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بسن اهلل الزمحن الزحين
} اقْزَأْ بِاسْنِ رَبِّكَالَّذِي خَلَقَ ( )1خَلَقَ اإلِنْسَانَ هِنْ عَلَقٍ ( )2اقْزَأْ وَرَبُّكَ األكْزَمُ
()3الَّذِي عَلَّنَ بِالْقَلَنِ ( )4عَلَّنَ اإلِنْسَانَ هَا لَنْ يَعْلَنْ{ (العلق)5- 1 :

ة

اإلهداء
 إلى إماـ الذاكريف كقدكة المالكيف كمعمـ المعمميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ.
 إلى شيداء فمسطيف عامة الذيف سالت دماؤىـ عمى ثرل الكطف الحبيب دفاعان عف الديف ك المقدسات.
 إلػى أكؿ مػف عممػاني حػركؼ اليجػاء كأعػداد الحسػاب كأكؿ مػف بصػراني سػبؿ الحػؽ كالصػكاب إلػى نبػ
الحناف أمي الغالية كالى المربي الفاضؿ كالدم العزيز.
 إلى زكجي الغالي الذم شجعني كدفعني بكؿ قػكة كعػزـ كاصػرار ككػاف معػي فػي كػؿ خطػكة خطكتيػا نحػك
النجاح كالتفكؽ.
 إلى مف دفعني نحك اإلنجاز ك الطمكح عمي (د.كجيو الحاج) كالى أبنائو كبناتو األعزاء.
 إلى صاحبة الصدر الحنكف كالقمب الصبكر حماتي الحبيبة الغالية.
 إلى مف رسمت معيـ أجمؿ ذكرياتي ,كأمضيت بينيـ أكؿ أياـ حياتي إخكاني كأخكاتي.
 إلى تمؾ النجكـ التي تتألأل في سمائي كؿ ليمة أبنائي األعزاء.
 إلى األساتذة الكراـ في جامعة األزىر ,الجامعة الشامخة األبية ,كالجامعات األخرل في فمسطيف .
لي الخير ككانكا معي بكؿ سكناتي ,في المشػكار الطكيػؿ بػادلكني الحػب بالحػب ,ك العطػاء
 إلى مف تمنكا ٌ
بالعطاء ,فكاف الصعب سيالن,كمذاؽ المر حمكنا ,كحالكة الكطف.
أىػديكـ ىػذا البحػث راجيػان مػف اهلل عػز كجػؿ أف يحفظكػـ جميعػان كيػكفقني كايػاكـ لصػال األعمػاؿ كأسػلؿ اهلل
كيغفر التقصير ,كأف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ طريقان مكصالن إلى رضكانو.
تعالى أف يعـ النف ي
باحث

سمر وشاح

ط

شكر وتقدٌر
الحمػد هلل الػذم بنعمتػو تػتـ الصػالحات احمػده عمػى نعمػو حمػدان يميػؽ بجػالؿ كجيػو كعظػيـ

سمطانو ,كالصالة كالسالـ عمى خير خمؽ اهلل محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ كبعد.

فالشكر أكال كأخي انر هلل عز كجؿ عمى عظيـ نعمػو ككافػر فضػمو كتمػاـ كرمػو لػو الحمػد كالشػكر عمػى أف
كىبني الصبر كالعزيمة كذلؿ لي الصعاب إلتماـ ىذه الدراسة.

في ,الػدكتكر :عطػا حسػف دركيػش
أتقػدـ بجزيػؿ الشػكر كالتقػدير كالعرفػاف إلػى ﺃستاﺫﻱ كمشػر ٌ
لتفضميما بقبكؿ اإلشػراؼ عمػى ىػذه الرسػالة ,كعمػى مػا بػذال مػف جيػد ,كمػا
كالدكتكر :محمد سميـ مقاط
ي
أسدياه لي مف نص كتكجيو ,فجزآىما اهلل خي ار عني كعف العمـ كالعمماء.

كمػا أتكجػو بخػالص الشػكر كالعرفػاف إلػى أسػاتذتي األفاضػؿ أعضػاء لجنػة المناقشػة أ.د .عطػا

دركيش ,د .محمد مقاط ,د .عمي نصار ,د .ميا الشقرة عمى تفضميـ برحابة صدر بقبكؿ مناقشة ىذه
الرسالة ,كاثرائيا بالتكجييات النافعة ,كاإلرشادات الصائبة ,فلسلؿ اهلل أف يحفظيػـ ,كأف يبػارؾ ليػـ فػي
عمميـ.

كمػا أتكجػو بخػالص الشػكر لمػديرة المدرسػة األسػتاذة الفاضػمة فاطمػة أبػك غػزاؿ لمػا قدمتػو مػف

نص كارشاد ,كعمى تييئة الجك المناسب لتطبيؽ أدكات الدراسة ,كالى أبي األستاذ الفاضؿ نبيؿ كشػاح
لما بذلو مف جيد في إجػراءات د ارسػتي ,كاشػكر المعممػات جمػيعيف لمسػاعدتيـ لػي فػي تطبيقػي ألدكات

الدراسة.

كما يطيب لي أف أتقدـ بالشكر لعمي الصابر كالمكاف الدكتكر كجيو الحاج لدعمو لي ,كأتقدـ

بالشػكر كالتقػدير كاالمتنػاف لزكجػي العزيػز كأمػو الغاليػة المػذيف كفػ ار لػي كػؿ سػبؿ ككسػائؿ ال ارحػة أثنػاء

إعداد ىذه الرسالة كاخص بالشكر أطفالي كزىراتي ألما ك كجيو لتحمميما الكثير مػف الميػاـ رغػـ صػغر
سنيما ,كأتقدـ بالشكر كالتقدير كاالمتناف أيضا إلى نب الحناف أمي الغالية .

كأخي ار يسرني أف أتقدـ بالشكر لكؿ مف كاف لو دكر مف قريب أك بعيد ,مباشر أك غير مباشر

في إيصاؿ ىذه الدراسة إلى ما كصمت إليو مف نتائج متكاضعة.
كاهلل كلي التكفيؽ كالسداد.
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ه

م خص

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تطكير كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ في ضكء بعػد تعميػؽ
المعرفة ؿ " " Marzanoفي التفكيػر االسػتداللي لػدل طالبػات الصػؼ ال اربػ األساسػي بغػزة ,كتػتمخص
مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي:
مػا أثػػر تطػكير كحػػدة جسػـ اإلنسػػاف بمبحػث العمػػكـ فػي ضػػكء بعػد تعميػػؽ المعرفػة ؿ " " Marzanoفػػي
التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الراب األساسي بغزة؟
كيتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :
أ -مػػا بعػػد تعميػػؽ المعرفػػة لمػػارزانك الكاجػػب ت ػكافره فػػي كحػػدة جسػػـ اإلنسػػاف بمبحػػث العمػػكـ
الفمسطيني لمصؼ الراب األساسي؟
ب -ما األنشػطة المتضػمنة فػي بعػد تعميػؽ المعرفػة لمػارزانك التػي ستسػتخدميا الباحثػة فػي تطػكير
كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ الفمسطيني لمصؼ الراب األساسي؟
ت -ما مدل تكافر بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك فػي كحػدة جسػـ اإلنسػاف بمبحػث العمػكـ الفمسػطيني
لمصؼ الراب األساسي؟
ث -مػػا صػػكرة المػػادة المطػػكرة عػػف كحػػدة جسػػـ اإلنسػػاف فػػي ضػػكء بعػػد تعميػػؽ المعرفػػة لمػػارزانك
بمبحث العمكـ الفمسطيني لمصؼ الراب األساسي؟
ج -ما فاعمية تطكير كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ في ضكء بعد تعميػؽ المعرفػة لمػارزانك فػي
التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الراب األساسي بغزة؟
اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبػي حيػث قامػت بتػدريس كحػدة جسػـ اإلنسػاف المطػكرة
فػػي ضػػكء بعػػد تعميػػؽ المعرفػة لمػػارزانك بمبحػػث العمػػكـ لػػدل طالبػػات الصػػؼ ال اربػ األساسػػي ,كالمػػنيج
الكصػػفي التحميمػػي مػػف خػػالؿ أسػػمكب تحميػػؿ محتػػكل كحػػدة جسػػـ اإلنسػػاف الم ػراد تطكيرىػػا لمعرفػػة مػػدل
تكافر بعد تعميؽ المعرفة بيا ,كتمثمت العينة في مجمكعة كاحدة تككنػت مػف ( )32طالبػة مػف طالبػات
الصؼ الراب األساسي ,كلتحيؽ أىػداؼ الد ارسػة اسػتخدمت الباحثػة المتكسػطات الحسػابية ,كاالنح ارفػات
المعيارية ,كمعامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي ,كما استخدمت الباحثة اختبار T-
 testلمعينػ ػػة الكاحػ ػػدة ,كمعادلػ ػػة ىكلسػ ػػتي كمعامػ ػػؿ كػ ػػكدر ريتشاردسػ ػػكف  21لحسػ ػػاب معامػ ػػؿ الثبػ ػػات,
كتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجػات الطالبػات القبميػة ك البعديػة
ف ػػي اختب ػػار التفكي ػػر االس ػػتداللي كلق ػػد كان ػػت الف ػػركؽ لص ػػال التطبي ػػؽ البع ػػدم ,كى ػػذا يعن ػػي أف الكح ػػدة
المطكرة أثػرت تػلثي انر ايجابيػان عمػى التفكيػر االسػتداللي لػدل الطالبػات كأكصػت الد ارسػة بضػركرة االسػتناد
إلى أبعاد التعمـ لمارزانك كخاصة البعد الثالث "بعد تعميؽ المعرفة" عند تطكير مناىج العمكـ بما يتكافؽ
مػ كاقػ مجتمعنػا الفمسػطيني ,كاقترحػت الباحثػة تصػػميـ بػرامج فػي مػادة العمػكـ لمصػؼ ال اربػ األساسػػي
في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك كذالؾ لتنمية ميارات التفكير االستداللي لدل الطمبة.

ٞ

Abstract
This study aims to develop the "Human Body" unit in the fourth grade science subject
according to Marzano's dimension "the Extension of Knowledge". It also aims to measure
the effect of the developed unit on the students’ inferential thinking.
The main objective for this study is to answer the following major question;
What is the effectiveness of developing "Human Body" unit in the fourth grade science
subject according to Marzano's dimension "the Extension of Knowledge" on inferential
thinking. ?
This question has a number of sub questions as follows;
1- What is Marzano's dimension of the extension of knowledge that should be developed
in the “Human Body” unit in the Palestinian fourth grade science subject?
2- What are the included activities in Marzano's dimension of extension of knowledge in
the Palestinian fourth grade science subject?
3- To what extent Marzano's dimension of extension of knowledge is available in the
“Human Body” unit of the Palestinian fourth grade science subject?
4- What is the final form of the developed unit according to Marzano's dimension of
extension of knowledge in the Palestinian fourth grade science subject?
5- What is the effectiveness of developing "Human Body" unit in the fourth grade science
subject according to Marzano's dimension of extension of knowledge on inferential
thinking. ?
In this study, the researcher has followed the Experimental method Approach, as she
taught human body unit in the fourth grade science subject according to Marzano's
dimension of extension of knowledge, and she followed the Descriptive Analytical
Approach through analyzing the content of the targeted unit in order to assure that it has
the extension of knowledge dimension. She also applies the Constructive Approach on a
purposive sample. The sample consists of( 23) female students from the fourth grade. The
researcher used a variety of statistical manipulations such as arithmetic means, standard
deviations and the Pearson correlation coefficient to find true internal coherence. She also
used the t-test for each sample and Holsti formula as well as kodor Richardson formula 21
for reliability coefficient.
The study has found that there is significant statistical differences among the experimental
group before and after applying the developed human body unit according to Marzano's
dimension of extension of knowledge.
The differences were in the afterwards application, this means that the developed unit had
a positive impact on the students ' inferential thinking
The study has recommended the importance of relying on Marzano's dimension of
extension of knowledge in developing science syllabus in away that goes with our
Palestinian society. The researcher has suggested designing programmes in science subject
for the fourth grade according to Marzano's dimension of extension of knowledge in order
to develop the inferential thinking skills among students.
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ول

فصل
خف
مق م :

تجتاح العالـ اليكـ ثكره جديدة يطمؽ عمييا الثكرة المعمكماتية مف خالؿ االنفجار المعرفي,
كتطكر العمـ كالتكنكلكجيا ,كالتي تتميز بالسرعة الفائقة في زيادة المعمكمات كتشابكيا ,مما ينبئ أف

مجتمعات الغد سكؼ تعيش في عالـ بالغ التعقيد.

كلمكاكبة التطكرات العممية السريعة في التربية فإف ميمتيا باتت أكثر صعكبة كتحديان ألنو

منكط بالقائميف عمى التربية أف يعدكا إنسانان يستطي أف يتكيؼ م ىذا الكاق الجديد ,كعميو فإف

التربية ال يمكف ليا أف تنمك بمعزؿ عف ميداف التعميـ ىذا الميداف األىـ في المياديف التي تخدـ
المصمحة العامة باعتباره يساىـ بشكؿ مباشر في بناء األجياؿ كلو دكره في تحديد مستقبؿ األمة
(عسقكؿ.)5 :2003 ,

كفي ظالؿ ىذه التغيرات فرض عمى التربية أال تتجاىؿ ىذه التغيرات كالمستحدثات كانما عمييا
مكاكبتيا كأف تسيـ بفاعميتيا في مناىجيا كأساليبيا المختمفة حيث تقكـ بتسخير التكنكلكجيا لمتغمب
عمى ذلؾ التغير في مجاالت الحياة ,كاعداد الفرد لكي يكاكب كيتكيؼ م ىذه المستحدثات كالتغيرات

(ضاىر.)2 :2012 ,
كترل الباحثة أف صفة التغير كالتحديث مف سنف اهلل عز كجؿ في خمقو كنممس ذلؾ فيما

يشيده العالـ اليكـ مف تغيرات متسارعة كىي سمة العصر الذم نعيش فيو مما يعني كجكد مشكالت
كتحديات جديدة سكؼ تكاجو اإلنساف ,كيشيد عصرنا الحالي تطك انر ىائالن في المعمكمات كخاصة في

مجالي العمكـ كالتكنكلكجيا.

كالمناىج الدراسية ىي كسيمة التعميـ لتحقيؽ أىداؼ كخطط التطكرات العممية كالترجمة الفعمية

كالعممية ألىداؼ التربية كخططيا كاتجاىاتيا ,كالتدريس كعنصر مف عناصر المنيج ككنظاـ يتككف
مف مدخالت كعمميات كمخرجات كتغذية راجعة يسعى إلي إعداد األفراد النافعيف ألنفسيـ كألمتيـ

العربية كاإلسالمية كالقادريف عمي تحمؿ المسئكلية كتحقيؽ التنمية الشاممة في المجتم (عبد السالـ,
.)273 :2006
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كتعد عممية تطكير المناىج مف العمميات الحيكية كالمستمرة في النظاـ التربكم ,كعادة تجرم

ىذه العممية عند حدكث تغيرات جكىرية في المجتم تستدعي إعادة النظر في كؿ ما ىك مكجكد سكاء
في المناىج الدراسية أك غيرىا ,كىي عممية معقدة تحتاج حشد الكثير مف الطاقات البشرية كالككادر

المدربة كالقادرة عمى التطكير ,كما تحتاج إلى اإلمكانات المادية الالزمة إلجراء التطكير ,كعمى الرغـ

مف كثرة الكتابات النظرية حكؿ تطكير المناىج ,إال أنو لكحظ أف ىناؾ قصك انر فيما يمكف كصفو
بالتكازف بيف الدراسات النظرية مف ناحية ,كالدراسات الميدانية مف ناحية أخرل ,عمى الرغـ مف أف

الحاجة إلى تقكيـ المناىج كتطكيرىا تنبعث مف مشكالت ميدانية في األصؿ ,كيحتاج العاممكف في ىذا
الميداف إلى بيانات مف مصادر عديدة ,كىذا يعني أف عممية التطكير ليست عممية فردية كلكنيا عممية
جماعية تعاكنية عممية تستند أساسا عمى تكافر الخبراء الذيف يعممكف في ظؿ فمسفة تربكية كاضحة

المعالـ (ألمقاني.) 446 :1989 ,

كمف الدراسات التي اىتمت بتطكير المناىج دراسة ظاىر ( )2012كذلؾ عمى كحدة

االلكتركنيات لمصؼ العاشر األساسي كالتي قامت بتطكير الكحدة في ضكء المعايير العالمية لكالية
أكىايك األمريكية كالتي كانت مف نتائجيا تنمية الميارات االلكتركنية لدل طالبات الصؼ العاشر.
كعمى مدل العقكد الثالثة األخيرة ,أجريت العديد مف الدراسات ,ككضعت عدة نظريات كنماذج

لمتعمـ ,كثبت منيا أف عمميات التعميـ كما يتصؿ بيا مف أعماؿ كتخطيط كتصميـ كتقكيـ المناىج

يجب أف يعكس أفضؿ ما تكصمت إليو ىذه الدراسات كالنظريات ,كيعتبر مارزانكا " "Marzanoخطكة

في السبيؿ ,ففي ىذا النمكذج يحاكؿ مارزانك في نمكذج مارزانك كزمالؤه صياغة نظرية لمتعميـ ترتكز
عمى ما تكصمت إليو أفضؿ األبحاث المتاحة في مجاؿ التعميـ كالتعمـ  ,ثـ ترجمة ىذه النظرية إلى
نمكذج لمتدريس الصفي كيتصؿ مباشرة نبتصميـ كتنفيذ المنيج كتقكيـ أداء المتعمـ (لبد.)50 :2009,

إف نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك يستند إلى الفمسفة البنائية التي تؤكد عمى أف المعرفة تعتبر
متطمبا سابقنا تبنى مف خاللو خبرات الفرد كتفاعالتو م عناصر كمتغيرات العالـ مف حكلو ,كأف الفرد
ن
يصؿ إلى المعرفة مف خالؿ بناء منظكمة معرفيو تنظـ كتفسر خبراتو م المتغيرات مف حكلو كالتي
يدركيا مف خالؿ جيازه المعرفي بما يؤدم إلى تككيف معنى ذاتي ,كيستمر ذلؾ بمركر المتعمـ بخبرات

تمكنو مف ربط المعمكمات الجديدة بما لديو مف معنى جديد ,كيعد نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ أساسان

لبناء كتخطيط الكحدات التعميمية ,بدءان مف مرحمة رياض األطفاؿ حتى نياية المرحمة الثانكية ,

متضمنان خبرات كتجارب يقكـ بيا المعممكف لخمؽ مناخ تعميمي نشط كمثمر ينمك مف خاللو كال مف

المعمـ كالمتعمـ نحك تحقيؽ أفضؿ لألىداؼ المنشكدة لمعممية التعميمية (مارزانك كآخركف:2000 ,
.)14
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كترل الباحثة أف مف الدراسات التي اىتمت بنمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك السالمات

( ,)2007كالرحيمي ( ,)2007كالبعمي ( ,)2003كالباز ( ,)2001كالفينك ( )1999كالتي كاف مف
أىـ نتائجيا األثر اإليجابي لمنمكذج مارزانك عمى التحصيؿ الدراسي.
كيستند نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك عند كض خطة لمتعميـ عمى خمسة أبعاد  ,يتعمؽ البعد

األكؿ :بتككيف االتجاىات كاإلدراكات المكجبة عف التعمـ ,كيتعمؽ البعد الثاني :باكتساب المعرفة

كتكامميا ,كيركز البعد الثالث عمى :تعميؽ المعرفة كصقميا ك تنقيتيا حيث يشير ىذا البعد إلى أف

اكتساب المعرفة كتكامميا ليس غاية لعممية التعمـ ,إذ أف التمميذ يكس كيمد معرفتو كيصقميا كيضيؼ
إلييا تمييزات جديدة كيككف ركابط أبعد ليا ,كيندمج التالميذ عادة في بعد تعميؽ المعرفة في أنشطة

المقارنة كالتصنيؼ كاالستقراء كاالستنباط كتحميؿ األخطاء كتقديـ الدعـ كتحميمو كتحميؿ المنظكر

كالتجريد ,كيتعمؽ البعد الراب  :باستخداـ المعرفة عمى نحك لو معنى ,كيتعمؽ البعد الخامس مف أبعاد

التعمـ :باستخداـ عادات عقمية منتجو )مارزانك كآخركف.)18 : 2000 ,
حيث أف جمي الفمسفات التربكية تتفؽ عمى أىمية التفكير ككظيفة المدرسة في تنميتو بؿ
يمكف اعتبار كظيفة المدرسة كظيفة فكرية تيدؼ إلى تنمية عقكؿ الطالب ,كيمكف أف يتحدد نكع

التفكير بنكع الحياة ,كباإلطار الفمسفي الذم يكجييا (الخطيب.)125:1988 ,

كعمى الرغـ مف التكجو إلى تنمية ميارات التفكير لدل الطمبة ,تكجو تربكم عالمي ,باإلضافة
إلى أف الديف اإلسالمي كانت لو الريادة في حث العقؿ عمى التفكير كالتدبر كالتبصر في آيات اهلل ,بؿ
إف الخالؽ سبحانو كتعالى كصؼ أكلئؾ المفكريف كالمكتشفيف لعظمتو كبدي صنعو بلكلى األلباب,

كمف ىذه القاعدة يمكف القكؿ بلف تنمية ميارات التفكير لدل الطمبة مف خالؿ التفكير في آيات اهلل

كاجب ديني مفركض عمينا ,ككاجب عمى كؿ معمـ االىتماـ بتحقيقو داخؿ الصؼ ,كبالرغـ مف أىمية

ميارات التفكير االستداللي في حيات الفرد كالمجتم إلى أف كشفت دراسات عممية كثيرة استيدفت
تقكيـ ميارات الطمبة في التفكير عند تخرجيـ مف المدرسة الثانكية تدنى ميارات التفكير ,كعجز كثير

مف الطمبة عف تقديـ أدلة كشكاىد تتعدل الفيـ السطحي لممفاىيـ كالعالقات اإلنسانية في المكاد

الدراسية ,أك المكضكعات التي درسكىا ,أك شكاىد القدرة عمى تطبيؽ مضمكف المعرفة التي اكتسبكىا

عف مشكالت العالـ الكاق  ,كالصكرة العامة لقدرات الطمبة التي تبرزىا ىذه الدراسات (الخزندار

كآخركف.)3 :2006 ,

كقد عقد في مدينة كالفكرنيا المؤتمر العالمي لرياض األطفاؿ في  13يناير عاـ ,1996

ككاف مف بيف فعاليتو بحثان أعده نيككؿ تناكؿ فيو تنمية أساليب التفكير الناقد لألطفاؿ الصغار,

كبصفة خاصة لألطفاؿ ما بيف ( )8-5سنكات ,كأكض احتياج المعمميف بدكرىـ إلى إدراؾ كفيـ
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ميارات التفكير مف حيث طبيعتيا كعكامؿ تطكيرىا كناقش البحث ميارات التفكير األساسي كتنظيميا,

كضركرة خمؽ مناخ د ارسي مالئـ لمطمبة في سياؽ منيجي تعميمي ,كاستعرض البحث الميارات
كاألنشطة التعميمية لمراحؿ الحضارة كالركضة كالمدارس االبتدائية ,كقرر قائمة مف ميارات التفكير

األساسية كالفرعية التي يمكف تنميتيا بالتدريب عمييا سكاء لدل الكبار أك الصغار كتشتمؿ عمى:

التفسير ,التحميؿ ,التقييـ ,التخيؿ ,التنظيـ الذاتي (حبيبي.)75 :2003 ,

كما يرل جركاف أف الطمبة قد ينيكف الدراسة الثانكية دكف أف تتاح ليـ فرصة عممية االستدالؿ

في إطار خطة ىادفة كمكجية كقد ينيى بعض الطمبة جمي المراحؿ إذا حدث شيء ذك عالقة
اء عشكائيان ال يستند إلى خطة مدركسة بؿ يمكف القكؿ أف
باالستدالؿ فال يعدك غالبا أف يككف إجر ن
عددا ال باس بو مف خريجي المدارس الثانكية ليس في قامكسيـ المغكم كممات االستدالؿ كاالستقراء

كاالستنباط (جركاف.) 364 :1999,

كفي ضكء ما سبؽ ترل الباحثة أف ىناؾ قصكر بيف الدراسات النظرية كالميدانية كعدـ

تطبيقيا فلردت تجريب طريقة تدريسية حديثة عمى نمكذج مارزانك الحديث كىذه الطريقة مختمفة عف

الطرؽ التقميدية المعتادة في مدارسنا ,باإلضافة إلى ذلؾ أرادات الباحثة تنمية ميارات التفكير مف

خالؿ ىذه الطريقة الحديثة.

كتلمؿ الباحثة أف يستفيد مف ىذه الدراسة جمي العامميف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس ,مف
مؤلفي مناىج كمشرفيف تربكييف كمعممي عمكـ ,بعد التعرؼ عمى كاق عممية التقكيـ م ىذه المناىج

في ضكء االتجاىات الحديثة لمعممية التعميمية ,كىذا ما يحتاجو العالـ العربي اليكـ ,إعادة النظر في
المناىج كتقييميا كنقدىا ,كاكتشاؼ جكانب الضعؼ كأسبابو كمعالجتيا لمحاؽ بركب التقدـ كالحضارة.

كاذا أردنا أف يككف تعمـ أبنائنا فعاال فيجب أف نركز خاللو عمى أربعة أبعاد ىي :أننا نتعمـ

لنعرؼ ,كنتعمـ لنعمؿ ,كنتعمـ لنتعايش م اآلخريف ,كنتعمـ لنحقؽ آماؿ أنفسنا كذكاتنا (زيتكف,
.)22 :2000
 -2مشك

ة :

تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما اثر تطكير كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ في ضكء بعد تعميؽ المعرفة ؿ " " Marzanoفي
التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الراب األساسي بغزة؟
كيتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :

أ -ما مدل تكافر بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك في كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ الفمسطيني
لمصؼ الراب األساسي؟
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ب -ما صكرة المادة المطكرة عف كحدة جسـ اإلنساف في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك
بمبحث العمكـ الفمسطيني لمصؼ الراب األساسي؟

ت -ما فاعمية تطكير كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك في
التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الراب األساسي بغزة؟

 -3ف ض

ة

:

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0.05 ≤αبيف متكسطي درجات الطالبات في
التطبيؽ القبمي ك ألبعدم الختبار التفكير االستداللي لدل عينة الدراسة.
 -4أىةة ف

ة :

تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
أ -الكقكؼ عمى بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك ك األنشطة التي تنبثؽ منو.

ب -معرفة مدل تكافر بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك في كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ
الفمسطيني لمصؼ الراب األساسي.

ت -تطكير كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ الفمسطيني في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك
كقياس أثرىا عمى التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الراب األساسي.

ث -الكقكؼ عمى مدل فاعمية الكحدة المطكرة.

ج -الخركج بتكصيات كمقترحات قد تسيـ في إلقاء الضكء عمى التكجو إلي البيئة التعميمية
التعميمة التي تعطي دكر نشط كفعاؿ لممتعمـ.

 -5أىةةةم ةةة

:

تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية:

أ -قد يسيـ تطكير كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ الفمسطيني في تعميؽ المعرفة لدل
الطالبات الصؼ الراب األساسي عف طريؽ إكسابيـ بعض األنشطة المتضمنة في ىذا البعد.

ب -قد يسيـ تطكير كحدة جسـ اإلنساف المقترحة بمبحث العمكـ الفمسطيني في تنمية ميارات
التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الراب األساسي.

ت -قد تفيد نتائج البحث القائميف عمى التربية كالتعميـ كالباحثيف في تطكير مقرر العمكـ الفمسطيني
لمصؼ الراب األساسي باعتماد كسائؿ حديثة كمتطكرة.

ث -تكتسب الدراسة أىميتيا مف بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك في تطكير الكحدات التعميمية.

ج -قد يستفيد المشرفكف التربكييف مف ىذه الدراسة في تكجيو المعمميف إلى التخطيط كالتدريس.
ح -أف يتب المعممكف طرائؽ تدريسية مبتكرة غير تقميدية.
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:

 -6ح و

اقتصرت الدراسة عمى الحدكد التالية :
أ-

ب-

كحدة جسـ اإلنساف كىي الكحدة األكلى بمبحث العمكـ الفمسطيني لمصؼ الراب األساسي

لمفصؿ الدراسي األكؿ.

بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك كىك البعد الثالث مف ضمف خمسة أبعاد في نمكذج أبعاد التعمـ

لمارزانك.

ت -عينة مف طالبات الصؼ الراب األساسي في محافظة الكسطى مف مدرسة النصيرات المشتركة
(د) ,التابعة لككالة الغكث الدكلية كالبالغ عددىـ ( )32طالبة.

ث -الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي (.)2014 -2013
:

 -6مصط حا

تعريؼ المصطمحات المتضمنة بالدراسة:
أ-

طو

مني :

تعرؼ الباحثة تطكير المنيج تعريفا إجرائيا بلنو "إعادة صياغة المعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ

كالتعميمات في كحدة جسـ اإلنساف في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك بمبحث العمكـ لمصؼ الراب
األساسي بشكؿ يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية".
 -بع عم ق مع ف ما نو:

تعرؼ الباحثة بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك إجرائيان أنو عبارة عف "تغيير البناء القائـ في عقؿ

الطالبة نتيجة لتفاعميا م الخبرات الجديدة ,كاعادة تنظيميا لممعرفة مف خالؿ إثارة التساؤالت عف
المعمكمات كاعادة صياغتيا بشكؿ جديد ,ككض الطالبة في مكاقؼ محيرة كتكجيو األسئمة المتنكعة

كالمفتكحة كالتي تتطمب منيا أف تفكر تفكير تحميمي مما يؤدم إلى تغيير كتنمية كتعميؽ المعرفة

كاعادة تنظيميا لدييا".
-

فك

ال

ال ي:

تعرؼ الباحثة التفكير االستداللي إجرائيان أنو "عبارة عف نشاط عقمي تسير بو الطالبة مف

حقائؽ معركفة إلى معرفة مجيكلة كجديدة كذالؾ عند مكاجية مشكمة أك مكقؼ مشكؿ كيشتمؿ عمى

القدرات التالية (استنباط – استقراء  -استنتاج) ,كتتكصؿ مف خالليا الطالبة إلى نتائج تسيـ في حؿ
7

ىذه المشكمة ,كيقاس التفكير االستداللي بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار التفكير

االستداللي".
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انفصم انثاَي
اإلطار انُظري
كيتناكؿ الفصؿ الثاني ثالثة محاكر رئيسية كىي:
 محو

ول :طو

 محو

ثاني :نموذج ما نو بعا

 محو

ال ي.

ثا ث:

فك

مني .

ال

ع م.
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فصل ثاني
نظ ي

إلطا
مق م :

يشيد عالمنا المعاصر كمنذ النصؼ الثاني مف القرف الماضي تطكرات عممية مذىمة
كمتسارعة في مختمؼ المجاالت حكلت العالـ إلى قرية صغيرة .
كقد ركزت ىذه االنتصارات العممية كالتكنكلكجية بصماتيا عمى مختمؼ مناحي الحياة في

المجتم  ,كمنيا بطبيعة الحاؿ المدرسة بكصفيا مؤسسة اجتماعية ,فتنادل التربكيكف إلى اإلفادة مف
مستجدات عمـ النفس كتكنكلكجيا االتصاؿ في النيكض بكاق العمؿ التربكم ,كتطكير الكسائؿ كالطرائؽ
كالمعمكمات كالعالقات اإلنسانية في المؤسسات التعميمية مكاكبة لممستجدات ,كتييئة لمناشئة لالنخراط

فييا  ,كالمساىمة الفاعمة في اطراد تقدميا  ,نيكضا بالمجتم  ,كتحقيقا ألىدافو.
كقد تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ أىـ القضايا المتعمقة بمتغيرات الدراسة كىي ضمف ثالث

محاكر كالتالي المحكر األكؿ :تطكير المنيج ,المحكر الثاني :نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ  ,المحكر
الثالث :التفكير االستداللي.
 محو

ول :طو

مني :

ىناؾ مسممة أساسية في عمـ المناىج تقر بلف المنيج الجيد ىك منيج مرف قابؿ إلعادة
النظر فيو ,كاعادة تطكيره عمى الدكاـ بما يتناسب كمستجدات العصر ,كالمستجدات العممية,
كاحتياجات المجتم  ,كتكجييات األمة ,كغيرىا مف العناصر التي تحكـ حركة سير المناىج في أم

مجتم (ضاىر.)10 :2012,

ترل الباحثة أف التطكير كاف دعكة إلى تطكير العممية التربكية شكال كمضمكنا ,أىدافا

ككسائؿ ,نظاما كعالقات إنسانية لتغدك بيئة صالحة الكتساب الخبرات كالميارات  ,كتشرب القيـ ,
كممارسة الحياة الديمقراطية ,ككانت كسيمة التربكييف إلجراء التغيير المنشكد لممنيج المدرسي بما
يتضمنو مف معارؼ كميارات كاتجاىات كقيـ تنسجـ كخصائص المتعمـ  ,كطمكحات المجتم ,

متسمحيف بفمسفة تربكية متجددة ترل في المنيج كائنا متجددا تجدد الحياة ذاتيا .

كمف ىنا كانت عممية تطكير المنيج حاجو ممحة ,تممييا المسؤكلية األخالقية ,كالمصمحة

الكطنية كالقكمية ,ألنيا تستيدؼ صال اغمى ما يممكو المجتم  ,كىك متعمـ اليكـ ,باني الغد (شاىيف,
.)3 : 2010
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كيعتبر تطكير المنيج عممية مف عمميات ىندسة المنيج يتـ فييا تدعيـ جكانب القكة كمعالجة

أك تصحي نقاط الضعؼ في كؿ عنصر مف عناصر المنيج ,تصميمان كتنفيذان ,كفي كؿ عامؿ مف

العكامؿ المؤثرة فيو كالمتصمة بو ,كفي كؿ أساس مف أسسو كفي ضكء معايير محددة كطبقان لمراحؿ

معينة ( مرعي كالحيمة. )293 : 2000 ,

كىذه العممية التي تتعامؿ م المنيج بكصفو يحتاج بيف فترة كأخرل إلى إحداث تغيرات في

عناصره أك أحدىا بيدؼ تحسينو كتعديمو كتحديث بياناتو ,كاإلضافة إليو ,أك الحذؼ منو في ضكء

محددات كمقننات كاضحة ,ىذه العممية تمثؿ المفيكـ البسيط لتطكير المناىج ,كىك ما يجعؿ التطكير

بيذا المعنى يختمؼ عف البناء ,في أف التطكير يشتغؿ عمى منيج تـ بناؤه بالفعؿ ,كىك مطالب حينيا
بلف تتـ التغيرات التي يقترحيا في ضكء االحتكاـ إلى عناصر الكثيقة المحددة لممنيج بعناصرىا:

الفمسفة كاألىداؼ التي تـ تحديدىا مسبقان ,كىنا تلتي أىمية كثيقة بكصفيا الكثيقة الحاكمة ألية عممية
تطكيرية (الككيؿ.)36 :2005 ,

كيعد تطكير المنيج عممية عقمية منظمة إلحداث تغي ار إيجابيان في عناصر المنيج :األىداؼ

كالمعرفة المنيجية ,كأنشطة التعمـ كالتعميـ ,كأساليب التقكيـ ,كالعكامؿ ذات الصمة بالمنيج مثؿ :إعداد

المعمـ ,كاإلدارة المدرسية ,كاإلشراؼ التربكم بيدؼ تحقيؽ األىداؼ المرسكمة بكفاءة كفاعمية كبطريقة
اقتصادية في الكقت كالجيد كالكمفة ( األستاذ كمطر. )318 :2001 ,
 -1مفيوم طو

مني :

تحكؿ مف
تطك"ر ٌ :
حكلو مف طكر إلى طكر ,ك" ٌ
طكره" بمعنى ٌ :
كرد في المعجـ الكجيز كممة " ٌ
الحية كسمككيا ,كيطمؽ
التطكر":
يجي الذم يحدث في بنية الكائنات ٌ
ٌ
طكر إلى طكر ,ك" ٌ
التغير التدر ٌ

يجي الذم يحدث في تركيب المجتم  ,العالقات ,أك النظـ ,أك القيـ السائدة فيو
أيضان عمى ٌ
التغير التدر ٌ
(المعجـ الكجيز.) 396 :1989 ,
كيرادؼ معنى التطكير "التجديد كاإلصالح" ,فالبعض يطمؽ عمى عممية التغيير في الميداف
التربكم تطكي ار كالبعض اآلخر يسمييا تجديدا تربكيا أك اإلصالح في التربية كالتعميـ ,كيمكف أف نعرؼ

التطكير بلنو "جيد ىادؼ كمنظـ يستيدؼ زيادة الفاعمية" (نصير.) 73: 2010,

التطكير "سمة أساسية لكؿ عمؿ متميز ,في كؿ كقت ككؿ مكاف" )ضاىر.)11 : 2012 ,

أما تطكير المنيج فيك "إعادة النظر في جمي عناصر المنيج مف األىداؼ إلى التقكيـ ,كما يتناكؿ
جمي العكامؿ التي تتصؿ بالمنيج ,كتؤثر فيو ,كتتلثر بو" ( مصطفى.)171 :2000 ,

عممية تتناكؿ منيجان قائمان بيدؼ
كيعرؼ تطكير المنيج اصطالحان بلنو "مصطم يشير إلى
ٌ
كفاعميتو" ,ككاف ىذا المصطم يعني لدل بعض التربكييف "تحسيف المنيج
الكصكؿ إلى رف كفايتو
ٌ
11

عممية يقصد بيا إجراء
فإف تطكير المنيج ىي
ٌ
القائـ جز ٌئيان أك كمٌٌيان أك تغييره كاالستعاضة بغيره"ٌ ,
تعديالت مناسبة في بعض أك ك ٌؿ عناصر المنيج كمجالو  ,كفؽ خطٌة مدركسة مف أجؿ تحسيف
بكية كرف مستكاىا (مجاكر كالديب.)585 :2000 ,
العممية التر ٌ
ٌ
كربط شكؽ بيف تقكيـ المنيج كتطكيره ,فذكر أف تطكير المنيج ىك" تحسيف ما اثبت تقكيـ
المنيج حاجتو إلى التحسيف مف عناصر المنيج أك المؤثرات فيو  ,كرف كفاية المنيج عمى كجو

العمكـ في تحقيؽ األىداؼ المرجكة" ( شكؽ.)15 :1995 ,
كمف خالؿ التعريفات السابقة ترل الباحثة أف تطكير المنيج يعني "إدخاؿ بعض التجديدات
عمى بعض أك جمي مككنات المنيج ,كفؽ خطة مدركسة مف اجؿ تحسيف العممية التربكية ,كرف

مستكاىا".

فالمنيج الحديث يتشكؿ مف جممة مف المككنات كاألسس المتكاممة المتفاعمة فيما بينيا  ,كأم
تغيير أك تطكير يناؿ أحدىا ,ال بد أف يطاؿ العناصر األخرل ,فتطكير المنيج الحديث ال يمكف أف
يتصؼ بالجزئية  ,بؿ يمتد إلى أسس المنيج كمككناتو كبيئتو البشرية كالمادية دكف أم استثناء.

 -2أىم

طو

مني :

تبرز أىمية التطكير في التعميـ مف ككنو مف أىـ األسس التي يعتمد عمييا في تقدـ الشعكب

كالمجتمعات ,فاالىتماـ بالتعميـ أصب ضركرة ممحة كاستراتيجية ال خيار فييا لتحقيؽ النمك االقتصادم
كاالجتماعي ( نصير .) 75-74 :2010,

فإف الحاجة إلى تطكير المنيج في مجاؿ التربية كالتعميـ أصبحت ضركرة ممحة خاصة كنحف

نعيش في عالـ مميء بالتغيرات كالتطكرات التي تجرم في عصرنا كالتي ينتظر أف تحدث في المستقبؿ
القريب كىي تغي ارت مذىمة تسير بمعدالت ضخمة كسرعة تفكؽ أم معدالت سابقة في ىذا القرف أك
في تاريخ البشرية ,لقد بدأت تشكؿ معالـ تجم جديد لو حضارتو كثقافتو كمؤسساتو كمفاىيمو التي
تختمؼ عما تعارفنا عميو ,حيث ساد اآلف اقتصاد السرعة الذم يتحدث عف إنتاج كثيؼ لممعرفة

كاقتصاد حر مبني عمى المنافسة كأصب

مف خصائصو كسر حدكد الزماف كالمكاف نتيجة لثكرة

التكنكلكجيا كثكرة االتصاالت كأدل ذالؾ إلى حتمية أف يعيد اإلنساف حساباتو في كؿ نشاط مف أنشطة
حياتو ( شحاتة.) 19 ,2003 ,
كعمى ىذا فإف أىـ ما ينبغي أف يعاد النظر فيو مف أنشطة الحياة التعميـ حيث إنو الكسيمة

األىـ لبناء الشعكب كمكاجية التغيرات المتكقعة كما انو البداية الحقيقية لمتقدـ كالدكؿ التي صنعت
تاريخا كمجدا إنما جاء تطكرىا كتقدميا مف اىتماميا بالتعميـ ,كيرج البعض التقدـ الحاصؿ في ىذا

الزمف في تكنكلكجيا المعمكمات إلى أنو "نقمة تربكية كشفت عف تكارم أىمية المكاد الطبيعية كظيكر
12

المعرفة عمى أنيا أىـ مصادر القكة االجتماعية كأصبحت تنمية المكارد البشرية التي تنتج ىذه المعرفة
كتكظيفيا ىي العامؿ الحاسـ في تحديد مكانة المجتمعات كأصب االستثمار في المجاؿ التربكم ىك

أكثر االستثمارات عائدا خاصة بعد أف تبكأت صناعة البشر قمة اليرـ الصناعي بصفتيا أىـ

صناعات عصر المعمكمات كادراؾ الجمي أف مصير األمـ رىف بإبداع شعكبيا كاستيعابيـ لمشاكؿ

التغيير كمطالبو كتحممت التربية مسؤكلية صناعة البشر القادر عمى مكاجية التحديات المتكقعة"

(السنبؿ.)2004:50 ,
 -3مب

طو

منياج:

فيي أسباب ترتبط بالماضي كأسباب ترتبط بالمستقبؿ:
المجمكعة األكلى :أسباب ترتبط بالماضي:
أ -سكء كقصكر المناىج الحالية .

ب -التغيرات التي تط أر عمى التمميذ كالبيئة كالمجتم كالمعرفة كالعمكـ التربكية.
المجمكعة الثانية :أسباب ترتبط بالمستقبؿ:
أ -التنبؤ باحتياجات الفرد كالمجتم .

ب -المقارنة بدكؿ كصمت إلى مكانة مرمكقة في مجاالت التطكير المختمفة  ,كمحاكلة الكصكؿ
إلى مستكل ىذه الدكؿ (الككيؿ.)173 :1999,

 -4ضو بط طو

مني :

إف المساس بالمناىج سكاء بتطكيرىا أك بتعديميا ليس باألمر الييف ,كانما يجب أف يتـ في ضكء
معايير كمحددات كاضحة كمنيا:

أ -تحديد العناصر كالمككنات التي سيشمميا التطكير.

ب -تحديد طبيعة التطكير ,بالحذؼ – باإلضافة – بالتعديؿ – بتحديث البيانات.
ت -تحديد المرتكزات كدكاعي التطكير.

ث -جم المالحظات حكؿ المنيج كتحميميا تحميال تربكيا ,قبؿ الشركع في تنفيذىا ,فقد يطالب
الميداف بحذؼ مكضكع ال لصعكبة في المكضكع ,كانما لعدـ قدرة ,أك لعدـ رغبة في البحث

عف كسائؿ معينة لتدريسو ,كبخاصة في المكضكعات الفمسفية ,كالمستحدثات العممية
كالتكنكلكجية (الككيؿ.) 65 :2005 ,
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 -5أ ا

مناى :

طو

بعض أساليب تطكير المناىج:

عنصر أك أكثر مف عناصر المنيج ) الفمسفة – األىداؼ – المحتكل– طرؽ
أ -الحذؼ ,كقد يككف
ان

التدريس – أساليب التقكيـ) ,كىك قرار ليس ىينا ,كيجب أال يتـ إال في ضكء االعتماد عمى أساليب

دقيقة لمتقييـ ,تؤكد جميعيا عمى ىذا الحذؼ.

مثاؿ :عمى الحذؼ في محتكل منيج دراسي ,قد يككف بحذؼ جممة أك فقرة أك نشاط أك تدريب أك
مكضكع أك كحدة كيجب أف تككف لمحذؼ أسبابو القكية قبؿ اتخاذ القرار بيذا الحذؼ ,نظ ار ألف حذؼ
تدريب مثال قد يبدك بسيطا لمف يقكـ بذلؾ ,إال أنو قد يؤدم إلى خمؿ في نكاتج التعمـ نتيجة الرتباط

ىذا التدريب بيدؼ قد ال يتحقؽ بدكنو.

ب -اإلضافة ,سكاء بإضافة ىدؼ ,أك اإلضافة إلى المحتكل ( مفيكـ أك فقرة أك درس أك نشاط أك

كحدة أك شرح أك تحميؿ) أك إضافة طريقة تدريس ,أك أسمكب تقييـ ,كيجب أيضا أف يككف منظمان ,لو

مبرراتو.

ت -إعادة التنظيـ ,بالتقديـ أك التلخير لمفقرات ,كعمى مستكل عناصر المنيج ,كعمى مستكل العنصر
الكاحد منيا.

ث -االستبداؿ ,كلف يتـ مثال استبداؿ طريقة تدريس ,أك استبداؿ ىدؼ معرفي بيدؼ آخر ,أك ميارة

أخرل ,في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسات كالبحكث الميدانية ,كما كشفت عنو الصعكبات في
تنفيذ ىذا المنيج.

ج -التطكير العفكم (االرتجالي( ,كىك في حقيقتو ليس تطكيرا ,ألنو طبيعتو ال تحتكـ لمنظكمة
متكاممة ,كأم تدخؿ في عنصر مف عناصرىا دكف مراعاة العناصر األخرل أقؿ ما يكصؼ بو أنو
تخريب ( شاىيف.)10 :2010 ,

 -6ف ق ب ن

طو و إلث ء:

و
معاف متماثمة ,إال أنيا (كبعد
إف مف فصاحة المغة العربية أف ىناؾ كممات تحمؿ في الظاىر

التدقيؽ المغكم) تككف مختمفة بعض الشيء ,كمف ىذه الكممات اإلثراء كالتطكير (عفانة:2009 ,

.)13

كتعتبر عممية التطكير عممية غير فردية في أم حاؿ مف األحكاؿ ,فتطكير المنيج التربكم

مسئكلية عامة تتكالىا المؤسسات التربكية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كيقكـ بيا األفراد

كالجماعات بتكميؼ مف تمؾ المؤسسات كفي ضكء فمسفة تربكية جديدة أك مستحدثات طرأت عمى

المجتم أك عمى مفيكـ اإلنساف أك عمى طبيعة المعرفة المنيجية كاستدعت التطكير ) أبك فكرة,
.)17-16 :2010
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المكجو أك المعمـ أك المشرؼ
أما عممية اإلثراء فيي عممية فردية أك جماعية محدكدة يقكـ بيا
ٌ
أك ىؤالء مجتمعيف بحسب استشعارىـ لمثغرات أك المشكالت في أثناء تعامميـ م المنيج كم
تالميذىـ في بيئة معينو (دياب.)19 :1996 ,

كتحدد الفركؽ األساسية بيف اإلثراء كالتطكير في التالي:

أ -المتطمبات السابقة لكؿ منيما :حيث يقكـ اإلثراء عمى تحميؿ المنياج بينما يقكـ التطكير عمى
تقكيمو.

ب -طبيعة كؿ منيما :فاإلثراء عممية عالجية محدكدة بينما التطكير عممية شاممة كجذرية.
ت -الجية المسئكلة عف كؿ منيما :حيث أف اإلثراء قد يككف فرديان يقكـ بو المعمـ أك الخبراء أك
المشرفكف ,كقد يككف جماعيان بمشاركة ىؤالء مجتمعيف ,بينما التطكير عممية جماعية شاممة تتكالىا

المؤسسات المختمفة كمؤسسات التربية كغيرىا.

ث -الطريقة التي يتـ بيا كؿ منيما :فاإلثراء يتـ مف خالؿ إغناء المنياج كاحداث الزيادات
كاإلضافات التي تكمؿ نكاقص معينة فيو ,تـ اكتشافيا بعد تحميؿ المنياج ,بينما التطكير تـ بلساليب

مختمفة منيا اإلضافة ,الحذؼ ,التعديؿ أك االستبداؿ كغيرىا كتستخمص الباحثة مف ىذه اآلراء أف
عممية تطكير كاحدة في المنياج ,يمزميا عدد ال بلس بو مف عمميات اإلثراء المتنكعة ,في شتى جكانب

ىذا المنياج ,بحيث تضـ إلى بعضيا مجتمعة لتككف ىذا المنياج المطكر (النادم.)14 :2007 ,
* ع ق باحث ع ى محو

ول ( طو

مني ):

ترل الباحثة أننا نعيش في عصر التطكرات العممية المذىمة التي تتطمب منا مكاكبتيا فعمينا

االستفادة مف كؿ ىذه التطكرات كتكظيفيا في تربيتنا كذلؾ حسب طبيعة مجتمعنا كديننا كعاداتنا

كتقاليدنا الفمسطينية ,كتكظيفيا في العممية التعميمية ,كفي إجراء التغيرات عمى مناىجنا المدرسية,
فالمنيج الجيد ىك منيج مرف قابؿ إلعادة النظر فيو مف حيث تدعيـ جكانب القكة كمعالجة نقاط

الضعؼ ,فمناىجنا الفمسطينية تحتاج بيف الفترة كاألخرل إلى إحداث تغيرات في عناصرىا عف طريؽ
اإلضافة إلييا أك الحذؼ منيا في ضكء محددات كمقننات كاضحة ,كيجب أف يتب تطكير المنيج
أيضا تطكير أساليب التدريس ككسائمو ككؿ ما يرتبط بالعممية التعميمية ألنيا كؿ متكامؿ ال يمكف

تجزئتو ,فيجب أف نحرص عمى تطكير مناىجنا الفمسطينية كذالؾ لعدة أسباب لعؿ مف أىميا التغيرات
التي تط أر عمى التمميذ كالبيئة كالمجتم كالمعرفة كالعمكـ التربكية ,كالمقارنة بدكؿ كصمت إلى مكانة
مرمكقة في مجاالت التطكير المختمفة كمحاكلة الكصكؿ إلى ىذه الدكؿ بما يتناسب م مجتمعنا

الفمسطيني.
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 محو

ثاني :نموذج ما نو بعا

ع م:

Marzano's model of the dimensions of learning

استيدؼ مارزانك  Marzanoمف تحديد ىذه األبعاد أف يقدـ لممعمـ خالصة الجيكد المتكاصمة

حاليا ,كما استخمصتو
كالنتائج المتراكمة في مجاؿ األساليب كطرؽ التدريس الفعمية كالمستخدمة ن
األبحاث كالنظريات عف كيفية التعمـ كبناء األفكار في تنظيـ تصنيفي متدرج لعمميات التعميـ كالتعمـ

(.)21 : 1993 , Marzano and others

كلمتكصؿ إلى ىذا النمكذج استعاف مارزانك بآراء كأبحاث أكثر مف ( )90خبير تربكم مف
( )18مقاطعة بلمريكا كالمكسيؾ كألكثر مف عاميف مف الفحص كالدراسة ,كيرتكز مارزانك عمى عدة
افتراضات أساسية ىي:

أ -ينبغي أف يعكس التعميـ أفضؿ ما نعرفو عف كيفية حدكث عممية التعمـ.

ب -يحدث التعمـ نتيجة نظاـ معقد مف العمميات التفكيرية المتفاعمة يمكف تصنيفيا في خمسة
أنكاع مف التفكير.

ت -يتـ التعمـ الفعاؿ مف خالؿ مركر المتعمـ بمياـ كمشكالت حقيقية مرتبطة بخبراتو الحياتية .

ث -ىناؾ مدخالف لمتعميـ أحدىما مكجو بدرجة كبيرة بكاسطة المعمـ كاآلخر مكجو بدرجة كبيرة
بكاسطة المتعمـ.

ج -ينبغي أف يركز التقكيـ عمى استخداـ المتعمـ لممعرفة كعمميات التفكير كليس عمى المستكيات
المنخفضة الستدعاء المعمكمات (. ( 18 : 1992 , Marzano

 -1ف ف

نموذج:

يستند ىذا النمكذج إلى الفمسفة البنائية ,حيث يعتبر مارزانك أف المعرفة ىي السابؽ الذم يبني

الفرد مف خاللو خبراتو كتفاعالتو م عناصر كمتغيرات العالـ مف حكلو ,كىذه المعرفة نفعية,

يستخدميا الفرد لتفسير ما يمر بو مف خبرات كمكاقؼ حياتية ,كيتكصؿ الفرد إلى المعرفة مف خالؿ

بناء منظكمة معرفية تنظـ كتفسر خبراتو م متغيرات حكلو يدركيا مف خالؿ جيازه المعرفي بما يؤدم

لتككيف معنى ذاتي ,كيستمر ذلؾ بمركر المتعمـ بخبرات تمكنو مف ربط المعمكمات الجديدة بما لديو
مف خبرة سابقة ) .)13 :1995 , Marzano & kendal
 -2مفيوم نموذج أبعا

ع م:

إف نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ ىك خالصة ما يقرب مف خمسة عقكد مف دراسات حكؿ
التعميـ الفعاؿ كالممارسات التعميمية ,كيعد ىذا النمكذج ىك األكؿ مف نكعو ككنو يعمؿ عمى تلثير

العالقة بيف الممارسات التعميمية كالتحصيؿ العممي لمتالميذ كذالؾ لمساعدة المعمميف كالقادة عمى
اتخاذ الق اررات التي تجمب اكبر قدر مف الفكائد لتالميذىـ ,كيعرؼ االحمرم ( )1999نمكذج مارزانك
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ألبعاد التعمـ عمى انو "نمكذج تدريسي صفي يتضمف كيفية التخطيط لمدركس كتنفيذىا كتصميـ

المنيج التعميمي كتقكيـ أداء التالميذ" ,كيقكـ النمكذج عمى مسممة تنص عمى أف عممية التعمـ تتطمب
التفاعؿ بيف أنماط ( أبعاد) التعمـ ىي :االتجاىات كاإلدراكات االيجابية عف التعمـ ,كاكتساب المعرفة

كتكامميا ,كتعميؽ المعرفة كصقميا ,كاستخداـ المعرفة بشكؿ ذم معنى ,كاستخداـ عادات العقؿ

المنتجة ( االحمرم . )43 :2013 ,

كيعد نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ أساسان لبناء كتخطيط الكحدات التعميمية ,ابتداء مف مرحمة

رياض األطفاؿ حتى نياية المرحمة الثانكية ,متضمنان خبرات كتجارب يقكـ بيا المعممكف لخمؽ مناخ
تعميمي نشط كمثمر ينمك مف خاللو كؿ مف المعمـ كالمتعمـ نحك تحقيؽ أفضؿ لألىداؼ المنشكدة

لمعممية التعميمية (الجفرم.)2 : 2011 ,

كيمكف لمباحثة اإلشارة إلى أف ظيكر فكرة أبعاد التعمـ المتمركز عمى األداء كالمستكيات

التعميمية تعكد إلى الشعكر بعدـ جدكل عممية التعميـ كالتعمـ القائـ عمى المعرفة النظرية فقط؛ ألنيا

تؤدم إلى انفصاؿ بيف ما تـ تدريسو ,كبيف األداء كالممارسة في ميداف العمؿ كالحياة ,كأيضا االىتماـ
بالتعميـ اإلجرائي التطبيقي مف جانب المتعمـ ك النظر إلى المعرفة عمى أساس أنيا كسيمو لغايات

إنتاجية.

 -3أبعا

ع م في نموذج ما نو:

أف عممية التعمـ تتضمف كتتطمب التفاعؿ بيف خمسة أنماط مف التفكير أسماىا أبعا

عم

كىذه األبعاد الخمسة ىي نكاتج أك ساللة أبعاد التفكير التي تكض كيؼ يعمؿ العقؿ خالؿ التعمـ.
 -أبعاد التعمـ في نمكذج مارزانك كىي:

أ -البعد األكؿ  :االتجاىات اإليجابية نحك التعمـ.Learning Toward Positive Attitudes :

ب -البعد الثاني  :اكتساب كتكامؿ المعرفة.Knowledge Acquisition and Integration of :
ت -البعد الثالث  :تعميؽ المعرفة كصقميا.Extending and Refining Knowledge :

ث -البعد الراب  :االستخداـ ذم المعنى لممعرفة. Using Knowledge Meaningfully :
ج -البعد الخامس  :عادات العقؿ المنتجة. Productive habits of Mind :

). (Marzano, 1992 :P4

كستتناكؿ الباحثة األبعاد الخمسة كستركز عمى البعد الثالث بالتفصيؿ ,ألف الدراسة الحالية

تقكـ عمى تطكير كحدة جسـ اإلنساف في ضكء بعد تعميؽ المعرفة كىك "البعد الثالث":
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بع

ول  :ال جاىا

ال جاب نحو

ع م .Learning Toward Positive Attitudes:

سمبا أك إيجابا ,كاعتبر أف مف
إف االتجاىات كاإلدراكات تؤثر في قدرة الطالب عمى التعمـ ن
العناصر المفتاحية في التعمـ الفعاؿ أف نككف كنرسخ اتجاىات كادراكات إيجابية عف التعمـ لذلؾ يحدد
مارزانك جانبيف يتـ مف خالليما تنمية االتجاىات االيجابية نحك التعمـ ىما:

أ  -مناخ التعمـ .Learning Climate

ب  -المياـ الصفية  ( Classroom Tasksمارزانك كآخركف .)35 :2000 ,
بع

ثاني :ك ا و كامل مع ف .Knowledge Acquisition and Integration of :
تعتبر عممية التعمـ عممية تفاعمية أساسيا بناء المعنى الشخصي مف المعمكمات المتكافرة في

المحتكل في المكقؼ التعميمي ,ثـ تحقيؽ تكامؿ تمؾ المعمكمات بما يعرفو الفرد مسبقنا لبناء معرفة
جديدة باإلضافة إلى عمميات التفكير كاالستدالؿ التي تعتبر جزنءا ال يتج أز مف معرفة المحتكل (ألبعمي,
.)70 : 2003

كما نكه مارزانك إلى أف عممية التعمـ تميز بيف نمطيف مف أنماط المعرفة المكتسبة ,ىي:
أكال :المعرفة التقريرية. Declarative Knowledge :

ثانيا :المعرفة اإلجرائية  ( Procedural Knowledge :مارزانك كاخركف .)37 :1988 ,
ن
بع ثا ث  :عم ق مع ف وصق يا.Extending and Refining Knowledge :
إف اليدؼ مف التعميـ الجيد أبعد كأعمؽ مف اكتساب المعرفة كمؿء العقؿ بالمعمكمات

كالميارات فقط ,كانما البحث عف ىذه المعمكمات في الذاكرة كاعادة صياغتيا كصقميا ,كقد أكد بياجيو

عمى ضركرة تعميؽ المعرفة كصقميا عندما تحدث عف التمثؿ كالتكاؤـ كمبدأيف في التعمـ حيث عرؼ

التمثؿ بلنو" تكامؿ الخبرة الجديدة في البناء القائـ في عقؿ المتعمـ" ,أما التكاؤـ فيك "تغيير البناء القائـ
نتيجة لمتفاعؿ م الخبرة الجديدة" ) الخميمي كآخركف.)138 :2006 ,

كذكر مارزانك أف التكاؤـ عند بياجيو ىك الذم تناكؿ البعد الثالث في نمكذج مارزانك ألبعاد

التعمـ كالذم يتضمف "إعادة تنظيـ المعمكمات بما يؤدم إلى التكصؿ لرؤية كاستخدامات جديدة ليا,
كىذه المرحمة يفتقر إلييا التعميـ التقميدم فيك يقؼ عند حد اكتساب المتعمـ لممعمكمة كحفظيا في

الذاكرة" (.)68 ,1992 :Marzano
كلقد أشار تقرير لجنة القياس القكمي لمتقدـ التربكم إلى أف المعمكمات التي تقدـ لمتالميذ ىي
األساس في النظـ التعميمية ,كبالتالي يدؿ ذلؾ عمى االىتماـ فقط بالمستكيات الدنيا كاىماؿ المستكيات

العميا ,كينتيي التقرير إلى التلكيد عمى الحاجة الماسة إلى االىتماـ باألنشطة التحميمية التي تتطمب
عمؽ االستدالؿ في المحتكل ,كاالمتداد بالخبرة كالتدقيؽ فييا (مارزانك كآخركف.)106 :2000 ,
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لذلؾ أكد مارزانك في بعد تعميؽ المعرفة عمى إثارة التساؤالت عف المعمكمات كالميارات كاعادة

صياغتيا بشكؿ جديد ,كتقديـ األسئمة المفتكحة ,ككض الطالبات في مكاقؼ محيرة ,كأكد أيضا عمى
أف المعرفة المكتسبة ال تبقى ساكنة في الذاكرة طكيمة المدل ,فيي تتغير باستمرار نتيجة خبرات أك

معمكمات أك مكاقؼ تعميمية جديدة ,كأكد عمى ضركرة تكجيو األسئمة المتنكعة كخاصة المفتكحة منيا
تحميميا يؤدم إلى تغيير كتنمية كاعادة تنظيـ المعرفة لديو (
كالتي تتطمب مف المتعمـ أف يفكر تفكي ار
ن
مارزانك كآخركف.)96 : 1998 ,
 -األنشطة المعرفية التي يمكف استخداميا لتنشيط التفكير التحميمي لدم المتعمـ كىي كما يمي:

 - 1مقا ن Comparing:

كتعني تحديد أكجو الشبة كاالختالؼ بيف األشياء.

أمثمة عمى األسئمة المستخدمة في ىذا النشاط:
•ما أكجو التشابو بيف ىذه األشياء؟

•ما أكجو االختالؼ بيف ىذه األشياء؟

 - 2صن ف Classifying :

كيعني تجمي األشياء في فئات يمكف تعريفيا عمى أساس خصائص معينة.
أمثمة عمى األسئمة المستخدمة في ىذا النشاط:

•ما الفئات التي يمكف أف تنظـ ىذه األشياء عمى أساسيا؟
•ما القكاعد كالمبادئ التي صنفت الفئات عمى أساسيا؟
•ما الخصائص التي تميز كؿ فئة؟

 - 3ال ق ء Induction :

يعني التكصؿ إلى مبادئ كتعميمات غير معركفة مف مبادئ أك مالحظات أك تحميالت.
أمثمة عمى األسئمة المستخدمة في ىذا النشاط:
•ما النتائج التي يمكف أف نستخمصيا؟
•ما احتماؿ أف يحدث......؟

 - 4ال نباط deduction :
يعني التكصؿ إلى نتائج غير معركفة سابقنا مف مبادئ كتعميمات معركفة.
أمثمة عمى األسئمة المستخدمة في ىذا النشاط:
•ما الذم يمكف أف نستنتجو أك نتكقعو؟

•إذا كاف  .................ما تكقعاتؾ لما يحدث ؟

•ما ىي الشركط التي تجعؿ تكقعاتؾ أكيدة أك صحيحة؟
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-5ح ل

خطاءAnalyzing errors :

تعني تحديد كتمحيص األخطاء في التفكير عند الفرد كعند اآلخريف.

أمثمة عمى األسئمة المستخدمة في ىذا النشاط:
•ما ىي أخطاء االستدالؿ في ىذه المعمكمة؟
•لماذا تعتبر ىذه المعمكمة مضممو؟

•كيؼ يمكف تصحيحيا أك تحسينيا

- 6بناء

ل م عم Constructing support

تعني بناء نظاـ مف األدلة لتقديـ كتلكيد معمكمة معينة.

أمثمة عمى األسئمة المستخدمة في ىذا النشاط:
•ما ىي األدلة التي تدعـ....؟

•ما ىي حدكد ىذه الحجج؟ كما ىي االفتراضات كراءىا؟

 -7ج abstracting :

كتعني تعريؼ كتحديد الفكرة أك النمكذج العاـ كراء المعمكمات أك البيانات.
أمثمة عمى األسئمة المستخدمة في ىذا النشاط:
•ما الفكرة العامة ( النمكذج) كراء البيانات ؟

•ما ىي المكاقؼ األخرل التي يمكف أف تنطبؽ عمييا الفكرة العامة؟

 - 8ح ل وجي

نظ Analysis point of view :

تعني تعريؼ كتحديد الرؤية الشخصية حكؿ مكضكع التعمـ.

أمثمة عمى األسئمة المستخدمة في ىذا النشاط:

محايدا؟
سيئا أك
جيدا أك ن
•لماذا يعتبر البعض أف ىذا ن
ن
شيئا ن
•ما المنطؽ كراء ىذه الرؤية أك ىذا اإلدراؾ؟
•اذكر كجية نظر (رؤية بديمة) ؟ كما المنطؽ كراءىا؟

( .)Marzano and other ,1998 :169- & Marzano, 1992 :96 -71

كقد حدد مارزانك ق ارريف أساسييف البد مف اتخاذىما عند التخطيط لتعميؽ المعرفة ىما:
•ما المعمكمات التي تريد أف تنمييا كتعمقيا؟

•ما األنشطة التي سكؼ تستخدميا لصقؿ كتعميؽ المعرفة؟ (مارزانك كآخركف.)150 :2000 ,
بع

بع  :ال خ م ذي معنى مع ف Using Knowledge Meaningfully :

يتعمـ األفراد بصكرة أكثر فاعمية عندما يككنكا قادريف عمى استعماؿ المعرفة النجاز المياـ

كالكاجبات الجادة التي تتي ليـ استكشاؼ المصال الخاصة كالمناف الذاتية ,فمثال إذا أردنا شراء

جياز كمبيكتر كتقرر أم األنكاع البد أف نسعى لجم المعمكمات عف كؿ التفاصيؿ المرتبطة بو ,كمف
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خالؿ البحث كاالستقصاء سنتعرؼ عمى مميزاتو كنض المعايير كالضكابط التخاذ القرار (مارزانك
كآخركف.) 153 :2000 ,
بع

خام

 :عا

عقل من ج Productive habits of Mind

إف التعميـ الجيد ىك الذم يككف ىدفو اكتساب المتعمميف الميارات الالزمة لتعمـ أم خبرة

يمركف بيا ,بمعنى تنمية الميارات العقمية لممتعمميف المتمثمة في عادات العقؿ المنتجة (مارزانك
كآخركف.)108 :2000 ,

ثاني (نموذج ما نو بعا

ع ق باحث ع ى محو

ع م):

ترل الباحثة نتيجة قياـ مارزانك كزمالئو بمراجعة األبحاث التربكية كخاصة في مجاالت عمـ

النفس المعرفي كالمناىج كالقياس كالتقكيـ كالتي أجريت عمى مدار خمسة عقكد حكؿ عمميات العمـ

كالتفكير ,لقد تكصمكا إلى إطار تعميمي لتنظيـ مخرجات التعمـ يتككف مف خمسة فئات رئيسة كؿ منيا

يمثؿ نكع مف التفكير ضركرم لنجاح عممية التعمـ ,كأطمؽ عمى ىذا اإلطار نمكذج أبعاد التعمـ ,حيث
يقكـ النمكذج عمى عدة افتراضات مف أىميا أف يتـ التعمـ الفعاؿ مف خالؿ مركر المتعمـ بمياـ

كمشكالت حقيقية مرتبطة بخبراتو الحياتية ,كىذا ما يفتقر لو التعميـ في مدارسنا الفمسطينية حيث يركز

المعممكف عمى سرد المعمكمات بطريقة التمقيف كالتحفيظ كيبتعدكف كؿ البعد عف ربط ىذه المعمكمات

بالمكاقؼ الحياتية لمطالب ,كنبو أيضا مارزانك إلى نقطة ميمة كىك أف المعرفة السابقة ىي األساس

الذ م يبني الفرد عميو خبراتو كتفاعالتو م عناصر كمتغيرات العالـ مف حكلو كىذا ما تستند عميو
الفمسفة البنائية.

كتبرز أىمية نمكذج مارزانك بلنو كض أسس لتخطيط الكحدات التعميمية ابتداء مف مرحمة

رياض األطفاؿ حتى نياية المرحمة الثانكية متضمنا خبرات كتجارب يقكـ بيا المعممكف لخمؽ مناخ
تعميمي نشط كمثمر لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمعممية التعميمية كىذه األىمية التي أعطت الباحثة

حافز قكم إلعادة النظر في مناىجنا في ضكء نمكذج مارزانك بما يتناسب م بيئتنا الفمسطينية.
 محو

ثا ث:

فك

ال

ال ي:

لقد خمؽ اهلل اإلنساف كميزه عف الكائنات الحية األخرل بنعـ عديدة منيا نعمة التفكير التي
حضت باىتماـ العديد مف الباحثيف ك المربيف ك الفالسفة عبر التاريخ. ,كلقد عنيت جمي المدارس

الفمسفية ك الفكرية ك التربكية ك النفسية بتنمية الفكر ك التفكير لدل المتعمـ كي تصب أكثر قدرة عمى
مكاجية ال صعكبات كالمشكالت التي تعترض سبيمو سكاء في المجاالت األكاديمية أك مناحي الحياة
المختمفة مف جكانب اجتماعية أك اقتصادية أك تربكية أك أخالقية أك غيرىا (أبك شمالو)67 :2013 ,
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كيعتبر التفكير إحدل العمميات العقمية المعرفية العميا الكامنة كراء تطكر الحياة اإلنسانية,

كسيطرة اإلنساف عمي كافة الكائنات الحية ,كاكتشاؼ الحمكؿ الفعالة التي يتغمب بيا عمى ما يكاجيو
في الحياة مف مصاعب كمشكالت ,بؿ إف معظـ االنجازات العممية التي حققتيا البشرية مبنية عمى
عممية التفكير كىذا باإلضافة إلى أف األسمكب الذم يفكر بو الفرد يعد قكة كامنة تؤثر عمى كافة

تفاعالتو ( الطيب. )19 :2006 ,

-1

فك :

تباينت كجيات نظر العمماء ك الباحثيف حكؿ التعريؼ العاـ لمتفكير ,كقدمكا تعريفات مختمفة

استنادان إلى أسس ك اتجاىات نظرية متعددة ,فمنيـ مف يعرفو أنو عممية سمككية خارجية ,كآخركف
يركف انو عممية معرفية داخمية ,فالتفكير سمكؾ يلتي مف خالؿ تفاعؿ الفرد م بيئتو كتلثره بيا
كمحاكلتو المستمرة في التعامؿ م المكاقؼ كالمشكالت التي تكاجييا (أبك شمالو.)67 :2013 ,

 -ع ف

فك :

يعرؼ التفكير لغة مشتؽ مف مادة ( الفكر) بكسر الفاء كىك إعماؿ العقؿ في المعمكـ لمكصكؿ إلي
معرفة المجيكؿ (ابف منظكر.)307 :1998 ,
كيعرؼ (العتكـ كآخركف )18 :2005 ,التفكير اصطالحا انو "نشاط معرفي يعمؿ عمى

إعطاء المثيرات البيئية معنى كداللو مف خالؿ البنية المعرفية لتساعد الفرد عمى التكيؼ كالتالؤـ م
ظركؼ البيئة".

كيعرؼ (عبيد كعفانة )23 :2003 ,التفكير أيضان بلنو "عممية ذىنية يقكـ بيا الفرد لبحث

مكضكع معيف أك لمحكـ عف كاق شيء معيف مف خالؿ تنظيـ خبراتو كمعمكماتو عف ىذا المكضكع أك
الشيء ,كمف ثـ الخركج بحكـ معيف".
كيعرؼ (جركاف )44-43 :2002 ,التفكير بلنو عبارة عف" سمسمة مف النشاطات العقمية التي
يقكـ بيا المخ ( أك الدماغ) عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ كاحدة أك أكثر مف حكاس

الفرد".

كمف خالؿ التعريفات السابقة تعرؼ الباحثة إجرائيان التفكير بلنو " نشاط عقمي يساعد عمى

تككيف فكرة أك إيجاد ح ٌؿ أك اتخاذ قرار مناسب لمكقؼ معيف أك مشكمة معينة".
 -2فك

في ق ن ك م :

لقد جرت العادة في كتب عمـ النفس التحدث عف التفكير دكف الحديث عف العقؿ ,كذلؾ تلث ار

بالنزعة السمككية التي ال تعترؼ بكجكد األشياء إال مف خالؿ آثارىا ,فيي بالتالي ال تتحدث عف العقؿ
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كانما تتحدث عف آثاره كالتفكير ,كالتذكر ,كالتخيؿ ,كبالتالي إف لـ يكف ىناؾ اثر مف آثاره فال اعتبار
عندىـ لكجكده ,لذا نريد أف ننحك كجية مخالفة ألكلئؾ فنستيؿ حديثنا بالكالـ عف العقؿ الذم ىك

أساس التفكير ,كالذم يككف التفكير أث ار مف آثاره ( الخزندار كآخركف.)4 :2006 ,
أف ىناؾ أكثر مف ثالثمائة
كاذا ما ٌ
تفحصنا كتاب اهلل عز كج ٌؿ ,كدقٌقنا النظر في آياتو ,رأينا ٌ
ؽ السَّماك ً
كف ًفي ىخٍم ً
ات
آية تدعك إلى إعماؿ العقؿ كاستخداـ التفكير ,كمنيا قكلو تعالى " ..ىكىيتىفى َّك ير ى
ىى
ك ٍاأل ٍىر ً
ض …"( .آؿ عمراف  ) 191 :كفي قكلو تعالى" أ ىىكلى ٍـ ىيتىفى َّك يركا ًفي أ ٍىنفي ًس ًي ٍـ …"( .الركـ ) 8 :
ى
كما لجل القرآف الكريـ في و
كثير مف اآليات إلى لكـ كتكبيخ الذيف ال يحسنكف استخداـ الحكاس
ير ًم ىف اٍل ًج ِّف ك ًٍ
اإل ٍن ً
كف بًيىا ىكلىيي ٍـ
ككسائؿ المعرفة كقكلو تعالى " ىكلىقى ٍد ىذ ىأرىٍنا لً ىجيىَّن ىـ ىكثً نا
س لىيي ٍـ يقمي ه
كب ىال ىي ٍفقىيي ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
كف".
كف بًيىا ىكلىيي ٍـ ىآ ىذ ه
أٍ
كف بًيىا أيكلىئ ىؾ ىك ٍاأل ٍىن ىعاـ ىب ٍؿ يى ٍـ أ ى
ىض ُّؿ أيكلىئ ىؾ يى يـ اٍل ىغافمي ى
اف ىال ىي ٍس ىم يع ى
ىعيي هف ىال يي ٍبص ير ى

(األعراؼ.)179 :

ً
و
ص ِّد نعا ًم ٍف ىخ ٍش ىي ًة المَّ ًو
يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى "لى ٍك أ ٍىن ىزٍل ىنا َٰىى ىذا اٍلقي ٍر ى
آف ىعمى َٰى ىجىبؿ لى ىأرٍىيتىوي ىخاش نعا يمتى ى
ض ًربيا لً َّمن ً َّ
كف "( .الحشر .)21 :
ىكتًٍم ى
اس لى ىعميي ٍـ ىيتىفى َّك ير ى
ؾ ٍاأل ٍىمثىا يؿ ىن ٍ ي ى
كلقد جاء بالؿ إلى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يؤذنو بصالة الصب  ,فكجده يبكي  ,فقاؿ:

تلخر؟ فقاؿ ( :كيحؾ يا بالؿ! كما
تقدـ مف ذنبؾ كما ٌ
يا رسكؿ اهلل ,ما يبكيؾ كقد غفر اهلل لؾ ما ٌ
اختً ىال ً
ؽ الس ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
يمنعني أف أبكي كقد أنزؿ اهلل تعالى عمي في ىذه الميمة "إً َّف ًفي ىخٍم ً
ؼ
ض ىك ٍ
ى
َّم ىاك ى
ٌ
َّ ً
ات ًأليكلًي ٍاألىٍلب ً ًَّ
الني ًار ىآلىي و
َّ ً
كف ًفي ىخٍم ً
ؽ
اما ىكقي يع ن
ى
ى
كدا ىك ىعمىى يجينكبً ًي ٍـ ىكىيتىفى َّك ير ى
يف ىي ٍذ يك ير ى
اب الذ ى
المٍيؿ ىك َّ ى
كف الموى ق ىي ن
ً
ً
الس ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
اب َّ
الن ًار" ( .آؿ عمراف )191 -190 :
ض ىرب ىَّنا ىما ىخمى ٍق ى
ت ىى ىذا ىباط نال يس ٍب ىحا ىن ىؾ فىق ىنا ىع ىذ ى
ى
َّم ىاك ى
حباف) .
ثـ قاؿ :كي هؿ لمف قرأىا كلـ يتف ٌكر (ركاه ابف ٌ
ٌ

حث أصحابو عمى
أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف حريصان عمى ٌ
كمف ذلؾ ٌ
يتبيف لنا ٌ
استخداـ عقكليـ كاعطائيـ الفرصة الكافية لمتفكير ,كذلؾ إليقاظ كاستثمار ما لدييـ مف طاقات
كقدرات ,كاستغالليا لح ٌؿ كؿ ما يعترض طريقيـ مف مشكالت كمكاقؼ.
كليس ىناؾ شؾ في أف إعماؿ العقؿ كالتفكير كالتدبر في مخمكقات اهلل كالتبصر بحقائؽ
الكجكد مف األمكر التي عظميا الديف اإلسالمي ,ألنيا كسائؿ اإلنساف مف اجؿ اكتشاؼ سنف الككف
كنكاميس الطبيعة كفيميا كتطكيعيا لسعادتو ,كما أنيا مف كسائمو في االستدالؿ عمى كجكد الخالؽ
كعظمتو كتكحيده ,كفي استخالص الدركس كالعبر مف التاريخ .

23

كعمى الرغـ مف أف التكجو إلى تنمية ميارات التفكير لدل التالميذ تكجو تربكم عالمي ,إال أف

الديف اإلسالمي كانت لو الريادة في حث العقؿ عمى التفكير كالتدبر كالتبصر في آيات اهلل ,بؿ إف
الخالؽ سبحانو كتعالى كصؼ أكلئؾ المتفكريف كالمكتفيف لعظمتو كبدي صنعو بلكلى األلباب ,كمف

ىذه القاعدة يمكف القكؿ باف تنمية ميارات التفكير لدل الطمبة مف خالؿ التفكر في آيات اهلل كاجب

ديني مفركض عمينا االىتماـ بتحقيقو ( حمس.)20 – 19 :2010 ,
 -3خصائص

فك :

خصائص التفكير تتركز في التالي ( :العتكـ كآخركف .)20 :2005,

أ -التفكير سمكؾ متطكر كنمائي يختمؼ في درجتو كمستكياتو مف مرحمة عمرية إلى أخرل.

ب -التفكير سمكؾ ىادؼ ,ال يحدث مف فراغ أك بال أىداؼ ,إنما يحدث في مكاقؼ معينة.

ت -التفكير يلخذ أشكاالن كأنماطان عديدة كالتفكير اإلبداعي كالناقد كالمجرد ك المنطقي كغيرىا.

ث -التفكير الفعاؿ ىك التفكير الذم يكصؿ إلى أفضؿ المعاني كالمعمكمات التي يمكف
استخالصيا.

ج -التفكير مفيكـ نسبي فال يعقؿ لفرد أف يصؿ لدرجة الكماؿ في التفكير أك أف يحقؽ كيمارس
جمي أنماط التفكير ,كيتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناصر البيئة التي يجرم فييا التفكير (فترة

التفكير ) كالمكقؼ أك الخبرة ) عبد اليادم ك أبك حشيش كبسندم .)22 ,2003 :

ح -يحدث التفكير بلنماط كأشكاؿ مختمفة ( لفظية ,رمزية ,كمية ,منطقية ,مكانية ,شكمية ) لكؿ
منيا خصكصية.
-4

وك ا

مع م مث

فك

:

ىناؾ عدد مف السمككيات التي يجب أف يتحمى بيا المدرس كالتي ليا دكر في تحفيز الطمبة عمى
التفكير ,مف أىميا :

أ -أف يركز المعمـ اىتماـ كانتباه الطمبة عمى المكضكع المقصكد.

ب -أف يسلؿ المعمـ اسللو مفتكحة.

ت -أف يسلؿ المعمـ اسللو تفسيرية متشعبة.
ث -إعطاء الطمبة كقتان كافيان لمتفكير.

ج -يقبؿ المعمـ عدة استجابات لألسئمة المفتكحة .
ح -يشج المعمـ عمى المشاركة كالتفاعؿ الصفي.
خ -ال يصدر المعمـ آراء كابحة لمتفكير.

د -إعطاء التمميذ تغذية ايجابية راجعة مستمرة.
ذ -تنمية ثقة الطمبة بلنفسيـ.
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ر -تثميف المعمـ ألفكار الطمبة.

ز -حث الطمبة عمى التلمؿ كالمحاكمة إلجاباتيـ ( جركاف.)132 _129 :1999 ,
 -5خصائص منياج مث

فك

:

ىناؾ خصائص لممنياج المثير لمتفكير:

أ -أف يحدد المعمـ الميارات كالمعارؼ التي يجب أف يتعمميا الطمبة الممتحقكف بالبرنامج المثير
لمتفكير كال يتسنى ليـ تعمميا بد ارسة المنياج العاـ م سائر الطمبة.

ب -أف يركز المعمـ عمى عمميات التفكير العميا ككيفية التعمـ عف طريؽ محتكل ذم قيمة يتـ
اختياره بعناية.

ت -أف يتضمف نشاطات كمشركعات لمدراسة الحرة يقكـ بيا الطمبة بإشراؼ كدعـ معممييـ مف
اجؿ تكسي دائرة معارفيـ كاكسابيـ ميارات البحث كطرائقو.

ث -أف يشارؾ المعممكف في تطكيره ألنيـ ىـ الذيف سيقكمكف بالتنفيذ كالتقييـ ,ألنيـ األكثر قدرة
عمى تحسس احتياجات الطمبة في الجانب المعرفي عمى كجو الخصكص.

ج -أف يحقؽ الشمكلية مف خالؿ تكفير خبرات تستجيب الحتياجات الطمبة (غبايف:2003 ,
.)165
ثان ا:

فك

ال

ال ي:

لقد تعددت تعريفات التفكير االستداللي ,كما يميز التفكير االستداللي عف غيره مف أنكاع التفكير ىك

االنتقاؿ مف المعمكـ إلى المجيكؿ ,كاالستدالؿ في جكىره ىك إدراؾ العالقات.
 -ع ف

فك

ال

ال ي:

االستدالؿ في المغة ىك كممة مشتقة مف الفعؿ دؿ ,بمعنى أرشد أك طمب الدليؿ (جابر.)91 :2006,

كاالستدالؿ اصطالحا ىك" تفكير منطقي قياسي يعتمد عمى االنتقاؿ مف القضايا الكمية إلى القضايا

الجزئية" (عفانة.)59 :2002 ,
كالتفكير االستداللي ىك "عممية عقمية يقكـ بيا التمميذ عند مكاجية مشكمة أك مكقؼ مشكؿ

يمارس خالليا بعض الميارات العقمية تتمثؿ في ميارات االستدالؿ االستنباطي ,كاالستدالؿ
االحتمالي ,كاالستدالؿ التمثيمي ,كاالستدالؿ أالستنتاجي ,كذلؾ عندما تتكافر لديو معمكمات حكؿ

المشكمة ,كيتكصؿ مف خالليا إلى نتائج تساىـ في حؿ ىذه المشكمة" (صال .)77 :2009 ,

كيعرؼ التفكير االستداللي أيضان بلنو "نشاط ذىني يعالج قضايا ثبت صحتيا الستنتاج قضية

معينة غير معمكمة أك حكـ غير معمكـ بحيث تككف القضايا كاألحكاـ المستنتجة جديدة دكف المجكء

إلى التجربة كقائمة عمى استخداـ التفكير المنطقي" ,ففي التفكير االستداللي يحاكؿ الفرد استخداـ ما
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لديو مف معمكمات كبيانات متاحة مف المكقؼ المشكؿ الذم يكاجيو في إنتاج معمكمات أخرل كذالؾ

عف طريؽ السير بخطكات استنتاجيو تربط كؿ سبب بنتيجتو ثـ يقكـ بادراؾ العالقات بيف النتائج
ليصؿ إلى عالقة معينة تؤدم إلى حؿ المكقؼ المشكؿ ( أبك سكراف.)23 :2006 ,

كمف خالؿ التعريفات السابقة تعرؼ الباحثة التفكير االستداللي بلنو "عممية عقمية تمكف التمميذ

مف استعراض كمالحظة المعمكمات كالمشاىدات المسبقة ,كمف ثـ الكصكؿ لنتائج جديدة تتجاكز حدكد
األدلة كالمعمكمات المتكفرة لديو ,كىي إحدل عمميات التفكير التي تنطكم عمى استخالص النتائج
كتشمؿ حؿ المشكالت بكاسطة المبادئ العامة كتطبيقيا عمى القضايا كالكاق  ,ك التفكير االستداللي
يقكـ عمى االنتقاؿ مف القضايا الكمية إلى القضايا الجزئية.
الل:

 -1أق ام ال

يقسـ االستدالؿ إلى قسميف:

أ -االستدالؿ المباشر  :قضية مباشرة أك معمكمة ألننا استخمصنا النتيجة مف مقدمة كاحدة.
مثاؿ :كؿ األجيزة الكيربائية تعمؿ عمى الكيرباء.

إذان الحاسكب يعمؿ عمى الكيرباء.

ب  -االستدالؿ غير المباشر :نستدؿ عميو مف مقدمتيف.
مثاؿ  :كؿ األجيزة الكيربائية تعمؿ عمى الكيرباء.

الحاسكب مف األجيزة الكيربائية.

إذنا الحاسكب جياز يعمؿ عمى الكيرباء ( أبك شمالو.)80 :2013 ,
 -2عناص

ال

فك

ال ي:

التفكير االستداللي يتككف مف أربعة عناصر:
أ -مقدمات يستدؿ بيا عمى نتيجة صحيحة.

ب -نتيجة تعتمد عمى المقدمات.

ت -الربط بيف المقدمات بعالقات منطقية ك الربط بينيما كبيف النتيجة.
ث -يعتمد العقؿ عمى عدة مبادئ لالنتقاؿ مف المقدمات إلى النتيجة ).( Giere.R.,1999
 -3أ ا

)ق

)

فك

ال

ال ي:

أىـ قدرات التفكير االستداللي ,ىي االستقراء كاالستنباط كاالستنتاج ,كقد أكدت بحكث كثيرة بكجكد
القدرات االستداللية حيث أف سيبرماف يفسر العامؿ العاـ عمى انو إدراؾ العالقات كالمتعمقات ,كىذا في
حقيقتو قدرة استداللية ( أبك سكراف.) 27 :2006 ,
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كقد صنفت أساليب التفكير االستداللي عمى حسب طبيعة المكقؼ إلى استدالؿ استقرائي كاستدالؿ

استنباطي ( الجيمي ك يكسؼ .)101: 2008 ,

كأضاؼ (جركاف )260 :2007 ,االستدالؿ التمثيمي بجانب االستقرائي كاالستنباطي.

بينما صنفيا كؿ مف (محمد ,237 :2005 ,كالعتيبي ) 13: 2000 ,إلي استدالؿ استقرائي
كاستنباطي كاستنتاجي.

 -أساليب التفكير االستداللي:

أ -االستدالؿ االستقرائي .

ب -االستدالؿ االستنباطي .

ت -االستدالؿ أالستنتاجي ( عبد العزيز.)193 :2009 ,

أ -ال

الل ال ق ئي:

االستقراء لغة ىك" تتب الجزيئات مف اجؿ الحصكؿ عمى نتيجة كمية" (جركاف.) 274 :2007 ,
كاالستدالؿ االستقرائي ىك "عممية فكرية يقكـ بيا فييا الطالب بمالحظة عدد منتقى مف األحداث

كالعمميات أك األشياء ,ثـ يقكـ ببناء نمط معيف مف المفاىيـ أك العالقات باالعتماد عمى الخبرات

المكجكدة" (أبك رياش.) 256 :2007 ,
كيعرؼ أيضان االستدالؿ االستقرائي بلنو "األداء المعرفي الذم يتمثؿ في قدرة الطالب عمى

االنتقاؿ بتفكيره مف الخاص إلى العاـ ,حيث يتـ استخالص مبادئ كقكاعد عامة مف حاالت فردية
خاصة" (محمد كمحمد. ) 237 :2005 ,
كفي االستدالؿ االستقرائي يتحرؾ الطالب مف حالة خاصة ( مقدمات ) مف مجمكعة ما ليصؿ
إلى قضية عامة لجمي أفراد المجمكعة ( نتيجة) ,فالتفكير االستقرائي يبدأ بجم األدلة أك الشكاىد أك

المشاىدات حكؿ عدة أفراد لمجمكعة ما ,ثـ التكصؿ مف مجمكع ىذه المشاىدات ك األدلة إلى استنتاج

قاعدة عامة أك قانكف عاـ لجمي أفراد المجمكعة كيكض ذالؾ في المثاؿ رقـ( ( :)1صال :2012 ,

.)29-28

مثاؿ رقـ(: )1
المقدمات:

النبات يتكاثر

الحيكاف يتكاثر
اإلنساف يتكاثر

النتيجة:

جمي الكائنات الحية تتكاثر
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كمف خالؿ التعريفات السابقة تعرؼ الباحثة االستدالؿ االستقرائي بلنو" طريقة مف طرؽ التعميـ

كالتعمـ ينتقؿ بيا التمميذ مف الجزئيات إلى الكميات كمف الخاص إلى العاـ  ,لمكصكؿ إلى قانكف أك
قاعدة عامة ,األمر الذم يساعده عمى تكسي دائرة الفيـ لديو".
_ ال

الل ال نباطي:

االستنباط في المغة يعني "االستخراج أم استخراج الشيء الكامف مف األرض" ,كاالستدالؿ

كاالستنباط يعنياف "االستدالؿ الذم تككف النتيجة فيو كامنة في المقدمات" (عبد العزيز:2009 ,
.)195

كاالستنباط ىك" العممية التي ينتقؿ فييا الفرد بتفكيره العاـ إلى الخاص ,كيعرؼ أيضا بالقياس

المنطقي" ( عمي.) 135 :2003 ,

مما سبؽ يتض أف االستنباط ىك "استخراج كاشتقاؽ النتيجة مف قكاعد عامة متكفرة" ,كمف

خالؿ ما سبؽ تعرؼ الباحثة االستدالؿ االستنباطي بلنو "عممية تمكف التمميذ مف الكصكؿ إلى المعرفة
المطمكبة باالعتماد عمى مقدمات عامة مكضكعة كمعمكمات متكفرة بحيث ينتقؿ بتفكيره مف العاـ إلى
الخاص كىذا يساعده عمى الكصكؿ إلى الحمكؿ المطمكبة".

فالتفكير االستنباطي يبدأ بمقدمتيف أك أكثر يبنى عمييما نتيجة ,كيتككف الشكؿ المتداكؿ لو مف

مقدمة أكلى كمقدمة ثانية ك نتيجة ,تسمى المقدمة األكلى المقدمة الكبرل أك المسممة الكبرل ,كعادة

تتناكؿ مفيكما عاما ,كتسمى المقدمة الثانية المقدمة الصغرل أك المسممة الصغرل كتتناكؿ مفيكما
فرعيا ( بف سميماف كمحمد. )32-31 : 2012 ,
كينبغي االنتباه إلى أف المقدمتيف الكبرل كالصغرل تعداف مسممتيف متفقان عمييما؛ أم أنيا

صحيحة ,فإذا كانت أم منيما غير صحيحة فإف النتيجة تككف غير صحيحة كذالؾ (الحارثي,
. )119 :2006

كالنتيجة في عممية االستدالؿ االستنباطي ال تخرج عف حدكد المعمكمات المعطاة ,كلكف حتى
يتـ التكصؿ إلييا ال بد مف إمعاف النظر كبذؿ مجيكد ذىني لمعالجة المعمكمات المعطاة التي تتضمف

النتيجة أك تمد ليا بالضركرة ,أم أف النتيجة في االستنباط ال تزكدنا بمعرفة جديدة لـ نكف نعرفيا مف
المقدمات كمثاؿ رقـ ( )2يكض لنا ذالؾ ( :جركاف.)262 :2007 ,
مثاؿ رقـ(:)2

مقدمة كبرل

كؿ الطيكر تبيض

مقدمة صغرل

الببغاء طير

النتيجة

الببغاء تبيض
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ث -ال

الل أال ن اجي:

االستنتاج ىك"العممية العقمية االستعرافية لمبحث عف سبب أك تفسير منطقي لمحكادث بيدؼ
الفيـ أك دعـ المعتقدات ,أك استخراج ًعبر كمفاىيـ ,أك أفعاؿ أك مشاعر".)Kirwin, 1995: 748) .
كيعرؼ االستنتاج بلنو "اشتقاؽ حكـ أك قضية مف حكـ أك قضية أخرل أك مف أحكاـ أك قضايا أخرل"

(قطامي.)422 :2007 ,

كيعرؼ االستنتاج أيضان بلنو" عمميو تمكف الفرد مف التكصؿ إلى معمكمات أك نتيجة جديدة

غير مكجكدة مباشرة في المكضكع أك المكقؼ محؿ التفكير كلكنو يستدؿ عمييا مف مالحظات مرتبطة

بيذا المكضكع أك ذلؾ المكقؼ" (النجدم كآخركف.)220 :2002 ,

كيعرؼ االستدالؿ أالستنتاجي بلنو "األداء المعرفي الذم يتمثؿ في قدرة الطالب عمى

استخالص نتيجة مف حقائؽ معينة لكحظت أك فرضت" (محمد ك محمد.)237 :2005 ,

يتض مف التعريفات السابقة أف االستنتاج يحاكؿ الخركج بنتيجة مف خالؿ مالحظة كقائ
معينة ,لذالؾ تعرؼ الباحثة االستدالؿ أالستنتاجي بلنو "عممية عقمية تمكف الطالب مف استخالص
نتيجة مترتبة عمي بيانات تمت مالحظتيا".

كيشير العتيبي إلى أ نو إذا اعتمدنا في التفكير االستداللي عمى ميارتي االستنباط كاالستقراء

فإننا نجد أف لدينا قكاعد عامة كحقائؽ غير مترابطة ,كمف ثـ سيظؿ االستدالؿ غير إنتاجي ,أما إذا
تـ الربط بيف ىذه القكاعد عف طريؽ إيجاد عالقات بينيا كمحاكلة استنتاج عالقات أخرل فإف ذالؾ مف

شلنو أف يظير نتائج كانت مخيفة مف قبؿ كيصب االستدالؿ في ىذه الحالة إنتاجيا (العتيبي:2000 ,
.)12

حيث أف االستنتاج يركز عمى إنتاج (أك التكصؿ إلى) معرفة قضية باستخداـ معنى جديد ال

يتكفر باستخداـ االستقراء كاالستنباط مما يعني أنو ال بد مف كجكد عممية أخرل مف شلنيا استخالص

نتيجة تحمؿ معني جديد ,كىذه العممية ىي االستنتاج ,كالشكؿ التالي يكض
باالستقراء كاالستنباط( :محمد كمحمد.)245 :2005 ,

عالقة االستنتاج باالستقراء كاالستنباط.
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عالقة االستنتاج

 -3أى ف نم

ميا

فك

ال

ال ي:

بعض أىداؼ تنمية ميارات التفكير االستداللي:

أ -تعريؼ الطالب بمفيكـ التفكير االستداللي كمياراتو الفرعية ,كتزكيده بحصيمة مف الخبرات
االستداللية في المكاقؼ المتنكعة ,كالفكائد التي يجنييا مف ارتفاع مستكل ميا ارتو االستداللية

في حياتو اليكمية.

ب -التدريب عمى التفكير االستداللي يعزز مف ثقة الطالب بنفسو ,كزيادة تقديره االيجابي لذاتو مف
خالؿ قدرتو عمى إدراؾ العالقات ,كالتكصؿ إلى استنتاجات بشكؿ ذاتي.

ت -إحالؿ المشاعر االيجابية بدال مف المشاعر السمبية كتصحي األفكار غير المنطقية مف قبؿ
اآلخريف كقدرتو عمى حؿ المشكالت المختمفة دكف تلجيؿ أك ىركب.

ث -تحقيؽ فيـ أكثر كضكحا لمعالـ بتفسير األحداث المحيطة بنا  ,كتقييـ مصداقيتيا لحميا
بمنطقية  ,كالقدرة عمى التنبؤ باألحداث المستقبمية المترتبة عمييا.

ج -التدريب ييدؼ إلى االقتراب مف الكاق الفعمي لممكقؼ ,كعدـ الكقكع في المغالطات المنطقية
حيث يعتمد عمى معرفة طبيعة العالقات السببية بيف الظكاىر كتفسيرىا لنككف أكثر طملنينة

لما نصؿ إليو مف نتائج ,كاستبعاد التفسيرات غير المنطقية في مكاقؼ الصراع في العالقات .

ح -التدريب عمى التفكير االستداللي قد يكفؿ لمطالب عمى كجو الخصكص فيما أعمؽ لمحتكل
المكاد الدراسية  ,كالتقميؿ مف االعتماد المفرط عمى المعمـ في الكصكؿ إلى التعميمات,

كاالستنتاجات ,كالحمكؿ ( حمس.)47 :2010,
ع ق باحث ع ى محو

ثا ث ( فك

ال

ال ي):

ترل الباحثة التفكير بلنو المعالجة العقمية لممدخالت الحسية مف اجؿ تشكيؿ األفكار ,كمف ثـ
إدراؾ األمكر كالحكـ عمييا بصكرة منطقية ,كاتخاذ الق اررات كحؿ المشكالت ,كنظ ار لمتقدـ العممي
اليائؿ كعدـ قدرة الطالب عمى تخزيف كؿ المعمكمات في ذاكرتو ,فإف التربية المعاصرة تسعى لتعميـ
الفرد كيؼ يتعمـ ككيؼ يفكر ,كتعتبر ذلؾ مف أىـ أكلكياتيا ,كذالؾ ليمتمؾ الطالب القدرة عمى التعمـ

الذاتي المستمر ,كيكاكب التغيرات المعرفية كاالجتماعية ,كيرل التربكيكف انو يمكف تدريس ميارات

التفكير بكاسطة برامج خاصة بصكرة مستقمة عف المنياج الدراسي ,أك مف خالؿ دمجيا في محتكل

المادة الدراسية كالعمكـ كالرياضيات كغيرىا ,كفي كافة سنكات الدراسة ,كالتفكير فريضة أرسى أسسيا

اإلسالـ كرسخ مياراتيا في عقكؿ أبنائو فميس ىناؾ ديف أعطى العقؿ كالتفكير مساحة كبيرة مف

االىتماـ مثؿ الديف اإلسالمي كعندما يخاطب القراف الكريـ اإلنساف المسمـ فإنو يركز عمى عقمو ككعيو
كتفكيره ,كمف أىـ خصائص التفكير أف التفكير سمكؾ ىادؼ ال يحدث مف فراغ أك بال ىدؼ إنما

يحدث في مكاقؼ معينة ,لذا يجب أف يتحمى المعمـ ببعض السمككيات التي تحفز تفكير الطالب ,كأف
31

ال ننسى دكر المنياج في تحفيز التفكير مف خالؿ ما يتضمنو مف أنشطة ,كما يميز التفكير انو يتككف

مف عدة أنكاع كلقد تطرقت الباحثة في ىذه الدراسة إلى كاحدة مف أنكاعيا أال كىي التفكير االستداللي
كالذم يميزه عف غيره مف أنكاع التفكير ىك االنتقاؿ مف المعمكـ إلى المجيكؿ ,كالتفكير االستداللي

يتككف مف عدة أقساـ كعدة عناصر كعدة أساليب كمف ىذه األساليب (االستقراء ,كاالستنباط,

كاالستنتاج) كلكؿ منيا مميزاتيا كمكاقؼ معينة يتـ تطبيقيا بيا.
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انفصم انثانث
اندراساث انسابقت
و ناول فصل ثا ث ثالث محاو

ئ

وىي:

 محو

ول :

ا

ناول طو

 محو

ثاني:

ا

ناول نموذج أبعا

 محو

ثا ث:

ا

ال

ناول

فك

مناى
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ع م .
ع م ما نو.
ال ي.

فصل ثا ث
ابق

ا

يتناكؿ ىذا الفصؿ بعض الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية ,كالتي قسمتيا الباحثة
إلى ثالثة محاكر كذلؾ كفقا لطبيعة كمتغيرات البحث كىي المحكر األكؿ :الدراسات كالبحكث السابقة
التي تناكلت تطكير المناىج التعميمية ,المحكر الثاني :الدراسات كالبحكث السابقة التي تناكلت نمكذج

أبعاد التعمـ لمارزانك ,المحكر الثالث :الدراسات كالبحكث السابقة التي تناكلت التفكير االستداللي ,كفيما
يمي عرضان تحميميان ليذه الدراسات كالبحكث ,كيمي كؿ محكر تعقيب عمى الدراسات التي يتناكليا ,كقد
تـ ترتيب ىذه الدراسات كالبحكث بحسب الترتيب الزمني تنازليان.

 أوال:
-1

ا و بحوث

ضاى (:) 2012

ابق

ي ناو

طو

مناى

ع م :

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "تطكير كحدة اإللكتركنيات بمبحث التكنكلكجيا في ضكء
المعايير العالمية في تنمية الميارات اإللكتركنية لدم طالبات الصؼ العاشر األساسي في مدينة غزة",
كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي ,كاستخدمت كذلؾ المنيج البنائي إلعداد المادة المطكرة ,كالمنيج

التحميمي حيث قامت بتحميؿ محتكل مقرر التكنكلكجيا لمصؼ العاشر األساسي مف خالؿ أداة التحميؿ

التي تـ بناؤىا باالعتماد عمى المعايير العالمية لكالية أكىايك األمريكية ,كقد تككنت عينة الدراسة مف (
) 47طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي بمدرسة دار األرقـ لمبنات ,كاستخدمت الباحثة

المعالجات اإلحصائية مف تك اررات كنسب مئكية ,كما استخدمت معادلة ككبر لحساب ثبات التحميؿ,
كتكصمت الدراسة إلى كجكد أثر لتطكير كحدة اإللكتركنيات بمبحث التكنكلكجيا في ضكء المعايير

العالمية عمى تنمية الجانب المعرفي كاألدائي لمميارات اإللكتركنية لدل طالبات الصؼ العاشر,
كأكصت الدراسة بضركرة االستناد إلى المعايير العالمية عند تطكير مناىج التكنكلكجيا بما يتكافؽ م

كاق المجتم الفمسطيني كحاجاتو.
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شاى ن ( :)2010
ىدؼ كتابو المسمى ب "تطكير المنيج" في جامعة اإلسكندرية بمصر ,إلى تعريؼ مفيكـ

تطكير المنيج بلنو " التغيير الكيفي المقصكد كالمنظـ الذم يحدثو المربكف في جمي مككنات المنيج,

كالذم يؤدم إلي تحديث المنيج كرف كفاءتو في تحقيؽ أىداؼ النظاـ التعميمي" ,كتطرؽ أيضا إلى

مبررات كدكاعي تطكير المنيج منيا ,أسباب ترتبط بالماضي كأسباب ترتبط بالمستقبؿ ,كتحدث أيضا
عف أشكاؿ كأساليب تطكير المنيج التي منيا األساليب التقميدية كاألساليب الحديثة  ,كتحدث أيضا

عف أسس تطكير المنيج التي منيا الفمسفة التربكية كاألىداؼ التطكيرية الكاضحة كالشمكلية كركح
33

التعاكف كاالستمرار ,كتحدث أيضا عف خطكات تطكير المنيج ,كتكصؿ شاىيف إلى أف مناىجنا

الحالية تفتقر إلي ما يجعميا تنتج متعمـ قادر عمي مكاكبة كمكاجية التطكرات السريعة كالمتالحقة كاف
محاكالت التطكير كانت قاصر إلى حد ما كلكف في ظؿ نظاـ المعايير ككجكد ىيئة الجكدة كاالعتماد

األكاديمي يعتقد الباحث أننا بالفعؿ أصبحنا عمي الطريؽ الصحي نحك تطكير صحي ككاض المعالـ
كاألىداؼ ,كأكصى شاىيف بضركرة تحقيؽ اليدؼ مف التعميـ كتخريج متعمـ يمتمؾ القدرة كالميارة عمى

المنافسة محميا كعالميا.
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فو (:)2010
ىدفت الدراسة إلى معرفة "أثر إثراء محتكل منياج العمكـ بمستحدثات بيكلكجية في تنمية

التنكر البيكلكجي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي في مدينة غزة" ,كاتبعت الباحثة في ىذه الدراسة

المنيج التجريبي ,كما استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ,كقد استخدمت الباحثة أداة تحميؿ
المحتكل ,كتككنت عينة الدراسة مف أرب شعب دراسية في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مف

طالبات الصؼ الثامف ,كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة العديد مف المعالجات اإلحصائية
مثؿ :التك اررات ,كالمتكسطات الحسابية ,كالنسب المئكية ,كمعامؿ ارتباط بيرسكف االتساؽ الداخمي

لالختبار ,كمعامؿ ككدر ريتشارد سكف , 21كمعادلة ىكليستي لحساب ثبات التحميؿ ,كاختبار(ت),
كتكصمت ىذه الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعة

التجريبية كالمجمكعة الضابطة بعد إثراء محتكل منياج العمكـ بمستحدثات بيكلكجية في اختبار التنكر
البيكلكجي لصال المجمكعة التجريبية ,كما أكصت الباحثة بضركرة تضميف كتب العمكـ العامة في

المرحمة األساسية العميا ببعض المستحدثات البيكلكجية مثؿ اليندسة الكراثية كتطبيقاتيا ,كاعادة النظر
في مناىج العمكـ الحالية كتحميميا كتقكيميا كتطكيرىا في ضكء المستحدثات العممية.
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شع (:)2009
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "إثراء محتكل كحدة اليندسة الفراغية لمصؼ العاشر األساسي

في ضكء ميارات التفكير البصرم في مدينة غزة " ,كاتب الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,حيث قاـ
بتحميؿ كحدة اليندسة الفراغية لمصؼ العاشر األساسي ,كاستخدـ أداة تحميؿ تـ بناؤىا باعتماد عمى
ميارات التفكير البصرم حيث استخدـ معادلة ىكلستي لحساب ثبات ىذه األداة ,ككذالؾ المنيج
البنائي إلعداد ىذه المادة أإلثرائية باالعتماد عمى نتائج تحميؿ محتكل الكحدة ,كآراء المختصيف

بالمناىج كطرؽ التدريس ,حيث تمت مناقشتيـ كجم آرائيـ ,كقد تكصمت الدراسة إلى ميارات التفكير
البصرم الكاجب تكافرىا في كحدة اليندسة الفراغية لمصؼ العاشر األساسي ,كما تكصمت إلى تدني
نسب تكافر ىذه الميارات ,مما ساقيا إلى كض محتكل لميندسة الفراغية مثرم بميارات التفكير
34

البصرم ,كأكصى الباحث باالستفادة مف القائمة التي تكصمت إلييا الدراسة ,كاالستفادة مف المادة

أإلثرائية الذم قدميا.
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ن

ي(:)2009

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر " فعالية تطكير مقرر تكنكلكجيا التعميـ الكساب الطالبات

المعممات الكافيات الالزمة في ضكء المعايير المعاصرة في مدينة غزة" ,كقد استخدـ الباحث المنيج
التجريبي ,ثـ قاـ بإعداد قائمة بالمعايير المعاصرة ,كبناء المقرر المقترح في ضكء تمؾ المعايير,
كتنكعت أدكات الدراسة حيث استخدـ الباحث االختبار التحصيمي ,كبطاقة المالحظة ,كمقياس

االتجاه ,ككانت عينة الدراسة مككنة مف ستيف طالبة مف الطالبات المعممات مف المستكل الثالث,
كأسفرت النتائج عف كجكد فرؽ لصال المجمكعة التجريبية مما يشير إلى فعالية المقرر المقترح,

كأكصت الباحثة بضركرة تطبيؽ المقرر المقترح في ضكء المعايير العالمية المعاصرة عمى طمبة كمية

التربية في الجامعة اإلسالمية.
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أبو عوكل (:)2007
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر" إثراء مقررات العمكـ العامة لممرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف

بالمخططات المفاىيمية" ,كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي,كاستخدـ أداة تحميؿ المحتكل
فقد حمؿ الباحث المخططات ألمفاىيمية المتضمنة في مقررات العمكـ ليذه الصفكؼ ,كفؽ معايير

تربكية متبعة بيدؼ تقكيميا ,كما قاـ الباحث بتحميؿ مقررات العمكـ لممرحمة األساسية الدنيا لتحديد

المفاىيـ األساسية كالفرعية العممية المتضمنة فييا ,ثـ قاـ بتقكيـ المخططات المفاىيمية لجمي مقررات
العمكـ لممرحمة األساسية الدنيا كذلؾ لتحديد الفجكات التي تتخمؿ مخططات مقررات العمكـ ليذه

المرحمة ,ثـ قاـ الباحث بإثراء مقررات العمكـ بالمخططات المفاىيمية ,كتكصمت نتائج الدراسة إلى
عدـ كجكد معايير تربكية ليذه المخططات ,ككذلؾ عدـ كجكد تكازف في عدد المفاىيـ المتضمنة في

مقررات العمكـ لممرحمة األساسية الدنيا ,كأكصت الدراسة بضركرة إثراء مقررات العمكـ العامة لممرحمة

األساسية الدنيا في فمسطيف بالمخططات المفاىيمية .
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عب

الم( :)2006

ىدؼ كتابو المسمى ب "تطكير مناىج التعميـ لتمبية متطمبات التنمية كمكاجية تحديات

العكلمة" في جامعة المنصكرة في مصر إلى تبياف العالقة بيف التعميـ كالتنمية في عصر العكلمة حيث
إف ىناؾ عالقة كثيقة كقكية بيف التربية كالتعميـ كالتنمية ألف ىدفيا كمحكرىا ككسيمتيا ىك اإلنساف
كغايتيا ىك تطبيؽ شريعة اهلل كنشرىا كالمحافظة عمي التراث كالقيـ العربية كاإلسالمية في عصر

العكلمة ,كتحدث أيضا عف تطكير مناىج التعميـ كدكاعي كمبررات تطكير مناىج التعميـ العاـ
تصكر مقترحان لمناىج العمكـ
كالجامعي بصفة عامة كمناىج العمكـ بصفة خاصة ,كقدـ عبد السالـ
ان
35

لتحقيؽ متطمبات التنمية كمكاجية تحديات العكلمة  ,كقدـ أيضا استراتيجيات كأساليب كنماذج التدريس

الحديثة المقترحة لتعميـ كتعمـ العمكـ.

كقدـ عبد السالـ ايضا بعض المقترحات كالتكصيات منيا االرتقاء بمستكل المناىج الدراسية كالعممية
كالتعميمية بصفة عامة كمناىج العمكـ بصفة خاصة لمكفاء بمتطمبات التنمية كمكاجية تحديات العكلمة.
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محم (:)2005
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر" برنامج إثرائي عمى تنمية التحصيؿ كالتفكير أالبتكارم في

الرياضيات لدل تالميذ المرحمة االبتدائية في مصر" ,كقد اتبعت الباحثة المنيج التجريبي ,كاستخدمت

اختبا ار تحصيميا في الرياضيات كاختبا ار لمتفكير االبتكارم ,كتككنت عينة الدراسة مف فصؿ دراسي
كاحد مف تالميذ الصؼ الراب االبتدائي بمغ عددىـ ستة كعشريف تمميذان ,كتكصمت الدراسة إلى أف
ىناؾ فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تالميذ العينة عمى اختبار التحصيؿ في

الرياضيات لصال التطبيؽ ألبعدم ,كأف ىناؾ فرقان ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تالميذ
العينة عمى اختبار التفكير أالبتكارم في الرياضيات لصال

التطبيؽ البعدم ,ىذا كيؤكد فاعمية

البرنامج أإلثرائي في تنمية التحصيؿ ك التفكير االبتكارم ,كأكصت الباحثة بإثراء مناىج الرياضيات

لما ليا مف اثر كبير عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة.
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حجي (:)1998
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "إثراء منيج العمكـ بميارات التفكير اإلبداعي عمى تحصيؿ

الطمبة ك تفكيرىـ اإلبداعي في الصؼ الثامف األساسي في مدينة غزة"  ,كقد استخدمت الباحثة المنيج
التجريبي ,كتككنت الدراسة مف ثالث أدكات لجم المعمكمات :اختبار تحصيمي تككف مف أرب كأربعيف
فقرة مف نكع االختيار مف المتعدد ,كاختبار إبداعي كىك اختبار مقالي يتككف مف ارب اسئمة رئيسية
ككؿ سؤاؿ مف ثالثة فركع ,كتككنت العينة مف أرب شعب منتظمة مف مدرستيف مف مدارس دير البم

مف محافظة غزة ,كتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيا لصال المجمكعة التجريبية في

االختبار ألتحصيمي كاالختبار اإلبداعي ,كتكصمت الدراسة إلى فعالية عممية اإلثراء ,كأكصت الدراسة

بضركرة إثراء مناىج العمكـ بميارات التفكير اإلبداعي لما ليا مف اثر عمى تنمية ميارات التفكير

اإلبداعي لدل الطمبة.
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و و (:)1997
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر " إثراء منيج العمكـ بميارات تفكير عممي عمى تحصيؿ الطمبة

في الصؼ الساب األساسي في مدينة غزة" ,كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي ,كتككنت األدكات مف

اختبار تحصيمي كاختبار ميارات تفكير عممي ,كتككنت عينة الدراسة مف أربعة فصكؿ دراسية مف
36

مدرستيف مف معسكر البريج بمغ عدد طمبتيا مئة كسب كستيف طالبا كطالبة مف الصؼ الساب

األساسي ,كتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيا لصال تحصيؿ كؿ مف مرتفعي التحصيؿ
كمتدني التحصيؿ في المجمكعة التجريبية مقارنة بتحصيؿ مرتفعي التحصيؿ كمتدني التحصيؿ في

المجمكعة الضابطة ,كىذا الفرؽ ييعزل إلى إثراء منيج العمكـ بميارات التفكير العممي ,ىذا كقد خرجت
الدراسة بعدة تكصيات أىميا لفت اىتماـ المسئكليف إلعادة النظر في محتكل مناىج العمكـ بحيث
تعمؿ عمى طرح مكاقؼ تثير التفكير لدل الطمبة بحسب النظرة المتكاممة لمعمـ.


عق

عى

ا

محو

ول م ضمن ( طو

منياج):

لقد قامت الباحثة باستعراض الدراسات كالبحكث السابقة التي تكفرت ليا كالتي تتعمؽ بتطكير المنياج
في العممية التعميمية ,كفيما يمي التعميؽ عمى ذلؾ:

 ىدفت دراسة ضاىر(  )2012إلى معرفة أثر تطكير كحدة اإللكتركنيات بمبحث التكنكلكجيا في

ضكء المعايير العالمية في تنمية الميارات اإللكتركنية لدم طالبات الصؼ العاشر األساسي في مدينة
غزة.

 ىدؼ كتاب شاىيف( )2010المسمى ب "تطكير المنيج" في جامعة اإلسكندرية بمصر ,إلى تعريؼ
مفيكـ تطكير المنيج ,كتطرؽ أيضا إلى مبررات كدكاعي تطكير المنيج منيا ,أسباب ترتبط بالماضي
كأسباب ترتبط بالمستقبؿ ,كتحدث أيضا عف أشكاؿ كأساليب تطكير المنيج التي منيا األساليب

التقميدية كاألساليب الحديثة  ,كتحدث أيضا عف أسس تطكير المنيج التي منيا الفمسفة التربكية
كاألىداؼ التطكيرية الكاضحة كالشمكلية كركح التعاكف كاالستمرار.

 ىدفت دراسة فكرة( )2010إلى معرفة أثر إثراء محتكل منياج العمكـ بمستحدثات بيكلكجية في تنمية
التنكر البيكلكجي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي في مدينة غزة".

 ىدفت دراسة شعت( )2009إلى معرفة أثر إثراء محتكل كحدة اليندسة الفراغية لمصؼ العاشر
األساسي في ضكء ميارات التفكير البصرم في مدينة غزة .

 ىدفت دراسة الرنتيسي ( )2009إلى معرفة أثر فعالية تطكير مقرر تكنكلكجيا التعميـ الكتساب
الطالبات المعممات الكافيات الالزمة في ضكء المعايير المعاصرة في مدينة غزة.

 ىدفت دراسة أبك عككؿ ( )2007إلى معرفة أثر إثراء مقررات العمكـ العامة لممرحمة األساسية الدنيا
في فمسطيف بالمخططات المفاىيمية.

 ىدؼ كتاب عبد السالـ( )2006المسمى ب "تطكير مناىج التعميـ لتمبية متطمبات التنمية كمكاجية
تحديات العكلمة" في جامعة المنصكرة في مصر إلى بياف العالقة بيف التعميـ كالتنمية في عصر

العكلمة ,كتحدث أيضا عف تطكير مناىج التعميـ كدكاعي كمبررات تطكير مناىج التعميـ العاـ

كالجامعي بصفة عامة كمناىج العمكـ بصفة خاصة.
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 ىدفت دراسة محمد ( )2005إلى معرفة أثر برنامج إثرائي عمى تنمية التحصيؿ كالتفكير أالبتكارم
في الرياضيات لدل تالميذ المرحمة االبتدائية في مصر.

 ىدفت دراسة حجي ( )1998إلى معرفة أثر إثراء منيج العمكـ بميارات التفكير اإلبداعي عمى
تحصيؿ الطمبة ك تفكيرىـ اإلبداعي في الصؼ الثامف األساسي في مدينة غزة.

 ىدفت دراسة المكلك( )1997إلى معرفة أثر إثراء منيج العمكـ بميارات تفكير عممي عمى تحصيؿ
الطمبة في الصؼ الساب األساسي في مدينة غزة.

 جمي دراسات ىذا المحكر طبقت في مدينة غزة في فمسطيف ما عدا دراسة محمد ( ,)2005ككتاب
شاىيف( )2010ك عبد السالـ( )2006طبقت في مصر.

 انحصرت جمي دراسات ىذا المحكر بيف سنة (  )1997ك (. )2012

 تناكلت دراستي كدراسة ظاىر( ,)2012ك الرنتيسي( ,)2009ككتاب شاىيف( ,)2010كعبد
السالـ( )2006تطكير المناىج العممية المختمفة بصكرة عامة.

 تناكلت دراسة فكرة ( ,)2010كشعت( ,)2009كأبك عككؿ(  ,)2007كمحمد( ,)2005كحجي,
(  ,)1998كالمكلك (  )1997إثراء المناىج العممية المختمفة.

 اتفقت دراسة شعت(  ,)2009كمحمد( ,)2005كحجي( ,)1998كالمكلك(  )1997عمي تبياف أثر
اإلثراء عمى عمميات التفكير المختمفة.

 اتفقت دراستي م دراسة ظاىر( ,)2012كفكرة( ,)2010كالرنتيسي( ,)2009كمحمد(,)2005
كحجي( ,)1998ك المكلك( )1997في استخداـ المنيج التجريبي ,كاختمفت دراستي م دراسة شعت,

(  ,)2009كأبك عككؿ(  )2007الستخداميـ المنيج الكصفي.

 اتفؽ شاىيف( )2010في كتابو " تطكير المنيج " م عبد السالـ( )2006في كتابو "تطكير مناىج
التعميـ" في التحدث عف تطكير مناىج التعميـ مفيكمو ,كمبرراتو ,كأكصى االثناف ضركرة االرتقاء

بالمناىج.

 اختمفت دراستي م دراسة ظاىر( ,)2012كفكرة( ,)2010كشعت ,)2009( ,كحجي (,)1998
كالمكلك(  )1997لتطبيقيـ لد ارستيـ عمى الصفكؼ األساسية العميا "مف الصؼ الخامس لمعاشر

األساسي" ,كاتفقت دراستي م دراسة أبك عككؿ( ,)2007كمحمد( )2005لتطبيقنا لدراستنا عمي
الصفكؼ األساسية الدنيا " مف األكؿ لمراب األساسي".

 كرغـ االختالؼ في عمميات التطكير كاإلثراء لممناىج العممية المختمفة في مراحؿ التعميـ المختمفة

إال أف معظـ الدراسات السابقة تكصمت إلى نجاح ىذه العمميات ,كتكصمت معظـ ىذه الدراسات إلى
كجكد نتائج ايجابية نحك البرامج المقترحة.

 أكصت معظـ الدراسات في ىذا المحكر إلى ضركرة تضميف كتب العمكـ العامة بالمستحدثات
العممية ,كاعادة النظر في مناىج العمكـ كتحميميا كتقكيميا في ضكء المستحدثات العممية .
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 كأكصت معظـ الدراسات في ىذا المحكر أيضا بلىمية التطكير كاإلثراء عمى عمميات التفكير
المختمفة.

 عمى حد عمـ الباحثة تميزت دراستيا عف باقي الدراسات في ىذا المحكر بتبياف اثر التطكير عمى
عممية التفكير االستداللي  ,كأف التطكير تـ عمى كحدة جسـ اإلنساف مف كتاب العمكـ الفمسطيني

لمصؼ الراب األساسي لمفصؿ الدراسي األكؿ.

 ثان ا:
-1

ا و بحوث

الحم ي ( :)2013

ابق

ي ناو

(نموذج أبعا

ع م ما نو):

ىدفت الدراسة إلى "اقتراح بطاقة لتقكيـ أداء معمـ المغة اإلنجميزية في ضكء نمكذج مارزانك

لتقكيـ المعمـ مف كجية نظر المختصيف كمشرفي المغة اإلنجميزية كمعممييا في السعكدية" ,اتب الباحث
المنيج الكصفي التحميمي ,تككنت أدكاة الدراسة مف استبانو ك بطاقة التقكيـ المقترحة ,كتككنت عينة

الدراسة مف سبعة مختصيف (أعضاء ىيئة التدريس) مف كميتي التربية بجامعة أـ القرل كجامعة
الطائؼ ككذلؾ عشريف مشرفا تربكيا لمادة المغة اإلنجميزية بمدينة الطائؼ كمدينة مكة المكرمة

كتسعيف معمما لمغة اإلنجميزية بمدينة الطائؼ ,كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ في استجابات
أفراد العينة تبعا لمتغير طبيعة العمؿ ,في المجاليف :اإلستراتيجيات كالسمككيات الصفية ,التفكير الناقد

في التدريس ,ك اإلستبانة ككؿ لصال المختصيف ,ك أىـ تكصيات الدراسة االستفادة مف بطاقة التقكيـ
المقترحة كلداة لتقكيـ األداء الكظيفي لمعمـ المغة اإلنجميزية ,كاالستفادة مف الميارات التدريسية التي

تضمنتيا البطاقة المقترحة في التخطيط لبرامج اإلعداد التربكم ككذلؾ برامج التدرب أثناء الخدمة,
الدراسات المستقبمية إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ نمكذج مارزانك لتقكيـ المعمـ كالنماذج التعميمية

األخرل .
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و ( :)2012
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ نظاـ الكيب ) )2في

ضكء تكظيؼ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تنمية األداء التدريسي لممعمميف في مصر" ,كتـ

استخداـ المنيج شبو التجريبي ,كذلؾ مف خالؿ تدريب المعمميف ضمف برنامج التلىيؿ التربكم التاب

لجامعة األزىر بمصر ,كتـ بناء أداة البحث بطاقة مالحظة لتقكيـ األداء التدريسي ,كقد تككنت عينة

الدراسة مف أرب كخمسيف معممان تخصص رياضيات ,تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف  ,كبعد التطبيؽ
القبمي كالبعدم ألدكات البحث ,كالمعالجة التجريبية لمدة إحدل عشرة أسبكعا ,كاستخداـ األساليب

اإلحصائية المناسبة ,تـ التكصؿ إلى عدة نتائج ,كمف أىميا كجكد مؤشرات دالة إحصائيان لفاعمية

استخداـ البرنامج المقترح القائـ عمى استخداـ نظاـ الكيب  2في تحسيف األداء التدريسي لممعمميف في
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ضكء تكظيؼ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ .كأكصت الدراسة بلىمية تكظيؼ مكاق كخدمات الكيب 2

في تحسيف األداء التدريسي عند تبنى نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك.
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ف ح هلل (:)2008

ىدفت الدراسة إلى معرفة "فاعمية نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك في تنمية االستيعاب المفاىيمي

كبعض العادات العقمية لدل تالميذ الصؼ السادس مف التعميـ االبتدائي بالمممكة العربية السعكدية في

مدينة عنيزة" ,استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كاشتممت أدكات الدراسة عمى اختبار في االستيعاب

ألمفاىيمي ,ك مقياس (العادات العقمية) ,كتتمثؿ عينة الدراسة في تالميذ الصؼ السادس بالمرحمة

االبتدائية العامة الحككمية في مدارس مدينة عنيزة ,كعددىـ كاحد كسبعكف تمميذان  ,كقد أشارت نتائج

الدراسة إلى كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف تالميذ المجمكعة التجريبية التي درست بنمكذج أبعاد
التعمـ لمارزانك في االستيعاب المفاىيمي كالعادات العقمية لصال تالميذ المجمكعة التجريبية ,كما

أكدت النتائج عمى كجكد عالقة ارتباطيو ايجابية بيف االستيعاب المفاىيمى ك ممارسة العادات العقمية
لدل تالميذ الصؼ السادس الذيف درسكا بنمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ كأكصت الدراسة باستخداـ
نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك في تنمية االستيعاب المفاىيمي كالعادات العقمية المنتجة.
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الما ) : ( 2007

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "استخداـ إستراتيجية مبنية عمى نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ

لطمبة المرحمة األساسية العميا في التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير الناقد كاتجاىاتيـ نحك مادة الفيزياء

في األردف" ,استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كاستخدـ الباحث األدكات التالية لتحقيؽ أىداؼ
الدراسة :إعداد اختبا ار تحصيميا في المفاىيـ الفيزيائية كاستخدـ اختبار ميارات التفكير الناقد كمقياس

االتجاىات نحك الفيزياء ,كبمغت عينة الدراسة ستيف طالبان مف طالب الصؼ العاشر في محافظة

السمط ,تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية المنتظمة ككزعكا إلى مجمكعتيف (تجريبية ,كضابطة) ,كتـ

إحصائيا في التحصيؿ كعمى اختبار
استخداـ ثالثة أبعاد مف النمكذج  ,كأظيرت النتائج فركؽ دالة
ن
التفكير الناقد كعمى مقياس االتجاىات لصال المجمكعة التجريبية ,كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ
نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تنمية ميارات التفكير الناقد كاتجاىاتيـ نحك المكاد.
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ع ط (:)2007
ىدفت الدراسة إلى معرفة "مدل تضميف مقررات العمكـ العامة بالمرحمة األساسية الدنيا

بفمسطيف كالمقررة مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ بالسمطة الكطنية الفمسطينية لمميارات العقمية الكاردة في

نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ" ,حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي ,كأداة تحميؿ المحتكل ,كالنتيجة

انو لـ يكف ىناؾ تكازف في نسبتي األسئمة التعميمية كاألسئمة التقكيمية حيث بمغت نسبة األسئمة

التعميمية ( )60.52%في حيف بمغت نسبة األسئمة التقكيمية )  (39.48%مف مجمكع األسئمة في
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الكتب الثمانية ,كقد أكصى الباحث بضركرة تطكير كتب العمكـ العامة لممرحمة األساسية الدنيا
بفمسطيف في ضكء مارزانك بحيث تراعي األسئمة التكازف بيف األسئمة التعميمية كاألسئمة التقكيمية,

كتراعي التكازف في تناكليا لمميا ارت العقمية المختمفة ,كضركرة إعادة النظر في منياج العمكـ العامة

كنكعا.
كما ن
لمصفيف األكؿ كالثاني لمتمييز بيف األنشطة كاألسئمة ,كزيادة نسبة األسئمة في الصفيف ن
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ح ي (:)2007
ىدفت الدراسة إلى معرفة "أثر استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تدريس العمكـ عمى

التحصيؿ كتنمية الذكاءات المتعددة لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في المدينة المنكرة" ,استخدـ
الباحث المنيج التجريبي ,تتمثؿ أدكاة الدراسة في اختبار تحصيمي في المستكيات المعرفية حسب

تصنيؼ بمكـ كزمالئو ك مقياس الذكاءات المتعددة مف إعداد برنتف شرر , Branton Shearer

كطبقت الدراسة عمى عينة عشكائية بمغت سبعيف طالبة مف الصؼ الثاني المتكسط ,كزعف عمى

مجمكعتيف ) تجريبية ,كضابطة( ,كاستغرقت التجربة أربعة أسابي  ,فقد أظيرت النتائج كجكد عالقة
ارتباطيو دالة إحصائيا بيف التحصيؿ كالذكاءات المتعددة لدل طالبات المجمكعة التجريبية ,كىي

عالقة متكسطة طردية ,كخرجت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات كالمقترحات منيا ضركرة استخداـ

معممات العمكـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تدريس العمكـ في المرحمة المتكسطة ,ككذلؾ تنفيذ
دكرات تدريبية لمعممات العمكـ بالمرحمة المتكسطة عمى استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في
تدريس مادة العمكـ سكاء كاف قبؿ الخدمة أـ في أثنائيا.
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ح ان ن ( :) 2006
ىدفت الدراسة إلى معرفة "مدل فاعمية برنامج معد كفؽ نمكذج أبعاد التعمـ في تدريس الفيزياء

عمى اكتساب المفاىيـ ,كالتفكير المركب ,كاالتجاه نحك تعمـ الفيزياء لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم
العاـ في مصر" ,استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كلجم البيانات تـ استخداـ مقياس في التفكير
المركب (الناقد كاإلبداعي كاتخاذ القرار) ككذلؾ مقياس االتجاه نحك تعمـ الفيزياء حيث بمغت عينة

الدراسة مف مئة كاثنتي كخمسيف طالبان كطالبة بمدرستي ثانكية المنيا ,كأشارت نتائج الدراسة إلى فاعمية
نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية ,ككذلؾ فاعميتو في تنمية عمميات التفكير

أيضا إلى فاعمية النمكذج في تنمية االتجاه المكجب نحك تعمـ الفيزياء ,ككجكد
المركب ,كبينت النتائج ن
عالقة ارتباطيو دالة بيف درجات المفاىيـ الفيزيائية كدرجات االتجاه نحك تعمـ الفيزياء لصال
المجمكعة التجريبية كأكصت الدراسة بضركرة تصميـ برامج كفؽ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ

كاستخداميا في تدريس المكاد العممية لما ليا اثر في اكتساب المفاىيـ ,كالتفكير المركب ,كتنمية
االتجاىات االيجابية نحك التعمـ .
41
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صا ح وبش

): ( 2005

ىدفت الدراسة إلى معرفة "أثر استخداـ نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك في تنمية الميارات

كالمفاىيـ المرتبطة ببعض الخبرات التعميمية المتطمبة لطفؿ الركضة في مصر" ,كاتبعت الباحثتاف
المنيج التجريبي ,كتـ تطبيؽ اختبار معايير أبعاد التعمـ كالمككف مف ثمانية كعشريف مفردة كالتحقؽ
مف الصدؽ كالثبات ,كتـ اختيار عينة عشكائية مف األطفاؿ بركضة المركز التربكم الممحؽ بكمية

رياض األطفاؿ باإلسكندرية  ,كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة لصال المجمكعة التجريبية
جميعا كذلؾ لصال القياس
إحصائيا لمعايير أبعاد التعمـ
عمى اختبار أبعاد التعمـ ,ككجكد فركؽ دالة
ن
ن
إيجابيا عمى
تلثير
ألبعدم لممجمكعة التجريبية ,مما يدؿ عمى أف برنامج الخبرة التعميمية المقترح أثر نا
ن

أفراد المجمكعة التجريبية  ,كأكصت الباحثتاف بضركرة إعادة النظر في المناىج الحالية  ,كتدريب

معممات الركضة قبؿ كأثناء الخدمة عمى طرؽ كأبعاد جديدة في التعمـ.
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ع قي ( :) 2004
ىدفت الدراسة إلى معرفة اثر" فاعمية برنامج في األنشطة العممية قائـ عمى نمكذج أبعاد التعمـ

لمارزانك في تنمية ميارات التفكير لدل أطفاؿ مرحمة رياض األطفاؿ في مصر" ,استخدـ الباحث

المنيج التجربيي ,كاستخدـ الباحث استمارة لجم مؤشرات عف الحالة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
لطفؿ الركضة ,كاختبار مصكر لقياس ميارات التفكير لدل الطفؿ كبطاقة مالحظة لميارات التفكير

لدييـ ,كتككنت عينة الدراسة مف ستيف طفمو مف المستكل الثاني بركضة منار القاىرة "بنات" ,كزعف
إلى مجمكعتيف متساكيتيف (إحداىما تجريبية ,كاألخرل ضابطة) ,كبينت النتائج تفكؽ أطفاؿ المجمكعة

التجريبية عمى أطفاؿ المجمكعة الضابطة ,كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف نمكذج أبعاد التعمـ يحقؽ

التكامؿ بيف استراتيجيات التعمـ التعاكني كحؿ المشكالت ,كتنمية ميارات التفكير المختمفة ,كأكضحت
النتائج أف النمكذج كفر فرصة جيدة لمناخ الصؼ كأساليب التدريس التي يمكف أف تجعؿ الطمبة
مفكريف كأكصت الدراسة بإنتاج برامج قائمة عمي نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك كذالؾ لتنمية عمميات

التفكير المختمفة.
-10

أ بع ي (: ( 2003
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "فعالية استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تدريس العمكـ

عمى التحصيؿ كتنمية بعض عمميات العمـ لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم بمحافظة القميكبية

بجميكرية مصر العربية" ,كاتب الباحث المنيج التجريبي ,كقاـ الباحث بإعداد دليؿ لممعمـ ,ككتاب

لمتمميذ ,كاختبار تحصيمي لمكحدتيف المختارتيف مف مناىج العمكـ كبمغت عينة الدراسة مئة كتسعة
كخمسيف تمميذان كتمميذة يمثمكف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ,كجاءت نتائج الدراسة عمى النحك

التالي كجكد فرؽ جكىرم ذا داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية التي
42

درست كفؽ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ كدرجات تالميذ المجمكعة الضابطة في االختبار ألتحصيمي

لصال المجمكعة التجريبية ,كأكصى الباحث بضركرة إعادة النظر في تخطيط مناىج العمكـ بالمرحمة

اإلعدادية بحيث تركز مف خالؿ محتكاىا عمى تنمية ميارات التفكير المختمفة ,كاعادة صياغتيا بما
يتناسب م إجراءات نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ  ,كضركرة تحسيف ممارسات التدريس بالبعد عف

األساليب التقميدية التي تركز عمى اكتساب المعارؼ كالمفاىيـ لذاتيا.

-11

أ با ): ( 2001

ىدفت الدراسة إلى معرفة " أثر استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ عمى التحصيؿ ,ك تنمية

التفكير المركب ,ك تنمية االتجاىات اإليجابية ,لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم نحك مادة الكيمياء
بالبحريف" ,اتب الباحث المنيج التجريبي ,كقد قاـ الباحث بإعداد أدكات البحث كالتي شممت كتاب

الطالب في محتكل الكحدتيف ,كدليؿ لممعمـ لتدريس الكحدتيف كفقنا لنمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ ,ك
اختبار تحصيمي قبمي كبعدم في محتكل الكحدتيف ,ك مقاييس لمتفكير المركب ( اتخاذ القرار  ,التفكير
الناقد  ,التفكير اإلبتكارم ) ,ك مقياس االتجاه نحك الكيمياء ,كبمغت عينة الدراسة مئة كأربعيف طالبان
يمثمكف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ,ك قد تكصؿ الباحث إلى أنو تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف المجمكعة الضابطة ك المجمكعة التجريبية عمى كؿ مف مقاييس التفكير المركب  ,ك

اتجاه الطالب اإليجابي نحك الكيمياء في االختبار البعدم لصال المجمكعة التجريبية ,ك قد أكصى

الباحث بضركرة تدريب معممي الكيمياء عمى استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ ,ك إعادة تنظيـ

محتكل كتب الكيمياء في ضكئو  ,ك استخداـ أساليب التقكيـ المناسبة ؛ لتقكيـ أبعاد التعمـ المتضمنة

في النمكذج  ,كأكصى الباحث بضركرة استخداـ الكسائؿ ك األنشطة التي تعمؿ عمى تنمية التفكير
المركب ك االتجاه اإليجابي نحك الكيمياء.
-12

ف نو (:)Alfinio ،1999
ىدفت الدراسة إلى معرفة " أثر استخداـ نمكذج أبعاد التعمـ عمى التحصيؿ في الرياضيات

لعينة مف األطفاؿ في المرحمة االبتدائية" استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كتككنت أداة الدراسة مف
اختبار تحصيمي ,كتككنت عينة الدراسة مف مئة كعشرة أطفاؿ مقسميف إلى ثالث مجمكعات ,األكلى
بمغت سبعة كثالثيف طفالن درست باستخداـ النمكذج فقط ,كالثانية بمغت خمسة كثالثيف طفالن درست
باستخداـ الطريقة التقميدية باإلضافة الستخداـ نمكذج التعمـ في بعض المكاضي المتعممة ,كتركت

المجمكعة الثالثة التي بمغت ثمانية كثالثيف طفالن لتدرس بالطريقة المعتادة فقط كمجمكعة ضابطة,
كتكصمت الدراسة إلى نتائج تشير إلى تفكؽ أفراد المجمكعتيف التجريبيتيف عمى المجمكعة الضابطة
أيضا تفكقت المجمكعة التي استخدمت نمكذج أبعاد
عند تقييـ األداء باستخداـ اختبارات التحصيؿ ,ك ن
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التعمـ بمفردة في التدريس عمى تمؾ التي استخدمتو بجانب الطريقة المعتادة  ,كأكصى الباحث بضركرة
استخداـ نمكذج أبعاد التعمـ في التدريس لما لو مف اثر ايجابي عمى التحصيؿ في الرياضيات .

 -13أ ن وآخ ون ( :(Allen & others ،1998
ىدفت الدراسة إلى "تمخيص كتحميؿ الدراسات التي اىتمت بالكشؼ عف فعالية استخداـ نمكذج

مارزانك ألبعاد التعمـ كإستراتيجية تدريسية في تعمـ المفاىيـ المرتبطة بالعمكـ كالرياضيات

كاالجتماعيات باستخداـ أسمكب التحميؿ الفكقي  ," Meta – Analysisاستخدـ الباحثكف المنيج

الكصفي التحميمي ,حيث قامكا بتحميؿ تسعة عشر دراسة ميدانية تعمقت باستخداـ نمكذج أبعاد التعمـ

في التعمـ الصفي ,كدراسة العديد مف المتغيرات التي تلثرت باستخداميا مثؿ  :التحصيؿ  ,كاالحتفاظ
 ,كاالتجاه  ,كالقمؽ  ,كتكصمت الدراسة إلى أف أبعاد نمكذج التعمـ ليا أثر كاض عمى كؿ مف
التحصيؿ كاالتجاه ,إذ ارتفعت نسبة التحصيؿ مف ) 51 %إلى (74 %

في المادة التي أجريت

عمييا الدراسة ,كما أف التحميؿ الفكقي أظير تحسنان نحك المفاىيـ المتعممة  ,كانخفاض مظاىر القمؽ

في تعمميا  ,كما أنو لكحظ أف معظـ الدراسات أشارت إلى أىمية نمكذج أبعاد التعمـ كما يصاحبو
مف أنشطة يعمميا المعمـ باالشتراؾ م األطفاؿ إلزالة عنصر القمؽ كعدـ التآلؼ عند التفاعؿ
كممارسة تمؾ األنشطة.


عق

عى

ا

محو

ثاني م ضمن ( نموذج أبعا

ع م ما نو):

لقد قامت الب احثة باستعراض الدراسات كالبحكث السابقة التي تكفرت ليا كالتي تتعمؽ بنمكذج أبعاد

التعمـ لمارزانك في العممية التعميمية ,كفيما يمي التعميؽ عمى ذلؾ:


ىدفت دراسة االحمرم ( )2013إلى اقتراح بطاقة لتقكيـ أداء معمـ المغة اإلنجميزية في ضكء

نمكذج مارزانك لتقكيـ المعمـ مف كجية نظر المختصيف كمشرفي المغة اإلنجميزية كمعممييا في
السعكدية.


ىدفت دراسة سركر ( )2012إلى معرفة أثر فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ نظاـ

الكيب ) )2في ضكء تكظيؼ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تنمية األداء التدريسي لممعمميف في
مصر.


ىدفت دراسة فت

اهلل( )2008إلى معرفة فاعمية نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك في تنمية

االستيعاب ألمفاىيمي كبعض العادات العقمية لدل تالميذ الصؼ السادس مف التعميـ االبتدائي

بالمممكة العربية السعكدية في مدينة عنيزة.


ىدفت دراسة السالمات( )2007إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجيو مبنية عمى نمكذج مارزانك

ألبعاد التعمـ لطمبة المرحمة األساسية العميا في التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير الناقد كاتجاىاتيـ نحك
مادة الفيزياء في األردف.
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ىدفت دراسة عيطة ( )2007إلى معرفة مدل تضميف مقررات العمكـ العامة بالمرحمة

األساسية الدنيا بفمسطيف كالمقررة مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ بالسمطة الكطنية الفمسطينية لمميارات
العقمية الكاردة في نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ.


ىدفت دراسة الرحيمي( )2007إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تدريس

العمكـ عمى التحصيؿ كتنمية الذكاءات المتعددة لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في المدينة
المنكرة.


ىدفت دراسة حسنيف( )2006إلى معرفة مدل فاعمية برنامج معد كفؽ نمكذج أبعاد التعمـ في

تدريس الفيزياء عمى اكتساب المفاىيـ ,كالتفكير المركب ,كاالتجاه نحك تعمـ الفيزياء لدل طالب

الصؼ األكؿ الثانكم العاـ في مصر.


ىدفت دراسة صال كبشير( )2005إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك في

تنمية الميارات كالمفاىيـ المرتبطة ببعض الخبرات التعميمية المتطمبة لطفؿ الركضة في مصر.


ىدفت دراسة العراقي( )2004إلى معرفة أثر فاعمية برنامج في األنشطة العممية قائـ عمى

نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك في تنمية ميارات التفكير لدل أطفاؿ مرحمة رياض األطفاؿ في مصر.


ىدفت دراسة البعمي( )2003إلى معرفة أثر فعالية استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في

تدريس العمكـ عمى التحصيؿ كتنمية بعض عمميات العمـ لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم
بمحافظة القميكبية بجميكرية مصر العربية.


ىدفت دراسة الباز( ) 2001إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ عمى

التحصيؿ ,ك تنمية التفكير المركب ,ك تنمية االتجاىات اإليجابية ,لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم
نحك مادة الكيمياء بالبحريف.



ىدفت دراسة الفينك( )1999إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج أبعاد التعمـ عمى التحصيؿ في

الرياضيات لعينة مف األطفاؿ في المرحمة االبتدائية.


ىدفت دراسة أليف كآخركف( ( 1998إلى تمخيص كتحميؿ الدراسات التي اىتمت بالكشؼ عف

فعالية استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ كإستراتيجية تدريسية في تعمـ المفاىيـ المرتبطة بالعمكـ
كالرياضيات كاالجتماعيات باستخداـ أسمكب التحميؿ الفكقي .Meta – Analysis



تنكعت البمداف طبقت فييا الدراسات الخاصة بلبعاد التعمـ لمارزانك بيف ( فمسطيف ,كمصر,

كاألردف ,كالبحريف ,كأمريكا كاستراليا).


انحصرت دراسات ىذا المحكر بيف سنة (1998ـ) ك (2013ـ) .



طبقت دراسة االحمرم ( ,)2013كسركر( )2012عمى فئة المعمميف في المدارس.



طبقت دراسة صال كبشير( ,)2005كالعراقي( )2004عمى فئة أطفاؿ الركضة.
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طبقت دراسة فت اهلل(  ,)2008كالسالمات( ,)2007كالرحيمي( ,)2007كحسانيف(,)2006



طبقت دراستي م دراسة عيطة( ,)2007كالفينك( )1999عمى فئة طالب المرحمة األساسية

كالبعمي( ,)2003كألباز( )2001عمى فئة طالب المرحمة األساسية العميا.
الدنيا.


استخدمت دراسة االحمرم( ,)2013كعيطة( ,)2007كالياف( )1998المنيج الكصفي

التحميمي.


اتفقت دراستي م

دراسة فت

اهلل(  ,)2008كالسالمات( ,)2007كالرحيمي( ,)2007

كحسانيف( ,)2006كصال كبشير( ,)2005كالعراقي( ,)2004كألبعمي( ,)2003كألباز( ,)2001في

استخداـ المنيج التجريبي.


اتفقت دراسة السالمات( ,)2007كالرحيمي( ,)2007كألبعمي(  ,)2003كألباز(,)2001

كالفينك( )1999عمى كجكد اثر ايجابي لنمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك عمى التحصيؿ الدراسي.


اتفقت دراستي م

دراسة السالمات( ,)2007كحسانيف( ,)2006كالعراقي(,)2004

كألباز( )2001في تبياف اثر نمكذج مارزانك عمى عمميات التفكير المتنكعة ,مما لو اثر ايجابي.


انفردت دراسة حسانيف( )2006في تبياف اثر نمكذج مارزانك عمى اتجاىات الطمبة نحك تعمـ



اتفقت دراسة الياف( ,)1998كصال كبشير( )2005في تبياف اثر نمكذج مارزانك عمى تعمـ



بينت نتائج بعض ىذه الدراسات أف نمكذج مارزانك كفر فرصة جيدة لمناخ الصؼ ,كأساليب



أكصت بعض ىذه الدراسات بإجراء المزيد مف الدراسات حكؿ نمكذج مارزانك.



عمى حد عمـ الباحثة تميزت دراستيا عف باقي دراسات ىذا المحكر بلنيا استخدمت البعد

المكاد المختمفة ,مما لو اثر ايجابي.
المفاىيـ مما لو اثر ايجابي.

التدريس التي يمكف إف تجعؿ الطمبة مفكريف.

الثالث مف أبعاد مارزانك الخمسة ,كىذا البعد يسمى ب" تعميؽ المعرفة" كالذم يتككف مف ثمانية أنشطة

حيث قامت الباحثة بتطكير كحدة جسـ اإلنساف في كتاب العمكـ لمصؼ الراب عمى أساس أنشطة ىذا

البعد.
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 ثا ثا:
-1

ا و بحوث

أبو شما و (:)2013

ابق

ي ناو

( فك

ال

ال ي):

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "فاعمية برنامج قائـ عمى الذكاء االصطناعي لتنمية التفكير

االستداللي كالتحصيؿ الدراسي في مبحث تكنكلكجيا المعمكمات لدل طالبات الحادم عشر بغزة",
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار التفكير االستداللي كالتحصيؿ

الدراسي ,كتككنت عينة الدراسة مف تس كخمسيف طالبة تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة,
كطبقت الدراسة في مدرسة شفا عمرك الثانكية لمبنات في مدينة رف ,كقد استخدمت الباحثة اختبار

(ت) لمتحقؽ مف صحة الفركض ,كقد تكصمت الباحثة في دراستيا إلى فاعمية البرنامج المقترح لتنمية
التفكير االستداللي كالتحصيؿ الدراسي في مبحث تكنكلكجيا المعمكمات ,ك أكصت الدراسة باالىتماـ
بإنتاج برامج تدريس ذكية ذات طبيعة التفكير كحؿ المشكالت , ,كتدريب الطالبات عمى استخداـ

التفكير االستداللي كحؿ المشكالت في التدريس ,كضركرة كض نظـ برمجيات التعميـ الذكية عمى

قائمة بحكث تكنكلكجيا التعميـ.
 -2بن

مان (:)2012
ىدفت الدراسة إلى معرفة "أثر استخداـ نمكذج التعمـ التكليدم في تنمية التفكير االستداللي

عند الميارات ( االستقراء -االستنباط – االستنتاج ) ,كالتحصيؿ الدراسي في مادة الكيمياء عند

المستكيات المعرفية ( التذكر – الفيـ -التطبيؽ –التحميؿ) لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمكة
المكرمة" ,تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي ,كتمثمت أدكاة الدراسة في مقياس لمتفكير االستداللي
كاختبار التحصيؿ الدراسي مف إعداد الباحثة ,عينة الدراسة تككنت مف ثماني كخمسيف طالبة مف
طالبات الصؼ األكؿ الثانكم ,أظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ ألبعدم لمقياس ميارات التفكير

االستداللي كاختبار التحصيؿ الدراسي ,كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج قدمت الباحثة
عددا مف التكصيات أبرزىا :تكظيؼ نمكذج التعمـ التكليدم في تدريس مقررات الكيمياء لقدرتو عمى
تنمية التفكير االستداللي كالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبات ,كاالىتماـ بالتفاعالت االجتماعية بيف

الطالبة كالمعممة ,كبيف الطالبات بعضيف م بعض ؛ لما ليا مف األثر الكبير في تنمية ميارات
التفكير االستداللي كزيادة التحصيؿ الدراسي.

-3

ح

(:)2010

ىدفت الدراسة إلى معرفة "أثر إثراء محتكل منياج الرياضيات في تنمية ميارات التفكير
االستداللي لدل طالبات الصؼ الحادم عشر العممي في غزة" ,استخدمت الباحثة المنيج التجريبي,

كتككنت أداة الدراسة مف اختبار ميارات التفكير االستداللي ,كتككنت عينة الدراسة مف فصميف,
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احدىما يمثؿ المجمكعة التجريبية كعدد طالباتيا ثالثكف طالبة ,كاألخر المجمكعة الضابطة كعدد
طالباتيا تس كعشركف طالبة ,كتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط
درجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار ميارات التفكير االستداللي البعدم

لصال طالبات المجمكعة التجريبية ,كفي ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج أكصت الباحثة
بضركرة زيادة االىتماـ باألنشطة أإلثرائية كذالؾ حتى يتـ تعديؿ النظرة لمنياج الرياضيات مف منيج

تحصيمي إلى منيج إثرائي كذالؾ لزيادة تنمية ميارات التفكير االستداللي.
-4

شحا (: )2007
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "برنامج التحفيز الذىني في العمكـ عمى تنمية التفكير االستداللي

لعينة مف طالبات المرحمة األساسية كتحصيميـ في امتحاف  TIMSSفي مصر" ,اتب الباحث المنيج

التجريبي ,كاستخدـ األدكات التالية :اختبار النمك المعرفي ,اختبار مكافئ الختبار , TIMSSك تككنت
عينة الدراسة مف مئة كسبعيف طالبة مف طالبات الصؼ الثامف ,كست كثمانيف طالبة مف طالبات

الصؼ العاشر ,كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات
تحصيؿ طالبات الصؼ الثامف في االختبار المكافئ الختبار  TIMSSلممجمكعة التجريبية ممف طبؽ

عمييف برنامج التحفيز ( ) CASEكالمجمكعة الضابطة ,لصال المجمكعة التجريبية ,كىذا يدؿ عمى

فاعمية برنامج التحفيز الذىني عمى تنمية التفكير االستداللي كالتحصيؿ في امتحاف , TIMSS

كأكصت الدراسة باالىتماـ بالتحفيز الذىني لما لو مف اثر ايجابي عمى التفكير االستداللي.
-5

أبو ك ن ( :)2006
ىدفت الدراسة إلى معرفة "اثر تدريس برنامج مقترح في الجبر عمى تنمية قدرات التفكير

االستداللي لدل طمبة الصؼ لسادس االبتدائي في غزة" ,حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي,
كتككنت أداة الدراسة مف اختبار قدرات التفكير االستداللي ,ك تككنت عينة الدراسة مف فصميف تـ
اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة مف بيف فصكؿ الدراسة المكجكدة في مدرسة ابف سينا األساسية

العميا كتـ تحديد احدىما المجمكعة التجريبية درست البرنامج المقترح ,كالفصؿ اآلخر كمجمكعة
ضابطة درست مف الكتاب المقرر ,كتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطي درجات الطالبات في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار قدرات التفكير االستداللي

ا لبعدم لصال متكسط درجات المجمكعة التجريبية كىذا يعني أف البرنامج اثر بصكرة ايجابية عمى
تنمية التفكير االستداللي ,كأكصت الدراسة بضركرة إنتاج برامج لتنمية قدرات التفكير االستداللي.
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غنام) :)2006
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "فعالية تدريس العمكـ بإستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة

عمى التحصيؿ كتنمية كؿ مف التفكير االستداللي كالناقد لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم في
مصر" ,مستخدما المنيج شبو التجريبي ,كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي عند المستكيات

المعرفية الدنيا ك اختبار ميارات التفكير الناقد ك اختبار ميارات التفكير االستداللي ,كاستخدـ الباحث
عينة عشكائية مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ممثال في ثمانيف طالبان بمحافظة الدقيمية ,كأظيرت
نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى الضابطة في اختبار التحصيؿ ,كاختبار التفكير

االستداللي كالناقد البعدم ,ككجكد عالقة ارتباط مكجبة بيف تنمية التفكير االستداللي كالتفكير الناقد في
مادة العمكـ ,كأكصت الدراسة بتييئة المناخ المناسب لمنقاش كالحكار العممي بيف التالميذ م الحرص
عمى انتقاء األسئمة التي تؤثر بشكؿ فاعؿ في تنمية ميارات التفكير لدل التالميذ.
_7

فو ه و أ بع ي (:)2006
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "فاعمية استراتيجيو مقترحة في تنمية التفكير االستداللي

كالتحصيؿ في مادة العمكـ كاالتجاه نحك التعمـ التعاكني لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بالمممكة

العربية السعكدية" ,كاستخدـ الباحثاف المنيج الشبو تجريبي ,كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار
التحصيؿ العممي كاختبار التفكير االستداللي كاختبار التفكير نحك العمؿ الجماعي التعاكني ,تمثمت
عينة الدراسة في مجمكعة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف منطقة القصيـ بمغ عددىـ سبعة

كثمانيف تمميذان ,كأظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في اختبار

التفكير االستداللي كاختبار التحصيؿ كاختبار االتجاه نحك العمؿ الجماعي التعاكني البعدم ,كأكصت

الدراسة باالىتماـ بتطكير طرؽ التدريس كالعمؿ عمى إشراؾ التالميذ بصكرة ايجابية كنشطة في عممية
التعميـ كالتعمـ كتشجي المعمميف عمى استخداـ التعمـ التعاكني كالعصؼ الذىني لطالبيـ.
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ع بي ( :)2001
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير االستداللي لدل

عينة مف طالب المرحمة الثانكية بمدينة الرياض" ,استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كتمثمت أدكاة
الدراسة في اختبار ميارات التفكير االستداللي مف إعداد المفتي ,كبرنامج تنمية ميارات التفكير

االستداللي مف إعداد الباحث ,ك تككنت عينة الدراسة مف أربعة كعشريف طالبان مف طالب الصؼ
األكؿ ,كقد أظيرت النتائج إجماال كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في

ميارات التفكير االستداللي لصال المجمكعة التجريبية ,كقد انتيت الدراسة إلى عدد مف التكصيات
منيا إيجاد المحتكم الدراسي الذم يركز عمى تحفيز ميارات التفكير بصفة عامو كميارات التفكير

االستداللي بصفة خاصة .فضال عف إعداد المعمميف مف خالؿ عقد الدكرات التدريبية لتنمية ميارات
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التفكير المختمفة ,كما أكصت الدراسة بضركرة كجكد برامج تكعكية إرشادية عامة ألكلياء األمكر مف

خالؿ إبراز دكر التنشئة األسرية الفاعؿ في تنمية ميارات التفكير لدل األبناء مف منطمؽ أف معاممة
األبناء التي تتسـ بالتقبؿ كعدـ اإلكراه ترتبط إيجابيا بارتفاع مستكل األداء العقمي لألبناء.
وم ك وكنجما (:) Tomic& Kingma ،1997

-9

ىدفت الدراسة إلى معرفة " أثر برنامج لتنمية ميارة االستدالؿ االستقرائي عمى نمك الذكاء
لدل طالب المرحمة االبتدائية" ,استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كقد استخدـ الباحث برنامج لتنمية

االستدالؿ االستقرائي م االستعانة ببعض الصكر كاألشكاؿ اليندسية  ,كصياغة بعض المشكالت

مف بيئة الطالب المدرسية ,كقد تككنت عينة الدراسة مف سبعة كاربعيف طالبان كطالبة بالصؼ الثالث

االبتدائي ,كتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة
في القدرة عمى االستدالؿ االستقرائي لصال المجمكعة التجريبية ,كحدكث نمك في الذكاء بالنسبة

لممجمكعة التجريبية ,كما كجد الباحث عند قياس انتقاؿ أثر التدريب لدل المجمكعة التجريبية بعد

مضي أربعة أشير أف المجمكعة التجريبية استطاعت حؿ مشكالت لـ تكف ضمف البرنامج التدريبي,
كأكصت الدراسة بضركرة تقديـ برامج تساعد عمى تنمية ميارات االستدالؿ االستقرائي.
جون ون ( : )1997

-10

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر "فاعمية برنامج لتنمية القدرة عمى االستدالؿ لدل عينة مف

طالب الصؼ الراب االبتدائي" ,استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,كيشتمؿ البرنامج التدريبي عمى
تدريبات كىي  :المقارنة بيف األشياء ,كمعرفة العالقات المكانية ,كحؿ المشكالت  ,مف خالؿ قصة

تعرض لمطالب  ,إكماؿ سمسمة مف األعداد كقد تككنت عينة الدراسة مف سبعة فصكؿ ,قسمكا إلى
مجمكعتيف األكلى تجريبية تمقت برنامج تدريبي مف ست جمسات بمعدؿ جمسة يكميا ,كالثانية ضابطة
لـ تتمقى أم تدريب ,كقد تكصؿ الباحث إلى كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف درجات المجمكعة التجريبية
كالضابطة في القدرة عمى االستدالؿ لصال المجمكعة التجريبية ,كعدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف

الطالب كالطالبات في القدرة عمى االستدالؿ.


عق

عى

ا

محو

ثا ث م ضمن (

فك

ال

ال ي):

لقد قامت الباحثة باستع ارض الدراسات كالبحكث السابقة التي تكفرت ليا كالتي تتعمؽ بالتفكير
االستداللي في العممية التعميمية ,كفيما يمي التعميؽ عمى ذلؾ:


ىدفت دراسة أبك شمالو( )2013إلى معرفة أثر فاعمية برنامج قائـ عمى الذكاء االصطناعي

لتنمية التفكير االستداللي كالتحصيؿ الدراسي في مبحث تكنكلكجيا المعمكمات لدل طالبات الحادم
عشر بغزة.
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ىدفت دراسة بف سميماف( )2012إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج التعمـ التكليدم في تنمية

التفكير االستداللي عند الميارات ( االستقراء -االستنباط – االستنتاج ) ,كالتحصيؿ الدراسي في مادة
الكيمياء عند المستكيات المعرفية ( التذكر – الفيـ -التطبيؽ –التحميؿ) لدل طالبات الصؼ األكؿ

الثانكم بمكة المكرمة.


ىدفت دراسة حمس( )2010إلى معرفة أثر إثراء محتكل منياج الرياضيات في تنمية ميارات

التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الحادم عشر العممي في غزة.


ىدفت دراسة شحادة ( )2007إلى معرفة أثر برنامج التحفيز الذىني في العمكـ عمى تنمية

التفكير االستداللي لعينة مف طالبات المرحمة األساسية كتحصيميـ في امتحاف  TIMSSفي مصر.


ىدفت دراسة أبك سكراف ( )2006إلى معرفة أثر تدريس برنامج مقترح في الجبر عمى تنمية



ىدفت دراسة الغناـ ( )2006إلى معرفة أثر فعالية تدريس العمكـ بإستراتيجية التعمـ المتمركز

قدرات التفكير االستداللي لدل طمبة الصؼ السادس أالبتدائي في غزة.

حكؿ المشكمة عمى التحصيؿ كتنمية كؿ مف التفكير االستداللي كالناقد لدل تالميذ الصؼ األكؿ
اإلعدادم في مصر.


ىدفت دراسة فكده ك ألبعمي ( )2006إلى معرفة أثر فاعمية استراتيجيو مقترحة في تنمية

التفكير االستداللي كالتحصيؿ في مادة العمكـ كاالتجاه نحك التعمـ التعاكني لدل تالميذ الصؼ السادس
االبتدائي بالمممكة العربية السعكدية.


ىدفت دراسة العتيبي( )2001إلى معرفة أثر فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير

االستداللي لدل عينة مف طالب المرحمة الثانكية بمدينة الرياض.


ىدفت دراسة تكميؾ ككنجما( )1997إلى معرفة أثر برنامج لتنمية ميارة االستدالؿ االستقرائي



ىدفت دراسة جكنسكف( )1997إلى معرفة أثر "فاعمية برنامج لتنمية القدرة عمى االستدالؿ



انحصرت الدراسات في ىذا المحكر بيف سنة (1997ـ) ك(2013ـ).

عمى نمك الذكاء لدل طالب المرحمة االبتدائية.
لدل عينة مف طالب الصؼ الراب االبتدائي.



طبقت دراسات ىذا المحكر في البمداف التالية ( فمسطيف ,مصر ,السعكدية ,أمريكا).

تناكلت دراسة أبك شمالو( ,)2013كبف سميماف( ,)2012كفكده ك ألبعمي (,)2006

كالغناـ( )2006تنمية التفكير االستداللي كالتحصيؿ الدراسي.


طبقت دراسة أبك شمالو( ,)2013كبف سميماف( ,)2012كحمس( ,)2010كشحادة(,)2007

كأبك سكراف( ,)2006كالغناـ( ,)2006كالعتيبي( )2001عمى فئة المرحمة األساسية العميا.


طبقت دراستي ك دراسة جكنسكف( ,)1997ك فكده ك ألبعمي ( )2006عمى فئة المرحمة

األساسية الدنيا.
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استخدمت دراسة أبك شمالو( ,)2013كفكده ك ألبعمي ( )2006كبف سميماف(,)2012



اتفقت دراستي م

دراسة شحادة( ,)2007كأبك سكراف( ,)2006كالعتيبي(,)2001



اتفقت دراستي م دراسة العتيبي( )2001باستخداـ اختبار تفكير استداللي جاىز كغير معد

كالغناـ( )2006المنيج الشبو تجريبي.

كحمس( ,)2010كتكميؾ ككنجما( )1997في استخداـ المنيج التجريبي.

مف قبؿ الباحث ,لكف كاف االختالؼ في المعد لالختبار فكاف اختبار دراستي مف إعداد ( د .عبد اهلل

المقكشي) ,كاختبار دراسة العتيبي( )2001مف إعداد (د .محمد المفتي).


تكصمت معظـ الدراسات السابقة في ىذا المحكر إلى أىمية التفاعؿ بيف الطالب كالمعمـ,



تكصمت معظـ الدراسات إلى أىمية تنمية التفكير االستداللي في زيادة التحصيؿ الدراسي.

كالطالب أنفسيـ ,لما لو األثر الكبير في تنمية قدرتيـ عمى التفكير االستداللي.

أكصت بعض الدراسات السابقة في ىذا المحكر بلىمية انتقاء أألسئمة التي تؤثر بشكؿ فاعؿ في تنمية

ميارات التفكير االستداللي.

عمى حد عمـ الباحثة تميزت دراستيا عف باقي دراسات ىذا المحكر بلنيا قامت باستخداـ اختبار

التفكير االستداللي الجاىز مف إعداد ( د .عبد اهلل المقكشي) حسب نظرية بياجيو صاحب النظرية
البنائية في التعميـ كالتعمـ ,حيث قامت الباحثة ببياف اثر الكحدة المطكرة في ضكء بعد تعميؽ المعرفة

لمارزانك عمى التفكير االستداللي مما ليا اثر ايجابي.
ع ق عام ع ى

ا و بحوث

ابق

م بط با بحث حا ي:

يتبيف مف خالؿ استعراض كتحميؿ الدراسات كالبحكث الكاردة في المحاكر السابقة ما يمي:
أ -تؤكد كثير مف الدراسات كالبحكث السابقة عمى أىمية تطكير المكاد العممية المختمفة لما ليا
مف أثر إ يجابي عمى التحصيؿ كعمى عمميات التفكير المختمفة كاتجاىات الطالب نحك المكاد

المختمفة .

ب -تؤكد كثير مف الدراسات كالبحكث السابقة عمى أألثر االيجابي كالفعاؿ لنمكذج مارزانك عمى
عمميات التفكير المتنكعة.

ت -اتفقت دراستي م معظـ الدراسات كالبحكث السابقة عمى استخداـ المنيج التجريبي.
ث -معظـ الدراسات كالبحكث السابقة طبقت في دكلة فمسطيف في مدية غزة بالتحديد.

ج -لـ تتناكؿ أم مف الد ارسات كالبحكث السابقة أثر التطكير في ضكء نمكذج مارزانك كأثره عمى
التفكير االستداللي كىذا ما يميز البحث الحالى عف غيره مف البحكث السابقة .

ح -عمى الرغـ مف تعدد المجاالت التربكية التي تطرقت إلييا الدراسات كالبحكث السابقة في ىذا
المجاؿ ,إال انو ال تكجد أم دراسة فمسطينية في حدكد عمـ الباحثة تناكلت تطكير كحدة جسـ
52

اإلنساف بمبحث العمكـ في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك كقياس أثرىا عمى التفكير

االستداللي لدل طالبات الصؼ الراب األساسي.

خ -استفاد دراستي مف الدراسات السابقة معرفة طرؽ التطكير كاإلثراء لممناىج ككيفية تطبيقيا
كالتعرؼ عمى نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك بشكؿ مكس كخاصة البعد الثالث كالتعرؼ عمى

أنكاع التفكير كخاصة التفكير االستداللي ككيفية تطبيؽ االختبار عمى الطالبات.
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انفصــم انـــرابع
إجــــراءاث انـدراســـت
.

 مني

.

 مج مع
.

 ع ّن

.

 مغ
.

 أو

 ح ل مح وى
 خ با
 خطو


ا

فك

ال

ال ي

.
إلحصائ .
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فصةل

بةع

إجةةة ء
تكض الباحثة في ىذا الفصؿ كصفا لمخطكات كاإلجراءات التي تمت في الجانب الميداني مف
ىذه الدراسة مف حيث منيج الدراسة ,كمجتم كعينة الدراسة التي طبقت عمييا ,كاألدكات التي

استخدمتيا الباحثة في الدراسة ,كالدراسة االستطالعية الختبار صدؽ كثبات األدكات ,كالتكصؿ إلى
النتائج النيائية لمدراسة ,كما يتضمف ىذا الفصؿ األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة.
:

أوال /مني

استخدمت الباحثة منيجية البحث كما يمي:

 -1مني شبو

ج بي :كىك " المنيج الذم يدرس ظاىرة حالية أدخمت فييا الباحثة متغي ار أك

متغيرات جديدة ,أك إحداث تغيرات في احد العكامؿ أك أكثر مف عامؿ كرصد نتائج ىذا التغير".
( األغا كاألستاذ)83 :2002 ,
حيث استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي في قياس فاعمية المتغير المستقؿ كالمتمثؿ في

(تدريس كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ المطكرة في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك لدل طالبات
الصؼ الراب األساسي) عمى المتغير التاب المتمثؿ في (التفكير االستداللي) ,كىك منيج قائـ عمى
تصميـ المجمكعة التجريبية الكاحدة في ىذه الدراسة.

 -2مني

وصفي

ح ي :المنيج الكصفي ىك "المنيج الذم يدرس ظاىرة أك حدثا أك قضية

مكجكدة حاليا يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات تجيب عف أسئمة البحث دكف تدخؿ الباحثة فييا"
إذ تحدد الدراسة الكصفية الكض

الحالي لمظاىرة المراد دراستيا ,كىك منيج يستخدـ

االختبارات في جم البيانات عمى أف تككف عمى درجة مف المكضكعية كالثبات ( األغا كاألستاذ,
.)83 :2002
أما تحميؿ المحتكل ( المضمكف ) فيك" أسمكب يستخدـ إلى جانب أساليب أخرل ,لتقكيـ
المناىج مف اجؿ تطكيرىا ,كىك يعتمد عمى تحديد أىداؼ التحميؿ ككحدة التحميؿ لمتكصؿ إلى مدل
شيكع ظاىرة أك احد المفاىيـ ,أك فكرة أك أكثر ,كبالتالي تككف نتائج ىذه العممية إلى جانب ما يتـ

الحصكؿ عميو مف نتائج مف خالؿ أساليب أخرل مؤش ارت تحدد اتجاه التطكير فيما بعد" (ألمقاني
كالجمؿ.)86 :2003 ,
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كلقد تـ استخداـ ىذا األسمكب في تحميؿ محتكل كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ لمصؼ

الراب األساسي في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك.
ثان ا /مج مع
تككف مجتم

:

الدراسة األصمي مف جمي

طالبات الصؼ الراب

األساسي لمعاـ الدراسي

(2013ـ2014/ـ) في المدارس الحككمية ,كككالة الغكث الدكلية ,كالمدارس الخاصة في محافظات
غزة كالبالغ عددىـ ( )22509طالبة مكزعيف عمى النحك التالي.
جية اإلشراؼ

ككالة

حككمة

خاصة

عدد الطالبات

13827

8005

677

:

ثا ثا /ع ن

أ -ع ن ال طالع :
قامت الباحثة باختيار عينة استطالعية قكاميا( )30طالبة مف طالبات الصؼ الراب األساسي

لمعاـ الدراسي ( 2013ـ2014/ـ ) مف مدرسة النصيرات االبتدائية المشتركة ( ك)  ,كتـ تطبيؽ
األدكات المستخدمة في ىذه الدراسة عمى العينة االستطالعية بيدؼ التحقؽ مف صالحية األدكات

لمتطبيؽ عمى العينة الفعمية ,كذالؾ مف خالؿ حساب صدقيا كثباتيا بالطرؽ اإلحصائية المالئمة.
 -عن

فع :

تـ اختيار عينو الدراسة الفعمية كىي عبارة عف مجمكعة كاحدة (فصؿ دراسي كاحد) كمجمكعة

تجريبية حيث بمغ عدد طالباتيا ( )32طالبة ممحؽ رقـ ( )1تتعمـ كحدة جسـ االنساف المطكرة في
ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك ,كقد كتـ اختيارىـ بصكرة قصديو ,كذلؾ لقرب المدرسة مف بيت

الباحثة ,كلتكفر األدكات المناسبة في معممو لتطبيؽ دراسة الباحثة ,حيث تـ الحصكؿ عمى إذف خطي

مف ك ازرة التربية كالتعميـ مف مدير منطقة الكسطى (البريج كالنصيرات) التعميمية ممحؽ رقـ (,)2

مكجيا إلى مدرسة النصيرات االبتدائية المشتركة ( د) بمحافظة الكسطى.
بعا /م غ

 -1م غ

:

م قل( ج بي):

كىك ذلؾ المتغير الذم يبحث أثره في متغير آخر ,كلمباحثة القدرة عمى التحكـ فيو ,كالكشؼ

عف اختالؼ ىذا األثر باختالؼ قيمو ,أك فئاتو ,أك مستكياتو ( عكدة كمكاكم.)115 :1997 ,

كالمت غير المستقؿ في ىذه الدراسة يتمثؿ في تدريس كحدة جسـ اإلنساف المطكرة في ضكء بعد

تعميؽ المعرفة لمارزانك بمبحث العمكـ لطالبات الصؼ الراب األساسي.
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ابع:

 -2م غ

كىك ذالؾ المتغير الذم تسعى الباحثة لمكشؼ عف أثر المتغير المستقؿ فيو  ,كال يتدخؿ

الباحث في ىذا المتغير ,كلكنو يالحظ أك يقيس ما يمكف أف يترتب عمى األثر الذم يحدثو المتغير
المستقؿ (عكدة كمكاكم.)116 :1997 ,

كالمتغير التاب في ىذه الدراسة يتمثؿ في التفكير االستداللي.
:

خام ا /أ و

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالتي تتمثؿ في التعرؼ عمى أثر تطكير كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ
في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك عمى التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ الراب األساسي.
استخدمت الباحثة األدكات التالية :

 -1بطاقة تحميؿ المحتكل ممحؽ رقـ (.)3

 -2اختبار التفكير االستداللي مف إعداد ( د .عبد اهلل عبد الرحمف المقكشي) ممحؽ رقـ(.)4
كالتفصيؿ بالتالي:


و

م خ م با

:

األداة األكلى بطاقة تحميؿ المحتكل ,كاألداة كالثانية اختبار التفكير االستداللي ,كفيما يمي عرض

تفصيمي ألدكات الدراسة:

-1

و ى :بطاق

ح ل مح وى:

ىدفت بطاقة تحميؿ المحتكل إلى تحميؿ محتكل كحدة جسـ اإلنساف لمصؼ الراب األساسي

في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك ,كمعرفة مدل ما تتضمنو الكحدة ليذا البعد ,كقد اشتممت بطاقة
تحميؿ المحتكل عمى قائمة بلنشطة مارزانك الثمانية كالتي ذكرت مسبقا.

كيقصد بلسمكب تحميؿ المحتكل حسب تعريفات بيارسكف ( (Pearsonانو":أسمكب في البحث

لكصؼ المحتكل الظاىر كصفا مكضكعيا منتظما ككميا" ( جابر ككاظـ.)208 :2006 ,

كتحميؿ المحتكل ىك احد المناىج المستخدمة في دراسة محتكل المادة التعميمية ,حيث يتـ

اختيار عينة مف المادة مكضكع التحميؿ كتقسيميا كتحميميا كما كنكعا عمى أساس خطة منيجية منظمة

(العبد كعزمي.)208 :1998 ,
-1

 -وف ما ي ع ض إج ء

بطاق

ح ل مح وى:

حصول ع ى أنشط بع عم ق مع ف ما نو :

إف اليدؼ مف عممية الحصكؿ عمى أنشطة بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك ىك استخداـ تمؾ

األنشطة في تحميؿ محتكل كحدة جسـ اإلنساف في كتاب العمكـ لمصؼ الراب األساسي لمعرفة مدم
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تكافر ىذه االنشطة في ىذه الكحدة كحتى تتمكف الباحثة بعد ذالؾ مف تطكير ىذه الكحدة في ضكء بعد
تعميؽ المعرفة لمارزانك ,ك قد قامت الباحثة بالخطكات التالية:

 -1اإلطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات العالقة ببعد تعميؽ المعرفة لمارزانك مثؿ

دراسة ( االحمرم -2013 ,سركر -2012,لبد – 2009 ,الرحيمي -2007 ,عيطة.)2007 ,

 -2الحصكؿ عمى بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك كالذم يعني "إثارة التساؤالت عف المعمكمات كالميارات
ك إعادة صياغتيا بشكؿ جديد ,كتقديـ األسئمة المفتكحة ,ككض الطالبات في مكاقؼ محيرة كيعني

أيضا أف المعرفة المكتسبة ال تبقى ساكنة في الذاكرة طكيمة المدل ,فيي تتغير باستمرار نتيجة خبرات

أك معمكمات أك مكاقؼ تعميمية جديدة " ,كقد حدد مارزانك األنشطة المتضمنة في ىذا البعد كتتمثؿ

في ( :مارزانك كآخركف.)96 :1998 ,
أ-

المقارنة.

ب-

التصنيؼ.

ث-

االستنباط.

ح-

بناء الدليؿ المدعـ.

د-

تحديد كجية النظر.

ت-
ج-
خ-

االستقراء.

تحميؿ األخطاء.
التجريد.

 -3بناء بطاقة تحميؿ المحتكل المتضمنة ألنشطة بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك كعرضيا عمى

المشرؼ.

 -4تكزي بطاقة تحميؿ المحتكل المتضمنة ألنشطة بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك عمى مجمكعة مف

التربكييف كقد تـ تجمي آرائيـ كدراستيا ,كاإلفادة منيا في تحسيف القائمة.

 -5تعديؿ القائمة في ضكء المقترحات مف المحكميف ككضعيا في صكرتيا النيائية.
 -2ح ل مح وى :
كقد قامت الباحثة بتحميؿ محتكل كحدة جسـ اإلنساف متبعو الخطكات التالية:

 -1تحديد عينة التحميؿ ,حيث اشتممت عينة التحميؿ عمى كحدة جسـ اإلنساف في كتاب العمكـ المقرر

عمى الصؼ الراب األساسي لمفصؿ الدراسي األكؿ.

 -2تحديد اليدؼ مف عممية تحميؿ المحتكل ,حيث ىدفت ىذه العممية إلى التعرؼ إلى مدل تكافر

بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك في محتكل كحدة جسـ اإلنساف في كتاب العمكـ المقرر عمى الصؼ الراب

األساسي لمفصؿ الدراسي األكؿ.
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 -3التعرؼ إلى طرؽ تحميؿ المحتكل المناسبة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة مف خالؿ االطالع عمى األدب

التربكم المتعمؽ بيذا الجانب.

 -4تحضير بطاقة التحميؿ التي جيزت مسبقا حيث اعتمدت البطاقة عمى ثمانية أنشطة رئيسية

كأساسية في بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك.

 -5تحديد كحدة التحميؿ ,حيث اختيرت كحدة الفقرة ككحدة لتحميؿ محتكل كحدة جسـ اإلنساف عمى

اعتبار أنيا تمثؿ ما قد يتضمف المحتكل مف مؤثرات بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك.
 -6ضو بط عم

ح ل ضو بط

ح ل ،ح ث ح كم عم

ا :

أ -تمت عممية التحميؿ في ضكء المحتكل كال يشمؿ عمى تحميؿ األىداؼ العامة لممرحمة أك األىداؼ
الخاصة.

ب -تشتمؿ عممية التحميؿ عمى كحدة جسـ اإلنساف في كتاب العمكـ لمصؼ الراب األساسي لمفصؿ

الدراسي األكؿ.

ت -استخداـ اإلحصائيات المناسبة المعدة لرصد النتائج م رصد كؿ كحدة كفئة تحميؿ.
عم

 -7خطو

ح ل:

أ -قراءة محتكل كحدة جسـ اإلنساف لمصؼ الراب األساسي قراءة تحميمية لككنو مكضكع عممية
التحميؿ كذالؾ لتحديد الفقرات .

ب -البدء بعممية التحميؿ لتحديد مدل تضمف محتكل جسـ اإلنساف ألنشطة مارزانك المتضمنة في

قائمة التحميؿ.

ت -تفريغ نتائج التحميؿ كتصنيفيا كتحكيميا إلى تك اررات ثـ إلى نسب مئكية يمكف تفسيرىا ك التعميؽ

عمييا.
-8

حقق من ص ق وثبا

أ -ص ق

ح ل:

ح ل:

ىدفت عممية التحقؽ مف صدؽ التحميؿ إلى معرفة مدم قياس أداة التحميؿ (بطاقة التحميؿ) ما

كضعت لقياسو ,يعتمد صدؽ التحميؿ عمى صدؽ أداة التحميؿ (بطاقة التحميؿ) ,لذالؾ قامت الباحثة
بعرض بطاقة التحميؿ عمى لجنة مف المحكميف كالمتككنة مف بعض التربكييف كبعض المعمميف

المتميزيف في ىذا المجاؿ ممحؽ رقـ ( ,)5كذالؾ إلبداء رأييـ حكؿ قائمو أنشطة مارزانك في بطاقة

التحميؿ كمدل شمكلية فقرات التحميؿ كعينتيا ككحدتيا ,كدقة ضكابط عممية التحميؿ ,كفي ضكء ذالؾ
تـ إجراء التعديالت الالزمة بحسب آراء كمقترحات السادة أعضاء لجنة التحكيـ كالكصكؿ لصكرتيا

النيائية.
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-

ح ل:

ثبا

كلمتلكد مف ثبات تحميؿ المحتكل قامت الباحثة باستخداـ نكعيف مف الثبات كىما:

 -1ثبا

ح ل عب

من:

كيقصد بثبات التحميؿ عبر الزمف ىنا نسبة االتفاؽ بيف نتائج عمميتي التحميؿ التي قامت
بإجرائيا الباحثة عمى كحدة جسـ اإلنساف في كتاب العمكـ لمصؼ الراب األساسي حيث كانت المدة

الزمنية بيف نياية التحميؿ األكؿ كبداية التحميؿ الثاني مدة شيريف ,كالجدكؿ رقـ ( )1يكض نتائج

عمميات التحميؿ عبر الزمف ,كاستخدمت الباحثة معادلة ىكلستي ( )Holistiلحساب معامؿ الثبات:
( عفانة.)134 :2002 ,

معامؿ الثبات=

عدد نقاط االتفاؽ
عدد نقاط االتفاؽ +عدد نقاط االختالؼ
ج ول قم ()1

وضح ن ائ عم ا
وح

م

ح يا

كحدة جسـ اإلنساف

ح ل

ول

21

ح ل عب
ح ل ثاني
19

× 100
من
ن ب

مئو

ال فاق

86.36

كيتض مف الجدكؿ رقـ ( )1أف نسبة االتفاؽ كانت عالية بيف كؿ مف عمميتي التحميؿ حيث
بمغت النسبة بيف التحميؿ األكؿ كالثاني (  ,)%86.36كىي نسبة تدؿ عمى ثبات عممية التحميؿ عبر

الزمف.

 -2ثبا

ح ل عب

ف :

كيقصد بو مدل االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي تكصمت إلييا الباحثة كبيف نتائج التحميؿ التي
تكصؿ إلييا المختصكف في مجاؿ تدريس العمكـ ,كقد اختارت الباحثة زميمة أخرل ليا خبرة في تدريس

مادة العمكـ لمصؼ الراب  ,كطمبت منيا القياـ بعممية التحميؿ بشكؿ مستقؿ ,كتـ حساب الثبات عبر
األفراد باستخداـ معادلة ىكلستي ) (Holistiالتي ذكرت مسبقا ,كالجدكؿ رقـ ( )2يكض ذلؾ.
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ج ول قم ()2

ٌوضح معامالت االتفاق (الثبات) فً تحلٌل وحدة جسم اإلنسان بٌن المحللتٌن.
وح

م

باحث

ح يا

كحدة جسـ اإلنساف

يتض

مح

19

20

مئو
95.00

مف الجدكؿ رقـ ( )2أف نسبة االتفاؽ بيف تحميؿ الباحثة كالمحممة األخرل كانت

( )%95.00مما يدؿ عمى ثبات تحميؿ الباحثة.
-2

ثان

ن ب

ال فاق

ثان  :خ با

فك

ال ي (وضع ىذ الخ با

ال

 .عب هلل عب

حمن مقوشي)

كض ىذا االختبار د.عبد اهلل عبد الرحمف المقكشي عاـ (2006ـ) ,كيتككف في صكرتو األصمية مف
( ) 18سؤاؿ اختيار متعدد متنكع في الميارات الفكرية حيث يقكـ المبحكث بكض إشارة (

) عند

اإلجابة الصحيحة ,كيتككف اختبار التفكير االستداللي مف عدة تعميمات مكضحة بالتفصيؿ في ممحؽ

رقـ(.)4
استقر الرأم عمى اختيار ىذا االختبار بعد االطالع عمى التراث السيككلكجي في مجاؿ

التفكير االستداللي ,كعمى بعض مقاييس التفكير االستداللي ,كنظ ار لقدرة ىذا االختبار عمى قياس
المرحمة الذىنية لمطالب فكؽ  8سنكات (حسب نظرية بياجيو) ,كسيكلة تطبيقو ,لقد قامت الباحثة
باستخدامو كلداة لقياس التفكير االستداللي.

كقد قامت الباحثة بمراجعة فاحصة لالختبار في صكرتو األصمية ,ككجدت أف ىناؾ بعض

األسئمة التي ال بد مف تغيير شكميا كليس مضمكنيا لتصب أكثر ألفة بالنسبة لطالب الصؼ الراب

األساسي ,كلتتناسب م بيئة مجتمعنا الفمسطيني.
-1

ج ب ال طالع الخ با

فك

ال

ال ي:

بعد تجييز اختبار التفكير االستداللي بصكرتو األكلية قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة

استطالعية قكاميا ( )30طالبة مف طالبات الصؼ الراب األساسي اختيركا مف خارج عينة الدراسة
الفعمية مف مدرسة النصيرات االبتدائية المشتركة (ك) ,كقد أجريت التجربة االستطالعية بيدؼ:
 -1حساب مدل صدؽ كثبات اختبار التفكير االستداللي.

 -2تحديد الزمف الذم تستغرقو إجابة اختبار التفكير االستداللي عند تطبيقو عمى عينة البحث.
حيث قامت الباحثة بتحميؿ استجابات طالبات التجربة االستطالعية عمى بنكد اختبار التفكير
االستداللي بغرض استخراج صدؽ كثبات التفكير االستداللي
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 -1ص ق خ با

فك

ال ي:

ال

كلمعرفة مدل صدؽ اختبار التفكير االستداللي أكالن قامت الباحثة بعرضو عمى مجمكعة مف

المحكميف ,ثانيا تـ قياس مدل صدؽ االتساؽ الداخمي:
أ -ص ق محكم ن :

تـ عرض اختبار التفكير االستداللي في صكرتو األكلية عمى لجنة مف المحكميف كالمتككنة

مف بعض التربكييف كبعض المعمميف المتميزيف في ىذا المجاؿ ,حيث قامكا بإبداء آرائيـ ,كمالحظاتيـ
حكؿ مناسبة أسئمة االختبار ,كمدل مالئمتيا لمغرض الذم أعد مف أجمو االختبار ,ككذلؾ كضكح

صياغتو المغكية ,كفي ضكء ذلؾ أكصكا بحذؼ األسئمة مف(  )14إلى (  ) 18كتعديؿ بعضيا اآلخر

ليصب عدد أسئمة االختبار ( )13سؤاالن ,كذالؾ ألنيا تفكؽ قدرات التالميذ العقمية ,كليصب االختبار

مناسب لبيئة مجتمعنا الفمسطينية.
 -ص ق ال اق

خي :

جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار التفكير االستداللي عف طريؽ حساب معامؿ

ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار ,كالدرجة الكمية لالختبار كذلؾ باستخداـ
البرنامج اإلحصائي ( , )SPSSكالجدكؿ رقـ ( )3يكض ذالؾ:
معامل

ج ول قم ()3

باط كل فق من فق
ؤل

قم

كل الخ با و ج

معامل ال باط

م وى

ك
ال

1

0.467

دالة عند 0.01

2

0.448

دالة عند 0.05

3

0.504

دالة عند 0.01

4

0.676

دالة عند 0.01

5

0.560

دالة عند 0.01

6

0.843

دالة عند 0.01

7

0.804

دالة عند 0.01

8

0.696

دالة عند 0.01

9

0.538

دالة عند 0.01

10

0.400

دالة عند 0.05

11

0.606

دالة عند 0.01

12

0.706

دالة عند 0.01

13

0.653

دالة عند 0.01

**"ر" الجدكلية عند درجة حرية ( , )28كعند مستكل داللة (0.463 = )0.01
*"ر" الجدكلية عند درجة حرية ( , )28كعند مستكل داللة (0.361 = )0.05
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الخ با

يتض مف الجدكؿ السابؽ جدكؿ رقـ ( )3أف جمي األسئمة دالة إحصائيان عند مستكل داللة

( )0.05كىذا يؤكد أف االختبار يتمت بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.
خ با

 -2ثبا

ال

فك

ال ي:

أجرت الباحثة طريقتيف لمتلكد مف ثبات االختبار ,كذلؾ بعد تطبيقو عمى أفراد العينة االستطالعية,

كىما التجزئة النصفية ,كمعامؿ ككدر ريتشاردسكف  ,21كالتفصيؿ بالتالي:
أ -ط ق

نصف :

جئ

تـ استخداـ درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات اختبار التفكير االستداللي بطريقة التجزئة
النصفية؛ حيث احتسبت درجة الفقرات الفردية لالختبار ,ككذلؾ درجة الفقرات الزكجية لالختبار ,كذلؾ

بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرل التعديؿ باستخداـ معادلة جتماف ,فكانت معامالت
الثبات بطريقة التجزئة النصفية قبؿ التعديؿ ( ,)0.878كبعد التعديؿ ( ,)0.887كىذا يدؿ عمى أف
االختبار يتمت بدرجة عالية مف الثبات ,كمف خالؿ ذالؾ تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا الختار تفكير

االستداللي عمى عينة الدراسة الفعمية.
 -ط ق كو -

ون : 21

شا

استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات ,كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار ,حيث

حصمت عمى قيمة معامؿ ككدر ريتشارد سكف ( ) 21لمدرجة الكمية لالختبار ككؿ كالجدكؿ رقـ ()4
يكض ذلؾ طبقان لممعادلة التالية ( :ممحـ)266 :2000 ,
ر 21
حيث أف  :ـ  :المتكسط
ع

يتض

فق

=1

ـ(ؾ–ـ)

ع 2ؾ
ع : 2التبايف

ؾ  :عدد الفقرات
ج ول قم ()4

و با ن و م و ط ومعامل كو

معا

ك

ع2

م

الدرجة الكمية

13

12.823

9.267

شا

ون 21
معامل كو

شا

ون 21

0.859

مف الجدكؿ السابؽ جدكؿ رقـ ( )4أف معامؿ ككدر ريتشارد سكف( ) 21لالختبار ككؿ

كاف( )0.859كىي قيمة عالية ,كبذلؾ تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة الفعمية.
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 -3ح

من الخ با :

بدأت عممية التطبيؽ في كقت محدد ,كتركت الباحثة الكقت مفتكحا أثناء التطبيؽ لجمي طالبات العينة

االستطالعية  ,كقامت الباحثة بتسجيؿ الكقت الذم استغرقتو أكؿ خمس طالبات ,كآخر خمس طالبات
 ,كمف ثـ حساب متكسط الزمف باستخداـ المعادلة التالية:

زمف إجابة أكؿ خمس طالبات  +زمف إجابة آخر خمس طالبات

متكسط الزمف = ---------------------------------------
10

كقد تمت إضافة خمس دقائؽ لقراءة التعميمات كاالستعداد لإلجابة كالرد عمى استفسارات الطالبات,
كبذالؾ حدد الزمف الكمي لتطبيؽ االختبار كىك ( 45دقيقة)


خطو

:

تـ عرض الخطكات التي اتبعتيا الباحثة في دراستيا بشكؿ مفصؿ  ,كسيتـ عرض ىذه الخطكات

بشكؿ مختصر:

 _1االطالع عمى األدب التربكم المتعمؽ بمكضكع الدراسة الحالية كاالطالع عمى الدراسات

السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة.

 _2الحصكؿ عمى األنشطة المتضمنة في "بعد تعميؽ المعرفة".

-3بناء بطاقة التحميؿ المتضمنة أنشطة بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك كعرضيا عمى المشرؼ.

-4تكزي بطاقة التحميؿ المتضمنة أنشطة بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك عمى لجنة مف المحكميف
كالمتككنة مف بعض التربكييف كبعض المعمميف المتميزيف في ىذا المجاؿ كقد تـ تجمي آرائيـ

كدراستيا ,كاإلفادة منيا في تحسيف القائمة.

-5تعديؿ القائمة في ضكء المقترحات مف المحكميف ككضعيا في صكرتيا النيائية.

 _6تحميؿ محتكل كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ الفمسطيني لمصؼ الراب األساسي.

_ 7حساب ثبات تحميؿ المحتكل .

_ 8ثـ رصد النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا.

 _9قامت الباحثة بعرض نتائج التحميؿ عمى بعض التربكييف كبعض المعمميف المتميزيف في ىذا

المجاؿ كذلؾ لكض معايير لقبكؿ نسب تحميؿ محتكل كحدة جسـ اإلنساف في ضكء بعد تعميؽ

المعرفة كفي ضكء آرائيـ تـ تحديد األنشطة األكثر حاجة.

 _10إعداد الكحدة المطكرة ,ككؿ ما يصاحبيا مف أنشطة ككسائؿ في ضكء نتائج التحكيـ كالتحميؿ,

كعرضيا عمى المحكميف.

_ 9تجييز اختبار التفكير االستداللي كىك اختبار معد مف قبؿ( د .عبد اهلل عبد الرحمف المقكشي)

كعرضو عمى المحكميف.
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_ 10التلكد مف صدؽ كثبات لالختبار.
 _11قياس األداء القبمي لالختبار.

_ 12تنفيذ الكحدة المطكرة ( كحدة جسـ اإلنساف).
 _13قياس األداء ألبعدم لالختبار .

 _14تصحي االختبار كجم البيانات كتحميؿ النتائج.
_15مناقشة كتفسير النتائج.

_ 16تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ ليا.


معا ج إلحصائ :

تمت معالجة البيانات باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية "  " SPSSباستخداـ

الحاسكب كذالؾ إلجراء التحميالت اإلحصائية التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة كالمتمثمة في
األساليب اإلحصائية التالية:

-1معادلة ىكلستي لمعرفة ثبات التحميؿ عبر الزمف كبيف األفراد.
 -2معامؿ االرتباط بيرسكف كقد استخدمتو الباحثة لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي" ,ىك الذم يعتمد

في حسابو عمى القيـ األصمية مباشرة كتككف قيمتو محصكرة بيف الصفر ك (  )1- ,1+كيككف
االرتباط مكجبا إذا كانت العالقة بيف المتغيريف طردية  ,كسالبا إذا كانت العالقة مكجبة" ( .ممحـ,

)181 :2000

 -3معامؿ ارتباط سيبرماف براكف لمتجزئة النصفية المتساكية "ىك الذم يستخدـ رتب القيـ بدالن مف

القيـ ذاتيا في حساب االرتباط كذلؾ لسيكلة استخدامو" (ممحـ( 182: 2000,

 -4معادلة جتماف لمتجزئة النصفية غير المتساكية حيث احتسبت درجة الفقرات الفردية لالختبار,

ككذلؾ درجة الفقرات الزكجية لالختبار لحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف.

 -5معامؿ ارتباط ككدر ريتشاردسكف لمتلكد مف ثبات أداة الدراسة كىك طريقة مف طرؽ حساب

الثبات إليجاد معامؿ ثبات االختبار.

 -6النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كىي طريقة لعرض البيانات الكصفية أك الكمية  ,كتيدؼ

إلى تبسيط العمميات اإلحصائية كتبكيبيا في صكرة مناسبة تيسر إجرائيا بسرعة كدقة.
 -7اختبار ت لمعينة الكاحدة " ." T. test Paired sample

 -8معامؿ بالؾ لمكسب المعدؿ كذلؾ لمعرفة مدل فاعمية كحدة جسـ اإلنساف المطكرة في ضكء بعد
تعميؽ المعرفة لمارزانك.

 -9قانكف مرب إيتا (  ) Ƞ²الخاص بحجـ التلثير لمتحقؽ مف أثر الكحدة المطكرة في ضكء بعد تعميؽ
المعرفة لمارزانك في تنمية التفكير االستداللي بمبحث العمكـ لدم طالبات الصؼ الراب األساسي.
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 -10اختبار ت لمعينة الكاحدة " " T. test Paired sampleلمعرفة الفرؽ بيف متكسط التطبيقيف

القبمي كالبعدم لمعينة.

 -11المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ في بيف متكسطات

درجات المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ الكحدة المطكرة في اختبار التفكير االستداللي.
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انفصم اخلايس
َتائج اندراست
ول·

 إجاب

ؤل

 إجاب

ؤ ل ثاني·

 إجاب

ؤ ل ثا ث·

 إجاب

ؤل

بع·

 إجاب

ؤ ل خام ·



حقق من ف ض ·



وص ا و مق حا .
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فصل خام
ومناقش يا

ن ائ

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة بعد تعميؽ المعرفة كأنشطتو الثمانية كىك مف ضمف خمسة
أبعاد لمارزانك  ,كمعرفة مدل تكافر بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك في كحدة جسـ اإلنساف بمبحث العمكـ

الفمسطيني لمصؼ الراب األساسي ,كما ىدفت إلى إعداد كحدة جسـ اإلنساف المطكرة بمبحث العمكـ

لمصؼ الراب في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك ,ككذلؾ معرفة أثر تطكير كحدة جسـ اإلنساف
بمبحث العمكـ في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمار ازنك عمى تنمية التفكير االستداللي لدل طالبات

الصؼ الراب األساسي.
 ن ائ ومناقش

 -3إلجاب عن

ؤل

ؤل

ول:

ول و ذي نص ع ى "ما م ى و ف بع عم ق مع ف

وح ج م إلن ان بمبحث ع وم ف ط ني صف

بع

ما نو في

ا ي؟"

تـ تصميـ بطاقة تحميؿ المحتكل كالتي تـ إعدادىا مسبقا في الفصؿ الراب مف ىذه الدراسة عمى ىيئة

أداة تحميؿ المحتكل كمف ثـ تحميؿ محتكل كحدة جسـ اإلنساف في كتاب العمكـ لمصؼ الراب

األساسي.

كبعد التلكد مف ثبات أداة بطاقة تحميؿ المحتكل تـ كض أنشطة مارزانك المتضمنة في بعد تعميؽ

المعرفة في قائمة تكض تكرارىا في الكتاب المقرر الجدكؿ رقـ ( )5يكض ذلؾ.
ج ول قم ()5

أنشط بع عم ق مع ف ما نو وم ى ضمنيا في وح ج م إلن ان .
أنشط بع عم ق مع ف ما نو م ضمن في وح ج م إلن ان

ك

 -1المقارنة.

0

0.0

 -2التصنيؼ.

5

26.3

 -3االستقراء.

3

15.8

 -4االستنباط.

4

21.1

 -5تحميؿ األخطاء.

1

5.3

 -6بناء الدليؿ المدعـ

1

5.3

 -7التجريد

2

10.5

 -8تحديد كجية النظر

3

15.8

19

100.0

المجمكع
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ن ب

مئو

يتض مف خالؿ نتائج عممية التحميؿ الذم يبينيا الجدكؿ رقـ ( )5كالذم ىدؼ إلى معرفة

مدل ما تتضمنيا كحدة جسـ اإلنساف لبعد تعميؽ المعرفة بمبحث العمكـ لمصؼ الراب األساسي أف

بطاقة التحميؿ المكجكدة في ممحؽ رقـ ( )3تضمنت  104نشاط مف مجمكع أنشطتيا حيث كجدت

الباحثة مف ضمف  104نشاط  19نشاط مكجكد في فقرات الكحدة مقابؿ  85نشاط غير مكجكد في

فقراتيا .كعمى ىذا األساس قامت الباحثة بعرض نتائج التحميؿ عمى بعض التربكييف كبعض المعمميف
المتميزيف في ىذا المجاؿ كذلؾ لكض معايير لقبكؿ نسب تحميؿ محتكل كحدة جسـ اإلنساف في

ضكء بعد تعميؽ المعرفة ,كفي ضكء آرائيـ تـ تحديد األنشطة األكثر حاجة ,كبالتالي قامت الباحثة
بتطكير كحدة جسـ اإلنساف في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك.
ن ائ ومناقش

 -4إلجاب عن

ؤ ل ثاني:

ؤ ل ثاني و ذي نص ع ى "ما صو

ما

مطو عن وح
بع

في ضوء بع عم ق مع ف ما نو بمبحث ع وم ف ط ني صف

ج م إلن ان

ا ي؟"

قامت الباحثة بعدة خطكات تفصيمية في الفصؿ الراب إلعداد المادة المطكرة عف كحدة جسـ اإلنساف

في ضكء بعد تعميؽ المعرفة في كتاب العمكـ الفمسطيني لمصؼ الراب األساسي ,كتظير صكرة المادة
المطكرة في ممحؽ رقـ ( )6كتتككف المادة المطكرة مف التالي:
.1

أىداؼ كحدة جسـ اإلنساف لمصؼ الراب كما ىي دكف إجراء أم تغيرات بيا.

.2

دركس كحدة جسـ اإلنساف المطكرة في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك كىي( الجياز

.3

يشتمؿ كؿ درس عمى أنشطة بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك المناسبة لكؿ فقرة بالدرس.

اليضمي كعممية اليضـ – المغذيات كأنكاعيا -الجياز التنفسي).

 ن ائ ومناقش

 .4إلجاب عن

ؤ ل ثا ث:

ؤ ل ثا ث و ذي نص ع ى "ما فاع

ع وم في ضوء بع
بع

ا ي بغ ؟"

عم ق مع ف

ما نو في

فك

طو وح
ال

ج م إلن ان بمبحث

ال ي ى طا با

صف

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية "ال يكجد فرؽ ذا داللة إحصائية عند

مستكل داللة ( ) 0.05≤ αبيف متكسطي درجات الطالبات في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار
التفكير االستداللي لدل عينة الدراسة".

-كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة " "T. test Paired sample

كجدكؿ رقـ (  )6يكض ذلؾ.
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ج ول قم () 6
م و طا و النح فا
طا با
بع
الدرجة
الكمية
لالختبار

مع ا

وق م " " وم وى

مجموع

ج ب

طب ق

ع

ال

قبل وبع طب ق وح

ع ف إ ى ف وق ب ن م و طا
مطو في خ با

النح ف

مو ط

مع ا ي

قبمي

32

5.969

2.087

بعدم

32

11.563

1.190

قم " "
14.210

ال

فك

جا

ال ي

قم

م وى

ال

ال

0.000

دالة عند
0.01

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )31كعند مستكل داللة ( 2.02 = )α ≤ 0.05

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )31كعند مستكل داللة (2.70 = )α ≤ 0.01

يتض مف الجدكؿ رقـ ( )6أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية في الدرجة

الكمية لالختبار عند مستكل داللة ( )0.01كىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ ذات داللة إحصائية لدل عينة
الدراسة قبؿ كبعد تطبيؽ كحدة جسـ اإلنساف المطكرة في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك ,ككانت
الفرؽ لصال

تلثير ايجابيان عمى التفكير
التطبيؽ ألبعدم ,كىذا يعني أف الكحدة المطكرة أثرت
ان

االستداللي لدل الطالبات ,فتصب الفرضية عمى الشكؿ التالي" يكجد فرؽ ذات داللة إحصائية عند

مستكل داللة ( )0.05=αبيف متكسطي درجات الطالبات في التطبيؽ القبمي ك ألبعدم الختبار التفكير
االستداللي لدل عينة الدراسة".

كتتفؽ ىذه النتيجة م النتائج التي تكصؿ إلييا كؿ مف فت

اهلل ( ,)2008السالمات

( ,)2007الرحيمي ( ,)2007حسنيف ( ,)2006صال كبشير ( ,)2005العراقي ( , )2004البعمي

( ,)2003الباز ( )2001في التلثير اإليجابي لنمكذج مارزانك عمى أنكاع التفكير المختمفة ,كاختمفت
دراستي م دراسة العتيبي ( ,)2001في استخدامو الختبار التفكير االستداللي الجاىز مف إعداد د.
محمد المفتي .حيث استخدمت الباحثة في دراستيا اختبار جاىز مف إعداد د .عبد اهلل عبد الرحمف

المقكشي .كاختمفت دراستي أيضان م دراسة ظاىر ( )2012كفكرة ( )2010كشعت ( ,)2009كحجي

( )1998كالمكلك ( )1997لتطبيقيـ لدراستيـ عمى الصفكؼ األساسية العميا حيث طبقت دراستي عمى
الصفكؼ األساسية الدنيا.
كلمتعرؼ عمى فاعمية كحدة جسـ اإلنساف المطكرة في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك قامت
الباحثة بحساب حجـ التلثير كالجدكؿ رقـ ( )7يكض حجـ التلثير بكاسطة و
كؿ مف ""d" , " η 2
كبالؾ.
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ج ول قم ( )7

ق م " " و " " η 2و " "dوبالك
بع
الدرجة الكمية
لالتجاه

2

قم " "

قم

14.210

0.867

η

ج

ك

الخ با

قم d

بالك

5.104

1.23

حجم

أث

كبير

كمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتض أف قيمة مرب إيتا  0.867األمر الذم يدؿ عمى أف حجـ

التلثير كب ير ,مما يدلؿ عمى تلثير الكحدة المطكرة ,كيعزز ذالؾ قيمة الكسب المعدؿ لبالؾ كالذم
يساكم  1.23كىك اكبر مف الحد الذم حدده بالؾ لحجـ التلثير ( )1,2األمر الذم يبيف فاعمية الكحدة

المقترحة.


وص ا :

تكصي الباحثة في ضكء النتائج باالتي:
.1

االستناد إلى نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك عند تطكير مناىج العمكـ بما يتكافؽ م كاق مجتمعنا

.2

االستفادة مف محتكل المادة المطكرة التي أعدتيا الباحثة في تدريس كحدة جسـ اإلنساف بمبحث

الفمسطيني.

العمكـ لمصؼ الراب األساسي لما ليا مف أثر إيجابي عمى التفكير االستداللي.

.3

التركيز عمى التجارب العممية.

.4

مشاركة الطمبة أنفسيـ في األنشطة الصفية ك التي تجعؿ التعمـ أكثر مركنة ,كتشج عمى

.5

االبتعاد عف السرد في المعمكمات ,كاخراج الطمبة مف أجكاء التمقيف ألف مادة العمكـ الحياتية

.6

التعمـ ذم المعنى ,كبقاء أثر التعمـ .

العامة تتخمميا الكثير مف المكاقؼ العممية .

اىتماـ معممي العمكـ بتنمية ميارات تفكير الطمبة كخاصة ميارات التفكير االستداللي لما ليا

أثر كبير في عممية تعمـ العمكـ.
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 مق حا :
تقترح الباحثة في ضكء النتائج كالتكصيات باآلتي:

.1

تطكير كتب العمكـ لممرحمة األساسية الدنيا بفمسطيف في ضكء بعد مارزانك.

.2

برنامج في مادة العمكـ لمصؼ الراب األساسي في ضكء بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك لتنمية

.3

تصميـ برمجيات كسائط متعددة تخدـ منيج العمكـ لمصؼ الراب األساسي في ضكء بعد تعميؽ

.4

ميارات التفكير االستداللي لدل الطمبة.
المعرفة لمارزانك لدل الطمبة .

عمؿ دكرات لممعمميف لمتعرؼ عمى أبعاد التعمـ لمارزانك الخمسة كىي ( االتجاىات االيجابية

نحك التعمـ  -اكتساب كتكامؿ المعرفة  -تعميؽ المعرفة كصقميا  -االستخداـ ذم المعنى

لممعرفة  -عادات العقؿ المنتجة ) لما ليا مف أىمية في تحسيف التدريس الصفي لتضمنيا كيفية
التخطيط لمدركس كتنفيذىا كتقكيـ أداء التالميذ .
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املراجــــــع



م جع ع ب .


م جع

جنب .
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م جع ع ب
ق ن ك م

ناق " ,اإلسكندرية :دار المعرفة

 -1السيد ,عزيزة ( " :) 2000فك

 -2ابف منظكر ,جماؿ الديف(" :)1998

ان ع " ,ط  ,2ج  ,2بيركت :دار إحياء التراث

العربي.

بوي" ,ط ,4دار النشر ,غزة.

 -3األغا ,إحساف كاألستاذ ,محمكد (  " :)2002صم م بحث

 -4المقاني ,احمد كالجمؿ ,عمي (" :)2003معجم مصط حا

وط ق

بو

" ,الطبعة الثالثة ,القاىرة :عالـ الكتب لمنشر.

مع وف في مناى

 -5أبك رياش ,حسيف (  " :)2007ع م مع في" ,ط ,1عماف  :دار المسيرة لمنشر كالتكزي .
 -6أبك سكراف ,حناف (  " :)2006ث
ال

ال ي ى طا با

ال

ال ي و حص ل

صف

ا

ب نام مق ح في جب ع ى نم

" ,رسالة ماجستير (غير منشكرة ) ,جامعة األقصى ,غزة.

 -7أبك شمالو ,رشا ( " :)2013فاع

قائم ع ى ذكاء الصطناعي

ب نام

ي في مبحث كنو وج ا مع وما

كمية التربية ,جامعة األزىر ,غزة.

 -8أبك عككؿ ,ميسرة ("" :)2007

إلث ء مق

ى طا با

ع وم م ح

قو م أ ء مع م

 -9االحمرم ,صال ( " :)2013بطاق مق ح

نم

فك

حا ي عش بغ ",

ا

مفاى م " ,رسالة ماجستير(غير منشكرة)  ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

ما نو

ق

فك

غ النج

ن ا با مخططا
في ضوء نموذج

قو م" ,رسالة ماجستير( منشكرة) ,كمية التربية ,جامعة أـ القرل ,المممكة العربية السعكدية.

 -10األستاذ ,محمكد ك مطر ,ماجد ( " :) 2001أ ا ا
م ابع " ,ط  ,1كمية التربية ,جامعة األقصى ,غزة.

 -11األغا ,إحساف(  " :)2002بحث

مناى

مفيوم بن ،

نظ ما ،

بوي عناص ه ومناىجو وأ و و " ,غزة ,فمسطيف :مكتبة

اليازجي.

 -12الباز ,خالد (" :)2001فعالية استخداـ نمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ في تدريس مادة الكيمياء

عمى التحصيؿ كالتفكير المركب كاالتجاه نحك المادة لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم العاـ بالبحريف",
مؤ م

ع مي خام  ,التربية العممية لممكاطنة) ,يكليك  ,)2000,الجمعية المصرية لمتربية

العممية ,المجمد الثاني ,القاىرة.

 -13ألبعمي ,إبراىيـ (" :)2003فعا
حص ل و نم بعض عم ا

خ م نموذج ما نو بعا

ع م في

ع وم في

ع م ى الم ذ صف ثاني إلع ي" ,الجمعية المصرية لمتربية

العممية,المجمد السادس ,العدد الراب  ,مصر الجديدة.
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 -14بف سميماف ,سماح ( " :)2012ث

ال

ال ي و حص ل في ما

ك م اء

خ م نموذج

ى طا با

عم

صف

و ي في نم

ول ثانوي بمك

التربية ,جامعة أـ اقرم ,المممكة العربية السعكدية.
 -15جابر ,جابر (  " :)2006نم

فك

القاىرة :دار الفكر العربي.

 -16جركاف ,فتحي (  " :)2002ع م

م ىق ن صغا و كبا :

فك

فك

مك م " ,كمية

جا

ن",

م

مفاى م و طب قا "  ,ط , 3عماف  :دار الفكر

لمطباعة كالنشر كالتكزي .

ع م" ,نشرة تربكية ,مكتب التربية

 -17الجفرم ,عبد القادر (" :)2011نموذج ما نو إلبعا

كالتعميـ ,مكة المكرمة.

 -18الجيمي ,الصافي ( " :) 2008اثر استخداـ نمكذج جانيو في تدريس مفاىيـ التكنكلكجيا األجيزة

الدقيقة في تنمية التحصيؿ كالتفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم لذكم السعات

العقمية المختمفة" ,مؤ م

ع مي عش ون ( مناى

مصر.

 -19الحارثي ,إبراىيـ (  " :)2006أنو ع

 -20حبيب ,مجدم (  " :)1996فك ،

ع م و يو

) ،جامعة عيف شمس,

ثقاف

فك " ,ط ,1الرياض :مكتبة الشقرم.
و ال

نظ

ج ا " ,القاىرة :مكتبة النيضة

المصرية.
 -21حبيبي ,مجدم (" :)2003اتجاىات حديثة في تعميـ التفكير – استراتيجيات مستقبمية لأللفية

الجديدة" ,مكتبة النيضة العصرية ,القاىرة.

ع وم بميا

 -22حجي ,انتصار ( " :)1998ث إث ء مني

فك

ثامن" ,رسالة ماجستير (غير منشكرة) ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 -23حسانيف ,محمد (" :)2006فاع

عى ك ا

مفاى م و فك

مك

ب نام مع وفق نموذج أبعا

و ال جاه نحو ع م ف اء

ثانوي" ,رسالة دكتكراه )غير منشكرة) ,كمية التربية ,جامعة المنيا ,مصر.

 -24حمس ,سناء (  " :)2010ث إث ء مح وى
ى طا با

صف حا ي عش

اض ا

في نم

إلب عي ط ب

ع م في

ى طال
ميا

ع مي" ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية  ,غزة.

 -25الخزندار ,نائمة كآخركف (  " :)2006نم
 -26الخطيب ,عمـ الديف (" :)1988

ى ف

 -27الخميمي ,خميؿ ك آخركف ( " :)2006

صف
فك

صف
ف اء

ال

ول

ال ي

فك " ,جامعة األقصى ,غزة :مكتبة اآلفاؽ.

بو " ,الككيت :مكتبة الفالح.
ع وم في م حل

العربية المتحدة (دبي) :دار القمـ .
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ع م عام" ,اإلمارات

 -28دياب  ,سييؿ( " :) 1996أث إث ء منياج
طال

في ما

اض ا

الب ئي ع ى حص ل

صف خام

اض ا و جاىيم نحوىا" ,رسالة ماجستير ( غير منشكرة)  ,الجامعة اإلسالمية,

غزة.

 -29الرحيمي ,مريـ ( " :)2007ث
حص ل و نم

مع

ذكاء

خ م نموذج ما نو بعا

ى طا با

ع وم في

ع م في

منو " ,رسالة

صف ثاني م و ط با م ن

دكتكراه (منشكرة) ,جامعة أـ القرل ,مكة المكرمة ,المممكة العربية السعكدية.
ع وم من منظو

 -30زيتكف ,كماؿ ( " :)2000

كالنشر كالتكزي  ,اإلسكندرية ,مصر.

 -31السالمات ,محمد ) " :( 2007أث
عم طب

ا

مح

و جاىا يم نحو ما

ج

خ م إ

بنائ " ,المكتب العممي لمكمبيكتر

مبن

ع ا في حص يم مفاى م ف ائ

ع ى نموذج ما نو بعا

و نم

فك

ميا

ف اء" ,رسالة دكتكراه (غير منشكرة ,),جامعة عماف األىمية ,األردف.

 -32السنبؿ ,عبد العزيز كآخركف( " :)2004نظام

الرياض ,المممكة العربية السعكدية :دار ألخريجي.
 -33شاىيف ,عبد الحميد (  " :)2010طو

ع م في مم ك

عب

ناق

عو " ,ط,27

مني " ,كمية التربية بدمنيكر ,الدبمكـ الخاص ,قسـ

المناىج كطرؽ تدريس ,كتاب منشكر ,جامعة اإلسكندرية ,مصر.
 -34شحاتة ,حسف (  " :)2007طو

مصر :الدار المصرية المبنانية .

ع م في وطن ع بي ب ن و قع و م قبل" ,القاىرة ,

 -35شعت ,ناىؿ (" :)2009إث ء مح وى ين

بميا

فك

ف غ

في منياج صف عاش

بص ي" ,رسالة ماجستير( غير منشكرة ) ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

ا ي

شعيب ,عمي ( " :) ٩١١1االستقراء مف خالؿ الفيـ المفظي لدل األطفاؿ العادييف ك المعكقيف ",عمـ

النفس ,مجمد  , 5عدد  ,٩١نجراف ,السعكدية.
 -36شكؽ ,محمكد ( " :)1995طو

" ,عالـ الكتب السعكدية ,الرياض ,السعكدية.

مناى

 -37صال  ,مدحت ( " :)2009فعالية استخداـ نمكذج مارزانك إلبعاد التعمـ في تنمية التفكير
االستداللي كالتحصيؿ في مادة العمكـ كاالتجاه نحك المادة لدل تالميذ الصؼ األكؿ المتكسط بالمممكة

العربية السعكدية" ,مج

ب

ع م  ,)1(12 ,السعكدية.

 -38بف سميماف ,صال ك محمد ,سماح (  " :) 2012ث
نم

فك

ال

ال ي و حص ل في ما

ك م اء

ى طا با

مك م " ,رسالة ماجستير( منشكرة ) ,جامعة أـ القرل ,السعكدية.
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خ م نموذج
صف

عم

و ي في

ول ثانوي بمك

 -39صال  ,ماجدة كبشير ,ىدل (" :)2005استخداـ نمكذج أبعاد التعمـ في تنمية الميارات

كالمفاىيـ المرتبطة ببعض الخبرات التعميمية المتطمبة لطفؿ الركضة" ,جمع

وط ق

ى طا با

ال ك ون

طو

وح

ك ون ا

عا م

في ضوء معا

في نم

صف عاش بغ " ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة

اإلسالمية  ,غزة.

 -41الطيب ,عصاـ ( " :)2006أ ا

(نظ ا

فك

مصر :عالـ الكتب نشر تكزي طباعة.

 -42عبد الحميد ,جابر (  " :)2006نم
م

مص

 ,المجمد العاشر ,العدد األكؿ ,كمية التربية ,جامعة عيف شمس ,القاىرة.

 -40ضاىر ,دينا (  " :)2012ث
ميا

مناى

فك

ن" ,القاىرة :دار الفكر العربي.

مقا ن ونظ ا
صغا

م ىق ن

وبحوث معاص )",
جا

و كبا

 -43عبد السالـ ,عبد السالـ ( " :)2006تطكير مناىج التعميـ لتمبية متطمبات التنمية كمكاجية

تحديات العكلمة" ,مؤ م

ع م نوعي و و ه في

منشكر) ,كمية التربية ,جامعة المنصكرة ,مصر.
 -44عبد العزيز ,سعيد ( " :) 2009ع م

نم

فك

بش

وميا و

في عص

و طب قا

با

عو م ( ,كتاب
عم " ,ط,1

عماف :دار الثقافة.

 -45عبد اليادم ,نبيؿ ك أبك حشيش ,عبد العزيز كبسندم  ,خالد ( " :)2003ميا

و فك " ,ط  ,3عماف:دار المسيرة لمطباعة كالنشر.
 -46العبد ,عاطؼ كعزمي ,زكي( " :)1993
عام" ,القاىرة :دار الفكر العربي.

و

 -47عبيد  ,كليـ ك عفانة ,عزك (  " :)2003فك

و منياج م

 -48العتكـ ,عدناف كآخركف (" :)2005ع م نف
 -49العتيبي ,خالد (" :)2000فاع

من طال

مح

سعكد ,السعكدية.

ثانو بم ن

ي" ,الككيت  :مكتبة الفالح

بوي  :نظ

ب نام مق ح نم

ميا

أي

و طب ق" ,عماف :دار

فك

ال

ال ي ى ع ن

اض" ,الماجستير في عمـ النفس ,كمية التربية ,جامعة الممؾ

 -50العراقي ,شيريف ) " :( 2004فعا
ى أطفال م ح

في

إلحصائي و خ ما و في بحوث

لمنشر.

المسيرة لمطب كالنشر.

غ

ب نام في

نشط

عم

في نم

ميا

فك

اض" ،رسالة دكتكراه (غير منشكرة) ,كمية التربية ,جامعة عيف شمس ,جميكرية

مصر العربية.
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 -51عسقكؿ ,محمد (  " :)2003و ائل في
غزة :مكتبة آفاؽ.

 -52عفانة ,عزك ( " :)2002

ع م ب ن الطا
جي –

ال

الككيت :مكتبة الفالح.

 -53عفانة ,عزك (" :)2009إث ء مح وى ين
فك

بميا

اض ا
ف غ

ح ث " ,ط ,1اإلصدار الثاني,
ا ي

في منياج صف عاش

بص ي" ،رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 -54عمي ,محمد ( " :) 2003

كالتكزي .

عم

ب

ع وم" ,ط ,1عماف  :دار المسيرة لمنشر

و

 -55عكدة ,احمد كمكاكم ,فتحي ( " :)1997أ ا ا
إلحصائي ب انا و" ,ط ,1األردف :دار المنارة.

 -56عيطة ,بساـ ( " :)2007ميا
ا

ف في و الطا

طب قي" ,ط,1

عق

بحث ع مي وعناص ه ومناىجو و ح ل

م ضمن في أ ئ

مق

مح

ع وم عام

ن ا بف ط ن في ضوء نموذج ما نو" ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 -57غبايف  ,عمر (  " :)2003طب قا مب ك في ع م

فك " ,عماف :جيينة.

 -58الغناـ ,محرز ( " :)2006فعالية تدريس العمكـ بإستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في

التحصيؿ كتنمية كؿ مف التفكير االستداللي كالناقد لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم" ,مج
ب

ع م  ,مجمد  , 46العدد , 66كمية التربية ,جامعة عيف شمس ,مصر.

 -59فت

اهلل  ,مندكر (" :)2008فاع

أ مفاى مي وبعض عا

ع م ما نو في نم

نموذج أبعا

عق " ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة القصيـ ,السعكدية.

 -60فكرة ,ىبة ) " :( 2010إث ء مح وي ع وم بم ح ثا
ب و وجي ى طا با

صف ثامن

 -61قطامي ,يكسؼ ( " :)2007ع م

كالتكزي .

 -62لبد,عمي (  " :)2009ميا

نموذج ما نو وم ى ك ا ط ب

وأث ه في نم

ب و وج

نو

ا ي" ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية,

غزة.

فك

عق

جم ع

طفال" ,ط ,1عماف :دار المسيرة لمنشر

م ضمن في أ ئ

ك

ب

إل الم

في ضوء

صف عاش يا" ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

 -63المقاني ,أحمد ( " :)1989مناى ب ن نظ
 -64المكلك ,فتحية ( " :)1997ث إث ء مني

في صف

ال

عا

و طب ق" ,القاىرة :عالـ الكتب.

ع وم بميا

فك

ع مي ع ى حص ل ط ب

ابع" ,رسالة ماجستير (غير منشكرة) ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة. .

 -65مارزانك ,كآخركف ( " :)2000أبعا

ع م بناء مخ ف فصل م

ي" ،تعريب جابر عبد

الحميد جابر ك صفاء األعسر كنادية شريؼ ,القاىرة  :دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزي .
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 -66مارزانك ,كآخركف (  :)1998أبعا

ل مع م" ،تعريب جابر عبد الحميد جابر كصفاء

عم

األعسر كنادية شريؼ ,القاىرة ,دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزي .

 -67محمد ,زبيدة ( " :)2005فعالية استخداـ برنامج اإلثراء الكسيمي في تنمية ميارات التفكير

االستداللي كالتحصيؿ الدراسي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية مف مضطربي االنتباه ذكم النشاط الزائد",
مؤ م

ع مي

ب

ا ع ( معوقا

في وطن ع بي ) ,جامعة عيف شمس ,القاىرة .

عم

 -68محمد ,عزة ( " :)2005برنامج إثرائي لتنمية التحصيؿ كالتفكير أالبتكارم في الرياضيات لدل

تالميذ المرحمة االبتدائية" ,مؤ م

ع مي

ع م و م وا

ابع عش  ,مناى

مع ا

(-26

 )27يكليك ,المجمد ( ,)3الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ,مصر.
 -69مرعي ,تكفيؽ كالحيمة ,محمد(  " :) 2000مناى

المسيرة.

 -70مصطفى ,صالح ( " :)2000مناى

دار المريخ.

 -71ممحـ ,سامي (" :)2000مناى

بو

عماف :دار
ح ث " ,ط ٌ ,1

:عناص ىا ،وأ

بحث في

يا ،و طب قا يا" ,الرياض:

ب وع م نف " ,عماف :دار المسيرة.

النادم ,عائدة ( " :) 2007إثراء محتكل مقرر التكنكلكجيا لمصؼ الساب األساسي في ضكء المعايير

العالمية" ,رسالة ماجستير (غير منشكرة) ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.

ع وم " ,الكتاب الراب  ,سمسمة

 -72النجدم ,أحمد كآخركف (  " :) 2002م خل في

المراج في التربية كعمـ النفس ,القاىرة :دار الفكر العربي.
 -73نصير ,مازف (  " :)2010طو

م

ماجستير( منشكرة) ,جامعة أـ القرل ,السعكدية.
 -74الككيؿ ,حممي (  " :)1999ال جاىا

ثانو في ضوء مالمح م

ح ث في خط ط و طو

القاىرة :دار الفكر العربي.

 -75الككيؿ ,حممي كمحمكد ,حسف ( " :)2005ال جاىا
مح

و ى) م ح

من طال

مح

ع م

ثانو

بم ن

مناى

مح

ح ث في خط ط و طو

ا ي(" ،القاىرة :دار الفكر العربي.

 -76العتيبي ,خالد (  " :)2000فاع

م قبل" ,رسالة

ميا

ب نام مق ح نم

فك

ال

و ى",
مناى

ال ي ى ع ن

اض" ,رسالة ماجستير (غير منشكرة) ,كمية التربية ,جامعة

الممؾ سعكد ,الرياض.

 -77مجاكر ,محمد ك الديب ,فتحي (  " :) 2000مني
ط , 10الككيت :دار القمـ.
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م

ي،أ

و و طب قا و

بوّ " ,

 في ضوءWeb2 خ م نظام

ب نام مق ح قائم ع ى

,)ي مع م ن" رسالة دكتكراه(منشكرة

ء

 " فاع:)2012 (  عمي, سركر-78

ع م في نم

بعا

“ Marzano “ نموذج
. مصر,جامعة االزىر

. دار إحياء التراث العربي: بيركت," ّ  " مجمع غ ع ب:) 1989( المعجـ الكجيز-79
 "فعالية إستراتيجية مقترحة في تنمية التفكير:)2006(  إبراىيـ, إبراىيـ ك ألبعمي, فكره-80

االستداللي كالتحصيؿ في مادة العمكـ كاالتجاه نحك العمؿ التعاكني لدل تالميذ الصؼ السادس
 كمية,4  عدد,9  مجمد, ع م

ب

 مج,"االبتدائي بمنطقة القصيـ بالمممكة العربية السعكدية
. جامعة عيف شمس,التربية

 " فعالية تطكير مقرر تكنكلكجيا التعميـ الكساب الطالب المعمميف:)2009 ( محمكد,_ الرنتيسي81

. غزة, الجامعة االسالمية, رسالة ماجستير,"الكفايات االزمة في ضكء المعايير المعاصرة في غزة
: جنب

م جع

1- Alfino, f (1999): "Learning Dimensions Model and Achievement in Elementary
School", Teaching Children Mathematics, 5(6): 210-221.
2- Allin, B, & Others (1998): "An Investigation of the Effectiveness of Learning
Dimensions model as an Instructional Tool", Science Education, 77(1): 95-111.
3- Johnson, D.M (1997): " The Effect of a Training Program on the Analogical
Reasoning Abilities of Elementary School- Aged Children", Unpublished Doctoral
Dissertation. Howard University.
4- Kirwin, Christopher (1995): "Reason, In Ted Honderich (ed.)", The Oxford
Companion to Philosophy, Oxford: Oxford University Press: 748.
5- Marzano and others ( 1993 ): "Integrating lnstructional programs through
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:م جع ال ك وني
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املالحـــــق
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يهحق رقى ()1
بعض يٍ نقطاث انفيديى يف عًهيت تدريس انباحثت نىحدة جسى
اإلَساٌ املطىرة يف ضىء بعد تعًيق املعرفت ملارزاَى املتضًُت يف
كتاب انعهىو نهصف انرابع األساسي.

83

84

يهحق رقى ()2
كتاب تسهيم يهًت حبث يٍ وزارة انرتبيت وانتعهيى.

85

86

يهحق رقى ()3
بطاقت حتهيم احملتىي

87

كالتي تتضمف األنشطة الثمانية لبعد تعميؽ المعرفة لمارزانك ,كالفقرات التي تتضمنيا كحدة جسـ اإلنساف.

موضوعا

نشط

مقا نو

صن ف

ق ء

اسللو بداية درس الجياز
اليضمي

القناة اليضمية كممحقاتيا
مراحؿ عممية اليضـ
صحة الجياز اليضمي
اسللو بداية درس المغذيات
المجمكعات الغذائية
اليرـ الغذائي
الغذاء المتكازف
نشاط األكالت الشعبية ككجبتي
متكازنة

التغذية الصحية
الدرس الثالث أعضاء الجياز
التنفسي

كيؼ تتـ عممية التنفس
أنشطة درس الجياز التنفسي

88

نباط

ح ل

خطاء

ل

م عم

ج

وجي
نظ

يهحق رقى ()4
اختبار انتفكري االستداليل

كىك اختبار جاىز مف إعداد ( د.عبد اهلل عبد الرحمف المقكشي) ,كقد قامت الباحثة بمراجعة فاحصة
لالختبار في صكرتو األصمية ,ككجدت أف ىناؾ بعض األسئمة التي ال بد مف تغيير شكميا كليس
مضمكنيا لتصب

أكثر ألفة بالنسبة لطالب الصؼ الراب األساسي ,كلتتناسب م بيئة مجتمعنا

الفمسطيني ,كيتككف االختبار في صكرتو األصمية مف  18سؤاؿ كبعد تحكيمو مف قبؿ التربكييف
كبعض المعمميف تـ حذؼ خمسة اسللو مف االختبار ليصب عدده  13سؤاؿ كذلؾ ليتناسب م مستكل
طالبات الصؼ الراب األساسي .
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ل١بط اٌّشؽٍخ اٌزٕ٘١خ ٌٍزالِ١ز فٛق ػّش اٌضبِٕخ  -ؽغت ٔظش٠خ ث١بعٗ١

لـ١ـبط اٌـّـشدـٍــخ اٌـز٘ـٕـ١ــخ
ٌطالة اٌّشدٍخ االثزذائ١خ
(دغـت ٔـظــش٠ـخ ثـ١ـبجـ١ـٗ)

إػــــذاد

اٌذوزٛس ػجـذ هللا ػجـذاٌشدـّٓ اٌّمٛشـٟ
اعزبر رؼٍ ُ١اٌش٠بػ١بد
وٍ١خ اٌزشث١خ  -جبِؼخ اٌٍّه عؼٛد

لـ١ـبط اٌـّـشدـٍــخ اٌز٘ـٕـ١ــخ
إسشبداد ػـبِــخ
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رؼٍّ١بد

( )0فىش ج١ذا لجً اإلجبثخ ػٓ أ ٞعؤاي .
( )2دبٚي اإلجبثخ ػٓ وً األعئٍخٚ ،إرا ٌُ رىٓ ِزبوذاً ِٓ ِؼشفخ اإلجبثخ اٌظذ١ذخ ،فأخزش اإلجبثخ
اٌز ٟرش ٜأٙب لش٠جخ ِٓ اٌظذ١ذخ.
( )3ثؼغ األعئٍخ رشـ١ش اٌ ٝأشىبي ( ِخططبد ) ٠ٚجـت ػٍ١ه فـذـض ٘زٖ األشىبي ثىً دلخ لجً
اإلجبثخ ػٕٙب.
( )4إرا أسدد أْ رـغــ١ش إجبثزه فّب ػٍ١ه اال اْ رـّـذـ ٛاإلجبثخ اٌغبثمخ ثبٌىبًِ ٚرؼغ ػالِخ جذ٠ذح
فِ ٟىبْ إخز١بسن اٌجذ٠ذ.
(ٌ )5إلجبثخ ػٓ ِؼظُ األعئٍخ ف٘ ٟزا اإلخزجبس عـٛف رذزبج فـمـؾ ٌٛػغ اٌؼالِخ ػٍ ٝاإلجبثخ
اٌظـذ١ـذـخ فّٛٔ ٟرج اإلجبثخ اٌّشفك .ثبالػـبفـخ اٌ٘ ٝزٖ اإلسشبداد اٌؼبِخ ٕ٘بن إسشـبداد
خبطـخ ثـجـؼـغ األعئٍخ داخً اٌىز١ت ٚرغجك األعئٍخ اٌّؼٕ١خِ .طـٍٛة لـشأرـٙـب ثـؼـٕـب٠ـخ دزـٝ
رـزـّـىـٓ ِٓ اإلجبثخ ػٓ جـّـ١ـغ األعئٍخ.
( )6ال رىزت ا ٚرؼغ أ٠خ ػالِخ ف ٟوز١ت اإلخزجبس .
( )7اعزؼًّ ف ٟإجبثزه ٚسلـخ اإلجبثخ اٌّشفـمخ ٚال رغزؼًّ ٚسلـخ (أٚسالـبً) خبسج١خ.
(ِ )8ذح اإلخزجبس  45دل١مخ.
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ِثبي
لجً أْ رجذأ ف ٟاإلجبثخ ػٓ األعئٍخ اٌزبٌ١خ ،أٔظش اٌ ٝاٌّثبي اٌزبٌ. ٟادسعٗ
ثؼٕب٠خ ٚالدظ و١ف رجذٚ ،رجشس إخز١بسن ٌإلجبثخ اٌظذ١ذخ.
:

ٛ٠ػخ اٌشىً األعفً ِجّٛػز ِٓ ٓ١اٌفٛاوِٗ .جّٛػخ ط رذز ٞٛػٍٝ
وّثشِٚ ،ٜجّٛػخ ص رذز ٞٛػٍ ٝثشرمبي.
ِـجـّـٛػــخ ط :
ِـجـّـٛػـخ ص :
أٚالً) ِٓ اٌّجّٛػز ٓ١ط َ ٚص  ،أٙ٠ـّب رذـزـ ٞٛػٍ ٝفـٛاوـٗ أوثش؟
( أ ) ِجّـٛػـخ ط رذـزـ ٞٛػٍ ٝفــٛاوـٗ أوثش
(ة) ِجّـٛػـخ ص رذـزـ ٞٛػٍ ٝفـٛاوـٗ أوثش
 ٚص ػٍٔ ٝفظ اٌـؼـذد ِٓ اٌـفـٛاوـٗ.
(جـ) رذـزـ ٞٛاٌّـجـّـٛػـزـبْ ط َ
(د ) ال شئ ِـّـب روش اػالٖ.
.
.

ٚرى ْٛإجبثزه وبٌزبٌ-: ٟ
أ
( )

ة
( )

د
( )

جـ
( )
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أجـت ػٓ أعئٍخ ٘ـزا اإلخزجبس ٚرٌه ثـٛػـغ اٌؼالِخ
اٌظذ١ذخ فّٛٔ ٟرج اإلجبثخ اٌّشفك .

ػٍ ٝاإلجبثخ

( ٛ٠ ) 0ػخ اٌشىً االعفً ِجّٛػـزـ .ٓ١وً ِجّٛػـخ رـذـزـ ٞٛػٍ ٝػذد ِٓ
اٌـشِـبْ .
اٌّـجـّـٛػــخ ط :
اٌّـجـّـٛػـخ ص :

 أ ٞاٌّجّٛػز ٓ١رذز ٞٛػٍ ٝػذد ِٓ اٌشِبْ أوثش؟

أ ) اٌّجّٛػخ ط األوثش سِبْ.
ة ) اٌّجّٛػخ ص األوثش سِبْ.
جـ ) رذز ٞٛاٌّجّٛػزبْ (ط،ص) ػٍٔ ٝفظ اٌؼذد ِٓ اٌشِبْ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٛ٠ )2ػخ اٌشىً األعفً رغغ لطغ ِٓ اٌخشت
ٕ٘بن ؽش٠مزبْ ٌزظٕ١ف اٌمطغ
اٌخشج١خ اٌّزشبثٙخّ٘ ،ب:
.

أ ) دغت اٌٍ ْٛفمؾ.
ة) دغت اٌشىً فمؾ.
جـ) دغت اٌٍٚ ْٛاٌشىً .
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(ٛ٠ )3ػخ اٌشىً األعفً صجبجخ ط ٍِّؤح دزِٕ ٝزظفٙب ثبٌّبء

.

ص

ط

أٚالً) افشع
إٔٔب ٚػؼٕب اٌضجبجخ دغت اٌشىً ص .اسعُ شىً اٌّبء ف ٟاٌضجبجخ ص.
ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبٔ١ب) افشع إٔٔب ٚػؼٕب اٌضجبجخ دغت اٌشىً ع  .اسعُ شىً اٌّبء ف ٟاٌضجبجخ ع

ط

ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٕ٘ )5بن ثالثخ أٚالد ،أدّذٚ ،طبٌخٚ ،ص٠بد .افشع أْ أدّذ أؽٛي ِٓ طبٌخ،
ٚطبٌخ أؽٛي ِٓ ص٠بد.
أ ِٓ -أؽٛي ٌٚذ ثُٙ؟

ة ِٓ -الظش ٌٚذ ثُٙ؟

طبٌخ

أدّذ

طبٌخ

أدّذ

94

ص٠بد

ص٠بد

.

(ٛ٠ )6ػخ اٌشىً األعفً وأع ٓ١وج١ش ٓ٠ط  ٚ،ص أػ١ف ٌّٙب ٔفظ اٌىّ١خ ِٓ
اٌّبء؟

ط

أ

ص

ص

ط

ة

 أ ٞاٌىؤٚط ٠ذز ٞٛػٍ ٝوّ١خ ِبء أوثش؟

أ) اٌىأط ط األوثش ِبءا.
ة) اٌىأط ص األوثش ِبءا .
ج) اٌىأعبْ ط ص ٠ذز٠ٛبْ ػٍٔ ٝفظ اٌىّ١خ ِٓ اٌّبء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ً٘ - ) 7ف٘ ٟزٖ ا١ٔ٢خ ( األٚػ١خ ) ٔفظ اٌىّ١خ ِٓ اٌّبء ؟

ٔؼُ

ال

( )8جشِ ٜذّذ  ٚعٍّ١بْ دٛي اٌطش٠ك ر ٞاٌّغبس ٓ٠اٌّٛػخ ثبٌشىً األعفً .اثزذأ
وً ِّٕٙب ػٕذ إٌمطز ٓ١أ َ ٚة ػٍ ٝاٌزٛاٌ .ٟجش٠ب ٌـّذح أسثــغ دلبئـك ٚرٛلفب ػٕذ
إٌمطز ٓ١اٌّٛػذز ٓ١ثبٌشعُ ػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٟ
95

 أ ِٓ ٞاٌجًّ اٌزبٌ١خ
طذ١ذخ :

ِذّذ

عٍّ١بْ

أ

ة

أ) ِذّذ األعشع.
ة) عٍّ١بْ األعشع.
جـ) عشػخ ِذّذ ٚعٍّ١بْ
ِزغب٠ٚخ.

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ٌ )9ذِ ٜضاسع لطؼزب أسع ط َ ٚص ِزغب٠ٚخ اٌّغبدخ ،لبَ ثضساػخ وّ١خ
ِزغب٠ٚخ ِٓ اٌمّخ ف ٟوً ِّٕٙب .ف ٟاٌمطؼخ األ ٌٝٚط لبَ ثضساػخ ِغبدخ ِشثؼخ
اٌشىًٚ ،ف ٟاٌمطؼخ اٌثبٔ١خ ص لبَ ثضساػخ ٔفظ اٌّغبدخ ٌىٓ ف ٟلطؼزِٕ ٓ١فظٍز. ٓ١
أ ِٓ ٞاٌجًّ اٌزبٌ١خ طذ١خ ؟
أ) ٕ٘بن وّ١خ ِٓ اٌمّخ أوثش فٟ
اٌمطؼخ ط .
ة) ٕ٘بن وّ١خ ِٓ اٌمّخ أوثش فٟ
اٌمطؼخ ص .
جـ) رذز ٞٛاٌمطؼخ ط ٚاٌمطؼخ ص
ػٍ ٝوّ١خ ِزغب٠ٚخ ِٓ اٌمّخ .

ا

اٌمطــؼخ ط
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اٌمطؼخ ص

(ٛ٠ )01ػخ اٌشىً األعفً ِجّٛػخ لطغ خشج١خ راد اٌٛاْ ٚأشىبي ِخزٍفخ

.

أٚالً) أظش إٌ ٝاٌمطغ اٌخشج١خ ف ٟاٌشىً اٌغبثك ،أ ِٓ ٞاٌجًّ اٌزبٌ١خ طذ١ذخ؟

أ )اٌمطغ اٌخؼشاء أوثش.

ة) اٌمطغ اٌّشثؼخ أوثش.
جـ) ػذد اٌمطغ اٌخؼشاء ِغبٌ ٞٚؼذد اٌمطغ اٌّشثؼخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()00

ثبٔ١ب) ِٓ اٌشـىً اٌغبثك :

أ) اٌمطغ اٌج١ؼبء أوثش.
ة) اٌمطغ اٌّثٍثخ أوثش.
جـ) ػذد اٌمطغ اٌج١ؼبء  ٚاٌّثٍثخ ِزغب.ٚ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( )02ف ٟاٌشىً ص األعفً سعُ ػذد ِٓ اٌّغزمّ١بد
د

.

أ

٘ـ
ٚ

ة

ص

ة
جـ

ص
 أ ٞاٌّغزم ٓ١ّ١اٌٍز ٓ٠ال ٍ٠زـم١بْ أثذاً ِّٙب اِزذا ؟
أ) د ة

جـ) أة

ة) أ ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()03أ ٞاٌمطؼز ٓ١فٙ١ب ؽٕ١خ أوثش؟
أ -اٌطٍ٠ٛخ فٙ١ب ؽٕ١خ أوثش .
ة -اٌّذٚسح فٙ١ب ؽٕ١خ أوثش.
ج – اٌطٍ٠ٛخ ٚاٌّذٚسح ٔفظ اٌذجُ.

أزٙذ أألعئٍخ ثذّذ هللا
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يهحق رقى ()5
قائًت بأمساء احملكًني
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أ ماء محكمي ما
م
1

2

3

م محكم
راشد أبك صكاكيف

جماؿ الفميت

ج

أإلث ئ

عم

وظ ف

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس

رئيس قسـ التعميـ

العربي

األساسي

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس

مشرؼ تربكم

جي

عمل

جامعة األزىر

كالمناىج

ك ازرة التربية كالتعميـ

العربي
حسف ميدم

دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس

أستاذ تكنكلكجيا

العمكـ

تعميـ المعمكمات

جامعة األقصى

المساعد
دكتكراه مناىج كطرؽ تدريس

4

جابر األشقر

5

عائد ألربعي

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس

6

محاضر

جامعة األقصى

العمكـ
أ ماء محكمي الخ با

7
8

مدير دائرة

ك ازرة التربية كالتعميـ

القياس كالتقكيـ

العالي

نبيؿ كشاح

بكالكريكس التعميـ األساسي

مدرس عمكـ

النصيرات االبتدائية

عبير أبك سكيرح

بكالكريكس عمكـ

مدرسة عمكـ

النصيرات االبتدائية

سميرة الباز

بكالكريكس عمكـ

مدرسة عمكـ

النصيرات االبتدائية

المشتركة (د)
المشتركة (د)

المشتركة (د)
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خطاب حتكيى املادة املطىرة
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جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
عمةةةةا

ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة – غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ع ةةةةا و بحةةةةث ع مةةةةي

ةةةةا

ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ق ةةةةةةةةةةم منةةةةةةةةةةاى وطةةةةةةةةةة ق

ةةةةةةةةةة

موضوع  /حك م وح ج م إلن ان مطو عن بع عم ق مع ف ما نو
صف

بع

ى طا با

ا ي

األخ/ت الفاضل/ة _______________________________حفظو/ػػا اهلل ,,,

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ,أما بعد,,,

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف " طو وح
عم ق مع ف ) ما نو وق ا

أث ىا ع ى

من ك ا

فك

ع وم ف ط ن ي صف

إل

بع

ال ي"

ا ي في ضوء (بع

كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس.

كتيدؼ ىذه الدراسة إلى إعداد مادة مطكرة تتضمف أنشطة بعد تعميؽ المعرفة لمارزانك المراد تضمينيا في كحدة جسـ
اإلنساف بمبحث العمكـ لمصؼ الراب األساسي.
كتكد الباحثة مف سيادتكـ التكرـ بإبداء أريكـ حكؿ المادة المطكرة المرفقة مف حيث:
_ صحة المعمكمات الكاردة عمميا.

_ مدل مالئمتيا لمستكل طالبات الصؼ الراب األساسي.
_ سالمة الصياغة المغكية.
_ إمكانية الحذؼ كاإلضافة.
شاك

كم ح ن عاونكم معنا مع و م صح و عاف
باحثةةة
م نب ل وشاح

ب انا

شخص

محكم:

االسػػـ_________________:
الكظيفػػة________________:
الدرجة العممية______________:

جية العمؿ_____________________:
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اٌقف اٌشاثغ

اٌؼٍ َٛاٌؼبِخ

اٌجضء االٚي

ٚدذح جغُ اإلٔغبْ اٌّطٛسح ف ٟػٛء ثؼذ رؼّ١ك اٌّؼشفخ
ٌّبسصأٛ
114

إػذاد اٌطبٌجخ :عّش ٔجٚ ً١شبح

ِذز٠ٛبد ٚدذح جغُ اإلٔغبْ
 .1اٌذسط األٚي :اٌغٙبص اٌٙنّٚ ٟػٍّ١خ اٌٙنُ.
 .2اٌذسط اٌضبٔ :ٟاٌّغز٠بد ٚأٔٛاػٙب.
 .3اٌذسط اٌضبٌش :اٌغٙبص اٌزٕفغ.ٟ

أ٘ذاف ٚدذح جغُ اإلٔغبْ
٠زٛلغ ِٓ اٌطبٌجخ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ دساعخ ٘زٖ اٌٛؽذح
إْ رى ْٛلبدسح ػٍ ٝأْ :
 .1رٛمؼ اٌّمقٛد ثىً ِٓ  :ػٍّ١خ اٌٙنُٚ ,ػٍّ١خ
اٌزٕفظٚ ,اٌٙشَ اٌغزائٚ ,ٟاٌغزاء اٌّزٛاصْٚ ,اٌغزاء
اٌقؾ.ٟ
 .2رؼذد أػنبء وً ِٓ اٌغٙبص اٌٙنّٚ ٟاٌغٙبص
اٌزٕفغ.ٟ
 .3رزؼشف إٌٚ ٝظ١فخ وً ػن ِٓ ٛأػنبء وً ِٓ
اٌغٙبص ٓ٠اٌٙنّٚ ٟاٌزٕفغ.ٟ
 .4رزجغ خطٛاد ػٍّ١خ اٌٙنُ.
 .5رج ٓ١أّ٘١خ وً ِغّٛػخ ِٓ اٌّغّٛػبد اٌغزائ١خ.
 .6رقٕف اٌّغّٛػبد اٌغزائ١خ ف ٟخش٠طخ ِفب٘١ّ١خ.
 .7رزجغ خطٛاد ػٍّ١خ اٌزٕفظ.
 .8رمبسْ ث ٓ١ػٍّ١ز ٟاٌؾ١ٙك ٚاٌضف١ش.
 .9رّبسط اٌمٛاػذ اٌقؾ١خ اٌغٍّ١خ ٌٍؾفبظ ػٍ ٝفؾخ
وً ِٓ اٌغٙبص اٌٙنّٚ ٟاٌزٕفغ.ٟ
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اٌذسط
اٌثبٟٔ

اٌّغز٠بد ٚأٔٛاػٙب

ً٘ فىشد ِٛ٠ب ثبٌطؼبَ اٌز ٞرزٕبٌٗٚ؟
ٚو١ف رغزف١ذ ِٕٗ ؟
ٚو١ف رؾؼش إْ ٌُ رزٕبٚي هؼبِب ٌٛلذ هً٠ٛ؟

ِقبدس األهؼّخ اٌزٔ ٟزٕبٌٙٚب :
ٔجبر١خ.
ؽٛ١أ١خ.
 رٕبلؼ اٌّؼٍّخ اٌزٍّ١زاد ػٓ فطٛسُ٘ اٌٚ ,َٛ١رم َٛوً رٍّ١زح
ثزقٕ١ف فطٛس٘ب إٌِ ٝقبدس ٔجبر١خ ٚؽٛ١أ١خ.
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رظٕ١ف اٌّغز٠بد رجؼب ٌذبجخ اٌجغُ اٌٙ١ب:
ِ -1غز٠بد اٌطبلخ.

ِ -2غز٠بد اٌجٕبء .

ِ -3غز٠بد اٌٛلب٠خ.

أٛاع اٌّغز٠بد:
اٚال

ِغز٠بد اٌطبلخ:

ً٘ رؼزمذ أْ األؽخبؿ اٌزّ٠ ٓ٠بسعْٛ
اٌش٠بمخ ٠ؾزبع ْٛإٌ ٝهبلخ اوجش ِٓ
األؽخبؿ اٌز ٓ٠ال ّ٠بسعٙٔٛب ؟ ٌّٚبرا؟
اٌّغز٠بد اٌز ٟرضٚدٔب ثبٌطبلخ :
ِٛاد عىش٠خ ٔٚش٠ٛخ:
أرؾت أوً اٌؾ١ىٛالرٗ ٚاٌغىبوش اٌٍز٠زح ؟
أرالؽع أه رؾؼش ثبٌٕؾبه ٚاٌؾ٠ٛ١خ ثؼذ أوٍٙب؟
رزٛفش ف ٝوض١ش ِٓ األغز٠خ ِضً اٌؼغً,
ٚاٌّشثٚ, ٝاٌؾٍ٠ٛبد ٚ ,اٌجطبهظ ٚ ,األسص ,
ٚاٌفٛاوٗ اٌؾٍٛح.
ِٛاد دٕ٘١خ ٔٚش٠ٛخ:
رّذ اٌغغُ ثبٌطبلخ ٌٍم١بَ ثّغٛٙد ػنٍ ٟوج١ش ٚرزٛفش
ف ٟاٌضٛ٠د ثأٔٛاػٙبٚ ,اٌضثذح ٚ,اٌمؾطخٌٚ ,ؾُ
اٌخشٚف ٚ ,االفٛوبد٠ٚ,ٚفنً ػذَ اإلوضبس ِٓ
رٕبٌٙٚب ألٔٙب رؤد ٜإٌ ٝاٌغّٕخ ٚرغجت أِشاك ِخزٍفخ. .
 رٕبلؼ اٌّؼٍّخ اٌزٍّ١زاد ػٓ اؽز١بعبد عغُ اإلٔغبْ ٌألغز٠خ ثأٔٙب رخزٍف ِٓ ؽخـ
٢خش ,صُ رم َٛاٌزٍّ١زاد ثبٌّمبسٔخ ث ٓ١ػبًِ اٌجٕبء اٌز٠ ٞؼًّ ٌفزشح هٍ٠ٛخ ِٚب ٠ؾزبعٗ
عغّٗ ِٓ ِٛاد دٕ٘١خٚ ,ث ٓ١ؽخـ آخش ػبهً ػٓ اٌؼًّ.
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صبٔ١ب

ِغز٠بد اٌجٕبء:

رش٠ذ أْ رجٕ ٝعغّه وّب ٠جٕ٘ ٝزا اٌطفً ث١زب وج١شا ِٓ ٘زٖ اٌٍؼجخ؟

إٔٙب ِغز٠بد اٌجٕبء رغبػذ ف ٟثٕبء أٔغغخ اٌغغُ ٚرؼ٠ٛل اٌخال٠ب اٌزبٌفخ ثبعزّشاس,
ٚرزٛفش ف ٟاٌؾ َٛثأٔٛاػٙبٚ ,اٌج١لٚ ,اٌؾٍ١تِٚ ,ؾزمبرٗٚ ,اٌجم١ٌٛبد اٌغبفخ ِضً:
اٌفبف١ٌٛبٚ ,اٌفٛيٚ ,اٌؾّـٚ ,اٌؼذط.
فٕف أغز٠خ اٌجٕبء اٌغبثمخ إٌ :ٝأغز٠خ ٔجبر١خ
ٚؽٛ١أ١خ ِغ روش أِضٍخ أخشٌّ ٜغز٠بد اٌجٕبء.
ؽٛ١أ١خ

ٔجبر١خ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 لبسٔ ٟثِ ٓ١غز٠بد اٌطبلخ ٚاٌجٕبء ِٓ ؽ١ش األّ٘١خ ِغ روش أِضٍخ ػٍّٙ١ب؟..
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صبٌضب

ِغز٠بد اٌٛلب٠خ :

أعأٌذ ٔفغه ِٛ٠ب ٌّ ,برا اسرذ ٜاٌغبو١ذ ف ٟاٌؾزبء؟
ٌّبرا أمغ ػٍ ٝسأع ٟاٌطبل١خ ف ٟاٌق١ف؟
ِب عجت غغً أ٠ذٕ٠ب لجً األوً ٚثؼذٖ؟
ِب اٌفىشح اٌؼبِخ ٚساء ٘زٖ األفؼبي اٌزٔ ٟم َٛثٙب؟
عّ١ؼٕب ٠ش٠ذ إْ ٠ؾّ ٝعغّٗ ػٓ هش٠ك ِغز٠بد اٌٛلب٠خ اٌز ٟرؼًّ ػٍٚ ٝلب٠خ اٌغغُ ِٓ
األِشاك ٚأزظبَ ػٍّ١خ اٌغغُ ٌ ّٕٛ١ثؾىً عٍ.ُ١
فزٕبٚي اٌؾٍ١ت ِٚؾزمبرٗ
٠م ٜٛاٌؼظبَ ٚاألعٕبْ,
٠ٚمٙ١ب ِٓ اإلفبثخ ثّشك
٘ؾبؽخ اٌؼظبَ .
ِ ٝ٘ٚزٛفشح ثىضشح فٟ
اٌخنشاٚاد
ٚاٌفٛاوٗ وّب رزٛفش فٟ
اٌٍؾٚ ,َٛاٌج١ل,
ٚاٌؾٍ١ت ِٚ,ؾزمبرٗ.

 ثغبٔت اٌؾشؿ ػٍ ٝرٕبٚي ِغز٠بد اٌٛلب٠خ٠ ,غت ػٍٕ١ب أْ ال ٕٔغ ٝاٌؾشؿ ػٍٝ
ٔظبفخ هؼبِٕب ٌىٓ و١ف؟
......................................................................................... -1
......................................................................................... -2
......................................................................................... -3
......................................................................................... -4
....................................................................................... -5
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اٌٙشَ اٌغزائ:ٟ
دػٔٛب ٔؾًٍ فىشح اٌٙشَ اٌغزائ:ٟ
 أٔذ رغزط١غ ف ٟاٌ َٛ١اٌٛاؽذ أْ رـأوً  3لطغ وج١شح ِٓ اٌخجضٌ ,ىٓ رخ ً١أه رأوً
 3لطغ وج١شح ِٓ اٌؾ١ىٛالرٗ ف ٟاٌ َٛ١اٌٛاؽذ ,أٔذ ال رغزط١غ فؼً راٌه ٚاْ فؼٍزٙب
عزنش ثقؾزه ٚعغّه .
ٔ غزٕزظ ِٓ راٌه أْ هج١ؼخ أعغبِٕب ٠ؾزبط ألفٕبف ِٓ األهؼّخ أوضش ِٓ األخش.ٜ
ٌٚ زاٌه لبَ خجشاء اٌزغز٠خ ثزشر١ت اٌّغّٛػبد اٌغزائ١خ ف ٟاٌٙشَ اٌغزائٚ ٟاٌزٞ
٠شؽذٔب إٌ ٝاٌزغٍغً ف ٟوّ١خ اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌزٔ ٟزٕبٌٙٚب ١ِٛ٠ب ؽغت ؽبعزٕب إٌٙ١ب.

ِغز٠بد اٌطبلخ (دٕ٘١بد)
اإللالي
ِٕٙب

ِغز٠بد اٌجٕبء(ٌؾٚ َٛأٌجبْ)
ٚثم١ٌٛبد
ِغز٠بد اٌٛلب٠خ
(خنشاٚاد ٚفٛاوٗ)

اإلوضبس
ِٕٙب

ِغز٠بد اٌطبلخ
(ٔؾ٠ٛبد  ٚعىش٠بد)

(اٌٙشَ اٌغزائ)ٟ
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ٔشبؽ ( )2اٌٙشَ اٌغزائ:ٟ
ِب ٚعٗ االخزالف ث ٓ١األغز٠خ اٌّٛمٛػخ ف ٟلّخ اٌٙشَ ٚلبػذرٗ ؟
.............................................................................................................
اؽّذ ٠أوً اٌؾٍ٠ٛبد ٚاٌٍؾ َٛثىضشحٚ ,ال ٠أوً اٌخنشاٚاد ٚاٌفٛاوٗ.
ِ برا رزٛلؼ ٓ١أْ ٠ؾذس ألؽّذ ؟
.................................................................
 اوزج ٟألؽّذ فٕف ٓ١غزائ ِٓ ٓ١١اٌّغّٛػخ اٌزٍّٙٙ٠ ٟب.
..................................... , ..................................
اٌغزاء اٌّزٛاصْ:

اٌغزاء
اٌّزٛاصْ:

٘ ٛاٌغزاء اٌز٠ ٞؾز ٜٛػٍٛٔ ٝع ٚاؽذ ػٍ ٝاأللً ِٓ اٌّغّٛػبد
اٌغزائ١خ اٌضالس ,ثبٌىّ١بد إٌّبعجخ ٌٍغغُ ,د ْٚاإلفشاه أ ٚاإللالي
ِٕٙب.

أظش إٌ ٝاٌظٛسح ٚأجت :
ٛ٠عذ ف ٟاٌطج١ؼخ أفٕبف
غزائ١خ ِزٕٛػخ ,فٕف
اٌّغّٛػبد اٌغزائ١خ أِبِه؟
 رخ ٍٟ١أْ اٌطجك أِبِه ٛ٠عذ ثٗ هؼبِه ٠ ٛ٘ٚ,ؾز ٜٛػٍِ ٝغّٛػبد غزائ١خ ِزٕٛػخ . -ل ِٟٛثزؾن١ش ٚعجخ (اٌغزاء) ِٓ اٌطجك أِبِه ثؾشه أْ رىِ ْٛزٛاصٔخ؟

........................................................................................
 رؾذس اٌّؼٍّخ ٔمبػ ؽٛي األهؼّخ اٌز٠ ٟؾجٙٔٛب ٚاٌز ٟال ٠ؾجٙٔٛب,
ٚرؾٍ ً١ثؼل األخطبء اٌؾبئؼخ ف ٟهؼبِٕب ؟
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هجمِ ٟب رؼٍّز ِٓ ٗ١دسط(األغز٠خ ٚأٔٛاػٙب) ثبٌفشاغبد اٌقفشاء.
اٌٛججخ

اٌّىٔٛبد

اٌّجّٛػبد اٌغزائ١خ

اػبفبد رغٕٝ
اٌٛججخ

هبلخ
اٌفطٛس

اٌغزاء

ثٕبء
ٚلب٠خ
ِبء
دعبط
اسص
ٍِٛخ١خ ّْٛ١ٌٚ
ِبء

ػق١ش هبصط
ؽجخ رفبػ
ؽجخ ثشرمبي
ػق١ش هبصط

ثٕبء
ٚلب٠خ
هبلخ

اٌؼشبء

ؽٍ١ت
اٛٔ ٜع ِٓ اٌفٛاوٗ

ِبء

ٔشبؽ (ٚ )3ججزِ ٟزٛاصٔخ
رؼزجش ٘زٖ اٌٛعجبد ع١ذح أَ ع١ئخٔ ,بلؾ ٟراٌه ِغ ِؼٍّزه؟

 رٕجٗ اٌّؼٍّخ اٌزٍّ١زاد ػٓ أمشاس األهؼّخ اٌّؼٍجخ ػٍ ٟفؾخ أعغبِٕب؟
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ٔشبؽ ( )4األوالد اٌشؼج١خ:
رؼذ ٚعجخ اٌّغخٓ  ٚاٌّغذسح ِٓ األوالد اٌؾؼج١خ اٌفٍغط١ٕ١خ .
أ -اثؾض ٟف ٝاٌّىٔٛبد اٌغزائ١خ إلؽذ ٜاٌٛعجبد اٌفٍغط١ٕ١خ صُ أوٍّ ٟاٌغذٚي
اعُ اٌٛعجخ.....…………:
أٔٛاع اٌّغز٠بد (ؽبلخ -ثٕبءٚ -لب٠خ)

اٌّىٔٛبد

ة -الزشؽ ٟإمبفخ أهؼّخ أخش ٜإٌ ٝعبٔجٙب …………….………….....…ٚ.......
ٌّٚبرا؟.....................................................................................................

اٌزغز٠خ اٌظذ١خ:
اٌزغز٠خ ؽٟء مشٚسٌ ٞؾ١بح  ّٛٔٚاإلٔغبْ ثً ٚاٌؾفبظ
ػٍ ٝفؾزٗ ٚؽ١برٗ.
ٔ بلؾِ ٟغ ِؼٍّزه.
 ِ -برا رش ٓ٠ف ٟاٌقٛسح ؟ ِب اٌزّ٠ ٞىٓ أْ ٔزٕجأ ثٗ ِٓ ؽخـ ٌذٚ ٗ٠عٗ ؽبؽتٚ ,مؼف ػبَٚ ,ػذَ لذسرٗ ػٍِ ٝمبِٚخ األِشاك ؟
 ً٘ ٘ ٛال ٠زغز ٜثؾىً عٍُ١؟ ً٘ ع١ى ْٛػشمخ ٌٍّشك أوضش ِٓ غ١شٖ؟ ِب اٌّمقٛد ثغٛء اٌزغز٠خ؟ ً٘ -اٌنؼف اٌضائذ أ ٚاٌغّٕخ اٌضائذح ِظٙش ِٓ ِظب٘ش عٛء اٌزغز٠خ ؟
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ششٚؽ اٌغزاء اٌظذ:ٟاْ ٠ىِ ْٛزٛاصٔب .

-1
-2

اْ ٠ىٔ ْٛظ١فب ِٚؼذ ثأدٚاد ٔظ١فخ.



ِأوٛالد ٕ٠ظخ رٕبٌٙٚب ثىثشح:

-1

األغز٠خ اٌز ٟرذز ٜٛػٍ ٝأٌ١بفِ ,ضً:

اٌخنشاٚادٚ ,اٌفٛاوٗ ٚ,اٌؾجٛة  ,ألٔٙب
رغبػذ اٌغغُ ػٍ٘ ٝنُ اٌطؼبَ ٚاٌزخٍـ ِٓ
اٌفنالد.
 -أضٌفً أمثلة أخرى ألغذٌة تحتوي على ألٌاف ؟

(مؤكوالت ٌنصح اإلكثار منها)

.......................................................
 -2العصائر الطازجة ,والحلٌب ,والماء(لماذا)؟
......................................................
......................................................
(مشروبات ٌنصح اإلكثار منها)

 مأكوالت ٌنصح التقلٌل من تناولها:
المشروبات الغازٌة بؤنواعها والشاي  ,والقهوة,
ألنها تحتوى على مواد ضارة للجسم ,وكذالك
األطعمة التً تحتوى على صبغات ملونة.
 ما هو انسب حل لالبتعاد عن هذه المشروبات؟.......................................................
(سوائل ٌنصح اإلقالل منها)
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-0اٌّأوٛالد اٌغٕ١خ ثبٌذ٘ٚ ْٛاألِالحِ :ضً
اٌّىغشاد ٚاٌّؼٍجبد اٌز ٟرغجت أِشاك
لٍج١خ ِخزٍفخ.
 ٌذ٠ه فذ٠مخ عّٕ١خ عذا ألٔٙب رؾت أوً اٌّىغشادثىضشح  ,ثّبرا رٕقؾٙ١ب .................................
............................................................

(ِىغشاد)

 -2اٌّأوٛالد اٌز ٟرذز ٜٛػٍ ٝاٌغىش٠بد:
ألٔٙب رغبػذ ف ٟؽذٚس رغٛط األعٕبْ ٚ ,اٌغّٕخ,
ِٚشك اٌغىش.ٞ
 اوزجٔ ٟق١ؾخ ٌٍٛلب٠خ ِٓ رغٛط األعٕبْ ؟...........................................................

(ؽٍ٠ٛبد)

 -3اٌٛججبد اٌغش٠ؼخ ً٘ :أٔذ ِٓ ِؾج٘ ٟزٖ
اٌٛعجبد؟ أٔٙب ف ٟاٌغبٌت غ١ش هبصعخ ,
ٚرؾز ٜٛػٍ ٝوّ١بد وج١شح ِٓ اٌذْ٘ٛ
ٚ ,اٌٍّؼ ٚ,اٌغىشٕ٠ٚ ,قؼ االثزؼبد ػٕٙب.
( ٚعجخ عش٠ؼخ)
ٌمذ لذَ ٌه دسط اٌّغز٠بد ِؼٍِٛبد ػٓ فؾخ غزائه ,ف ًٙأٔذ ف ٟاعزؼذاد إٌٟ
ِّبسعخ ػبداد اخز١بس األوً اٌغٍ ُ١؟ اروش ٞأسثؼخ فٛائذ اعزفذرٙب ِٓ اٌذسط؟
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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ؽبسو ٟصٍِ١زه فٚ ٟسلخ ػًّ ٌٍّمبسٔخ ث( ٓ١األغز٠خ اٌّف١ذح ٌٍغغُ –
ٚاألغز٠خ اٌّنشح ٌٍغغُ) ِغ ث١بْ ٔز١غزّٙب ػٍ ٝفؾزٕب؟......
ً٘ رؼٍُ:
 اٌغغُ ثؾبعخ إٌ ٝؽٛاٌ ٟصّبٔ١خ أوٛاة ِٓ اٌّبء ١ِٛ٠ب و ٟال
٠قبة ثأ٠خ امطشاثبد.
 اإلوضبس ِٓ اٌّؾشٚثبد اٌغبص٠خ ٠ؤد ٜإٌ ٝاإلفبثخ ثّشك ٘ؾبؽخ
اٌؼظبَ .
 رذي آخش اٌذساعبد أْ ٔغجخ فمش اٌذَ ث ٓ١األهفبي ف ٟفٍغطٓ١
د ْٚعٓ اٌخبِغخ رقً إٌ.%51 ٝ

ِبسأ٠ه ف ٟاٌظٛس اٌزبٌ١خٔ ....بلش ٟراٌه ِغ صٍِ١زه:
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أصنف مغذٌات الطاقة حسب مصادرها (نباتٌة  -حٌوانٌة) مستعٌنا بالشكل
أدناه:
(ارز ,لحم خروف ,افوكادو ,بٌض ,بطاطس ,عسل ,زٌت ,قشطه ,مربى ,جبنه)

* ما دلٌلك على:
ٌ -1ذ٠ه هبلخ وج١شح ٚؽؼٛسن ثبٌٕؾبه ؟...........................................................
 -2ؽخـ ٌذ ٗ٠عغُ ٘ض ً٠ال ثّٕ ٛثؾىً عٍُ١؟...................................................
* ِب ٚعٗ اٌزؾبثٗ ث ٓ١اٌّىغشاد ٚاٌٛعجبد اٌغش٠ؼخ؟.............................................
* ِبرا ٌ٠ ٌُ ٛىٓ اٌغزاء ِزٛاصٔب؟......................................................................
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اٌذسط
األٚي

جسم اإلنسان

رؾز ٞٛأعغبِٕب ػٍ ٝأعٙضح ِخزٍفخ ٌٚىً ِٕٙب ٚظ١فزٙب ِٓٚ ,مّٓ ٘زٖ
األعٙضح عٙبص ثبٌغ ف ٟاألّ٘١خ ٠ٚغّ ٝة ( اٌجٙبص اٌٙؼّ.)ٟ
 -ثذا٠زب دػٔٛب ٔغبػذ ِ١شا ف ٟاإلعبثخ ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرذٚس ف ٟسأعٙب.

 -3و١ف ٛ٠صع
ػٍ ٝأعضاء
عغّٟ؟

ِٚ -4ب ٚظ١فخ
وً عضء؟

ِٚ -2برا ٠ؾذس
ثٗ؟

 -1إٌ ٝأ٠ ٓ٠ز٘ت
اٌطؼبَ اٌزٞ
أرٕب ٌٗٚ؟

 ماذا ٌحتاج اإلنسان الستمرار حٌاته(,الهواء وحده ,أم الماء وحده  ,أم الغذاء
وحده ,أم جمٌع هذه العناصر ,ولماذا؟ ..........................................
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الجهاز الهضمى:
"٘ ٛاٌغٙبص اٌّغئٛي ػٓ ٘نُ األغز٠خ  ,ؽ١ش ٠ؾٛي عض٠ئبد اٌغزاء اٌّؼمذح ٚاٌىج١شح إٌٝ
عض٠ئبد افغش ٠غ٘ ًٙنّٙب ٚاِزقبفٙب و٠ ٟغزف١ذ ِٕٙب اٌغغُ" .
٠ٚزُ رٛص٠غ اٌغزاء اٌّٙن َٛػٍ ٝأٔؾبء اٌغغُ ثٛعبهخ اٌذَ اٌز٠ ٞغش ٞف ( ٟاألٚػ١خ
اٌذِ٠ٛخ ) ِضٍّب ٠زُ رٛص٠غ اٌّ١بٖ ػٍِ ٝشافك اٌج١ذ اٌّخزٍفخ ثٛعبهخ أٔبث١ت اٌّ١بٖ .
 فٍٕزؼشف ػٍ ٝاألػنبء اٌز ٟرغ١ش ِٓ خالٌٙب ٌمّخ ِٓ األوًِٚ ,ب ّ٠ىٓ أْ ٠ىِ ْٛق١ش٘زٖ اٌمّخ ؟ ِٚب ّ٠ىٓ إْ ٠ؼزشمٙب ؟
 ٔزأًِ اٌغٙبص اٌٙنّ ٟف ٟاٌؾىً اٌزبٌ: :ٟ اوزت أػنبء اٌمٕبح اٌٙنّ١خ ثبٌزشر١ت؟........................-1
........................-2
.......................-3
.......................-4
.......................-5
.......................-6

 ففِٛ ٟلغ اٌغٙبص اٌٙنّ ِٓ ٟاٌغغُ؟............................................................................................................
.............................................................................................................

ً٘ رؼٍُ :
 أْ اٌغٙبص اٌٙنّ٠ ٟجٍغ ه ٌٗٛػٕذ اٌؾخـ اٌجبٌغ  8أِزبس. أْ اٌغٙبص اٌٙنِّ ٟجطٓ ِٓ اٌذاخً ثغؾبء ِخبه٠ ٟفشص ِٛاد رغبػذ ػٍٝػٍّ١خ اٌٙنُ.
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ملحقات القناة الهضمٌة :
 -1الغدة اللعابٌة.
 -2الكبد.
 -3البنكرٌاس.
ملحقات القناة الهضمٌة تساعد فً
هضم الطعام أثناء عملٌة الهضم.

 -0اثذث ٟػٓ عجت رغّ١خ ٍِؾمبد اٌغٙبص اٌٙنّ ٟثٙزا االعُ؟
ابحث
.......................................................................................................
....................
 -2وُ ػذد أػنبء اٌمٕبح اٌٙنّ١خ ,صُ أم١ف ٟإٌٙ١ب ٍِؾمبرٙب ,وُ ع١قجؼ ػذد٘ب؟
............................................................................................................................

مراحل عملٌة الهضم :
 عملٌة هضم الطعام عملٌة مهمة جدا ,لكن لماذا؟ هل ٌستطٌع الجسم امتصاص الطعام وهو قطعكبٌرة ,فماذا ٌحدث للطعام لكً ٌتم امتصاصه؟ أي
ماذا ٌحدث للطعام داخل أجسامنا ,أم ٌبقى كما هو؟
وما الذي ٌقطعه وما األعضاء التً تساعد على
تقطٌعه؟وكٌف ٌوزع الغذاء داخل الجسم لكً ٌستفٌد
جسمنا منه؟ ......
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 فً هذا الجزء من الدرس سنخوض رحلة جمٌلة مع الطعام الذي نتغذى علٌه وسنخوض أٌضا تجربة جمٌلة سنستفٌد منها كثٌرا ,هل انتم مستعدون هٌا بنا....
اٌٍضخ

اوال :ما دور الفم فً عملٌة الهضم؟
ٌحتوى الفم على:

أ١بة

 استنتجً مع معلمتك:(األسنان – اللسان – الغدد اللعابٌة)
ما العضو الذي ٌعمل على تمزٌق وطحن
الطعام ...........................
 ما العضو الذي ٌعمل على تذوق الطعاموتحرٌكه ..................................
 ما العضو الذي ٌقوم بإفراز اللعابلترطٌب الطعام..............................

أمشاط

لٛاهغ

 ناقشً مع زمٌلتك عن فوائد اللعاب؟.......................................................................................
 هل األسنان متشابهة آم مختلفة ولماذا؟.......................................................................................

ثانٌا:البلعوم ٌ :قوم البلعوم بنقل الطعام إلى المريء
وٌقع بٌن الفم والمريء وٌرتب بالطرٌقة التالٌة:
اٌفُ

الفم

البلعوم

المري
ء

ثالثا :المرٌئ :أنبوبة عضلٌة طوٌلة تقوم
بتوصٌل الطعام من البلعوم للمعدة.



اٌّشٞء

المريء ٌقع قبل  ................وبعد.......................
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ساثؼب  :اٌّؼذح
ّ٠ىش فٙ١ب اٌطؼبَ ٌفزشح ِٓ اٌضِٓ ,فٙ١نُ عضء ِٕٗ
ثّغبػذح إفشاصاد اٌّؼذح ٛ٠ٚ ,افً اٌطؼبَ ع١شٖ إٌٝ

اٌّؼذح
اٌّؼذح

األِؼبء اٌذل١مخ .
ِب ٚظبئف اٌّؼذح  ,اعزخٍـ اثشص اٌؼٍّ١بد اٌز ٟرمَٛ
ثٙب؟...........................................................

خبِغب:األِؼبء اٌذل١مخ
األِؼبء

رىزًّ فٙ١ب ػٍّ١خ اٌٙنُ ٚاِزقبؿ اٌغزاء

اٌذل١مخ

اٌّٙن َٛاٌّف١ذ ٌٍغغُ .
 ٌىٓ ثؼنب ِٓ اٌطؼبَ ال رغزط١غ األِؼبءاٌذل١مخ ٘نّٙب  ,إٌ ٝأ٠ ٓ٠ز٘ت ؟ .......
ِالدظخ

٠جٍغ هٛي األِؼبء اٌذل١مخ  6أِزبس

عبدعب :األِؼبء اٌغٍ١ظخ
ٚؽىٍٙب غٍ١ع ٝ٘ٚ ,القش ِٓ األِؼبء اٌذل١مخ

األِؼبء
اٌغٍ١ظخ

ٚٚظ١فزٙب اِزقبؿ اٌّبء ِٓ اٌفنالد ٚ ,إوّبي
٘نُ اٌّٛاد اٌز ٟال رغزط١غ األِؼبء اٌذل١مخ
اِزقبفٙب ٚرفشص ػٍٙ١ب ِبدح ِخبه١خ ٌزغً١ٙ
ِشٚس٘ب ِٓ ٔٙب٠خ األِؼبء اٌغٍ١ظخ إٌ ٝاٌّغزم, ُ١
ٚرقشفٙب إٌ ٝاٌخبسط ػٓ هش٠ك فزؾخ اٌؾشط.
 – 1لبسٔ ٟث ٓ١األِؼبء اٌذل١مخ – ٚاألِؼبء اٌغٍ١ظخ؟
_2اوزج ٟف ٟػذح عطٛس سؽٍخ ٌمّخ ف ٟاٌغٙبص اٌٙنّ ٟرجذأ ثبٌفُ ٚرٕز ٟٙثفزؾخ اٌؾشط ؟
( ثؼذ االٔزٙبء ٔبلؾ ٟصٍِ١زه فِ ٟغبس اٌٍمّخ ).
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فزؾخ
اٌؾشط

رجشثخ  -رٛػخ و١ف رؼًّ اٌّؼذح - .رٛػخ و١ف رؼًّ اٌّؼذح
اٌّٛاد  :و١ظ ؽفبفِ ,بء ,ثغى٠ٛذ  ,ػق١ش ِٛ,صح
اٌخطٛاد:
ٔ -1غىت اٌّبء ثبٌى١ظ اٌؾفبف
ٔ -2ىغش اٌجغى٠ٛذ ٔٚن١فٗ ٌٍّبء
ٙٔ -3شط اٌّٛص ٔٚن١فٗ إٌ ٝاٌّبء ٚاٌجغى٠ٛذ صُ
ٔن١ف اٌؼق١ش إٌٙ١ب .
ٔ -4نغو ػٍ ٝاٌى١ظ مغطبد ِززبٌ١خ .
 ِبرا رالؽظٟ؟...................................................................................ِب ٚعٗ اٌؾجٗ ث٘ ٓ١زٖ اٌزغشثخ ٚػًّ اٌّؼذح ؟...............................................
.......................................................................................................
اعزٕزظ اٌفىشح اٌؼبِخ ِٓ ٘زٖ اٌزغشثخ؟........................................................
طٕذٚق اٌّؼشفخ
 -1ػذد أعٕبْ اإلٔغبْ لجً اٌغٕخ اٌخبِغخ ( )21عٕب ٚ,رغّ ٝأعٕبْ اٌؾٍ١ت٠ٚ ,زُ
رجذٍٙ٠ب ف ٟعٓ اٌغبدعخ أ ٚاٌغبثؼخ .
 -2ػذد األعٕبْ ػٕذ اٌؾخـ اٌجبٌغ ٘ )32 (ٛعٕب.
ٔشبؽ (  )0اعٕبٔ:ٝ
 اؽغت اٌفشق ث ٓ١ػذد أعٕبٔ ٟاٌؾٍ١ت ٚأٔب ف ٟػّش عٕزٚ ٓ١ػذد أعٕبٔ ٟاٌذائّخ
ػٕذِب اثٍغ ؟...................................................................................
..............................................................................................................
٠ ......شؽذ اٌّؼٍُ اٌزالِ١ز إٌ ٝمشٚسح ِنغ اٌطؼبَ ع١ذا ثبٌفُ ؽز٠ ٝغ٘ ًٙنّٗ
ٚاِزقبفٗ ثبٌغٙبص اٌٙنّ ٟألْ ػىظ راٌه ع١ؤد ٞإٌ ٝؽذٚس ِؾبوً فٟ
اٌغٙبص اٌٙنّ.ٟ

123

صحة الجهاز الهضمً
 هل أصبت بآالم فً الجهاز الهضمً قبل ذلك ؟ هل أصابك مغص حاد فً بطنك ؟ قد ٌصاب اإلنسان ببعض المشكالت الصحٌة  ,والتً تتعلق بالجهاز الهضمً
مثل:
 -1تسوس األسنان.
 -2اإلسهال.
 -3السمنة.
 -4عسر الهضم .
 -5التسمم.
 ناقشً مع معلمتك طرق الوقاٌة من مشكالت الجهاز الهضمً؟ .....

ً٘ رؼٍُ
ػٕذِب ٠زؼشك اٌغٙبص اٌٙنٌّ ٟإلعٙبي فأٔٗ ٠قبة ثبٌغفبف ثغجت وّ١خ اٌّبء اٌزٟ
٠فمذ٘ب اٌغغُ.
ٌزاٌه ٕ٠قؼ ثؾشة اٌّبء وض١شا ػٕذ اإلفبثخ ثبإلعٙبي .

نشاط ( )2صحة الجهاز الهضمً :
تعتبر هذه المعلومة صحٌحة أو خاطئة ولماذا :
 -1أحافظ على نظافة فمً و أسنانً .....................................................
 -2ال امضغ الطعام جٌداً..................................................................
 -3أقوم بحركات عنٌفة بعد األكل .......................................................
 -4تنظٌم وقت تناول الطعام .............................................................

 -5االهتمام بنظافة الطعام ,وعدم االهتمام بنظافة المكان وأدوات إعداده,
ومكان تخزٌنه ............................................................
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نشاط رقم (:)3
 ما النتائج التً ٌمكن أن تترتب على إسهال طفل عمره  3سنوات؟وما دلٌلك
على ذالك؟
........................................................................................
........................................................................................
 ما النتائج التً تترتب على أكل الفواكه دون غسلها؟
........................................................................................
 ما دلٌلك على شخص لدٌه عسر هضم؟
......................................................................................
 لماذا ٌعتبر مضغ الطعام شٌئا جٌدا؟
........................................................................................
 لماذا ٌعتبر االهتمام بنظافة األدوات شٌئا جٌدا؟
........................................................................................
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نشاط ( )4سلوكٌات ونتائج :
أساعد رٌم فً توزٌع أرقام البطاقات المناسبة على األشكال اآلتٌة :

طذز ٟج١ذح
ألٕٟٔ؟

0

أرٕبٚي هؼبِٚ ٟأٔب اٌؼت.

3

آوً اٌفٛاوٗ د ْٚغغٍٙب.

اِشع وث١شا
ألٕٟٔ؟

2

اغغً ٠ذ ٞلجً األوً ٚثؼذٖ.

 4أرٕبٚي اٌطؼبَ ٚأٔب عبٌظ فٟ
ٚمغ لبئُ
 5اوغش األؽ١بء اٌقٍجخ
ثأعٕبٟٔ

 7أرٕبٚي اٌجٛظخ ثؼذ اٌطؼبَ
اٌغبخٓ ِجبؽشح

6

أرٕبٚي هؼبِ ٟثبٔزظبَ

8

اِنغ اٌطؼبَ ع١ذا
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نشاط ()6القناة الهضمٌة وملحقاتها
 صنفً أعضاء القناة الهضمٌة وملحقاتها:
( المعدة – األمعاء الدقٌقة  -المريء – البنكرٌاس  -األمعاء الغلٌظة  -الكبد –
البلعوم  -الفم – الغدد اللعابٌة )
...................................................................................................
...................................................................................................

 اكتبً أعضاء القناة الهضمٌة على الشكل التالً ثم ضعً عالمة ( ) أمام
ملحقات القناة الهضمٌة.
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ما رأٌك فً كل من سلوك أشعب وأمل وإٌمان عندما ٌتناولون طعامهم.
 _1تناول أشعب وجبات غذائٌة بكمٌات
كبٌرة………………………….
………………………………

 _2أهملت أمل نظافة أسنانها.
………………………………
………………………………

 _3اهتمت إٌمان بالمحافظة على نظافة
ٌدٌها والمكان واألدوات التً تتناول بها
طعامها....................................
............................................
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اٌذسط
اٌثبٌث

الجهاز التنفسً

 لقد تعرفنا سابقا على جهاز عظٌم فً جسمنا وهو الجهاز الهضمً وأهمٌته فً هضموامتصاص الطعام إلعطائنا الطاقة الالزمة للقٌام بالنشاطات الٌومٌة.
 أٌضا سنتعرف على جهاز آخر فً جسمنا وٌسمى الجهاز التنفسً والمسئول عنالطاقة فً جسمنا  -لكن كٌف ٌعطٌنا هذه الطاقة ؟
 وكٌف ٌصل األكسجٌن إلى جسمنا؟ وكٌف ٌتخلص جسمنا من غاز ثانً أكسٌد الكربون وبخار الماء؟أعضاء الجهاز التنفسً:
ٌقع الجهاز التنفسً فً تجوٌف الصدر الذي ٌفصله عن تجوٌف البطن عضلة تعرف
بالحجاب الحاجز والصورة التالٌة توضح لنا ذلك.

األٔف

اٌجٍؼَٛ
اٌذٕجشح
اٌمظجخ
اٌٛٙائ١خ

اٌشئزبْ
اٌذجبة
اٌذبجض
 اكتبً أعضاء الجهاز التنفسً بالترتٌب؟
.......................................................................................
 ما اسم العضو المشترك بٌن الجهاز الهضمً والتنفسً؟......................
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عملٌة التنفس:
هل تستطٌع إغالق انفك وفمك لفترة طوٌلة؟
هذه هً أهمٌة األكسجٌن ال نستطٌع االستغناء عنه ألننا سنشعر باالختناق بدونه.

كٌف تتم عملٌة التنفس؟
أوال :األنف :دعونا نغمض أعٌننا قلٌال ونؤخذ شهٌق ثم
زفٌر عن طرٌق األنف وٌمكننا أن نعٌد ذالك عن طرٌق
األٔف

الفم ,بماذا نشعر؟
ٌفضل التنفس عن طرٌق األنف ألنه ٌعمل على؟
 -1تنقٌة الهواء من الغبار بوساطة الشعٌرات والغشاء
المخاطً الموجودٌن بداخله.
 -2ترطٌب الهواء بوساطة سائل مخاطً ٌفرز داخل
األنف لمنع جفاف الحلق خصوصا عند األطفال.

رٕبلؼ اٌّؼٍّخ اٌزٍّ١زاد ػٓ أّ٘١خ اٌزٕفظ ػٓ هش٠ك األٔف ِٚز٠ ٝؾؼشْ ثجشٚدح ٚسهٛثخ اٌٛٙاء
.

ثانٌا  :البلعوم ٌ :شكل البلعوم ممراً مشتركا ً للغذاء والهواء
استنتج كٌف..................................................
اٌجٍؼَٛ
ثالثا :الحنجرة :وتقوم بتوصٌل الهواء إلى القصبة
الهوائٌة ,وتحتوى على األوتار الصوتٌة التً تساعد فً
النطق.
 ما نتائج حدوث خلل فً األوتار الصوتٌة؟
...............................................................
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اٌذٕجشح

رابعا :القصبة الهوائٌة :الهواء الذي ٌدخل عن طرٌق الحنجرة
ٌرٌد ممراً طوٌالً إلٌصال الهواء إلً الرئتٌن وٌسمى هذا الممر
بالقصبة الهوائٌة  ,وتتفرع لفرعٌن صغٌرٌن :فرع فً كل رئة.

اٌمقجخ
اٌٛٙائ١خ

اٌشئزبْ
خامسا :الرئتان :تتم فً الرئتٌن عملٌة تبادل الغازات بٌن الدم و
الهواء حٌث ٌدخل األكسجٌن إلى الرئتٌن وٌخرج ثانً أكسٌد
الكربون وبخار الماء من الجسم ,وعند دخول األكسجٌن إلى الجسم وتفاعله
مع الغذاء ٌنتج الطاقة الالزمة للجسم وتخرج الغازات التً ال
ٌحتاجها الجسم ,وهى بخار الماء وثانً أكسٌد الكربون .
 لخصً العالقة بٌن الغذاء واألكسجٌن من الفقرة السابقة :ٌدخل إلى الجسم
................. + ...............

ػٍّ١خ اٌزٕفظ:

ٌخرج من الجسم
..............+.............

٘ ٟاعزخذاَ األوغغ ٓ١اٌالصَ إلٔزبط اٌطبلخ ِٓ اٌغزاء.

 تبادل الغازات فً عملٌة التنفس:ٌتم تبادل الغازات فً جسم اإلنسان من
خالل عملٌتٌن موضحتٌن فً الشكل التالً:
 .1عملٌة الشهٌق :عملٌة دخول غاز
األكسجٌن إلى الرئتٌن.
 .2عملٌة الزفٌر :عملٌة خروج غاز
ثانً أكسٌد الكربون وبخار الماء من
الرئتٌن .

اٌضف١ش

اٌش١ٙك

٠م َٛاٌطالة ثؼٍّ١خ اٌؾ١ٙك ٚاٌضف١ش
ٚاٌّمبسٔخ ثّٕٙ١ب ثّغبػذح اٌّؼٍُ.

هل ٌبقى حجم الرئتٌن عند عملٌة الشهٌق والزفٌر كما هو؟ ما دلٌلك على ذلك؟
......................................................................................
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نشاط الشهٌق والزفٌر
المواد واألدوات  :بالونان  ,أنبوب على شكل (

)  ,وقارورة بالستٌكٌة  ,وسدادة

مطاطٌة ذات فتحة واحدة وغشاء مطاطً ومقص.

خطوات العمل:
 -1أقص قاعدة القارورة بواسطة المقص
 -2اثبت البالونٌن فً طرفً األنبوب الزجاجً
وادخل طرفه اآلخر فً السدادة المطاطٌة.
 -3اغلق القارورة بحٌث ٌكون البالونان داخلها
ثم اثبت الغشاء المطاطً بؤحكام على القارورة
 -4اسحب الغشاء المطاطً إلى الخارج الشكل(ا)
 ماذا حدث ب(البالونات  -والغشاء المطاطً) عندما دخل الهواء إلٌهما؟.................................................................................................
 وماذا حدث عندما خرج الهواء من( البالونات – والغشاء المطاطً)؟..................................................................................................
 ما الشروط التً تجعل هذه التجربة صحٌحة؟...................................................................................................
 أثناء عملٌة الشهٌق  .............الحجاب الحاجز  ,و .............القفص الصدري ,فٌدخل الهواء إلى الرئتٌن .
 أثناء عملٌة الزفٌر .............الحجاب الحاجز  ,و..............القفص الصدري فٌخرجالهواء من الرئتٌن
 أفكر ثم أعطً تجربة أخرى تبٌن عملٌة الشهٌق والزفٌر؟...................................................................................................
...................................................................................................
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 صحة الجهاز التنفسً
 هل أصبت بالزكام أو األنفلونزا قبل ذالك؟ هل أصبت بالسعال أو الكحة؟كلها أمراض ناشئة عن عدم المحافظة على الجهاز التنفسً.
لذا ٌجب إتباع عادات صحٌة سلٌمة للحفاظ علً الجهاز التنفسً وأجسامنا وذلك عن
طرٌق -1 :تنفس الهواء النقً.
2

 -االبتعاد عن أماكن التلوث .

3

 -االهتمام بزراعة األشجار فً حدائقنا وشوارعنا.

 اكتبً عن( إضافة أو تغٌٌر) فً البٌئة من حولنا وذالك لتحسٌن وتنقٌة الهواء الذي
نتنفسه؟........................................................................................
...................................................................................................
ٌ تلوث الهواء من عدة مصادر  ,أهمها:
 -1الدخان الناتج عن موقد الطبخ  ,والسجائر  ,ومواقد التدفئة والمصانع والسٌارات.
 -2وجود حشرات أو حٌوانات ألٌفة داخل المنزل.
 -3حاوٌات القمامة.
اذكري مسببات أخرى لتلوث الهواء وأثرها على الجهاز التنفسً؟
...................................................................................................

 صمم شعارا
 -1ارسم فً المربع شعارا ٌحذر من مضار التدخٌن.

 -2اكتب عبارة تحث على النظافة وأعلقها على لوحة الصف.
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 اسأله درس الجهاز التنفسً.
 عرفً عملٌة التنفس؟……………………………………………………………………

 غٌري ترتٌب أعضاء الجهاز التنفسً بالطرٌقة الصحٌحة ,ثم ضعً عالمة ( )أمام العضو المشترك بٌن الجهاز التنفسً والجهاز الهضمً.

2

1

اٌجٍؼَٛ

االٔف
 3اٌمظجخ اٌٛٙائ١خ
4

 5اٌذجبة اٌذبجض

....................-1
....................-4

اٌذٕجشح
 6اٌشئزٓ١

......................-2
.....................-5

......................-3
.....................-6

 ماذا ٌحدث عند : -1دخول األكسجٌن إلى الرئتٌن (الشهٌق)؟
...............................................................................................
 -2خروج ثانً اكسٌد الكربون من الرئتٌن (الزفٌر )؟
...............................................................................................

134

 أوفق بٌن العضو والوظٌفة التً ٌقوم بها بكتابة رقم العضو أمام الوظٌفةالمناسبة لكل مما ٌؤتً :
الرقم
-1

العضــــــــــــــــــو

الرقم

االنف

الوظٌفــــــــــــــــة
تبادل الغازات

........
القصبة الهوائٌة
-2

........
الحنجرة

-3
الرئتان
-4

تساعد فً النطق
ترطٌب الهواء وتنقٌته من
 ........الغازات
توصٌل الهواء إلى الرئتٌن
........

 ما رأٌك فً هذه العبارة هل هً صحٌحة ام خاطئة ؟ولماذا؟؟( التنفس عن طرٌق الفم أفضل من التنفس عن طرٌق األنف)
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
 ما دلٌلك على تلوث الهواء؟........................................................................................
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 اسأله وحدة جسم اإلنسان
استنتجً القواعد التً ٌجب إتباعها من الصور التالٌة :

.....................................
.....................................

......................................
......................................

.....................................
.....................................

....................................
....................................

....................................
....................................

....................................
....................................
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أكملً اآلتً:
اٌجٙبص
...........................

 اكتبً اسم العملٌة التً تدل علٌها كل من العبارات اآلتٌة

اٌشلُ
-1

اٌؼجبسح

اٌؼٍّ١خ
........................

إنتاج الطاقة من الغذاء.

-2

تحوٌل المواد الغذائٌة إلى مواد بسٌطة ٌمتصها
الجسم وٌستفٌد منها.

........................

-3
.......................

دخول األكسجٌن إلى الرئتٌن.
-4

خروج ثانً أكسٌد الكربون وبخار الماء من الرئتٌن
137

......................

 ضعً دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌأتً:
 -1تتم عملٌتا الشهٌق والزفٌر فً الجهاز:
ج -الدورانً.
ب  -التنفسً .
ا – الهضمً.
-2المادة الغذائٌة التً تعد اقل المواد قٌمة غذائٌة هً:
ج  -المشروبات الغازٌة.
ب  -الحلٌب .
ا – البرتقال .
 -3المصدر الرئٌسً للحرارة فً جسمً ٌؤتً من :
ب  -التمارٌن الرٌاضٌة .
ا  -المالبس الصوفٌة.

ج  -الطعام.

 -4العضو المشترك بٌن الجهاز التنفسً والجهاز الهضمً  ,هو:
ج – المريء.
ب  -البلعوم.
ا – الحنجرة.
 ارسمً األعضاء الناقصة فً كل من الرسومات اآلتٌة ثم اكتبً اسم
الجهاز الذي ٌنقصه العضو:
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أرقم الخطوات اآلتٌة من ( )4 -1لتتبع مسار لقمة من الطعام
فً الجسم:
تمتص األمعاء الدقٌقة الطعام المهضوم.
إنتاج الطاقة من الطعام.
مضغ الطعام وخلطه باللعاب.
تقلٌب الطعام وخلطه بإفرازات المعدة.

 الجملة الخفٌة :تختفً جملة داخل المربع ,اشطبً أحرف الكلمات
اآلتٌة التً توجد باتجاهات مختلفة ثم استخلصً جملة من الحروف
المتبقٌة :

أرز ,موز ,عسل ,بندورة ,لبن  ,قرنبٌط ,خس ,دجاج

الجملة

ط

ع

ق

ر

ن

ب

ي

س

ج

و

ج

ب

ت

ل
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خ

ز
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ت
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و

ز
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ز

ن

ة

ا

ب

ن

د

و

ر

ة

........................................................................................:
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أكملً المعلومات الناقصة فً المخطط التالً:
ت
أفٕف اٌّغز٠بد
رجؼب ٌؾبعخ اٌغغُ
إٌٙ١ب

......................

ِغز٠بد ا ٌجٕبء

......................

رّذٔب ثبٌطبلخ ٚرمغُ إٌٝ

رمَٛ
ة

......................
رىضش فٟ

األسص ٚاٌّشثٝ

ٌٍم١بَ ثّغٛٙد
ػنٍ ٟوج١ش
رىضش فٟ

رغبػذ
فٟ

......................
رىضش فٟ

......................

اٌٛلب٠خ ِٓ
االِشاك

1

رىضش ف1 ٟ

2

2

3

3

كونً ثالثة جمل مستعٌنة بالمخطط السابق؟
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
ٔشبؽ اٌّجّٛػبد اٌغزائ١خ
فٕف األهؼّخ اٌزبٌ١خ إٌ ٝأغز٠خ (ؽبلخ – ثٕبء – ٚلب٠خ )

خنبس فٛاوٗ عّه ؽٍ١ت
ث١ل ؽٍ١ت ٌؾ َٛثمٛي
ػغً ِشث ٝثطبهظ سص
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