓ ,

ٖ.) ٖٚ

إجراءات التدريس التبادلي
يتفق كل من (الجمل ( , ) ٖٔٚ -ٖٔ٘ , ٕٓٓ٘ ,حمادة ,) ٖٔٓ – ٖٜٓ , ٕٜٓٓ ,
( محمد  ( , ) ٖٛ – ٖٙ , ٕٓٓٛ ,الرفاعي ) ٖٗٓ : ٕٓٓٛ ,عمى االجراءات التفصيمية
لتطبيق التدريس التبادلي بمراحمو المختمفة في النقاط التالية :

ٔ-

في المرحمة االولى يقود المعمم الحوار حيث يطبق االس تراتيجيات الفرعية عمى فقرة محددة

من درس ما ,ويشرح لمطبلب كيفية تطبيق مراحل استراتيجية التدريس التبادلي من خبلل التفكير
بصوت مرتفع؛ لتوضيح العمميات العقمية التي يستخدميا في كل منيا عمى حدة مع توضيح
المقصود بكل نشاط والتأكيد عمى األنشطة المختمفة .

ٕ-

توزيع بطاقات الميمات المتضمنة في االستراتيجيات الفرعية عمى الطبلب ,وبداية المرحمة

التدريبات الموجية ,حيث يقوم الطبلب بالقراءة الصامتة لفقرة من الدرس  ,عمى أن يتبادلوا بعدىا
ذلك الحوار بصورة سماعية طبقا لبطاقات الميمات التي مع كل طالب.

ٖ-

مراجعة الميمات المتضمنة باالستراتيجيات الفرعية من خبلل طرح أسئمة تناسب كل مرحمة

 ,ثم تقسيم الطبلب الى مجموعات غير متجانسة في مستويات التحصيل ويتم تعيين قائد لكل
مجموعة ,حيث يقوم بدور المعمم في إدارة الحوار مع مراعاة أن يتبادل دوره مع غيره من افراد

المجموعة عقب كل حوار حول جزء معين من أجزاء الدرس  ,والتي يحددىا المعمم مع الطبلب .
ٗ-

تخصيص زمن مناسب لقراءة الدرس قراءة صامتة ,ثم يدير القائد المعمم الحوار التبادلي

داخل المجموعة ثم يعرض كل طالب ميمتو داخل المجموعة لباقي أفراد المجموعة ويجيب عن

استفساراتيم حول ميمتو.
٘-

توزيع أوراق التقويم التي تحتوي عمى أسئمة الدرس كامبل عقب االنتياء من الحوارات

والمناقشات ,ومراجعة المعمم لعمميات التفكير التي استخدميا الطبلب لمتأكد من فيم الدرس ثم

تكميف طالب من كل مجموعة الستعراض اإلجابة عن أسئمة التقويم مع توضيح العمميات العقمية
والخطوات التي اتبعتيا المجموعة ألداء الميمة.
ويمكن إيجاز إجراءات عممية التدريس وفق مراحل استراتيجية التدريس التبادلي في الجدول
التالي:
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جدوؿ ))2.3

إجراءات التنفيذ

المراحؿ
ٔ-

مرحمة التمخيص

تقسيم موضوع الدرس إلى أجزاء صغيرة .

ٕ-

قراءة الطالب الجزء األول عدة مرات قراءة صامتة.

ٖ-

استخبلص األفكار الرئيسية في ذلك الجزء وكتابتيا بصورة

متتالية.
ٗ-

ربط األفكار بعضيا ببعض ,وكتابتيا في فقرة صغيرة حسب

األفكار الواردة فييا.

مرحمة االسئمة

مرحمة التوضيح

مرحمة التنبؤ

ٔ-

قراءة ممخص الفقرة السابقة ويضع الطالب أسئمة عمييا.

ٕ-

طرح األسئمة عمى أفراد المجموعات لئلجابة بأنفسيم عمييا

لمتأكد من فيميم لمفقرة .

ٔ-

قراءة نفس الفقرة السابقة.

ٕ-

تحديد المفاىيم والحقائق غير الواضحة في الفقرة وصياغتيا

في أسئمة.

ٖ-

طرح ىذه األسئمة عمى المعمم لتوضيحيا.

ٔ-

طرح السؤال عمى الطبلب  ,ما األفكار والخبرات الجديدة في

الفقرة التالية من الدرس؟
ٕ-

مقارنة األفكار التي توصل الييا الطبلب مع األفكار

الموجودة بالفعل في الفقرة التالية من الدرس.

ٗ8

مزايا التدريس التبادلي
ٔ -سيولة تطبيقو في الصفوف الدراسية في معظم المواد.
ٕ -تنمية القدرة عمى الحوار والمناقشة.
ٖ -إمكانية استخدامو في الصفوف الدراسية ذات األعداد الكبيرة.
ٗ -زيادة تحصيل الطبلب في كافة المواد الدراسية.

٘ -تنمية القدرة عمى الفيم القرائي  ,خاصة لدى الطبلب ذوي القدرة المنخفضة في الفيم القرائي
(المبتدئين) في تعمم القراءة.
 -ٙاتفاقو مع وجية النظر المعاصرة لمقراءة باعتبارىا نشاط يتفاعل فيو القارئ مع النص.

 -ٚتشجيع مشا ركة الطبلب الخجولين في أنشطة التدريس التبادلي األربع سالفة الذكر ,حيث تزيد
ثقة الطالب بنفسو.
 -ٛتزيد من دافعية الطبلب ورغبتيم فب القراءة  ,وتشجيع الضعاف عمى المشاركة .
 -ٜتزيد من انتباه الطمبة وتركيزىم عمى الموضوع .

ٓٔ -تدعم ثقة الطبلب بأنفسيم وقدرتيم عمى ضبط التفكير.
ٔٔ -توفر الفرصة أمام الطمبة لممارسة األنشطة القرائية واالستقصاء  ,واالكتشاف.
ٕٔ -توفر التغذية الراجعة والتعزيز.

ٖٔ -توفر بيئة تعمم أكثر ثراء وال تعتمد عمى طريقة واحدة.
ٗٔ -تشدد عمى التقويم البنائي والمبدئي والختامي .
٘ٔ -تحسن الفيم القرائي لدى المتعممين ( عطية(, ) ٕٖ٘ : ٕٜٓٓ ,حسين.)ٖ-ٕ: ٕٓٓٚ,

استراتيجية التدريس التبادلي وتدريس العموـ :
أثبتت العديد من الدراسات فاعمية استراتيجية التدريس التبادلى في تنمية العديد من أىداف
تدريس العموم كما يمي :
ٔ -دراسة اينسر جويكس والفونت

( )Ensergueix,Lafont;2010والتي أثبتت فاعميتيا في

تنمية األداء الميارى في مادة الفيزياء وفاعمية الذات لدى متعممي المرحمة الثانوية .

ٕ -دراستا ( سنيورة شعبان  , ٕٓٔٓ ,نجاح السعدي  ) ٕٓٓٛ ,والمتان أثبتتا فاعميتيا في تنمية
ميارات ما وراء المعرفة لدى تمميذات الصف األول والثاني اإلعدادي بمصر في مادة العموم .

ٖ -دراسة بينتمى وىيل ( Bentley , Hill ; 2009
المعمل لعمم تشريح اإلنسان .
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) والتي أثبتت فاعميتيا في تدريس منيج

ٗ -دراسة ( راندا سيد  ) ٕٓٓٛ ,والتي أثبتت فاعميتيا في تنمية التعمم العميق ,واالتجاه نحو مادة
العموم لدى تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي بمصر .
٘ -دراسة جينسن واخرون (

 ) Jensen , etal;2006والتي أثبتت فاعميتيا كأداة تقييم

لممفاىيم البيولوجية (.أحمد )ٕٗ: ٕٓٔٔ,

المزيد مف االعتبارات التي يجب األخذ بيا عند استخداـ التدريس التبادلي
بالرغم من فاعمية التدريس التبادلي في تطوير ميارات الفيم ,لكن يوجد العديد من القيود
في ذلك .فعمى سبيل المثال :ال ينبغي أن نفترض أن جميع المتعممين سيكون ليم القدرة عمى
استخدام االستراتيجيات األربعة بين المعمم والطبلب ,وىذا سيؤدي إلى توقف طويل خبلل الدرس.

وفاعمية التدريس التبادلي يمكف أف تعزز وتزداد وذلؾ بإتباع اإلجراءات التالية
ٔ-تحديد الغرض من االستراتيجية وبيان أىمية كل استراتيجية من استراتيجيات التدريس التبادلي
األربعة.
ٕ-توفير إرشادات توضح طريقة توظيف كل استراتيجية.
ٖ-نمذجة استخدام االستراتيجية من قبل المعمم.
ٗ-توفير فرص لبلستخدام المتكرر لبلستراتيجيات ,والتقديم عمى أساس ما ىو مطموب.
٘-وجود نموذج شرح االستراتيجية لكل من المعمم والمتعمم.
-ٙالتوضيح لممتعممين أين ومتى يمكن تطبيق االستراتيجيات ,وكيف يمكن أن يختمف تطبيق
االستراتيجيات باختبلف الطمبة لنفس المحتوى ,وكيف يختمف الطمبة في تطبيق االستراتيجية بالرغم

من تشابو المحتوى).)Gardener: 2004 ;228
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المحور الثالث  :التفكير التأممي Reflective Thinking
لما كان التفكير ذروة سنام العمميات العقمية ,فإن التربية ال تستطيع تجاىمو ويصبح لزامًا

عمى المربين بذل أقصى الجيود التربوية المبلئمة لتنمية عممية التفكير ,وبما أن عممية التفكير
تشمل سائر المجاالت ,فبل يستطيع أحد أن يزعم بأن التفكير حك ًار عمى مستوى دراسي معين دون
غيره ,ويمكن أن توظف التربية المقررات الدراسية جميعيا ,وأن تسخر عناصر المنيج كميا لتنمية

عممية التفكير لدى الطبلب؛ ألن التفكير ىدف تربوي أساسي يسيم في تحقيقو محتوى المقرر في
كل فرع من فروع المعرفة ,ولمطريقة التربوية دور ال غنى عنو في عممية التفكير ,فالمعمم الذي ال
ييتم إال بالحفظ فقط يصيب التفكير إصابة قاتمة ,والمعمم الذي يييئ لمطبلب جواً يسوده االطمئنان
النفسي يزيد من قدرتيم عمى التفكير ( عودات.)ٗ :ٕٓٓٙ ,

التفكير لغة :
 التفكير في المغة يشتق من مادة ( فكر ) وىو إعمال الخاطر في الشئ والتفكر اسم التفكير وىوالتأمل ( ابن منظور ) ٖٓٚ :ٔٗٔٛ ,

-والتفكير ىو تردد الخاطر بالتأمل والتدبر بطمب المعاني  ,جاء في المعجم الوسيط فكر وفُ ِكر

وِفكرا.

-تأمل بنظر و رؤية في الشئ  ,وفكر في األمر أعمل عقمو ورتب بعض ما يعمم ليصل إلى

المجيول .

 وأفكر في األمر فكر فيو فيو مفكر وفكر في المشكمة  :أي أعمل عقمو فييا ليتوصل إلى حميافيو مفكر  ,وفكر فبلن باألمر  :أخطره في بالو  .وأفت كر  :تذكر  ,وفكر في األمر  :أعمل عقمو
فيو ,وتفكر في األمر :أفتكر  ( .مذكور ) ٕٚٗ :ٜٔٛ٘ ,

التفكير اصطالحاً
ىو إعمال العقل في المعموم لموصول إلى معرفة المجيول ( المعجم الوسيط .) ٜٙٛ : ٜٕٔٚ ,والتفكير التأممي ىو أحد أنماط التفكير التي يجب االىتمام بيا ,وتشجيع الطبلب عمى

ممارستيا ,ولن يكون ذلك إال عند فيم المعمم ليذا النمط من التفكير ,واستخدام الطرق المحفزة لو.
وال يعد التفكير التأممي عممية سيمة ,ألنو يتطمب تركي ًاز مستم ًار ليس فقط في الموضوع ,ولكن أيضًا

في كيفية تصور المعرفة الكمية ,وامكانية تغيير طريقة التفكير في ضوء الخبرة السابقة والحالية,
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ظم
بل عن طرق تحميمو وىذا ما يميزه عن التفكير المن ّ
فيو يشمل النظر الكمي إلى النشاط  ,فض ً

المعتاد). ( Moseley , 2005, 314

كما يضيف ليونز (  ) Lyons, 2010, 12من مقالة جون ديوي لماذا يجب أن يكون
التفكير التأممي ىدفاً لمتربية؟ بأن التفكير التأممي يقمل من التسرع والتفكير بشكل روتيني ,ويمكننا

من التبصر في األمور ,والعمل بطريقة مدروسة ومتعمدة لتحقيق أغ ار ض محددة عن طريق وضع

النتائج المترتبة عمى طرق مختمفة وفق خطوط العمل قبل العقل ,كما تؤكد عمى أن ممارسة التفكير
يحول الشخص من مستيمك إلى
التأممي ّ
منتج لممعرفة عن طريق االنخراط في األسئمة السابرة.
وترى كوفاليك و أولسن (  ) Kovalik & Olsen, 2010, p4بأن الميل إلى التفكير
ويحسن التعمم وصنع القرار,
التأممي عادة ال تقدر بثمن بالنسبة لمعقل ,فيو يقمل من اإلجياد,
ّ
ويعزز األداء ,ويتيح لمطبلب االنتقال من " ماذا في ذلك؟" إلى "كيف
يمكنني استخدام ىذا في الحاضر والمستقبل؟" ,كما يساعدىم عمى تخزين التعمم في الذاكرة
طويمة المدى.

تعريؼ التفكير التأممي
بدأ التفكير التأممي في بداية كتابات ديوي  Deweyوغيره من المربين كنوع من التفكير
الذي ييدف إلى تطوير النمو الميني لممعممين من خبلل مراجعة اإلجراءات
المستخدمة في تدريسيم ,واكتشاف نقاط القوة والضعف وتعديميا ,وازداد ىذا االىتمام لدى
التربويين المعاصرين في القرن الحالي مثل شون  Schonوبوالرد  Pollardوكورثجان

 Korthagenوىندرسون  Hendersonوفونت  Fontألن التأمل يبني لدى المعمم وعيًا لذاتو مما

يساعده عمى إدراك ممارساتو ومشاعره ومعتقداتو ,ويمكن أن يتم التفكير التأممي باالعتماد عمى

وسائل وطرق عدة يتم فييا جمع البيانات من زيارات األقران ونقدىم لبعضيم البعض ,أو كتابة
صحائف التأمل اليومية ,وكتابة المقاالت لمرجوع إلييا وتقويم ما أمكن من اإلجراءات المتبعة (

)Redmond, 2006, p13
ويعد جون ديوي كما يشير (العارضة ) ٔٛ : ٕٓٓ٘ ,أول من طرح مفيوم التفكير

التأممي في كتابو كيف نفكر؟ (  How We Think؟) الذي أعده لممعممين ,وقد كان افتراض
ديوي األساسي ىو أن التعمم يتحسن إلى حد أنو ينشأ عن عممية التأمل التفكيري العميق ,ثم
تكاثرت بعد ذلك المصطمحات الخاصة بالتفكير التأممي بمرور الزمن ,وتولد منيا مصطمحات كثيرة
مثل :التفكير الناقد (  ,) Critical Thinkingوحل المشكمة (  ,) Problem Solvingوالتفكير
ذو المستوى العالي ( ) Higher level thought
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و يعرف (إبر اىيم) ٗٗٚ: ٕٓٓ٘ ,التفكير التأممي بأنو  ":عممية عقمية تقوم عمى تحميل
الموقف المشكل إلى مجموعة من العناصر ,ودراسة جميع الحمول الممكنة وتقويميا والتحقق من
صحتيا قبل االختيار ,أو الوصول إلى الحل الصحيح لمموقف المشكل".
ويعرفو( بركات ٕٓٓ٘,

 ) ٔٓٛ :بأنو " :قدرة الطالب عمى التعامل مع المواقف

واألحداث والمثيرات التعميمية بيقظة ,وتحميميا بعمق ٍ
وتأن لموصول إلى اتخاذ القرار المناسب في
الوقت والمكان المناسبين لتحقيق األىداف المتوقعة منو".

ويعرفو ( عفانة والمولو  ) ٘-ٗ : ٕٕٓٓ ,بانو  ":قدرة الطالب المتعمم عمى تبصر
المواقف التعميمية وتحديد نقاط القوة والضعف وكشف المغالطات المنطقية في ىذه المواقف واتخاذ

بناء عمى دراسة واقعية لمموقف التعميمي  ,ويقوم عمى خمس ميارات
الق اررات واإلجراءات المناسبة ً
 :الرؤية البصرية  :وىى القدرة عمى عرض جوانب الموضوع والتعرف عمى مكوناتو سواء كان
ذلك من خبلل طبيعة الموضوع أو إعطاء رسم أو شكل يبين مكوناتو بحيث يمكن اكتشاف

العبلقات الموجودة بصريًا.

الكشف عن المغالطات  :وىي القدرة عمى تحديد الفجوات في الموضوع  ,وذلك من خبلل
تحديد العبلقات غير الصحيحة أو غير المنطقية أو تحديد بعض التصورات الخاطئة أو البديمة

في إنجاز الميام التربوية .

الوصول إلى استنتاجات  :وىي القدرة عمى التوصل إلى عبلقة منطقية معينة من خبلل

رؤية مضمون الموضوع والتوصل إلى نتائج مناسبة.

إعطاء تفسيرات مقنعة  :وىي القدرة عمى إعطاء معنى منطقي لمنتائج أو العبلقات الرابطة

وقد يكون ىذه المعنى معتمدًا عمى معمومات سابقة أو عمى طبيعة الموضوع وخصائصو .

وضع حمول مقترحة  :وىي القدرة عمى وضع خطوات منطقية لحل الموضوع المطروح

وتقوم تمك الخطوات عمى تصورات ذىنية متوقعة لمموضوع المطروح .

ويعرف ىمفش وسميث(  )Hullfish & Smith, 1963 , 50التفكير التأممي " بتأمل

الطالب لمموقف الذي أمامو وتحميمو إلى عناصره ورسم الخطط البلزمة لفيمو حتى يصل إلى
النتائج التي يتطمبيا ىذا الموقف ثم تقويم ىذه النتائج في ضوء الخطط التي وضعت لو ,ويبدأ
التفكير التأممي عندما يشعر اإلنسان باالرتباك إزاء مشكمة يواجييا أو مسألة يود حميا فيعمل عمى
تحديد المشكمة وفرض فروض الحل ومحاولة اختبارىا".

89

فيما يراه ليونز (  ) Lyons, 2010, 12بانو نوع من التفكير الذي يعتمد عمى معالجة
أكثر من موضوع في العقل ,واعطائيا اىتمام أجدى عمى التوالي.
بينما يضيف (عبد اليادي و مصطفى ) ٕٕٖ :ٕٓٓٔ ,بأن التفكير التأممي ىو " نمط
من التفكير السابر التحميمي الذي يقوم عمى التأمل والتحميل والتفسير مما يكسب الطالب صفة
الموضوعية ,صقل الشخصية من الناحية العممية ,وجعمو صبو ًار مثاب ًار قاد ًار عمى التفسير العممي

السميم".

في حين تصفو (ميسر عودات " ) ٚٓ : ٕٓٓٙ ,بأنو عممية ذىنية نشطة واعية حول
اعتقادات وخبرات الفرد ,بحيث يتمكن من خبلليا الوصول إلى النتائج والحمول.
كما يعرفو (ربابعة ) ٜ٘ : ٕٜٓٓ ,بأنو "عممية ذىنية لممشكبلت التي تعترضو أنشطة

تعتمد عمى المراقبة الذاتية حول المعتقدات ,وتحميميا واستيعابيا لموصول إلى نتائج مرضية" .

وكذلك يعرفو( خوالده )ٙٚ :ٕٓٔٓ ,بأنو "عممية تفكر واىتمام ومراقبة لمموقف الذي

يواجيو الفرد أو الموضوع الذي يكتب في و بحيث يجب تحميمو بعد فيمو واستيعابو ,باإلمعان بجوانبو
ومراجعتو وتقويمو ضمن ثبلث ميارات أساسية ىي :االنفتاح الذىني أو التوجيو الذاتي ,والمسؤولية

الفكرية في ضوء المعارف والخبرات التي يكتسبيا".
ويعرفو (القطراوي  ) ٔٓ : ٕٓٔٓ,بأنو " نشاط عقمي ىادف يقوم عمى التأمل من خبلل

ميارات الرؤية البصرية ,الكشف عن المغالطات ,الوصول إلى استنتاجات ,إعطاء تفسيرات مقنعة
ووضع حمول مقترحة لممشكبلت العممية ,ويقاس باختبار التفكير التأممي المعد لذلك".

أىمية التفكير التأممي
يمكن أن تتضح أىمية دراسة التفكير التأممي بالنظر إلى المجتمع الحديث وازدياد تعقيداتو,

وكذلك تيسي ر المعمومات وتغيرىا بسرعة أكبر ,مما يقتضي من مستخدمييا إعادة التفكير بشكل
مستمر ,كذلك تغير االتجاىات وتغير أساليب حل المشكبلت ,وىكذا تتنامى أىمية استثارة التفكير
التأممي في أثناء التعمم لمساعدة الطبلب في تطوير أساليب تطبيق المعرفة الجديدة في المواقف

الصعبة خبلل نشاطاتيم اليومية ,والتفكير التأممي نوع من النشاطات العقمية التي تساعد الطبلب

عمى تكوين وتطوير ميارات تفكير ذات مستوى أعمى ,وبالتالي يرى العارضة  ,بأن ممارستو
تكسب الطبلب القدرة عمى:
 -ربط المعرفة الجديدة بفيم سابق.

 االرتقاء بالتفكير لمحدود المجردة المفاىيمية.ٓ9

 تطبيق استراتيجيات محددة عمى ميمات جديدة لم يسبق ليا مثيل. فيم التفكير الخاص بيم واستراتيجياتيم التعممية.وىذا النوع من التفكير يم ّكن المتعممين من اكتساب معرفة الذات؛ إلثبات فيميم لمقيم

األخبلقية الجديرة باالىتمام ,أو لؤلخذ بوجية نظر اآلخرين ,والتفكير في بعض اإلجراءات لماذا
ىي األفضل ,والنظر في البدائل وعواقب األفعال.

ويمكن لمطبلب من خبلل إدراك التفكير التأممي عمل ترتيب لممتناقضات والمقارنة بينيا,
كما يسمح بإعادة تشكيل الموضوع والتوضيح والشرح لؤلىداف والفكرة الرئيسة ,كما أن ممارسة
التفكير التأممي يزيد الخبرة في التعمق والتبصر في األمور عند الشخص ,وبالرغم من تشابو

المشكبلت الفردية لمممارس ليذا التفكير يجب أن يواجو ىذه المشكبلت ويعمل عمى حميا ,وغالبًا

ما يخترج في عقمو عن المعرفة الممموسة إلى غير الممموسة وىذه من الضروريات لفنون حل

المشكمة في التفكير التأممي (عمايره.) ٜٗ -ٗٛ :ٕٓٓ٘ ,

ويبيف(عبد الوىاب  ) 044-045: 8442 ،أىمية التفكير التأممي بما يمى
ٔ  .يتضمن التفكير التأممي التحميل واتخاذ القرار  ,وقد يسبق عممية التعمم ويحدث أثناءىا وبعدىا .
ٕ .عندما يفكر الفرد تفكي ًار تأمميًا يصبح قاد اًر عمى ربط األفكار بالخبرات السابقة والحالية والمتنبأ

بيا.

ٖ .المتأمل ىو الذي يخطط ويراقب دائمًا  ,ويقيم أسموبو في العمميات والخطوات التي يتخذىا
إلصدار الحكم .

ٗ .التفكير التأممي ضروري لممتعمم  ,حيث يتطمب اندماج العقل فيما يتم تعممو ومع تنقل الطمبة
من معمم آلخر يتعزز التفكير إذا تكررت أنماطو في مجاالت المحتوى العديدة .

٘ .يعد التفكير التأممي من الميارات الميمة في التعمم القائم عمى حل المشكبلت .
 . ٙيساعد الطمبة عمى التفكير الجيد ويعمق العمميات البلزمة لحل المشكبلت والخطوات المتبعة

بيا.

 .ٚيساىم في تنمية اإلحساس بالمسؤولية والعقل المتفتح والخبلق .
 .ٛيكون الفرد المتأمل أكثر قدرة عمى توجيو حياتو  ,وأقل انسياقاً لآلخرين .
 .ٜيعطي الطمبة إحساسًا بالسيطرة عمى تفكيرىم واستخدامو بنجاح.

ٓٔ .ينمي شعور الثقة بالنفس في مواجية الميمات المدرسية والحياتية .
كما ترى الباحثة بأن تدريب المعمم لطبلبو عمى استخدام ىذا النوع من التفكير يساعدىم
عمى زيادة ربط المعمومات بعضيا ببعض ,من خبلل ربط المعرفة الحالية بالمعرفة أو الخبرة

السابقة؛ لذلك يسمح لمطالب بتعديل المعرفة إلى معرفة جديدة ,بينما تطويره عند المعممين والطبلب
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يؤدي إلى اإل يجابية تجاه المعمومات الخارجية ,ويساعد الطالب عمى التحميل والتأني أثناء معالجة
الموضوعات المختمفة ويعزز االرتباط بين مختمف وجيات النظر من خبلل التركيز عمى أسئمة
أساسية.

العمميات العقمية المتضمنة في التفكير التأممي
يشير (عفانة وعبيد ) ٕ٘ : ٕٖٓٓ,؛ و (ميسر عودات) ٚٔ : ٕٓٓٙ ,
أن التفكير التأممي يتضمن عدة عمميات عقمية تظير من خبلل ما يكتسبو الطالب و البد أن تتوافر
عمميات عقمية معينة تعتمد عمى القدرة والميل والخبرة عند مواجية الفرد لمموقف المشكل لديو .
وعمى الفرد أن يختار ما بين خبراتو والعادات والمعارف التي تبلئم الموقف المشكل الذي يواجيو ,
بذلك عميو أن يعيد تجميع ىذه الخبرات في نمط جديد من االستجابات التي تنطبق عمى الظروف

المشكمة لديو .
ويمكن أن تتميز العمميات العقمية المتضمنة في التفكير التأممي بما يمي :

ٔ .الميل واالنتباه الموجيان نحو اليدف  ›- - -اتجاه.
ٕ .إدراك العبلقات  ›- - -تفسير.
ٖ .اختبار وتذكر الخبرات المبلئمة  › - - -اختبار.

ٗ .تمييز العبلقات بين مكونات الخبرات  › - - -استبصار.
٘ .تكوين أنماط عقمية جديدة  › - - -ابتكار.
 .ٙتقويم الحل كتطبيق عممي  › - - -نقد.
وعند مبلحظة تفكير الكثير من الناس نجد أنو يتوقف عند الخطوتين األولى والثانية ,وقد

بل من الخبرات ونقنع
نقنع بقبول أحكام اآلخرين وىذا يجنبنا عممية التفكير التأممي ,وقد نستدعي قمي ً

أنفسنا بالحمول القائمة عمييا ,وقد نستخدم الخيال أكثر من الواقع ونبني حمولنا عمى أساسو ,وقد
نندفع إلى االستغراق في كل مظاىر التفكير الجيد عندما ال يرضى اآلخرون عن استنتاجنا ,وعمينا

عندىا أن نستمر في تدعيم وجية نظرنا بالبحث عن أدلة تؤيدىا وتؤكدىا.

كما يضيف( إبراىيم  ) ٗٗٙ :ٕٓٓ٘,مجموعة أخرى من تمك العمميات تتمثل فيما يمي:
ٔ .القدرة عمى تحديد المشكمة .

ٕ .القدرة عمى تحميل عناصر الموقف في المشكمة .
ٖ  .القدرة عمى استدعاء القواعد العامة التي يمكن تطبيقيا وكذلك األفكار والمعمومات التي ترتبط
بالمشكمة
ٗ  .القدرة عمى تكوين فروض محددة لحل الموقف المشكل واختيار كل فرض في ضوء المعايير

المقبولة .

ٕ9

٘  .القدرة عمى تنظيم النتائج التي يمكن الوصول إلييا بطريقة يمكن االستفادة منيا لمتوصل إلى
حمول مناسبة لممشكمة .
في ضوء ما سبق ترى الباحثة أن التفكير التأممي عممية عقمية تقوم عمى تحميل الموقف
وتحديده إلى عناصر  ,ودراسة جميع الحمول الممكنة وتقويميا والتحقق من صحتيا قبل االختبار ,

وبذلك يتم الوصول إلى اليدف المنشود .

وما تبلحظو الباحثة أن تمك العمميات العقمية التي تتضمنيا عممية التفكير التأممي تنمي
لدى المتعمم مستويات دنيا وعميا من النشاط العقمي ,فيي تستدعي األفكار السابقة وتساعده عمى

انتقاء المفيد منيا؛ لتميي ز العبلقات الجديدة بين أجزاء المعرفة الحالية ,والتي تقوم كأساس إلنتاج
الجديد من األفكار ونقدىا.
وبما أن التعريف اإلجرائي لمتفكير الناقد ىو تفكير تأممي معقول يركز عمى ما يعتقد بو

الفرد أو يقوم بأدائو ,وىو قائم عمى فحص وتقويم الحمول المعروضة من أجل إصدار حكم حول
قيمة الشيء ,بالتالي فالتفكير التأممي يتضمن بعض العمميات العقمية المستخدمة في التفكير الناقد
ومنيا:
 -الفحص والتحميل الدقيق لممعرفة أو الموقف.

 البحث عن األسباب وتحديدىا ,والبحث عن بدائل الحمول ليا. تقويم البدائل الختيار أفضميا. -الوصول إلى االستنتاجات الواضحة من خبلل تمخيص النتائج.

مراحؿ التفكير التأممي
حمل ( جون ديوي ) في كتابو ( كيف نفكر  ) ٜٔٔٓ ,مراحل التفكير التأممي في عممية
حل المشكمة:
ٔ .الشعور بالمشكمة .
ٕ .تحديد المشكمة .

ٖ .اقتراح حمول ووضع فروض لممشكمة جمع المعمومات أو استنباط نتائج الحمول المقترحة بعد
وزن كل فرض واحتماالتو في ضوء ما لديو من حقائق.

ٗ .اختبار صحة الفروض واجراء التجارب المختمفة والممكنة .
وتعددت بعد ذلك آراء الباحثين في التفكير التأممي حول تحديد مراحل التفكير التأممي
بناء عمى ذلك ,ومنيم من يصنف
فمنيم من ينظر إليو كجزء من التفكير الناقد ويصنف مارحمو ً
مراحمو كمراحل حل المشكبلت كونو يتعامل مع موقف في صورة مشكمة ويظير (ىمفش وسميث

) ٙٔ- ٙٓ : ٜٖٔٙ,
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ولخص ( بويدستن  ) Boydston: 2008, p120-121تمك المراحل في اآلتي:
ٔ -وجود موقف مشكل واالعتراف بو.
ٕ -استيضاح المشكمة ,عن طريق معرفة أسباب حدوثيا.
ٖ -تكوين الفروض واختبارىا وتعديميا.

ٗ -اعتماد أكثر الفروض تعزي اًز  ...كما وصفت ميسر عودات  ( ) ٚٗ : ٕٓٓٙنقبلً عن شون
( ) Shoon, 1987

 .ويمر التفكير التأممي كما يراه (عفانة وعبيد(, ) ٘ٔ: ٕٖٓٓ ,عبداليادي و مصطفى,

ٕٔٓٓ  ) Lyons, 2010, p12( , ) ٕٖٖ :بعدة مراحل وىي كما يمي:
ٔ -الوعي بالمشكمة .
ٕ -فيم المشكمة.

ٖ -وضع الحمول المقترحة وتصنيف البيانات واكتشاف العبلقات.
ٗ -استنباط نتائج الحمول المقترحة و قبول أو رفض الحمول.
٘ -اختبار الحمول عمميًا (تجريب) وقبول أو رفض النتيجة.

وال تسير خطوات التفكير التأممي باستمرار بنفس التتابع الذي حدده ديوي كما أنيا ليست

بالضرورة مراحل فكرية منفصمة ,ولكن يحدث كثير من التداخل فيما بينيا ,كما أن التفكير التأممي
ليس مرادفًا لطريقة حل المشكبلت ,عمى أن مراحل المشكبلت ومياراتيا غالبًا ما يتضمنيا التفكير
التأممي (ميسر عودات.) ٚٓ : ٕٓٓٙ ,

مستويات التفكير التأممي
يعتبر التفكير التأممي أحد النشاطات العقمية التي يقوم بيا الفرد في أغمب األحيان لكن
إدرك لممستوى الذي يصنف فيو نشاطو ىذا ,وقد يعتمد معظم األشخاص ىذا النشاط كنشاط
دون ا
يومي ,ويطمقون عميو لفظ (تأمل) ,لكن ليس كل نشاط تأممي يحقق الفائدة المنشودة منو عن طريق

الممارسة العابرة ,ويتضح ذلك من المستويات التي صنف بيا التأمل الذي يمكن لمفرد ممارستو,
حيث اختمفت تصنيفات الباحثين ليا تبعًا لئلجراء المتخذ فييا أو تبعًا لمغرض من استخدام مثل ىذا

النوع من التفكير أن ىذا النوع من التفكير يصنف  ..التفكير ,كما يرى (عبدالسبلم :ٕٓٓ٘ ,
 ) ٔٛٚعمى ثبلث مستويات ىي:

المستوى األوؿ :التأمؿ العابر اليومي Everyday reflection fleeting
ويحدث التأمل اليومي أو العشوائي عند كل فرد وفي معظم األوقات ,وخاصة عندما ينفرد
االنسان بنفسو ,ولكنو تأمل يشمل التفكير والتذكر وال يكون بصورة متعمدة أو معمقة.
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المستوى الثاني :التأمؿ المدروس  -المتعيد : Deliberate reflection committed
يتضمن التأمل المتأني المدروس م ار جعة الشخص وتطويره لمممارسة الفردية بأي عدد من
الطرق المدروسة التي يمكن أن تكون فردية أو تعاونية ,والتأمل داخل ىذا المستوى ىو التأمل عمى
أو حول اإلجراء وربما يسيم أو ال يسيم مباشرة في تطوير الممارسة.

المستوى الثالث :التأمؿ المدروس والمنظومي  -المبرمج

Deliberate and

: systematic reflection - programmatic
وبرمج التطوير ,حيث يحدث التأمل من خبلل
المرجعة المتعمدة والثابتة ا
يحدث ضمن ا
اإلجراء أو العمل ,وىذه البرامج عادة تأخذ شكل المشاريع ,وحيث أنيا تتطمب فترة كبيرة من الوقت

والتخطيط الدقيق؛ فإنيا تتطمب التمويل في أغمب األحيان لدعم تمك الحاجات .وعمى الرغم من
ذلك فإن لكل مستوى من ىذه المستويات قيمة مؤكدة ,وأي مستوى يختاره الشخص ليعمل من
خبللو يكون محدداً إلى حد ما باليدف .بينما تحدد مستويات التفكير التأممي كما ذكرىا (خوالده

( , )ٙٛ :ٕٓٔٓ,ربابعة  ) ٕٙ-ٙٓ :ٕٜٓٓ,في أربعة مستويات ىي:
 -0العمؿ االعتيادي الروتيف()Habitual Action

وىو ذلك العمل المتكرر الذي يؤديو الفرد فيصبح نشاطاً يؤديو تمقائيًا.
 -8الفيـ االستيعاب( )Understanding Reflection
ويطمق عميو اسم العمل التفكيري ,إذ يفيد الطالب من المعرفة الموجودة من دون محاولة
تقويم تمك المعرفة.

 -2التأمؿ ()Reflection
حيث يعد ديوي أن التأمل ىو أصل التفكير التأممي كسمة لمتعمم والتعميم ,وبالتالي يمكن
تعريفو بأنو التفكير النشط والثابت والحذر في أي اعتقاد أو صيغة مفترضة من المعرفة في ضوء
األسس التي تدعمو ,والنتيجة التي يذىب إلييا.

 -0التأمؿ الناقد العميؽ()Critical Reflection
ويستخدم في ىذا المستوى التأمل المنطقي ويتضمن أن يدرك المتعمم لماذا يفكر ويشعر
ويعمل بالطريقة التي يعمل بيا؟ ,والتأمل المنطقي يتطمب مراجعة جادة وواقعية لبلفتراضات السابقة
من الوعي والبلوعي السابق لمتعمم ونتائجو.
٘9

بل عن فان مانين (
بينما يضيف (خوالده  ) ٙٛ :ٕٓٔٓ,ثبلث مستويات لمتفكير التأممي نق ً

 ) Van Manen, 1995وىي:

 -0المستوى التقني( )Technical Level
ويرتبط باالستراتيجيات المحددة التي تستخدم لموصول إلى أىداف ثابتة ,واالىتمام بفاعمية
الوسائل وكفايتيا لتحقيق غايات مقصودة.

 -8المستوى العممي( )Practical Level
وييتم بفحص شامل غير مقتصر عمى الوسائل ,بل ييتم باألىداف واالفتراضات التي
تستند إلييا ىذه األىداف ,كما ييتم بالمنتجات الحقيقية.
 -2المستوى النقدي ( )Critical Level
ويتضمن التفكير مميًا في االىتمامات االجتماعية واألخبلقية ,وصمتيا بالتضمين والتخطيط

إذ يتم الربط بين موضوع التعمم والعالم الخارجي ,وييتم أيضا بإصدار األحكام.

وترى الباحثة ب أنو ميما اختمفت مستويات التفكير التأممي ,فإن االستخدام غير المنظم
لمتأمل العادي ال يعطي النتائج ذاتيا المرجو تحقيقيا عند اعتماده كأسموب منظم لمتفكير

واستكشاف العبلقات بين المعارف حتى الوصول الستنتاجات صحيحة ,وبالتالي فإن التفكير
التأممي ال يطمق عمى السموك االعتيادي لمفرد إنما عمى النشاط العقمي المنظم نحو حل المشكبلت
وفيم األحداث المختمفة ,ويمكن لمفرد االنتقال من النشاط االعتيادي لمتأمل بالممارسة والتدريب
عمى مواقف مختمفة تساعده عمى الوصول لمرحمة التمكن من الميارات الممثمة لمتفكير التأممي.

ميارات التفكير التأممي
تعرف ميارات التفكير التأممي كما ذكرىا (عبد السبلم) ٕٔٙ : ٕٜٓٓ,
المقررت".
ا
تقييم وتفسير الدليل ,وتعديل اآلراء ,وعمل أحكام موضوعية ,وىي مؤكدة في كل
اما ( عفانة والمولو  ) ٘-ٗ :ٕٕٓٓ ,يقصد بيا النسبة المئوية لمتوسط الدرجة التي

يحصل عمييا الطمبة في اختبار ميارات التفكير التأممي الذي يشتمل عمى خمس ميارات أساسية
لمتفكير التأممي.
ويشتمل التفكير التأممي عمى خمس ميارات أساسية ذكرتيا (العماوي  ) ٚٓ: ٕٜٓٓ,؛ و

(عبدالحميد  ) ٕٚٛ :ٕٓٔٔ ,فيما يمي:
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 -0التأمؿ والمالحظة : Meditation and observation
اء كان ذلك من
ويقصد بيا القدرة عمى عرض جوانب المشكمة والتعرف عمى مكوناتيا سو ً
خبلل المشكمة ,أو إعطاء رسم أو شكل يبين مكوناتيا بحيث يمكن اكتشاف العبلقات الموجودة
بصرياً.
 -8الكشؼ عف المغالطات paralogisms revealing
القدرة عمى تحديد الفجوات في المشكمة وذلك من خبلل تحديد العبلقات غير الصحيحة أو

غير المنطقية ,أو تحديد بعض الخطوات الخاطئة في إنجاز الميام التربوية.

 -2الوصوؿ إلى استنتاجات : Conclusions
القدرة عمى التوصل إلى عبلقة منطقية معينة من خبلل رؤية مضمون المشكمة والتوصل
إلى نتائج مناسبة.

 -0إعطاء تفسيرات مقنعة : Provide Convincing explanations
القدرة عمى إعطاء معنى منطقي لمنتائج أو العبلقات الرابطة ,وقد يكون ىذا المعنى معتمدًا

عمى معمومات سابقة ,أو عمى طبيعة المشكمة وخصائصيا.

 -2وضع حموؿ مقترحة : Proposed Solutions
القدرة عمى وضع خطوات منطقية لحل المشكمة المطروحة ,وتقوم تمك الخطوات عمى

تطورات ذىنية متوقعة لممشكمة المطروحة.

كما تتفق الباحثة مع التعريفات السابقة لوضوح عباراتيا ,وكفايتيا في تفسير المعنى
المقصود بتمك الميارات ,فيما يتم قياس ميارات التفكير التأممي من خبلل إجابات التمميذات عمى
اختبار معد لقياسيا.

خصائص التفكير التأممي
يعتمد بصورة أساسية مستوى التعقيد في التفكير عمى مستوى الصعوبة والتجريد في المثير
 ,فقد ميز الباحثون خصائص التفكير التأممي في مستويين ىما :
ٔ .تفكير من مستوى أدنى أو أساسي .
ٕ .تفكير من مستوى أعمى أو مركب .

ٖ .تفكير فعال يتبع منيجية دقيقة  ,وواضحة ويبنى عمى افتراضات صحيحة .
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ٗ  .تفكير فوق معرفي  ,يوجد فيو استراتيجيات حل المشكبلت واتخاذ الق اررات  ,وفرض الفروض
,وتفسير النتائج  ,والوصول إلى الحل األمثل لممشكمة .
٘  .نشاط عقمي مميز بشكل غير مباشر  ,ويعتمد عمى القوانين العامة لمظواىر ينطمق من النظر,
واالعتبار  ,والتدبر ومن الخبرة الحسية ويعكس العبلقات بين الظواىر .

 .ٙيرتبط بشكل وثيق بالنشاط العممي لئلنسان  ,ويدلل عمى شخصية اإلنسان(جروانٗ٘: ٕٕٓٓ,

).
 . ٚالتفكير التأممي ناقد  :يختمف التفكير التأممي عن التفكير العادي فيو ذاتي اإلدراك يستمزم

التفكير في طريقة تفكيرك  ,والنظر في الموقف وتأممو .

 . ٛالتفكير التأممي يستمزم استخدام المقاييس  ,والرؤية البصرية الناقدة حيث يجب أن تكون
مقاييسو عالية المستوى .

 .ٜالتفكير التأممي واقعي  :وىو يعني التفكير بالمشكبلت الحقيقية.
ٓٔ  .التفكير التأممي عقبلني تبصري ناقد  ,يتفاعل بحيوية ويتوصل إلى حل المشكبلت التي قد
تقع .
ٔٔ  .التفكير التأممي يستمزم شد االنتباه وضبط االنتباه  ,وتعزيز اإلمكانيات الشخصية لمفرد ( ابو

نحل .) ٖٛ : ٕٓٔٓ ,

خصائص الشخص التأممي
التفكير التأممي كغيره من أنماط التفكير المختمفة ىو نشاط عقمي يسعى المعمم من خبلل
تحفيزه لدى الطبلب إلى تحقيق أىداف معينة ترمي في مجمميا إلى االستفادة مما يمتمكو من

خصائص ,ويرى (عمايره ( ,) ٘ٓ-٘ٔ : ٕٓٓ٘ ,وربابعو )ٖٙ : ٕٜٓٓ,بأن ممارسة التفكير
التأممي يجعل الفرد يمتمك عددًا من الخصائص التي تظير في سموكو الحقًا ويمكن إجماليا فيما

يمي:

 يقمل من االندفاع أو التيور. االستماع لآلخرين مع فيميم وتقمصيم العاطفي. -مرونة التفكير.

 اإلدراك لممكية التفكير. التدقيق والضبط. المساءلة واستيضاح المشاكل. تصوير المعرفة السابقة وتطبيقيا في مواقف جديدة. -الدقة في المغة واالعتقاد.
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 استخدام كافة األحاسيس. اإلبداع ,األصالة ,التبصر والفيم العميق. التساؤل ,حب البحث والتحقيق ,حب االستطبلع ,االستمتاع بحل المشكبلت عن طريق إثارةاألحاسيس مثل الظن واالعتقاد.

خطوات التفكير التأممي
حدد روس خطوات التفكير التأممي كما يمي )Ross , 1999 :13 ( :
ٔ .التعرف عمى المشكبلت التربوية .
ٕ .االستجابة لممشكمة من خبلل إجراء مشابو بينيا وبين مشكبلت أخرى جرت في سياقات مماثمة
.

ٖ .تفحص المشكمة والنظر إلييا من عدة جوانب .
ٗ .تجربة الحمول المقترحة  ,والكشف عن نتائج الحمول  ,والمغزى من اختبار كل حل وتفحص
النواتج الظاىرة  ,والضمنية لكل حل ثم تجربتو .تقييم الحل المقترح .

أما شون فقد حدد خطوات التفكير التأممي كما يمي) Shoon,1987:49 (:
ٔ .وصف األحداث الصفية .
ٕ .تحميل األحداث الصفية.

ٖ .اشتقاق استدالالت لؤلحداث الصفية.
ٗ .توليد قواعد خاصة.
٘ .تقييم النظريات الشخصية.

 .ٙالوعي بما يجري في المواقف التعميمية.
 .ٚتوجيو الق اررات ,واإلجراءات المنوي اتخاذىا .
وذلك من خبلل ثبلث مراحل لمتفكير التأممي وىي  :التأمل من أجل العمل  ,والتأمل أثناء

العمل والتأمل بالعمل .

عالقة التفكير التأممي بأنواع التفكير األخرى
التفكير التأممي وعالقتو بالتفكير الناقد
يقوم التفكير الناقد عمى عممية تقصي الدقة في مبلحظة الوقائع التي تتصل بالموضوعات

التي تناقش  ,والدقة في تفسيرىا واستخبلص النتائج بطريقة منطقية ومراعاة الموضوعية في العممية
كميا ( كشكو ) ٗ٘ :ٕٓٓ٘ ,
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ويؤكد ( عفانة والمولو ) ٕٔ-ٔٔ :ٕٕٓٓ ,بأ ن التفكير الناقد يشتمل عمى عدة ميارات
ينبغي أن تتوفر لدى الطمبة  .حتى يستطيعوا أن يحموا مشكمة معينة  ,كما أنو يتضمن العديد من
الميارات التفكيرية مثل التفكير االستنتاجي  ,والتفكير االستداللي  ,والتفكير التأممي .
ومما سبق يتضح أن التفكير التأممي يتضمن في معظم أساليب التفكير  ,فأسموب حل

المشكبلت ,واالستقصاء ,والتفكير الناقد تتضمن في مجمميا تفكي ًار تأممياً ال يمكن االستغناء عنو

لرسم جوانب الموقف المشكل بصريًا  ,وكشف جوانب الخطأ والضعف ومحاولة عبلجيا  ,والخروج
باستنتاجات عممية تساعد في وضع حمول منطقية لمموقف المشكل.

التفكير التأممي وعالقتو باالستقصاء
يقوم االستقصاء العممي عمى مجموعة من العمميات  ,وىذه العمميات تسمى عمميات
االكتشاف ,وىي  :المبلحظة والقياس والتصنيف والتنبؤ واالستدالل  .وىذه العمميات يستخدميا
اإلنسان في التأمل واكتشاف المفاىيم والمبادئ العممية  ,كما يقوم االستقصاء العممي عمى عمميات
إجرائية في التجريب واختبار صحة الفروض التي تم وضعيا .

بينما يقوم التفكير التأممي عمى استراتيجية محددة توصل المتأمل إلى صورة متكاممة من
الموقف المشكل ,وال تمزم اتخاذ خطوات عممية إجرائية مباشرة لتحويل صورة الموقف المشكل إلى
صورة أخرى ( كشكو. )ٗٗ :ٕٓٓ٘ ,

التفكير التأممي وعالقتو بحؿ المشكالت
يتداخل التفكير التأممي مع األسموب العممي في حل المشكبلت  ,فكل خطوة من خطوات
حل المشكمة تتضمن تفكي ًار تأمميًا  ,ولكنو ال يفيد مرادفًا ليذه الطريقة في حل المشكبلت  ,إال أنو

يصعب وضع المشكبلت التي يختارىا المعمم وطبلبو لمدراسة في الفصل وقت التفكير التأممي ,

نظ اًر لتعقدىا

وصيغتيا العاطفية وقصر الزمن وقمة المصادر المتاحة  ,وأقصى ما يستطيع الدارس عممو

إزاء ىذه المشكمة المختارة لمدراسة في طريقة حل المشكبلت ال يتعذر وضع حمول ليا  ,عمى أن
مراحل المشكبلت ومياراتيا غالبًا ما ينظميا التفكير التأممي .

وعمى ىذا فإن كل من حل المشكبلت والتفكير التأممي طريقة ,أو عممية أكثر منيا نتاج

نيائي  ,قضى التفكير التأممي ال قيمة لم حقائق سوى أنيا تفيد كمادة لمتحميل  ,بينما تفيد المفاىيم
والتعميمات في توضيح واثراء التأمل وتدعيمو (عفانة والمولو.) ٔٔ :ٕٕٓٓ ,

وترى الباحثة أىمية التفكير التأممي في حياة الطمبة المدرسية  ,أو الحياتية  ,ألنو يساعدىم

عمى ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة  ,بما يعطييم الثقة بالنفس  ,ويكونوا أكثر اعتماد ًا
ٓٓٔ

عمى أنفسيم في إصدار األحكام والق اررات التي تخصيم  ,وبذلك يكون تفكيرىم تأمميًا مما يساعدىم
عمى النجاح في أداء الميام  ,ومما يساعدىم عمى تنمية اإلحساس بالمسؤولية والسيطرة عمييا .

معوقات تعميـ التفكير التأممي
من أىم األسباب التي تعيق التفكير التأممي :

ٔ-عدم وجود معممين يعتمدون عمى التفكير التأممى كأسموب استراتيجى لمتدريس مع ندرة األبحاث
والدراسات الخاصة بالتفكير التأممي .
ٕ-اعتماد معظم المعممين عمى الحفظ والتمقين واسترجاع المعمومات وترديدىا .
ٖ-احتكار المعمم لوقت الحصة ,وعدم تنمية ميارات التفكير ,واألسئمة المفتوحة ,والتعميم التعاوني

لدى الطمبة .

ٗ-عدم استجابة المعممين لمتطور المعرفي والعممي ,والرتابة والروتين المعتاد لدييم  ,ومقاومتيم
التغيير .

٘-اعتماد معدي المنياج واإلدارة التربوية عمى اختبارات تقيس الحفظ والتذكر عند الطمبة ( جبر ,
ٕٗٓٓ .) ٕٕ:
وترى الباحثة أن من أىم معيقات التفكير التأممي في مدارسنا الفمسطينية ىو اعتماد

المعممين عمى طريقة التدريس بأسموب اإللقاء والمحاضرة والمفظية في التعميم  ,لعدم إلماميم الكافي
بميا رات تدريس التفكير التأممي .
وقد أكدت العديد من الدراسات أن اختبارات التحصيل في المدارس تعتمد األسئمة التي
تقيس التذكر والفيم كدراسة ( أبو دقة  , ) ٜٙٚ :ٕٓٓ٘ ,وعدم تركيز اإلدارة التربوية في فمسطين

بتعميم ميارات التفكير ووضعيا ضمن منياجنا الفمسطيني .

التفكير التأممي والمنياج الفمسطيني
ىناك عبلقة بين التفكير التأممي والمنياج  ,وىى عبلقة عضوية  ,حيث أن المنياج يجب
أن يحتوى عمى التفكير التأممي ,و توجد عدة طرق يستخدم فييا التفكير التأممي في حل المشكبلت
في مواقف التعمم إلثارة ومساندة الطمبة  ,لذلك عمى المعمم القيام بما يمي  ( :عفانة) ٕ٘ :ٕٖٓٓ,

ٔ .جعل الطمبة يحددون المشكبلت موضوع البحث  ,واستيعابيا بوضوح في عقوليم .
ٕ .حث الطمبة عمى استدعاء األفكار المتعمقة بالمشكمة  ,وذلك من خبلل تشجيعيم عمى :
-تحميل الموقف.

تكوين فروض محددة .ٖ .حث الطمبة عمى تقويم كل اقتراح بعناية بتشجيعيم عمى :
ٔٓٔ

تكوين اتجاه غير متحيز  ,وتعميق الحكم أو النتيجة.نقد كل اقتراح واختبار أو رفض االقتراحات بنظام .مراجعة النتائج.ٗ  .حث الطمبة عمى تنظيم المادة حتى تستخدم في عممية التفكير بتشجيعيم عمى:
-إحصاء النتائج من حين آلخر.

-استخدام طرق الجدولة والتعبير البياني .

الدرسي :يرى(( Boydston, 2008, p125
التفكير التأممي والمنيج ا
ان التفكير التأممي ىو أحد األنماط المستخدمة في التفكير الموجو نحو حل مشكمة معينة

أو غموض معين في التعمم ,فمجموعة معينة من الظروف التي نسمييا المشكمة تتطمب مجموعة

معينة من استجابات تيدف لموصول إلى حل معين .أو المبلحظ عمى تفكيرنا المعتاد اتصافو
بالغموض ,وتضمين أسس التفكير التأممي في المنيج الدراسي يفيدنا بالدرجة األولى في التخمص
من التسرع ,والتفكير بشكل روتيني ,وتوجيو أنشطتنا

وفقاً لخطة توصمنا إلى النتيجة التي نرغب بيا ,وذلك عبر طرق مختمفة توصمنا في

األخير إلى إنتاج عمل ذكي .

كما أن التفكير التأممي ىو جزء من عممية التفكير الناقد حيث يتم فيو عمميات تحميل

وا صدار لؤلحكام حول ما تم اتخاذه من إجراءات أثناء التفكير في الحل ,مما يكسب الطالب القدرة
عمى النظر إلى المعرفة بحذر وثبات؛ ألنو يتعامل مع األسباب التي تدعم تمك المعرفة,
واالستن تاجات التي تقوده إلييا ,وبالتالي فإن المشاركة الفاعمة لمطبلب في التفكير التأممي تركز
عمى نقد معارفيم ,وما يحتاجون إلى معرفتو ,والربط بين حاالت التعمم المختمفة.

بينما التفكير الناقد ينطوي عمى مجموعة واسعة من الميارات القيادية التي تؤدي لتحقيق
النتائج المرغوب فييا ,أما التفكير التأممي فيركز عمى عممية إصدار األحكام حول ما حدث .ومع
ذلك فالتفكير التأممي ىو األكثر أىمية في دفع التعمم أثناء حاالت معقدة من حل المشاكل؛ ألنو

يوفر لمطبلب فرصة لمرجوع خطوة إلى الوراء والتفكير في كيفية حل المشكبلت بصورة فعمية,
وكيف يتم اعتماده عمى مجموعة معينة من االستراتيجيات لتحقيق أىدافو ,كما يوفر لمطبلب
المستوى المتوسط من الميارات العقمية البلزمة الستخدام اختبارات التعمم ,وتحديد ما تعمموه,

بناء عمى معمومات واختبارات جديدة ,ونقميا إلى التعمم في حاالت أخرى ,وبالتالي
وتعديل فيميم ً
ينبغي إدراج استراتيجيات التفكير التأممي في البيئة التعميمية لمساعدة الطبلب عمى تطوير قدراتيم
عمى التفكير في تعمميم (الحارثي .) ٗٙ : ٕٓٔٔ ,

ٕٓٔ

من أجل ذلك يجب أن يحتل التفكير التأممي مكانًا محوريًا في المنيج ,مع مراعاة أنو

عندما يقدم الطالب أسئمة جيدة عما يتصوره يتح سن لديو مستوى التفكير أنو يمكن تحديد مؤشرات
 ..التأ ممي .وبناء عمى ذلك يرى (ابراىيم )ٗٗٚ :ٕٓٓ٘ ,محورية لمتفكير التأممي في الفصل
الدراسي ,ليستخدميا المعممون في إقرار ما إذا كان طبلبيم يتعممون تكوين وتطبيق المعمومات
الجديدة أم ال ,وىي:

ٔ .إعطاء الطبلب الوقت الكافي لمتفكير قبل أن يطمب منيم اإلجابة عن األسئمة.
ٕ .التركيز عمى اختبار عدد قميل من الموضوعات وليس فقط التغطية الشكمية لمعديد منيا.
ٖ .جعل الطبلب يوضحون ويبررون آراءىم.

ٗ .إنتاج الطبلب ألفكار أصيمة وغير تقميدية أثناء التفاعل.
ومن الميم أيضاً إعطاء الطالب فرصة لمتأمل ,وأن يقرر لماذا يتعمم أو لماذا يفشل في

التعمم؟  ,كما يعد التعمم التأممي عبارة عن مفتاح لمساعدة الطالب عمى تطوير نفسو في تنظيم
المعمومات التي تعمميا ,ويمكن تسييل ذلك من خبلل استخدام طريقة المساءلة لسقراط ,كما أن
ممارسة التفكير التأممي يساعد الطبلب عمى تط وير مقدرتيم عمى تحدي اإلدراك الحسي الخاطئ
وتصديق أنفسيم ,ألنيم تأكدوا من الحقيقة عن طريق التفكير التأممي وعدم تصديق اآلخرين ممن
يعيقون التفكير ,وتطوير المناقشة بطريقة تأممية يؤدي إلى نجاح في العممية التعميمية ,كما تؤثر

نوعية المعمم وامكاناتو ومصادر المعرفة والمعمومات التي يقدميا عمى عمل أساس جيد لممناقشة
التأممية (عمايرة.)ٗ٘ ,ٕٓٓ٘ ,

ومما سبق يتضح لمباحثة أن التفكير التأممي يمكن أن تتم تنمية مياراتو من خبلل

المقررات الدراسية ,عن طريق استخدام أساليب معينة تساعد الطالب عمى اكتساب مياراتو
وتنميتيا.

ٖٓٔ



الفصؿ الرابع
إجراءات الدراسة
• منيج الدراسة
• مجموعتا الدراسة
• أداة الدراسة

• إجراءات الدراسة
• األساليب اإلحصائية

ٗٓٔ

الفصػؿ الرابػع
إجػػػراءات الدراسة
يتناول ىذا الفصل اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة لئلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار

صحة فروضيا ,فيتناول من يج البحث المتبع ,ويصف مجموعتي الدراسة وأسموب اختيارىما ,ويبين
خطوات بناء أداة الدراسة ,وآليات صدقيا وثباتيا والتصميم التجريبي ,وضبط المتغيرات ,كما

يتضمن كيفية تنفيذ الدراسة واجرائيا ,والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات.

منيج البحث وتصميمو
استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,حيث أخضعت الباحثة مستويين من المتغير
المستقل لمتجربة في ىذه الدراسة ,وىو التدريس باستراتيجيتين مختمفتين ىما  :الفورمات والتدريس
التبادلي ,لقياس أثر كل منيما عمى المتغير التابع وىو التفكير التأممي لدى طالبات الصف الثامن,
كما تم إتباع تصميم المجموعتين المتكافئتين باختبارين قبمي وآخر بعدي .

مجموعتا الدراسة
تكونت مجموعتا الدراسة من صفين من طالبات الصف الثامن في مدرسة الماجدة وسيمة
(ب) لمبنات بمحافظة غزة لمعام الدراسي ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/م التي اختيرت قصديًا,

وبمغ عدد

الطالبات (ٕ )ٛطالبة ,بعدد (ٔٗ) طالبة لكل فصل  ,حيث تم اختيارىما عشوائيا ألغراض
الدراسة من بين ( )ٙصفوف ,وقد تم دراسة مجموعة طالبات الصف ( )ٔ/ٛباستراتيجية التدريس
التبادلي ,وتم دراسة مجموعة طالبات الصف ( )ٕ/ٛباستراتيجية الفورمات.

أداة الدراسة
وتمثمت في اختبار التفكير التأممي.
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خطوات بناء اختبار التفكير التأممي
قامت الباحثة ببناء اختبار التفكير التأممي وفق الخطوات التالية:

اختبار لقياس ميارات التفكير التأممي
وقد مر إعداد اختبار التفكير التأممي بعدة خطوات ىي :

تحديد اليدؼ مف االختبار
نظ ار لكون الدراسة تختص في تنمية ميارات التفكير التأممي في منياج العموم من خبلل

توظيف استراتيجيتي الفورمات والتدريس التبادلي  ,فإن اليدف من االختبار ىو قياس بعض
ميارات التفكير التأممي المستيدفة  ,لبيان مدى نجاح استراتيجيتي الفورمات والتدريس التبادلي
وفاعميتيا في تنمية ىذه الميارات .
وقد استيدف االختبار قياس الميارات التي تم التوصل إلييا من خبلل قائمة ميارات

التفكير التأممي التي سيأتي ذكرىا في المبلحق  ,وىذه الميارات ىي التي تضمنتيا استراتيجيتي

الفورمات والتدريس التبادلي  ,واستيدفتيا الدروس بالتنمية  ,وذلك بعد أن أعيد ترتيبيا في الخطط
الدراسية من أجل مراعاة الترتيب والتسمسل المنطقي لممادة التعميمية  ,وفي ضوء ذلك فإن الميارات

التي استيدف االختبار قياسيا ىي :

ٔ .إدراك مدلوالت األشكال ورسوماتيا .
ٕ .إدراك العبلقة بين أجزاء األشكال التوضيحية .

ٗ .توظيف الرسومات إلظيار مكونات المشاكل العممية .
٘ .إدراك العبلقات غير الصحيحة في الموضوعات .
 .ٙتحديد العبلقات غير المنطقية في الموضوعات المختمفة .
 .ٚإدراك التصورات الخاطئة .

 .ٛإدراك األفكار غير المنظمة .
 .ٜالتحقق من صدق وصحة وحداثة المعمومات وتمحيصيا قبل االستسبلم ليا .
ٓٔ  .إدراك جوانب الغموض .

ٔٔ  .القدرة عمى االستنتاج الصحيح واستخبلص النتائج .
ٕٔ  .القدرة عمى تقويم صحة االستنتاج .
ٖٔ  .تنظيم األفكار في مجاالت عديدة .

ٗٔ  .توظيف الخبرات السابقة لمتوصل إلى استنتاجات .
ٔٓٙ

٘ٔ  .تحقيق الت سمسل المنطقي في األفكار .
 . ٔٙالقدرة عمى إعطاء معمومات تساعد عمى اكتشاف الحقائق .
 . ٔٚالقدرة عمى تحميل األفكار وتفسيرىا .
 . ٔٛربط المبلحظات باالستنتاجات .

 . ٜٔالقدرة عمى إعطاء تفسيرات مقنعة لممواقف .
ٕٓ  .القدرة عمى إعطاء تبريرات منطقية .
ٕٔ  .القدرة عمى مناقشة األفكار المطروحة .
ٕٕ  .القدرة عمى طرح أفكار جديدة .
ٖٕ  .القدرة عمى التنبؤ بالنتائج .
ٕٗ  .اقت ار ح أفكار ذات معنى .

ٕ٘  .تف يد المعمومات المتاحة واالنتقاء منيا ومعالجتيا لموصول إلى عدد من الحمول المقترحة .

مصادر بناء االختبار
تم االعتماد في بناء اختبار الدراسة الحالية عمى مجموعة من المصادر منيا :
 ميارات التفكير التأممي في منياج العموم . -دروس العموم المختارة .

 الد راسات واألبحاث السابقة . -آراء الخبراء والمتخصصين .

االختبارات التي تقيس التفكير التأممي
استعانت الباحثة ببعض االختبارات التي تقيس القدرة عمى التفكير التأممي  ,وميا ار تو ,

مما تضمنتو الدراسات واألبحاث السابقة ,و مما وقع تحت يدي الباحثة ومن ىذه االختبارات :
ٔ -اختبار التفكير التأممي لطمبة الصف التاسع ( دراسة شادي حميد ٖٕٔٓ).
ٕ -اختبار التفكير التأممي لطبلب الصف الثالث االساسي( دراسة ىانى زعرب ٕٕٔٓ).

ٖ -اختبار التفكير التاممي لطمبة الصف التاسع االساسي( دراسة اسماء ابو بشير ٕٕٔٓ).
ٗ -اختبار التفكير التاممي لطمبة الصف التاسع ( دراسة صفية الجدبة ٕٕٔٓ).
٘ -اختبار التفكير التأممي لطبلب الصف الثامن األساسي (دراسة زياد الفار .)ٕٓٔٔ ,
 -ٙاختبار التفكير التأممي لطبلب الصف الثامن األساسي ( دراسة عبد العزيز القطراوي ,
ٕٓٔٓ).
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 -ٚاختبار التفكير التأممي لمصف العاشر األساسي ( دراسة جمال عبد الناصر أبو نحل ,
ٕٓٔٓ) .
 -ٛاختبار التفكير التأممي لمصف التاسع األساسي ( دراسة عماد كشكو .)ٕٓٓ٘ ,
ومن خبلل ما سبق ,تم تحديد الميارات التي يتضمنيا االختبار وكان عددىا (٘) ميارات ,وىذه

الميارات ىي:

 الرؤية البصرية. -الكشف عن المغالطات.

 التوصل إلى استنتاجات. إعطاء تفسيرات. -وضع حمول مقترحة.

صياغة فقرات االختبار
قبل البدء في صياغة أسئمة االختبار  ,عمدت الباحثة إلى دراسة وفحص االختبارات
السابقة وغيرىا في ىذا المجال  ,وباالستفادة مما سبق تم اختيار نمط االختيار من متعدد لصياغة
أسئمة االختبار الذي يعتبر أنسبيا وأكثرىا استخداما  ,وليذا وقع اختيار الباحثة عمى ىذا النمط من
األسئمة لما يتميز بو ىذا النمط من تغطيتو لعينة كبيرة من محتوى المادة الدراسية  ,وسيولة

تصحيحو  ,وخموه من ذاتية التصحيح  ,وارتفاع معاممي صدقو وثباتو .

وليذا قامت الباحثة بصياغة فقرات االختبار من نوع االختيار من متعدد ,فتكونت كل فقرة
من جذع ,وأربعة بدائل واحدة منيا صحيحة فقط.

وقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أن تكون:

 شاممة لؤلىداف المراد قياسيا. واضحة وبعيدة عن الغموض والمبس. -ممثمة بجدول توصيف.

 سميمة لغويًا ومبلئمة لمستوى الطالبات. -مصاغة بصورة إجرائية.

 -قادرة عمى قياس سموك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط.
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الجدوؿ ()1.4
جدوؿ مواصفات اختبار التفكير التأممي
البعد
الرؤية البصرية
الكشف عن
المغالطات

عدد
الفقرات

الفقرات

النسبة
المئوية

10

10-1

%25

10

20-11

%25

9

29-21

%22.5

8

37-30

%20

3

40-38

%7

التوصل إلى
استنتاجات

اعطاء تفسيرات
وضع حمول
مقترحة

أوال :صدؽ االختبار
ويقصد بو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسو فعبلً,

فاستخدمت الباحثة نوعين من

الصدق حيث أنيما يفيان بالغرض وىما  :صدق المحكمين  ,وصدق االتساق الداخمي لفقرات
االختبار.

صدؽ المحكميف
بعد إعداد االختبار في صورتو األولية تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين من ذوي

الخب رة واالختصاص في المناىج وطرق تدريس العموم من أساتذة الجامعات ,ومشرفي ومعممي
العموم  ,وقد بمغ عددىم (ٓٔ) الممحق (ٔ)  ,وذلك الستطبلع آرائيم حول مدى:
 تمثيل فقرات االختبار لؤلىداف المراد قياسيا.
 تغطية فقرات االختبار لممحتوى.

 صحة فقرات االختبار لغويًا وعممياً.

 مناسبة فقرات االختبار لمستوى طمبة الصف الثامن .
 مدى انتماء الفقرات إلى أبعاد االختبار.
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وقد أبدى المحكمون بعض المبلحظات واآلراء في االختبار منيا حذف بعض األسئمة
واعادة الصياغة لبعضيا وتبسيط المغة بحيث تتناسب لمستويات الطمبة.
وفي ضوء تمك اآلراء تم تعديل البلزم بحيث أصبح االختبار في صورتو النيائية مكوناً من

( )40سؤاالً.

صياغة تعميمات االختبار
تم صياغة تعميمات االختبار واعدادىا عمى ورقة منفصمة في كراس االختبار ,وقد تم
توضيح اليدف من االختبار ,وكيفية اإلجابة عن فقراتو ,وقد روعي السيولة والوضوح عند صياغة
ىذه التعميمات ,وأخي ًار طبق االختبار في صورتو األولية لتجريبو عمى عينة استطبلعية من
الطالبات.

تجريب االختبار
تم تجريب االختبار عمى عينة استطبلعية عشوائية قواميا (ٓٗ) طالبة ممن سبق لين
دراسة الموضوع ,ولين نفس خصائص المجتمع األصمي ,وذلك لتحميل النتائج وحساب الصدق

الداخمي ,ومن ثم حساب الثبات ,والستيضاح بعض البنود أو البدائل الغامضة ,ومعرفة الزمن

البلزم لئلجابة عمي االختبار.

تصحيح االختبار
حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار لتصبح الدرجة النيائية لبلختبار()40
درجة والدرجة الدنيا لبلختبار (صفر).

زمف االختبار
تم حساب متوسط الزمن الذى يستغرقو الطمبة لئلجابة عمى كل االختبار ,وذلك من خبلل
تحديد زمن انتياء أ ول طالبة من االجابة عمى اسئمة االختبار ,وقد أنيت أول خمس طالبات
االختبار بعد مضي خمسين دقيقة واخر خمس طالبات بعد ستين دقيقة ,فكان متوسط زمن

االختبار خمسا وخمسين دقيقة :أي بمعدل دقيقة واحدة واثنتين وعشرين ثانية ونصف الثانية لكل
بند من بنود االختبار.
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صدؽ االتساؽ الداخمي
يقصد باالتساق الداخمي مدى ارتباط كل بعد من أبعاد اختبار التفكير التأممي مع الدرجة
الكمية لو ,وكذلك ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لمبعد ,وعميو تم حساب
االرتباط بمعامل بيرسون والجداول التالية توضح ذلك:

الجدوؿ ()2.4
معامالت االرتباط بيف أبعاد اختبار التفكير التأممي والدرجة الكمية لالختبار
مستوى

البعد

معامؿ االرتباط

الرؤية البصرية

0.65

0.01

0.71

0.01

0.68

0.01

اعطاء تفسيرات

0.59

0.01

وضع حمول مقترحة

0.63

0.01

الكشف عن
المغالطات
التوصل إلى
استنتاجات

الداللة

قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.40( = )0.01
قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.31( = )0.05
يتضح من خبلل الجدول( )2.4أن أبعاد اختبار التفكير التأممي تتمتع بمعامبلت ارتباط

قوية تراوحت بين (  ) 0.71 – 0.59وىي دالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من (,)0.01
وىذا يدل عمى أن اختبار التفكير التأممي وأبعاده يتمتع بمعامل صدق عالي.
وبما أن االختبار مكون من خمسة أبعاد ,فقد تم إجراء معامبلت االرتباط بين فقرات كل

بع د من األبعاد الخمسة والدرجة الكمية لكل بعد عمى حدة ,ويتضح ذلك من خبلل الجداول التالية:
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الجدوؿ ()3.4
معامالت االرتباط بيف فقرات بعد الرؤية البصرية والدرجة الكمية لمبعد
معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

1

0.45

0.01

2

0.43

0.01

3

0.45

0.01

4

0.64

0.01

5

0.42

0.01

6

0.56

0.01

7

0.65

0.01

8

0.45

0.01

9

0.44

0.01

10

0.44

0.01

الفقرة

قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.40( = )0.01
قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.31( = )0.05
يتضح من الجدول( )3.4أن جميع فقرات بعد الرؤية البصرية دالة إحصائيًا عند مستوى

داللة ( , )0.01أي أنيا تتمتع بمعامل صدق مقبول .
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جدوؿ ()4.4
معامالت االرتباط بيف فقرات بعد الكشؼ عف المغالطات والدرجة الكمية لمبعد
معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

11

0.33

0.05

12

0.44

0.01

13

0.54

0.01

14

0.62

0.01

15

0.54

0.01

16

0.56

0.01

17

0.34

0.05

18

0.68

0.01

19

0.54

0.01

20

0.45

0.01

الفقرة

قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.40( = )0.01
قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.31( = )0.05
يتضح من الجدول( ) 4.4أن جميع فقرات بعد الكشف عن المغالطات دالة إحصائيًا عند

مستوى داللة ( )0.01ماعدا الفقرتين ( )ٔٔ,ٔٚفكانتا دالة إحصائياً عند مستوى داللة (,)0.05
وىذا يعني أنيا تتمتع بمعامل صدق مقبول.

ٖٔٔ

الجدوؿ ()5.4
معامالت االرتباط بيف فقرات بعد التوصؿ إلى استنتاجات والدرجة الكمية لمبعد
معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

21

0.55

0.01

22

0.45

0.01

23

0.34

0.05

24

0.56

0.01

25

0.55

0.01

26

0.33

0.05

27

0.67

0.01

28

0.34

0.05

29

0.66

0.01

الفقرة

قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.40( = )0.01
قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.31( = )0.05
يتضح من الجدول( )5.4أن جميع فقرات بعد التوصل أدى إلى استنتاجات دالة إحصائيًا

عند مستوى داللة ( )0.01ماعدا الفقرات ( )ٕٖ,ٕٙ,ٕٛفكانت دالة إحصائيًا عند مستوى داللة

( ,)0.05وىذا يعني أنيا تتمتع بمعامل صدق مقبول..
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الجدوؿ ()6.4
معامالت االرتباط بيف فقرات بعد اعطاء تفسيرات والدرجة الكمية لمبعد
معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

30

0.67

0.01

31

0.54

0.01

32

0.62

0.01

33

0.44

0.01

34

0.63

0.01

35

0.55

0.01

36

0.65

0.01

37

0.46

0.01

الفقرة

قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.40( = )0.01
قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.31( = )0.05
يتضح من الجدول( )6.4أن جميع فقرات بعد اعطاء تفسيرات دالة إحصائيًا عند مستوى

داللة (, )0.01أي أنيا تتمتع بمعامل صدق مقبول.

الجدوؿ ()7.4
معامالت االرتباط بيف فقرات بعد وضع حموؿ مقترحة والدرجة الكمية لمبعد
الفقرة

معامؿ االرتباط مستوى الداللة

38

0.55

0.01

39

0.54

0.01

40

0.45

0.01

قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.40( = )0.01
قيمة (ر) عند درجة حرية ( )38ومستوى داللة ()0.31( = )0.05
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يتضح من الجدول( )7.4أن جميع فقرات بعد وضع حمول مقترحة دالة إحصائيًا .
وفي ضوء ذلك بقي عدد فقرات االختبار (ٓٗ ) فقرة.

ثانياً :ثبات اختبار التفكير التأممي
يقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار نفس النتيجة لو تم إعادة تطبيقو مرة ثانية تحت
نفس الظروف والشروط ,أو بعبارة أخرى أن ثبات االختبار يعني االستقرار في النتائج وعدم تغييرىا

بشكل كبير فيما لو تم إعادة تطبيقو عمى أفراد العينة مرة أخرى خبلل فترة زمنية معينة ,وقد تحققت
الباحثة من ثبات اختبار التفكير التأممي من خبلل معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية:

 0:2معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ
بعد تطبيق االختبار عمى عينة قواميا (ٓٗ) طالبة في مدرسة الماجدة وسيمة لمبنات
بمحافظة غزة ,تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات ,والجدول ( )8.4يوضح ذلك.

الجدوؿ ()8.4
قيمة ألفا كرونباخ وعدد الفقرات لكؿ بعد مف أبعاد اختبار التفكير التأممي
األبعاد

عدد الفقرات

معامؿ ألفا كرونباخ

الرؤية البصرية

10

0.77

الكشؼ عف المغالطات

10

0.75

التوصؿ إلى استنتاجات

8

0.73

اعطاء تفسيرات

9

0.79

وضع حموؿ مقترحة

3

0.65

اختبار التفكير التأممي

40

0.76

يتضح من الجدول ( )8.4أن قيمة ألفا كرونباخ لبلختبار الكمي بمغت ( ,)0.76وىذا

دليل كافي عمى أن االختبار يتمتع بمعامل ثبات مقبول ,وبذلك ينصح باستخدامو الختبار صحة
فرضيات الدراسة.

ٔٔٙ

معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية:
حيث تم قسمة بنود االختبار إلى نصفين وتم حساب معامل االرتباط بين فقرات النصف
األول وفقرات النصف الثاني  ,فقد بمغ معامل االرتباط الختبار التفكير التأممي ,وباستخدام معادلة
سبيرمان– براون المعدلة أو جتمان أصبح معامل الثبات ( ,)0.93والجدول ( )9.4يوضح ذلك:

الجدوؿ ()9.4
معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية الختبار التفكير التأممي وأبعاده الخمسة
عدد

ارتباط

الفقرات

بيرسوف

الرؤية البصرية

10

0.80

0.88

الكشؼ عف المغالطات

10

0.82

0.90

التوصؿ إلى استنتاجات

9

0.79

0.81

اعطاء تفسيرات

8

0.76

0.86

وضع حموؿ مقترحة

3

0.72

0.74

اختبار التفكير التأممي

40

0.88

0.93

األبعاد

المعامؿ المعدؿ

يتضح من الجدول( )9.4أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات مقبولة .
ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب :
 -0تكافؤ مجموعتي الدراسة قبؿ التطبيؽ في التحصيؿ العاـ لمادة العموـ:

ٔٔ7

الجدوؿ ()10.4
نتائج اختبار"ت" لممقارنة بيف متوسطي المجموعتيف في متغير التحصيؿ العاـ في مادة العموـ
قبؿ تطبيؽ االستراتيجيتيف
مستوى
قيمة
االنحراؼ
"ت "
العدد المتوسط
المجموعة
المتغير
الداللة
الداللة
المعياري
التحصيل
العام في
مادة العموم

الفورمات
التدريس
التبادلي

41

13.75

4.79

41

13.90

4.81

0.1038-

0.89

غير دالة
احصائيا

قيمة (ت) عند درجة حرية ( )80ومستوى داللة ()2.63( = )0.01
قيمة (ت) عند درجة حرية ( )80ومستوى داللة ()1.99( = )0.05

يتضح من الجدول ( )10.4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في
متغير التحصيل العام في مادة العموم قبل بدء التجربة وىذا يعني أن المجموعتين متكافئتين في
مادة العموم.
 .2تكافؤ مجموعتي الطالبات قبؿ توظيؼ االستراتيجيتيف في اختبار التفكير التأممي
المعد لمدراسة:

الجدوؿ ()11.4
نتائج اختبار "ت" لممقارنة بيف متوسطي طالبات المجموعتيف في االختبار القبمي لمتفكير
التأممي
الميارة

المجموعة
التدريس

الرؤية البصرية

التبادلي
التدريس
بالفورمات

الكشؼ عف

التدريس

المغالطات

التبادلي

العدد

المتوسط

41

0.90

االنحراؼ
المعياري

"ت"

الداللة

الداللة

1.06
0.64

41

1.04

0.99

41

0.24

0.24

ٔٔ8

قيمة

مستوى

1.65

0.52

0.10

غير دالة
إحصائيًا
غير دالة
إحصائيًا

التدريس
بالفورمات
التدريس
التوصؿ إلى

التبادلي

استنتاجات

التدريس
بالفورمات
التدريس

اعطاء تفسيرات

التبادلي
التدريس
بالفورمات
التدريس

وضع حموؿ مقترحة

التبادلي
التدريس
بالفورمات
التدريس

الدرجة الكمية

التبادلي
التدريس
بالفورمات

41

0.41

0.41

41

1.36

1.36

41

1.58

1.58

41

2.78

2.78

0.95

0.61
41

2.58

2.58

41

0.80

0.80
1.84

41

0.56

0.56

41

6.09

6.09
0.16

41

6.19

6.19

0.34

0.53

0.06

0.55

غير دالة
إحصائيًا

غير دالة
إحصائيًا

غير دالة
إحصائيًا

غير دالة
إحصائيًا

قيمة (ت) عند درجة حرية ( )80ومستوى داللة ()2.63( = )0.01
قيمة (ت) عند درجة حرية ( )80ومستوى داللة ()1.99( = )0.05
يتضح من الجدول ( )11.4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α=0.05بين متوسط درجات طالبات المجموعتين في الدرجة الكمية الختبار التفكير التأممي
بأبعاده الخمسة ,وعميو فإن المجموعتين متكافئتان.

ٔٔ9

خطوات الدراسة
لئلجابة عن تساؤالت الدراسة والتأكد من صحة فروضيا اتبعت الباحثة الخطوات التالية:
ٔ .اإلطبلع عمى الدراسات التربوية السابقة (الرسائل الجامعية ,واألبحاث المينية) العربية منيا
واألجنبية ,والتي تناولت متغيري الدراسة ,وسردىا ضمن معايير ُمحددة ,والتعقيب عمييا.
ٕ .اإلطبلع عمى األدب التربوي من خبلل دراسة نظرية ُمعمقة لمتغيري الدراسة ,وىما:
استراتيجيتى الفورمات والتدريس التبادلي,و التفكير التأممي ,وربطيما بالدراسات السابقة.

ٗ  .اختيار الوحدة الدراسية الثامنة (الضوء والبصريات) من كتاب العموم العامة الفمسطيني واعادة
صياغتيا وفقاً لمخطوات اإلجرائية لمراحل إستراتيجية الفورمات واستراتيجية التدريس التبادلي لمصف

الثامن االساسي.

٘ .إعداد خطة دراسية لمعموم وفقاً لمخطوات اإلجرائية لمراحل إستراتيجية الفورمات وعرضيا عمى

محكمين.

 .ٙاعداد أوراق عمل وفقا لمخطوات االجرائية الستراتيجية التدريس التبادلي بحيث يتم توظيف
االستراتيجيات الفرعية المتضمنة في استراتيجية التدريس التبادلى من خبلل اوراق العمل وعرضيا
عمى محكمين.

 .ٚإعداد اختبا ر لمتفكير التأممي ومن ثم ضبطو بعرضو عمى مجموعة من المحكمين؛ إلبداء
اآلراء والمبلحظات.
 . ٛتوجيو كتاب تسييل ميمة باحث من عمادة الدراسات العميا بكمية التربية بجامعة األزىر بغزة
إلى و ازرة التربية والتعميم ,ومن ثم إلى مديرية التربية والتعميم -غرب غزة  ,ومن ثم إلى اإلدارة

المدرسية التي طبقت بيا الباحثة الدراسة.

 .ٛاختيار عينة استطبلعية بواقع ( ٕ ) ٛطالبة من طالبات الصف الثامن األساسي لمعام
المعدة في
ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/م؛ وذلك لمتحقق من صبلحية اختبار التفكير التاممي ,وتجريب الدروس ُ
الخطة الدراسية ,وأوراق العمل.
 .ٜاختيار العينة األساسية بطريقة عشوائية بسيطة في منتصف الفصل الدراسي الثانى لمعام
ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/م ,بواقع ( ٕ ) ٛطالبة ,وتوزيعيا عمى مجموعتي الدراسة.

ٓٔ  .تم التعيين العشوائي لطالبات المجموعتين في ضوء مراعاة المتغيرات التالية :العمر,
والتحصيل العام لمطالبات ,وتحصيل الطالبات في مبحث العموم العامة الفمسطيني.
ٔٔ  .اختيار المنيج شبو التجريبي القائم عمى التصميم التجريبي الحقيقي قبمي -بعدي.
ٕٔ  .تطبيق اختبار التفكير التأممي قبل بدء فترة التجريب عمى طالبات المجموعتين ,ورصد

النتائج ,وتحميميا إحصائيًا؛ لمتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة.
ٕٓٔ

المعالجة لطالبات المجموعتين التجريبية بواقع ( ٕٗ ) حصة موزعة عمى أربع
ٖٔ  .تقديم ُ
حصص أسبوعيا من ٕٓٔٗ/ٖ/ٛم الى  ٕٓٔٗ/ٗ /ٜٔم
ٗٔ  .تطبيق اختبار التفكير التأممي بعد انتياء فترة التجريب عمى طالبات المجموعتين ,ورصد
النتائج ,ثم تحميل النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية بوساطة برنامج . SPSS
 . ٔٙرصد النتائج وتفسيرىا.

 . ٔٚتقديم مجموعة من التوصيات اإلجرائية والمقترحات البحثية في ضوء النتائج التي تم
الحصول عمييا.

المعالجة اإلحصائية :
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية  SPSSوالمعروفة
باسم  Statistical Package For Social Sciencesفي إجراء التحميبلت اإلحصائية ,فتم
فحص الفرضيات بمايمي:

ٔ .اختبار (ت) لعينتين مستقمتين.
ٕ .معامل مربع إيتا لحجم األثر.

ٕٔٔ

الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا
التوصيات والمقترحات
اوال :نتائج الدراسة.
ثانيا :تفسير النتائج ومناقشتيا.

ثالثا :توصيات الدراسة .

رابع :مقترحات الدراسة .

ٕٕٔ

الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا
يتناول ىذا الفصل النتائج التي تم التوصل إلييا بعد تطبيق أدوات الدراسة ,وبعد إجراء
المعالجات اإلحصائية ,باإلضافة إلى تفسير ما تم التوصل إليو من نتائج ومناقشة ذلك في ضوء

الدراسات السابقة واالطار النظري.

اوال :نتائج السؤاؿ الرئيس ومناقشتو
ينص السؤال الرئيس عمى ما يمي:

" ما أثر توظيؼ استراتيجيتي الفورمات والتدريس التبادلي في تدريس العموـ عمى مستوى
التفكير التأممي لدى طالبات الصؼ الثامف بمحافظة غزة ؟
ولئلجابة عن ىذا السؤال ,قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية:

ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≥ 4.42بيف متوسطي درجات
طالبات المجموعتيف (الفورمات– التدريس التبادلي) في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير
التأممي.
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين " والجدول ()1.5
يوضح ذلك.

الجدوؿ ()1.5
نتائج اختبار "ت" لممقارنة بيف متوسطي طالبات المجموعتيف في االختبار البعدي لمتفكير
التأممي
الميارة

المجموعة
التدريس

الرؤية البصرية

التبادلي
التدريس

االنحراؼ

العدد

المتوسط

41

6.60

1.842

41

5.68

2.138

ٖٕٔ

المعياري

"ت"

2.10

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.039

دالة
إحصائياً

بالفورمات
التدريس
الكشؼ عف

التبادلي

المغالطات

التدريس
بالفورمات
التدريس

التوصؿ إلى

التبادلي

استنتاجات

التدريس
بالفورمات
التدريس

اعطاء تفسيرات

التبادلي
التدريس
بالفورمات
التدريس

وضع حموؿ مقترحة

التبادلي
التدريس
بالفورمات
التدريس

الدرجة الكمية

التبادلي
التدريس
بالفورمات

41

6.17

2.333

41

5.41

2.061

41

5.04

2.097

41

4.31

2.054

41

6.14

1.333

1.55

1.59

1.13
41

5.78

1.573

41

1.58

0.805
2.17

41

1.17

0.919

41

25.56

6.982
2.08

41

22.36

6.883

0.124

0.114

0.259

0.033

0.040

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

غير دالة
إحصائياً

دالة
إحصائياً

دالة
إحصائياً

قيمة (ت) عند درجة حرية ( )80ومستوى داللة ()2.63( = )0.01
قيمة (ت) عند درجة حرية ( )80ومستوى داللة ()1.99( = )0.05
يتضح من الجدول( ) 1.5أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية عمى
الدرجة الكمية لبلختبار وعمى البعدين (الرؤية البصرية ,وضع حمول مقترحة) عند مستوى داللة أقل

من ( ,)0.05أما عمى األبعاد األخرى فمم تكن دالة احصائيًا ,وىذا يدل عمى وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسط درجات مجموعة التدريس التبادلي ومتوسط درجات مجموعة التدريس

ٕٗٔ

بالفورمات في االختبار التأمم ي ,ولقد كانت الفروق لصالح مجموعة التدريس التبادلي في الدرجة
الكمية لبلختبار وعمى بعدي (الرؤية البصرية ,وضع حمول مقترحة).
ولحساب حجم األثر ,قامت الباحثة بحساب معامل مربع إيتا " " η2باستخدام المعادلة التالية:
t2

=

t2 + df

2

η
(عفانة)42:1999 ,

وعن طريق " " η 2أمكن إيجاد قيمة حساب قيمة " "dالتي تعبر عن حجم األثر إلحدى

االستراتيجيتين باستخدام المعادلة التالية:
2

2 η
2

=

D

1- η

ويوضح الجدول المرجعي ( )2.5حجم كل من قيمة : η 2 ,d
الجدوؿ ()2.5
الجدوؿ المرجعي لتحديد مستويات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ التأثير
األداة المستخدمة

حجـ التأثير
صغير

متوسط

كبير

كبير جداً

D

0.2

0.5

0.8

1.1

η

0.01

0.06

0.14

0.20

2

ولحساب حجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " η2والجدول ( )3.5يوضح حجم

التأثير بواسطة ٍ
كل من ". "d" , " η 2

ٕ٘ٔ

الجدوؿ ()3.5
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجـ التأثير لكؿ مف ميارات االختبار واالختبار الكمي
قيمة

الميارة
الرؤية البصرية

2.10

0.052

0.46

وضع حموؿ مقترحة

2.17

0.055

0.48

متوسط تقريبًا

اختبار التفكير التأممي

2.08

0.051

0.46

متوسط تقريبًا

"ت"

قيمة

2

η

قيمة d

حجـ التأثير

متوسط تقريبًا

يتضح من الجدول ( )3.5أن حجم التأثير كان قريبًا من المتوسط عمى الدرجة الكمية

لبلختبار وعمى األبعاد (الرؤية البصرية ,وضع حمول مقترحة) ,وىذا يدل عمى أن استخدام
استراتيجية التدريس التبادلي مقابل استراتيجية الفورمات أثرت عمى تنمية التفكير التأممي لدى
الطالبات بشكل قريب من المتوسط .

ثانياً :تفسير النتائج ومناقشتيا
التعميؽ والتفسير
أظيرت النتائج فاعمية استراتيجيتي الفورمات والتدريس التبادلي في تنمية التفكير التأممي وخاصة
في ثبلث ميارات من ميارات التفكير التأممي وىما  :الكشف عن المغالطات ,واعطاء تفسيرات

مقنعة  ,والوصول الى استنتاجات ,وكذلك في التحصيل العام لمادة العموم ,وترى الباحثة الى أنو
قد يرجع تفوق المجموعتين التجريبيتين الى وضوح الخطوات االجرائية لبلستراتيجيتين ومراعاة
االنشطة التي تم اقتراحيا وتنفيذىا الى بناء الطبلب لممعرفة بأنفسيم بحيث تكون عممية التعمم

بنائية معرفية نشطة من خبلل مرور الطبلب بخبرات تعميمية استكشافية في ضوء االنشطة الصفية
والميدانية وفي نفس الوقت تكون عممية التعمم غرضية بحيث يتم إثارة المشكبلت في بيئة يسودىا
التفاوض االجتماعي بين مجموعات التعمم التعاونية ,والتي تعتبر أساسًا لتنمية ميارات التفكير

التأممي لدى الطمبة في سياق ثقافي تفاعمي بين الطبلب والبيئة وبالتالي يتم غرس المعنى الواقعي

لممعرفة العممية.

وكذلك أظيرت الدراسة تفوق التدريس التبادلي في تنمية التفكير التأممي وخاصة في ميارتي (

الرؤية البصرية ووضع حمول مقترحة ),وترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى :

ٔ .إست ارتيجية التدريس التبادلي تعمل عمى جمب انتباه الطالبات وتشويقيم.
ٕٔٙ

ٕ .استخدام إست ارتيجية التدريس التبادلي بما تتضمنو من أنشطة مختمفة في كل مرحمة من مارحميا
أتاح الفرصة أمام الطالبات لتنمية التفكير التأممي لديين.
ٖ .تنظيم المادة العممية باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي يؤدى إلى تنظيم المعمومات الجديدة
بحيث تكون البداية في تعمم المفيوم ,وىي الخب ارت السابقة المرتبطة بالمفيوم الجديد المارد تعممو.

ٗ .الترتيب المنطقي لممعمومات وادخاليا لدى الطالبات ,وذلك من خبلل إتباع خطوات إست ارتيجية

التدريس التبادلي يسعى بدوره لترسيخ تنمية التفكير التأممي لمطالبات.
٘ .قيام الطالبة بنفسيا بخوض التجربة والقيام باألنشطة المتنوعة لبلست ارتيجية جعميا تمر بخبرة

المفيوم العممي مما جعمو واضحا أمام الطالبة.

 .ٙالجو التعاوني بين الطالبة والطالبة وبين الطالبة والمعممة جعل من المفاىيم العممية مفاىيم
سيمة الفيم.

 .ٚخطوات اإلست ارتيجية وما تتضمنو من تسمسل يؤدي إلى حدوث تكون مفيوم جديد لدى الطالبة

مما يؤدى لحدوث تعمم فعال.
 .ٛأوراق العمل المنظمة سيمت عمى الطالب التعامل مع المشكمة المطروحة خبلل الحصة
 .ٜما تتيحو اإلست ارتيجية من فرصة أمام الطالبات من عرض استفساارتيا ومناقشاتيا لمتوسع

بالمفيوم تجعل الطالب يستوعب المفيوم بشكل أكبر .

ٓٔ .مجموعات العمل المتعاونة التي تفرضيا اإلست ارتيجية تجعل من فيم المفاىيم العممية
واستيعابيا وتنمية التفكير التأممي أم ار سيبل.

ٔٔ .تقسيم اف ارد المجموعة المتعاونة إلى قائد نشاط ممخص وموضح ومتسائل ومتنبئ لو االثر

الكبير عمى تقمص الطالبة لدور العالم الصغير مما لو االثر الكبير عمى تنمية التفكير التأممي.

ثالثاً :توصيات الدراسة
استناداً إلى مشكمة الدراسة ونتائجيا تم صياغة التوصيات اإلجرائية التالية:

ٔ .تشجيع معممى العموم عمى استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي ,واستراتيجية الفورمات في
تدريس موضوعات مبحث العموم العامة الفمسطيني ,لما لو من أثر تربوي فعال في تنمية ميارات
التفكير التأممي.

ٕ .االىتمام بإعداد أدلة لمعممي العموم تتضمن دروسًا ُمعدة وفقًا لمخطوات اإلجرائية لم ارحل
استراتيجية التدريس التبادلي  ,وكذلك وفقا لمخطوات االجرائية لمراحل استراتيجية الفورمات ,وتضمين
خطواتيا لممواقف التأممية التي تنمي ميارات التفكير التأممي ( ميارة الرؤية البصرية  ,ميارة
الكشف عن المغالطات  ,ميارة االستنتاج  ,ميارة التفسير  ,ميارة التنبؤ) والتي بدورىا تؤىل

الطبلب لبلستمرار في ممارسة التفكير التأممي وتنميتو.
ٕٔ7

ٖ  .إعداد وتنفيذ ورشات عمل لتدريب مشرفي ومعممي العموم عمى الخطوات اإلج ارئية لم ارحل
استراتيجية التدريس التبادلي  ,وكذلك عمى الخطوات االجرائية لمراحل استراتيجية الفورمات ,
وتضمين األنشطة لميارات التفكير التأممي المناسبة ,وآلية توظيفيا في إعداد وتنفيذ الدروس.
ٗ  .إتاحة الفرصة أمام الطبلب من قبل المعممين لمقيام باستكشاف المعارف العممية وتوسيعيا في

المواقف اليومية لتنمية ميا ارتيم التأممية من خبلل اتخاذ الق ارر المناسب ,وتوظيف ميارات التفكير

التأممي في ضوء األنشطة المق ترحة التي يمكن تضمينيا في الخطوات اإلج ارئية لمراحل استراتيجية
التدريس التبادلي.

٘ .ضرورة تطوير ب ارمج إعداد معمم العموم في الجامعات الفمسطينية في ضوء اإلست ارتيجيات
الحديثة وخصوصا الخطوات االجرائية لمراحل استراتيجية( التدريس التبادلي  ,والفورمات ) ,بما

يتفق وتنمية التفكير التأممي لدى الطبلب  ,ويتمثل التطوير في تدريب الطبلب عمى استخدام
الخطوات االجرائية لمراحل استراتيجية (التدريس التبادلي  ,والفورمات) ,وتوظيفيا اثناء فترة التدريب

الميداني في المدارس ,وتدريب الطبلب عمى تنمية ميارات التفكير التأممي من خبلل االنشطة
المتضمنة في الخطوات االجرائية لمراحل استراتيجية (التدريس التبادلي  ,والفورمات)  ,مما يسيم
بشكل فعال في تطوير العممية التعميمية التعممية .

.ٙزيادة عدد الحصص االسبوعية لمعموم العامة لكي يتمكن المعممون من تنفيذ استراتيجية التدريس
التبادلي  ,واست ارتيجية الفورمات.
 .ٚقمة عدد الطبلب في الفصل لكى يتمكن المعممون من القدرة عمى متابعة الطبلب في الحصة
من خبلل تطبيق استراتيجية التدريس التبادلي ,وكذلك استراتيجية الفورمات.

.ٛدعوة الى و ازرة التربية والتعميم لتوفير األدوات والوسائل التعميمية لكى يتمكن الطبلب من القدرة
عمى تنفيذ االنشطة التعميمية من خبلل تنفيذ الخطوات االجرائية الستراتيجية (التدريس التبادلي,

والفورمات)

.ٜضرورة توظيف إستراتيجية التدريس التبادلي ,واستراتيجية الفورمات في تدريس العموم لطمبة
الصف الثامن األساسي
ٓٔ.اعتماد برامج ومواد اثرائية متجددة تتضمن ميارات التفكير التأممي

ٔٔ .توفير الكتب والمجبلت العممية والدوريات والنشرات العممية واالسطوانات المضغوطة واالنترنت
في المدرسة لمساعدة الطمبة في عممية التفكير ,وتنمية الميارات والقدرات العممية عند الطمبة.
ٕٔ.تضمين مساقات العموم العامة لميارات التفكير التأممي المقدمة الى الطمبة .

ٖٔ.تقييم محتوى منياج العموم العامة لمصف الثامن األساسي في فمسطين  ,بحيث يتم معالجة
الموضوعات الموجودة لتعزز تنمية ميارات التفكير التأممي.
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ٗٔ.العمل عمى أ ن يساعد محتوى منياج العموم العامة لمصف الثامن األساسي في فمسطين عمى
تنمية ميارات التفكير التأممي لدى الطمبة  ,بحيث يكون قاد ار عمى تعميم الطمبة التفكير التأممي
وحل المشكبلت واتخاذ الق اررات.
٘ٔ.عقد دورات مكثفة لمعممي العموم العامة في المرحمة األساسية  ,يتم من خبلليا زيادة وعييم

بميارات التفكير التأممي .

 .ٔٙالعمل عمى رفع مستوى ميارات التفكير التأممي عند المعممين والطمبة عمى حد سواء من خبلل
اعطاء مساقات تثير التأمل لدييم وفي اعطاء تفسيرات مقنعة.

رابعاً :مقترحات الدراسة
سعت الدراسة الحالية الى تنمية ميارات التفكير التأممي  ,ومن ىذه الميارات  :ميارة
الرؤية البصرية ,وميارة الكشف عن المغالطات ,وميارة االستنتاج ,وميارة التفسير ,وميارة التنبؤ
في مبحث العموم العامة الفمسطيني لدى طبلب الصف الثامن االساسي من خبلل توظيف
استراتيجية التدريس التبادلي حيث كان ليا االثر الفعال في تنمية التفكير التأممي  ,وفي ضوء نتائج
الدراسة وتوصياتيا تم سرد مجموعة من المقترحات البحثية التي يؤمل ان تسيم في تطوير تعميم
وتعمم العموم في المراحل االساسية

والثانوية .

ٔ -إجراء دراسات توضح أثر استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في تدريس العموم مقارنة
باستراتيجيات التدريس المختمفة.
ٕ -د راسة فا عمية توظيف إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية (ميارات التفكير الناقد ,
ميارات التفكير االبتكاري  ,ميارات التفكير االبداعى  ,ميارة حل المشكبلت )

في مبحث العموم العامة الفمسطيني لدى طبلب المرحمة األساسية.
ٖ -إجراء د راسة تيدف إلى تقويم كتب العموم الفمسطينية في ضوء ميارات التفكير التأممي ومدى
اكتساب طبلب المرحمة األساسية ليا.

ٗ -إجراء دراسة تيدف إلى مدى توظيف معممي العموم في المرحمة األساسية في

غزة

إلستراتيجيات التعمم الحديثة.

٘ -دراسة العبلقة بين اكتساب معممي العموم لممرحمة األساسية في غزة لميارات التفكير التأممي
واكتساب طبلبيم لنفس الميارات.
 -ٙبناء وتقنين اختبار لمتفكير التأممي لقياس مدى امتبلك طبلب المرحمة األساسية لميارات
التفكير التأممي ,واالستعانة بو في الدراسات المرتبطة بالتفكير التأممي.
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 -ٚدراسة فاعمية توظيف إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير التأممي في المباحث
العممية الفمسطينية (العموم الحياتية والكيمياء والفيزياء) لدى طمبة المرحمة الثانوية.
 -ٛإعداد برنامج لتدريب معممي العموم عمى تنمية ميارات التفكير التأممي لدى طمبتيم.
 -ٜبناء برامج لتنمية ميارات التفكير التأممي وميارات التفكير األخرى لدى طمبة المرحمة
األساسية بغزة وذلك لتحسن مستواىم الفكري

ٓٔ-

القيام بعمل دراسات ميدانية تتعمق بمعرفة مستوى ميرات التفكير التأممي لدى طمبة
المرحمة األساسية بفرعييا الدنيا و العميا والمرحمة االساسية.

ٖٓٔ

قــــــائـــــوة املـــــــراجــــــــع
أوال  :المــــصــــــادر
ٔ -القران الكريم
ٕ -ابن منظور  ,أبو الفضل ( ٘ : ) ٜٔٛلساف العرب  ,الطبعة الثانية  ,الجزء األول  ,دار
إحياء التر اث العربي  ,بيروت _ لبنان
ٖ -مذكور ,ابراىيم (٘ :) ٜٔٛالمعجـ الوسيط ,منشورات مجمع المغة العربية ,القاىرة.
ٗ -المعجم الوسيط ( ٕ : ) ٜٔٚمجمع المغة العربية  ,الطبعة الثانية  ,الجزء األول  ,دار
المعارف ,القاىرة

ثانٌا  :المراجع العربٌة
ٔ -أبو بشير ,أسماء (ٕٕٔٓ ) :أثر استخداـ إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات
التفكير التأممي في منياج التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظة الوسطى,
ورسالة ماجستير غير منشورة الجامعة االزىر ,غزة.
ٕ -أبو دقة  ,سناء(ٕ٘ٓٓ ) :دراسة تقويمية السئمة كتب المواد االجتماعية ,مؤتمر التربية في
فمسطيف ,كمية التربية الجامعة االسبلمية ,غزة.
ٖ -أبو سميمان  ,نبيل (  : ) ٕٜٓٓالتعمـ باستخداـ
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ٗ -أبو نحل  ,جمال ( ٕٓٔٓ ):ميارات التفكير التأممي في محتوى منياج التربية اإلسالمية
لمصؼ العاشر األساسي ومدى اكتساب الطمبة ليا  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية
التربية  ,الجامعة اإلسبلمية  ,غزة.
٘ -أحمد  ,أميمة (ٕٔٔٓ) :استراتيجية قائمة عمى الدمج بين التدريس التبادلي وخرائط التفكير
لتنمية الفيم في العموم والتفكير االستقصائي لدى ت بلميذ الصف الثاني االعدادي مختمفي

أسموب التعمم  ,مجمة الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس  ,العدد ٕ , ٔٚيوليو
ٕٔٔٓ  ,جامعة القاىرة.
 -ٙأورليخ  ,رونالد و كاالىان  ,ريتشارد ( ٖٕٓٓ ) "استراتيجيات التعميـ الدليؿ نحو تدريس
أفضؿ "  ,ترجمة عبد اهلل أبو نبعة  ,الطبعة األولى  ,دار حنين لمنشر والتوزيع  ,عمان .
ٖٔٔ

 -ٚإبراىيم  ,مجدي ( ٕ٘ٓٓ ) :التفكير مف منظور تربوي تعريفو _ طبيعتو _ ميارتو _ تنميتو
_أنماطو  ,الطبعة االولى ,عالم الكتب  ,القاىرة.
 -ٛالبغدادى  ,محمد والبغدادى  ,ىيام ( ٕٓٔٓ ) :التدريس المصغر والتربية العممية الميدانية,
( تاليف جورج براون) ,الطبعة الثانية ,دار الفكر العربي ,القاىرة.
 -ٜبركات  ,زياد ( ٕ٘ٓٓ ) :العبلقة بين التفكير التأممي والتحصيل لدى عينة من الطبلب
الجامعيين وطبلب المرحمة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات الديموغ ار فية  ،مجمة العموـ
التربوية والنفسية ,المجمد (  , ) ٕٔٙ – ٕٚكمية العموم  ,جامعة البحرين  ,البحرين .
ٓٔ -بمجون ,كوثر (  :) ٕٓٓٙفاعمية التدريس التبادلي في تنمية ميارة االستدالل العممي لدى
تمميذات المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية ,المجمة المصرية لمتقويـ التربوي.

ٔٔ -جابر ,عبد الحميد ( :)ٜٜٜٔاستراتيجيات التدريس والتعميـ  ,دار الفكر العربي ,القاىرة.
ٕٔ -الجباوي  ,بان محمود (ٕٔٔٓ) :أثر أنموذج مكارثي في التحصيؿ الدراسي لدى طالبات
الصؼ الرابع العممي في مادة الفيزياء,
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ٖٔ -جبر ,دعاء (ٕٗٓٓ ) :تفكير مغاير وتنمية ميارات التفكير الناقد واالبداعي لدى االطفال
 ,مجمة التربية والمعرفة  ,القاىرة .
ٗٔ -الجمل  ,عمى ( ٕ٘ٓٓ ) :فعالية تدريس التاريخ باستخدام استراتيجيتى التدريس التبادلي
وخرائط المفاىيم في تنمية ميارات فيم النصوص التاريخية المدرسية لدى تبلميذ الصف الثانى
االعدادى ,مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  ،الجمعية التربوية لمدراسات
االجتماعية  ,العدد الثالث  ,فبراير ٕ٘ٓٓ .
٘ٔ -جروان ,فتحي ( ٕٕٓٓ ) :تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات ,ط ٕ ,دار الفكر لمطباعة
والنشر .
 -ٔٙالحارثي  ,حصة (ٕٔٔٓ ) :أثر األسئمة السابرة في تنمية التفكير التأممي والتحصيؿ
الدراسي في مقرر العموـ لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في مدينة مكة المكرمة ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ,جامعة أم القرى  ,المممكة العربية السعودية.
 -ٔٚالحارثي  ,مسفر ( : ) ٕٓٓٛفاعمية استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية
ميارات ما وراء المعرفة في القراءة لدى طالب المرحمة الثانوية ,رسالة ماجستير غبر منشورة
 ,جامعة أم القرى ,المممكة العربية السعودية.
ٕٖٔ

 -ٔٛحسين ,مدحت ( :) ٕٓٓٚالتدريس التبادلي ,ورقة عمؿ مقدمة إلى :ممتقى المعمميف
األوائؿ الثقافة اإلسالمية والمجاؿ األوؿ بالمدارس الخاصة ,مارس.
 -ٜٔحسن ,محمود (  :) ٕٓٓٙفاعمية استراتيجيات التدريس التبادلي في التخفيؼ مف قمؽ
الكالـ لدى عينة مف أطفاؿ المرحمة االبتدائية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية,
جامعة المنوفية ,مصر.
ٕٓ -حمادة  ,فايزة (  : ) ٕٜٓٓاستخدام التدريس التبادلي لتنمية التفكير الرياضي والتواصل
الكتابي بالمرحمة االعدادية في ضوء بعض المعايير الرياضيات المدرسية  ,مجمة كمية التربية
 جامعة اسيوط العدد االول  ,المجمد ٕ٘  ,مصر.ٕٔ -خوالدة ,أكرم (ٓ ٕٔٓ م) :فاعمية إستراتيجية التقويـ المغوي في تنمية ميا رات التعبير
الكتابي والتفكير التأممي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردف .رسالة دكتو اره غير
منشورة ,كمية الد راسات التربوية والنفسية العميا ,جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ,األردن.
تعممي قائم عمى إستر ٍ ٍ
فاعمية برنامج ٍ
ٍ
يس التبادلي
ٕٕ -الخوالدة  ,عمى (ٕٕٔٓ):
اتيجية التدر ٌ
ٍ
ٍ
األساسية في األردن  ,المجمة
لتنمية ميارات الفيم القرائي لذوي صعوبات التعمم بالمرحمة
الدولية التربوية المتخصصة ,المجمد( ٔ) ,العدد ( ٗ )  ,كمية التربية ,جامعة الباحة.
ٖٕ -الخميمي ,خميل (  :) ٜٜٔٙتدريس العموـ في المراحؿ التعميمية  ,ط ٔ  ,دار القمم لمنشر
والتوزيع ,دبي.
ٕٗ -الديب  ,ابراىيم ( ٕ٘ٓٓ )  :اسس وميارات االبداع واالبتكار وتطبيقاتيا في منظومة
التربية والتعميـ  ,مؤسسة ام القرى لمترجمة والتوزيع  ,المنصورة.
ٕ٘ -راجى  ,زينب ( : ) ٕٓٓٚأثر انموذجى دانياؿ ومكارثي في اكتساب المفاىيـ العممية
واالتجاه نحو مادة العموـ لدى تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي  ,رسالة دكتوراه غير منشورة
 ,كمية التربية ابن رشد  ,جامعة بغداد  ,العراق.

 -ٕٙربابعة  ,عمى (ٕ٘ٓٓ ) :أثر استراتيجيتي التدريس التشاركي والحوار

والطريقة

االعتيادية في التحصيؿ وتنمية التفكير التأممي في مبحث التربية اإلسالمية لدى طمبة
المرحمة الثانوية في األردف ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,كمية الدراسات التربوية والنفسية
العميا ,جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ,األردن.
 -ٕٚالرفاعي  ,احمد ( :)ٕٓٓٛفعالية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية فيم اليندسة قرائيا
وميارات البرىان اليندسي والتحصيل لدى تبلميذ المرحمة االعدادية  ,المؤتمر العممى الثامف،

ٖٖٔ

الرياضيات والمواد الدراسية االخرى  ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ٔٙ-ٔ٘ ,
يوليو .ٕٓٓٛ
 -ٕٛريان  ,عادل (ٕٓٔٓ ) :داللة التمايز في مستويات التفكير التأممي لدى طمبة الصف
العاشر األساسي في ضوء فاعمية الذات الرياضية ,مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث
والدراسات  ,العدد العشرون  ,حزيران ٕٓٔٓ
 -ٕٜزيتون ,حسن حسين (ٖٕٓٓ ) :استراتيجيات التدريس (رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ
والتعمـ)  ,الطبعة األولى  ,عالم الكتاب  ,القاىرة.
ٖٓ -الشاطر  ,غسان ( ٗ : ) ٜٜٔتقويـ كتاب المطالعة والنصوص لمصؼ التاسع األساسي
في األردف مف وجية نظر المعمميف والمشرفيف  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية التربية ,
الجامعة األردنية  ,عمان .

ٖٔ -الشعيبي  ,محمد(ٕٔٓٓ) :أثر استخداـ التدريس التبادلي في تنمية بعض ميارات القراءة
الناقدة لدى طالب المغة العربية بكمية التربية بنزوى  ,مجمة البحث في التربية وعمم النفس,
المجمد الخامس عشر ,العدد األول ,عمان.
ٕٖ -الشكعة  ,عمى (  : ) ٕٓٓٚمستوى التفكير التأممي لدى طمبة البكالوريوس والد ار سات
العميا في جامعة النجاح الوطنية  ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث  ,المجمد ( ٕٔ )  ,العدد ( ٗ
)كمية العموم التربوية  ,جامعة النجاح الوطنية  ,نابمس.
ٖٖ -شبيب  ,أحمد ( ٕٓٓٓ ) :أثر التدريب عمى استراتيجية األسئمة الذاتية(المستقمة-
التعاونية) عمى فيم طبلب الجامعة لممحاضرات وتقديرىم لدرجة فعاليتيم الذاتية ,مجمة التربية,

العدد ( ٘ ,) ٜالجزء األول  ,جامعة األزىر ,غزة .
ٖٗ -العارضة ,محمد ,و الصرايرة ,خالد  ,و الجعافرة ,أسمى (ٕ٘ٓٓ):أثر برنامج تدريبي
لمتفكير التأممي عمى أسموب المعالجة الذىنية في التعمم لدى طالبات كمية األميرة عالية
الجامعية  ,مجمة بحوث التربية النوعية ,العدد( ٗٔ ) ,ص٘ ,ٗٓٛ -ٗٚمصر.
ٖ٘ -عبدالحميد ,عبدالعزيز ( ٔٔ ٕ.م) :أثر تصميم استراتيجية لمتعمم اإللكتروني قائمة عمى
التوليف بين أساليب التعمم النشط عبر الويب وميارات التنظيم الذاتي لمتعمم عمى كل من
التحصيل واستراتيجيات التعمم اإللكتروني المنظم ذاتيًا وتنمية ميا رات التفكير التأممي ,مجمة
كمية التربية بجامعة المنصورة ،العدد ( ٓ ,) ٚالجزء( ٕ) ,يناير ,ص  ,)ٖٔٙ -ٕٗٛمصر.
-ٖٙ

عبد السبلم ,مصطفى ( :)ٕٜٓٓتدريس العموم واعداد المعمم وتكامل النظرية والممارسة

,الطبعة األولى  ,دار الفكر العربي  ,القاىرة.
ٖٗٔ

 -ٖٚعبد السبلم ,مصطفى ( ٕ٘ٓٓ) :تكامؿ النظرية والممارسة ,الطبعة األولى ,دار الفكر
العربي ,القاىرة.
 -ٖٛعبداليادي ,نبيل ومصطفى ,ناديو (ٕٔٓٓ ) :التفكير عند األطفاؿ ,الطبعة األولى ,دار
صفاء لمنشر والتوزيع ,عمان.
 -ٖٜعبد الوىاب  ,فاطمة ( ٕ٘ٓٓ )  :فعالية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في
تحصيل الفيزياء وتنمية التفكير التأممي واالتجاه نحو استخداميا لدى طبلب الصف الثاني
الثانوي األزىري  ,مجمة التربية العممية  ,المجمد (  , ) ٛالعدد ( ٗ) ,مصر.
ٓٗ -عريان  ,سميرة ( ٖٕٓٓ )  :فاعمية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل
الفمسفة لدى طبلب الصف األول الثانوي وأثر ذلك عمى اتجاىيم نحو التفكير التأممي الفمسفي

 ,مجمة القراءة والمعرفة  ,العدد ( ٕٓ )  ,الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة  ,كمية التربية ,
جامعة عين شمس  ,مصر .
ٔٗ-

عطية ,محسن ( :) ٕٜٓٓالجودة الشاممة والجديدة في التدريس ,الطبعة االولى  ,دار

صفاء لمنشر والتوزيع  ,عمان.
ٕٗ -العفون  ,نادية ( ٕٕٔٓ )  :االتجاىات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير ,الطبعة
االولى  ,دار صفاء لمنشر والتوزيع  ,عمان .
ٖٗ -عفانة ,عزو (ٖٕٓٓ):مستوى ميارات التفكير الناقد لدى طمبة كمية التربية بالجامعة
االسبلمية بغزة ,مجمة القراءة والمعرفة ,العدد٘ٗ  ,جامعة عين شمس ,القاىرة.
ٗٗ -عفانة ,عزو(:)ٜٜٜٔاالحصاء التربوي  ,الجزء الثاني ,مكتبة أفاق  ,غزة.
٘ٗ -عفانة  ,عزو (  : ) ٜٜٔٛمستوى ميا رات التفكير الناقد لدى طمبة كمية التربية بالجامعة
اإلسبلمية بغزة  ,مجمة البحوث والد را سات التربوية الفمسطينية  ,المجمد ( ٔ )  ,العدد ( ٔ
)  ,غزة.

 -ٗٙعفانة  ,عزو وحمش  ,نسرين (ٕٔٔٓ):أثر استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في
تنمية ميارات التواصل الرياضي لدى طمبة الصف الرابع األساسي في غزة ،مقدـ لمؤتمر
التواصؿ والحوار التربوي المنعقد بكمية التربية  ,الجامعة اإلسبلمية ,غزة.
-ٗٚ

عفانة ,عزو والجيش ,يوسف ( " : )ٕٓٓٛالتدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف " ,آفاق

لمنشر والتوزيع ,غزة.
-ٗٛ

عفانة  ,عزو ووليم  ,عبيد ( ٖٕٓٓ ) :التفكير والمنياج المدرسي  ,مكتبة الفبلح ,

العين .
ٖ٘ٔ

-ٜٗ

عفانة  ,عزو والمولو  ,فتحية ( ٕٕٓٓ )  :مستوى ميا رات التفكير التأممي في مشكالت

التدريب الميداني لدى طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسالمية  ,كمية التربية  ,الجامعة
اإلسبلمية  ,غزة.
ٓ٘ -العبلن  ,سوسن(ٕٕٔٓ) :أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي عمى التحصيل الدراسي
في مادة التربية القومية االشتراكية لتبلميذ الصف الثامن من مرحمة التعميم األساسي ,رسالة
دكتوراه  ,مجمة جامعة دمشؽ ,المجمد , ٕٛالعدد الرابع ,ٕٕٓٔ,كمية التربية ,جامعة دمشق
 سوريا .ٔ٘ -عمي  ,أشرف (ٕٓٔٓ) :أثر استخدام التدريس التبادلي في تدريس اليندسة عمى تنمية
بعض ميارات التفكير الناقد واالتجاه نحو اليندسة لدى طبلب المرحمة االعدادية وبقاء أثر تعمميم

 ,مجمة الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس  ,العدد ٗ٘ٔ ,يناير ٕٓٔٓ ,جامعة عين
شمس  ,القاىرة.
ٕ٘ -العماوي  ,جييان (  : ) ٕٓٓٛأثر استخداـ طريقة لعب األدوار عمى تنمية التفكير
التأممي لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية التربية  ,الجامعة
اإلسبلمية  ,غزة.
ٖ٘ -عودات ,ميسر ( :)ٕٓٓٙأثر استخداـ طرائؽ العصؼ الذىني

والقبعات الست

والمحاضرة المفعمة في التحصيؿ والتفكير التأممي لدى طمبة الصؼ العاشر في مبحث التربية
الوطنية في األردف ,رسالة دكتو اره غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة اليرموك ,األردن.
ٗ٘ -عمايرة ,احمد (ٕ٘ٓٓ) :أثر دورة التعمـ وخرائط المفاىيـ في التفكير التأممي والتحصيؿ
لدى طمبة الصؼ العاشر في التربية الوطنية والمدنية .رسالة دكتوراه غير منشورة ,كمية
التربية ,جامعة اليرموك ,األردن.
٘٘ -عيد  ,ايمن ( :)ٕٜٓٓبرنامج مقترح قائـ عمى جانبي الدماغ لتنمية بعض ميارات
التفكير الرياضي لدى طالب الصؼ الخامس االساسي بغزة  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,
كمية التربية  ,الجامعة االسبلمية ,غزة.
 -٘ٙعيسى ,ماجد (  :) ٕٓٓٚأثر برنامج تدريبي الستراتيجيات التعميم التبادلي عمى ما وراء
الفيم لدى الطبلب ذوى صعوبات الفيم القرائى في الصف الخامس االبتدائي , .مجمة كمية
التربية بأسيوط ,العدد األول ,المجمد الثالث والعشرون ,مصر.

ٖٔٙ

 -٘ٚالغامدي  ,عمى (ٕٖٗٔ ه ) :فاعمية استراتيجيتى التدريس التبادلي وتنشيط المعرفة
السابقة في تنمية بعض ميارات التذوؽ االدبي واالتجاه نحو دراسة االدب لدى طالب الصؼ
الثاني الثانوي ,رسالة دكتوراة غير منشورة ,جامعة أم القرى  ,المممكة العربية السعودية.
 -25الغوطي  ,عاطف ( :) ٕٓٓٚالعمميات الرياضية الفاعمة في جانبي الدماغ عند طمبة
الصؼ التاسع بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة االسبلمية ,غزة.
 -ٜ٘الفار  ,زياد ( ٕٔٔٓ )  :مدى فاعمية استخداـ الرحالت المعرفية عبر الويب في تدريس
الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيؿ لدى تالميذ الصؼ الثامف األساسي  ,رسالة
ماجستير غير منشورة  ,كمية التربية  ,جامعة األزىر  ,غزة.
ٓ -ٙالفطايري ,سامي ( :) ٜٜٔٙفعالية استراتيجية ما وراء اإلدراك في تنمية ميارات قراءة
النص والميول الفمسفية بالمرحمة الثانوية ،مجمة كمية التربية ,العدد(  ,) ٕٚالجزء األول,

سبتمبر ,جامعة الزقازيق ,مصر .
ٔ -ٙفممبان  ,ندى (ٕٔٔٓ) :فعالية الفورمات في التحصيؿ الدراسي والتفكير االبتكاري
لطالبات الصؼ الثانى الثانوي بمكة في مادة المغة االنجميزية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,
جامعة ام القري  ,المممكة العربية السعودية.
ٕ -ٙالقطراوي  ,عبد العزيز ( ٕٓٔٓ )  :أثر استخداـ إستراتيجية المتشابيات في تنمية
عمميات العمـ وميا را ت التفكير التأممي في العموـ لدى طالب الصؼ الثامف األساسي ,
رسالة ماجستير وغير منشورة  ,كمية التربية  ,الجامعة اإلسبلمية  ,غزة.

 -32كشكو  ,عماد (ٕ٘ٓٓ ) :أثر برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العممي بالقراف عمى
تنمية التفكير التأممي في العموـ لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة  ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ,الجامعة االسبلمية  ,غزة.
ٗ-ٙ

الكبيسي ,عبد الواحد (

ٕٔٔٓ

):أثر استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي عمى

التحصيل والتفكير الرياضي لطمبة الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات ,مجمة الجامعة
اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ,المجمد التاسع عشر ,العدد الثاني ,ص – ٙٛٚص
ٖٔ ,ٚيونيو ٕٔٔٓ .
٘ -ٙالمحيسن ,إب ار ىيم : )ٕٜٓٓ ( .أنماط التعمـ وجانبي الدماغ.
الموقع االلكترونىFile://H:shamaa:
( ,12/2/2014االربعاء ,الساعة)15:
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 -ٙٙمحمد ,طاىر (  : ) ٕٓٓٛفعالية استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي لتدريس التاريخ
في تنمية التحصيؿ وميارات التفكير الناقد لدى تالميذ المرحمة االعدادية ،رسالة ماجستير
غير منشورة  ,كمية التربية ,جامعة اسيوط ,مصر.
 -ٙٚالمشيراوي  ,بسام ( ٕٓٔٓ )  :الدافع المعرفي والبيئة الصفية وعالقتيما بالتفكير
التأممي لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة غزة  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية
التربية  ,جامعة األزىر  ,غزة.
 -ٙٛالمنتشري  ,عمي أحمد (  : ) ٕٓٓٛاثر استخداـ إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية
بعض ميارات الفيـ القرائي لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط ,رسالة ماجستير غير منشورة,
جامعة الممك خالد.

 -ٜٙالناجي ,عبد السبلم (ٕٕٔٓ) :برنامج مقترح لتنمية الميارات الحياتية وفؽ نموذج
مكارثي لطالب المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية (دراسة تطبيقية في مدينة
الرياض) ,رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في المناىج وطرق التدريس ,المممكة العربية
السعودية .
ٓ -ٚىمفش  ,جوردن و سميت  ,فيايب ( ٖ :) ٜٔٙالتفكير التأممي طريقة لمتربية والتعميـ,
ترجمة الغزاوى وآخرون .ط ٔ ,دار النيضة العربية  ,القاىرة.
ٔ -ٚويميامز ,ليندا فارلي (  :) ٜٔٛٚالتعمـ مف أجؿ العقؿ ذي الجانبيف ,ترجمة خبراء معيد
التربية التابع لؤلنوروا/اليونسكو ,عمان.

ٕ -ٚيوسف  ,جييان ( :)ٕٜٓٓأثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ عمى
تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفي لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بمادة تكنولوجيا
المعمومات بمحافظات غزة ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية التربية  ,الجامعة االسبلمية ,
غزة.
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ملحقرقم(ٔ) 
قىائم بأسماء المحكمي
األدا
الصف

األسماء

الخط

أوراق

الدراسي

العم

أدماذذدؽمورذيفذاملـافجذوررقذاؾمدرقسذيفذ
.1

ذأ.دذػمحيةذصلحيذاؾؾوؾو ذ اجلاؿعةذاإلدالؿيةذبغزةذوعؿيدذؽؾيةذاؾرتبيةذيفذ
اجلاؿعةذاإلدالؿيةذبغزة ذ

.2

ذأ.دذعزوذامساعيلذعػاـة ذ

.3

ذ د.ذصالحذأمحدذاؾـاؼة ذ
د.ذعلدذاجلوادذاؾشيخذ

أدماذذدؽمورذيفذاملـافجذوررقذاؾمدرقسذيفذ
اجلاؿعةذاإلدالؿيةذبغزة ذ
أدماذذؿشاركذيفذاملـافجذوررقذاؾمدرقسذيفذ
اجلاؿعةذاإلدالؿيةذبغزة ذ
رئيسذدائرةذاالذرافذيفذؿدقرقةذذرقذغزة ذ

.4

ذ

.5

ذد.ذمجالذؽاؿلذاؾػؾيت ذ وأدماذذاملـافجذغريذاملمػر ذبؽؾيةذاؾرتبيةذااؿعةذ

خؾيل ذ

ذ

االخت ار
 ذ

 ذ

 ذ

 ذ

 ذ

 ذ

 ذ

 ذ

 ذ







ؿشرفذتربويذبوزارةذاؾرتبيةذواؾمعؾيمذبغزةذ


ذ



األزفرذبغزة ذ
أدماذذؿداعدذيفذوزارةذاؾرتبيةذواؾمعؾيمذوأدماذذ
.6

ذ د.ذحمؿدذدؾيمذؿؼاط ذ املـافجذغريذاملمػر ذبؽؾيةذاؾرتبيةذااؿعةذاألزفرذ







بغزة ذ
.7

ذد.ذعلدذاحلؿيدذاؾيعؼوبي ذ

.8

ذ أ.ذعائدذاؾربعي ذ

.9

ذ أ.ذأمحدذأبوذـدى ذ

 .11ذ

أ.ذعلدذاؾؽرقمذحاؿدذ

رئيسذؼدمذذكونذاؾؽؾياتذيفذوزارةذاؾرتبيةذ
واؾمعؾيمذبغزة ذ
ؿدقرذدائرةذاالؿمحاـاتذيفذوزارةذاؾرتبيةذواؾمعؾيمذ
بغزة ذ



ـائبذؿدقرذعامذاالؿمحاـاتذيفذوزارةذاؾرتبيةذ

اؾعدوؾي ذ
٘ٗٔ


ذ

واؾمعؾيمذبغزة ذ
ؿشرفذتربويذيفذااؿعةذاألؼصىذبغزة ذ









ذ



 ذ


 .11ذ أ.ذـدرقنذاؾـخاؾة ذ
 .12ذ أ.ذـادقةذعلدذاملـعم ذ
 .13ذ أ.ذدائدةذؿودى ذ

ؿدقرذؿدردةذاملاادةذوديؾةذبنذعؿارذ"ب"ذ
ؾؾلـات ذ
ؿدردةذاؾعؾومذيفذؿدردةذاملاادةذوديؾةذبنذعؿارذ
"ب"ذؾؾلـات ذ
ؿدردةذاؾعؾومذيفذؿدردةذعؿواسذ"أ"ذؾؾلـات ذ
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ذ





ذ

ذ

ذ

 ذ

ملحق رقم ()2
اختبار للتفكٌر التأملً
وحدة الضوء والبصرٌات
للصف الثامن األساسً
إعداد
إٌمان أسعد التٌان
إشراف
الدكتور :عطا حسن دروٌش
األستاذ الدكتور :محمود حسن األستاذ
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اختبار التفكٌر التأملً
جامعة االزهر -غزة
عمادة الدراسات العلٌا
كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس
الموضوع  /طلب تحكٌم اختبار مهارات التفكٌر التأملً
الدكتور  /ة

المحترم/ة

األستاذ  /ة

المحترم/ة

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان/
أثر استخدام استراتٌجٌتً الفورمات والتدرٌس التبادلً على تنمٌة مهارات التفكٌر
التأملً للصف الثامن األساسً بغزة
ٌرجى منكم التكرم بتحكٌم ما ترونه مناسبا فً هذه االداة فٌما ٌخص:
 صٌاغة االسئلة صٌاغة تربوٌة تقٌٌم المحتوى العلمً لألسئلة حذف او اضافة اسئلة او ابداء أي مالحظات اخرىالمهارة
الفقرات الممثلة
لها

الرؤٌة
البصرٌة
13-1

الكشف عن الوصول الى اعطاء
تفسٌرات
المغالطات استنتاجات
37-33
29 -21
23-11
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وضع حلول
مقترحة
43-36

بسم هللا الرحمن الرحٌم
جامعة االزهر– غزة
عمادة الدراسات العلٌا
كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس
اختبار مهارات التفكٌر التأملً فً مبحث العلوم للصف الثامن االساسً
عزٌزتً الطالبة...........................................................:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
 -1اقرا التعلٌمات التالٌة قبل البدء باإلجابة
ٌ -2هدف هذ االختبار الى قٌاس مدى اكتسابك لمهارات التفكٌر التأملً فً وحدة الضوء
والبصرٌات وهى ( المالحظة والتأمل -الكشف عن المغالطات – الوصول الى استنتاجات
 اعطاء تفسٌرات مقنعة -وضع حلول مقترحة) -3اقرا السؤال بعناٌة ودقة قبل االجابة عنه
 -4علٌك اختٌار اجابة واحدة صحٌحة فقط من بٌن االجابات االربعة
 -5ضع اجابتك فً بطاقة االجابة المرفقة بوضع الرمز))xاسفل االجابة الصحٌحة
مثال  :حدد العبارة الصحٌحة  :المراٌا المستخدمة فً البرٌسكوب
أ -مستوٌة

ب -محدبة

ج -مقعرة د -ال شئ مما سبق

بما ان االجابة الصحٌحة هى( أ)فما علٌكً اال ان تضعى الرمز ))xاسفل االجابة الصحٌحة فً
مفتاح االجابة كما ٌلً:
ب

ج

د

أ
رقم السؤال
X
مالحظة  :هذا االختبار لدراسة خاصة بالباحثة ولٌس له عالقة بالدرجات المدرسٌة للطالب
الباحثة /اٌمان اسعد التٌان
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مفتاح االجابة
رقم السؤال
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-6
-9
13
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-16
-19
-23
-21

ب

أ



ج

د
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-22
-23
-24
-25
-26
-27
-26
-29
-33
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-36
-39
-43

اختبار التفكٌر التأملً
اوال :المالحظة والتأمل
من خالل المالحظة والتأمل اجٌبً على االسئلة التالٌة :
ٔ) فًالشكلالمقابلمامقدارزاوٌةاالنعكاس


أٙٓ-بٖٓ-ج9ٓ-دٕٔٓ-
ٕ) أياألشكالالتالٌةٌمثلخٌاالصحٌحالجسموضعأماممراهمستوٌة 


ٖ) مامواصفاتالصورةالمتكونةفًالشكلالمقابل؟ 


أ-حقٌقةمقلوبةمكبرةب-حقٌقٌةمقلوبةمصغرة 
ج-تقدٌرٌةمقلوبةمصغرةد-تقدٌرٌةمقلوبةمكبرة 
ٗ)ماالسببفًرؤٌةالسمكةفًالماءفًموضعظاهريأقربالًالسطح؟ 


أ-انعكاسالضوءعنسطحالماء 
ب-انكسارالضوءعندانتقالهمنالماءالًالهواء 
ٕ٘ٔ

ج-تساويالكثافةالضوبٌةلكلمنالماءوالهواء 
د-تساوي سرعةالضوءفًالهواءعنهافًالماء 
٘)ماصفاتالصورةالمتكونة؟ 



أ-حقٌقٌةمكبرةب-وهمٌةمكبرةج-وهمٌةمصغرةد-حقٌقٌةمصغرة
)ٙماهًصفاتالخٌالالمتكونالخٌالالمتكونفًالرسمالمقابل؟ :


أ-مكبراحقٌقٌامقلوباب-مصغراحقٌقٌامقلوباج-وهمٌامكبرامعتدلد-مماثالحقٌقٌامقلوبا 
)7ماهىالصورةالتىٌظهربهاالشعاعالماربالمركزالبصري :

أ-

ب-

ج-
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د-





)8أيالرسوماتالتالٌةٌمثلالخٌالالناتجعنوضعالشمعةعلىبعدأكبرمنٕع؟ 

أ-

ب-

ج-

-د-






)9أياالشكالٌحقققوانٌناالنعكاس؟ 

أ-

ج-

ب-

د-




ٗ٘ٔ





ٓٔ)فًالشكلالمقابلمامقدارزاوٌةالسقوط؟ 

إٔٓ-درجةب7ٓ-درجةجٔٔٓ-درجةدٖ٘-درجة 
ثانٌا :الكشف عن المغالطات

 

ٔٔ)أياالوساطالتالٌةلٌستمناالوساطالشفافة؟ 
أ-الهواءب-الماءج-الزجاجالنقًد-ورقالنبات 
ٕٔ)أيالصفاتالتالٌةلٌستمنصفاتالخٌالفًالمرآهالمستوٌة؟ 
أ-مماثلللجسمفًالطولب-معتدلبالنسبةللجسم 
عدالخٌالعنالمرآهمساولبعدالجسمعنالمرآه 
ج-حقٌقًد-ب
ٍ
ٖٔ)أيالصفاتاالتٌةلٌستمنصفاتالصورةالمتكونةلجسمموضوععلىبعداكبرمنمثلً
البعدالبؤري؟ 
أ-مصغرةبالنسبةللجسمب–حقٌقٌةج–مقلوبةد–مكبرةبالنسبةللجسم 
ٗٔ)أياالشكالالتالٌةلٌسصحٌحا؟ 

أ-

ب-



ج-

د-


٘٘ٔ



٘ٔ)أيالجملالتالٌةتعتبرلٌستصحٌحة؟ 
ا-الجزءاالمامًمنالصلبةشفافوٌسمىالقرنٌة 
ب-الصلبةطبقةبٌضاءوظٌفتهاحماٌةاجزاءالعٌنالداخلٌة 
ج-وظٌفةالمشٌمةهًامتصاصاالشعةالضوبٌةالزابدة 
د-المشٌمةهًالجزءالحساسللضوء 
)ٔٙماهًالعبارةالتًالتنطبقعلىاالنعكاسالغٌرمنتظم؟ 
أ-زاوٌةالسقوط=زاوٌةاالنعكاسلكلاالشعة 
ب-زاوٌةالسقوطالتساوىزاوٌةاالنعكاسلكلاالشعة 
ج-السطحالمستخدمٌكونخشن 
دٌ-نعكسالضوءفًاتجاهاتمختلفة 
)ٔ7أيالعباراتالتالٌةالٌنطبقعلىقصرالنظر؟ 
أ-زٌادةفًتحدبالعٌنب-تكونصورةقبلالشبكٌة 
جٌ-رياالجسامالقرٌبةبوضوحدٌ-عالجبعدسةمحدبة 
)ٔ8ماهًالنقطةالتًالٌحدثللشعاعالضوبًالماربهاأيانكسار؟ 
ا-المركزالبصريللعدسةب-بؤرةالعدسة 
ج-مركزتكورالمرآةد-بؤرةالمرآة 
)ٔ9ماهًالعبارةالصحٌحة؟ 
أ-المرآةالمقعرةتجمعضوءاقلمماتجمعهالعدسةالمقعرة 
ب-العدسةالمحدبةتجمعضوءاكثرمماتجمعهالعدسةالمقعرة 
ج-المرآةالمقعرةتجمعضوءاقلمماتجمعهالمرآةالمحدبة 
د-المرآةالمحدبةتجمعضوءاكثرمماتجمعهالعدسةالمحدبة 


ٔ٘ٙ



ٕٓ)ماهًالعبارةالصحٌحة؟ 
أٌ-قلتحدبالعٌنعندماتكوناألجسامبعٌدة .
بٌ-زدادتحدبالعٌنعندماتكوناألجسامبعٌدة .
جٌ-قلتحدبالعٌنعندماتكوناالجسامقرٌبة .
د-الٌتأثرتحدبالعٌنحسبقرباألجساموبعدها .
ثالثا  :الوصول الى استنتاجات
ٕٔ) عندسقوطشعاعضوبًمنالهواءعمودٌاعلىسطحالماءفانالشعاعالضوبً 
أٌ-نفذوالٌعانىمنأيانكساربٌ-نكسرمقتربامنسطحالماء
جٌ-نعكسمرتداعلىنفسهدٌ-نكسرمبتعداعنسطحالماء 
ٕٕ)عندوضعجسمبعٌداعنمركزتكورمرآةمحدبةفانصورةهذاالجسمتتكونخلفالمرآة
علىبعد :
أ-ابعدمنضعفالبعدالبؤريب-قبلالبؤرة 
ج-بٌنالبؤرةومركزالتكورد-عندمركزالتكور 
ٖٕ)عندوضعجسمطولهٖسمعلىبعدٕٓسممنعدسةمحدبةبعدهاالبؤريٓٔسمفان
الخٌالالمتكونٌكون :
أ-طولهٌساويٖسمب-طولهاقلمنٖسم
ج-علىبعداقلمنالبعدالبؤريد-علىبعدمساويللبعدالبؤري 
ٕٗ)ٌتكونٔٔخٌاللشمعةموضوعةبٌنمرآتٌنمستوٌتٌنفانالزاوٌةبٌنهاتٌنالمرآتٌن
تكون :
أٖٓ-درجةبٙٓ-درجةج –ٓ9درجةد –ٓٔ8درجة 
ٕ٘)عندسقوطشعاعضوبًمنالزجاجالىالماءفانهٌنكسر :
أ-مقترباعنالعمودالمقاممننقطةالسقوط 
ب-بحٌثتكونزاوٌةاالنكسارتساويزاوٌةالسقوط 
ج-مبتعداعنالعمودالمقاممننقطةالسقوط 
ٔ٘7

د-بحٌثتكونزاوٌةاالنكساراقلمنزاوٌةالسقوط 
ٌ)ٕٙتكونخٌالحقٌقًمقلوبمصغرلجسمموضوعامامعدسةمحدبةبعدهاالبؤريٖسمفان
الجسمٌبعدعنالعدسةمسافة 
أ-اكبرمنٙسمب–اكبرمنٖسمواقلمنٙسمج –تساويٙسمد –اقلمنٖسم 
)ٕ7وضعتشمعةبٌنمرآتٌنمتوازٌتٌنفانعدداالخٌلةٌكون 
أ-اقلمنٓٔاخٌلةب–اكثرمنٓٔاخٌلة
ج-الٌتكونخٌالد–عددغٌرمحددمناالخٌلة 
)ٕ8وضعجسماماممرآةمقعرةفتكونلهصورةمكبرةجدافانموضعالجسمٌكون 
ا-ابعدمنمركزالتكورب-عندمركزالتكور 
ج–عندالبؤرةد –بٌنالبؤرةومركزالتكور 
)ٕ9مرآةمقعرةبعدهاالبؤري٘ٔسموضعامامهاجسمعلىبعد٘ٗسمفانبعدالخٌالعن
المرآة 
أ-

ٕ

٘ٗ

٘ٗ

ٕ

ب-

جٔ٘-د ٙٓ-

رابعا  :اعطاء تفسٌرات مقنعة
ٖٓ)رغمانالماءوسطشفافٌسمحللضوءبالنفاذمنخاللهاالانقاعالبحرمظلمالن 
أ-العالقةبٌنمقدارالضوءالنافذوسمكالوسطعكسٌة 
ب-العالقةبٌنمقدارالضوءالنافذوسمكالوسططردٌة 
ج-ازدٌادسمكالوسطالشفافٌزٌدمقدارالضوءالنافذمنخالله 
د-قاعالبحرٌمتصالضوءالنافذالٌه 
ٖٔ)عندغمرجزءمنقلمفًكاسبهماءفانهٌبدومكسوراوذلكبسبب :
أ-انعكاسالضوءعندانتقالهبٌنوسطٌنشفافٌنمختلفٌن 
ب-تشتتالضوءعندانتقالهبٌنوسطٌنشفافٌنمختلفٌن 
ج-انكسارالضوءعندانتقالهبٌنوسطٌنشفافٌنمختلفٌن 
د-سٌرالضوءفًخطوطمستقٌمةعندانتقالهبٌنوسطٌنشفافٌنمختلفٌن 
ٕٖ)ٌتحللالضوءاالبٌ ضالساقطعلىالمنشورالثالثًالىعدةالوانبسبب 
ٔ٘8

أ-ظاهرةانعكاسالضوءب-اختالفمقدارانحرافكللونعناالخر 
ج-عكسالمنشورللضوءد-سٌرالضوءفًخطوطمستقٌمة 


ٖٖ)ٌوضعمصباحكهربابًفًبؤرةمرآةمقعرةلسٌارةوذلكبسبب 
أ-لكىتنعكساالشعةمتفرقةفتضامسافةكبٌرةمنالشارع
ب-لكىتنعكساالشعةمتوازٌةفتضامسافةكبٌرةمنالشارع 
ج-لكىتنكسراالشعةمتوازٌةفتضامسافةكبٌرةمنالشارع 
د-لكىتنكسراالشعةمتفرقةفتضامسافةكبٌرةمنالشارع 
ٖٗ)ٌريالطالبالكتابةعلىالسبورةالناالشعةالساقطةعلٌهم 
أ-تنعكسانعكاسامنتظماب-تنعكسانعكاساغٌرمنتظما 
ج-تنكسرفًالهواءد -تنعكسمتوازٌة 
ٖ٘)ٌمكنتفسٌرظاهرةالخسوفوالكسوفباالعتمادعلى 
أ-تشتتالضوءب-انكسارالضوءج-انعكاسالضوءد-سٌرالضوءفً
خطوطمستقٌمة 
)ٖٙتتحولالدهونتحتالجلدالىفٌتامٌن(د)وذلكالن :
أ-الجلدٌمتصاشعةالشمسب-الجلدٌعكساشعةالشمس 
ج-الجلدٌشتتاشعةالشمسد-الجلدٌسمحبنفاذاشعةالشمس 
ٌ)ٖ7تكونخٌالواضحوصغٌرلجسمموضوعاماممصدرضوبًوذلكبسببانالمصدر
الضوبً 
أ-قرٌبوكبٌربالنسبةللجسمب -بعٌدوصغٌربالنسبةللجسم
ج-قرٌبوصغٌربالنسبةللجسمد-بعٌدوكبٌربالنسبةللجسم 
خامسا  :وضع حلول مقترحة
)ٖ8طبٌباسنانٌستخدممرآةنصفقطرتكورهآٔسمماهًافضلمسافةتقترحعلٌهان
تكونبٌنالمرآةوالسنبالسنتٌمتراتكًٌظهرالتسوسواضحافًالمرآة؟ 
إٔٓ-سمب –٘سمج –٘ٔسمد–ٓٔسم 
ٔ٘9

)ٖ9اذاكانالشخصمصاببقصرنظرلعالجذلكٌمكنكانتقترحعلٌهارتداءنظارةذات 
أ-عدسةمحدبةب-مرآةمحدبةج-عدسةمقعرةد-مرآةمقعرة 
ٓٗ)انتطالبةفًالصفالثامناذاطلبمنكاخوكفًالصفالسابعمساعدتهفًاٌجادخٌال
حقٌقًللشمعةفسوفتقترحًعلٌهانٌضعالشمعة :
أ-اماممرآةمحدبةب-امامعدسةمقعرة 
ج-بٌنالمركزالبصريوالبؤرةلعدسةمحدبةد-بٌنمركزالتكوروالبؤرةلمرآةمقعرة 


ٓٔٙ

ملحق رقم ()3
أوراق عمل وفق استراتٌجٌة التدرٌس التبادلً
وحدة
الضوء والبصرٌات
للصف
الثامن األساسً
إعداد
إٌمان أسعد التٌان
إشراف
الدكتور :عطا حسن دروٌش
األستاذ الدكتور :محمود حسن األستاذ
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أوراق عمل وفق استراتٌجٌة التدرٌس التبادلً
جامعة االزهر -غزة
عمادة الدراسات العلٌا
كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس
الموضوع  /طلب تحكٌم استراتٌجٌة التدرٌس التبادلً
الدكتور  /ة

المحترم/ة

األستاذ /ة

المحترم/ة

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان/
أثر استخدام استراتٌجٌتً الفورمات والتدرٌس التبادلً على تنمٌة مهارات
التفكٌر التأملً للصف الثامن األساسً بغزة
ٌرجى منكم التكرم بتحكٌم ما ترونه مناسبا فً هذه االداة فٌما ٌخص:
 صٌاغة األهداف صٌاغة تربوٌة. تقٌٌم المحتوى العلمً من حٌث الصٌاغة التربوٌة والعلمٌة. حذف او اضافة او تعدٌل على االهداف و المحتوى العلمً او ابداءأي مالحظات اخرى .

مع تحٌات الباحثة
إٌمان أسعد التٌان
ٕٔٙ

دسٚط تٛض١ح١ت بتٛظ١ف اعتشات١ج١ت اٌتذس٠ظ اٌتبادٌ ٟػٍ ٝشىً أٚساق ػًّ

اٌٛحذة :اٌضٛء ٚاٌبصش٠اث
اٌفصً االٚي :اٌضٛء
اٌذسط االٚي  :أتماي اٌضٛء ف ٟخطٛط ِغتمّ١ت
اٌخبشاث اٌغابمت  :ػذد ٞأشىبي اٌطبلخ االعبع١خ؟
ف ٟاٌجذا٠خ عٛف ٠م َٛاٌّؼٍُ ثزذس٠ظ دسط اٌؼٛء ٚاٌزٕ٠ ٞذسط رؾزٗ اسثؼخ ا٘ذاف
عٍٛو١خ ٚاٌز ٟعٛف ٠م َٛاٌّؼٍُ ثزٛص٠ؼٙب ػٍ١٘ ٝئخ اٚساق ػًّ وً ٚسلخ ػًّ رزؼّٓ ٘ذف
عٍٛوٚ ٟاؽذ.

ٚسلت ػًّ سلُ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلخ ٠زُ رٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاألٚي :ٛ٘ٚ
 أْ ٠ؼشف ِف َٛٙاٌؼٛءف٘ ٟزٖ اٌٛسلخ ٠م َٛاٌّؼٍُ ثّٕزعخ ١ٌ٢خ رٛظ١ف االعزشار١غ١خ ِٓ خالي رطج١ك
االعزشار١غ١بد اٌفشػ١خ اٌّزؼّٕخ ٌٙزٖ االعزشار١غ١خ اِبَ اٌطٍجخ ٌى٠ ٝزّىٕٛا ِٓ رٕف١ز٘ب ػٍ ٝثبلٟ
اال٘ذاف اٌغٍٛو١خ .
٠م َٛاٌّؼٍُ ثششػ ٌٙزٖ االعزشار١غ١خ ٚرٛص٠غ ثطبلبد (ِىزٛة ػٍٙ١ب اٌذٚس اٌّىٍف ثٗ وً
ؽبٌت) ػٍ ٝاٌطٍجخ ف ٟاصٕبء عٍغز ُٙاٌّؼزبدح .
ثؼذ رٌه ٠م َٛاٌّؼٍُ ثىزبثخ اٌزؼش٠ف ا٢ر ٟػٍ ٝاٌغجٛسح اِبَ اٌطٍجخ ٚوزٌه رٛص٠ؼٗ ػٍٝ
اٌطٍجخ ِٓ خالي ٚسق ِطجٛع.
"٘ ٛاؽذ اشىبي اٌطبلخ  ٛ٘ٚػجبسح ػٓ ِٛعبد وٙشِٚغٕبؽ١غ١خ رض١ش االثظبس ّ٠ٚىٓ
االٔزمبي ف ٟاٌفشاؽ ا ٜأٗ ال ٠ؾزبط اٌٚ ٝعؾ ِبدٌ ٜىٕ٠ ٝزمً ِٕٗ".
٠طٍت اٌّؼٍُ ثؼذ رٌه ِٓ اٌطٍجخ لشاءح اٌفمشح لشاءح طبِزخ ِغ رؾذ٠ذ اٌٛلذ اٌىبفٌٍ ٟمشاءح
ٚثؼذ رٌه ٠طٍت ِٓ اٌطٍجخ ثبٌٕمبػ اٌغّبػ ٟوً ؽغت اٌجطبلخ اٌّٛعٛدح ٌذ. ٗ٠

اٌّٛضح  ً٘ :رٛعذ وٍّبد ف ٟاٌفمشح ٌ١غذ ِفِٛٙخ ثبٌٕغجخ ٌه؟
ٖٔٙ

اٌّتغائً  :ػغ اعئٍخ ػٍ ٝاٌّٛػٛع ثغٛدح اعئٍخ اٌّؼٍُ؟
اٌٍّخص :ػغ ػٕٛاْ ٌٍزؼش٠ف اٌغبثك؟
اٌّتٕبئ  :رٕجب ثّب ٠زؼٍك ثبٌّٛػٛع ِٓ ِؼٍِٛبد اخشٜ؟

***ِالحظت  :اٌّؼٍُ ٘ ٛاٌز٠ ٜم َٛف٘ ٟزٖ اٌٛسلت بذٚس اٌمائذ ألٔٙا ٚسلت تذس٠ب١ت ٌتٛض١ح آٌ١ت تٕف١ز
االعتشات١ج١ت اِاَ اٌطٍبت ٌى٠ ٝتّىٕٛا بؼذ رٌه ِٓ تٕف١ز٘ا فمظ بّشالبت اٌّؼٍُ.

ٗٔٙ

ٚسلت ػًّ سلُ ()2

اٌٙذف اٌغٍٛو : ٟاْ ٠فغش و١ف١خ أزمبي اٌؼٛء ف ٟخطٛؽ ِغزمّ١خ
ف ٟاٌجذا٠خ ٠م َٛاٌّؼٍُ ثزٛص٠غ اٌطٍجخ اٌِ ٝغّٛػبد رزى ْٛوً ِغّٛػخ ِٓ 5ؽالة ٠ٚىٍف اٌّؼٍُ
ؽبٌت ِٓ وً ِغّٛػخ ثبخز دٚس اٌمبئذ  ٛ٘ٚاٌز٠ ٞذ٠ش اٌؾٛاس داخً اٌّغّٛػخ ٚاِبَ اٌفظً
ثبوٍّٗ.
ٚاػطبء ثبل ٟافشاد اٌّغّٛػخ ثطبلبد رٛػؼ دٚس وً ِٕ ُٙثبٌزؾذ٠ذ ٚوزٌه ٚسق ِطجٛع رٛعذ ثٗ
اٌّبدح اٌؼٍّ١خ اٌّشاد دساعزٙب ِٓ خالي ٘زٖ اٌٛسلخ.
٠طٍت اٌّؼٍُ ِٓ اٌطٍجخ لشاءح اٌّبدح اٌؼٍّ١خ اٌّٛعٛدح ٌذ ُٙ٠لشاءح طبِزخ ِغ رؾذ٠ذ اٌٛلذ اٌىبفٟ
ٌزٌه صُ ٠طٍت ِٓ لبئذ اٌّغّٛػخ ثبداسح اٌغٍغخ ف ٟاٌّغّٛػخ ٚثؼذ االٔزٙبء ِٓ لشاءح إٌض اٌّؾذد
٠زُ إٌمبػ داخً اٌ ّغّٛػخ ث ٓ١اٌطٍجخ ؽٛي ِب رُ اٌزٛطً اٌ ٗ١وً ؽغت اٌّّٙخ اٌّىٍف ثٙب ثبداسح
لبئذ اٌّغّٛػخ ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي:
اٌّٛضح ٠ :م َٛثزٛػ١ؼ اٌىٍّبد اٌظؼجخ.
اٌّتغائً ٠ :ؼغ اعئٍخ ػٍ ٝاٌّٛػٛع ثغٛدح اعئٍخ اٌّؼٍُ.
اٌٍّخص ٠ :م َٛثبػطبء رٍخ١ض ٌٍّٛػٛع ِٛػؼ ثٗ اٌفىشح اٌشئ١غ١خ ٌٍّٛػٛع.
اٌّتٕبئ٠ :زٕجب ثىً ِب ٠زؼٍك ثبٌّٛػٛع ِٓ ِؼٍِٛبد اخشٚ ٞوزٌه اٌزٕجؤ ثبٌّٛػٛع اٌزبٌٌٙ ٟزا
اٌّٛػٛع.
٠ٚم َٛاٌمبئذ ثزٛص٠غ ثطبلبد رشزًّ ػٍ ٝاعئٍخ رمٌٍ ُ٠ٛزبوذ ِٓ رؾم١ك اٌٙذف ِضً  ( :فغش ٞو١ف١خ
أزمبي اٌؼٛء ف ٟخطٛؽ ِغزمّ١خ ؟ ) ٠ٚم َٛافشاد اٌّغّٛػخ ثبالعبثخ ػٓ اٌغؤاي اٌغبثك صُ ٠خزبس
لبئذ اٌّغّٛػخ اؽذ افشاد اٌّغّٛػخ ٌىّ٠ ٝضً اٌّغّٛػخ ِٓ خالي االعبثخ ػٍ ٝاٌغؤاي اِبَ
اٌفظً.

٘ٔٙ

ٚسلت ػًّ سلُ ()3
اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاٌّشاد تحم١مٗ ِٓ خالي ٘زٖ اٌٛسلت
اْ ٠فغش ظب٘شح وغٛف اٌشّظ
لجً اٌجذء ثزٕف١ز ٘زٖ اٌٛسلخ ٠زُ رجبدي االدٚاس ث ٓ١افشاد اٌّغّٛػخ ػٍ ٝأْ ٠أخز وً ؽبٌت دٚسا
ِخزٍفب ػٓ اٌذٚس ف ٟاٌٛسلخ اٌغبثمخ ِٓ خالي ثطبلبد رىٍ١ف ٠زُ رٛص٠ؼٙب ػٍ ٝاٌطٍجخ ف ٟاٌّغّٛػخ
ٚوزٌه اٌمبئذ الثذ ِٓ رغ١شٖ ِضً ثبل ٟافشاد اٌّغّٛػخ وبْ ٠م َٛؽبٌت اخش ثأخز دٚس اٌمبئذ
٠ٚم َٛاٌّؼٍُ ثزٛص٠غ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ اٌّشاد دساعزٙب ػٍ ٝاٌطٍجخ ِٓ خالي اٚساق ِطجٛػخ ِ،غ رؾذ٠ذ
اٌٛلذ اٌىبفٌٍ ٟمشاء اٌظبِزخ ٌٙب.
٠ٚم َٛثؼذ رٌه لبئذ اٌّغّٛػخ ثئداسح اٌغٍغخ داخً اٌّغّٛػخ
ٚثؼذ اٌمشاءح اٌظّزخ ٌٍّبدح اٌؼٍّ١خ ٠م َٛلبئذ اٌّغّٛػخ ثئداسح إٌمبػ داخً اٌّغّٛػخ ِٓ خالي
عؼً وً ؽبٌت ٛ٠ػؼ ِب رُ رىٍ١فٗ ثٗ اٌ ٝثبل ٟاالفشاد ِٓ خالي ٔمبػ عّبػِٕ ٟظُ ثئداسح اٌمبئذ
ػٍ ٟعج ً١اٌّضبي:
اٌّٛضح  :ؽذد إٌمبؽ اٌز ٝرؾزبط اٌ ٝرٛػ١ؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظشن
اٌّتغائً  :ػغ اعئٍخ ػٍ ٝاٌّٛػٛع ثّغز٠ٛبد ِزؼذدح
اٌٍّخص ٌ :خض اٌّٛػ ٛع ِٓ خالي سعّخ رٛػؼ عجت ؽذٚس اٌظب٘شح( ظب٘شح وغٛف اٌشّظ
)
اٌّتٕبئ  :ؽبٚي اٌزٕجؤ ثؾذٚس ظب٘شح اخشٜ
ثؼذ رٌه ٠ى ْٛإٌمبػ اِبَ اٌفظً ٌىٛ٠ ٝػؼ اٌّؼٍُ ِب ٌُ ٠زّىٓ اٌطالة ِٓ ف ّٗٙاٌٍ ٚزأوذ ِٓ
ِذ ٜاعز١ؼبة اٌطالة ٌٍّٛػٛع ِٓ خالي إٌمبػ اٌغّبػٌٍ ٟفظً ثأوٍّٗ ِٓ خالي رٛػ١ؼ ِب رُ
اٌزٛطً اٌ ِٓ ٗ١لجً اٌّٙبَ اٌّىٍف ثٙب اٌطالة .
صُ ٠م َٛثؼذ رٌه اٌمبئذ ثزٛصع ثطبلبد رشزًّ ػٍ ٝاعئٍخ ٌزمِ ُ٠ٛذ ٜرؾم١ك اٌٙذف ػٍ ٝاٌطٍجخ
ٌإلعبثخ ػٍٙ١ب ِضً  ):فغش ٞظب٘شح وغٛف اٌشّظ ؟ ) صُ ٠خزبس ؽبٌت ٌّ١ضً اٌّغّٛػخ ف ٟاالعبثخ
ػٍ ٝاالعئٍخ اِبَ اٌطٍجخ.

ٔٙٙ

ٚسلت ػًّ سلُ ()4
ِٓ خالي ٘زٖ اٌٛسلت ٠تُ تحم١ك اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالتٝ
اْ ٠فغش ظب٘شح خغٛف اٌمّش
ف ٟاٌجذا٠خ الثذ ِٓ رٛص٠غ ثطبلبد رىٍ١ف اٌّّٙبد ػٍ ٝاٌطٍجخ ف ٟاٌّغّٛػخ ِغ ِشاػبح رغ١١ش
االدٚاس ث ٓ١اٌطٍجخ ػٓ االدٚاس اٌز ٝلبِ ٛثٙب ف ٟاٚساق اٌؼًّ اٌغبثمخ ٚ ،وزٌه ٠زُ رؼ ٓ١١ؽبٌت ٠مَٛ
ثذٚس اٌمبئذ ٠ى ْٛغ١ش اٌمبئذ ف ٟاٚساق اٌؼًّ اٌغبثمخ.
٠ٚم َٛاٌّؼٍُ ثزٛص٠غ اٌّبدح اٌؼٍّ١خ اٌّشاد دساعزٙب ػٍ ٝاٌطالة ف ٟاٌّغّٛػخ ِغ رؾذ٠ذ اٌٛلذ
اٌىبفٌٍ ٝمشاء اٌظبِزخ ٌٍّٛػٛع.
اٌٍّخصٌ :خض ثبعٍٛثه ِب فّٙزٗ ِٓ اٌّٛػٛع ِغ اٌشعُ؟
اٌّتغائً :اوزت اوجش ػذد ِٓ االعئٍخ اٌّزٕٛػخ ٌٍّٛػٛع؟
اٌّٛضح  :ؽذد إٌمبؽ اٌز ٝرؾزبط اٌ ٝرٛػ١ؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظشن؟
اٌّتٕبئ :رٕجب  /رٛلغ ثىً ِب ٘ ٛعذ٠ذ ِٓ ِؼٍِٛبد ِشرجطخ ثبٌّٛػٛع ؟
ٚثؼذ إٌمبػ داخً اٌّغّٛػخ ٌزٛػ١ؼ دٚس وً ؽبٌت ِٚب رُ اٌزٛطً إٌ٠ ٗ١زمً إٌمبػ اِبَ اٌفظً
ٌى٠ ٝزّىٓ اٌّؼٍُ ِغ ثبل ٝاٌطٍجخ ِٓ رٛػ١ؼ ِب ٌُ ٠زؼؼ الؽذُ٘  ،صُ ٠م َٛثؼذ رٌه اٌمبئذ ثزٛص٠غ
ثطبلبد رشزًّ ػٍ ٝاعئٍخ ٌزمِ ُ٠ٛذ ٜرؾم١ك اٌٙذف ػٍ ٝاٌطٍجخ ٌالعبثخ ػٍٙ١ب ِضً( :فغش ٞظب٘شح
خغٛف اٌمّش ؟ ) ِٓ خالي اٌّغّٛػبد ٠ٚم َٛاٌمبئذ ثبداسح إٌمبػ داخً اٌّغّٛػخ ٚثؼذ رٌه ٠مَٛ
ثبخز١بس ؽبٌت ٌّ١ضً اٌّغّٛػخ ٌالعبثخ ػٍ ٝاالعئٍخ اِبَ اٌفظً .

ٔٙ7

اٌٛحذة :اٌضٛء ٚاٌبصش٠اث
اٌفصً االٚي :اٌضٛء
اٌذسط:اٌضٛء

اٌخبشاث اٌغابمت  :رؼشف اٌؼٛء
رٛػؼ و١ف ٕ٠زمً اٌؼٛء .
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  :ػٛء  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح
ٚسلت ػًّ سلُ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٝ
-

رفشق ثِٕ ٓ١طمخ اٌظً ِٕٚطمخ شجٗ اٌظً

-

رفغش عجت رى ْٛوً ِٕطمخ

إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
"رم َٛاٌطبٌجبد ثمشاءح إٌض اٌّٛعٛد ثبٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ".65
اٌّٛضح ٚ :ػؼ اٌفىشح االعبع١خ ٌٍٕشبؽ
اٌٍّخص ٌ :خظ ٟثٕمبؽ ِؾذدح اعجبة رىِٕ ْٛطمخ اٌظً ِٕٚطمخ شجٗ اٌظً
اٌّتغائً  :ػؼ ٟاعئٍخ ثغٛدح اعئٍخ اٌّذسط
اٌّتٕبئ :رٕجئ ثبداح رضجذ ثبْ اٌؼٛء ٠غ١ش ف ٟخطٛؽ ِغزمّ١خ
اٌتم ُ٠ٛاٌختاِ:ٟ
فغش :ٞرى ْٛظً ٌالعغبَ اٌّؼزّخ
اوٍّٝ
 -1وٍّب الزشة اٌغغُ ِٓ اٌّظذس اٌؼٛئ ٟلًٚ...........صاد...........
ػؼ ٝاشبسح طؼ ا ٚخطب ِغ اٌزظ٠ٛت
٠ -1زى ْٛظً ٚاػؼ اٌّؼبٌُ ػٕذِب ٠ى ْٛاٌّظذس اٌؼٛئ ٝلش٠جب ِٓ اٌغغُ( )
٠ -2زى ْٛظً ٚشجٗ ظً ػٕذِب ٠ى ْٛاٌّظذس اٌؼٛئ ٟوج١ش ٚلش٠ت ِٓ اٌغغُ( )
ِ -3غبؽخ اٌظً رىجش ٚدسعخ ٚػٛؽٗ رمً ػٕذِب ٠مزشة اٌغغُ ِٓ اٌّظذس اٌؼٛئ) (ٟ
ٔٙ8

ٚسلت ػًّ سلُ ()2
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٝ
-

رظٕغ اٌخ اٌزظ٠ٛش راد اٌضمت.

إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
"رم َٛاٌطبٌجبد ثمشاء ٔشبؽ سلُ ِٓ 3اٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ".66
اٌّٛضح ٚ :ػؾ ٝاٌفىشح االعبع١خ ٌٍٕشبؽ
اٌّتغائً  :ػغ اعئٍخ ػٍ ٝاٌّٛػٛع ثغٛدح اعئٍخ اٌّؼٍُ؟
اٌٍّخصٌ :خظِ ٝب رُ اعزٕزبعٗ ِٓ خالي إٌشبؽ
اٌّتٕبئ :رٕجئ ثشٛا٘ذ اخش ِٓ ٜاٌطج١ؼخ رذي ػٍ ٝاْ اٌؼٛء ٠غ١شف ٟخطٛؽ ِغزضّ١خ
اٌتم ُ٠ٛاٌختاِ :ٟػؼ ٝاشبسح طؼ ا ٚخطب ِغ اٌزظ٠ٛت
٠ -1زى ْٛخ١بي ِؼزذي ٌٍشّؼخ ف ٟاٌخ اٌزظ٠ٛش راد اٌضمت( )
إٌشاط اٌب١تٟ
ػٍٍ : ٝرى ْٛخ١بي ِمٍٛة ٌٍشّؼخ ف ٟاٌخ اٌزظ٠ٛش راد اٌضمت
اخزبسٞ
ٕ٠ -1شب ِٓ أزشبس اٌؼٛء ف ٟخطٛؽ ِغزمّ١خ
أ٠-زى ْٛظً فمؾ ة٠ -زى ْٛشجٗ ظً فمؾ ط -اؽزغبة وً اٌؼٛء اٌغبلؾ د -رى ْٛظً ٚشجٗ ظً
٠ -2زىٌٍ ْٛغغُ الظش ظً ٚلذ
أ-اٌظجبػ اٌجبوش ةٚ -لذ اٌظ١ٙشح ط -ف ٟاٌّغبء د -ػٕذ ٌغشٚة
 -3رى ْٛاٌظً ٚشجٗ اٌظً دٌ ً١ػٍ ٝاْ اٌؼٛء ٠غ١ش فٟ
د-اٚة ِؼب
طِ-زٛاص٠خ
أ-خطٛؽ ِغزمّ١خ ةِٕ-ؾٕ١خ
٠-4زى ْٛظً ٚشجٗ ظً ػٕذِب ٠ى ْٛاٌّظذس اٌؼٛئٟ
أ-طغ١شا ثبٌٕغجخ ٌٍغغُ ة-ثؼ١ذا ػٓ اٌغغُ ط-وج١شا ثبٌٕغجخ ٌٍغغُ د-وج١شا ثبٌٕغجخ ٌٍغغُ ٚلش٠ت
ِٕٗ

ٔٙ9

اٌٛحذة :اٌضٛء ٚاٌبصش٠اث
اٌفصً االٚي :اٌضٛء
اٌذسط :االٚعاط اٌشفافت

اٌخبشاث اٌغابمت  :تصٕف اٌّٛاد اٌّختٍفت اٌ ٝشفافت ِٚؼتّت
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت ٔ :ب ، ٍْٛ٠خشت ،إٌِّ ،َٛ١شآح  ،صعبطِ ،بء ،وبط  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع، ٟ
عجٛسح
ٚسلت ػًّ سلُ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٝ
-

تٛضح عٍٛن اٌضٛء ف ٟاٌٛعظ اٌشفاف

إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
"رم َٛاٌطبٌجبد ثمشاءح ٔشبؽ سلُ  ِٓ 4اٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ".66

اٌّٛضح
ٚػؾ ٟفىشح ٔشبؽ سلُ4
اٌٍّخص
ِبرا رغزٕزغٔ ِٓ ٝشبؽ سلُ 4
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ رؼًّ ػٍ ٝاصشاء اٌّٛػٛع
اٌّتٕبئ
رٕجئ ثبٚعبؽ شفبفخ اخش ٜرؼًّ ػٍ ٝاصشاء اٌّٛػٛع
اٌتم ُ٠ٛاٌختاِ:ٟ
اٌغؤاي االٚي  :اختاس ٞاالجابت اٌصح١حت
 -1وً ِب  ِٓ ٍٟ٠االٚعبؽ اٌشفبفخ ِب ػذا
اٌٛٙاء -اٌّبء – اٌضعبط إٌم – ٝاٚساق إٌجبد

ٓٔ7

ٚسلت ػًّ ()2
اٌٙذف اٌّشاد تحم١مٗ
رغزٕزظ اٌؼاللخ ث ٓ١عّه اٌٛعؾ اٌشفبف ِٚمذاس اٌؼٛء إٌبفز
رم َٛاٌطبٌجبد ثمشاءح إٌض اٌّٛعٛد ثبٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ 66
اٌّٛضح
 -1ل ِٝٛثبعشاء ٔشبؽ سلُ  5اِبَ اٌطبٌجبد
 -2فغش ٞعجت ٚعٛد اٌظالَ ف ٟلبع اٌجؾش
اٌٍّخص
 ِٓ -3خالي ٔشبؽ سلُ ِ 5ب ٘ ٝاٌؼاللخ اٌز ٝرٛطٍز ٝاٌٙ١ب
 -4ػشف ٟاالٚعبؽ شجٗ اٌشفبفخ ِغ روش اِضٍخ
اٌّتغائً
ػؼ ٝاعئٍخ ػٍ ٝاٌّٛػٛع
اٌّتٕبئ
ِب را رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس ٌٍؼٛء اٌغبلؾ ػٍ ٝػٍ ٝؽبئؾ
اٌتم ُ٠ٛاٌختاِٟ
اٌغؤاي االٚي  :اختاس ٞاالجابت اٌصح١حت
 -1اٌؼاللخ ثِ ٓ١مذاس اٌؼٛء إٌبفز ِٓ ٚعؾ شفبف ٚعّه ٘زا اٌٛعؾ ػاللخ
ؽشد٠خ – ػىغ١خ – صبثزخ – ال رٛعذ ػاللخ
 -2سغُ اْ اٌّبء ٚعؾ شفبف ٠غّؼ ٌٍؼٛء ثبٌٕفبر ِٕٗ اال اْ لبع اٌجؾش ِظٍُ الْ
اٌؼاللخ ثِ ٓ١مذاس اٌؼٛء إٌبفز ٚعّه اٌٛعؾ ػىغ١خ  -اصد٠بد عّه اٌٛعؾ اٌشفبف ٠ض٠ذ ِمذاس
اٌؼٛء إٌبفز ِٓ خالٌٗ
اٌؼاللخ ثِ ٓ١مذاس اٌؼٛء إٌبفز ٚعّه اٌٛعؾ ؽشد٠خ – لبع اٌجؾش ّ٠زض اٌؼٛء إٌبفز اٌٗ١
 -3ػٕذ عمٛؽ اٌؼٛء ػٍ ٝعغُ ِؼزُ
ّ٠زض ِؼظُ اٌؼٛء – ٠ؼىظ ِؼظُ اٌؼٛء – ٠غّؼ ثٕفبر اٌؼٛء ِٓ خالٌٗ – وال ِٓ اٚة ِؼب
 -4اٌٛعؾ اٌشفبف ٘ ٛاٌٛعؾ اٌزٜ
٠غّؼ ٌٍؼٛء اْ ٕ٠فز ف ٗ١ثغٌٛٙخ – ٠غّؼ ٌغضء ِٓ اٌؼٛء اٌغبلؾ ػٍ ٗ١ثبٌٕفبر – ال ٠غّؼ ثٕفبر
اٌؼٛء ِٓ خالٌٗ – ّ٠زض وً اٌؼٛء اٌغبلؾ ػٍٗ١
٠ -5ؼزجش ٚعطب شجٗ شفبف
اٌٛعؾ اٌز٠ ٞغّؼ ثّشٚس ثؼغ اٌؼٛء ّ٠ٚزض اٌجبل - ٟاٌٛعؾ اٌز٠ ٞؼىظ ِؼظُ اٌؼٛء اٌغبلؾ
ػٍٗ١
وال ِٓ اٚط ِؼب
اٌضعبط اٌّخشٓ ٚاٌجمغ اٌض٠ز١خ ػٍ ٝاٌٛسق
 -6اٌٛعؾ اٌشفبف ٘ ٛاٌٛعؾ اٌزٜ
٠غّؼ ٌٍؼٛء ثبٌٕفبر ِٓ خالٌٗ٠ -غّؼ ثٕفبر عضء ِٓ اٌؼٛء اٌغبلؾ-ال ٠غّؼ ثٕفبر اٌؼٛء ِٓ
خالٌٗ-ال ّ٠زض وً اٌؼٛء اٌغبلؾ
ٔٔ7

إٌشاط اٌب١تٟ
اٌغؤاي اٌضبٔ :ٝػٍٍٝ
لبع اٌجؾش ِظٍُ سغُ اْ اٌّبء شفبف ِٕفز ٌٍؼٛء
-1
رظٕغ ٔٛافز اٌغ١بساد ِٓ اٌضعبط إٌم١ٌٚ ٝظ ِٓ اٌجالعز١ه
-2

ٕٔ7

اٌٛحذة :اٌضٛء ٚاٌبصش٠اث
اٌفصً االٚي :اٌضٛء
اٌذسط :االٚعاط اٌّؼتّت

اٌخبشاث اٌغابمت :طٕف ٟاٌّٛاد اٌ ٝشفبفخ ِٚؼزّخ.
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  :خشت ٔ ،ب،ٍْٛ٠لطؼخ لّبػ ،لطؼخ ٔمٛد  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح
ٚسلخ ػًّ سلُ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٝ
-

رٛػؼ عٍٛن اٌؼٛء ف ٟاالٚعبؽ اٌّؼزّخ.

إٌض اٌّشاد ِٓ اٌطٍجخ لشاءرٗ:
"رم َٛاٌطبٌجبد ثمشاءح إٌض اٌّٛعٛد ف ٟاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ 66
".
اٌّٛضح  :رم َٛاٌطبٌجبد ثزٛػ١ؼ اٌفىشح االعبع١خ ٌٍٕض
اٌٍّخص  :رم َٛاٌطبٌجبد ثزٍخ١ض اٌفمشح ثؼجبسح ٚاػؾخ
اٌّتغائً :ػؼ ٟاعئٍخ ثغٛدح اعئٍخ اٌّؼٍُ
اٌّتٕبئ :رٕجئ ثّب ٠ؾذس ٌٍطبلخ اٌؼٛئ١خ اٌغبلؾ ػٍ ٝعغُ ِؼزُ
اٌتم ُ٠ٛاٌختاِٟ
اٌغؤاي اٌشابغ :اوٍّٟ
ِٓ االِضٍخ ػٍ ٝاالٚعبؽ اٌّؼزّخ................ٚ ...............ٚ...............
-1
رزؾٛي اٌطبلخ اٌؼٛئ١خ اٌّّزظخ اٌ ٝؽبلخ..................
-2
-3رزؾٛي اٌطبلخ اٌؼٛئ١خ اٌ ٝؽبلخ وٙشث١خ وّب ف................. ٟ

ٖٔ7

ٚسلخ ػًّ سلُ ()2
اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاٌّشاد تحم١مٗ
رم َٛاٌطبٌجبد ثمشاءح إٌض اٌّٛعٛد ثبٌىباة اٌّذسع ٟطفؾخ 07
اٌّٛضح ٚ :ػؾ ٝإٌمبؽ اٌظؼجخ اٌّٛعٛدح ثبٌٕض
اٌٍّخصٌ :خظِ ٟب رُ ف ِٓ ّٗٙإٌض ثؼجبسح ٚاػؾخ
اٌّتغائً
اٌّتٕبئ :رٕجئ ثزؾٛالد اخش ٜرؾش ٌٍطبلخ اٌؼٛئ١خ
اٌتمٌ ُ٠ٛختاِٟ
اٌغؤاي اٌشاثغ :اوٍّٟ
-1

االٚعبؽ................رغّؼ ثّشٚس اٌؼٛء ِٓ خالٌٙب

-2

وٍّب ............عّه اٌٛعؾ اٌشفبف لً ِمذاس اٌؼٛء إٌبفز

-3

وٍّب صاد عّه اٌطجمبد ِ............مذاس اٌؼٛء اٌّّزض

-4

ِٓ االِضٍخ ػٍ ٝاالٚعبؽ شجٗ اٌشفبفخ ................ٚ............

-5

ِٓ االِضٍخ ػٍ ٝاالٚعبؽ اٌّؼزّخ................ٚ ...............ٚ...............

-6

رزؾٛي اٌطبلخ اٌؼٛئ١خ اٌّّزظخ اٌ ٝؽبلخ..................

-6

رزؾٛي اٌطبلخ اٌؼٛئ١خ اٌ ٝؽبلخ وٙشث١خ وّب ف................. ٟ

إٌشاط اٌب١تٝ
اٌغؤاي اٌضبٌش:اوزج ٝاٌّف َٛٙاٌؼٍّٝ
-1

(

) اٚعبؽ ّ٠ىٓ ٌٍؼٛء ثبٌٕفبر ِٓ خالٌٙب

-2

(

) ِٛاد رغّؼ ثّشٚس ثؼغ اٌؼٛء ٚرّزض اٌجبلٟ

-3

(

) اٚعبؽ ال رغّؼ ٌٍؼٛء ثبٌٕفبر ِٓ خالٌٙب ِٕٙٚب اٌخشت ٚاٚساق االشغبس

ٗٔ7

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٝأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :لبٔ ْٛأؼىبط اٌؼٛء

اٌخجشاد اٌغبثمخ  :رٛػؼ و١ف رٕزمً اٌؼٛء ف ٟاالٚعبؽ اٌّخزٍفخ
اٌٛعبئً اٌزؼٍ١ّ١خ ِ :شآح ِغز٠ٛخ ِ ،ظذس ػٛئ ، ٟؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح
ٚسلت ػًّ سلُ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٝ
 رٛػؼ اٌّمظٛد ثبٔؼىبط اٌؼٛء رغزٕزظ لبٔ ْٛاالٔؼىبط.إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
"رم َٛاٌطبٌجبد ثمشاءح ٔشبؽ سلُ  ِٓ 6اٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ".33
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ الصشاء اٌّٛػٛع ِغ روش ثؼغ االِضٍخ ال٠غبد صا٠ٚخ االٔؼىبط
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس ػٕذ عمٛؽ اشؼخ ػٛئ١خ ػّٛد٠ب ػٍٔ ٝمطخ اٌغمٛؽ
اٌّٛضح
ل ِٝٛثبعشاء ٔشبؽ سلُ 6
اٌٍّخص
اعزٕزغ ِٓ ٝخالي اٌم١بَ ثبٌٕشبؽ سلُ 6اٌمبٔ ْٛاالٚي ٚاٌضبٌٔ ٝالٔؼىبط
اٌتم ُ٠ٛاٌختاِ: ٟ
اٌغؤاي االٚي:اخزبسٜ
 -1ف ٟاٌشىً اٌّمبثً ِمذاس صا٠ٚخ اٌغمٛؽ
127 – 67 – 67 – 37

37

 -2شؼبع ػٛئ ٟاٌز٠ ٞغمؾ ػّٛد٠ب ػٍ ٝاٌغطؼ اٌؼبوظ ٕ٠ؼىظ ثضا٠ٚخ لذس٘ب
طفش167 – 45 – 67-
ٕ٠ -3ض لبٔ ْٛاالٔؼىبط ػٍ ٝاْ صا٠ٚخ اٌغمٛؽ رغبٞٚ
صا٠ٚخ االٔؼىبطٔ -ظف صا٠ٚخ االٔؼىبط – ػؼف صا٠ٚخ االٔؼىبط – صا٠ٚخ االٔىغبس
٘ٔ7

اٌغؤاي اٌضبٔ: ٝاوزج ٟاٌّف َٛٙاٌؼٍّٝ
) اٌضا٠ٚخ اٌّؾظٛسح ث ٓ١اٌشؼبع اٌؼٛئ ٟإٌّؼىظ ٚاٌؼّٛد اٌّمبَ ِٓ ٔمطخ
( -1
اٌغمٛؽ
) ٘ ٛاسرذاد اٌؼٛء ػٓ عطؼ عغُ ِب ثؼذ عمٛؽٗ ػٍٗ١
( -2
) ٘ ٛاسرذاد االشؼخ اٌؼٛئ١خ فٔ ٟفظ اٌٛعؾ ػٕذِب رمبثً عطؾب ػبوغب
( -3
) ٘ ٛاٌشؼبع اٌز٠ ٞظً اٌ ٟاٌغطؼ اٌؼبوظ
( -4
) ٘ ٛاٌشؼبع اٌز٠ ٞشرذ ػٓ اٌغطؼ اٌؼبوظ
( -5
) ٘ ٝاٌضا٠ٚخ اٌّؾظٛسح ث ٓ١اٌشؼبع اٌغبلؾ ٚاٌؼّٛد اٌّمبَ ِٓ ٔمطخ اٌغمٛؽ
( -6
ػٍ ٝاٌغطؼ اٌؼبوظ
إٌشاط اٌب١ت:ٝ
اٌغؤاي االٚي  :ػؼ ٟاشبسح طؼ ا ٚخطب ِغ اٌزظؾ١ؼ ٌٍخطب
 -1ف ٟاالٔؼىبط إٌّزظُ صا٠ٚخ االٔؼىبط اوجش ِٓ صا٠ٚخ اٌغمٛؽ ( )
اٌغؤاي اٌضبٔ : ٟاٚعذ ٜصا٠ٚخ االٔؼىبط ف ٟاالشىبي اٌزبٌ١خ
35
أ-

ة-

45

27
ط-

ٔ7ٙ

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٝأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :االٔؼىبط إٌّزظُ
اٌخبشاث اٌغابمت  :رؼشف أؼىبط اٌؼٛء
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  :عٍفبْ ٔبػُ  ،ػٛء ٌ١ضس ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح
ٚسلت ػًّ سلُ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
 رٛػؼ اٌّمظٛد ثبالٔؼىبط إٌّزظُ رفغش ؽذٚس االٔؼىبط إٌّزظُ.إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
" رم َٛاٌطبٌجبد ثمشاءح ٔشبؽ سلُ  ِٓ 0اٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ 05
اٌّٛضح
اششؽٔ ٝشبؽ سلُ 0
اٌٍّخص
ِبرا رغزٕزغٔ ِٓ ٝشبؽ سلُ 0
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ الصشاء اٌّٛػٛع
اٌّتٕبئ
رٕجئ ثبٌّٛػٛع اٌالؽك ٌٙزا اٌّٛػٛع
اٌتم ُ٠ٛاٌختاِ:ٟ
فغش - :ٞو١ف١خ ؽذٚس االٔؼىبط إٌّزظُ

ٔ77

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٝأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :االٔؼىبط اٌغ١ش ِٕزظُ
اٌخبشاث اٌغابمت  :رؼشف أؼىبط اٌؼٛء
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  :ػٛء ٌ١ضس ،عٍفبْ خشٓ  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح
ٚسلت ػًّ سلُ ()2
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
 رٛػؼ اٌّمظٛد ثبالٔؼىبط اٌغ١ش ِٕزظُ رفغش ؽذٚس االٔؼىبط اٌغ١ش ِٕزظُإٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
رم َٛاٌطبٌجبد ثمشاءح ٔشبؽ سلُ  ِٓ 6اٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ 06
اٌّٛضح
اششؽٔ ٝشبؽ 6
اٌٍّخص
ِ-1برا رغزٕزغٔ ِٓ ٝشبؽ 6
اٌّتغائً
ػؼ ٝاعئٍخ رؼًّ ػٍ ٝاصشاء اٌّٛػٛع
اٌّتٕبئ
رٕجئ ثأِضٍخ ِٓ ؽ١بره اٌ١ِٛ١خ ٌغطٛػ رؼىظ اٌؼٛء ثبٔزظبَ ٚعطٛػ اخش ٜرشزذ اٌؼٛء

ٔ78

اٌتم ُ٠ٛاٌختاِٟ
لبسٔ ٝث ٓ١االٔؼىبط إٌّزظُ ٚاالٔؼىبط اٌغ١ش ِٕزظُ
ٚعٗ اٌّمبسٔخ
اٌّفَٛٙ
ارغبٖ االٔؼىبط
ٔٛع اٌغطؼ
اٌشىً

االٔؼىبط اٌغ١ش ِٕزظُ

االٔؼىبط إٌزظُ

إٌشاط اٌب١تٟ
 و١ف١خ ؽذٚس أؼىبط غ١ش ِٕزظُاروش ٞأٛاع االٔؼىبط ِغ رٛػ١ؼ اٌّمظٛد ثىً ٔٛع؟ ٚروش اِضٍخ ػٍ ُٙ١؟

ٔ79

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٝأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :اٌّشا٠ب اٌّغز٠ٛخ
اٌخبشاث اٌغابمت  :اروش ٜأٛاع االٔؼىبط؟
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت ِ :شاح ِغز٠ٛخ  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح
ٚسلت ػًّ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٝ
 اْ رؼذد طفبد اٌخ١بي ف ٟاٌّشا٠ب اٌّغز٠ٛخ.إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
ل ِٝٛثمشاءح ٔشبؽ سلُ  ِٓ 6اٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ 06
اٌّٛضح
ل ِٝٛثبعشاء ٔشبؽ سلُ 6
اٌٍّخص
اعزٕزغ ٝطفبد اٌخ١بي اٌّزى ْٛف ٟاٌّشا٠ب اٌّغز٠ٛخ
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ رؼًّ ػٍ ٝاصشاء اٌّٛػٛع
اٌّتٕبئ
ٚػغ عغُ ػٍِ ٝغبفخ رجؼذ  37عُ ِٓ ِشاح ِغز٠ٛخ صُ رؾشن ِغبفخ رجؼذ ػٓ اٌّغبفخ اال25 ٌٝٚ
عُ وُ رزٛلغ اْ ٠ى ْٛثؼذ اٌخ١بي ػٓ اٌغغُ؟
اٌزم ُ٠ٛاٌخزبِ :ٟاخزبس ٞاالعبثخ اٌظؾ١ؾخ
ِٓ طفبد اٌخ١بي اٌّزى ْٛف ٟاٌّشا٠ب اٌّغز٠ٛخ(أ٠-جذ ٚأٗ اِبَ اٌّشاح ة -اطغش ِٓ ؽٛي اٌغغُط– ِؼزذي ِٚمٍٛة عبٔجب د -ؽم١م)ٟ
عغُ ٠جؼذ ػٓ عطؼ ِشاح ِغز٠ٛخ ثّمذاس 4عُ فبْ طٛسرٗ رجؼذ ػٕٗ ثّمذاس(أ2-عُ ة4 -عُ ط– 6عُ د–  6عُ)
عغُ ؽ 17 ٌٗٛعُ ِٛػٛع اِبَ ِشاح ِغز٠ٛخ ف١ىِ ْٛغّٛع ؽٚ ٌٗٛؽٛي طٛسرٗ ٠غبٞٚ 17عُ ة–  27عُ ط–  15عُ د–  5عُ
أ-
ٚػغ عغُ ػٍِ ٝغبفخ  27عُ ِٓ ِشاح ِغز٠ٛخ فبْ اٌّغبفخ ث ٓ١اٌغغُ ٚخ١بٌٗ
 47عُ ة–  21عُ ط–  11عُ د–  37عُ
أ-

ٓٔ8

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٝأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :اٌّشا٠ب اٌّغز٠ٛخ
اٌخبشاث اٌغابمت  :اروش ٜأٛاع االٔؼىبط؟
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت ِ :شاح ِغز٠ٛخ  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح
ٚسلت ػًّ()2
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٝ
رم َٛاٌطبٌجبد ثؼًّ ثش٠غىٛة
إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
ل ِٝٛثمشاءح إٌض ِٓ اٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ 06
اٌّٛضح
ٚػؾ ٝفىشح ػًّ اٌجش٠غىٛة
اٌٍّخص
اروش ٜاعزخذاِبد اٌجش٠غىٛة
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ رؼًّ ػٍ ٝاصشاء اٌّٛػٛع
اٌّتٕبئ
رٕجئ ثبعزخذاِبد اخشٌٍ ٜجش٠غىٛة
اٌتم ُ٠ٛاٌختاِ:ٟ
)رطج١ك ػٍّ ٝػٍ ٝاٌّشا٠ب اٌّغز٠ٛخ ٠غزخذَ فِ ٟشالجخ
اوزج ٝاٌّظطٍؼ اٌؼٍّ( :ٝ
اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ
ػؼ ٝاشبسح طؼ ا ٚخطب ِغ رظ٠ٛت اٌخطب  ) (:رذخً اٌّشا٠ب اٌّؾذثخ ف ٟطٕبػخ اٌجش٠غىٛة
ػٍٍِ : ٝمذاس اٌزىج١ش ف ٟاٌّشا٠ب اٌّغز٠ٛخ ٠غب1 ٞٚ

ٔٔ8

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٝأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :اٌّشا٠ب اٌّغز٠ٛخ
اٌخبشاث اٌغابمت  :اروش ٜأٛاع االٔؼىبط؟
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت ِ :شآح ِغز٠ٛخ  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،شّؼخِٕ ،مٍخ.
ٚسلت ػًّ سلُ ()3
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
 رظف خ١بي اٌغغُ اٌّٛػٛع ػٕذ ِشوض رىٛس اٌّشآح ( ط= 2ع).إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
"رم َٛاٌطبٌجبد ثمشاءح ٔشبؽ سلُ ٌ ِٓ 17ىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ."67
اٌّتغائً
ػؼ ٝاعئٍخ رؼًّ ػٍ ٝاصشاء اٌّٛػٛع
اٌّٛضح
ل ِٝٛثبعشاء ٔشبؽ سلُ 17
اٌٍّخص
ِبرا رغزٕزغ ِٓ ٝإٌزبئظ اٌز ٝؽظٍز ٟػٍٙ١ب ِٓ خالي ل١بِه ثبٌٕشبؽ اٌغبثك
اٌّتٕبئ
وُ رزٛلؼ ٝاْ رى ْٛاٌضا٠ٚخ اٌّؾظٛسح ثِ ٓ١شارِ ٓ١غز٠ٛز ٓ١ػٕذِب ٠زى 11 ْٛخ١بي ٌٍغغُ فٟ
اٌّشارٓ١
اٌتم ُ٠ٛاٌختاِ:ٟ
اٌغؤاي االٚي
وُ ػذد االخٍ١خ اٌّزىٔٛخ ف ٟاٌّشار ٓ١ػٕذِب رى ْٛاٌضا٠ٚخ اٌّؾظٛسح
،ط – 167
أ –  ، 37ة 47-
اٌغؤاي اٌضبٟٔ
اٚعذ ٞاٌضا٠ٚخ اٌّؾظٛسح ثِ ٓ١شار١ِ ٓ١ز٠ٛز ٓ١ػٕذِب ٠ى ْٛػذد االخٍ١خ
ا ، 35 -ة10-
إٌشاط اٌب١ت:ٟ
اٌغؤاي اٌخبِظ ِٓ اعئٍخ اٌٛؽذح طفؾخ 112

ٕٔ8

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٝأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :اٌّشا٠ب
اٌخبشاث اٌغابمت  :اروش ٜأٛاع اٌّشا٠ب
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت ِ :شآح ِمؼشح  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح
ٚسلت ػًّ سلُ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
 رظف خ١بي اٌغغُ اٌّٛػٛع ػٕذ ِشوض رىٛس اٌّشآح ( ط= 2ع).إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
"ػٕذ ٚػغ عغُ ( شّؼخ ) اِبَ ِشآح ِمؼشح ثؾ١ش رى ْٛاٌشّؼخ ػٕذ ِشوض اٌزىٛس(ط=2ع)
ف١زى ْٛخ١بي ٌٍشّؼخ ػٍ ٝثؼذ ِغبٌ ٚجؼذ اٌشّؼخ ػٓ اٌّشآح ٠ٚى ْٛاٌخ١بي اٌّزى ْٛؽم١مِ ٟمٍٛة
ِّٚبصً ٌٍغغُ ثبٌطٛي".
اٌّٛضح
ل ِٟٛثشعُ ِشآح ٚٚػغ اٌغغُ اِبِٙب ػٍ ٝثؼذ ط=2ع صُ اسعّ ٟاالشؼخ اٌغبلطخ ٚإٌّؼىغخ
ٚؽذد ٞاٌّىبْ اٌز٠ ٜزى ْٛػٕذٖ اٌخ١بي.
اٌٍّخص
اروش ٜخظبئض اٌخ١بي اٌّزىٌٍ ْٛشّؼخ
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ رؼًّ ػٍ ٝاصشاء اٌّٛػٛع
اٌّتٕبئ
ا ٓ٠رزٛلؼ ٟاْ ٠زى ْٛخ١بي ٌٍشّؼخ ارا ٚػؼذ ػٍِ ٝغبفخ اوجش ِٓ ِشوض اٌزىٛس (ط > 2ع)
تم ُ٠ٛختاِٟ
ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجؤس15 ٞعُ ٚػغ اِبِٙب عغُ ػٍ ٝثؼذ  45عُ ِٕٙب ؽذدِٛ ٞلغ اٌخ١بي
ثبٌشعُ صُ اروش ٜطفبرٗ؟
ٔشبؽ ث١زٟ
ٚػغ عغُ ػٍ ٝثؼذ  27عُ ِٓ ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجؤس 17 ٞعُ ؽذد ٞطفبد اٌخ١بي ِغزؼٕ١زب
ثبٌشعُ ؟
ٖٔ8

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٝأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :اٌّشا٠ب

اٌخبشاث اٌغابمت  :طف ٝاٌخ١بي اٌّزىٌ ْٛغغُ ِٛػٛع اِبَ ِشآح ِمؼشح ػٍ ٝثؼذ ط=2ع
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت ِ :شاح ِمؼشح  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح
ٚسلت ػًّ
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٝ
 رؾذد خظبئض اٌخ١بي اٌّزى ْٛػٍ ٝثؼذ اوجش ِٓ  2عإٌض اٌّشاد ِٓ اٌطٍجخ لشاءرٗ:
ػٕذ عمٛؽ اشؼخ ػٛئ١خ ٌغغُ ( شّؼخ ) ٚػغ ػٍِ ٝغبفخ اوجش ِٓ ِشوض رىٛس اٌّشاح اٌّمؼشح
فبْ االشؼخ إٌّؼىغخ ػٓ عطؼ اٌّشاح اٌّمؼشح رزالل ٟػٕذ ٔمطخ رمغ ث ٓ١اٌجؤسح ٚاٌّشاح ف١زى ْٛػٕذ
٘زٖ إٌمطخ خ١بي ؽم١مِ ٟمٍٛة ِظغش ٌٍشّؼخ .
اٌّٛضح
ل ِٟٛثشعُ ِشآح ٚػؼ ٟاٌغغُ ( شّؼخ ) اِبِٙب ػٍ ٝثؼذ ط>2ع صُ اسعّ ٟاالشؼخ اٌغبلطخ
ٚإٌّؼىغخ ٚؽذد ٞاٌّىبْ اٌز٠ ٜزى ْٛػٕذٖ اٌخ١بي.
اٌٍّخص
اروش ٜخظبئض اٌخ١بي اٌّزىٌٍ ْٛشّؼخ
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ رؼًّ ػٍ ٝاصشاء اٌّٛػٛع
اٌّتٕبئ
ا ٓ٠رزٛلؼ ٟاْ ٠زى ْٛخ١بي ٌٍشّؼخ ارا ٚػؼذ ػٍِ ٝغبفخ الً ِٓ ِشوض اٌزىٛس (ع<ط<2ع)
تم ُ٠ٛختاِٟ
ِشآح ِمؼشح ٔظف لطش٘ب  37عُ ٚػغ اِبِٙب عغُ ػٍ ٝثؼذ  45عُ ؽذدِٛ ٞلغ اٌخ١بي ثبٌشعُ
صُ اروش ٜطفبرٗ؟
ٔشاط ب١تٟ
ٚػغ عغُ ػٍ ٝثؼذ  47عُ ِٓ ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجؤس 17 ٞعُ ؽذد ٞطفبد اٌخ١بي ِغزؼٕ١زب
ثبٌشعُ ؟

ٗٔ8

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٝأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :اٌّشا٠ب

اٌخبشاث اٌغابمت  :طف ٝاٌخ١بي اٌّزىٌ ْٛغغُ ِٛػٛع اِبَ ِشآح ِمؼشح ػٍ ٝثؼذ ط>2ع
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت ِ :شاح ِمؼشح  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،شّؼخ
ٚسلت ػًّ
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٝ
 رؾذد خظبئض اٌخ١بي اٌّزى ْٛػٍ ٝثؼذ الً ِٓ  2ع ٚاوبش ِٓ ع (ع<ط<2ع)إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
"ػٕذ عمٛؽ اشؼخ ػٛئ١خ ٌغغُ ( شّؼخ ) ٚػغ ػٍِ ٝغبفخ الً ِٓ ِشوض رىٛس اٌّشآح اٌّمؼشح
ٚاوجش ِٓ اٌجؼذ اٌجؤسٌٍّ ٞشآح فبْ االشؼخ إٌّؼىغخ ػٓ عطؼ اٌّشآح اٌّمؼشح رزالل ٟػٕذ ٔمطخ رمغ
ػٍ ٝثؼذ اوجش ِٓ ِشوض اٌزىٛس ٌٍّشآح ف١زى ْٛػٕذ ٘زٖ إٌمطخ خ١بي ؽم١مِ ٟمٍٛة ِىجش ٌٍشّؼخ ".
اٌّٛضح
ل ِٟٛثشعُ ِشآح ٚػؼ ٟاٌغغُ ( شّؼخ ) اِبِٙب ػٍ ٝثؼذ ع<ط<2ع صُ اسعّ ٟاالشؼخ اٌغبلطخ
ٚإٌّؼىغخ ٚؽذد ٞاٌّىبْ اٌز٠ ٜزى ْٛػٕذٖ اٌخ١بي.
اٌٍّخص
اروش ٞخظبئض اٌخ١بي اٌّزىٌٍ ْٛشّؼخ
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ رؼًّ ػٍ ٝاصشاء اٌّٛػٛع
اٌّتٕبئ
ا ٓ٠رزٛلؼ ٟاْ ٠زى ْٛخ١بي ٌٍشّؼخ ارا ٚػؼذ ػٍِ ٝغبفخ الً ِٓ ِشوض اٌزىٛس (ط<ع)
تم ُ٠ٛختاِٟ
ِشآح ِمؼشح ٔظف لطش٘ب  45عُ ٚػغ اِبِٙب عغُ ػٍ ٝثؼذ  35عُ ؽذدِٛ ٞلغ اٌخ١بي ثبٌشعُ
صُ اروش ٜطفبرٗ؟
ٔشبؽ ث١زٟ
ٚػغ عغُ ػٍ ٝثؼذ  15عُ ِٓ ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجؤس 17 ٞعُ ؽذد ٞطفبد اٌخ١بي ِغزؼٕ١زب
ثبٌشعُ ؟
٘ٔ8

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :اٌّشا٠ب
اٌخبشاث اٌغابمت  :طف ٝاٌخ١بي اٌّزىٌ ْٛغغُ ِٛػٛع اِبَ ِشآح ِمؼشح ػٍ ٝثؼذ ع<ط<2ع
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت ِ :شآح ِمؼشح  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،شّؼخ
ٚسلت ػًّ
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
 رؾذد خظبئض اٌخ١بي اٌّزى ْٛػٍ ٝثؼذ الً ِٓ ع (ط<ع)إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
"ػٕذ ٚػغ شّؼخ ػٍ ٝثؼذ الً ِٓ اٌجؼذ اٌجؤسٌّ ٞشآح ِمؼشح  ،فبْ اٌشؼبع اٌغبلؾ ِٛاص ٌٍّؾٛس
اٌشئ١غٕ٠ ٟؼىظ ِبسا ثبٌجؤسح ٌٚىٓ ال ٠غمؾ شؼبع ِبس ثبٌجؤسح ٌٙٚزا اٌغجت فبْ االشؼخ إٌّؼىغخ
ال رّش ثبٌجؤسح ٚاٌزّ٠ ٞش ٘ ٛاِزذاداد االشؼخ فمؾ ف١زىٌٍ ْٛشّؼخ خ١بي ِ،ؼزذي ِ، ّٝ٘ٚ ،ىجش ".
اٌّٛضح
ل ِٟٛثشعُ ِشآح ٚػؼ ٟاٌغغُ ( شّؼخ ) اِبِٙب ػٍ ٝثؼذ ط<ع صُ اسعّ ٟاالشؼخ اٌغبلطخ
ٚإٌّؼىغخ ٚؽذد ٞاٌّىبْ اٌز٠ ٜزى ْٛػٕذٖ اٌخ١بي.
اٌٍّخص
اروش ٞخظبئض اٌخ١بي اٌّزىٌٍ ْٛشّؼخ
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ رؼًّ ػٍ ٝاصشاء اٌّٛػٛع
اٌّتٕبئ
و١ف رزٛلؼ ٟاْ ٕ٠ؼىظ اٌشؼبع اٌّبس ثّشوض اٌزىٛس ٌٍّشآح
تم ُ٠ٛختاِ: ٟ
ِشآح ِمؼشح ٔظف لطش٘ب 27عُ ٚػغ اِبِٙب عغُ ػٍ ٝثؼذ 5عُ ِٕٙب ؽذدِٛ ٞلغ اٌخ١بي ثبٌشعُ
صُ اروش ٞطفبرٗ؟
ٔشاط ب١ت: ٟ
ٚػغ عغُ ػٍ ٝثؼذ17عُ ِٓ ِشآح ِمؼشح ػؼف ثؼذ٘ب ثؼذ٘ب اٌجؤس 37 ٞعُ ؽذد ٞطفبد
اٌخ١بي ِغزؼٕ١زب ثبٌشعُ ؟
ٔ8ٙ

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :اٌّشا٠ب
اٌخبشاث اٌغابمت  :طف ٟاٌخ١بي اٌّزىٌ ْٛغغُ ٚػغ ػٍِ ٝغبفخ ط<ع ،ط>2ع،ط=2ع،
ع<ط< 2ع.
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت ِ :شآح ِمؼشح  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،شّؼخ
ٚسلت ػًّ
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
 رطجك اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ٌٍّشا٠بإٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
"ٕ٠ض اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ ٌٍّشا٠ب ػٍ ٝاْ /1ط/ 1+ص=/1ع
ِٚمذاس اٌزىج١ش (د)= ص/ط
ِضبي:
ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجؤس15 ٞعُ ٚػغ اِبِٙب عغُ ػٍ45 ٝعُ ِٕٙب اؽغجِ ٟب : ٍٝ٠
 -1ثؼذ اٌخ١بي ػٓ اٌّشاح
ِ -2مذاس اٌزىج١ش
 -3ؽذدِٛ ٞلغ اٌخ١بي ثبٌشعُ صُ اروش ٜطفبرٗ
اٌؾً:
اٚالٌّ :ؼشفخ ثؼذ اٌخ١بي ػٓ اٌّشآح ص =؟اٚال ٔؾذد اٌّؼط١بد  : ٝ٘ٚع = 15عُ  ،ط=45عُ
،صُ ٔطجك اٌمبٔ ْٛاٌؼٍُ ٌٍّشا٠ب :ٛ٘ٚ
/1ط/ 1+ص=/1ع
/1+ 45/1ص=15/1
صُ ٔغؼً اٌّغٛٙي ص ف ٟؽشف ( ٚط ،ع )ف ٟاٌطشف االخش
(ػٕذ ٔمً ط ػٍ ٝاٌطشف االخش الثذ ِٓ رغ١١ش االشبسح ِٓ ِٛعت اٌ ٝعبٌت)
فزظجؼ اٌّؼبدٌخ وبالر/1 :ٟص= 45/1- 15/1صُ ٔم َٛثؼذ رٌه ثزٛؽ١ذ اٌّمبِبد ثؼشة اٌىغش
15 /1اٌجغؾ ٚاٌّمبَ ف 3 ٟفزظجؼ اٌّؼبدٌخ وبالرٟ
االٚي
/1ص= 45/1 - 3× 15/3×1
/1ص=45/1 -45/3
/1ص= 45/2صُ ٔم َٛثمٍت اٌجغؾ ِمبَ ٚاٌّمبَ ثغؾ ٌٕؾظً ػٍ ٝلّ١خ ص فزظجؼ ص= 2/45
ص= 22, 5عُ
صبٔ١بٌ :ؾغبة ِمذاس اٌزىج١ش د = ص/ط ٔؼٛع ػٓ ط ثمّ١زٙب 45عُ ٚػٓ ص ثمّ١زٙب22,5عُ
ٔ87

د=45/22, 5

د= ِ7,5شح

صبٌضبٌ :زؾذ٠ذ ِٛلغ اٌخ١بي ِٚؼشفخ طفبرٗ ٔم َٛثشعُ ِشآح ِمؼشح ٚرؾذ٠ذ اٌجؼذ اٌجؤسٌٙ ٞب ٚاٌّشوض
ٚسعُ اٌغغُ ػٍ ٝثؼذ  ِٓ 45اٌّشاح صُ ٔم َٛثشعُ اٌشؼبع اٌغبلؾ اٌّٛاصٌٍّ ٜؾٛس اٌش٠ئغٟ
ٚإٌّؼىظ ِبسا ثبٌجؤسح ِٛاصٜ
ٚاٌشؼبع اٌغبلؾ اٌّبس ثبٌجؤسح ٚإٌّؼىظ ِٛاصٌٍّ ٜؾٛس اٌشئ١غ ٟصُ ٔؾذد ٔمطخ رالل ٟاالشؼخ
إٌّؼىظ ٚاٌز٠ ٝزى ْٛػٕذ٘ب اٌخ١بي ٚرى ْٛث ٓ١اٌجؤسح ٚاٌّشوض ػٍِ ٝغبفخ  22,5عُ ِٓ اٌّشآح صُ
ٔزٛطً اٌىّؼشفخ طفبد اٌخ١بي ِٓ خالي اٌشعُ ٠ٚى ْٛاٌخ١بي ؽم١مِٚ ٟمٍٛة ِٚظغش ".
اٌّٛضح
ؽذد إٌمبؽ اٌز ٟرؾزبط إٌ ٝرٛػ١ؼ ِٓ ٚعٙخ ٔظشن
اٌٍّخص
ألشا إٌض لشاءح ٔبلذح ٌٚخظ ٗ١ثأعٍٛثه.
اٌّتغائً
اوزت أوجش ػذد ِٓ األِضٍخ ٚؽب ٌٟٚاْ رؾٍٙ١ب
اٌّتٕبئ
ً٘ ِٓ اٌّّىٓ أْ رزٛلؼ ٟأعئٍخ أطؼت ِّب روش ؽب ٌٟٚاْ رىزجٙ١ب ٚرٕبلشٙ١ب ِغ صِ١الره فٟ
اٌّغّٛػخ.
تم ُ٠ٛختاِ: ٟ
ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب اٌجؤس17 ٞعُ ٚػغ اِبِٙب عغُ ؽ2ٌٗٛعُ ػٍ ٝثؼذ 15عُ ِٕٙب اٚعذ-1: ٞ
ثؼذ اٌخ١بي ػٓ اٌّشاح ِ-2،مذاس اٌزىج١ش- 3،ؽذدِٛ ٞلغ اٌخ١بي ثبٌشعُ صُ اروش ٞطفبرٗ؟
ٔشاط ب١ت: ٟ
ٚػغ عغُ ػٍ ٝثؼذ4عُ ِٓ ِشآح ِمؼشح ثؼذ٘ب ثؼذ٘ب اٌجؤس 2 ٞعُ اٚعذ -1: ٞثؼذ اٌخ١بي ػٓ
اٌّشاح ِ-2،مذاس اٌزىج١ش-3،ؽذدِٛ ٞلغ اٌخ١بي ثبٌشعُ صُ اروش ٞطفبرٗ؟
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اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأؼىبط اٌؼٛء
اٌذسط :اٌّشا٠ب

اٌخبشاث اٌغابمت  :طف ٟاٌخ١بي اٌّزىٌ ْٛغغُ ٚػغ ػٍِ ٝغبفخ ط<ع ،ط>2ع،ط=2ع،
ع<ط< 2ع.
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت ِ :شآح ِؾذثخ  ،ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،شّؼخ
ٚسلت ػًّ
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلخ ٠زُ رٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالر: ٟ
 رؾذد خظبئض اٌخ١بي اٌّزى ْٛف ٟاٌّشا٠ب اٌّؾذثخ.إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
ػٕذ ٚػغ عغُ (شّؼخ ) اِبَ ِشآح ِؾذثخ ٔجذأ ثزمش٠ت اٌؾبئً ثبرغبٖ اٌشّؼخ ٚاٌّشآح ٔٚالؽع ِب
٠زى ْٛػٍ ٝاٌؾبئً
فٕالؽع ػذَ رى ْٛأ ٞطٛسح ٌٍشّؼخ ػٍ ٝاٌؾبئً .
فٕغزٕزظ اْ اٌخ١بي اٌّزى ْٛف ٟاٌّشآح اٌّؾذثخ دائّب ٠ى ْٛخ١بال ١ّ٘ٚب ِٚظغشا ِٚؼزذال ٠ٚىْٛ
خٍف اٌّشآح .
ٌٍزأوذ ِٓ رٌه ٔم َٛثشعُ ِشآح ِؾذثخ ٚٚػغ اٌشّؼخ اِب اٌّشآح اٌّؾذثخ ٔٚؾذد اٌجؤسح ٚاٌّشوض
خٍف اٌّشآح ٔٚغمؾ شؼبع عبلؾ ِٓ اٌغغُ ػٍ ٝعطؼ اٌّشآح ف١ؾذس ٌٗ أؼىبط ٌٚىٓ ثشىً ِزفشق
١ٌٚظ ِزغّغ ثبٌجؤسح وّب ثبٌّشآح اٌّمؼشح ٚاِزذاد اٌشؼبع إٌّؼىظ ّ٠زذ خٍف اٌّشآح ٚاٌشؼبع
االخش ٕ٠ؼىظ ػٍٔ ٝفغٗ ٠ٚى ْٛاِزذادٖ ِبسا ثبٌّشوض ٔٚمطخ رالل ٟاِزذاداد االشؼخ إٌّؼىغخ خٍف
اٌّشآح ٠زى ْٛػٕذ٘ب اٌخ١بي .
ِالؽظخ ٚ":الْ االشؼخ إٌّؼىغخ رىِ ْٛزفشلخ ١ٌٚغذ ِزغّؼخ ثبٌجؤسح ٌٙزا رغّ ٝاٌّشآح اٌّؾذثخ
ثبٌّفشلخ ػٍ ٝػىظ اٌّشآح اٌّمؼشح اٌز ٟرغّ ٝثبٌالِخ".
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اٌّٛضح
ٚػؾ ٝفىشح ػًّ اٌزغشثخ ِغزؼٕ١زب ثبٌشعُ

اٌٍّخص
ٌخظ ٟإٌض اٌغبثك ثأعٍٛثه ِغ اعزٕزبط خظبئض اٌخ١بي اٌّزىٚ ْٛاٌفشق ث ٓ١اٌّشآح اٌّمؼشح
ٚاٌّؾذثخ
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
رٕجئ ثبٌغجت اٌز٠ ٞغؼً اٌغبئك ٠ؼغ ِشآح ِؾذثخ اِبِٗ ٚػٍ ٝعبٔج ٟاٌغ١بسح .
تم ُ٠ٛختاِ: ٟ
ٚػغ عغُ ػٍ ٝثؼذ 5عُ ِٓ ِشآح ِؾذثخ ثؼذ٘ب اٌجؤس2 ٞعُ اسعّ ٝاٌخ١بي اٌّزىٌٍ ْٛغغُ
ٚاروش ٜطفبرٗ ؟
ٔشاط ب١ت: ٟ
لبسٔ ٝث ٓ١اٌّشا٠ب اٌّمؼشح ٚاٌّؾذثخ ِٓ ؽ١ش اٌغطؼ اٌؼبوظ ٚاٌشىً ٚخظبئض اٌخ١بي اٌّزىْٛ
ف ٟاٌّشآح ِٚىبْ رى ْٛاٌخ١بي؟

ٓٔ9

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌذسط :أىغبس اٌؼٛء
اٌخبشاث اٌغابمت ٚ :ػؾ ٟو١ف ٠غ١ش اٌؼٛء ف ٟاٌٛعؾ اٌّزغبٔظ
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  ، :ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،وبط ِ ،بء.
ٚسلت ػًّ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
 رفغش ثؼغ اٌّشب٘ذاد اٌ١ِٛ١خ رٛػؼ اٌّمظٛد ثبٔىغبس اٌؼٛءإٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
٠م َٛاٌطٍجخ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ٚلشاءرٙب لشاءح طبِزخ خالي ِذح ِؾذدح ِٓٚ
صُ ٠م َٛاٌطٍجخ ثأداء اٌّّٙخ اٌّىٍف ٓ١ثٙب.
اٌّٛضح
ٚػؾ ٝاالفىبس اٌشئ١غ١خ اٌّٛعٛدح ثبٌٕض
اٌٍّخص
اعزٕزغ ٝاٌّمظٛد ثبٔىغبس ِٓ خالي ِب رُ لشاءرٗ
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس ٌغشػخ اٌؼٛء ػٕذ اخزالف طفبد اٌٛعؾ اٌّبس ثٗ
تم ُ٠ٛختاِ: ٟ
ػشف : ٟأىغبس اٌؼٛس.
ػٍٍٟ
 -1رجذ ٚاٌغّىخ ػٍ ٝػّك الً ِّب ٘ ٟػٍ ٗ١ف ٟاٌٛالغ.
 -2ارا غّش عضء ِٓ لٍُ ف ٟاٌّبء فبٔٗ ٠جذِ ٚىغٛسا .

ٔٔ9

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌذسط :أىغبس اٌؼٛء
اٌخبشاث اٌغابمت ٚ :ػؾ ٟو١ف ٠غ١ش اٌؼٛء ف ٟاٌٛعؾ اٌّزغبٔظ
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  ، :ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،وبط ِ ،بء.
ٚسلت ػًّ ()2
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
رفشق ث ٓ١صا٠ٚخ اٌغمٛؽ ٚصا٠ٚخ االٔىغبس
إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
٠م َٛاٌطٍجخ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ٚلشاءرٙب لشاءح طبِزخ خالي ِذح ِؾذدح ِٓٚ
صُ ٠م َٛاٌطٍجخ ثأداء اٌّّٙخ اٌّىٍف ٓ١ثٙب.
اٌّٛضح
ٚػؾ ٝاٌّمظٛد ثضا٠ٚخ االٔىغبس ٚصا٠ٚخ اٌغمٛؽ ٚاٌؼّٛد اٌّمبَ ٚاٌغطؼ اٌفبطً.
اٌٍّخص
ٌخظ ٟاٌفىشح االعبع١خ ٌٍٕشبؽ.
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس ٌٍؼٛء ػٕذ أزمبٌٗ ِٓ ٚعؾ شفبف اٌٚ ٝعؾ شفبف اخش؟
تم ُ٠ٛختاِ: ٟ
ػشف -1: ٝصا٠ٚخ اٌغمٛؽ  -2 ،صا٠ٚخ االٔىغبس  -3 ،اٌؼّٛد اٌّمبَ  ،اٌغطؼ اٌفبطً.
إٌشاط ب١ت : ٝاٌغؤاي اٌغبدط ِٓ اٌىزبة اٌّذسع.ٟ

ٕٔ9

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌذسط :أىغبس اٌؼٛء
اٌخبشاث اٌغابمت  :ػشف ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  ، :ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،وبط ِ ،بء.
ٚسلت ػًّ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
 رٛػؼ اٌّمظٛد ثبٌىضبفخ اٌؼٛئ١خ رغزٕزظ اٌؼاللخ ث ٓ١اٌىضبفخ اٌؼٛئ١خ ٚصا٠ٚخ االٔىغبسإٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
٠م َٛاٌطٍجخ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ٚلشاءرٙب لشاءح طبِزخ خالي ِذح ِؾذدح ِٓٚ
صُ ٠م َٛاٌطٍجخ ثأداء اٌّّٙخ اٌّىٍف ٓ١ثٙب.
اٌّٛضح
ٚػؾ ٝإٌمبؽ اٌظؼجخ .
اٌٍّخص
اعزٕزغ ٝاٌؼاللخ ث ٓ١اٌىضبفخ اٌؼٛئ١خ ٚصا٠ٚخ االٔىغبس
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس ٌٍؼٛء ػٕذ أزمبٌٗ ِٓ اٌٛٙاء ٌٍّبء صُ ٌٍضعبط ؟

ٖٔ9

تم ُ٠ٛختاِ: ٟ
اخزبس ٜاالعبثخ اٌظؾ١ؾخ
 -1ػٕذِب ٕ٠زمً شؼبع ػٛئ ِٓ ٟاٌّبء اٌ ٝاٌٛٙاء ٠ؾذس ٌٙزا اٌشؼبع ( أؼىبط – أىغبس –
اِزظبص – رشزذ )
ٕ٠ -2ىغش اٌؼٛء ػٕذ أزمبٌٗ ِٓ اٌٛٙاء اٌ ٝاٌّبء ٚرٌه
الْ اٌؼٛء ٠غ١ش ثغشػخ ِٕزظّخ ف ٟعّ١غ االٚعبؽ – الْ عشػخ اٌؼٛء ف ٟاٌٛٙاء
الْ ِؼبًِ االٔىغبس ٠خزٍف ِٓ اٌٛٙاء ػٓ اٌّبء
رخزٍف ػٓ عشػزٗ ف ٟاٌّبء
_ ة  ٚط ِؼب .
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اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌذسط :أىغبس اٌؼٛء
اٌخبشاث اٌغابمت  :ػشف ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  ، :ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسحِٕ ،شٛس صالص.ٟ
ٚسلت ػًّ ()2
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
رفغش رؾًٍ اٌؼٛء االث١غ اٌ ٝعجؼخ اٌٛاْ
إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
٠م َٛاٌطٍجخ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ٚلشاءرٙب لشاءح طبِزخ خالي ِذح ِؾذدح ِٓٚ
صُ ٠م َٛاٌطٍجخ ثأداء اٌّّٙخ اٌّىٍف ٓ١ثٙب.
اٌّٛضح
ٚػؾ ٝفىشح ػًّ إٌشبؽ .
اٌٍّخص
ٌخظِ ٟب رُ ِالؽظزٗ ثبعٍٛثه
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس ٌٍؼٛء االث١غ ػٕذ عمٛؽٗ ػٍِٕ ٝشٛس صالصٟ؟
تم ُ٠ٛختاِ : ٟاخزبس ٞاالعبثخ اٌظؾ١ؾخ
 -1ػٕذِب ٕ٠زمً اٌشؼبع اٌؼٛئ ِٓ ٟاٌّبء اٌ ٝاٌٛٙاء
ٕ٠ىغش ِمزشثب ِٓ اٌؼّٛد ِٚجزؼذا ِٓ اٌغطؼ – ٕ٠ىغش ِمزشثب ِٓ اٌغطؼ ِٚجزؼذا ػٓ
صا٠ٚخ االٔىغبس اوجش ِٓ صا٠ٚخ اٌغمٛؽ
اٌؼّٛد
ة  ٚط ِؼب
–
٠ -2زؾًٍ اٌؼٛء اٌغبلؾ ػٍِٕ ٝشٛس ٚرٌه :
الْ االٌٛاْ اٌغجؼخ إٌبرغخ
–
الْ االٌٛاْ اٌغجؼخ إٌبرغخ ٌٙب ٔفظ االٔؾشاف
الْ االٌٛاْ اٌغجؼخ إٌبرغخ وً ِٕٙب ٌٗ ِؼبًِ
رخزٍف فِ ٟمذاس االٔؾشاف
ة  ٚط ِؼب
أىغبس –
 -3اوجش اٌٛاْ اٌط١ف أؾشافب ٘ ( ٛاالؽّش – اٌجٕفغغ – ٟإٌ – ٍٟ١االصسق)
 -4الً اٌٛاْ اٌط١ف أؾشافب ٘ ( ٛاالؽّش – إٌ – ٍٟ١اٌجٕفغغ – ٟاالصسق )
ٔشاط ب١ت: ٝ
اٌغؤاي اٌغبثغ ِٓ اٌىزبة اٌّذسعٟ

٘ٔ9

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌذسط :اٌؼذعبد
اٌخبشاث اٌغابمت ٚ :ػؾ ٟاٌّمظٛد ثبٔىغبس اٌؼٛء
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  ، :ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،ػذعبد ِمؼشح ِٚؾذثخ.
ٚسلت ػًّ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
-

رزوش ثؼغ اعزخذاِبد اٌؼذعبد
رٛػؼ اٌّمظٛد ثبٌؼذعخ
رؾذد أٛاع اٌؼذعبدرج ٓ١إٌمبؽ اٌشئ١غ١خ ٌٍؼذعخرج ٓ١اصش اٌؼذعبد ثٕٛػٙ١ب ػٍ ٝاالشؼخ اٌؼٛئ١خ

إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
٠م َٛاٌطٍجخ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ٚلشاءرٙب لشاءح طبِزخ خالي ِذح ِؾذدح ِٓٚ
صُ ٠م َٛاٌطٍجخ ثأداء اٌّّٙخ اٌّىٍف ٓ١ثٙب.
اٌّٛضح
ٚػؾ ٝوً ِٓ  :اٌّمظٛد ثبٌؼذعخ – أٛاع اٌؼذعبد – اعزخذاِبد اٌؼذعبد – إٌمبؽ اٌشئ١غ١خ
ٌٍؼذعخ .
اٌٍّخص
ٌخظ ٝإٌمبؽ اٌشئ١غ١خ
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس ٌالشؼخ اٌؼٛئ١خ اٌغبلطخ ػٍ ٝػذعخ ِؾذثخ ٚوزٌه ػٍ ٝػذعخ ِمؼشح
تم ُ٠ٛختاِ: ٟ
اروش ٜثؼغ اعزخذاِبد اٌؼذعبدٚػؾ ٟاٌّمظٛد ثبٌؼذعخؽذد ٞأٛاع اٌؼذعبدػشف ٟاٌّشوض اٌجظش ٞاٌجؤسح ِشوض اٌزىٛسػٍٍ : ٝرغّ ٝاٌؼذعخ اٌّؾذثخ ثبٌالِخ ٚاٌّمؼشح ثبٌّفشلخ .
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اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌذسط :اٌؼذعبد
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  ، :ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،ػذعبد ِمؼشح ِٚؾذثخ .
ٚسلت ػًّ ()2
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
رمذس اٌجؼذ اٌجؤسٌٍ ٞؼذعخ اٌّؾذثخ. -رززجغ ِغبس ثؼغ االشؼخ اٌؼٛئ١خ اٌغبلطخ ػٍ ٝػذعخ ِؾذثخ

إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
٠م َٛاٌطٍجخ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ٚلشاءرٙب لشاءح طبِزخ خالي ِذح ِؾذدح ِٓٚ
صُ ٠م َٛاٌطٍجخ ثأداء اٌّّٙخ اٌّىٍف ٓ١ثٙب.
اٌّٛضح
ؽذد ٜاٌجؼذ اٌجؤسٌٍ ٞؼذعخ اٌّؾذثخ ِٓ خالي اٌزغشثخ اٌؼٍّ١خ.
ٚػؾ ٝثبٌشعُ ِغبس االشؼخ اٌؼٛئ١خ اٌغبلطخ ػٍ ٝػذعخ ِؾذثخ.
اٌٍّخص
ٌخظ ٟثٕمبؽ ِؾذدح ِغبس االشؼخ اٌؼٛئ١خ اٌغبلطخ ػٍ ٝػذعخ ِؾذثخ
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس – ػٕذ عمٛؽ شؼبع ػٛئِٛ ٟاصٌٍّ ٜؾٛس اٌشئ١غ. ٟ
-عمٛؽ شؼبع ػٛئِ ٟبسا ثبٌجؤسح.عمٛؽ شؼبع ػٛئِ ٟبسا ثبٌّشوض اٌجظشٌٍ ٞؼذعخ.تم ُ٠ٛختاِ: ٟ
ِبرا ٠ؾذس ػٕذ :
 ِشٚس شؼبع ػٛئِٛ ٟاصٌٍّ ٞؾٛس اٌشئ١غٟ ِشٚس اٌشؼبع اٌؼٛئ ٟف ٟاٌّشوض اٌجظشٌٍ ٞؼذعخِشٚس شؼبع ػٛئِ ٟبس ثبٌجؤسحإٌشاط ب١ت: ٝ
اٌغؤاي االٚي ِٓ اٌىزبة اٌّذسع .ٟص 273
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اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌذسط :اٌؼذعبد اٌّؾذثخ
اٌخبشاث اٌغابمت  :رؾذد االشؼخ اٌّغزخذِخ ف ٟرؾذ٠ذ طفبد االخٍ١خ
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  ، :ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،ػذعخ ِؾذثخ ٚشّؼخ .
ٚسلت ػًّ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
رٛػؼ طفبد اٌخ١بي ػٕذِب رى ْٛط الً ِٓ  2ع ٚاوجش ِٓ ع
إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
٠م َٛاٌطٍجخ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ٚلشاءرٙب لشاءح طبِزخ خالي ِذح ِؾذدح ِٓٚ
صُ ٠م َٛاٌطٍجخ ثأداء اٌّّٙخ اٌّىٍف ٓ١ثٙب.
اٌّٛضح
ٚػؾ ٝثبٌشعُ طفبد اٌخ١بي اٌّزى ْٛػٕذ ٚػغ اٌغغُ ػٍ ٝثؼذ ط الً ِٓ  2ع ٚاوجش ِٓ ع
اٌٍّخص
ٌخظ ٟطفبد اٌخ١بي اٌّزى ْٛػٕذ ٚػغ عغُ ػٍ ٝثؼذ ط الً ِٓ  2ع ٚاوجش ِٓ ع
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس – ػٕذ ٚػغ عغُ ػٍ ٝثؼذ ط الً ِٓ ع .
تم ُ٠ٛختاِ: ٟاسعّ ٝخ١اي جغُ ػٕذِا تى ْٛط الً ِٓ  2ع ٚاوبش ِٓ ع
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اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌذسط :اٌؼذعبد اٌّؾذثخ
اٌخبشاث اٌغابمت  :رؾذد االشؼخ اٌّغزخذِخ ف ٟرؾذ٠ذ طفبد االخٍ١خ
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  ، :ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسح ،ػذعخ ِؾذثخ ٚشّؼخ .
ٚسلت ػًّ ()2
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
رؾذد طفبد اٌخ١بي ػٕذِب رى ْٛط الً ِٓ عإٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
٠م َٛاٌطٍجخ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ ٚلشاءرٙب لشاءح طبِزخ خالي ِذح ِؾذدح ِٓٚ
صُ ٠م َٛاٌطٍجخ ثأداء اٌّّٙخ اٌّىٍف ٓ١ثٙب.
اٌّٛضح
ٚػؾ ٝثبٌشعُ طفبد اٌخ١بي اٌّزى ْٛػٕذ ٚػغ اٌغغُ ػٍ ٝثؼذ ط الً ِٓ ع
اٌٍّخص
ٌخظ ٟطفبد اٌخ١بي اٌّزى ْٛػٕذ ٚػغ عغُ ػٍ ٝثؼذ ط الً ِٓ ع
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس – ػٕذ ٚػغ عغُ اِبَ ػذعخ ِمؼشح
تم ُ٠ٛختاِ: ٟاسعّ ٝخ١اي جغُ ػٕذِا تى ْٛط الً ِٓ ع
إٌشاط ب١تٝ
ٚػغ عغُ ػٍ ٝثؼذ 4عُ ِٓ ػذعخ ِؾذثخ ثؼذ٘ب اٌجؤس 5 ٞعُ ؽذد ٞطفبد اٌخ١بي ِٓ اٌشعُ
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اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌذسط :رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاعزخذاَ اٌؼذعبد .
اٌخبشاث اٌغابمت  :رؼشف اٌؼذعخ اٌّؾذثخ
رؼشف اٌؼذعخ اٌّمؼشح.
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  ، :ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسحِ ،غغُ ٌٍؼ. ٓ١
ٚسلت ػًّ ()1
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
أْ رؼذد ِىٔٛبد اٌؼ ٓ١اٌجشش٠خ .إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ:
٠م َٛاٌطٍجخ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ (ٚ )174لشاءرٙب لشاءح طبِزخ خالي ِذح
ِؾذدح  ِٓٚصُ ٠م َٛاٌطٍجخ ثأداء اٌّّٙخ اٌّىٍف ٓ١ثٙب.
اٌّٛضح
رم َٛثزٛػ١ؼ ٚظ١فخ وً عضء ِٓ أعضاء اٌؼ. ٓ١
اٌٍّخص
رم َٛثزٍخ١ض رؼش٠فبد أعضاء اٌؼ. ٓ١
اٌّتغائً
ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ ٝاْ ٠ؾذس – ػٕذ رمش٠ت عغُ ِٓ اٌؼٚ ٓ١وزٌه ػٕذ اثؼبد عغُ ػٓ اٌؼٌّ ٓ١غبفخ وج١شح.
تم ُ٠ٛختاِ: ٟػذدِ ٞىٔٛبد اٌؼ ٓ١؟

ٕٓٓ

اٌٛحذة :اٌؼٛء ٚاٌجظش٠بد
اٌفصً اٌثأ :ٟأىغبس اٌؼٛء
اٌذسط :رطج١مبد ػٍّ١خ ػٍ ٝاعزخذاَ اٌؼذعبد .
اٌخبشاث اٌغابمت  :رؼشف اٌؼذعخ اٌّؾذثخ
رؼشف اٌؼذعخ اٌّمؼشح.
اٌٛعائً اٌتؼٍ١ّ١ت  ، :ؽجبش١ش  ،وزبة ِذسع ، ٟعجٛسحِ ،غغُ ٌٍؼ. ٓ١
ٚسلت ػًّ ()2
ف٘ ٟزٖ اٌٛسلت ٠تُ تٕف١ز اٌٙذف اٌغٍٛو ٟاالت: ٟ
 أْ رؼذد ػٛ١ة االثظبس. أْ رمبسْ ث ٓ١ؽٛي إٌظش ٚلظش إٌظش .إٌص اٌّشاد ِٓ اٌطٍبت لشاءتٗ

٠م َٛاٌطٍجخ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌىزبة اٌّذسع ٟطفؾخ (ٚ )176 ،175لشاءرٙب لشاءح طبِزخ خالي
ِذح ِؾذدح  ِٓٚصُ ٠م َٛاٌطٍجخ ثأداء اٌّّٙخ اٌّىٍف ٓ١ثٙب.
اٌّٛضح

رم َٛثزٛػ١ؼ اٌّمظٛد ثمظش إٌظش ٚوزٌه ؽٛي إٌظش ِغ اٌشعُ.
اٌٍّخص

رم َٛثزٍخ١ض ِٛعض ػٓ أعجبة ؽذٚس لظش إٌظش أعجبة ؽذٚس ؽٛي إٌظش .
اٌّتغائً

ػؼ ٟاعئٍخ إلصشاء اٌّٛػٛع.
اٌّتٕبئ
ِبرا رزٛلؼ – ٝأْ رىٛٔ ْٛع اٌؼذعخ اٌز٠ ٟغزخذِٙب اٌّظبة ثطٛي إٌظش .
ِبرا رزٛلؼ – ٝأْ رىٛٔ ْٛع اٌؼذعخ اٌز٠ ٟغزخذِٙب اٌّظبة ثمظش إٌظش .

تم ُ٠ٛختاِٟ
ػذد ٞػٛ١ب االبصاس ؟
ػشف ٟطٛي إٌظش – لصش إٌظش ؟
إٌشاط اٌب١تٟ
لبسٔ ٟث ٓ١ؽٛي إٌظش ٚلظش إٌظش ؟

ٕٔٓ

ٍِحك سلُ ()4
نموذج خطة تدرٌسٌة وفق استراتٌجٌة الفورمات
))4mat
وحدة
الضوء والبصرٌات
الصف
الثامن األساسً
إعداد الطالبة
إٌمان أسعد التٌان
إشراف
الدكتور :عطا حسن دروٌش
األستاذ الدكتور :محمود حسن األستاذ

ٕٕٓ

خطة تدرٌسٌة وفق استراتٌجٌة الفورمات
جامعة االزهر -غزة
عمادة الدراسات العلٌا
كلٌة التربٌة
قسم المناهج وطرق التدرٌس
الموضوع  /طلب تحكٌم استراتٌجٌة الفورمات
الدكتور  /ة

المحترم/ة

األستاذ /ة

المحترم/ة

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان/
أثر استخدام استراتٌجٌتً الفورمات والتدرٌس التبادلً على تنمٌة مهارات
التفكٌر التأملً للصف الثامن األساسً بغزة
ٌرجى منكم التكرم بتحكٌم ما ترونه مناسبا فً هذه االداة فٌما ٌخص:
 صٌاغة األهداف صٌاغة تربوٌة. تقٌٌم المحتوى العلمً من حٌث الصٌاغة التربوٌة والعلمٌة. حذف او اضافة او تعدٌل على االهداف و المحتوى العلمً او ابداءأي مالحظات اخرى .

مع تحٌات الباحثة
إٌمان أسعد التٌان
ٖٕٓ

نموذج خطة تدرٌسٌة وفق استراتٌجٌة الفورمات ))4mat
المدرسة :
الصف:الثامناالساسً 
الموضوع:الضوء والبصرٌات
الفصلاالول :الضوء 
الدرساالول:انتقال الضوء 
الخبراتالسابقة:عددىاشكالالطاقةاالساسٌة؟ 
المصادروالوسابل:سبورة–طباشٌر–ورقكرتون–كتابمدرسً–شمعة .

االهداف السلوكٌة
انتعرفالضوء 

خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى  :التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل
وهو ما ٌسمى بالنمط االٌمن للدماغ
حٌثٌقومالمعلمبعرضعدةمصادرللضوءمثل:كشاف –شمعة .
المرحلة الثانٌة  :التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل
وهو ما ٌسمى بالنمط االٌسر للدماغ
حٌثٌناقشالمعلمالطلبةحولطبٌعةامواجالضوءوالزمنالذيٌستغرقهضوء
الشمسللوصولالٌنا :

ٔ

التقوٌم
عرفًالضوء؟ 

لماذاٌوجدظللالجسام؟لماذاالتشاهدالجسمالموجودخلفالجدار؟لماذاٌحدث
كسوفالشمسوخسوفالقمر؟ 
انتفسركٌفٌةانتقالالضوءفًخطوط المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم– تطوٌر المفهوم موجه للنمط االٌمن للدماغ
ٌقومالمعلمباجراءنشاطرقمٕؤمنالكتابالمدرسً 
مستقٌمة 
المرحلة الرابعة :بلورة المفهوم– تطوٌر المفهوم موجه للنمط االٌسر للدماغ
انتفرقبٌنمنطقةالظلومنطقةشبه
ٌقومالمعلمبتلخٌصماتمالتوصلالٌهبالتعاونمعالطلبة .
الظل 
انتفسرسببتكونكلمنطقة 

انتفسرظاهرةكسوفالشمس 
انتفسرظاهرةخسوفالقمر 
تصنعالةالتصوٌرذاتالثقب .

فسري:كٌفٌنتقلالضوءفًخطوطمستقٌمة 
التقوٌمالختامً:فسري:تكونظللالجسام
المعتمة 
اكملى -كلمااقتربالجسممنالمصدرالضوبً
قل...........وزاد ...........
ضعىاشارةصحاوخطامعالتصوٌب 
ٌٔ -تكونظلواضحالمعالمعندماٌكون
المصدرالضوبىقرٌبامنالجسم() 
ٌٕ -تكونظلوشبهظلعندماٌكونالمصدر
الضوبًكبٌروقرٌبمنالجسم() 
ٖ -مساحةالظلتكبرودرجةوضوحهتقل
عندماٌقتربالجسممنالمصدرالضوبً() 
ٌقومالمعلمبرسمتوضٌحًلخسوفالقمروكسوفالشمسوٌتمشرحهامامالطلبة فسري:ظاهرةكسوفالشمس 
ظاهرةخسوفالقمر 
.

ضعىاشارةصحاوخطامعالتصوٌب 
المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسر للدماغ
ٌٔ -تكونخٌالمعتدلللشمعةفًالةالتصوٌر
ٌقومالمعلمبتوزٌعالطلبةفًمجموعاتوٌكلفهمبعملنشاطٖمنالكتاب
ذاتالثقب() 
المدرسً .
النشاطالبٌتً 
المرحلة السادسة :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن للدماغ
االجابةعلىالسؤالالتالى:كٌفٌمكنكالحصولعلىخٌالمقلوبلجسممماثل عللى:تكونخٌالمقلوبللشمعةفًالةالتصوٌر
ذاتالثقب 
لهفًطوله،باستخدامالةالتصوٌرذاتالثقب؟ 
المرحلة السابعة  :التطبٌق -الخبرات المادٌة المحسوسة موجه للنمط االٌسر من النشاطالبٌتى 
اجٌبًعنالسؤالالثالثمنالكتابالمدرسً
الدماغ
صفحة(ٔ )7
منخاللالعملفًمجموعاتتوجهالطالباتلكتابةتقرٌرحولماتمالتوصل
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الٌهفًالحصةحٌثٌتممنخاللهتصحٌحاالجاباتالغٌرصحٌحةفً
المجموعة .
المرحلة الثامنة :التطبٌق  -الخبرات المادٌة المحسوسة موجه للنمط االٌمن من
الدماغ
ٌقومممثلوالمجموعاتبقراءةماتمالتوصلالٌهفًالتقرٌر .
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المدرسة:
الصف:الثامن االساسً
الموضوع :الضوء والبصرٌات
الفصلاالول:الضوء
الدرسالثانً:سلوك الضوء فً االوساط المختلفة
الخبراتالسابقة:عرفًالضوء
الوسابلالتعلٌمٌة:الكتابالمدرسً –طباشٌر -ورق-ناٌلون

االهداف السلوكٌة
توضحالمقصودباالوساطالشفافة

تبٌنكٌفٌسلكالضوءفًاالوساطالشفافة 
توضحالمقصودباالوساطالمعتمة 
تبٌنكٌفٌسلكالضوءفًاالوساطالمعتمة 

خطوات التنفٌذ

التقوٌم

المرحلة االولى :التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة
والتامل وهو ما ٌسمى بالنمط االٌمن للدماغ
ٌقومالمعلمبعرضقابمةمناالوساطالمختلفةللطلبة
المرحلة الثانٌة :التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة
والتامل وهو ما ٌسمى بالنمط االٌسر للدماغ
ٌطلبالمعلممنالطلبةتصنٌفهمالىشفافومعتموذكرخصابص
كلنوعمنها
موجه للنمط
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
االٌمن من الدماغ
ٌقومالمعلمباجراءنشاطرقمٗمنالكتابالمدرسً.
موجه للنمط
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
االٌسر من الدماغ

التقوٌمالختامً :
السؤالاالول:اختارياالجابةالصحٌحة 
ٔ -رغمانالماءوسطشفافٌسمحللضوءبالنفاذمنه
االانقاعالبحرمظلمالن 
العالقةبٌنمقدارالضوءالنافذوسمكالوسطعكسٌة-
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ازدٌادسمكالوسطالشفافٌزٌدمقدارالضوءالنافذمن
ٌقومالمعلمبتلخٌصكلماتمالتوصلالٌهبالتعاونمعالطلبة.
موجه
المرحلة الخامسة :التدرٌب – التجرٌب النشط
خالله 
للنمط االٌسر للدماغ
العالقةبٌنمقدارالضوءالنافذوسمكالوسططردٌة –قاع
البحرٌمتصالضوءالنافذالٌه 
ٌقومالمعلمبتوزٌعالطلبةفًمجموعاتوٌكلفهمبعملنشاطرقم٘
موجه
المرحلة السادسة :التدرٌب – التجرٌب النشط
ٕ -عندسقوطالضوءعلىجسممعتم 
للنمط االٌمن للدماغ
ٌمتصمعظمالضوء –ٌعكسمعظمالضوء –ٌسمحبنفاذ
الضوءمنخالله–كالمناوبمعا 
ٌحاولالطلبةاالجابةعلىسؤالالتالً:كٌفاثرتزٌادةعدد
ٖ -الوسطالشفافهوالوسطالذى 
الشفافٌاتعلىوضوحمشاهدةالجسمالموجودعلٌها؟هلازداد
ٌسمحللضوءانٌنفذفٌهبسهولة –ٌسمحلجزءمنالضوء
الوضوحامتناقض؟ولماذا؟
المرحلة السابعة  :التطبٌق – الخبرات المادٌة المحسوسة موجه
الساقطعلٌهبالنفاذ–الٌسمحبنفاذالضوءمنخالله –
للنمط االٌسر للدماغ
ٌمتصكلالضوءالساقطعلٌه 
النشاطالبٌتى 
منخاللالعملفًمجموعاتٌوجهالطلبةلكتابةتقرٌربكلماتم
التوصلالٌهوكذلكعملخارطةمفاهٌمٌةلسلوكالضوءفًاالوساط السؤالالثالث:اكتبىالمفهومالعلمى 
ٔ)( -اوساطٌمكنللضوءبالنفاذمن
المختلفة
المرحلة الثامنة  :التطبٌق – الخبرات المادٌة المحسوسة موجه
خاللها 
للنمط االٌمن للدماغ
ٕ)( -موادتسمحبمروربعضالضوء
وتمتصالباقً 
ٌقومممثلوالمجموعاتبقراءةماتمالتوصلالٌهفًالتقرٌر .
ٖ)( -اوساطالتسمحللضوءبالنفاذمن
خاللهاومنهاالخشبواوراقاالشجار 
السؤالالثانى:عللى 
ٔ -قاعالبحرمظلمرغمانالماءشفافمنفذللضوء 
ٕ -تصنعنوافذالسٌاراتمنالزجاجالنقىولٌسمن
البالستٌك 
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المدرسة :
الصف:الثامناالساسً 
الموضوع:الضوء والبصرٌات
الفصلالثانً:انعكاس الضوء 
الدرساالول:قانون انعكاس الضوء
الخبراتالسابقة :
عرفًالضوء-.اذكرىاوساطشفافةواخرىغٌرشفافة؟ 
الوسابلالتعلٌمٌة :
سبورة–طباشٌر–كتابمدرسً –ضوءلٌزر-منقلة –ورقالمنٌوم –مرآة .
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االهداف السلوكٌة
انتعرفانعكاسالضوء 

تتوصلالىقانونانعكاسالضوء
بالتجربةالعملٌة 

خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه
للنمط االٌمن من الدماغ
ٌطلبالمعلممنالطلبةتوجٌهساعاتهمالىضوءالشمساومراةلمالحظةماٌحدث .
المرحلة الثانٌة :التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه
للنمط االٌسر من الدماغ 
ٌطلبالمعلممنالطلبةالنظرالىشكلٙفًالكتابالمدرسًصٖ 7
واالجابةعلىالسؤالالتالى:مااالداةالتىٌستخدمهاالطفل؟ 
لماذاٌستخدمالطفلتلكاالداة؟ 
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌحاولالمعلماحضارمراةمستوٌةوتطبٌقذلكمعالطلبة 
ٌقومالمعلمبتنفٌذنشاطٙللتعرفعلىالقانونالذىٌصفانعكاسالضوء 
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم موجه للنمط نمط االٌسر من
الدماغ
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبتلخٌصماتمالتوصلالٌهواستنتاجهبطرٌقةمنتظمة 
موجه للنمط االٌسر من
المرحلة الخامسة :التدرٌب  -التجرٌب النشط
الدماغ
ٌقومالطلبةبعملالنشاطالسابقبقٌاسزواٌاجدٌدةوتسجٌلالبٌانات 
موجه للنمط االٌمن من
المرحلة السادسة :التدرٌب – التجرٌب النشط
الدماغ
ٌقومالطلبةباالجابةعلىاالسبلةالتالٌة:كٌفتستخدمهذاالرسمالٌجادقٌمةزاوٌة
السقوطاذاكانتزاوٌةالنعكاسٖ٘؟وصفرا؟ 
كٌفٌنعكسالضوءاذاسقطعمودٌاعلىالمراةالمستوٌة؟ 

موجه للنمط االٌسر
المرحلة السابعة :التطبٌق – الخبرات المادٌة المحسوسة
من الدماغ
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التقوٌم



اٌغؤاي االٚي:اختاس -1:ٜف ٟاٌشىً اٌّمابً ِمذاس صا٠ٚت
اٌغمٛط
123 – 63 – 03 – 33
33
 -2شؼاع ضٛئ ٟاٌز٠ ٞغمظ ػّٛد٠ا ػٍ ٝاٌغطح اٌؼاوظ
ٕ٠ؼىظ بضا٠ٚت لذس٘ا
صفش183 – 45 – 03-
ٕ٠-3ص لأ ْٛاالٔؼىاط ػٍ ٝاْ صا٠ٚت اٌغمٛط تغاٞٚ
صا٠ٚت االٔؼىاطٔ -صف صا٠ٚت االٔؼىاط – ضؼف صا٠ٚت
االٔؼىاط – صا٠ٚت االٔىغاس
النشاط البٌتى:
السؤال االول  :ضعً اشارة صح او خطا مع التصحٌح
للخطا
فً االنعكاس المنتظم زاوٌة االنعكاس اكبر من
-1
زاوٌة السقوط ( )

السؤالالرابعمناسبلةالفصلالثانىصفحة 89

منخاللالعملفًمجموعاتٌكلفالمعلمالطلبةبكتابةتقرٌرحولماتمالتوصل
الٌهفًالحصةحٌثٌتممنخاللهتصحٌحاالجاباتالغٌرصحٌحةفًالمجموعة .
موجه للنمط االٌمن من
المرحلة الثامنة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
الدماغ
ٌقومممثلوالمجموعاتبقراءةماتمالتوصلالٌهفًالتقرٌر .
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المدرسة :
الصف:الثامن االساسً 
الموضوع:الضوء والبصرٌات
الفصلالثانً:انعكاس الضوء 
الدرسالثانً :نوعا االنعكاس 
الخبراتالسابقة:اذكريقانوناالنعكاس؟ 
الوسابلالتعلٌمٌة:ضوءلٌزر،سلفانخشن،طباشٌر،كتابمدرسً،سبورة 

االهداف السلوكٌة
انتذكرانواعاالنعكاس 

التقوٌم

خطوات التنفٌذ

المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط

االٌمن من الدماغ
التقوٌمالختامً:فسري-:كٌفٌةحدوث
ٌقومالمعلمباحضارعدةامثلةعلىالسطوحالناعمةوالخشنةوٌطلبمنالطلبةتصنٌفهاالى االنعكاسالمنتظم 
لبسٔ ٝث ٓ١االٔؼىبط إٌّزظُ ٚاالٔؼىبط
ناعمةوخشنة .
اٌغ١ش ِٕزظُ
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط
االٌسر من الدماغ
االٔؼىبط االٔؼىبط
ٚعٗ
ٌسالالمعلمالطلبةلماذاتمالتصنٌفهكذا؟ 
اٌّمبسٔخ إٌذ َ اٌغ١ش
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
ِٕزظُ
ٌقومالمعلمباجراءنشاط7امامالطالبات .
اٌّفَٛٙ
موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم  -تطبٌق المفهوم
ارغبٖ
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبتلخٌصماتمالتوصلالٌهخاللالمراحلالسابقة 
االٔؼىبط
موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة الخامسة :التدرٌب – التجرٌب النشط
ٔٛع
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ٌكلفالمعلمالطلبةباجراءنشاط8منالكتابالمدرسً 
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة السادسة :التدرٌب  -التجرٌب النشط
ٌحاولالطلبةالتفكٌرفًاالسبلةالتالٌة:ماذاٌحدثلوسقطالضوءعلىسطحخشنمثل
سطحمقعدكالذىتجلسعلٌهاواثاثبٌتك؟ 

المرحلة السابعة  :التطبٌق -الخبرات المادٌة المحسوسة موجه للنمط االٌسر من الدماغ
منخاللالعملفًمجموعاتٌوجهالطلبةلكتابةتقرٌرحولماتمالتوصلالٌهفًالحصة
حٌثمنخاللهٌتمتصحٌحاالجاباتالغٌرصحٌحةاالخطاءفًالمجموعة .
المرحلة الثامنة :التطبٌق – الخبرات المادٌة المحسوسة موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومممثلوالمجموعاتبقراءةماتمالتوصلالٌهفًالتقرٌر .
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اٌغطؼ
اٌشىً
إٌشبؽ اٌج١زٟ
 و١ف١خ ؽذٚس أؼىبط غ١شِٕزظُ
اروش ٞأٛاع االٔؼىبط ِغ رٛػ١ؼ
اٌّمظٛد ثىً ٔٛع؟ ٚروش اِضٍخ ػٍ ُٙ١؟ 



المدرسة :
الصف:الثامناالساسً 
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثانى:انعكاسالضوء 
الدرسالثالث:المراٌاالمستوٌة 
الخبراتالسابقة:اذكريانواعاالنعكاس؟ 
الوسابلالتعلٌمٌة:مراةمستوٌة،طباشٌر،كتابمدرسً،سبورة 
االهداف السلوكٌة
انتعددانواعالمراٌا 

انتعددصفاتالخٌالفًالمراٌا

التقوٌم

خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه

للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومالمعلمباحضارعدةمراٌاامامالطلبةوٌطلبمنهمذكراسمكلمراة 
وكذلكٌقومباحضارملعقةوٌطلبمنالطالبةالنظرفًكلوجهمنالملعقةوٌوضح
الطلبةماتممشاهدته 
المرحلة الثانٌة :التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه
للنمط االٌسرمن الدماغ
ٌقومالطلبةبذكرخصابصكلمراةمنالمراٌاالموضوعةامامهم 

المرحلة الثالثة :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
موجه للنمط االٌمن من الدماغ اختارياالجابةالصحٌحة 
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منصفاتالخٌالالمتكونفًالمراٌاٌقومالمعلمباجراءنشاطرقم9منالكتابالمدرسًامامالطلبة 
المستوٌة 
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم موجه للنمط االٌسرمن الدماغ المستوٌة 
أٌ-بدوانهامامالمراةب-اصغرمنطول
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبتلخٌصماتمالتوصلالٌهمنخاللالنشاطالسابق
بطرٌقةمنظمةوكذلكٌحاولالطلبةاالجابةعلىالسؤالالتالًماذاتشاهدىعندالنظر الجسمج–معتدلومقلوبجانباد-حقٌقً 
جسمٌبعدعنسطحمراةمستوٌةبمقدارالىمراةمستوٌة؟ 
ٗسمفانصورتهتبعدعنهبمقدار 
ولماذاٌتكونخٌال؟ 
إٔ-سمبٗ-سمج–8سمد–ٙسم 
جسمطولهٓٔسمموضوعاماممراةمستوٌةفٌكونمجموعطولهوطولصورته
ٌساوي 
أٔٓ-سمب–ٕٓسمج –٘ٔسمد –٘سم 
وضعجسمعلىمسافةٕٓسممنمراةمستوٌةفانالمسافةبٌنالجسموخٌاله 
أٗٓ-سمب–ٕٔسمج –ٔٔسمد –ٖٓسم 
موجه للنمط االٌسر من
المرحلة الخامسة  :التدرٌب – التجرٌب النشط
اكتبىالمصطلحالعلمى(:
تبنىبعضاالجهزةالبسٌطة
الدماغ
)تطبٌقعملىعلىالمراٌاالمستوٌةٌستخدم
المعتمدةعلىالمراٌاالمستوٌةمثل
فًمراقبةالتفاعالتالكٌمٌابٌة 
ٌكلفالمعلمالطلبةبعملبرٌسكوببسٌطمنالموادالمتوفرةفًالبٌبةالمحلٌةمثل
البرٌسكوب 
الكرتونوالخشبوالمراٌاالمستوٌة 
انتحسبعدداالخٌلةبٌنمراتٌن لكىٌجٌبالطلبةعلىسؤالالتالًكٌفٌمكنحسابعدداالخٌلةعندماتكونالزاوٌة السؤالاالول 
ٕٖٓٔٓ9ٓ-ٙٓ-درجة؟فًالمرحلةالخامسةالبدمنانٌقومواباجراءنشاطرقم كمعدداالخٌلةالمتكونةفًالمراتٌنعندما
مستوٌتٌن 
تكونالزاوٌةالمحصورة 
ٓٔمنالكتابالمدرسً 
موجه للنمط االٌمن من
المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط
أ –ٖٓ،ب،ٗٓ-ج–ٓ ٔ8
الدماغ
نشاطبٌتً :
اوجديالزاوٌةالمحصورةبٌنمراتٌن
االجابةعلىالسؤالالسابق 
المرحلة السابعة :التطبٌق – الخبرات المادٌة المحسوسة موجه للنمط االٌسر من مٌتوٌتٌنعندماٌكونعدداالخٌلة 
الدماغ
ا،ٖ٘-ب ٔ7-
ٕ٘ٔ






منخاللالعملفًمجموعاتٌوجهالطلبةلكتابةتقرٌرحولماتمالتوصلالٌهحٌث
منخاللهٌتمتصحٌحاالجاباتالغٌرصحٌحةوحلامثلةمتعددةحولتحدٌدعدد
االخٌلة 
موجه للنمط االٌمن من
المرحلة الثامنة :التطبٌق – الخبرات المادٌة المحسوسة
الدماغ
ٌقومممثلوالمجموعاتبقراءةماتمالتوصلالٌهفًالتقرٌروكذلكاالجابةعن
السؤالالتالً:اذاكانتعدداالخٌلة=9بٌنمراتٌنمستوٌتٌنفاحسبًالزاوٌة
المحصورة؟ 











ٕٔٙ






المدرسة :
الصف:الثامناالساسً
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثانً:انعكاسالضوء 
الدرس:صفاتاالخٌلةفًالمراٌاالمقعرة 
الخبراتالسابقة:اذكرىانواعالمراٌا .
الوسابلالتعلٌمٌة:كتابمدرسً-طباشٌر–مراةمقعرة-شمعة–مسطرة –سبورة .
االهداف السلوكٌة

انتحددالطالباتالبعدالبؤريلمراة
مقعرة 

خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط االٌمن من
الدماغ
ٌقومالمعلمباحضارمراٌاكروٌةوٌطلبمنالطلبةالنظرالٌها 
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط االٌسر من
الدماغ
ٌطلبالمعلممنالطلبةتعرٌفكلمن(قطبالمراةوالبعدالبؤريونصفالقطروالبؤرةومركز
التكوروالمحورالربٌسً)لمراةمقعرةمنخاللرسممراةمقعرةعلىالسبورة.
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم -تطوٌر المفهوم
ٌطلبالمعلممنالطلبةاالجابةعلىالسؤالاالتى(لمعرفةالبعدالبؤريلمراةمقعرةماذانفعل؟)من
خاللقٌامالمعلمباجراءالنشاطالتالىامامهم .
ٌقومالمعلمبوضعمراةمقعرةعندبداٌةالمسطرةوامامالمراةٌضعشمعةوحابلوٌبدابتحرٌك
ٕٔ7






التقوٌم

اكملى :
اذاكانالبعدالبؤريلمراةمقعرة
٘سمفانمثلًالبعدالبؤريللمراة
ٌساوى.........

المراةباتجاهالشمعةوٌطلبمنالطلبةمالحظةماٌتكونعلىالحابل
موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبتلخٌصماتمالتوصلالٌهخاللالخطوةالسابقة
تصفخٌالالجسمالموضوععند
مركزتكورالمراة(س=ٕع)

المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
ٌقومالطلبةبوضع مراةمقعرةووضعجسمامامالمراةعندمركزالتكوروتحدٌدالخٌالالمتكون
للجسمعلىالحابل .



المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن من الدماغ
تجٌبالطالباتعلىالسؤالالتالى:كٌفٌمكنالحصولعلىخٌالمماثلللجسم؟ 
موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
المرحلة السابعة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
منخاللالمجموعاتتحاولالطالباتاالجابةعلىالسؤالالتالى :
ماذاٌحدثلووضعجسمعلىبعداكبرمنمركزالتكور(ٕع)؟ 
منخاللالخٌالالمتكونللشمعةعلىالحابل 
وكذلكرسمالخٌالالمتكونللشمعةوتحدٌدصفاته 
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
تقومالطالباتبرسمالخٌالالمتكونللشمعةعلىبعدٕععلًالسبورةامامالطالبات

تحددخصابصالخٌالالمتكونعلى
بعداكبرمنٕع

ٕٔ8






صفًالخٌالالمتكونالخٌال
المتكونلجسموضععلىمثلً
البعدالبؤريللمراةمنخالل
الرسم؟ 

صفًالخٌالالمتكونللجسم
الموضوععلىمسافةاكبرمن
مركزالتكورللمراةالمقعرةمن
خاللالرسم؟ 
تقوٌمختامى 
مراةمقعرةبعدهاالبؤري٘ٔسم
وضعامامهاجسمعلىبعد٘ٗسم
منهاحدديموقعالخٌالبالرسمثم
اذكرىصفاته؟ 
نشاطبٌتى 
وضعجسمعلىبعدٕٓسممن
مراةمقعرةبعدهاالبؤريٓٔسم
حددىصفاتالخٌالمستعٌنتا
بالرسم؟




المدرسة :
الصف:الثامناالساسً
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثانً:انعكاسالضوء 
الدرس:صفاتاالخٌلةفًالمراٌاالمقعرة 
الخبراتالسابقة:اذكريصفاتالخٌالالمتكونعندماتكونس=ٕع 
الوسابلالتعلٌمٌة:كتابمدرسً-طباشٌر–مراةمقعرة-شمعة–مسطرة –سبورة .
االهداف السلوكٌة

خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط االٌمن
من الدماغ
ٌقومالمعلمباحضارمراٌاكروٌةوٌطلبمنالطلبةالنظرالٌها 
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط االٌسر
من الدماغ
ٌطلبالمعلممنالطلبةتعرٌفكلمن(قطبالمراةوالبعدالبؤريونصفالقطروالبؤرة
ومركزالتكوروالمحورالربٌسً)لمراةمقعرةمنخاللرسممراةمقعرةعلىالسبورة .
لماذاٌتكونخٌالحقٌقًمماثلللجسم؟

ٕٔ9






التقوٌم

تصفخٌالالجسمالموضوععند
(ع<س<ٕع)

موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم -تطوٌر المفهوم
منخاللالتعاونبٌنالمعلموالطالبٌقومالمعلمباجراءالتجربةالتىمنخاللهاٌتمتحدٌد
صفاتالخٌالالمتكونعندوضعالجسمعلىمسافةع<س<ٕع 






اكملى :
اذاكانالبعدالبؤريلمراةمقعرة
9سمووضعالجسمعلىمسافة
ع<س<ٕعفانالجسمٌكون
علىمسافة............منٔ8سم

موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبتلخٌصماتمالتوصلالٌهخاللالخطوةالسابقة



المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
ٌقومالطلبةبوضع مراةمقعرةووضعجسمامامالمراةعند(ع<س<ٕع)وتحدٌدالخٌال
المتكونللجسمعلىالحابل.
المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومالطلبةبرسمالخٌالالمتكونلجسمعلىبعدع<س<ٕعمنقطبمرآةمقعرةعلى
السبورة 

ٕٕٓ






صفًالخٌالالمتكونلجسم
وضععلىمسافة(ع<س<
ٕع)منخاللالرسم؟

المرحلة السابعة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
موجه للنمط االٌسر من الدماغ تقوٌمختامى 
مراةمقعرةبعدهاالبؤري٘ٔسم
منخاللالمجموعاتتحاولالطالباتاالجابةعلىالسؤالالتالً :
ماذاٌحدثلووضعتشمعةعلىمسافةتبعد٘سممنبؤرةمرآةمقعرةعلمابانالبعدالبؤري وضعامامهاجسمعلىبعدٕ٘
سممنهاحدديموقعالخٌال
للمرآةٌساويٓٔسم.وحدديصفاتالخٌالالمتكونللشمعةمنخاللالرسم .
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
موجه للنمط االٌمن من الدماغ بالرسمثماذكرىصفاته؟ 
نشاطبٌتى 
تقومالطالباتفًالمجموعةباختٌارطالبةلإلجابةعلىالسؤالامامالفصل.
وضعجسمعلىبعدٕٓسممن
مراةمقعرةبعدهاالبؤري٘ٔسم
حددىصفاتالخٌالمستعٌنتا
بالرسم؟










ٕٕٔ






المدرسة :
الصف:الثامناالساسً
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثانً:انعكاسالضوء 
الدرس:صفاتاالخٌلةفًالمراٌاالمقعرة 
الخبراتالسابقة:صفًالخٌالالمتكونلجسموضععلىمسافة(ع<س<ٕع) .
الوسابلالتعلٌمٌة:كتابمدرسً-طباشٌر–مراةمقعرة-شمعة–مسطرة –سبورة .
خطوات التنفٌذ
االهداف السلوكٌة
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط االٌمن
من الدماغ
ٌقومالمعلم برسممرآةمقعرةووضعشمعةامامالمراةعلىبعداكبرمنمركزالتكوروٌطلب
منالطلبتحدٌدمكانتكونالخٌالعلىالرسم .
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط االٌسر
من الدماغ
ٌطلبالمعلممنالطلبةذكرخصابصالخٌالالمتكونعلىالرسم.
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم -تطوٌر المفهوم
تحددخصابصالخٌالالمتكونعلىبعد
ٌقومالمعلمبوضعمرآةمقعرةعندبداٌةالمسطرةوٌحددمكانالبؤرةومركزالتكورللمرآةو
اقلمنع(س<ع) 
ٌضعشمعةعلىمسافةاقلمنالبعدالبؤريللمرآةوٌبدابتحرٌكالحابلباتجاهالشمعةوالمرآة
وٌطلبمنالطلبةوصفماٌشاهدونه 


ٕٕٕ






التقوٌم

اكملى :
مرآةمقعرةنصفقطرهآٔسم
وضعجسمعلىمسافةاقلمن
البعدالبؤريفٌكونالجسمعلى
بعد.......من٘سم

موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبتلخٌصماتمالتوصلالٌهخاللالخطوةالسابقة 


صفًالخٌالالمتكونلجسم
وضععلىمسافةاقلمنالبعد
البؤريلمرآةمنخاللالرسم؟

المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتبرسممرآةمقعرةوتحدٌدالبعدالبؤريومركزالتكورلها
وتحددموضعالشمعةعلىالرسمعلىمسافةاقلمنالبعدالبؤري(س<ع) .
المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومالطلبةبتحدٌدموضعالخٌالالمتكونللشمعةواستنتاجصفاتهمنخاللالرسم .
موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة السابعة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة

ٌقومالطلبةبرسممرآةمقعرةنصفقطرهإٓسموضعامامهاجسمعلىبعد٘سم،ثمٌحددوا تقوٌمختامى 
مراةمقعرةنصفقطرهإٓسم
موقعالخٌالبالرسممعذكرصفاته؟ 
وضعامامهاجسمعلىبعد٘سم
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
موجه للنمط االٌمن من الدماغ منهاحدديموقعالخٌالبالرسم
ثماذكرىصفاته؟ 
ٌقومالطلبةباختٌاراحدهملٌمثلالمجموعةفًعرضاالجابةامامالفصل
نشاطبٌتى 
وضعجسمعلىبعدٓٔسممن
مراةمقعرةضعفبعدهابعدها
البؤريٖٓسمحددىصفات
الخٌالمستعٌنتابالرسم؟






ٖٕٕ






المدرسة :
الصف:الثامناالساسً
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثانً:انعكاسالضوء 
الدرس:القانونالعامللمراٌا 
الخبراتالسابقة:صفًالخٌالالمتكونلجسموضععلىمسافةس<ع،س>ٕع،س=ٕع،ع<س<ٕع .
الوسابلالتعلٌمٌة:كتابمدرسً-طباشٌر–مرآة 
مقعرة-شمعة –مسطرة–سبورة .
االهداف السلوكٌة

تطبقالقانونالعامللمراٌا 

خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتأمل موجه للنمط االٌمن
من الدماغ
ٌقومالمعلم بمراجعةسرٌعةللحاالتاالربعالسابقةالشرحمنخاللرسمكلحالةبمفردها
علىالسبورة .
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتأمل موجه للنمط االٌسر
من الدماغ
ٌطلبالمعلممنالطلبة ذكرخصابصالخٌالالمتكونعلىالرسمفًكلحالةمنالحاالت
السابقةالذكرفًالحصصالسابقة.لماذاٌتكونخٌالحقٌقًفًالحاالتالثالثالولىوخٌال
وهمىبالحالةالرابعة؟
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم -تطوٌر المفهوم

ٕٕٗ






التقوٌم

ماذانستخدملمعرفةبعدالخٌالعنالمرآةومقدارالتكبٌر؟ 
ٌقومالمعلمبكتابةالقانونالعامللمراٌاعلىالسبورةامامالطلبة 
ثمٌذكرللطلبةالمعنىلكلرمز.
موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبحلمثالعلىالقانونالعامللمراٌا 
مرآةمقعرةبعدهاالبؤري٘ٔسموضعامامهاجسمعلىبعد٘ٗسممنها 
احسبًماٌلى:بعدالخٌالعنالمرآة؟مقدارالتكبٌر؟حدديموقعالخٌالبالرسمثماذكري
صفاته.



المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتبحلسؤالعلىالقانونالعامللمراٌا 
كٌفٌمكنمعرفةمقدارتكبٌرالخٌالوصفاتالخٌالالمتكونلجسموضععلىبعدٕٓسممن
مرآةمقعرةبعدهاالبؤري٘ٔسم؟
المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومالطلبةباختٌاراحدهملحلالسؤالامامالفصل .
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المرحلة السابعة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
موجه للنمط االٌسر من الدماغ تقوٌمختامى 
تقومكلمجموعةبكتابةسؤالعلىنمطالسؤالالسابقوٌقومالطلبةبالمجموعةباالجابةعلى مرآةمقعرةوضعجسمامامهاعلى
بعدٖٓسمومقدارالتكبٌرلها
السؤال 
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
موجه للنمط االٌمن من الدماغ ٌساويٕاوجدىبعدالخٌالعن
المراة؟ 
ٌقومالطلبةباختٌاراحدهملٌمثلالمجموعةفًعرضالسؤالواالجابةامامالفصل
نشاطبٌتى 
وضعجسمعلىبعد٘ٗسممن
مرآةمقعرةفتكونللجسمخٌال
ٌبعدعنالمراةمسافةٕٕ٘ٓسم
اوجدىالبعدالبؤرىللمراة؟
واوجدىمقدارالتكبٌر؟


المدرسة :
الصف:الثامناالساسً
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثانً:انعكاسالضوء 
الدرس:صفاتاالخٌلةفًالمراٌاالمحدبة 
الخبراتالسابقة:صفًالخٌالالمتكونلجسموضععلىمسافة(ع<س<ٕع) .
الوسابلالتعلٌمٌة:كتابمدرسً-طباشٌر–مراةمقعرة-شمعة–مسطرة –سبورة .
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االهداف السلوكٌة

تحددخصابصالخٌالالمتكونفً
المراٌاالمحدبة 

التقوٌم
خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط االٌمن قارنًبٌنالمراٌاالمستوٌة
من الدماغ
والمقعرةوالمحدبة؟
ٌقومالمعلمبعرضعدةمراٌاامامالطلبةوٌطلبمنهمالتفرٌقبٌنهما .
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط االٌسر
من الدماغ
ٌجٌبالطلبةعلىالسؤالالتالى :
لماذاتعتبرالمراٌابأنواعهااوساطمعتمة؟.
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم -تطوٌر المفهوم
صفًالخٌالالمتكونلجسم
وضعامامرآةمحدبة؟
ٌقومالمعلمبوضعمرآةمحدبةوٌضعشمعةامامالمرآةوٌبدابتحرٌكالحابلباتجاهالشمعة
والمرآةوٌطلبمنالطلبةوصفماٌشاهدونه 


موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبة برسممرآةمحدبةورسمالخٌالالمتكونللجسم 
ثمٌقومباستنتاجصفاتالخٌالمعالطلبة .

المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
ٌقومالطلبة منخاللالمجموعاتبرسممرآةمحدبةوتحدٌدالبعدالبؤريومركزالتكورلها
وتحددموضعالشمعةعلىالرسم.ثمٌقومالطلبةبتحدٌدموضعالخٌالالمتكونللشمعة
واستنتاجصفاتهمنالرسم.منخاللحلالسؤالالتالى :
وضعجسمعلىبعد٘سممنمرآةمحدبةبعدهاالبؤريٕسمارسمىالخٌالالمتكونللجسم
واذكرىصفاته؟ 
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وضعجسمعلىبعد٘سممن
مرآةمحدبةبعدهاالبؤريٕسم
ارسمىالخٌالالمتكونللجسم
واذكرىصفاته؟ 

المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومالطلبةبعملمقارنةبٌنصفاتالخٌالالمتكونفًمرآةمقعرةوبٌنالخٌالالمتكونفً
مراةمحدبة.ومنثمتقومالطالباتبعرضاالجابةامامالفصلباكمله .
موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة السابعة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
ٌقومالطلبةباكمالالخارطةالمفاهٌمٌةمنخاللالمجموعات.
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
ٌقومالطلبةباختٌاراحدهملٌمثلالمجموعةفًعرضاالجابةامامالفصل



تقوٌمختامى:اكملى 






تكوندابماخٌاال 





نشاطبٌتى 
فسريٌ:ضعالسابقمرآةمحدبة
علىجانبالسٌارة.
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المدرسة :
الصف:الثامناالساسً
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثالث:انكسارالضوء 
الدرس:انكسارالضوء 
الخبراتالسابقة :وضحًكٌفٌسٌرالضوءفًالوسطالمتجانس 
الوسابلالتعلٌمٌة:كتابمدرسً-طباشٌر–كاس-ماء–سبورة .
االهداف السلوكٌة
تفسربعضالمشاهداتالٌومٌة

توضحالمقصودبانكسارالضوء 

التقوٌم
خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه فسري:ظهورالملعقةوكانهامكسورةعند
للنمط االٌمن من الدماغ
وضعهامابلةبحوضبهماء.
ٌقومالمعلمبعرضعدةاوساطشفافةامامالطلبةمثلالماءوالزجاج .
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه
للنمط االٌسر من الدماغ
ٌجٌبالطلبةعلىالسؤالالتالى :
لماذاٌظهرالقلموكانهمكسورعندوضعهبكاسبهماء.
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم -تطوٌر المفهوم
موجه للنمط االٌمن من عرفً:انكسارالضوء
الدماغ
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ٌقومالمعلمبتفسٌرالظواهرالسابقةمنخاللاجرابهاعملٌاامامالطلبة
موجه للنمط االٌسر من

المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
الدماغ
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبالتوصلالىتعرٌفانكسارالضوء .

تفرقبٌنزاوٌةالسقوطوزاوٌة
االنكسار


المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتبعملنشاطرقمٖٔمنالكتابالمدرسً
المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومالطلبةباالجابةعلىالسؤالالتالى :
كٌفتنتقلاالشعةالضوبٌةمنالهواءالىالماء 
موجه للنمط االٌسر
المرحلة السابعة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
من الدماغ
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتبالتفكٌرفًالسؤالالتالى:ماذاٌحدثلسرعة
الضوءلواختلفتصفاتالوسطالماربه؟
موجه للنمط االٌمن
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
من الدماغ
ٌقومالطلبةباختٌاراحدهملٌمثلالمجموعةفًعرضاالجابةامامالفصل
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تقوٌم ختامً :
عرفً:انكسارالضور.
عللً 
ٔ-تبدوالسمكةعلىعمقاقلمماهًعلٌهفً
الواقع.
ٕ-اذاغمرجزءمنقلمفًالماءفانهٌبدومكسورا 
عرفى-ٔ:زاوٌةالسقوط-ٕ،زاوٌةاالنكسار-ٖ،
العمودالمقام،السطحالفاصل .
النشاط بٌتى:السؤالالسادسمنالكتابالمدرسً.



المدرسة :
الصف:الثامناالساسً
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثالث:انكسارالضوء 
الدرس:انكسارالضوء 
الخبراتالسابقة:وضحًالمقصودبانكسارالضوء 
الوسابلالتعلٌمٌة:كتابمدرسً-طباشٌر–سبورة-منشورثالثً .
االهداف السلوكٌة
توضحالمقصودبالكثافةالضوبٌة

تستنتجالعالقةبٌنالكثافةالضوبٌة
وزاوٌةاالنكسار

التقوٌم

خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط وضحىالمقصودبالكثافةالضوبٌة
االٌمن من الدماغ
ٌقومالمعلمبعرضمنشورثالثًامامالطلبة .
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط
االٌسر من الدماغ
ٌجٌبالطلبةعلىالسؤالالتالى :
لماذاتختلفزاوٌةاالنكسارللماءعنهاللزجاج.
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم -تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةباستنتاجالعالقةبٌنالكثافةالضوبٌةوزاوٌةاالنكسار
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
موجه للنمط االٌسر من الدماغ مثلًبرسمتخطٌطًانكسارشعاعضوبً
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبة بتلخٌصماتمالتوصلالٌهمنخاللتوضٌحالسؤالالتالى عندسقوطهمنالهواءالىالماءثمالى
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علىالسبورة 
ماذاٌحدثللشعاعالضوبًعندسقوطهمنالهواءللماءثمللزجاج؟

تفسرتحللالضوءاالبٌضالى
سبعةالوان


الزجاجمبٌنتازواٌاالسقوطواالنكسار

المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسر من الدماغ
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتبعملنشاطرقم٘ٔمنالكتابالمدرسً 
المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومالطلبةباالجابةعلىالسؤالالتالى :
كٌفٌتكونقوسقزح؟ 
موجه للنمط االٌسر من
المرحلة السابعة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
الدماغ
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتبالتفكٌرفًالسؤالالتالى :
ماذاٌحدثلوسقطضوءابٌضعلىمنشورثالثً؟ 
موجه للنمط االٌمن من
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
الدماغ
ٌقومالطلبةباختٌاراحدهملٌمثلالمجموعةفًعرضاالجابةامامالفصل

تقوٌمختامى:
رتبًالوانالطٌفحسبانحرافها.

اختارى
ٔ-عندماٌنتقلشعاعضوبًمنالماءالىالهواء
ٌحدثلهذاالشعاع(انعكاس–انكسار–
امتصاص–تشتت)
ٌٕ-نكسرالضوءعندانتقالهمنالهواءالىالماء
وذلك
النالضوءٌسٌربسرعةمنتظمةفًجمٌع
االوساط–النسرعةالضوءفًالهواءتختلف
عنسرعتهفًالماء-النمعاملاالنكسار
ٌختلفمنالهواءعنالماء-بوج

ٖ-عندماٌنتقلالشعاعالضوبًمنالماء
الىالهواءفانه :
ٌنكسرمقتربامنالعمودومبتعدامن
السطح –ٌنكسرمقتربامنالسطح
ومبتعداعنالعمود
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زاوٌةاالنكساراكبرمنزاوٌةالسقوط
–بوج 
ٌٗ-تحللالضوءالساقطعلىمنشوروذلك
:
النااللوانالسبعةالناتجةلهانفس
االنحراف–النااللوانالسبعةالناتجة
تختلففًمقداراالنحراف-النااللوان
السبعةالناتجةكلمنهالهمعاملانكسار –
بوجمعا 
٘-اكبرالوانالطٌفانحرافاهو(االحمر
–البنفسجً–النٌلً–االزرق) 
-ٙاقلالوانالطٌفانحرافاهو(االحمر
–النٌلً–البنفسجً–االزرق) 
نشاطبٌتى :
السؤالالسابعمنالكتابالمدرسً
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المدرسة :
الصف:الثامناالساسً
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثانً:انكسارالضوء 
الدرس:العدسات 
الخبراتالسابقة:توضحالمقصودبانكسارالضوء 
الوسابلالتعلٌمٌة:كتابمدرسً-طباشٌر–عدسةمحدبة-اشعةضوبٌة–مسطرة –سبورة .
االهداف السلوكٌة
-تذكربعضاستخداماتالعدسات 

توضحالمقصودبالعدسة -تحددانواعالعدسات 

خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط
االٌمن من الدماغ
ٌقومالمعلمبعرضعدةانواعللعدساتوعرضهاامامالطلبة .
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط
االٌسر من الدماغ
ٌحاولالطلبةاالجابةعلىالسؤالالتالى:لماذانستخدمالعدسات.
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم -تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبتوضٌحالمقصودبالعدسة 
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التقوٌم
اذكرىبعضاستخدامات
العدسات 


-وضحًالمقصودبالعدسة 

تبٌنالنقاطالربٌسٌةللعدسة تقدرالبعدالبؤريللعدسةالمحدبة تبٌناثرالعدساتبنوعٌهاعلىاالشعةالضوبٌة

ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبتحدٌدانواعالعدسات 
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبتحدٌدالنقاطالربٌسٌةللعدسة 
ٌقومالمعلمبالتعاونمعالطلبةبتقدٌرالبعدالبؤريللعدسة 
وٌتمكلذلكمنخاللاطارعملىامامالطلبةوبمشاركتهم

المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمبمشاركةالطلبةبتلخٌصكامللماسبقشرحه
المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
تتتبعمساربعضاالشعةالضوبٌةالساقطة
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتبرسممساربعضاالشعةالضوبٌةالساقطةعلىالعدسة
علىعدسةمحدبة
المحدبة

حدديانواعالعدسات عرفًالمركزالبصريالبؤرةمركزالتكور 
عللى:تسمىالعدسةالمحدبة
بالالمةوالمقعرةبالمفرقة

موجه للنمط االٌسر من الدماغ



المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومالطلبةبالمجموعةباختٌاراحدهملٌمثلالمجموعةبعرضاالجابةامامالفصل 
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ماذاٌحدثعند 
مرورشعاعضوبًموازيللمحورالربٌسً 
مرورالشعاعالضوبًفًالمركزالبصريللعدسة 
-مرورشعاعضوبًماربالبؤرة

موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة السابعة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتبكتابةتقرٌرحولماتمدراستهخاللالحصة 
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
ٌقومالطلبةباختٌاراحدهمبقراءةالتقرٌرامامالطلبةفًالفصل
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تقوٌمختامً 
ماذاٌحدثعند 
مرورشعاعضوبًموازيللمحورالربٌسً 
مرورالشعاعالضوبًفًالمركزالبصريللعدسة 
نشاطبٌتى:السؤالاالولص
ٖٕٓ

المدرسة :
الصف:الثامناالساسً
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثانً:انكسارالضوء 
الدرس:العدساتالمحدبة 
الخبراتالسابقة:تحدداالشعةالمستخدمةفًتحدٌدصفاتاالخٌلة 
الوسابلالتعلٌمٌة:كتابمدرسً-طباشٌر–عدسةمحدبة-شمعة –سبورة .
التقوٌم
خطوات التنفٌذ
االهداف السلوكٌة
توضحصفاتالخٌالعندماتكونساكبر المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط االٌمن حدديموقعوصفاتالخٌال
من الدماغ
لجسموضعامامعدسة
منٕع 
محدبةفًحالةساكبرمنٕ
ٌقومالمعلمبعرضعدةانواعللعدساتوعرضهاامامالطلبة .
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط االٌسر ع؟
من الدماغ
ٌحاولالطلبةاال جابةعلىالسؤالالتالى:لماذاٌسمىالخٌالالمتكونفًعدسةمحدبةبالخٌال
الحقٌقً.
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم -تطوٌر المفهوم

ٌقومالمعلمالتعاونمعالطلبةبإجراءنشاطرقمٔ7منالكتابالمدرسًالفرعأ
موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمبمشاركةالطلبةبرسمالخٌالالمتكونفًعدسةمحدبةعلىبعدساكبرمنٕع
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تحددصفاتالخٌالعندماتكونس=
ٕع


المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
حدديموقعوصفاتالخٌال
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتباجراءنشاطرقمٔ7منالكتابالمدرسًفرعبمعرسم لجسموضعامامعدسةمحدبةفً
حالةس=ٕع؟
الخٌالالمتكونفًعدسةمحدبةعلىبعدس=ٕع
المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومالطلبةبالمجموعةباختٌاراحدهملٌمثلالمجموعةبعرضاالجابةامامالفصل 
المرحلة السابعة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
موجه للنمط االٌسر من الدماغ تقوٌمختامً:
ارسمى خٌال جسم عندما تكون س
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتبكتابةسؤالوحلهحولماتمدراستهخاللالحصة 
موجه للنمط االٌمن من الدماغ اكبر من  2ع 
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
ارسمى خٌال جسم عندما تكون س =
ٌقومالطلبةباختٌاراحدهمبقراءةالتقرٌرامامالطلبةفًالفصل
2ع
النشاط بٌتى :
وضعجسمعلىبعدٗسممنعدسة
محدبةبعدهاالبؤريٕسمحددي
صفاتالخٌالمنالرسم
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المدرسة :
الصف:الثامناالساسً
الموضوع:الضوءوالبصرٌات 
الفصلالثانً:انكسارالضوء 
الدرس:العدساتالمحدبة 
الخبراتالسابقة:تحدداالشعةالمستخدمةفًتحدٌدصفاتاالخٌلة 
الوسابلالتعلٌمٌة:كتابمدرسً-طباشٌر–عدسةمحدبة-شمعة –سبورة .
خطوات التنفٌذ
االهداف السلوكٌة
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط
توضحصفاتالخٌالعندماتكونساكبر
االٌمن من الدماغ
منعواقلمنٕع 
ٌقومالمعلمبعرضعدةانواعللعدساتوعرضهاامامالطلبة .
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط
االٌسر من الدماغ
ٌحاولالطلبةاالجابةعلىالسؤالالتالى:لماذاٌسمىالخٌالالمتكونفًعدسةمحدبة
بالخٌالالحقٌقً.
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة  :بلورة المفهوم -تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمالتعاونمعالطلبةبإجراءنشاطرقمٔ7منالكتابالمدرسًالفرعج
موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة الرابعة  :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
ٌقومالمعلمبمشاركةالطلبةبرسمالخٌالالمتكونفًعدسةمحدبةعلىبعدساكبرمنع
واقلمنٕع
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التقوٌم
حدديموقعوصفاتالخٌال
لجسموضعامامعدسةمحدبة
فًحالةساكبرمنعواقل
منٕع؟



تحددصفاتالخٌالعندماتكونساقل
منع


المرحلة الخامسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌسرمن الدماغ
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتباجراءنشاطرقمٔ7منالكتابالمدرسًفرعدمع
رسمالخٌالالمتكونفًعدسةمحدبةعلىبعدساقلمنع
المرحلة السادسة  :التدرٌب -التجرٌب النشط موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومالطلبةبالمجموعةباختٌاراحدهملٌمثلالمجموعةبعرضاالجابةامامالفصل 
المرحلة السابعة  :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
موجه للنمط االٌسر من الدماغ تقوٌمختامً:
ارسمى خٌال جسم عندما تكون س
ٌقومالطلبةمنخاللالمجموعاتبكتابةسؤالوحلهحولماتمدراستهخاللالحصة 
موجه للنمط االٌمن من الدماغ اكبر من عواقلمنٕع 
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
ارسمى خٌال جسم عندما تكون س اقل
ٌقومالطلبةباختٌاراحدهمبقراءةالتقرٌرامامالطلبةفًالفصل
من ع 
حدديموقعوصفاتالخٌال
لجسموضعامامعدسةمحدبة
عندماساقلمنع؟

النشاط بٌتى :
وضعجسمعلىبعدٗسممنعدسة
محدبةبعدهاالبؤري٘سمحددي
صفاتالخٌالمنالرسم
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المدرسة :
الصف:الثامن االساسً 
الموضوع:الضوء والبصرٌات 
الفصلالثالث:انكسار الضوء 
الدرسالسادس:تطبٌقات عملٌة على استخدام العدسات 
الخبراتالسابقة:اذكرياجزاءالعٌن 
الوسابلالتعلٌمٌة:سبورة –طباشٌر-كتابمدرسً-مجسمللعٌن 
االهداف السلوكٌة
انتعددمكوناتالعٌن 

انتعددعٌوباالبصار 

خطوات التنفٌذ
المرحلة االولى التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط
االٌمن من الدماغ
ٌعرضالمعلممجسمللعٌنامامالطلبة 
المرحلة الثانٌة التحفٌز واثارة دافعٌة الطالبات من خالل المالحظة والتامل موجه للنمط
االٌسر من الدماغ
تفكٌكالمجسمالىاجزاءامامالطلبةومعرفةوظابفكلعضوفًالعٌن .
ذكرنوعالعدسةفًالعٌن .
االجابةعلىاالسبلةالتالٌة:لماذاتوجدهذهالعدسة 
لماذاتصابالعٌنبطولاوقصرالنظر 
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة الثالثة :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم
اقومبعرضصورلطولالنظروقصرالنظرامامالطالبات 
المرحلة الرابعة :بلورة المفهوم – تطوٌر المفهوم موجه للنمط االٌسر منالدماغ 
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التقوٌم



عدديعٌوباالبصار؟ 
عرفًطولالنظر –قصرالنظر؟ 

انتقارنبٌنطولالنظروقصر
النظر 



قارنًبٌنطولالنظروقصرالنظر 


ٌقومالمعلمبشرحمفصلعلىالصورالمعروضةلطولوقصرالنظر 
موجه للنمط االٌسر من الدماغ
المرحلة الخامسة  :التدرٌب – التجرٌب النشط
ٌقارنالطلبةبٌنطولالنظروقصرالنظر 
موجه للنمط االٌمن من الدماغ
المرحلة السادسة :التدرٌب -التجرٌب النشط
ٌقومالطلبةباالجابةعلىالسؤالاالتى:كٌفٌمكنعالجعٌوبالنظرطولوقصر 
المرحلة السابعة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة
موجه للنمط االٌسر من الدماغ النشاطالبٌتً :
حلالسؤالالثانًمناسبلةالفصلمن
اخترانتومجموعةمنزمالبكاحدىاالالتالبصرٌةاالتٌة :
الكتابالمدرسًصفحةٓٔٔ 
المجهرالبسٌط-المجهرالمركب-المقراب-الةالتصوٌر .
واكتبانتومجموعتكتقرٌراعنهابعدالرجوعالىالمصادرالمختلفة .
المرحلة الثامنة :التطبٌق الخبرات المادٌة المحسوسة موجه للنمط االٌمن من الدماغ
ٌقومممثلوالمجموعاتبقراءةمتتمالتوصلالٌهفًالتقرٌرالستفادةباقىالمجموعات
منتقرٌرالمجموعاتاالخرى .
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