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and developing contemplative thinking in mathematics among
eleventh grade students in Gaza.
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شكر و تقدير
رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ َوعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِنيَ  ( النمل ) 19 :
الحمد هلل والصالة والسالم على معلم البشرية محمد بن عبد هللا النبي األمي أما بعد:
أحمددد هللا تعددالى وأشددكرف علددى ّددلث علددير حيددق أنددار درعددي وعقلددي بنددور العلددم بتو قددث لددي ب تمددام د ف
الرسددالة المتواّددعة التددي أبت ددي بهددا ضرّددات هللا تعددالى داع ددة المددولى عددأ ويددل أن ينل د بهددا ااسددالم
والمسلمين
كما وأتقدم بالشكر إلدارة يامعة األأ ر عامة وكل دة الترع دة صاصدة وعمدادة الد ارسدال العل دا و
أتويددث بالشددكر والعر ددان للدددكتور :علددي نصددار والدددكتور :حدداأم ع سددى إلش د ار هما علددى رسددالتي وحسددن
توييهي لكي تظهر

ف الرسالة على أكمل ويث.

كما وأتقدم بالشكر ضلى كل من األستا الدكتور  :عطا درو ش والدكتور  :محمد مقاط لقبولهما
مناقشة أطروحتي ي اأ ما هللا صير يأات .
وأتقدددم بالشددكر بالشددكر والتقدددير للسددادة محكمددين أدوال الد ارسددة لمددا بد لوف مددن وقددل ويهددد ولمددا
قدموف من نصائح وارشادال اتمام

ا العمل على أكمل ويث.

كمددا أتقدددم بالش دكر والعر ددان لددو اأرة الترع ددة والتعلد م والددى ضدارة ومعلمددال وطالبددال مدرسددة اشددم
عطددا الشدوا اليانو ددة و أ و والددي المعلمتددين أمددل دلددوى و نسدرين مرتيددى واألسددتا عبددد الناصددر اليريدداو
لمساعدتث ي تريمة ملصص الدراسة ضلى الل ة اانيليأية .
كما وأشكر أ راد أسرتي ال ين شاركوني بالدعات وتو ير الظروف المناسدبة إلكمداى د ف الد ارسدة
وأصص بال كر والد ووالدتي العأيأين وأويي الحبيب وعمي الشهيد عطوة صطاب رحمث هللا ال

ناى

شهادتث العل ا ي الينة قبل أن أحصل على شهادتي العل ا ي الدن ا.
الباحثة
ج

ملخص الدراسة:
دل

ف الدراسة ضلى معر ة أير استصدام استراتيي ال ما ورات المعر ة على التحصيل وتنم ة

مستوى التلكير التأملي ي الرياّ ال لدى طالبال الصف الحاد عشر ب أة.
السؤاى الرئ سي :
 ما أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة على التحصيل وتنمية مستوى التفكير التـمملف الرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة؟

ولتحقيق

ا الهدف سعل الدراسة ضلى اإليابة عن األسئلة التال ة :

 .1ددل يويددد ددر

و دالددة ضحصددائ ة عنددد مسددتوى ()0.05 ≤ بددين متوسددطي دريددال طالبددال

 .2ل يويد ر

ال دالة ضحصائ ة عند مسدتوى ()0.05 ≤ بدين متوسدطي دريدال طالبدال

 .3ل يويد ر

و دالة ضحصائ ة عند مستوى ()0.05 ≤ بين متوسطي دريدال الميموعدة

ميموعة التيريب ة و طالبال الميموعة الّابطة ي ااصتبار التحصيلي البعد ؟
الميموعة التيريب ة والّابطة ي اصتبار التلكير التأملي البعد ؟

التيريب ة ي التطب قين (القبلي و البعد ) ي ااصتبار التحصيلي ؟

 .4ل يويد ر

و دالة ضحصائ ة عند مستوى ()0.05 ≤ بين متوسطي دريدال الميموعدة

التيريب ة ي التطب قين (القبلي و البعد ) ي اصتبار التلكير التأملي ؟

ولقدد تددم تطبيددق الد ارسددة ددي مدرسدة اشددم عطددا الشدوا اليانو ددة و أو للبندال واتبعددل الباحيددة المددنه شددبث
التيريبددي مددن صدالى تطبيددق ااصتبددار التحصدديلي و اصتبددار التلكيددر التددأملي وتكونددل عينددة الد ارسددة مددن
شعبتين دراسيتين عدد كل منها ( )30طالبة وتم تعيين ضحدا ما كميموعة تيريب ة و األصدرى ّدابطة
توصلل الدراسة ضلى النتائ التال ة:
 .1تويد رو

ال دالة ضحصدائ ة عندد مسدتو ()0.05 ≤ بدين متوسدطي دريدال الميموعدة

التيريب ة التي استصدمل ضستراتيي ة التساؤى ال اتي ومتوسط دريال الميموعة الّدابطة التدي

اسددتصدمل الطريقددة المعتددادة ددي التحصدديل الد ارسددي ددي التطبيددق البعددد ولصددالح الميموعددة

التيريبي

 .2تويددد ددرو

ال دالددة ضحصددائ ة عنددد مسددتوى ()0.01 ≤ بددين متوسددطي دريددال طالبددال

الميموعة التيريب ة وطالبال الميموعة الّابطة ي التطبيق البعد اصتبدار التلكيدر التدأملي

ولصالح الميموعة التيريب ة.

د

 .3توي ددد ددرو دال ددة ضحص ددائ ا عن ددد مس ددتو ( )0.05 ≤ ب ددين متوس ددطي دري ددال الميموع ددة
التيريب ة (التطبيق القبلي و البعد ) ي ااصتبار التحصيلي ولصالح التطبيق البعد .

 .4توي ددد ددرو دال ددة ضحص ددائ ا عن ددد مس ددتو ( )0.05 ≤ ب ددين متوس ددطي دري ددال الميموع ددة
التيريب ة (التطبيق القبلي و البعد ) ي اصتبار التلكير التأملي ولصالح التطبيق البعد .

و د ددي ّد ددوت د د ف النتد ددائ أوصد ددل الباحيد ددة بتوظيد ددف اسد ددتراتيي ال مد ددا ورات المعر د ددة وصاصد ددة
اسددت ارتيي ة التسدداؤى ال د اتي ددي يم د الم ارحددل لتنم ددة التلكيددر التددأملي و التحصدديل الد ارسددي
والعمل على تدريب المعلمين على ك ل ة استصدام استراتيي ة التساؤى ال اتي .

ه

Summary of the study:
This study has aimed to figure out the effect of the use of metacognitive strategies on the
academic achievement and the development level of reflective thinking in mathematics among
students eleventh grade in Gaza .
The main Question :
What is the impact of the use metacognitive strategies on the academic achievement and
the development level of reflective thinking in mathematics among students eleventh grade in
Gaza ?

To achieve that goal the study has answered these questions :
1- Is there a statistically significant deference at the level of ( 0.05 ≥ α )between the
mean scores of students in the experimental group and control group in the post
test grades ?
2- Is there a statistically significant deference at the level of ( 0.05 ≥ α ) between the
mean scores of students in the experimental group and control group in the test
thinking contemplative dimensional ?
3- Is there a statistically significant deference at the level of ( 0.05 ≥ α ) between the
average collection of students in the experimental group in the test thinking due to
the level of achievement (High-Low )?
4- Are there any statistically significant deference between the mean scores of the
experimental group in the two applications (Before-After) in the reflective thinking
test ?
This study has been applied in Hashem Atta Al-Shawwa High school(A-Girls) and the
researcher has followed the quasi- experimental Approach through the achievement test
application and the test reflective thinking . Also the study consisted of two main divisions , the
number of each was (30) students and one of them was appointed as an experimental group and
the other was control one .
The study has reached the following results :

1- There are statistically significant differences at the level ( 0.05 ≥ α ) between the
mean scores of the experimental group which had used the self-questioning strategy
and between the average degree of control group which used the usual way of the

و

academic achievement in the post application and also which can serve the
experimental group .
2- There are statistically significant differences at the level ( 0.05 ≥ α ) between the
mean scores of girls students in the experimental group and control group in the
post application to test the reflective thinking and which works for the experimental
group .
3- There are no statistically significant differences at the level ( 0.05 ≥ α ) between
the average collection of students in the experimental group for the reflective
thinking test because of the variable level grades ( High-low) in all skills except
one skill which is detect fallacies and it has been shown the existence of differences
in favor of high achievement .
4- There are significant differences at the levelof ( 0.05 ≥ α ) between the mean
scores of the experimental group (Before- After) application in the reflective
thinking test and works for the post application .
After coming to these conclusions , the researcher recommended following strategies
and metacognition and private self-questioning strategies in all phrases of the development of
reflective thinking and academic achievement and work to train teacher on how to use the selfquestioning strategy .
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الفصل األول

خلفيــة الدراســة
المقدمة:

لقددد اأداد اا تمددام ددي ا ونددة األصيدرة بعلددم الرياّد ال و لد مواكبددة لالنليددار المعر ددي والتقدددم

التكنولددويي والتطددور المسددتمر ددي العلددوم ووسددائل ااتصدداى المصتللددة ولتعدددد ااكتشددا ال وااصت ارعددال
العلم ة ,ولما تلعبث الرياّ ال من دور بارأ ي نهّة األمم ورقيها.
ضلى ت ير النظرة للرياّ ال من ميرد حلد النظريدال واسدترياع القدوانين واسدتظهار ا

مما د

أينددات حددل المسددائل والمشددكالل ضلددى ّددرورة حددص وتدددقيق المعلومددال و ددو األمددر ال د

يتطلددب مددن

المتعلم التلكير الييد.
وتتميأ الرياّ ال بالناح ة المنطق ة مما أكسب التالميد الصدلة الموّدوع ة دي تلكيدر م و دي
حكمهم على األش ات والموّوعال الصاري ة ضّا ة ضلى ل

ن بها مدن المواقدف المشدكلة ممدا ييعدل

المتعلمين يتدرعون على ضدارة العالقال المصتللة وك ل ة التصط ط لحلها ومن يم اكتساب البصيرة واللهم
العميق ال

قود م ضلى حل ميل

ف المواقف (علانة ونبهان .)105 : 2003 ,

ول ل تناد الترع ة الحديية بّرورة السعي لتنم ة مهارال التلكير لددى التالميد مدن صدالى الرياّد ال
كمي دداى ي ددر وحي ددو يتعام ددل مع ددث الطال ددب بص ددلة مس ددتمرة مم ددا ي دددعو ضل ددى ضع ددادة النظ ددر ددي من ددا
الرياّ ال وتشي

طر التلكير المصتللة لحل المشكالل الرياّ ة (محمد -علي.)200 : 2004 ,

دالتلكير قددوم بدددور كبيددر ددي ح دداة اللددرد يتميددل ددي مسدداعدتث علددى تنظد م معلوماتددث و ممارسددة
مهددارال البحددق وااستقصددات للتوصددل ضلددى حلددوى مناسددبة للمشددكالل التددي توايهددث وتلهددم أبعدداد البيئددة
الصاري ددة التددي عد ش يهددا هددو بميابددة – أ التلكيددر -العمل ددة الدينام ددة التددي يددنظم بهددا العقددل صب ارتددث
بطريق ددة يديد ددة لح ددل مش ددكلة معين ددة كم ددا أن ددث عن ددي بد د د ار عالق ددال يدي دددة ب ددين موّ ددوعين أو ع دددة
موّوعال ب ض النظر عن نوع

ف العالقال (البعلي.) 22 : 2006 ,

والترع ة بحاية ضلى ّخ أ كار ومنهي ال يديدة تت ح بنات ناشئة تتحلي باللعل المنهيدي كدي
تنأى عن التلقينة التي ا تلرأ أي اا قدادرة علدى التصدد لمشدكالتها المتوقعدة ولد س ندا أ ّدل مدن
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تعل د د د م التلكيد د ددر ألبنائند د ددا لتيويد د ددد كد د ددائهم وبالتد د ددالي لر د د د قد د دددراتهم العقل د د ددة ضلد د ددى المسد د ددتوى المنشد د ددود.
(د بونو.)15 :1989 ,
والتلكيددر كمددا يددرى يددروان( )1999عمل ددة كل ددة نقددوم عددن طريقهددا بمعاليددة عقل ددة للمدددصالل
الحس ة والمعلومال المستريعة لتكوين األ كدار أو اسدتدالها أو الحكدم عليهدا و دي عمل دة هيدر ملهومدة
تماماً وتتّدمن اإلد ار والصبدرة السدابقة والمعاليدة الواع دة وااحتّدان والحددس وعدن طريقهدا تكتسدب
الصبرة معنى (الشكعة)1146 :2007 ,
و عددد التلكيددر التددأملي نمددط مددن أنمدداط التلكيددر ال د

حتدداج ضلددى تعميددق التلكيددر ددي الموقددف

وتوّ ح العالقال والنظرة ي األ كار والعالقال بينها كما قوم على التحليل والتلسير اللد ان شدكالن
شصص د ة اللددرد المتأمددل القددادر علددى التوصددل ضلددى النتددائ بصددورة علم ددة منطق ددة(.الحاريي)2011 ,
و لد ألندث ييعدل اللدرد يصطدط دائمدا وي ارقدب و قد م أسدلوبث دي العمل دال والصطدوال التدي يتبعهدا اتصددا
القرار المناسب (عبد الو اب)177 : 2005 ,
و عد يون ديو أوى من استصدم مصطلح التأمل ل شير بث ضلي التبصر الدقيق لألعماى وعل ث
د د ن التلكي ددر الت ددأملي و ددث يتأم ددل الل ددرد م ددا يوايه ددث م ددن مواق ددف أو مش ددكالل و حلله ددا ال ددى عناص ددر ا
المصتللددة ويبحددق ددي العالقددال بينهددا ويرسددم الصطددط الالأمددة للهددم د ف المواقددف أو المشددكالل و صددل
الى النتائ التي يتطلبها(.صل لة.) 52 : 1999 ,
كما يرى شون (  )1987أن اللرد الملكر حينما يوايث مشكلة ما ويتصد لحلهدا ندث مدارس
التلكير التأملي للوصوى ضلى حل

ف المشكلة وا قتصر األمر عند لد بدل يتعدداف ضلدى ممارسدة د ف

المهارال بعد حل المشكلة لالستلادة منها ي مواقدف أصدرى يديددة )Schon , 1987 : 68 (.وعندات
على ما سبق نرى أن التلكير التأملي عتمد على العل ة والسبب ة ي موايهة المشكالل وت ير الظدوا ر
واألحداق (علانة و اللولو.) 5 : 2002 ,
ونظ ار أل م ة التلكير التأملي قد تناوى العديد من الباحيين دراسة

ا النوع من التلكير والعمل

على تنميتث كدراسة العمداو (  ,) 2009والسدل م(  ,) 2009والبعلدي ( ,)2006و عط دة و لطدف هللا
( ,)2009والح دداريي(  ,)2011و ن ددا د ارس ددال تناولد دل مس ددتو ال التلكي ددر الت ددأملي كد ارس ددة علان ددة و
اللولو ( ,)2002الشكعة( .)2007
3

وتبرر الباحية اصت ار ا للتلكير التأملي و ل لتكدس الكتب بالمعلومال والمعارف مما د
تأاحم المعلومال المحلوظة ي أدم ة الطالب دون وعيهم بلهم المعنى األمر ال

ضلدى

أد ضلدى عددم قددرة

الط دالب علددى اسددتصالص حلددوى ييدددة للمشددكالل الواقع ددة التددي ت دوايههم باسددتصدام المعر ددة التددي سددبق
وتعلمو ددا و ألنددث مددن المالح د أن نددا الكييددر مددن الطددالب ا حسددنون التلكيددر ل د س ألنهددم لتقددرون
ضلى ال كات أو لّعف قدراتهم العقل ة ولكن ألنهم لم يتلقوا التدريب الالأم والتوي ث الصح ح .
ولكي يتم تنم ة التلكير بأنواعث ومنها التلكير التأملي ابد مدن تنم دة القددرال العقل دة للمتعلمدين
وأن تنمددى لددديهم القدددرة علددى ضد ار كيددف لكددرون وكيددف صددلون ضلددى حلددوى للمشددكالل التددي ت دوايههم
ومساعدتهم على رسم صطط ومسارال لتلكير م واتاحدة اللرصدة لهدم للتحليدل والتلكيدر والمشداركة اللعالدة
وتنم ددة وعدديهم بعمل ددة التلكيددر حتددى سددتط عوا تطبيددق د ا التلكيددر ددي مواقددف مشددابهة (و اأرة الترع ددة
والتعل م المركأ القومي للبحوق الترعو ة والتنم ة.)36 : 2000 ,
و د ا يتطلددب منددا أن نسدداعد التالمي د علددى أن يتعلم دوا كيددف لكددرون ددي تلكيددر م و ددي تلكيددر
ا صرين أ ّا حتى يتحسن تعلمهم (كلا ي.)30 :1997 ,
حددين نلكددر ددي تلكيرنددا نصددبح علددى وعددي بك ل ددة مددا نعمددل ونسددتط

أن نعدلددث تعددد ال قصددد ا

(عبد الحميد.)83 :1997 ,
وعندددما طلددب المعلددم مددن التالميد أن يبندوا أو شددرحوا ضيابدداتهم وكيددف توصددلوا ضليهددا أو يبيندوا
المنطق ورات ا هو يويههم للتلكير ي التلكير( .األعسر.)36 :1998,
وتتطل ددب تنم ددة التلكي ددر ع ددن التلكي ددر تنم ددة ال ددتحكم ددي الد د ال وااتص دداى بالد د ال و لد د ألن
الشصص ال

ينشد ل بحدل المشدكلة قدوم بعددة أدوار هدو مولدد لأل كدار ومصطدط وناقدد وم ارقدب لمددى

التقدم الحادق ومدعم للكرة معينة ومويث لمسل معين للوصوى ضلى الحل)Shoenfeld, 1995(.
ولقد حظي موّوع التلكير ي التلكير  Metacognitionا تمام ملحوظ ي السنوال القليلة الماّ ة
باعتبارف طريقة يديدة دي تددريس التلكيدر دالملكر الييدد ابدد أن سدتصدم اسدتراتيي ال مدا ورات المعر دة
(و اأرة الترع ة والتعل م,المركأ القومي للبحوق الترعو ة والتنم ة.)37 :2000 ,
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و يأيد استصدام التالمي اسدتراتيي ال مدا ورات المعر دة مدن وعديهم بمدا يدرسدونث وقددراتهم علدى الدتحكم
ددي عمل ددة تلكيددر م هددي تسدداعد علددى اانتقدداى مددن مسددتوى الددتعلم الكمددي ضلددى مسددتوى الددتعلم النددوعي
ال

ستهدف ضعداد وتأ يل المتعلم باعتبارف محور العمل ة التعل م ة (محمد علي.)2011: 2004 ,
باإلّددا ة ضلددى كونهددا تسددمح للمددتعلم باسددتصدام مها ارتددث الصاصددة ددي تطددوير تعلددم مسددتقل ممددا

مكنث من تحمل المسئول ة ال ات ة للتعلم (يروان .)55 :1999 ,
وتعددد ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي مددن ااسددتراتيي ال التدريس د ة التددي أكدددل عليهددا العديددد مددن
البحددوق والد ارسددال التددي اسددتصدمل اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي التدددريس و ل د ألنهددا تنمددي لدددى
الطالب العديد من المهارال كمهارال اللهم وتعمل على أيادة وع ث لعمل ال التلكير وكما تويهث ضلدى
البحق عن األسئلة واإليابال المرتبطة بها(.المنشاو )88 -87: 2008 ,
وتقددوم اسددتراتيي ال التسدداؤى الد اتي علددى توي ددث المددتعلم ميموعددة مددن األسددئلة لنلسددث ددي أينددات
معالية المعلومال مما ييعلث أكيدر انددمايا مد

المعلومدال التدي يتعلمهدا ويصلدق لد دث الدوعي بعمل دال

التلكير لبنات عالقال بين أيأات المادة موّدوع الد ارسدة وعدين معلومدال الطالدب وصب ارتدث ومعتقداتدث مدن
يانب والموّوعال الدراس ة من يانب آصر.
وتريد

اعل ددة د ف األسددئلة ضلدى أنهددا تصلدق انلعدداا ودا عدا معر ددا حدين يبدددأ التالميد باسددتصدام

األسددئلة صددبحون أكيددر شددعو ار بالمسددئول ة عددن تعلمهددم و قومددون بدددور أكيددر ايياب ددة ويبدددو أن معاليددة
المعلومال بطريقة األسئلة تيير دوا

التالميد للنظدر للدتعلم دي ضطدار صبدراتهم السدابقة ومواقدف ح داتهم

اليوم ة ,بما يأيدد احتمداى تصدأين المعلومدال دي الد اكرة بعيددة المددى ,وييعدل اسدتصدامها دي المسدتقبل
و ي موقف متنوعة أم ار سي اًر (الصأندار واصرون)140: 2006 ,
و مكن تقس م األسئلة التي سألها الطالب لنلسث ضلى يالية أنواع وقد تنداوى العديدد مدن البداحيين
استراتيي ال ما ورات المعر ة أو بعّا منها ألنها تمكدن التالميد مدن اسدت عاب المعدارف العلم دة وتأيدد
مددن قدددرتهم علددى تنم ددة التلكيددر وبعددض المهددارال كد ارسددة شددهاب( ,)2000والمنشدداو ( ,)2008وأبددو
عيوة ( ,)2009وعبد الحك م وآدم ( , ) 2007والصاعد (.)2008
وألن طالب المرحلة اليانو ة مروا بمرحلة مهمة كونون قادرين يهدا علدى الدتحكم مدا عقلدون
و قولددون كمددا أن لددديهم ااسددتعداد لمراقبددة أنلسددهم والددتحكم ددي سددلوك اتهم وعمل ددال تعلمهددم ول د ل
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مددن

األ م ددة بمكددان أن يددتعلم الطددالب كيددف يراقبددون سددلوك اتهم ال ن ددة وكيددف مارسددون أسدداليب الّددبط
الد اتي لمددا يب لونددث مددن صددور اانتبدداف والتركيددأ ومددا لرّددون علددى أنلسددهم مددن مهددارال متأامنددة وكيددف
حددون مدى تقدمهم أينات التعلم و ل من صالى وّعهم ي مواقف تعل م ة ح دة تتطلدب مدنهم الق دام
بأنشطة وعمل ال تنمي لديهم الوعي والّرورة على استصدام أساليب التعلم ال ات ة.
وعنات على ما سبق قد شعرل الباحية بأ م ة ضيدرات د ف الد ارسدة التدي تهددف ضلدى معر دة أيدر
استصدام ضستراتيي ة التساؤى ال اتي على التحصيل وتنم ة التلكير التدأملي دي الرياّد ال لددى طالبدال
الصف الحاد عشر ب أة .و ي حدود علم الباحية لم تتو ر دراسال تطرقل له ا الموّوع والتي سديتم
تطب قها ي وحدة المتتال ال والمتسلسالل.
وتبرر الباحثة إجراء هذه الدراسة فيما يل :
 .1الحاية ضلى استصدام استراتيي ال وطرائق تدريس يديدة تساعد الطالب علدى انتقداى أيدر الدتعلم
وتنظ م معلوماتث ي ظل اأدحام منهاج الرياّ ال بالقوانين والنظريال.

 .2مساعدة الطالب على هم ومعالية الب انال بدا من حلظها واسترياعها.
 .3الرهبة ي بنات ييل قادر على موايهة الحاّر وتحد ال المستقبل.

 .4الصعوبال التي يوايهها الطالب ي حل المسدائل وعددم ضدراكهدم المطلدوب مدن المسدألة وكيدف
يبدؤون وما الصطوال الملروض ضتباعها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

لق ددد ظه ددر واّ ددحا م ددن ص ددالى الري ددوع ضل ددى الد ارس ددال الس ددابقة م دددى التركي ددأ عل ددى ضس ددتراتيي ة

التساؤى ال اتي ك حدى استراتيي ال ما ورات المعر ة لمسا متها ي تنم ة مهدارال التلكيدر ولكدن يتّدح
أ ّا من صالى النظر ضلى واق تددريس الرياّد ال دي المددارس أندث ا ينمدي التلكيدر ,وانمدا يركدأ دث
المعلم على نقل المعلومال ضلى عقوى التالمي استرياعها عند اامتحان.
السعي للمعر ة ي اتهدا ددف سدتحق التقددير ولكندث لد س كا دا دنحن نسدعى للمعر دة بهددف
اس ددتصدامها وااس ددتلادة منه ددا واعطائه ددا معن ددى ,اسد دتصدام المعر ددة لله ددم القّ ددا ا تيعله ددا أكي ددر ارتباط ددا
ب ددالتعل م ددالتعل م لد د س مي ددرد ه ددم م ددادة معين ددة والق دددرة عل ددى اس ددترياعها أو الق ددام ب ددبعض اإليد دراتال
المتّددمنة ددث ولكنددث يتّددمن توسد

الصبدرة وامتددداد ا وتمح صددها و د ا ا يددتم تلقائ ددا بددل ابددد مددن بد ى
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اليهددد لتحق قددث ألنددث يتطلددب تلكي د ار ودا ع ددة ا تتددو ر ددي أسددلوب اكتسدداب المعلومددال ويددتم ل د

عددن

طري د ددق الق د ددام بالعمل د ددال العقل د ددة واألنش د ددطة الت د ددي تس د ددتيير التلكي د ددر المطل د ددوب لالمت د ددداد بالمعلوم د ددال
وتمح صها( .شهاب)4 : 2000 ,
وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية ف السؤال الرئيس التال :
مــا أثــر اســتخدام اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة علــى التحصــيل الدراس ـ و تنميــة مســتوى
التفكير التممل ف الرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة ؟
ويتلرع عن السؤاى الرئ سي األسئلة اللرع ة التال ة-:
 .1ل يويد ر

و دالة ضحصدائ ة عندد مسدتوى

(

≤  )0.05بدين متوسدطي دريدال طالبدال

الميموعددة التيريب ددة (التسدداؤى ال د اتي) و طالبددال الميموعددة الّددابطة (الطريقددة المعتددادة) ددي

.2

ااصتبار التحصيلي البعد ؟
ل يويد ر

و دالة ضحصدائ ة عندد مسدتوى

(

≤  )0.05بدين متوسدطي دريدال طالبدال

الميموعة التيريب ة (التساؤى ال اتي) والّابطة(الطريقة المعتادة) ي اصتبدار التلكيدر التدأملي

.3
.4

البعد ؟

ل تويد در

و دالدة ضحصدائ ا عندد مسدتوى

(

≤ )0.05بدين متوسدطي دريدال الميموعدة

التيريب ة ي التطب قين (القبلي و البعد ) ي ااصتبار التحصيلي ؟
ل تويد در

و دالدة ضحصدائ ا عندد مسدتوى

(

≤ )0.05بدين متوسدطي دريدال الميموعدة

التيريب ة ي التطب قين (القبلي و البعد ) ي اصتبار التلكير التأملي ؟

فرضيات الدراسة:
 .1يويددد ددر

و دالددة ضحصددائ ة عنددد مسددتوى

)

0.05 ≥ α

(بددين متوسددطي دريددال طالبددال

الميموعددة التيريب ددة وطالبددال الميموعددة الّددابطة ددي ااصتبددار التحصدديلي البعددد ولصددالح

الميموعة التيريب ة.
 .2يويددد ددر

و دالددة ضحصددائ ة عنددد مسددتوى

)

( 0.05 ≥ α

بددين متوسددطي دريددال طالبددال

الميموعد ددة التيريب د ددة والّد ددابطة د ددي اصتبد ددار التلكيد ددر التد ددأملي البعد ددد ولصد ددالح الميموعد ددة

التيريب ة.
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 .3يويددد ددر

و دالددة ضحصددائ ة عنددد مسددتوى

)

( 0.05 ≥ α

بددين متوسددطي دريددال طالبددال

الميموعة التيريب ة ي التطب قدين (القبلدي والبعدد ) دي ااصتبدار التحصديلي ولصدالح التطبيدق

البعد .

 .4يويددد ددر

و دالددة ضحصددائ ة عنددد مسددتوى

)

( 0.05 ≥ α

بددين متوسددطي دريددال طالبددال

الميموع ددة التيريب ددة ددي التطب ق ددين (القبل ددي والبع ددد ) ددي اصتب ددار التلكي ددر الت ددأملي ولص ددالح

التطبيق البعد .

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة ضلى تحقيق األ داف التال ة:
 .1التعرف عما ض ا كان نا

رو بين متوسطال دريدال الميمدوعتين التيريب دة والّدابطة دي

ااصتبار التحصيلي البعد بعد استصدام استراتيي ة التساؤى ال اتي .

 .2التعرف عما ض ا كان نا

رو بين متوسطال دريدال الميمدوعتين التيريب دة والّدابطة دي

اصتبار التلكير التأملي البعد بعد استصدام استراتيي ة التساؤى ال اتي .

 .3التعد ددرف ضلد ددى اللد ددر بد ددين التطب قد ددين القبلد ددي والبعد ددد

د ددي ااصتبد ددار التحصد دديلي بعد ددد اسد ددتصدام

 .4التعددرف ضلددى اللددر بددين التطب قددين القبلددي والبعددد

ددي اصتبددار التلكيددر التددأملي بعددد اسددتصدام

استراتيي ة التساؤى ال اتي.
استراتيي ة التساؤى ال اتي

أهمية الدراسة:

 .1قد يويث القائمين على المنهاج ب عادة النظر للتصط ط للمندا
يتعلم الطالب كيف لكرون.

دي ّدوت تعلد م التلكيدر بمعندي

 .2قد تشي الباحيين على ضيرات أبحاق مشابهة وللئال عمرية مصتللة ي ّوت مت يرال أصرى.

 .3قددد تسددهم الد ارسددة الحال دة ددي مسدداعدة المعلمددين ددي حددق المتعلمددين علددى تبنددي ضسددتراتيي ة
التساؤى ال اتي أينات التعلم ي المواقف التعل م ة والح ات ة بشكل عام.

مصطلحات الدراسة:

اإلستراتيجية :تعرف الباحية ااستراتيي ة التعريف اإليرائي التالي :
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ددي ميموعددة مددن الم ارحددل والصط دوال التددي تددتم بتتداب مددنظم ومتدددرج ومتسلسددل والتددي قددوم بهددا المعلددم
لت دددريس وح دددة المتتال ددال والمتسلس ددالل وم ددن صالله ددا ي ددتم تش ددي

الطال ددب عل ددى التلكي ددر وتمكين ددث م ددن

مهارال التعلم ال اتي
استراتيجيات ما وراء المعرفة  :تتبنى الباحية التعريف اإليرائي التالي:
ي المعر ة باألنشطة والعمل دال ال ن دة وأسداليب الدتعلم والدتحكم الد اتي التدي تسدتصدم قبدل وأيندات وبعدد
التعلم للت كر واللهم والتصط ط وادارة وحل المشدكالل وبداقي العمل دال المعر دة األصدرى ( & Henson
)Eller, 1999:258
إستراتيجية التساؤل الذات  :تعرف الباحية ضستراتيي ة التساؤى ال اتي التعريف اايرائي التالي:
توي ددث الم ددتعلم ميموع ددة م ددن األس ددئلة لنلس ددث قب ددل وبع ددد وأين ددات ح ددل المس ددائل الت ددي توايه ددث ددي وح دددة
المتتال ددال والمتسلسددالل بعددد أن يدددرعهم المعلددم عليهددا ممددا ييعددل الطالددب أكيددر اندددمايا مد المعلومددال
التي يتعلمها وأكير وع ا بعمل ة تلكيرفو.
التفكير التممل :وتعر ث الباحيث ضيرائ ا بأنث  :تبصر الطالبة للمواقف والمسائل التدي توايههدا مدن صدالى
ممارستها لبعض المهارال العقل ة كتحديد السبب الرئ س للمشكلة ,وكشف اإليراتال الصطدأ ,والتوصدل
ضلى استنتايال مناسبة ,وتقد م التلسيرال المنطق ة والحلوى المقترحة و ل لتحليل الموقف ضلى عناصرف
لرسددم الصطددط الالأمددة بهدددف الوصددوى ضلددى النتددائ التددي يتطلبهددا الموقف.و ددو الدريددة التددي ستحصددل
عليها الطالبة ي ااصتبار ال

ستعدف الباحية.

التحصيل الدراس  :و مقدار است عاب الطالبال للمعلومال وقدرتهن على حل المسائل من صالى تعلم
وحدة المتتال ال والمتسلسالل و قاس بالدرية التي تحصل عليها الطالبة ي ااصتبار المعد ل ل .
طالبات الصف الحادي عشـر :دن طالبدال دي الصدف الحداد عشدر ويدرسدن بمددارس هدأة الحكوم دة
وتتراوح أعمار ن بين السادسة عشر والسابعة عشر.
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حدود الدراسة:
-

اقتصرل الدراسة على اسدتصدام ضسدتراتيي ة التسداؤى الد اتي كأحدد اسدتراتيي ال مدا ورات المعر دة
ي تدريس الرياّ ال لتنم ة التلكير التأملي والتحصيل الد ارسدي لددى طالبدال الصدف الحداد

عش ددر ددرع العل ددوم ب د دأة ددي الوح دددة السادس ددة بعند دوان (المتتال ددال والمتسلس ددالل) م ددن كتددداب

الرياّ ال اليأت الياني طبعة 2012م2013 -م.

 تم تطبيق الدراسة على عينة من طالبال الصف الحاد عشر علوم بمدرسة اشم عطدا الشدوا-

اليانو ة و أ و للبنال التابعة لو اأرة الترع ة والتعل م

وق ددد ت ددم تطبي ددق الد ارس ددة ددي اللص ددل الد ارس ددي الي دداني م ددن الع ددام الد ارس ددي 2013م2014 -م.
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة

 د لا تنا ات ل ت ج ا ما

ء ملع فر

 يف ا ساض ا -يف مو د أخ ى

 د لا تنا ات اتفكري اتأم ي اتحص ل.

الفصل الثان

الدراسات السابقة:

بع ددد اط ددالع الباحي ددة عل ددى ميموع ددة م ددن الرس ددائل والمي ددالل الترعو ددة توص ددلل الباحي ددة ال ددى
ميموعة من الدراسال ال الصلة بمت يرال الد ارسدة ولد ل تدم تصدنيف الد ارسدال السدابقة دي محدورين
ما:
-

المحور األول :دراسال تناولل استراتيي ال ما ورات المعر ة
أ-

-

ي الرياّ ال

ب -ي مواد أصرى

المحور الثان  :دراسال تناولل التلكير التأملي والتحصيل .

و ما يلي سيتم عرض الدراسال أمان ا من األقدم لألحدق.

المحور األول -:دراسات تناولت استراتيجيات ما وراء المعرفة:

أ .ف الرياضيات

 .1دراسة محمد_عل ()2004
د ددد ل د د ف الد ارسد ددة ضلد ددى معر د ددة أيد ددر اسد ددتصدام اسد ددتراتيي ال مد ددا ورات المعر د ددة د ددي تحصد دديل
الرياّ ال وحل المشكالل لدى تالمي الصف الصامس اابتدائي وقد استصدم الباحق المنه التيريبي
والوصلي التحليلي وقد تكونل عينة الد ارسة من ميموعتين ضحددا ما تيريب دة واألصدرى ّدابطة وتميلدل
أدوال الدراسة باصتبارين األوى تحصيل ا والياني لمهارال حل المشكالل.
وقددد توص ددلل نت ددائ

د د ف الد ارس ددة ضل ددى أن اس ددتصدام اس ددتراتيي ال م ددا ورات المعر ددة ددي ت دددريس

الرياّ ال لث أير عاى ي تنم ة التحصيل ومهارال حل المشكالل الرياّ ة.
وقددد أوصددل الد ارسددة بّددرورة اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي تعلد م الرياّد ال ددي
الم ارحدل المصتللددة وّددرورة اا تمددام بممارسددة التالميد اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة حتددى تمكددنهم مددن
اسددتصدامها ددي أنشددطة ح دداتهم اليوم ددة واا تمددام بتنم ددة مهددارال حددل المشددكالل الرياّ د ة مددن صددالى
استصدام استراتيي ال ما ورات المعر ة.
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 .2دراسة أحمد ()2006
دل

ف الدراسة ضلدى التعدرف علدى برندام تددريبي اسدتراتيي ال مدا ورات المعر دة وأيدرف علدى

القدرة على حل المشكالل لدى طالب الصف األوى اليانو

ي ّوت مستوى ال كات .واستصدم الباحق

ددي الد ارسددة المددنه التيريبددي علددى عينددة حيمهددا ( )90طالبددا مقسددمين ضلددى  3ميموعددال :الميموعددة
التيريب ة األولى (ميموعة المرتلعين ي ال كات) ,الميموعة التيريب ة اليان ة (ميموعة المنصلّين ي
ال د د كات) ,و الميموع د ددة الّ د ددابطة .بينمد ددا تميل د ددل أدوال الد ارس د ددة ب عد ددداد البرن د ددام الت د دددريبي ومق د دداس
اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة واصتبددار القدددرة علددى حددل المشددكالل واصتبددار ااسددتعداد العقلددي للمرحلددة
اليانو ددة واليامعددال .وقددد اسددتصدم الباحددق (تحليددل التبدداين ,اصتبددار و ل و ,تحليددل الت دداير األحدداد ,
طريقة ّنل) كأساليب ضحصائ ة للدراسة.
وقد دلت النتائج على:


ويدود درو دالدة ضحصدائ ا بدين متوسدطال دريدال الميموعدة التيريب دة األولدى (المدرتلعين دي
ال د كات) ددي كددل مددن اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة والقدددرة علددى حددل المشددكالل قبددل تطبيددق

البرنام وبعدف لصالح األدات البعد



ويود رو دالة ضحصائ ا بين متوسطال دريال الميموعة التيريب دة اليان دة (المنصلّدين دي
ال د كات) ددي كددل مددن اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة والقدددرة علددى حددل المشددكالل قبددل تطبيددق

البرنام وبعدف لصالح األدات البعد .


توي ددد ددرو دال ددة ضحص ددائ ا ب ددين متوس ددطي دري ددال الميم ددوعتين التيد دريبيتين والّ ددابطة ددي
التطبيددق البعددد لكددل مددن اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة و القدددرة علددى حددل المشددكالل لصددالح

الميموعتين التيريبيتين.


وي ددود ددرو دال ددة ضحص ددائ ا ب ددين متوس ددطال دري ددال الميموع ددة التيريب ددة األول ددى والميموع ددة
التيريب ددة اليان ددة ددي التطبيددق البعددد لكددل مددن اسددتراتيي ال مددا و ار المعر ددة والقدددرة علددى حددل

المشكالل لصالح الميموعة التيريب ة اليان ة.

وق ددد أوص ددى الباح ددق بت دددريب الط ددالب بص ددلة عام ددة والط ددالب المنصلّ ددين ددي الد د كات بص ددلة
صاصة على استراتيي ال ما ورات المعر ة.
 .3دراسة عبد الحكيم وآدم ()2007
ددد ل د ف الد ارسددة ضلددى معر ددة أيددر اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي تدددريس مقددرر
طر تدريس الرياّ ال على تنم ة مهارال ما ورات المعر ة والتحصيل وبقات أير الدتعلم لددى الطالبدال
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المعلمال بكل ة البنال يامعة عين شمس وقد أيريدل الد ارسدة علدى طالبدال اللرقدة الياليدة شدعبة تعلد م
ابتدائي تصصص رياّ ال ي العام .2007-2006
وقد اسدتصدمل الباحيتدان المدنه التيريبدي حيدق تدم تقسد م عيندة الد ارسدة ضلدى ميموعدة تيريب دة
وعدد ا ( )20طالبة وأصر ّابطة عدد ا ( )16طالبة .وتميلل أدوال الدراسة بمق داس التقيد م الد اتي
لمهددارال مددا ورات المعر ددة وااصتبددار التحصدديلي والوحدددة المعدددة ددي ّددوت اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة
وتميلل األساليب اإلحصائ ة باستصدام اصتبار (ل) وحساب دريال الحرية.
وقددد دلددل النتددائ علددى ويددود ددرو دالددة ضحصددائ ا بددين متوسددطي دريددال طالبددال الميموعددة
التيريب ددة وطالبددال الميموعددة الّددابطة ددي التطبيددق البعددد لمق دداس التقي د م ال د اتي لمهددارال مددا ورات
المعر ددة لصددالح الميموعددة التيريب ددة وك د ل ويددود ددر داى ضحصددائ ا بددين متوسددطي دريددال طالب دال
الميموعة التيريب ة ي التطبيق القبلي والتطبيق البعد لمق اس التقي م ال اتي لمهارال ما ورات المعر ة
لصالح التطبيق البعد .
وقد أوصل الدراسة بّرورة اا تمام بتوظيف ااستراتيي ال و المعر ة دي التددريس وحدق
الطددالب ددي يم د الم ارحددل علددى التلكيددر ددي تلكيددر م وتوي ددث عمل ددال تلكيددر م نحددو تحقيددق أ ددداف
تعلمهم حتى صبح التعلم و معنى بالنسبة لهم.
 .4دراسة الصاعدي (.)2008
ددد ل د د ف الد ارس ددة ضل ددى تقص ددي اعل ددة اس ددتصدام بع ددض اس ددتراتيي ال م ددا ورات المعر ددة ددي
الرياّد ال ددي تنم ددة التلكيددر اابددداعي والتحصدديل لدددى الطالبددال المتلوقددال والعاد ددال بالصددف اليدداني
المتوسط .وقد استصدمل الباحية المنه التيريبي لتدريس وحدة النسبة والتناسدب باسدتصدام ضسدتراتيي ة
 kwlوصرائط الملا م .وقد تكونل عينة الدراسة من  60طالبة بالمدرسة المتوسطة السابعة عشر بمكة
المكرمة وقد تم اصتبار العينة بطريقة عشوائ ة مقسمة ضلى ميموعتين تيريب ة وّابطة.
وق ددد تميل ددل أدوال الد ارس ددة باصتب ددار تحص دديلي ومق دداس ت ددورانس للتلكي ددر اإلب ددداعي .وتميل ددل
األساليب اإلحصائ ة باستصدام اصتبار ولو ودرية الحرية والمتوسطال الحسداب ة واانح ار دال المع اريدة
للميموعتين.
وقد دلل النتائ على:
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ويدود ددرو دالددة ضحصددائ ا بددين متوسددطي دريدال الميموعددة التيريب ددة والّددابطة ددي التطبيددق



ويددود ددر داى ضحصددائ ا بددين متوسددطي دريددال الطالبددال المتلوقددال والعاد ددال ددي التطبيددق



ال دالة ضحصائ ة بين متوسدطي دريدال طالبدال الميموعدة التيريب دة الّدابطة

البعد لمق اس التلكير اإلبداعي لصالح طالبال الميموعة التيريب ة.

البعد لمق اس التلكير اإلبداعي لصالح الطالبال المتلوقال.

ويود رو

ي التطبيق البعد اصتبار التحصيل الكلي لصالح طالبال الميموعة التيريب ة.

وقدد أوصددل الباحيددة بّددرورة اا تمددام بتدددريب الطالبدال علددى اسددتصدام بعددض اسددتراتيي ال مددا
ورات المعر ة وك ل ّرورة اا تمام بتدريب الطالبال على استراتيي ال ما ورات المعر ة لتنم ة يوانب
التلكير.
 .5بيوم والجندي ( )2012
ددد ل الد ارسددة ضلددى استقصددات نمددو قدددرة تالمي د الصددف الصددامس علددى حددل المسددألة الرياّ د ة
الللظ ددة واتيا دداتهم نحو ددا و ل د بعددد تدددريبهم علددى بعددض اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة  .وقددد تكونددل
عينة الد ارسدة مدن (  ) 80تلميد وتلميد ة وقدد اسدتصدم الباحدق المدنه شدبث التيريبدي وقدد تدم اعدداد دليدل
المعلددم وقددد توصددلل النتددائ ضلددى ويددود ددر

و دالددة احصددائ ة عنددد مسددتوى (  ) 0.05بددين متوسددطي

دريددال طددالب الميموعددة التيريب ددة والّددابطة ددي التطبيددق البعددد اصتبددار حددل المس دألة الرياّد د ة
الللظ ة ومق اس ااتياف نحو ا
ب -استراتيجيات ما وراء المعرفة ف مواد أخرى
 .1دراسة باركر )1998 ( Parker
دل

ف الدراسة ضلى التعرف على أير عدة استراتيي ال ي حل المشكالل واكساب مهارال

ما ورات المعر ة للطالب الدارسين لمادة ااح ات بالصلين التاس والعاشر من الينسين ( بندين وعندال)
وتوصلل الدراسة ضلى أن :
-

ااسددتراتيي ال لهددا ائدددة ددي كددل مددن تنم ددة مهددارال حددل المشددكالل  ,وتنم ددة مهددارال مددا ورات

-

عدددم ويددود ددرو دالددة بددين الينسددين ددي كددل مددن القابل ددة لحددل المشددكالل ومددا ورات المعر ددة

المعر ة التأملي
التأملي.
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 .2دراسة بيث ) 1998 ( Beeth
د ل الدراسة ضلى اسدتصدام اسدتراتيي ال مداورات المعر دة و دي اسدتراتيي ال التلسدير والتوّد ح

والتسدداؤى ال د اتي اتاحددة اللرصددة لتالمي د الصددف الصددامس وشددرح أ كددار م عددن ملهددومي القددوة
والحركة ومساعدتهم على مرايعة أ كار م عن ملهومي القوة والحركة ومساعدتهم على مرايعدة

أ كددار م و حصددها ممددا أد ضلددى تصددح ح تصددوراتهم عددن بعددض الملددا م العلم ددة كمددا توصددلل
الد ارسددة ا ّددا ضلددى أن اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة أنددث هيددر مددن دور التالميد أينددات
عمل ددة الددتعلم مددن ااسددتقباى السددلبي للمعر ددة ضلددى اايياب ددة والنشدداط أينددات الددتعلم  ,كمددا أن دور

المعلم ت ير من ااعتماد الأائد على الكتاب المدرسي ومصدادر المعر دة ضلدى دور أكيدر دينام دة
ي بنات المعارف وتعديلها م التالمي واستقباى أ كار م ومناقشتها وتعديلها .

 .3دراسة كوتش ) 2001( Koch
ددد ل د ف الد ارسددة ضلددى التعددرف علددى أيددر اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي تنم ددة
اللهم القرائي ي نصوص الليأيات وقد أعد الباحق لد ل اصتبدا ار لللهدم الق ارئدي طبقدث علدى عيندة

مكونة من ( )64طالبا تم تقس مهم ضلدى ميمدوعتين تيريب دة ( )30طالبدا وّدابطة ( )34طالبدا
قبل دراستهم للوحددة التدي أعدد ا باسدتصدام اسدتراتيي ال مدا ورات المعر دة وبعدد د ارسدتهم لهدا وقدد

دلددل النتددائ ضلددى تلددو أدات طددالب الميموعددة التيريب ددة علددى أقدرانهم مددن الميموعددة الّددابطة
ي اصتبار اللهم القرائي .

 .4دراسة رمضان ()2005
ددد ل د ف الد ارسددة ضلددى التلاعددل بددين بعددض اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ومسددتو ال تيهيددأ
المعلومددال ددي تنم ددة الملددا م العلم ددة والتلكيددر الناقددد لدددى تلمي د ال الصددف األوى اإلعددداد

ددي مددادة

العلوم.
واستصدمل الباحية المنه التيريبي وأيريل الدراسة على عينة قوامها ()92طالبة من تلمي ال
الصددف األوى اإلعددداد بمدرسددة مدينددة نصددر وتددم تطبيددق الد ارسددة ددي وحدددة المددادة والطاقددة .وتميلددل
أدوال الد ارسددة باصتبددارين أحددد ما للملددا م العلم ددة وا صددر للتلكيددر الناقددد وتددم ضعددداد مق دداس مسددتو ال
تيهي ددأ المعلومد ددال .وقدددد اسدددتصدمل الباحيدددة تحليد ددل التبد دداين للتصد ددم م العد دداملي  ,3 x 2واصتبدددار ولو
للمقارنال المتعددة بين الميموعال كمعاليال ضحصائ ة.
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وقد أسفرت الدراسة


ع ددن وي ددود ددرو دال ددة ضحص ددائ ا ب ددين متوس ددط دري ددال الميموع ددة التيريب ددة الت ددي اس ددتصدمل
ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي ددي التطبيددق القبلددي و البعددد اصتبددار الملددا م العلم ددة ولصددالح

التطبيق البعد .


ويود رو دالة ضحصائ ا بين متوسط دريال الميموعدة التيريب دة التدي اسدتصدمل ضسدتراتيي ة

التسدداؤى ال د اتي ومتوسددط دريددال الميموعددة الّددابطة التددي اسددتصدمل الطريقددة التقليد ددة ددي
تنم ة الملا م العلم ة.

وقددد أوصددل الباحيددة بّددرورة تدددريب المعلمددين قبددل وأينددات الصدمددة علددى اسددتصدام ضسددتراتيي ة
التساؤى ال اتي ي التدريس ليتمكنوا من تدريب تالمي م عليها.
 .5دراسة عقيل ()2008
ددد ل د ف الد ارسددة ضلددى التعددرف علددى أيددر اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي تدددريس
العلددوم علددى التحصدديل ومهددارال مددا ورات المعر ددة وااتيدداف نحددو المددادة لدددى التالمي د المكلددو ين .وقددد
اسددتصدم الباح ددق الم ددنه ش ددبث التيريب ددي وأيري ددل الد ارسددة عل ددى عين ددة مكون ددة م ددن ميم ددوعتين ضح دددا ما
تيريب ددة مكونددة مددن ( )5طددالب تدددرس باسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة وأصددرى ّددابطة مكونددة
من ( )5طالب تدرس باستصدام الطريقة المعتادة.
وتميلددل أدوال الد ارسددة ب عددداد كتيددب التلميد و ضعددداد ااصتبددار التحصدديلي ومق دداس مهددارال مددا
ورات المعر ة وقد استصدم الباحق معادلة أللا كرونباخ واصتبار مان ويتني كمعاليال احصائ ة.
وقد دلت النتائج على:


ويود رو دالدة ضحصدائ ا عندد مسدتوى  0.05بدين دريدال تالميد ميمدوعتي البحدق التيريب دة



ويود رو دالدة ضحصدائ ا عندد مسدتوى  0.05بدين دريدال تالميد ميمدوعتي البحدق التيريب دة

والّابطة ي اصتبار التحصيل المعر ي ولصالح الميموعة التيريب ة.

والّابطة ي مق اس مهارال ما ورات المعر ة ولصالح الميموعة التيريب ة.

وقد أوصى الباحق بّرورة ا تمدام كل دال الترع دة بتددريب الطدالب علدى اسدتصدام اسدتراتيي ال

ما ورات المعر ة وتّمين مهارال ما ورات المعر ة ي المنا
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الدراس ة.

 .6قشطة()2008
ددد ل د ف الد ارسددة ضلددى التعددرف علددى أيددر توظيددف اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي تنم ددة
الملا م العلم ة والمهارال الح ات ة بالعلوم لدى طلبة الصف الصامس األساسي ب أة.
وقد اتب الباحق المنه الوصلي و التيريبي حيق تم اصت ار عينة الدراسة من طدالب الصدف
الصامس األساسي ي مدرسة كور الشاطئ اابتدائ ة و ب و بلغ عدد ا ( )74طالدب تدم تقسد مها ضلدى
ميموعتين تيريب ة وّابطة.
وقد أعد الباحق قائمة بالملا م العلم ة واصتبا ار للمهارال الح ات ة ودليل المعلم
وقد أسلرل النتائ عن:


ويود رو

ال دالة ضحصائ ة بين متوسط دريال الطالب ي الميموعة التيريب ة ومتوسط

دري ددال أق د درانهم د ددي الميموعد ددة الّد ددابطة د ددي اصتبدددار المل ددا م العلم ددة ولص ددالح الميموعدددة
التيريب ة


ويود رو

ال دالة ضحصائ ة بين متوسط دريال الطالب ي الميموعة التيريب ة ومتوسط

دري ددال أقد درانهم ددي الميموع ددة الّ ددابطة ددي اصتب ددار المه ددارال الح ات ددة لص ددالح الميموع ددة

التيريب ة

وق ددد أوص ددى الباح ددق بّ ددرورة اا تم ددام بممارس ددة الط ددالب لالس ددتراتيي ال المصتلل ددة لم ددا ورات

المعر ددة وعقددد ورش عمددل للمعلمددين لتدددريبهم علددى اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة سدوات قبددل أو
أينات الصدمة حتى مكنهم من استصدامها ي التدريس.
 .7دراسة أبو عجوة (.)2009
دل

ف الدراسة ضلى معر ة أيدر ضسدتراتيي ة التسداؤى الد اتي دي تنم دة مهدارال حدل المسدائل

الك م ائ ة لدى طالب الصف الحاد عشر ب أة.
واستصدم الباحق المنه التيريبي وتكونل عينة الدراسة من ميموعتين تيريب ة وعددد ا ()31
طالددب وميموعددة ّددابطة بلددغ عدددد ا ( )31طالددب وقددد أيريددل الد ارسددة علددى عينددة مددن طددالب مدرسددة
عر ددال اليانو ددة للمو ددوعين للعددام الد ارسددي2009-2008م وتميلددل أداة الد ارسددة ب عددداد قائمددة لمهددارال
حل المسألة الك م ائ ة وك ل تم ضعداد اصتبار لمهارال حل المسألة الك م ائ دة واسدتصدم الباحدق اصتبدار
ول و ومان وتيلي ومعامل اارتباط والنسب المئو ة واانح ار ال المع ارية.
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وقد دلت النتائج على-:


ويددود ددرو

ال دالددة ضحصددائ ة بددين طددالب الميموعددة التيريب ددة والّددابطة تعددأى لتوظيددف

ضستراتيي ة التساؤى ال اتي ي مهارة حل المسائل الك م ائ ة.



و نا

رو دالة ضحصائ ة بين الطلبة مرتلعي التحصيل ي الميموعة التيريب ة وعدين طدالب

الميموعد ددة الّد ددابطة تعد ددأ لتوظيد ددف ضسد ددتراتيي ة التسد دداؤى ال د د اتي د ددي مهد ددارة حد ددل المسد ددائل
الك م ائ ة.


ويددود ددرو دالددة ضحصددائ ة بددين الطلبددة متدددني التحصدديل ددي الميموعددة التيريب ددة والّددابطة
تعأ لتوظيف ضستراتيي ة التساؤى ال اتي ي مهارة حل المسائل الك م ائ ة.



تويد رو دالة ضحصائ ة بدين دريدال الطدالب دي الميموعدة التيريب دة دي التطبيدق القبلدي و

البعد

ي اصتبار مهارال حل المسألة الك م ائ ة تعأ لتوظيف ضستراتيي ة التساؤى ال اتي.

قدد أوصددي الباحدق بّددرورة اسدتصدام ضسددتراتيي ة التسداؤى الد اتي والعمدل علددى تددريب المعلمددين
على ك ل ة استصدامها.
 .8دراسة العذيق (.)2009
دل

ف الدراسة ضلى التعرف على عال ة ضستراتيي ة التساؤى ال اتي ي تنم ة بعض مهارال

اللهم القرائي لددى طدالب الصدف األوى اليدانو بمحا ظدة القنلد ة وقدد اسدتصدم الباحدق المدنه التيريبدي
وأيريدل الد ارسدة علدى عيندة مدن ميمدوعتين ضحددا ما تيريب دة مكوندة مدن ( )25طالبدا واألصدرى ّدابطة
مكونة من  25طالبا وتميلل أدوال الدراسة ي قائمة مهدارال اللهدم الق ارئدي واسدتصدم الباحدق عدددا مدن
األساليب والمعاليال اإلحصدائ ة منهدا (المتوسدط ومعادلدة كدوعر ,ومعامدل السدهولة والصدعوبة والصدد
ال اتي وتحليل التباين).
وقد أوصى الباحق بّرورة استصدام طر واستراتيي ال تدريس حديية ومتنوعة.
 .9الوسيم ()2011
دل

ف الد ارسدة ضلدى التعدرف علدى اعل دة اسدتصدام بعدض اسدتراتيي ال مدا ورات المعر دة دي

التحصيل المعر ي لمدادة العلدوم وتنم دة مهدارال مدا ورات المعر دة و التلكيدر المركدب لددى تالميد الصدف
اليدداني اإلعددداد  .وقددد اسددتصدم الباحددق المددنه الشددبث التيريبددي علددى عينددة حيمهددا ( )90تلمي د ا مددن
تالمي د الصددف اليدداني اإلعددداد بمحا ظددة القددا رة تددم تقس د مها ضلددى ميمددوعتين األولددى تيريب ددة تدددرس

19

وحدتي (الحركة الدورية) و (الصول و الّوت) باستصدام استراتيي ال ما ورات المعر ة واليان ة ّابطة
تدرس نلس الوحدتين باستصدام الطريقة المعتادة.
وقد أعد الباحدق اصتبدار تحصديلي لق داس التحصديل الد ارسدي ومق داس لمهدارال مدا ورات المعر دة
واصتبار للتلكير العلمي واصتبار للتلكير الناقد واصتبار للتلكير اابتكار .
وقد أسفرت النتائج عن وجود


رو دالة ضحصائ ا بدين متوسدطي دريدال تالميد الميموعدة التيريب دة والّدابطة دي التطبيدق



رو دالة ضحصائ ا بدين متوسدطي دريدال تالميد الميموعدة التيريب دة والّدابطة دي التطبيدق

البعد لالصتبار التحصيلي لصالح الميموعة التيريب ة.

البعد لمق اس مهارال ما ورات المعر ة لصالح الميموعة التيريب ة.


رو دالة ضحصائ ا بدين متوسدطي دريدال تالميد الميموعدة التيريب دة والّدابطة دي التطبيدق

البعد اصتبار التلكير العلمي والناقد لصالح الميموعة التيريب ة.

وق ددد أوص ددى الباح ددق بتنم ددة مه ددارال م ددا ورات المعر ددة ومه ددارال التلكي ددر المرك ددب م ددن ص ددالى

استصدام استراتيي ال ما ورات المعر ة و ّرورة تدريب الطالب المعلمين بكل دال الترع دة علدى اسدتصدام
اسددتراتيي ال م ددا ورات المعر ددة ددي تعل د م وتعل ددم المد دواد الد ارسد د ة المصتللددة واا تم ددام باس ددتصدام التالميد د
استراتيي ال ما ورات المعر ة.

التعليق على الدراسات المتعلقة بالمحور األول:
بعد ااطالع على الد ارسال السابقة ي

ا المحور صلصل الباحية ضلى ما يلي:

التعليق عل دراسات المحور األول:
بالنسبة لألهداف:
بعددض الد ارسددال ضلددي معر ددة اعل ددة اسددتصدام ضسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي تنم ددة مهددارال
العلوم التكامل ة بينما اتلقل بعض الدراسال علي تحديد أيدرف علدي حدل المشدكالل كمدا دي د ارسدة علدي
(  )2004د ارسددة أحمددد (  )2006وبعددض الد ارسددال ددد ل ضل دى معر ددة أيددر اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا
ورات المعر ة ي تنم ة مهارال ما ورات المعر دة كد ارسدة الوسد مي( )2011ود ارسدة عبدد الحكد م()2007
ود ارس ددة عقيل ددي( )2008بينم ددا ددد ل بع ددض الد ارس ددة مد د معر ددة أي ددر توظي ددف ضس ددتراتيي ال م ددا ورات
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المعر ددة ددي تنم ددة الملددا م العلم ددة كد ارسددة قشددطة(  )2008ود ارسددة رمّددان(  )2005بينمددا ددد ل
بعض الدراسال ضلي معر ة أير استصدام ضستراتيي ال ما ورات المعر ة ي تنم ة بعض المهارل كما ي
مهارة حدل المسدائل الك مائ دة كمدا دي د ارسدة أبدو عيدوة( )2009وتنم دة مهدارال اللهدم الق ارئدي كمدا دي
دراسة الع لي(  )2009وبعض الدراسال د ل ضلي معر ة أير اسدتصدام ضسدتراتيي ال مدا ورات المعر دة
على تنم ة بعض أنواع التلكير.
والتلكير اإلبتكار كما ي دراسة الصاعد (  )2008والتلكير التباعد كمدا دي د ارسدة محمدد
(  )2008والتلكير المركب كما ي دراسة الوس مي()2011
والتلكيد ددر الناقد ددد كمد ددا د ددي د ارسد ددة رمّد ددان(  )2005والتلكيد ددر التد ددأملي كمد ددا د ددي د ارسد ددة عبد ددد
الو اب() 2005
أمددا بالنسددبة لهد ف الد ارسددة تهدددف ضلددي معر ددة أيددر اسددتصدام ضسددتراتيي ال مددا روات المعر ددة علددي
التحصيل وتنم ة مستو التلكير التأملي ي الرياّ ال لد طالبال الصف الحاد عشر ب أة.
بالنسبة للعينة المختارة:
معظددم الد ارسددال تناولددل طلبددة المدددارس ددي تطبيددق د ارسددتها كمددا ددي د ارسددة علددي(, )2004
رمّ د ددان( ,)2005قش د ددطة( ,)2008المنش د دداو ( ,)2008أب د ددو عي د ددوة( ,)2009الص د دداعد (,)2008
الع لي( ,)2009الوس مي()2011
أمددا د ارسددة عقيلددي( )2008تناولددل تالميد مكلددو ين أمددا د ارسددة حمددد( )2008تاولددل معلمددال
العلوم أما دراسة عبد الحك م,وأدم( )2007تناولل طالبال اللرقة اليالية باليامعة.
أما بالنسبة للدراسة الحالية فتناولت طالبات الصف الحادي عشر (علوم) بغزة.
بالنسبة ألدوات الدارسة:
تباينددل الدارسددال مددا بينهددا باسددتصدام األدوال المناسددبة و ال د حسددب المت ي درال التابعددة منهددا
ددالبعض أسددتصدم اصت ددار عقيلددي ميددل دارسددة وعلددي( )2004و عقيلددي(  )2008ومددنهم مددن اسددتصدام
اصت ار لمهارال حل المشكالل ميدل د ارسدة علدي( )2004واصتبدار الناقد ميدل د ارسدة رمّدان()2005
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ومددنهم مددن أسددتصدم اصتبددار للمهددارال الح ات ددة كد ارسددة قشددطة( )2008والددبعض اسددتصدم مق دداس التقي د م
الد د اتي لمه ددارال م ددا ورات المعر ددة مي ددل د ارس ددة عب ددد الحكد د م ,وأدم(  )2008وال ددبعض أس ددتصدم مق دداس
تورانس للتلكير اإلبداعي ميل دراسة الصاعد ()2008
والدبعض اسدتصدم مق دداس اتيداف ميدل د ارسددة صليدل( )2005والدبعض أعددد دليدل المعلدم ميددل د ارسدة قشددطة
(  )2008والمنش دداو ( ,)2008أب ددو عي ددوة(  )2009أم ددا بالنس ددبة لهد د ف الد ارس ددة ق ددد أع دددل الباحي ددة
اصتبار تحصيلي واصتبار التلكير التأملي ودليل المعلم.
بالنسبة لمنهج الدراسة:
معظددم الد ارسددال السددابقة اسددتصدمل المددنه التيريبددي والددبعض منهددا اسددتصدم المددنه الوصددلي
التحليلددي كد ارسددة علددي(  )2004وقشددطة(  )2008والمنشدداو (  )2008وقددد اتلقددل د ف الد ارسددة م د
معظم الدراسال السابقة ي استصدام المنه التيريبي.
بالنسبة للنتائج:
معظم الدراسال السابقة أشدارل دي نتائيهدا ضلدى تلدو الميوعدة التيريب دة دي اصتبدار التلكيدر
العلمي كما ي دراسة الوس مي ( )2001وتنم ة مهارال حل المشكالل الرياّد ة كمدا دي د ارسدة علدي
(  )2001وأحمددد( )2006وأشددار ال دبعض ضلددى تلددو الميوعددة التيريب ددة ددي مق دداس مهددارال( )2008
و ي تنم ة مهارال حل المسائل كما ي دراسة أبو عيوة()2009

المحور الثان  :دراسات تناولت التفكير التممل والتحصيل.
 .1دراسة عفانة واللولو (.)2002
دل

ف الدراسة ضلى تحديد مستوى مهارال التلكيدر التدأملي دي مشدكالل التددريب الميدداني

لدى طلبة كل ة الترع ة باليامعدة اإلسدالم ة ب دأة وتحديدد اللدرو

دي مهدارال التلكيدر التدأملي بمشدكالل

التددريب الميدداني لددى الطلبدة تبعدا للمت يرال:المعددال التراكم دة -اليدنس -التصصدص) ولتحقيدق لد
أيريل الدراسة على عينة قوامها ( )400طالدب وطالبدة حيدق بلدغ عددد الطالبدال ( )297طالبدة وعددد
الطدالب ( )103طالبدا .واسدتصدم الباحيددان المدنه الوصدلي التحليلدي .وتميلددل أداة البحدق ببندات اصتبددار
لمهارال التلكير التأملي بينما استصدم الباحيان المعاليال اإلحصائ ة التال ة:
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المتوسددط الحسددابي والنسددبة المئو ددة للمتوسددط الحسددابي واصتبددار ولو وتحليددل التبدداين األحدداد
واصتب ددار شد د ل ث وق ددد أظه ددرل النت ددائ أن مس ددتو التلكي ددر الت ددأملي ل ددد طلب ددة كل ددة الترع ددة باليامع ددة
اإلسددالم ة لددم صددل ضلددى مسددتوى الددتمكن  %80وك د ل المهددارال اللرع ددة للتلكيددر التددأملي ماعدددا مهددارة
وّ حلوى مقترحة .وك ل تويد رو

ال دالدة ضحصدائ ة دي مهدارال التلكيدر التدأملي تبعدا لمت يدر

المعدددال التراكم ددة .وك د ل ويددود ددرو

ددي مسددتوى مهددارال التلكيددر التددأملي ددي مشددكالل التدددريب

الميداني بين طالب وطالبال كل ة الترع ة باليامعة اإلسالم ة هأة ولصالح الطالبال.
وقددد أوصددي الباحيددان بّددرورة عمددل د ارسددال ميدان ددة تتعلددق بمعر ددة مسددتوى مهددارال التلكيددر
التأملي لدى طلبة المرحلة اليانو ة واإلعداد ة.
 .2دراسة البعل (.)2006
دل

ف الد ارسدة ضلدى التعدرف علدى وحددة مقترحدة دي الليأيدات قائمدة علدى ااستقصدات لتنم دة

بعض مهارال التلكير التأملي وااتياف نحو المادة لدى طالب الصف األوى اليانو .
وقددد اسددتصدم الباحددق المددنه التيريبددي القددائم علددى ميموعددة تيريب ددة واحدددة مددن طددالب الصددف
األوى الي ددانو بمدرس ددة ض م ددا اليانو ددة المش ددتركة حي ددق بل ددغ ع دددد عين ددة الد ارس ددة ( )68طالب ددا وطالب ددة.
وتميلل أدوال الد ارسدة – اصتبدار التلكيدر التدأملي – مق داس ااتيداف نحدو الليأيات.بينمدا اسدتصدم الباحدق
المعاليددال اإلحصددائ ة التال ددة :اصتب ددار و لو – معادلددة أللددا كرونبدداخ لق دداس يبددال المق دداس – حي ددم
التأيير.
وقد دلت نتائج الدراسة على:


وي ددود ددرو

ال دال ددة ضحص ددائ ة ب ددين متوس ددطي دري ددال ط ددالب الص ددف األوى الي ددانو

ددي



توي ددد ددرو

ال دال ددة ضحص ددائ ة ب ددين متوس ددطي دري ددال ط ددالب الص ددف األوى الي ددانو

ددي

التطبيق القبلي اصتبار التلكير التأملي ودرياتهم ي التطبيق البعد لصالح التطبيق البعد .

التطبيددق القبلددي لمق دداس ااتيدداف نحددو الليأيددات ودريدداتهم ددي التطبيددق البعددد لصددالح التطبيددق

البعد .

وقد أوصى الباحق بّرورة تنظ م محتوى منا

الليأيدات بالمرحلدة اليانو دة دي ّدوت عمل دال

ااستقصات ومها ارتدث وتنم دة مهدارال التلكيدر المصتللدة لددى المتعلمدين وتددريبهم علدى ممارسدة سدلوك ال
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التقصي وااكتشاف وّرورة ضعادة تصط ط مندا

الليأيدات بالمرحلدة اليانو دة لتركدأ علدى ّدرورة تنم دة

مهارال التلكير التأملي وعدم ااقتصار على المعارف والمعلومال قط.
 .3دراسة الردادي ()2007
د ل الدراسة ضلى معر ة أير التعلم التعاوني على التحصيل الرياّي وااتيا ال نحو الرياّ ال
لدى طالبال الصف األوى المتوسط  .وتم استصدام المنه التيريبي على عينة بل ل ( )146طالبة
وقد استصدمل الباحية اصتبار ولو للمقارنال و قد تم ضعداد اصتبار تحصيلي ومق اس أحمد شكر
اتياف الطالبال نحو مادة الرياّ ال  .وقد أظهرل النتائ ويود رو دالة احصائ ا ي التحصيل
بين متوسطي دريال الميموعة الّابطة و ل لصالح الميموعة التيريب ة .
 .4دراسة السليم (.)2009
ددد ل د ف الد ارسددة ضلددى معر ددة عال ددة الددتعلم التددأملي ددي تنم ددة الملددا م الك م ائ ددة والتلكيددر
التأملي وتنظ م ال ال للتعلم لدى طالبال المرحلة اليانو ة ي صل الصناعال البتروك م ائ ة ي كتاب
الك م ات المقرر على طالبال الصف الياني اليانو بالريداض .وقدد اسدتصدمل الباحيدة المدنه التيريبدي
وقد تكونل عينة الدراسة من  70طالبة بصورة قصدد ة حيدق بلدغ عددد أ دراد الميموعدة التيريب دة ()34
طالبة بينما بلغ عدد أ راد الميموعة الّابطة ( )36طالبة واستصدمل الباحيدة المدنه شدبة التيريبدي.
وتميلل أدوال الد ارسدة باصتبدار للملدا م الك م ائ دة ومق داس للتلكيدر التدأملي(روعي دي صد اهة عبا ارتدث
أبعاد التلكير التأملي :كاللهم ااعت داد ,اللهم ,التأمدل ,التأمدل األصالقي,التأمدل النقدد ) ومق داس تنظد م
ال ال لتعلم الك م ات.
وتميلد ددل المعاليد ددال اإلحصد ددائ ة باسد ددتصدام الباحيد ددة اصتبد ددار ول و ومرع د د ضيتد ددا والمتوسد ددطال
الحساب ة واانح ار ال المع ارية .ودلل نتائ الدراسة على ويود رو

دالة ضحصدائ ة بدين متوسدط

دريال طالبال الميموعة التيريب ة والّابطة ي التطبيق البعدد لمق داس التلكيدر التدأملي و لصدالح
الميموعة التيريب ة.
وقد أوصل الباحية بّرورة اا تمام بالتعل م التأملي وتو ير الظروف المالئمة اسدتصدامث دي
الصف الدراسي وتدريب المعلمال والطالبال على استراتيي ال التلكير التأملي.

24

 .5دراسة الحارث ()2011
دل

ف الدراسة ضلى معر ة أيدر المناقشدة المعدأأة باألسدئلة السدابرة دي تنم دة التلكيدر التدأملي

والتحصيل ي العلوم لدى طالبال الصف األوى المتوسط ي مدينة مكة المكرمة.
واسددتصدمل الباحيددة المددنه التيريبددي وأيريددل الد ارسددة علددى عينددة قصددد ة حيمهددا ( )59طالبددة
مكونددة مددن ميمددوعتين تيريب ددة وّددابطة .وتميلددل أدوال الد ارسددة باصتبددارين أحددد ما لق دداس التحصدديل
الد ارس ددي وا ص ددر لق دداس التلكي ددر الت ددأملي .واس ددتصدمل اصتب ددار ولو ومعام ددل ارتب دداط بيرس ددون كأس دداليب
ضحصائ ة.
وقددد أسددلرل الد ارسددة عددن ويددود ددرو دالددة ضحصددائ ة بددين متوسددط دريددال ااصتبددار البعددد
للميموعتين ي مستوى مهارال التلكير التأملي لصدالح الميموعدة التيريب دة .وكد ل ويدود عالقدة دالدة
ضحصائ ا بين دريال التلمي ال ي اصتبار التحصيل الدراسي ودرياتهن ي اصتبار التلكير التأملي.
وقد أوصل الباحية بّرورة عقد دورال تدريب ة للمعلمال على استصدام أساليب لتنم ة التلكيدر
التأملي.
 .6دراسة القطراوي ()2010
ددد ل د ف الد ارسددة ضلددى التعددرف علددى أيددر اسددتصدام ضسددتراتيي ة المتشددابهال ددي تنم ددة عمل ددال
العلم ومهارال التلكير التأملي ي العلوم لدى طالب الصف اليامن األساسي .واستصدم الباحق المدنه
التيريبدي وتكونددل عيندة الد ارسددة مدن ( )64طالبددا مددن مدرسدة عددين الحلدوة اليانو ددة للبندين ب دأة .وتميلددل
أدوال الدراسة بأداة تحليل المحتوى واصتبار عمل ال العلم واصتبار مهارال التلكير التأملي.
وقددد أظهددرل النتددائ ويددود ددرو دالددة ضحصددائ ا بددين متوسددط دريددال الطددالب ددي الميموعددة
التيريب ة ومتوسط دريال الطالب ي الميموعة الّابطة ي اصتبار التلكيدر التدأملي تعدأى اسدتصدام
ضستراتيي ة المتشابهال كأسلوب ي التدريس ولصالح الميموعة التيريب ة.
وق ددد أوص ددى الباح ددق بّ ددرورة تش ددي

الط ددالب عل ددى ممارس ددة أنم دداط التلكي ددر المصتلل ددة ومنه ددا

التلكير التأملي
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 .7دراسة جاد الرب ()2009
دل

ف الدراسة ضلى التعرف على نم ية العالقال بين مداصل اإلحصات ومستو ال التلكيدر

التأملي والتحصيل األكاد مي لدى طدالب المرحلدة اليامع دة .وتكوندل عيندة الد ارسدة مدن ( )252طالدب
وطالبددة مددن طددالب اللرقددة اليان ددة شددعبة علددم الددنلس بكل ددة الترع ددة يامعددة المنصددورة .واسددتصدم الباحددق
مق دداس مددداصل تعلددم اإلحصددات و مق دداس مسددتو ال التلكيددر التددأملي واصتبددار التحصدديل األكدداد مي ددي
اإلحصات.
وقد توصل الباحق ضلى:


توسط مستو ال اللهم والتأمل الناقدد للعالقدة بدين كدل مدن المددصل ااسدتراتييي و العميدق لدتعلم



العالقة المباشرة بين المدصلين ااستراتييي والعميق لتعلم اإلحصات والتحصيل األكداد مي هيدر



ويود معامالل ارتباط دالة بين مداصل التعلم اليالق.

اإلحصات والتحصيل األكاد مي.
دالة.

وقد أوصى الباحق بّرورة الكشف عن المداصل التي يتبنا ا الطالب لتعلم اإلحصات وتددريب

الطالب على استصدام مستو ال أعلدى مدن التلكيدر الناقدد ميدل اللهدم والتأمدل وتددع م اسدتصدام مسدتو ال
مرتلعة من التلكير التأملي عند تدريس مادة اإلحصات

التعليق على الدراسات المتعلقة بالمحور الثان :
بعد ااطالع على الدراسال السابقة ي

ا المحور صلصل الباحية ضلى ما يلي:

التعليق عل دراسات المحور الثان :
بالنسبة لألهداف:

ددد ل بع ددض الدارس ددال ضل ددي تحدي ددد مس ددتو مه ددارال التلكي ددر كم ددا ددي د ارس ددة علان ددة واللول ددو(

 )2002بينما د ل بعض الدارسال ضلي التعرف على عال ة التعلم التأملي ي تنم ة التلكيدر التدأملي
كمددا ددي د ارسددة السددل م( )2009بينمددا ددد ل بعددض الد ارسددال ضلددي التعددرف علددي وحدددة مقترحددة لتنم ددة
مهارال التلكير التأملي علي أير استصدام ضستراتيي ة المتشابهال ي تنم ة مهارال التلكير التأملي كما
ددي د ارسددة القطددراو ( )2010ددي حددين تحددديل بعددض الدارسددال عددن أيددر المناقشددة المعددأأة باألسددئلة

السابرة ي تنم ة التلكير التأملي كما ي د ارسدة الحداريي( )2011أمدا بالنسدبة لهد ف الد ارسدة هدد ل ضلدي

26

معر ددة أيددر اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة علددي التحصدديل وتنم ددة مسددتو التلكيددر التددأملي دي
الرياّ ال لد طالبال الصف الحاد عشر ب أة.
بالنسبة للعينة المختارة:
بعد ددض الد ارسد ددال تناولد ددل وطلبد ددة المد دددارس د ددي تطبيد ددق الد ارسد ددة كمد ددا د ددي د ارسد ددة العساسد ددلة

وبشارة( )2012والقطراو (  )2010و الحاريي(  )2011و السل م( )2009و البعلي( )2006وبعض

الدراسال تناولل طالب اليامعال كما ي دراسة علانة واللولو( )2002و ياد الرب()2009
أما بالنسبة للدراسة الحالية فتناولت طالبات " الصف الحادي عشر (علوم) بغزة

بالنسبة ألدوات الدراسة:

اتلقد ددل معظد ددم الد ارسد ددال علد ددي ضعد ددداد مق د دداس للتلكيد ددر التد ددأملي كمد ددا د ددي د ارسد ددة يد دداد الد ددرب()2009

دارل التلكيددر التددأملي
الحدداريي( ,)2011السددل م(  )2009بينمددا اسددتصدمل بعددض الد ارسددال اصتبددار لمهد ا
كدراسة علانة واللولو( ),2002القطروا ( )2010وبعض الدارسال أعددل دليدل للمعلدم كمدا دي د ارسدة

البعلي( )2007وبعض الدراسال أداة تحليل المحتو كدراسة القطراو ()2010
أما بالنسبة لمنهج الدارسة:

معظددم الد ارسددال السددابقة اسددتصدمل المددنه التيريبددي والددبعض يهددا أسددتصدم المددنه الوصددلي
التحليلددي كد ارسددة علانددة واللولددو( )2002والددبعض منهددا اسددتصدم المددنه

المنه شبث التيريبي

بينمددا اسددتصدمل د ف الد ارسددة

بالنســبة للنتــائج :معظددم الدارسددال السددابقة أشددارل ددي نتائيهددا ضلددي تلددو الميموعددة التيريب ددة

ددي مق دداس التلكي ددر الت ددأملي كم ددا ددي د ارس ددة الس ددل م( )2009والح دداريي( )2011بينم ددا أك دددل بع ددض
الدارسد ددال علد ددي ويد ددود د ددرو

القطراو ()2010

د ددي اصتبد ددار التلكيد ددر التد ددأملي تعد ددأ اسد ددتصدام ضسد ددتراتيي ة المتشد ددابهال

التعليق العام على الدراسات السابقة.

 -1اتلقل الدراسة الحال ة م بعض الدراسال السابقة ي استصدام استراتيي ال ما ورات المعر ة قد
اصتللددل عنهددا أنهددا اسددتصدمل ضسددتراتيي ة مددن اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة و ددي ضسددتراتيي ة
التساؤى ال اتي ي تدريس مادة الرياّ ال ي الصف الحاد عشر ي محا ظة هأة.

 -2اتلقد ددل معظد ددم الد ارسد ددال السد ددابقة عل د دى اسد ددتصدام المد ددنه التيريبد ددي القد ددائم علد ددى ميمد ددوعتين
متكا ئتين(تيريب ة وّابطة)

 -3تنوع المت ير التاب

ي الدراسال السابقة ميل مهارال ما ورات المعر ة كما ي عقيلي( )2008

والوس د د مي( )2011وتنم د ددة الملد ددا م العلم د ددة كمد ددا د ددي د ارسد ددة قش د دطة(  )2008و رمّد ددان(
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 )2005وتنم ددة مه ددارال ح ددل المس ددائل الك م ائ ددة كم ددا ددي د ارس ددة أب ددو عي ددوة( )2009وتنم ددة

مهددارال العلددوم كمددا ددي د ارسددة وتنم ددة التحصدديل كمددا ددي د ارسددة علددي( )2004وعبددد الحك د م
وآدم( )2007وتنم د د ددة القد د دددرال عل د د ددى حد د ددل المش د د ددكالل كمد د ددا د د ددي د ارسد د ددة أحم د د ددد( )2006و

عل ددي( )2004وتنم ددة التلكي ددر الناق ددد كم ددا ددي د ارس ددة رمّ ددان( )2005وتنم ددة مه ددارال ح ددل

المسائل كما ي دراسة أبو عيوة()2009

وتنم ددة مه ددارال التلكي ددر الت ددأملي كم ددا د دي د ارس ددة البعل ددي( ,)2006وتنم ددة المل ددا م الك م ائ ددة
والتلكي ددر الناقد دد وتنظد د م الد د اتي كم ددا ددي د ارس ددة الس ددل م( )2009وتنم ددة التلكي ددر الناقد دد كم ددا ددي د ارس ددة
الحاريي( )2011والقطراو ( )2010بينما اصتللل الدراسة الحال دة عدن الد ارسدال السدابقة كونهدا ا تمدل
بتنم ة التحصيل ومستوى التلكير التأملي للصف الحاد عشر وعلوم كمت ير تاب للدراسة.
اتلقددل الد ارسددة الحال ددة م د معظددم الد ارسددال أنهددا أيريددل علددى طلبددة المدددارس كمددا ددي د ارسددة
علي(.)2004
اتلقددل الد ارسددة الحال ددة مد معظددم الد ارسددال السددابقة ددي بنددات اصتبددار التلكيددر التددأملي وااصتبددار
التحصيلي ي المادة واستلادل الباحية من

ف ااصتبارال ي ضعداد اصتبار الدارسة و دي مدن ضعدداد

الباحية و ما من نوع ااصتبار من متعدد .
معظددم الد ارسددال التددي تناولددل ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي لددم ترعطهددا بمهددارال التلكي در التددأملي
بصالف الدراسة الحال دة التدي سدعل لمعر دة أيدر اسدتصدام ضسدتراتيي ة التسداؤى الد اتي كأحدد اسدتراتيي ال
ما ورات المعر ة ي تنم ة التحصيل ومستوى التلكير التأملي لدى طالبال الصف الحاد عشر.
القلي ددل م ددن الد ارس ددال الت ددي تناول ددل التلكي ددر الت ددأملي ت ددم ضيرات ددا ددي لس ددطين كد ارس ددة اللول ددو
وعلانة( )2002والقطراو ()2010
ومددن نددا يدداتل أ م ددة د ف الدارسددة التددي أيريددل ددي لسددطين لدددى طالبددال الصددف الحدداد
عشر.
-

لم يتم تناول أي دراسة من الدارسات السابقة اإلجابة عن أسـئلة وفرضـيات الدراسـة الحاليـة
مما يعن أن هذه الدارسة لهـا فرضـياتها المخالفـة لفرضـيات الدراسـة السـابقة وهـذا فـ حـد

علم الباحثة.
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أويث اإلستلادة من الدارسال السابقة.
يمكن تلخيص أوجه إفادة الباحثة ف دراستها من الدراسات السابقة فيما يل :
 -1اصت ددار منهي ددة البح ددق و ددي التص ددم م التيريب ددي الق ددائم عل ددي مي ددوعتين متك ددا ئتين
(تيريب ة وّابطة) وصاصة دراسة البعلي ( )2006ودراسة القطراو ()2010

 -2تحديد التعريلال اإليرائ ة لمصطلحال الدارسة المميلة دي ضسدتراتيي ة التسداؤى الد اتي
ومستوى التلكير التأملي

 -3ك ل ددة ضعددداد دليددل المعلددم الصدداص باسددتصدام ضسددتراتيي ة التسدداؤى الددداني وصاصددة د ارسددة
أبو عيوة()2009

 -4ك ل د دة ضع ددداد اإلط ددار النظ ددر الص دداص ب س ددتراتيي ة التس دداؤى الد د اتي والنق دداط الواي ددب

تّد ددمنها حتد ددى كد ددون اإلطد ددار النظد ددر متكد ددامال وامد ددا ب سد ددتراتيي ة التسد دداؤى ال د د اتي
وصاصة دارسة أبو عيوة( )2009ودراسة الصاعد () 2008

 -5تحديددد المعاليددال اإلحصددائ ة التددي اسددتصدمل ددي اصتبددار اللرّد ال وتحليددل الب انددال
والنتائ .

 -6ضعداد أدوال الدراسة ضعداد صادقا
 -7سعة أ ق الباحية و ال من صدالى التعدرف علدى العديدد مدن الميدالل العمل دة والكتدب
والمراي التي صدمل الدراسة الحال ة.

 -8المس د دداعدة د ددي تلس د ددير النت د ددائ الت د ددي توص د ددلل ضليه د ددا الد ارس د ددة الحال د ددة تلس د ددي ار علم د ددا
وموّوع ا

ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 .1دددف ضلددي معر ددة أيددر اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة علددي التحصدديل وتنم ددة مسددتوى
التلكير التأملي لدى طالبال الصف الحاد عشر ب أة

 .2اصتللل عن الدراسال السابقة ي الوحدة الدراس ة المصتارة (المتتال ال والمتسلسالل)
 .3اصتللددل عددن معظددم الد ارسددال ددي اسددتصدام ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي ددي مددادة الرياّ د ال
لطالبال الحاد عشر علوم.

 .4اصتللددل م د الد ارسددال السددابقة ددي أنهددا رعطددل بددين تدددريس الرياّ د ال باسددتصدام ضسددتراتيي ة
التساؤى ال اتي وتنم ة التلكير التأملي66

 .5اصتللل ي حيم العينة.

 .6اصتللل عينة الدراسال السابقة ي اللترة الأمن ة التي أيريل يها الدراسة.
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الفصل الثالث
اإلطار النظـــري

اإلطار النظري

بعد أن تم عرض الدراسال السابقة والتي تناولل محورين ما  :الدراسال التي تناولل استراتيي ال مدا
ورات المعر ددة والد ارسددال التددي تناولددل التلكيددر التددأملي واان مددا يلددي عددرض لملهددوم مددا ورات المعر ددة
واستراتيي ال ما ورات المعر ة وتم التركيأ على ضستراتيي ة التساؤى ال اتي المستصدمة ي

ف الدراسة.

مفهوم ما وراء المعرفة:

عدد ملهدوم مدا ورات المعر دة  Metacognitionواحدددا مدن التكويندال النظريدة المعر دة المهمددة

ي علم النلس المعر ي المعاصر.
وقد ظهر

ا الملهوم على يد ال ل  Flavellولقي ا تماما ملموسدا علدى المسدتويين :النظدر

 Theoritionوالتطب قي  Empiricallyقد أيرى عل ث بدراون  Brownتطب قدال متعدددة دي مصتلدف
المياال األكاد م ة وتوصل من صالى د ف التطب قدال ضلدى األ م دة البال دة لددور كدل مدن المعر دة ومدا
ورات المعر ة ي التعلم اللعاى (الأيال.)40 :1996,
و ستصدم ملهوم ما ورات المعر ة و دو المعر دة ,والميتدا معر دة ,ومدا ورات اإلد ار  ,والتلكيدر دي
التلكيددر ,والددوعي بددالتلكير كمتراد ددال لملهددوم  Metacognitionوال د

قددوم علددى ك ل ددة تعددرف اللددرد

لمعار ددث ال ات ددة أو عددن المعددارف بصددلة عامددة ويري د ّددبط مددا ورات المعر ددة ضلددى حأمددة تبادل ددة ال
ارتباط داصلي بأنشطة ما ورات المعر ة تساعد على ّبط وتنظ م تلكير اللرد وتعلمث
(الب داد )1 :2005,
ويددى د ا الملهدوم علددى معر ددة ووعدي اللددرد بعمل اتدث المعر ددة ونواتيهددا أو أ شدي يتصددل بهددا
ميل صصائص المعلومال أو الب انال التي تتعلق بالتعلم أو نتائيث (يابر.)329 :1999 ,
ول د ل يددرى عبيددد ( )1997أن التلكيددر ددو المعر ددي أو مددا ورات المعر ددة شددمل أنشددطة عقل ددة
ن دة لتقدو م طريدق وسدرعة األدات ,واتصدا القد اررال,

متنوعة ميل التصط ط ومراقبدة التقددم ,وعد ى يهدود

واصتبار سالمة العمل ,وسالمة ويودة ااستراتيي ال المتبعة ي أدائث (.عبيد )8 : 1997 ,
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د ا وقددد ظهددر اا تمددام بتنم ددة مهددارال مددا ورات المعر ددة ددي العمل ددة التعل م ددة حيددق أن وعددي
اللرد باستراتيي ال ما ورات المعر ة والقدرة على استصدامها ي مواقف التعلم المصتللدة تسداعد المتعلمدين
على الق ام بدور اييابي ي يم المعلومال وتنظ مها وتكاملها ومتابعتها وتقي مها أينات ق دامهم بعمل دة
الددتعلم ,التالميد النددايحون قومددون ا بتلقائ ددةا بالتأمددل ددي عمل ددة الددتعلم ,أمددا التالميد األقددل كلدداتة ا
ينتبهون لميل

ف العمل ال وا يدركون ق متها (األعسر.)66 -65 :1998 ,

باإلّد ددا ة ضلد ددى كونهد ددا تحسد ددن قد دددرة التالمي د د علد ددى اللهد ددم وااسد ددت عاب واتصد ددا الق د د اررال وحد ددل
المشكالل والق ام بمهارال التعلم ال اتي المستقل ( .)Taylor, 1999وك ل تحوى حيدرة الد ارسدة ضلدى
بيئددة نشددطة تلاعل ددة استقصددائ ة نتييددة لويددود مناقشددال واّددحة بددين المعلددم وتالمي د ف ,وتويددث نشدداط
التلمي د أينددات حددل المشددكالل وتشددي عث علددى التعامددل بلاعل ددة م د المعلومددال مددن مصددادر ا المصتللددة
(الصاعد )250 :2008,
كمددا أنهددا تسدداعد المددتعلم علددى تد كر الموّددوعال المصتللددة بشددكل أكبددر مددن صددالى التلكيددر ددي
العمل ال التي قومون بها أينات تعلم

ف الموّوعال والتلكير ي ااستراتيي ال التي ستصدمها أينات

عمل ة التعلم ( .الوس مي .)16 :2011 ,
ويري الأيال( )1998اا تمام بالوعي بالتلكير أو ما ورات المعر ة ضلى دورف اللعداى دي الدتعلم
ويعددل التلميد علددى وعددي بالعمل ددال المعر ددة وال ن ددة التددي تددتم أينددات الددتعلم ممددا ييعلددث ي ارقددب و ّددبط
ميل

ف العمل ال بما حقق أ داف التعلم المريوة ,ويعل التعلم ميم ار و و معنى لدى التلمي  (.الأيدال

)508 : 1998 ,
و د ددي تهد ددتم بقد دددرة المد ددتعلم علد ددى أن يصطد ددط وي ارقد ددب و س د د طر و قد ددوم تعلمد ددث الصد دداص وتسد ددمح
للمتعلمين بتحمل المسؤول ة وتسهل البنات النشط للمعر ة (

.) Nolan , 2000

و نا تعريلال متعددة لما ورات المعر دة عر هدا ال دل بأنهدا تلكيدر اللدرد دي عمل اتدث المعر دة
 Cognitive Processesوتحكمث يها ومراقبة ,وتقو م



نقال عن رمّان ( ) 2005
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ف العمل ال.

بينمددا عر هددا عبيددد ( )2000بأنهددا تددأمالل عددن المعر ددة أو التلكيددر مددا نلكددر وكيددف نلكددر,
ويرتبط

ا الملهوم بيالية صنوف من السلو العقلي ) :عبيد )11 : 2000,

 .1معر ت عن عمل ال كر الشصصي ومدى دقت

ي وصف تلكير .

 .2الددتحكم والّددبط ال د اتي ومدددى متابعت د لمددا تقددوم بددث عنددد انش د ال بعمددل عقلددي مددا ميددل حددل
مشددكلة معينددة ومراقبددة يددودة اسددتصدام له د ف المتابع ددة وارشدداد نشدداط ال د ني ددي حددل د د ف

المشكلة.

 .3معتقدات وحدس ات الويدان ة ما يتعلق بلكر عن الميداى الد
المعتقدال ي طريقة تلكير .

تلكدر دث ومددى تدأيير د ف

و عر هدا شددحاتة والنيددار( )2003بأنهددا العمل ددال الصاصدة لتوي ددث اانتبدداف أينددات الددتعلم وتصطد ط

وتنظ م عمل ة التعلم ومراقبة ومرايعة عمل ة التعلم وك ل تقدو م عمل دة الدتعلم (شدحاتة والنيدار:2003,
.)43 -42
دي حددين عر هددا يدون( )2000بأنهددا تلكيددر حدوى التلكيددر ,أ وعددي الطالدب بمددا لعلددث عندددما
حل مشكلة أو القدرة على الس طرة على العمل ال العقل ة (يون)35 :2000 ,
و عر هددا كددارين  Carinنقددال عددن الوس د مي (  ) 2011بأنهددا التلكيددر ددي التلكيددر و ددي تشددمل
عمل ال ومهارال عقل ة تستصدم ي حل مشكلة محددة ( .الوس مي ) 17 : 2011 ,
بينما عر ها كوستا  Costaبأنها القدرة على تحديد ما ال

نعر ث وما ال

ا نعر ث



و يددرى كددل  Hallahan & Kauffmanبأنهددا وعددي المددتعلم بمددا سددتصدم مددن أنمدداط التلكيددر
وادراكث ألساليب التحكم والس طرة ال ات ة على محداوال الدتعلم التدي قدوم بهدا لتحقيدق أ دا دث مدن عمل دة
التعلم



و عر ها أ ّا أبو عيوة ( )2009بأنها المعر دة باألنشدطة والعمل دال ال ن دة وأسداليب الدتعلم
والددتحكم ال د اتي التددي تسددتصدم قبددل وأينددات وبعددد الددتعلم للت د كر واللهددم والتصط د ط وادارة وحددل المشددكالل
وباقي العمل ال المعر ة األصرى  ( .أبو عيوة ) 29 : 2009 ,

 نقال عن ( الصاعد ) 251: 2008 ,
 نقال عن ( الوس مي ) 17 : 2011 ,
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بينمددا عر هددا عبددد الحميددد (  )1999بأنهددا وعددي اللددرد بعمل ددال التلكيددر أينددات التلكيددر ,وقدددرة
المتعلم على أن يصتار و ستصدم استراتيي ال التعلم المالئمة (عبد الحميد)329 :1999 ,
و ددي أ ّددا تعنددي معر ددة المتعلمددين لتلكيددر م أينددات عمل دداتهم المعر ددة ومحدداواتهم تنظ د م د ف
العمل ال ومعر ة مهام التعلم التي مكن أن ينيأ ا المتعلم صالى ترة محددة ,واستراتيي ال التعلم التدي
مكددن أن سددتصدمها ددي معاليددة وتعلددم المددادة واسددترياع المعلومددال السددابقة لدددى المعلددم( الوس د مي ,
.) 17, 2011
وي د كر يددروان( )1999أن مددا ورات المعر ددة ددي مهددارال عقل ددة معقدددة تعددد مددن أ ددم مكونددال
الس ددلو الد د كي ددي معالي ددة المعلوم ددال ,وتق ددوم بمهم ددة السد د طرة عل ددى يم د د أنش ددطة التلكي ددر العامل ددة
والمويهة لحل المشكلة ,واستصدام القدرال أو المواد المعر ة لللدرد بلاعل دة دي موايهدة متطلبدال مهمدة
التلكير( .يروان )44 : 1999 ,
ونستخلص من التعريفات السابقة ما يل :
-

أن ما ورات المعر ة أحد مهارال التلكير العل ا.

تتطلب من المتعلم أن كون واع ا بعمل اتث المعر ة وصطوال تلكيرف.

ترك ددأ عل ددى ت دددريب الم ددتعلم علد دى معالي ددة المعلوم ددال م ددن ص ددالى اس ددتصدام أس دداليب التصطد د ط
والتحكم ال اتي والتقو م واصت ار ااستراتيي ال المناسبة للوصوى للحل.

عالقة المعرفة بما وراء المعرفة:

أكد العديد من علمات الترع ة بأن نا عالقة ارتباط داصلي و ي حالة تبادى عكسي بين ّبط

ما ورات المعر ة و المعر ة ,بمعنى أن مأيد من المعر ة يؤد ضلى ّبط وتنظ م أ ّل ,ومن يدم يدؤد
د ا الّدبط الييدد والتنظد م الددقيق ضلدى تحقيدق وعندات بن دة مدا ورات معر دة يديددةBrown, 1987: ( .
)Flavell , 1987: 23 ( ,)66
بمعنى أن المعر ة من أكيدر المصدطلحال ارتباطدا بمدا ورات المعر دة ,حيدق أن مدا ورات المعر دة
ي التلكير ي المعر ة أو المعر ة حوى المعر ة ؛ل ا ن العالقة بينهما وي قة ,بالرهم مدن أن المعر دة
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وما ورات المعر ة عمليتان عقليتان ضا أن المعر ة مكتسبة ,أمدا ورات المعر دة هدي تعبدر عدن وعدي اللدرد
وادراكث و همث له ف المعر ة المكتسبة)Valdahan & Stander, 1994: 307( .
ويرى الشرقاو ()1991أن مصطلح المعر ة شير ضلى يم



العمل ال النلس ة التدي بواسدطتها

يتحوى المددصل الحسدي ليصتدأن لددى اللدرد ضلدى أن سدتدعى اسدتصدامث دي المواقدف المصتللدة حتدى دي
حالة حدوق

ف العمل ال ي ه اب المييرال المرتبطة بها ,وأما مصدطلح مدا ورات المعر دة شدير ضلدى

وعي اللرد بالعمل ال التي مارسها ي مواقف التعلم المصتللدة نتييدة حصدولث علدى معر دة أو معلومدال
معينة تتصل به ف المواقف ,وأن نا

رو واّحة بين األ راد ي ك ل ة استصدامهم و اسدتلادتهم مدن

المعر ة التي حصلون عليها( .الشرقاو )241 :1991 ,

مكونات وأبعاد ما وراء المعرفة

اصتلف علمات الترع ة وعلم النلس ي تقس م مكوندال مدا ورات المعر دة وتصدن لها و قداً اصدتالف

ملهدوم مدا ورات المعر دة لكدل عدالم مدنهم ,قددد قسدم ال دل Flavellمدا ورات المعر دة ضلدى مكدونين رئ سدديين
ما:
أ.

معرفــة مــا وراء المعرفــة :و قصددد بهددا معر ددة الشددصص المدددر بالمهمددة المدركددة واإلسددتراتيي ة
المستصدمة ي اإلد ار .

ب .خبرة ما وراء المعرفة :و قصد بها وعي اللرد بالصبرال الشدعورية واانلعال دة المرتبطدة بالمهمدة
ميل شعور اللرد بااّطراب ألنث لم لهدم شديئاً مدا ومدن يحدم حددد ضسدتراتيي ة مالئمدة لتصلد ض
د د ا ااّ ددطراب وتتك ددون صبد درة م ددا ورات المعر ددة م ددن معتق دددال أو مش دداعر أو أح ددداق معين ددة

(الوس مي)18 : 2011,

بينمــا صــنفت رو يكــا ا ســفورد ( )1996مــا وراء المعرفــة إلــى ثالثــة مكونــات رئيســية ه ـ :
(رو يكا ا سفورد)116 :1996 ،
أ.

تركيز عملية التعلم :و شمل النظرة الشاملة ورعط ما و يديد بما و معروف من قبل وتركيأ
اانتباف وااستماع الييد.

ب .التنظيم أو التخطيط للتعلم :و شمل هم موّوع التعلم وتنظ م اليدوى والبيئة المح طة وتحديد
األ داف العامة والصاصة والبحق عن رص لممارسة المهمة.

ل .تقويم التعلم :و شمل المراقبة والتقو م ال اتي للتعلم.
 نقالً عن ممدوح (الكناني واللرحاني .)6 :2004 ,
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وقد قدم س شدرو ودينتسدون شدكالً تنظ م داً يديدداً لمكوندال مدا ورات المعر دة ,حيدق كدر أن مدا
ورات المعر ددة تشددير ضلددى وعددي اللددرد ومقدرتددث الشصص د ة علددى اللهددم والّددبط وانهددا عبددارة عددن بعدددين:
()Schraw & Dennison,1994:473


البعد األول :المعر ة حوى المعر ة أو المعر ة اإلدراك ة و شمل:
أ.

المعرف التصريح ة :و ي معر ة اللرد بمهاراتث ووسائل تلكيرف وقدرتث كمتعلم.

ب .المعر ددة اإليرائ ددة :و ددي معر ددة اللددرد بك ل ددة اسددتصدام ااسددتراتيي ال المصتللددة مددن أيددل انيدداأ
ضيراتال التعلم.

ل .المعر ة الشرط ة :و ي معر ة اللرد متى ولما ا اإلستراتيي ة عالة.


البعد الثان  :المعر ة التنظ م ة وتشمل:

أ.

التصط ط  -:Planingو عني وّ الصطط واأل داف وتحديد المصادر الرئ سة قبل التعلم.

ب .ضدارة المعلومددال -:Information Management

و ددي القدددرة علددى اسددتصدام المهددارال

وااستراتيي ال ي اتياف محدد للمعالية األكير عال ة للمعلومال وتتّمن (التنظ م والتلصيل

والتلص ص).

ل .المراقب ددة ال ات ددة -:Monitoringوتعن ددي وع ددي الل ددرد بم ددا س ددتصدمث م ددن اس ددتراتيي ال مصتلل ددة
للتعلم.

ق .تع ددديل ال م ددوض  -:Debuggingو ددي الق دددرة عل ددى اس ددتصدام ااس ددتراتيي ال لتص ددح ح الله ددم
وأصطات األدات.

ج .التقددو م  -:Evaluationو ددي القدددرة علددى تحليددل األدات وتحديددد ااسددتراتيي ال اللعالددة عقددب
حدوق التعلم.

وقد ددد أوّد ددح للنيتد ددون (  )1997أن مد ددا ورات المعر د ددة تتكد ددون مد ددن بعد دددين أساسد دديين مد ددا:

)(Livington,1997
أ.

معرفـة مـا وراء المعرفـة : Metacognitive knowledgeوتشدير ضلدى معر دة مكتسدبة عدن
العمل ال المعر ة ,و ي معر ة مكن اسدتصدامها لّدبط العمل دال المعر دة وتنقسدم ضلدى يدالق
ئال:

-

معر ددة مت يد درال الش ددصص وتتّ ددمن :معر ددة عام ددة ع ددن كي ددف ي ددتعلم الل ددرد ,وكي ددف ق ددوم

بتيهيأ المعلومال.

معر ة مت يرال المهمة وتتّمن معر ة عن طب عة المهمة.

ومعر ة مت يرال اإلستراتيي ة وتتّمن معر ة عن ااستراتيي ال المعر ة.
36

ب .تنظيم ما وراء المعرفة  -:Metacognitive Regulationوتشتمل علدى عمل دال تصطد ط,
ومراقب ددة ,وتق ددو م األنش ددطة المعر ددة .و ددي العمل ددال تس دداعد عل ددى توي ددث األنش ددطة المعر ددة
والتحكم اللعلي ي السلو .

يـــــــرى آرنـــــــدس ( ) 1999أن مـــــــا وراء المعرفـــــــة تتضـــــــمن عنصـــــــرين رئيســـــــيين همـــــــا:
)(Arends,1999:425
 .1المعرفة عن المعرفة :أ ينب ي على المتعلم هدم عمل دال التلكيدر التدي سدتصدمها دي مواقدف

الددتعلم و كددون لد ددث المعلومددال الكا ددة والمناسددبة عددن اسددتراتيي ال الددتعلم المصتللددة حتددى يصتددار
منها ما يناسب الموقف التعل مي استكماى تعلمث بدقة.

 .2التنظيم الذات لميكانيزمات التفكير :وتعني الس طرة على المعر ة وعلى المعلومال.
-

أ أن ما ورات المعر ة يؤكد على ما لدى المتعلم من معر ة وتوظيف
ك ل ة توظ لها وتلمحكم يها ي ضطار من مراقبة التلكير والوعي بث.

ف المعر ة ومراقبدة

وقد نقل محمد  -عل ( ) 2004عن جيدي أدكنس أن عناصر ما وراء المعرفة أر ع وهـ :
( محمد – علي ) 209 : 2004 ,
أ .ما وراء الذا رة :وتعني وعي المتعلم بدأ ااسدتراتيي ال يدتم اسدتصدامها لمهدام معينة,وتتّدمن
المعر ة بأنظمة ال اكرة واستراتيي اتها.

ب .ما وراء الفهم :وتعندي المتابعدة اللعالدة لللهدم ,والدوعي بالوقدل الد

ا دأتي دث اللهدم ,وك ل دة

اتصا صطوال عالي ة معينة للوصوى ضلى اللهم المرهوب.

ل .التنظيم الذات  :تعني توا قال ما ورات المعر ة التي قوم بها التلمي لعالج األصطات.

ق .تدريب القدرة العقلية :و ساعد تدريب القدرة العقل ة التالمي على ضيياد األبن ة المعر ة الالأمدة
للهم المعلومال والصبرال.
كما قسم أونيل وعبيدي ( )1996ما وراء المعرفة إلى:
أ .مــا وراء المعرفــة الحالــة  :State Metacogntionوتعنددي حالددة عددابرة لأل دراد ددي مواقددف
عقل ة تتنوع ي كلاتتها وتت ير م الأمن وتتسم بالتصط ط ومرايعة ال ال واإلشراف.

ب .ما وراء المعرفة السمة  : Trait Metacogntionوتعني مت ير اللرو اللرد ة اليابتة نسب اً
لالسددتيابة ضلددى المواقددف العقل ددة المتنوعددة مددن ورات المعر ددة الحالددة ,وعه د ا يؤكددد علددى الددوعي
كمكون شعور بحيق كون اللرد على علم بما يتعلمث وكيف يتعلمث.



نقال عن (الوس مي )20 : 2011 ,
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ل .مـــا وراء المعرفـــة المهـــارة  :Skill Metacogntionوتعنددي شددموى مددا ورات المعر ددة علددى
العديد من المهارال كالوعي ,والتصط ط ٍوالمراقبة ال ات ة ,واإلستراتيي ة المعر ة وهير ا.

ومن العرض السابق لتقسيمات ما وراء المعرفة وتصنيف مكوناتها يتضح ما يل :

 .1اتل ددق معظ ددم علم ددات الترع ددة وعل ددم ال ددنلس عل ددى أن م ددا ورات المعر ددة تتك ددون م ددن المعر ددة ع ددن
المعر ة ,والتنظ م ال اتي لم كانيأمال التلكير ,ميل الس طرة على المعر ة والمعلومال.

 .2ييب تدريب المتعلمين على استصدام أساليب التصط ط والتنظ م والتقو م من صالى وّعهم ي
مواقددف طب ع ددة ومشددكالل تتطلددب ق ددامهم بتنلي د أنشددطة تنمددي لددديهم أسدداليب الددتعلم والتقددو م

ال اتي.

 .3تشير ما ورات المعر ة ضلى وعي المتعلم وادراكث لما يتعلمث وقدرتث على وّد الصطدط المناسدبة
لتحقيق دف تعلمث ,واستصدام ااستراتيي ال المناسبة ي عمل ال التعلم المصتللة.

 .4تتلق الباحية م الوسد مي (  ) 2011بدأن ملهدوم مدا ورات المعر دة عدد أعلدى مسدتو ال النشداط
العقلي ,و حتداج ممارسدتث ضلدى قددرال عقل دة عال دة يتمتد بهدا المدتعلم حتدى ا يصلدق دي ضنيداأ

المهام المكلف بها.

مجاالت ما وراء المعرفة ف التعليم والتعلم:

بالرهم من صعوبة البحق ي استراتيي ال المعر ة و ق ما يراف بعض الصبرات ي

اعتبارال تتعلق بطب عة
نشدداطال وعمل دال

ا المياى,

ف ااستراتيي ال ,وتتميل ي صعوبة الكشدف عمدا ييدر داصدل الددما مدن

ن ددة مويهددة وأسدداليب الّددبط والددتحكم ال د اتي ددي مواقددف الددتعلم واصددتالف د ف

العمل ال واإليدراتال بداصتالف األ راد,وبداصتالف ظدروف الدتعلم ,ضا أن نتدائ الد ارسدال والبحدوق التدي
أيريددل ددي د ا الميدددان توصددلل ضلددى أن المعر ددة ال العالقددة بملهددوم الد د  Metacogntionمكددن
تص ددن لها ددي مي ددالين واس ددعين ّ ددم ك ددل منه ددا يالي ددة أقس ددام رع ددة كم ددا ددو مب ددين ددي الش ددكل الت ددالي
()Yore,at.al.,1998:30



 نقال عن ( شهاب )10 : 2000 ,
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ما رواء المعرفة
Metacognition

التقويم الذاتي للمعرفة

األدارة الذاتية للمعرفة

Selfapraisal of cognition

Self management of cognition

المعرفة
التقريرية

المعرفة
اإلجرائية

Dectarativ
knowledge

Procedural
knowledge

المعرفة الشرطية
Conditional
التخطيط

التقويم

التنظيم

knowledge
Planning

evaluation

regulation

شكل يوّح مياال ما ورات المعر ة
يتضمن التقويم الذات للمعرفة ثالثة أنواع من المعرفة:
 .1المعرفة التقريرية :و ي التي تتصل بمّمون التعلموموّوع التعلمو وتتكون ضلى حد كبيدر مدن
الحقددائق والملددا م المتّددمنة بموّددوع الددتعلم وتتطلددب د ف المعر ددة ياليددة م ارحددل ددي :بنددات

المعنى ,تنظ م المعلومال ,حلظها وتصأينها ,ويمة عدد من ااستراتيي ال التي تستط

ت سير

ف العمل ة ,ومن أكير ا شيوعاً ضستراتيي ة و دونا أوييلو التدي وّدعها عدام 1986م وانتشدرل
وطورل ي عام 1992م ,و ي وKWLو ,وصالى ف اإلستراتيي ة ميأ المتعلمون ما عتقددون

أنهم عر ون عن الموّوع(.الصاعد .) 252 : 2008 ,

 .2المعرفة اإلجرائية :و ي تعني معر دة المدتعلم بك ل دة اسدتصدام ااسدتراتيي ال التعل م دة المصتللدة
بمعنى أنها تتعلق باإليراتال المصتللة التي قوم بها اللرد للوصوى ضلى عمل ما ,وتتطلب

ف

المعر ددة ي ددالق م ارح ددل ي:بن ددات النم ددا ج , Models Contractingالتش ددكيل ,Shaping
ااسددت عاب والتددداصل( . Internalizingمحمددد  -علددي( ,)208 : 2004,الصدداعد :2008,

. )252
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 .3المعرفة الشرطية :و ي وعي المتعلم بالشروط التي تؤير على التعلم حيق تتّح عندما يدركا
لم ددتعلم السدددبب ورات اسدددتصدام ضيد دراتال معيند ددة ,أو ورات تحدي ددد ظ ددروف وشد ددروط معيندددة ألدات

المهمة ,أو السبب ورات تلّيل ضيراتال معينة عن ضيدراتال أصدرى ,أو ضسدتراتيي ة معيندة عدن
ضستراتيي ة أصرى( عبد الصبور .) 2000 ,

بينم ددا ي ددرى ي ددونس ( )1997أن المي دداى الي دداني لم ددا ورات المعر ددة ددو اإلدارة ال ات ددة للمعر ددة,

والتددي تهدددف ضلددى مسدداعدة المددتعلم علددى أيددادة وع ددث بددالتعلم و ل د مددن صددالى عمل ددال الددتحكم والّددبط
ال اتي لسلوكث وتشمل العناصر ا ت ة( :يونس)94-93 :1997,
أ.

التخطــيط :وتتّددمن ااصت ددار المعتمددد اسددتراتيي ال معينددة لتحقيددق أ ددداف محددددة.بمعنى أن
ف المهارة تستصدم قبل وأينات أدات المهمة.

ب .التقويم :وتتّمن تقدير مدى التقدم الحالي ي عمل ال محددة و حدق أينات المراحل المصتللة
للعمل دة و ددو نقطددة البدا دة والنها ددة ددي أ عمدل.بمعنى أن التقددو م سددتصدم عنددما يريددد المددتعلم
تق ددو م حال ددة المعر ددة الت ددي حص ددل عله ددا قب ددل وأين ددات المهم ددة و ل د حت ددى س ددتكمل أدات المهم ددة

العلم ة بنياح( .رمّان.)192: 2005 ,

ل .التنظيم :ويتّمن مرايعة التقدم ي ضحراأ األ داف الرئ س ة واللرع ة وتعدديل السدلو ض ا كدان
ّرورياً بمعنى أنها تستصدم أينات ق ام المتعلم بأدات المهمة العلم ة و لد لتوّد ح مددى تقدمدث
تياف استكماى المهمة العلم ة بنياح.

و ددي ّددوت المهددارال الرئ س د ة الدديالق السددابق تحديددد ا(التصط ط -التنظ د م  -التقو م)نيددد أن
الم ددتعلم ا ق ددوم به ددا ب ددنلس الترتي ددب بالّ ددبط ,ولك ددن عن ددد ق ددام الم ددتعلم بمهم ددة علم ددة ن ددث ع ددادة م ددا
ستصدمهم متحددين معداً ألدات المهمدة ,ولد س بصدورة منلصدلة (أ ل سدل كدل مهدارة بملرد دا أو بمعدأى
عن المهارال األصرى).
وعادة ما يتم التصط ط والتنظ م مدن صدالى المعر دة والوقدوف علدى ندواحي القدوى والّدعف لددى
المتعلم ,ومراقبة مدى نياحث واصلاقث ي مهمة ما ومحاولة الت لب على ما يوايهدث مدن صدعوبال ,كدل
د ا ينمددي لد ددث الددوعي بددالتلكير ,د ا ضلددى يانددب عدددم ضهلدداى در المعلددم مددن حيددق التوي ددث والمتابعددة
لتالمي ف ,وق امث بدور القدوة ال



حت ى بث ي أسلوب تلكيرف (الصاعد .)253 : 2008,

الصاعد ( )2008نقالً عن عبد الصبور (.)2000
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وتقوم اإلدارة الذاتية للمعرفة على مبدأين مهمين هما:
أ.

أن يدرس التالمي كيف يتعلمون أكير من أن يدرس لهم ما ال

ييب أن يتعلموف.

ب .أن يتعلم دوا كيددف سددلكون ميلمددا سددل المتعلمددون النددايحون وو الكلدداتة ال ات ددة ف
وعملهم وحل المشكالل(.محمد  -علي.)209: 2004 ,

تعلمهددم

التالمي د يتحملددون مسددؤول ة تعلمهددم ولددديهم القدددرة علددى معاليددة المعر ددة ,قددادرون علددى توي ددث

وتنظ م عمل ة تعلمهم وقادرون على استصدام مهارال التلكير لتوي ث وتحسين تلكير م وتعلمهم ,كما أن
ددؤات المتعلمددين قددادرون علددى اتصددا القدرار واصت ددار العمل ددال وااسددتراتيي ال المناسددبة للموقددف المقدددم
ضل دديهم ,كم ددا أنه ددم ق ددادرون عل ددى تقيد د م أنلس ددهم ووّد د األ ددداف وتنليد د ا و ددؤات المتعلم ددون الملك ددرون
باس ددتراتيي ال م ددا ورات المعر ددة عل ددى وع ددي بتلكي ددر م وق ددادرون عل ددى ال ددتحكم ددي اس ددتراتيي ال التلكي ددر
الصاصددة بهددم ,وتعلمهددم كددون مويه داً ددي مهددارال تلكيددر م التددأملي واإلبددداعي والناقددد ل د ل تس دداعد م
اس ددتراتيي ال م ددا ورات المعر ددة عل ددى التنش ددئة ال ن ددة ,وتط ددوير التلكي ددر وتأوي ددد م بالوس ددائل واألدوال
وا ل ددال التددي تمكددنهم مددن التعامددل بلعال ددة م د المعلومددال مددن مصددادر ا المتصللددة ,سددع اً ورات تحقيددق
مستوى أ ّل من اللهم له ف المعلومال وك ل ة توظ لها(.
-

.)Lindstroom, 1995

تشددير عبددد الصددبور( )2003ضلددى أن الددوعي بمددا ورات المعر ددة يلصددص دددف النشدداط التعل مددي
ال

يؤد ضلى التقدم اللرد من صدالى النشداط و قدوم الدوعي بطب عدة المعر دة لد دث علدى أبعداد

ياليددة يتعلددق األوى بمت يدرال الددتعلم ,ويتعلددق اليدداني بمت يدرال المهمددة أو الموقددف ,بينمددا يتعلددق

اليالق بمت يرال اإلستراتيي ة( .عبد الصبور)9 :2003 ,

المبادئ األساسية الت يقوم عليها تعليم وتعلم ما وراء المعرفة:

نددا ميموعددة مددن المبددادئ األساس د ة المتعلقددة بتعل د م وتعلددم مددا ورات المعر ددة والتددي ييددب أن

تلتأم بها البرام التعل م ة حتى تحقيق أ دا ها بأقصى اعل ة:



مبدأ العمل ة :و نا يتم التأكيد على أنشطة التعلم وعمل اتث أكير من نواتيث.

مب دددأ التأمل ددة :و عن ددي أن ك ددون لل ددتعلم ق مت ددث كم ددا س دداعد عل ددى ال ددوعي باس ددتراتيي ال ال ددتعلم
ومهاراتث.



مبدأ الويدان ة :و عني التلاعدل بدين المكوندال المعر دة مدا ورات المعر دة والويدان دة للدتعلم مهدم

ومركأ .


نقال عن ( شهاب ) 11 : 2000 ,
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مبدأ الوظ ل ة :و عني أن كون التالمي على وعي دائم باستصدام المعر ة والمهارال ووظ لتها.



مبدأ انتقاى أير التعلم :و عني أن عمل التالمي والمعلم لتحقيق انتقاى أير التعل م والتعلم.



مبدأ الس ا  :و يتطلب استراتيي ال التعلم ومهارال التنظ م.



مبدأ التشص ص ال اتي :و ا عني أن يدرس التالمي ك ل ة التنظ م والتشص ص والمرايعة.



مبدأ النشاط :ينب ي أن صمم التعلم بحيق حقق التواأن األميل بين كم النشاط وك لث.



مبدأ المساندة :ينب ي أن تتحوى مسؤول ة التعلم تدريي اً ضلى التالمي .
مبدأ التعاون :التعاون والنقاش بين التالمي ّرورياً.




مبدأ الهدف أو المرمى :و نا ينب ي اا تمام والتأكيد على أ داف التعلم المعر ي العل ا.



مبدددأ الملهددوم أو التصددور العقلددي :يددتم تعلددم المددادة الد ارس د ة اليديدددة حيددق يددتم ضرسدداؤ ا علددى



مب د دددأ تص د ددور ال د ددتعلم :ينب د ددي أن ك د ددون التعلد د د م لد د د الئم تص د ددورال ومل د ددا م التالميد د د الحال د ددة

المعر ة المتوا رة لدى المتعلم وملا مث القبل ة.

(يروان.)1999 ,
و ّدديف سددتيب

( ) 1998أن مددا ورات المعر ددة مكددن اسددتصدامها ك سددتراتيي ة للددتعلم ال د اتي

حيق تشمل التصط ط ووّ األ داف وأنها عبارة عن مكونين ما ( :عقيلي )38 :2008 ,



 .1مهارال ما ورات المعر ة.

 .2استراتيي ال ما ورات المعر ة.
أوالا :مهارات ما وراء المعرفة:
وتشير ضلى الوعي بما نمتلكث من قدرال واستراتيي ال ومصدادر ووسدائل نحتايهدا ألدات المهدام
بلعال ة أكير وقد تنوعل تعريلال مهارال ما ورات المعر دة وطب عدة د ف المهدارال عر هدا ندوان((2000
بأنها وميموعة من القدرال ستصدمها التالمي ل ساعدوا أنلسهم على التعلم وت كر المعلومالو.
وي د كر محمددد-علددي( ) 2004نقددال عددن يينسددتون ( )1993أن مهددارال مددا ورات المعر ددة ددي
وميموعدة مددن القددرال التددي حتايهددا المدتعلم لتتد ح لدث اللهددم والسد طرة علدى معر تددث الصاصدة ,كمددا حدددد
سددب مهددارال تميددل مهددارال مددا ورات المعر ددة ,و ددي التعريددف بالمهمددة ,تحديددد المهمددة ,تمييددل المهمددة,

 نقال عن ()Stippk,1998:21
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ص د اهة ضسددتراتيي ة ,تحديددد المصددادر ,مراقبددة تنلي د المهمددة ,تقددو م ضكمدداى المهمددةو (.محمددد – علددي ,
) 210 : 2004
وي د كر محمددد -علددي( ) 2004نق دالً عددن ددو ار أن مهددارال مددا ورات المعر ددة ددي و محدداوال
المددتعلم لتنظد م المعر ددة أو ا ل ددال التنظ م ددة ال ات ددة وقددد حدددد د ف المهدارال ددي تحديددد أ ددداف الددتعلم,
ضدارة الوقل ي التعلم ,المرايعة ال ات ةو .و (.محمد – علي ) 211 : 2004 ,
كمد ددا يد ددرى رش د دوان( )2006أن مد ددا ورات المعر د ددة تشد ددتمل علد ددى ميموعد ددة مد ددن المهد ددارال و د ددي
التصط د د د ط ,وّ د د د الهد د دددف ,المراقبد د ددة ال ات د د ددة ,التقي د د د م ال د د د اتي .و مد د ددا يلد د ددي شد د ددرح له د د د ف المهد د ددارال:
(رشوان)59-54 :2006,
 .1التخطيط ووضع الهدف :حدد المتعلم دي د ف اإلسدتراتيي ة أ دا دث ,و عدد صطدة دق قدة انيداأ
ف األ داف.

 .2المراقبــة الذاتيــة :ي ارقددب المددتعلم ددي د ف اإلسددتراتيي ة أ دا ددث ومدددى اقت اربددث مددن اانتهددات مددن
انياأ ا.

 .3التقيــيم الــذات  :دي د ف اإلسددتراتيي ة قددارن الددتعلم مددا توصددل ضل ددث مددن نتددائ باأل ددداف التددي
سعى لتحق قها.

وق ددد نقل ددل حس ددام ال دددين ع ددن مونتيي ددو أن عمل ددال م ددا ورات المعر ددة ترك ددأ عل ددى المعلوم ددال
المعر ددة الت ددي لت ددرض أنه ددا ّ ددرورية لح ددل المش ددكالل بلعال ددة كم ددا أنه ددا توي ددث وت ددنظم ااس ددتراتيي ال
والعمل ددال المعر ددة أينددات حددل المشددكالل .واللددرد النددايح ددي حددل المشددكالل ددو الد

سددتصدم التعل د م

الد اتي ,السدؤاى الد اتي ,والتوي ددث الد اتي ل حصددل علددى مدددصل ضلددى المعر ددة اإلسددتراتيي ة ,ومرشددد لتنليد
ااسددتراتيي ال وتنظ د م اسددتصدام ااسددتراتيي ال وأدات حددل المشددكالل .ددالتعل م ال د اتي سدداعد التالمي د
علددى معر ددة وتوي ددث اسددتراتيي ال حددل المشددكلة قبددل تنليد ا ,أمددا السدؤاى الد اتي نددث حددق علددى حدوار
داصلي للتحليل المنظومي لمعلومال المشكلة وينظم ضيراتال تنلي ااستراتيي ال المعر ة ,أما التوي دث
الد اتي نددث حددق علددى ااسددتصدام المالئددم لالسددتراتيي ال الصاصددة و شددي التالميد علددى مراقبددة األدات
العام.

43

وعنات على ل أكد ليندسدتروم ( )1995علدى أن المدتعلم الد
يتميأ بقدرتث على)Lindstroom,1995:28( :
أ.

متلد مهدارال مدا ورات المعر دة



توي ث وتنظ م عمل ة تعملث وتحمل مسؤوليتها.

ب .استصدام مهارال التلكير لتوي ث تلكيرف وتحسينث.
ل .اتصا القرار المناسب ي مواقف الح اة اليوم ة.

ق .التعامل بلعال ة م المعلومال من مصادر ا المصتللة سع اً ورات تحقيق مستوى أ ّل مدن هدم
ف المعلومال وتوظ لها.

ج .اصت ار اإليراتال للموقف التعل مي ال

مر بث.

أساليب إ ساب المتعلمين مهارات ما وراء المعرفة:

وقد كر الوس مي ( ) 2011أن كل من س شرو وي ار ام( )1997قد أوّحا أن ندا ياليدة

أسدداليب إلكسدداب بددالمتعلمين مهددارال مددا ورات المعر ددة ددي م ارحددل التعلد م المصتللددة ,األوى :عتمددد علددى
المعلددم كنمددو ج قددوم بشددرح ومناقشددة مددا قددوم بددث م د المتعلمددين ال د ين عملددون ددي ميموعددال تعاون ددة
ص يرة؛ ل ا ن

ا األسلوب ا صلح ي اللصوى كبيرة العدد ,والياني :عتمد على األسئلة المويهة

للمتعلم والتي تطلب مندث أن قدوم ااسدتراتيي ال التدي سدتصدمها ,ومدن يدم يبندي العلدم علدى د ا التقدو م
و عال نقاط الّعف لديهم و ا األسلوب ا صلح ضا م المتعلمين ال ين لديهم أللة بمهارال ما ورات
المعر ددة أصدالً ,والد ين ددم ددي الم ارحددل التعل م ددة المتقدمددة ,أمددا األسددلوب اليالددق :عتمددد علددى تشددي
المددتعلم علددى اسددتصدام مهددارال مددا رات المعر ددة مددن صددالى ميموعددة مددن ااسددتراتيي ال التددي سددتصدمها
أينات أدات مهمة تعلم ما ( .الوس مي )22- 21 : 2011 ,

أهمية ا تساب مهارات ما وراء المعرفة:

رأى العديد من الترعويين ومنهم نشوان( , ) 2007عبد الصبور( ,)2000رمّان( ,)2005أن

مهارال ما ورات المعر ة لها أدوار مهمة و عالة ي العمل ة الترعو ة ومنها:
.1

هم الحقائق والملا م والتعم مال والنظريال العلم ة بشكل وظ لي.

 .2اكتساب عادال يديدة ي التلكير العلمي والتحكم ي عمل ال التلكير.
 .3تحسين قدرة المتعلمين على التصط ط والتنظ م وحل المشكالل.


نقال عن (شهاب )11 : 2000,
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 .4تعمد ددل علد ددى تصد ددح ح الملد ددا م الصاطئد ددة لد دددى المتعلمد ددين بمسد دداعدتهم علد ددى مرايعد ددة أ كد ددار م
و حصها.

 .5تساعد على تحديد األ داف وال ا ال.

 .6تساعد المتعلم ي تنم ة مهارال التلكير المصتللة اابتكارين والناقد والمنظومي وعمل ال العلم.
 .7تحسين قدرة المتعلمين على اللهم وااست عاب واتصا الق اررال.
 .8تمكين المتعلم من التعلم ال اتي المستقل.
 .9تمكين المتعلم من التعلم

المعنى القائم على اللهم.

خصائص المتعلمين المكتسبين لمهارات ما وراء المعرفة:

متل المتعلمين المكتسبين مهارال ما ورات المعر ة ميموعة من الصصدائص دي( :الوسد مي,

) 23 : 2011
 .1توي ددث وتنظد د م عمل ددة ال ددتعلم وتحم ددل مس ددؤوليتها واتص ددا اإليد دراتال المناس ددبة لعمل ددال ال ددتعلم
المصتللة من تصط ط وتنظ م ومتابعة وتقو م.

 .2استصدام مهارال التلكير المصتللة لتوي ث تلكير م وتحسينث.
 .3اتصا الق اررال المناسبة ي ح اتهم اليوم ة.

 .4التعامل بلاعل ة م المعلومال من مصادر ا المصتللة سع اً لتحقيق هم أ ّل له ف المعلومال
وتوظ لها ي مواقف الح اة المصتللة.

 .5الوعي بمستوى همهم لموّوع التعلم ,وبمعر تهم السابقة حوى موّوع التعلم,
 .6تنظ م المعر ة السابقة واستصدامها ي مواقف التعلم المصتللة.

 .7تنظ م استراتيي ال التعلم واصت ار ااسدتراتيي ال التدي مكدن اسدتصدامها دون هير دا دي عمل دة
تعلم معينة.

 .8تقد ددو م الصط د دوال التد ددي تد ددم ضتباعهد ددا د ددي عمل د ددة الد ددتعلم ,و اعل د ددة اإلي د دراتال وااسد ددتراتيي ال
المستصدمة ي

ف العمل ة.

ثاني ا :استراتيجيات ما وراء المعرفة Metacognitive Strategies
لقد تعددل تعريلال استراتيي ال ما ورات المعر ة ,و ل ألنها تعد من استراتيي ال الدتعلم التدي
تقدوم علدى نمددط مدن التددريس سددمح للمدتعلم باسدتصدام مها ارتددث الصاصدة دي تطددوير تعلدم مسدتقل ,مكنددث
مددن تحمددل المسددؤول ة ال ات ددة للددتعلم ,د ف ااسددتراتيي ال عبددارة عددن ضيدراتال قددوم بهددا المددتعلم للمعر ددة
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باألنشددطة والعمل ددال ال ن ددة وأسدداليب الددتعلم والددتحكم ال د اتي ,التددي سددتصدمها قبددل وأينددات وبعددد الددتعلم
للت كر واللهم والتصط ط واإلدارة وحل المشكالل ( عبد الو اب )167: 2005 ,
وق ددد نق ددل محم ددد عل ددي( )2004ع ددن مص ددطلى( )2001أن اس ددتراتيي ال م ددا ورات المعر ددة ددي
ميموعة اإليراتال التي قدوم بهدا المدتعلم بهددف تحقيدق متطلبدال تعلدم مدا ورات المعر دة وتشدمل معر دة
طب عددة الددتعلم وعمل اتددث وأه ارّددث ,والددوعي بدداإليراتال واألنشددطة التددي ينب ددي الق ددام بهددا لتحقيددق نتييددة
معينة ,التحكم ال اتي بعمل ة التعلم وتوييهها( .محمد علي)211: 2004,
بينمدا عر هددا عقيلددي(  )2008نقدالً عددن صطدداب( )2007علدى أنهددا سلسددلة مدن اإليدراتال التددي
ستصدمها اللرد للس طرة على األنشطة المعر ة والتأكد من تحقيق الهدف و ف اإليدراتال تسداعد علدى
تنظ م ومراقبة عمل ة التعلم وتشتمل علدى تصطد ط ومراقبدة األنشدطة المعر دة والتأكدد مدن تحقيدق أ دداف
ف األنشطة( .عقيلي) 38 : 2008 ,
و ف ما أكدف دعدور( )2002أن استراتيي ال ما و المعر ة تعندي قددرة اللدرد علدى معر دة مدا
عر ددث ,أ أنه ددا ااصت ددارال ال ن ددة أو اإلي دراتال اإلراد ددة الت ددي يتبعه ددا المددتعلم لتنظد د م عمل ددة تعلم ددث
وتعنى بالمهام التال ة( :دعدور)89 :2002 ,
 .1التصط ط والتنظ م للتعلم Planning and Organizing Learning
 .2مراقبددة الددتعلم  Monitoring Learningوتعنددي مراقبددة كددل العمل ددال واأل عدداى التددي يتبعهددا
المتعلم عند التعلم وتتطلب درية عال ة من الوعي والشعور عند المتعلم.

 .3تقو م التعلم  Evaluating Learningو ي المستصدمة ي مراقبة عمل ة التعلم.

بينمددا عر هددا مصددطلى( )2001بأنهددا ميموعددة مددن اإلي دراتال التددي تتعلددق بتأمددل التلمي د ددي

عمل اتث العقل ة وتوظ لها ي الظروف المناسبة ومرايعة درية نياحث( .مصطلى)96 :2001,
وأوّددح الوسد مي ( )2011أنهددا اإليدراتال التددي قددوم بهددا المددتعلم لمعر ددة األنشددطة والعمل ددال
ال ن ددة وأسدداليب التعل د م والددتعلم والتنظ د م ال د اتي التددي سددتصدمها قبددل وأينددات وبعددد أدات مهمددة تعل م ددة
معينة من صالى ع ث بالهدف من المهمة وما عر ث عنها ,وما حتاج لمعر تث عنها وللق ام بعمل دال مدا
ورات المعر ة من تصط ط وتنظ م ومتابعة وتقو م وهير ا ( .الوس مي ) 24 : 2011 ,
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وتصتلددف اسددتراتيي ال الددتعلم المعر ددة عددن اسددتراتيي ال الددتعلم مددا ورات المعر ددة حيددق نيددد أن
ااسددتراتيي ال المعر ددة تسددتصدم لمسدداعدة المددتعلم علددى الوصددل لهدددف معددين ,كمددا تسدداعدف ددي عمل ددة
معاليددة المعلومددال حيددق ضنهددا تصدددم المهددارال المحددددة ,بينمددا اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة تسددتعمل
لّددمان الوصددوى ضلددى د ف الهدددف و سددتصدمها المددتعلم عندددما يصطددط أو ي ارقددب أو قددوم عمل ددة الددتعلم
( .) Livingston , 1997
وقدد كددر محمدد – علددي(  )2004أن روعددرل واردوس ) )1993يدرى أن اسددتراتيي ال مددا ورات
المعر ة وااستراتيي ال المعر ة قد يتداصالن ي استصدام اإلستراتيي ة نلسها ميالً ضستراتيي ة التسداؤى
ال د اتي تعددد معر ددة عندددما تكددون وسدديلة للحصددوى علددى المعر ددة وقددد تكددون ضسددتراتيي ة مددا ورات معر ددة
عندددما تسددتصدم لمراقبددة د ف المعر ددة ااسددتراتيي ال المعر ددة ومددا ورات المعر ددة تتشدداب وتعتمددد علددى
بعّها البعض( .محمد  -علي)212 :2004 ,
و مددا يتعلددق بالتدددريب علددى اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة أشددار بالكددي وسبنسددي( )2005ضلددى
وي ددود أس دداليب متع ددددة لتنم ددة اس ددتراتيي ال م ددا ورات المعر ددة و د د ف األس دداليب دديPlakey & ( :
)Spence,2005:92-94
 .1حدد "ماذا تعرف" و "ماذا ال تعرف":
ي بدا ة أ نشاط معر ي حتاج الطالب أن كونوا ضحكاماً شعورياً عن معر تهم .مبدئ اً كتب
الطالب ما ي معر تي السابقة عن ...وما ا أريد أن أتعلم عن ...وعند بحق الطالب للموّوع د نهم
لحصون ويهتمون و طورون معلومال مناسبة عن كل سؤاى من

ف األسئلة.

 .2التحدث عن التفكيرTalking about Thinking:

التلكي د ددر د ددي التلكي د ددر مه د ددم ألن الط د ددالب حت د ددايون ق د دداموس التلكي د ددر ويي د ددب

Thinking

,Vocabularyوييب على المعلمين أن لكروا بصول مرتل صالى مواقف حل المشكلة لكي سدتط
الطدالب ضتبدداع عمل ددال التلكيددر الموّددحة و النم يددة السددلوك ة  Modelingوالمناقشددة تنمددي القدداموس
ال

حتايث الطالب للتلكير والتحدق عن تلكير م.
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 .3االحتفاظ بدفتر أو (صحيفة) التفكير:Keeping a Thinking Journal

وسدائل أصدرى لتنم ددة مدا ورات المعر دة تكددون مدن صددالى اسدتصدام صدح لة أو سدديل الدتعلم .و د ا

كون د تر (يوم ة) طل من صاللث الطالب على تلكير م ,ويدونون مالحظدال عدن معدر تهم و قومدون
بالتعليق على ك ل ة تعاملهم م الصعوبال .و ف الصح لة تكون بميابة د تر(يوم ة) للعمل ة.
 .4التخطيط والتنظيم الذات Planning and self – regulation :

لطالب هالبا لترّون أيادة حساسيتهم لتصط ط وتنظ م تعلمهم ,ومن الصعب على المتعلمين

أن صبحوا مويهين ات دا ,عنددما كدون الدتعلم مصطدط ومويدث بواسدطة شدصص آصدر هيدر م .والطدالب
مكددن أن يتعلم دوا عمددل صطددط ألنشددطة الددتعلم تتّددمن تقدددير لمتطلبددال الددأمن ,وعمددل يدددوى مواعيددد
(ب ددان) ب ددالصطوال الّددرورية إلكم دداى النشدداط ,و مك ددن أ ّددا تنم ددة التقددو م ل دددى الط دالب ع ددن طري ددق
تعل مهم أن لكروا و سألوا أسئلة ألنلسهم صالى أنشطة التعلم.
 .5شرح عملية التفكيرDebriefing the thinking process :
ي صتام األنشطة يركأ الطالب على مناقشة عمل ال التلكير لتنم ة معر ة ااستراتيي ال التي
مكن تطب قها ي مواقف تعل م ة أصرى ,وتويد طريقة مكونة مدن يدالق صطدوال تكدون نا عدة :األولدى,
المعل ددم يوي ددث التالميد د لمرايع ددة النش دداط ويم د د الب ان ددال لعمل ددال التلكي ددر .واليان ددة :تص ددنيف األ ك ددار
المرتبطة وتحديدد اسدتراتيي ال التلكيدر المسدتصدمة .والياليدة :تقيد م النيداح والدتصلص مدن ااسدتراتيي ال
ال يد ددر مناسد ددبة وتحديد ددد ااسد ددتراتيي ال ال يد ددر مناسد ددبة وتحديد ددد ااسد ددتراتيي ال النا عد ددة لالسد ددتصدام د ددي
المستقبل.
 .6تقييم الذاتSelf – evaluation :
تنم ددة صبد درال تقيد د م الد د ال مك ددن ضدصاله ددا م ددن ص ددالى م ددداوال ووقل ددال شصصد د ة ترك ددأ عل ددى
عمل ال التلكير .وباعتراف الطالب بأن أنشطة التعلم ي األنظمة المصتللة تكون متشابهة نهم عندئ
سيبدتون ي نقل ضستراتيي ة التعلم ضلى مواقف يديدة.
عناصر ضستراتيي ة ما ورات المعر ة:
من العناصر األساسية الستراتيجيات ما وراء المعرفة( :نظير)16 :2004 ,
 .1الوعي وال قظة لما يوظلث اللرد من عمل ال عقل ة.
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 .2التحكم والّبط له ف العمل ال وتوظيف المناسب منها..
 .3التوي ث والتصح ح وسد النقص.

وكما يرى كل من (قطام  )203 :1990،و ( عبـد الوهـاب )168: 2005،أن السـتراتيجيات مـا وراء
المعرفة عناصر أساسية ه :
 .1اانتباف والوعي ,أ وعي اللرد إلدراكاتث وتلكيرف ومستوى اانتباف.
.2

التصطد ط وتتّددمن تحديددد األ ددداف واصت ددار األنشدطة المناسددبة لتحق قهددا وك ل ددة اانتقدداى مددن

يأت صر و ل

ي ّوت تحديد األ داف المطلوب تحق قها

 .3التحكم وتعني ترتيب األ داف وتحديد ما تحقق منها وما ييب أن يتحقق وتحديد مقومال سير
العمل ,تحديد ك ل ة الت لب عليها

 .4المرايعددة و ددي أ عمل ددة ت ددة رايعددة لمددا تحقددق ددي ّددوت األ ددداف المحددددة مسددبقا ومراقبددة
النتائ بالتصط ط السابق.

 .5المالئمة وتتعلق بت ير وتصح ح ااستراتيي ال التدي تيبدل عاليتهدا واصت دار اسدتراتيي ال أكيدر
مناسبة ي المستقبل لتحديد الهدف.

أهمية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة ف عملية التعلم:

تظهر أ م ة استصدام اسدتراتيي ال مدا ورات المعر دة دي العمل دة التعل م دة لمدا لهدا مدن دور بدالغ

األ م دة دي تنم دة اليواندب المعر دة المصتللدة هدي تسداعد علدى اسدتقباى وتصدأين واسدتدعات المعلومدال
وتحديددد مددا ا نعددرف عددن مددا ا تعددرف كمددا تددؤير علددى اكتسدداب مهددارال التعبيددر واللهددم وااحتلدداظ بددالتعلم
وتطبيق ما نتعلمث ,ضّا ة ضلى تأيير ا على كلاتة التعلم وتنم ة مهارال التلكير الناقد ,وحدل المشدكالل
واستصدام العمل ال الصاصة بالتلكير والتحكم بالتلكير.
و كددرل عبددد الو دداب ( )2005نقددال عددن عريددان ( )2003أ م ددة اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة
بالنس ددبة للط ددالب بالمرحل ددة اليانو ددة ه ددي تنم ددي ل ددديهم مه ددارال التنظد د م الد د اتي لعمل ددة ال ددتعلم وتس ددهيل
استصدام المعر ة اإليرائ ة والتوّ ح ة دي تكدوين معندى سداعد م علدى حدل المشدكالل( .عبدد الو داب
)169 :2005
ويرى يروان( )1999أن التدريس باستصدام استراتيي ال ما ورات المعر ة سداعد الطدالب علدى
اإلمسدا بأمدام تلكيدر م بالرؤ دة والتأمددل ,ور د مسدتوى الدوعي لدديهم ضلددى الحدد الد
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سدتط عون الددتحكم

ددث وتوييهددث بمبددادراتهم ال ات ددة ,وتعددديل مسددار ااتيدداف ال د

يددؤد ضلددى بلددو الهدددف ,ومددن يددم مكددن

تناولهددا وتعل مهددا بصددورة مباش درة صددالى سددنوال الد ارسددة بالمرحلددة اليانو ددة ,ويرتبهددا و ق مهددا( .يددروان,
)58 :1999

أنواع استراتيجيات ما وراء المعرفة:

لما كان محدور ا تمدام اسدتراتيي ال مدا ورات المعر دة دو يعدل المدتعلم لكدر بنلسدث دي حدل مدا

يوايهث من مشكالل ويتص الق اررال المناسبة ي مواقف معينة ,وينظم أ كارف ,حدد ما عر دث ومدا يريدد
أن عر ددث ,ويدددر كددل مددا حدددق دي

نددث قبددل وأينددات وبعددد أدائددث المهمددة التددي قددوم بهددا ,قددد وّددعل

استراتيي ال عديدة مكن أن تعأأ قدرال ما ورات المعر دة لددى المتعلمدين و مكدن أل معلدم اسدتصدامها
ددي تعلد د م وتعل ددم أ م ددادة م ددن المد دواد الد ارسد د ة المصتلل ددة وتحقي ددق األ ددداف المري ددوة منها(.الوسد د مي,
.) 25 : 2011
ومن استراتيي ال ما ورات المعر ة التي كر دا بهلدوى( )2004والتدي مكدن اسدتصدامها دي التعلد م والتدي
تسدداعد علددى تنم ددة قدددرة المددتعلم علددى التلكيددر ومسدداعدتث علددى التوصددل للمعلومددال بنلسددث بعددد أن قددوم
بدور اييابي ي يمعها وتنظ مها وتقي مها ي( :بهلوى)183 :2004 ,
 KWL .1ما ا أعرف ؟ وما ا أريد أن أعرف ؟ وما ا تعلمل ؟
 .2تنش ط المعر ة السابقة أو القبل ة.
 .3النم ية.

 .4التلكير بصول مرتل .
 .5صرائط الشكل (.)V
 .6البنائ ة.

 .7التدريس التبادلي.
 .8استصدام األميلة.
 .9السقاال.

 .10التلص ص.

 .11الصطوط تحل األ كار المهمة.
 .12الصور الحس ة الماد ة.
 .13التنبؤ.
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 .14السرد.

 .15توليد األسئلة.
 .16تنبأ ,اح  ,اشرح.
 .17سيالل التلكير.
 .18التعلم التعاوني.

 .19التشبيهال وعمل الرسومال.

 .20ااسترياع العقلي للمعلومال.
 .21ااصتبار القصد الواعي.

 .22عدم قبوى كلمة ا أستط .

 .23ضعادة ص اهة أ كار وأقواى الطالب.
 .24استم – كر – شار .

 .25اق أر ,اسأى نلس  ,أعد الص اهة.
 .26التساؤى ال اتي.

 .27صرائط الملا م.

 .28العصف ال ني.
 .29صرائط العقل.
وا ا كان تعل م التالمي كيف لكدرون أصدبح مدن أ دم أ دداف التددريس ,و لد عدن طريدق تنم دة
قدرتهم على ك ل ة التلكير ي التلكير (صليل)103 :2005 ,
بالتددالي ييددب أن نتبن ددى اسددتراتيي ال تعل م ددة تهدددف ضلددى تنم ددة قدددرال م ددا ورات المعر ددة عن ددد
التالميد مددن صددالى أسدداليب التدددريس التددي نتبعهددا ,اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة تسددمح للتلميد ددي أن
يد ددتحكم د ددي عمل د ددة معر تد ددث ,بمعند ددى رعد ددط عمل د ددة الد ددتعلم بوظد ددائف ميد ددل التركيد ددأ والتنظ د د م والتقد ددو م.
(أكسلورد.)115 :1996 ,
ومددن العوامددل المسدداعدة علددى اصت ددار واسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ,تدددريب الطددالب
على ضد ار العالقال الصل ة ي موّوع ما وك ل الروابط الداصل ة التدي تدرعط أيدأات الموّدوع معدا يدم
ضظهار د د ددا أين د د ددات المواق د د ددف التعل م د د ددة واس د د ددتصدامها وتحدي د د ددد ك ل د د ددة ااسد د ددتلادة بمي د د ددل د د د د ف المواق د د ددف.
( .)Boutiques & Baracket, 2000
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وقدد اقتصدرل الباحيدة علدى اسدتصدام ضسدتراتيي ة التسداؤى الد اتي دي تددريس وحددة المتتال دال و
المتتابعال .و ما يلي شرح له ف اإلستراتيي ة.

استراتيجية التساؤل الذات

من المليد للمتعلم أن يويث لنلسث أسئلة قبل التعلم وأينائث وبعدف,

ف األسئلة ا ت ة ت سر اللهم

وتشدديعث علددى التوقددف أمددام العناصددر المهمددة والتلكيددر ددي المددادة العلم ددة التددي يتعلمهددا ,ورعددط القددد م
باليديد ,والتنبؤ بأش ات يديدة ,والوعي بدرية است عابهم لها وايارة الص اى( .بهلوى.)2004 ,
كيي ار ما تكون ص اهة مشكلة ما أكير أ م ة منها ,ييداد الحدل كدون ميدرد مهدارة .أمدا طدرح
أسدئلة واحتمدداال يديدددة والدتمعن ددي مشددكالل قد مددة مدن أاو ددة يديدددة تلد يتطلدب ص دداا واسددعا لد ل
من الّرور أن يتعلم الطالب ن التساؤى وطرح المشكالل واعادة بنائها (عقيلي.) 39 : 2008 ,
و مكن له ف اإلستراتيي ة أن تسهم ي تحقيق العديد من األ داف الترعو دة ميدل :تركيدأ اانتبداف
على العناصر المطلوب تعلمها ,تحقيق التلاعل مد المهمدة التدي قومدون بهدا ,الدوعي بعمل دال التلكيدر
عمل دة الدتعلم ,التلكيدر دي حدل المشدكالل ,وبالتدالي

والتحكم يها ,ترابط المعلومال ,اإليارة واانتبداف

تنم ة مهارال التلكير ( ) et. al,Henriksen , 1996



و ي تقوم على ايياب ة التلمي ي العمل ة التعل م ة ألن األسئلة التي سألها التالمي تصلد د د د د د د د ددق
بند د د د د دداتً انلعال د د د د د ددا ,ودا عد د د د د ددا معر د د د د د ددا ,و صد د د د د ددبحون أكيد د د د د ددر شد د د د د ددعو ار بالمسد د د د د ددئول ة عد د د د د ددن تعلمهد د د د د ددم.
(األعسر)165 : 1998 ,
بينم ددا تؤك ددد رمّ ددان ( )2005أنه ددا تس دداعد التالميد د عل ددى صد د اهة أس ددئلتهم ح ددوى الموّ ددوع,
وتيعلهم قادرين على التحاور ؛ وعرض ما عر ونث ,وما يودون معر تث وبالتالي هدي تأيدد مدن همهدم
للموّوع وتطلق طاقتهم نحو العمل اليماعي ,وع ل

صبحون تالمي أكير كلاتة.

وت كر عبد الو اب ( )2005نقال عن مسعود ( ) 2004أن ضسدتراتيي ة التسداؤى الد اتي تتّدمن نوعدان
من األسئلة ما ( عبد الو اب ) 173 : 2005 ,



نقال عن (عبد الو اب )2005 ,
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أ-

األسددئلة المويهددة :و ددي عبددارة عددن رؤوس أسددئلة حدددد ا لهددم المعلددم و كملونهددا ويولدددون أسددئلة

أصد ددرى تشد ددبهها ميد ددل :مد ددا ا حد دددق لد ددو ..لمد ددا ا تد دددرس د د ا الموّد ددوع ...مد ددا نقد دداط الت د درابط
بين...وعين ...ما الهدف من...

ب -األسئلة ال ير المويهة(الملتوحدة) :و دي األسدئلة التدي صدوهها الطالدب أيندات عمل دة الدتعلم أو
قبلها أو بعد ا بحيق تعينث على هم المادة المتعلمة واد ار الم أى منها والتلكير يها.

مراحل تنمية قدرات ما وراء المعرفة من خالل إستراتيجية التساؤل الذات :

يددرى مددارأانو وآصددرون()1998أنددث مكددن تقس د م األسددئلة التددي سددألها المددتعلم لنلسددث ضلددى يددالق

مراحل رئ س ة ,و ل طبقدا لمواقد السدؤاى وتوقيدل عمل دة الدتعلم (قبدل ,وأيندات ,وبعدد) الدتعلم و لد علدى
النحو التالي( :مارأانو وآصرون)96 :1998 ,
 .1مرحلة ما قبل التعلم :و يها قوم المعلدم بعدرض موّدوع الددرس علدى التالميد يدم يددرعهم علدى
طددرح العديددد مددن األسددئلة ,واسددتصدام أسددلوب التسدداؤى ال د اتي ب ددرض تنش د ط عمل ددال مددا ورات
المعر ة لديهم ,ومن
أ-

ف األسئلة ما يلي( -:عقيلي)39: 2008 ,

ما المعر ة السابقة التي تساعد ي أدات المهمة ؟

ب -ما ا أ عل أوا ؟

ل -ما توقعي ي أدات المهمة ؟

وال ددرض مددن د ف األسددئلة التددي يويههددا التلمي د لنلسددث ددو تشددي

التلمي د علددى وّ د أ ددداف

صاصددة بددث تسددتييرف وتحل دأف للق ددام بالعمددل واألنشددطة المطلوبددة منددث ,والددى اسددتصدام مهددارال ميددل يم د
المعلومال أو الب انال (األعسر)169 :1998 ,
كمدا أن د ف األسددئلة تسدداعد ددي التعدرف علددى مددا لدددى التلميد مدن معر ددة سددابقة حددوى موّددوع
الدددرس ,حيددق أن التعددرف علددى المعر ددة المسددبقة أو التصددورال القبل ددة سدداعد المعلددم ددي تحديددد تشددكيل
صبرال التعلم ومساعدة التالمي على الوصوى ضلى الملهوم المقبوى علم ا ,كما أن األسئلة تصلدق تويهدا
عقل ددا معينددا لدددى التالمي د و تصلددق لددديهم دليددل يددويههم ددي الددتعلم و ددي معاليددة المعلومددال( .مددارأانو
وآصرون.)96 :1998 ,
ويتم معر ة مدا لددى التالميد مدن معر دة مسدبقة عدن طريدق اسدتصدام أ دا ممدا دأتي :رسدم صدرائط
ملا م أو أشكاى أو صور لما لد ث من معلومال عن موّوع الدرس ,أو كتابة قرة يها ما عر ث عن
موّوع الدرس ,أو شرح ما عر ث لشصص آصر( .صليل.)103: 2005 ,
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 .2مرحلــة الــتعلم :و يهددا قددوم المعلددم بتمدرين التالميد علددى أسدداليب التسدداؤى الد اتي الصاصددة بهد ف
المرحلة ,و ل لتنش ط عمل ال ما ورات المعر ة ومن
أ-

ب-

كيف أ عل ؟.

ف األسئلة:

ل أنا على المسار الصح ح ؟

ل -ما الصطة التي أحتاج ضليها ؟

ق -ما المعلومال األصرى التي احتاج ضليها ؟
و ددي د ف المرحلددة تتّددح اليوانددب ال امّددة ,أو ال يددر معلومددة لدددى التالمي د  ,والتددي حتدداج
التالمي د ضلددى معر تهددا عددن الموّددوع الم دراد د ارسددتث .و يهددا أ ّددا يددتم تحديددد األدوال والم دواد المطلوبددة
إلي درات األنشددطة ,كمددا يددتم توّ د ح الصطددوال الالأمددة ,والقواعددد التددي ييددب ت د كر ا والتعل مددال الوايددب
ضتباعها ,كما ييب تحديد الأمن واأل داف التيتم وّعها مسبقا من قبل المعلم .ووّوح

ف اإلرشادال

وتقددد مها بشددكل ص دريح ومباشددر وظددا ر سدداعد التالمي د علددى ااحتلدداظ بهددا ددي أ ددانهم أينددات الدددرس
وتعطيهم رصة لتقي م أدائهم ما بعد (األعسر.)68 :1998 ,
 .3مرحلــة مــا بعــد الــتعلم :و ددي د ف المرحلددة قددوم المعلددم بتم درين التالمي د علددى أسدداليب التسدداؤى
ال اتي لتنش ط عمل ال ما ورات المعر ة الصاصة به ف المرحلة ,ومن
أ-

ب-

ما ال

تعلمتث عن

ف األسئلة:

ا الموّوع ؟ ب رض مرايعة ما تعلمث ومقارنتث بمدا كدان عر دث

من قبل ,ومعر ة مدى تحقيق أ دا ث.

دل أيبددل عدن كددل مددا أردل معر تدث عددن د ا الموّددوع ؟ ب ددرض التعدرف علددى مدددى

است عاب المحتوى المعر ي لموّوع الدرس.

ل -كيددف اسددتصدم د ف المعلومددال ددي يوانددب ح دداتي األصددرى ؟ ب ددرض اا تمددام بتطبيددق
المعلومدال ددي مواقددف أصددرى ,ورعددط المعلومدال اليديدددة بالمعلومددال السددابقة والصبدرال
بعيدة المدى.

ا الموّدوع مدن حيدق أ ميتدث بالنسدبة لدي ؟ ب درض صلدق ميدل نحدو

ق -ما شعور تياف
ا الموّوع.

ج-
ح-

ل أحتاج لب ى يهد يديد ي

إليرات آصر أم ا.
واإليابة عن

ا الموّوع ؟ ب رض متابعة ما ض ا كان ندا حايدة

ف األسئلة تساعد التالمي علدى تنداوى وتحليدل المعلومدال التدي توصدلوا

ضليها وتكاملها وتقي مها وك ل ة ااستلادة منها(.الوس مي)28 : 2011 ,
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وك ل تساعد على رعط المعر ة السابقة بالمعلومال اليديدة وتحليلها بعمق وتنظ م ,مما يؤد
ضلى است عاب المدادة الد ارسد ة ,وأ ّدا اإليابدة عدن د ف األسدئلة تسداعد التالميد علدى اللهدم وااسدت عاب
والتعلم بطريقة أ ّل مما لو أص وا المعلومال يا أة من المعلم( .نظير)226 :2000 ,
وتري د

اعل ددة مهددارال التسدداؤى ال د اتي ضلددى أنهددا تسدداعد المتعلمددين علددى التأمددل ددي نتايددال

تلكيددر م ومرايعددة صططهددم وصط دوال عملهددم وتقي د م مددا أنيددأوف واتقددان مهددارة ااسددتماع ل ص درين و ددم
حاولون نقل أ كار م أو التلكير بصول عاى (يروان.)382 :1999 ,
ويمكن استخدام التساؤل الذات مع الطالب كاآلت :
ي البدا ة يويث المعلم طالبث ضلى تحديد توقعاتهم بشأن الموّدوع ,وكد ل وّد صطدة

ن دة

لك ل ددة د ارسددة الموّددوع .يددم يبدددأ المعلددم بعددرض موّددوع الدددرس علددى الطددالب و شدديعهم علددى ضيددارة
التساؤال بهدف التعرف على الصبرال السابقة لديهم ,يم طلب المعلم من الطدالب طدرح توقعداتهم عدن
موّوع الدرس.
يويث المعلم طالبث ضلى قراتة المسألة و دي أيندات القدراتة ي اريد الطالدب ض ا كاندل توقعاتدث بشدأن
الموّددوع صددح حة أم ا ,ويندداقش المعلددم الطددالب ددي المحتددوى و شدديعهم علددى ضيددارة التسدداؤال التددي
تسهم ي تحقيق األ داف.
يندداقش المعلددم طالبددث مددا توصددلوا ضل ددث وتقي د مهم لمددا توصددلوا ضل ددث وك ل ددة ااسددتلادة منددث ددي
مواقف أصرى( .عقيلي) 40: 2008 ,
ومن صالى عرض صطوال ضستراتيي ة التساؤى ال اتي ترى الباحية أنث مكدن توظيدف د ف ااسدتراتيي ة
بلعال ددة ددي مددادة الرياّد ال ممددا يصلددق لدددى الطالددب التلكيددر وصاصددة التلكيددر التددأملي مددن صددالى ضيددارة
التاؤال التي تتّمنها
ا صر ي

ف ااستراتيي ة من صالى تطبيق صطوال ااستراتيي ة وا ن سأتناوى المحدور

ف الدراسة و و التلكير التأملي .

التفكير التممل Reflective Thinking :

لما كان التلكير روة سنام العمل ال العقل ة ؛ ن الترع ة ا تستط تيا لث و صبح لأاما على

المرعين ب ى أقصى اليهود الترعو ة المالئمة لتنم ة عمل ة التلكير ,وبما أن عمل ة التلكيدر تشدمل سدائر
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المياال ,ال ستط أحد أن يأعم بأن التلكير حك ار على مستوى دراسي معين دون هيرف ,و مكن أن
توظف الترع دة المقدررال الد ارسد ة يم عهدا ,وأن تسدصر عناصدر المدنه كلهدا لتنم دة عمل دة التلكيدر لددى
الطددالب ,ألن التلكيددر دددف ترعددو أساسددي سددهم ددي تحق قددث محتددوى المقددرر ددي كددل ددرع مددن ددروع
المعر ددة ,وللطريق ددة الترعو ددة دور ا هن ددى عن ددث ددي عمل ددة التلكي ددر ,ددالمعلم الد د
األصم صيب التلكير ضصدابة قاتلدة والمعلدم الد

ا يه ددتم ضا ب ددالحل

يه دأ للطدالب يدوا سدودف ااطمئندان النلسدي يأيدد مدن

قدرتهم على التلكير (الحاريي)33 : 2011 ,



والتلكير التأملي أحد أنمداط التلكيدر المهمدة التدي كاندل – وا األدل – موّد ا تمدام كييدر مدن
الكتدداب والبدداحيين الد ين اسددتلادوا مددن أعمدداى ديددو  ,واعتمدددوا عليهددا كأسدداس أل كددار م وآرائهددم الترعو ددة.
()Haris, 1989: 13



تعريف التفكير التممل :

يريد ملهددوم التأمددل والتلكيددر التددأملي ضلددى يددون ديددو مند أوائددل القددرن الماّددي .وقددد أسددس

ديو

ا الملهوم على ا تراض أساسي ملادف أن التعلم يتحسن على قدر الدرية التدي عتمدد يهدا علدى

تأمالل المتعلم ؛ بمعنى أنث كلما أاد قدر تأمل المتعلم ما تعلمث كلما تعلم أكير.
(ياد الرب)49 : 2009 ,
يددم اأداد ا تمددام الترعددويين ددي القددرن الحددالي بملهددوم التلكيددر التددأملي كأميدداى شددون Schon
وعوارد  Pollardوكورييان  Korthagenو ندرسون  Hendersonو ونل .Font
وعنات علدى لد

قدد ايتهدد البداحيون دي تعريدف التلكيدر التدأملي ؛ قدد عر دث يدون ديدو علدى

أنث تبصر ي األعماى يؤد ضلى تحليل اإليراتال والق اررال والنوات
بينم ددا عر ددث ش ددون

)1987( Schonبأن ددث و استقص ددات

ن ددي نش ددط وواع ومت ددأن للل ددرد ح ددوى

معتقدات ددث وصب ارت ددث ومعر ت ددث الملا م ددة واإليرائ ددة ددي ّ ددوت الواقد د الد د

 نقال عن (عودال )4: 2006 ,
 نقال عن ( البعلي ) 25 :2006 ,
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عم ددل ددث ,مكن ددث م ددن ح ددل

المشكالل العمل ة والعلم ة ,واظهار المعر دة الّدمن ة ضلدى سدطح الدوعي بمعندى يديدد ن و سداعدف لد
المعنى ي اشتقا استداال لصبراتث المرهوب تحق قها ي المستقبل ()Schon,1987: 49
كمددا عر ددث ميددد حبيددب (  ) 1996علددى أنددث وتأمددل اللددرد للموقددف ال د

أمامددث وتحليلددث ضلددى

عناصد درف ورس ددم الصط ددط الالأم ددة للهم ددث حت ددى ص ددل ضل ددى النت ددائ ي ددم تق ددو م النت ددائ

ددي ّ ددوت الصط ددط

المرسومة( .حبيب)46 :1996 ,
ويرى شريف مصطلى أن التلكير الدتأملي و و استقصات

ني لللرد حدوى ملا مدث ومعتقداتدث

وسدلوك اتث مددن أيدل الددوعي بالمعداني اليديدددة للصبدرال واشددتقا اسدتداال تسدداعدف علدى تحقيددق أ دا ددث
العلم ة (مصطلى)34 :1994 ,
أما عبيد وعلانة عر دان التلكيدر التدأملي بأندث و تلكيدر مويدث حيدق يويدث العمل دال العقل دة ضلدى
أ داف محددة المشكلة تحتاج ميموعة استيابال معينة من أيل الوصدوى ضلدى حدل معدين وعد ل نيدد
أن التلكير التأملي و النشاط العقلي الهادف لحل المشكالل و (عبيد وعلانة.)50 :2003 ,
و عر ث القطراو ( )2010بأنث نشاط عقلي ادف قوم علدى التأمدل مدن صدالى مهدارال الرؤ دة
البص درية ,الكشددف عددن الم الطددال ,الوصددوى ضلددى اسددتنتايال ,ضعطددات تلسدديرال مقنعددة ووّ د

حلددوى

مقترحة للمشكالل العلم ة( .القطراو )10 : 2010,
وتعر ددث الح دداريي ( ) 2011نق ددال ع ددن صوال دددة ( )2010بأن ددث و عمل ددة تلكي ددر وا تم ددام وم ارقب ددة
للموقددف ال د

يوايهددث اللددرد أو الموّددوع ال د

كتددب ددث بحيددق ييددب تحليلددث بعددد همددث واسددت عابث,

باإلمع ددان بيوانب ددث ومرايعت ددث وتقو م ددث ّ ددمن ي ددالق مه ددارال ددي :اانلت دداح الد د ني و التوي ددث الد د اتي
والمسئول ة اللكرية ي ّوت المعارف والصبرال التي كتسبها( .الحاريي )36: 2011,
كما و عر ث الشيصلي ( )2011و بأنث التلكير ال

يتأمل ث اللرد الموقف ال

أمامث ,و حللدث

ضلى عناصرف ,ويرسم الصطط الالأمة للهمث ,بهددف الوصدوى ضلدى النتدائ التدي يتطلبهدا الموقدف ,وتقدو م
النتددائ

ددي ّددوت الصطددط الموّددوعة .و د ا النددوع مددن التلكيددر يتطلددب توي ددث ال د ن صددوب التي دارب

والمدركال واأل كار والتركيأ عليها.
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وعلى الرغم من تعدد تعريفات التفكير التممل إال أنها جميعها تتفق فيما يل :
 .1التلكير التأملي يتّمن قدرة اللرد تبصر ي األعماى يؤد ضلى تحليل اإليراتال والق اررال.
 .2التلكير التأملي يتّمن استقصدات
واقعث.

ندي نشدط و متدأن حدوى صبدرال ومعتقددال اللدرد دي ّدوت

 .3التلكيددر التددأملي يتّددمن تحليددل المواقددف ضلددى عناصددر ا والتصط د ط للوصددوى علددى النتددائ يددم
تقو مها.

 .4التلكير التأملي و نشاط عقلي ادف ومويث لحل المشكالل.
 .5يتطلب التلكير التأملي اقتراح حلوى للمشكلة ومحاولة اصتبار ا.
.6

التلكير التأملي يتطلب تعريض اللرد لمشكلة أو موقف صعب على اللدرد التعامدل معدث يليدأ

ضلى التأمل ي أيأاتف ايياد حل للمشكلة أو الموقف.

وعنات على ما سبق ترى الباحية أن التلكير التأملي دو تبصدر الطالبدة للمواقدف والمسدائل التدي

توايههد ددا مد ددن صد ددالى ممارسد ددتها لد ددبعض المهد ددارال العقل د ددة كتحديد ددد السد ددبب ال د درئ س للمشد ددكلة ,وكشد ددف
اإليراتال الصطأ ,والتوصل ضلى استنتايال مناسبة ,وتقد م التلسيرال المنطق ة والحلوى المقترحة و ل
لتحليل الموقف ضلى عناصرف لرسم الصطط الالأمة بهدف الوصوى ضلى النتائ التي يتطلبها الموقف.

أهمية التفكير التممل :

أن الميتم د الحددديق قددد أصددبح أكيددر تعقيدددا و المعلومددال المتداولددة أصددبحل مت ي درة بسددرعة

كبيرة ,كما ت يرل استراتيي ال حل المشدكلة المسدتصدمة مدن قبدل أ دراد الميتمد  ,كدل د ا حدتم ّدرورة
ضكسدداب أ دراد الميتمد مهددارال التلكيددر التددأملي ,لمددا مكددن أن تسددهم بددث ددي تنم ددة العديددد مددن المهددارال
الح ات ة لدى األ راد من صالى ما يلي) Moon , 1999: 67( :


رعط معر ة اللرد اليديدة بلهمث السابق.



التلكير ي العالقال الملا م ة والميردة.



تطبيق ااستراتيي ال النوع ة ي المهام ال ير مألو ة.



هم طريق تلكير م واستراتيي ال تعلمهم.



تحليل موّوعال مصتللة وتقي مها.



ااتصاى بكا ة أنواعث.



تنم ة الشعور ال اتي والوعي النلسي.

 نقال عن ( البعلي ) 26 : 2006 ,
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وكد د ل

مك ددن للط ددالب م ددن ص ددالى ضد ار التلكي ددر الت ددأملي عم ددل ترتي ددب للمتناقّ ددال والمقارن ددة

بينها ,كما سمح ب عادة تشكيل الموّوع والتوّ ح والشرح لأل داف واللكرة الرئ س ة ,كما أن ممارسدة
التلكير التأملي يأيد الصبرة ي التعمق والتبصر ي األمور عند الشصص وبالرهم مدن تشدابث المشدكالل
اللرد ددة للممددارس لهد ا التلكيددر ييددب أن يوايددث د ف المشددكالل و عمددل علددى حلهددا ,وهالبددا مددا يصددرج ددي
عقلث عدن المعر دة الملموسدة ضلدى هيدر الملموسدة و د ف مدن الّدروريال للندون حدل المشدكلة دي التلكيدر
التأملي( .الحاريي)37 : 2011 ,



بينمدا تددرى األعسددر( )1998أن التلكيدر التددأملي ييعددل األ دراد أكيددر قدددرة علدى توي ددث ح دداتهم و
اقل انس اقا ل صرين ,و رس اليقة ي نلوس األ راد و ي قدرتهم على حل المشكالل ,ويتسمون بالتلتح
العقلي وااستماع رات ا صرين و الملاّلة بينهما( .األعسر)51 :1998 ,
كما ّيف البعلي ( )2006نقال عن ير ويوردن أن التلكير التدأملي ييعدل اللدرد أكيدر قددرة
على تأمل و هم معط ال العصر الحدديق بدقدة وتنليد ا واصددار الحكدم عليهدا واصت دار مدا دو مناسدب
منها لمعتقداتث ,وق مث ومتطلبال تك لث م الميتمعال الحديية (.البعلي ) 48 : 2006 ,
كما وي كر البعلي ( )2006نقال عن ميوعورن )1999(Mewbornأن التلكيدر التدأملي سداعد
اللرد على التحليل الدقيق لكا ة أبعاد الموقف والمشكالل التي يتعرض لها ي ح اتث وممارسدة مهدارال
التلكيددر المصتللددة ددي محاولددة للوصددوى ضلددى حددل مناسددب لهددا ك د ل اسددتصدام أسدداليب بديلددة لمعاليتهددا.
( البعلي )2006 ,
وعينما نقلل السل م ( )2009عن صريسدال ( )2005أندث وعلدى الدرهم مدن د ف األ م دة للتلكيدر
التأملي ضا أنث الح ويود ّعف ي استصدام التلكير التأملي عند معظدم المتعلمدين سدوات دي ميداى
التعل م المدرسي أو اليامعي وقد أصبحل الحاية ملحة لال تمام بث وتنميتث ( .السل م )2009 ,

 نقال عن عمايرة () 49 – 48 : 2005
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مراحل التفكير التممل وخطواته:

تعددل آرات الباحيين حوى تحديد مراحل التلكير التأملي منهم من ينظر ضل ث كيأت من التلكير

الناقددد و صددنف مراحلددث بنددات علددى ل د  ,ومددنهم مددن صددنف مراحلددث كم ارحددل حددل المشددكالل ؛ كونددث
يتعامل م الموقف ي صورة مشكلة( .الحاريي)40 : 2011 ,
وي كر للش ()1963

ف المراحل ما يلي:

.1

ويود موقف مشكل وااعتراف بث.

.3

تكوين اللروض واصتبار ا وتعديلها.

.2
.4

است ّاح المشكلة عن طريق معر ة أسباب حدويها.
يأ.
اعتماد أكير اللروض تعأ ًا

بينما مراحل التلكير التأملي كما ب كر ا شون ()Schon,1987: 71

التممل أثناء العملRefection – in – Action :
و و حدق صالى ق ام اللرد بالعمل ,حيق يتم بشدكل تلقدائي ,و دث قدوم اللدرد بممارسدة مهدارل
التلكير التأملي المناسبة لحل مشكلة معينة توايهث صالى العمل.

التممل حول العملRefection – on – Action :
و و يتم بعد انتهات العمل (حدل المشدكلة) حيدق شدير ضلدى عمل دة مدا ورات التلكيدر Thinking
 about Thinkingويهدددف ضلددى ضعددادة

كلددة المشددكلة واقتدراح حلددوى بديلددة مناسددبة لهددا و د ف المرحلددة

مهمة ي عمل ة اتصا القرار التأملي.

التممل ألجل العملRef+ection – for – Action :
و و ّرور للمرحلتين السابقتين,حيق يتم توي ث اللرد لالستلادة من المعط دال المتدوا رة لد دث
للتصد أل مشكلة مستقبل ة قد يوايهها اللرد ي ح اتث.
و مد ددر التلكيد ددر التد ددأملي كمد ددا ي د دراف (عبيد ددد وعلاند ددة )51 :2003 ,و (عبد ددد الهد دداد ومصد ددطلى,
 )233 :2001بعدة مراحل و ي كما يلي:
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 .1الوعي بالمشكلة.
.2

هم المشكلة.

 .3وّ الحلوى المقترحة وتصنيف الب انال واكتشاف العالقال.
 .4استنباط نتائ الحلوى المقترحة بقبوى أو ر ض الحلوى.
 .5اصتبار الحلوى عملًا (التيريب).
 .6قبوى أو ر ض النتيية.

والمقصددد أن صط دوال التلكيددر تصتلددف مددن نمددط صددر ,كمددا أن عمل ددال التلكيددر ا تسددير ددي

اتيدداف محدددد ويابددل ,قددد يبدددأ اللددرد بددأ مددن العمل ددال التددي ت درتبط بددالتلكير ,وينتقددل ضلددى األمددام والددى
الصلددف حسددب احت ايددال الموقددف مسددتصدما ددي ل د -اسددتراتيي ال مصتللددة ,وقددد ايتهددد البدداحيون ددي
تحديد صطوال ضستراتيي ة لكل نمط من أنماط التلكير التي تساعد ي اكتساب المتعلمين

ف األنمداط.

نقال عدن سد مونأ
وقد حظي التلكير التأملي با تمام الباحيين ,قد كر كال من علانة واللولو (ً )2002
( )1989أن التلكير التأملي يتم من صالى الصطوال التال ة (-:علانة واللولو )8 : 2002 :
 .1وصف األحداق بصورة واقع ة مناسبة.

 .2ضيياد العالقال والنتائ المتصلة باألحداق.
 .3وّ األحداق ي الس اسال المناسبة.

 .4استصدام األبعاد اايتماع ة واألصالق ة لتلسير األحداق التي تم تنلي ا.

بينما حدد شون ( )Schon , 1987 : 49خطوات التفكير التممل كما يل :
 .1وصف األحداق الصل ة.
 .2تحليل األحداق الصل ة.

 .3اشتقا استداال لألحداق الصل ة.
 .4توليد قواعد صاصة.

 .5تقي م النظريال الشصص ة.
 .6الوعي بما يير

ي المواقف التعل م ة.

 .7توي ث اإليراتال والق اررال المنو اتصا ا.

ويرى كل من عفانة واللولو () 2002أن خطوات التفكير التممل ه (:عفانة واللولو )10 : 2002،
 .1دراسة المشكلة بطريقة منطق ة ووصلها بشكل مناسب.

 .2البحق عن عالقال بين األسباب التي أدل ضلى حدوق المشكلة والنتاج التي ترتبل على ل .
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 .3تلسددير اليوانددب المصتللددة مددن صددالى ااسددتلادة مددن اليوانددب المهن ددة واايتماع ددة التددي تح د ط
بالمشكلة.

 .4اقتراح حلوى بنات على توقعال منطق ة للمشكلة موّوع الدراسة.

مستويات التفكير التممل :

قد حدد م سيرو  ) 1998(Mezirowمستو ال أرع متدرية للتلكير التأملي و ي (ياد الرب,

)2009




-

مستوى اللعل النمطي habitual action
مستوى اللهم understanding
مستوى التأمل reflection

مستوى التأمل الناقد critical reflection

أوال :مستوى الفعل النمط  :أن ما تعلمث اللرد مسبقا و قوم بلعلث بشكل متكدرر ودور يتحدوى
لعددادة أو نمددط س ددلوكي قددوم بددث الل ددرد بشددكل تلقددائي بأق ددل قدددر مددن التلكي ددر ال دواعي .واأل ع دداى

النمط ة به ا الشكل تصتلف من طالب صر ,على حسدب مدا تعدود أن قدوم بدث بشدكل دور ن

-

و ا المستو

ميل التلكير ال ير تأملي .بمعنى أن

ا المستوى يتم بأقل قدر من التلكير.

ثانيا :مستوى الفهم :و عمدل كدر قدوم دث اللدرد باسدتصدام معلوماتدث الحال دة ,دون محاولدة
تقي د م د ف المعلومددال وبددالرهم مددن أن الطالددب قددوم بعمل ددة كريددة أضا أن س د ا المعنددى العددام

المويود مسدبًقا لددى اللدرد ا يت يدر ألن الطالدب سدتصدم المعلومدال دون تقي مهدا واعمداى عقلدث
يهددا و عتبر ددا صددح حة .كمددا أن الطالددب نددا ا قددوم بددالتلكير ددي أ م ددة د ف المعلومددال ددي
-

مواقف شصص ة أو عمل ة.

ثال اثـــا :مســـتوى التممـــل :يتّ ددمن نقددد لللددروض الت ددي تتعلددق بمحت ددوى المعلومددال أو العمل ددال
المسددتصدمة ددي حددل المشددكالل التأمددل نددا ضعمدداى نشددط ومسددتمر وواعددي للعقددل ددي اللددروض

-

التي بنيل عليها المعلومال.

ابعــــا :مســــتوى التممــــل الناقــــد :يتّد ددمن اصتبد ددار المقد دددمال األساس د د ة التد ددي تنطد ددو عليهد ددا
را
المعلومددال ,ويتطلددب د ا المسددتوى المرايعددة النقد ددة لال ت ارّددال التددي بنيددل عليهددا المعلومددال
وما يترتب على صحة

ف اا تراّال أو صطأ ا .و ا المسدتوى يتطلدب أ ّدا تحدوال كبيدرة

كيير بين طالبنا.
ي اإلطار المنظور للمعلومال ؛ ول ل من هير المحتمل أن نراف ًا
وتّيف الحاريي ( ) 2011نقال عن صوالدة (. )2010
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أن هناك ثالث مستويات للتفكير التممل

وه  ( :الحاريي ) 43 : 2011 ,

 .1المســــتوى التقنــــ ( :)Technical Levelويد درتبط بااس ددتراتيي ال المح ددددة الت ددي تس ددتصدم
للوصوى ضلى أ داف يابتة و اا تمام بلاعل ة الوسائل وكلايتها لتحقيق ها ال مقصودة.

 .2المستوى العمل ( :)Practical Levelويهتم بلحص شامل هيدر مقتصدر علدى الوسدائل ,بدل
يهتم باأل داف واا تراّال التي تستند ضليها

ف األ داف كما يهتم بالمنتيال الحق ق ة.

 .3المســتوى النقــدي ( :)Critical Levelويتّددمن التلكيددر ملًددا

ددي اا تمامددال اايتماع ددة

ّا ب صدار األحكام.
واألصالق ة ,ض تهتم بالرعط بين موّوع التعلم والعالم الصاريي ,ويهتم أ ً
ويرى عبد السالم ( )2009أن التفكير التممل يصـنف علـى ثـالث مسـتويات هـ  ( -:عبـد السـالم ،
) 212 : 2009
 .1التممل العابر اليوم

:Everyday reflection fleeting

و حدددق التأمددل اليددومي أو العش دوائي ددي مددداف الصدداص ومعظددم الوقددل ولكددن ل د س دائمددا كددون

وحيدا ,وعينما ا ي ب
اللرد ً

ا الشكل من التأمل أعمق من التلكير والت كر أو التحدق حدوى األشد ات

م د ددرد واحددد أو أكيددر نددث مكددن أن يلعددب يددأًتا ددي المسددتو ال المتعمدددة الكيي درة للتأمددل التددي تبلددغ
ممارسة التأمل.
 .2التممل المدروس – المتعهد :Deliberate reflection Committed
يتّمن التأمل المتأني المدروس ال

يتّمن مرايعة الشصص وتطويرف للممارسة اللرد ة بأ

عدددد مددن الطددر المدروسددة التددي مكددن آن تكددون رد ددة أو تعاون ددة ,والتأمددل داصددل د ا المسددتوى ددو
التأمل على أو حوى اإليرات ورعما سهم أو ا سهم مباشرة ي تطوير الممارسة
 .3التممل المدروس و المنظوم – المبرمج reflection Deliberate and Systematic
حدق ّمن المرايعة المتعمدة واليابتة وعرام التطوير حيق حدق التأمل من صدالى األيدرات
أو العمل باإلّا ة ضلدى أندث علدى وحدوى اإليدرات و د ف البدرام عدادة تأصد علدى شدكل المشداري  ,وحيدق
أنها تتطلب ترة كبيرة من الوقل والتصط ط الدقيق ,نهدا تتطلدب التمويدل دي أهلدب األح دان لددعم تلد
الحايال.
وت كر كل من لطف هللا وعط ة ( )2009نقال عن  ) 2007 ( Camaأن التأمل مر بديالق
مراحل أو يالق مستو ال ي ( :لطف هللا وعط ة ) 9 : 2009 ,
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 .1ما قبل التلكير التأملي.
 .2التلكير شبث التأملي.
 .3التلكير التأملي.

بينمددا تؤكددد الحدداريي ( ) 2011بأنددث مهمددا اصتللددل مسددتو ال التلكيددر التددأملي ,د ن ااسددتصدام

ال ير المنظم للتأمل العاد ا عطي النتائ

اتها المريو تحق قها عند اعتمادف كأسلوب منظم للتلكير,

واستكشاف العالقال بدين المعدارف حتدى الوصدوى اسدتنتايال صدح حة ,وبالتدالي د ن التلكيدر التدأملي
ا طلددق علددى السددلو ااعت دداد لللددرد وانمددا علددى النشدداط العقلددي المددنظم نحددو حددل المشددكالل و هددم
األحداق المصتللة ,و مكن لللرد اانتقاى من النشاط ااعت اد للتأمل بالممارسة والتدريب على مواقف
مصتللة تساعدف على الوصوى لمرحلة التمكن من المهارال المميلة للتلكير التأملي( .الحاريي : 2011,
)44- 43

مهارات التفكير التممل :

عرف عبد السالم ( )2009مهدارال التلكيدر التدأملي بأنهدا و القددرة علدى تقيد م وتلسدير الددليل,

وتعديل ا رات ,وعمل أحكام موّوع ة ,و ي مؤكدة ي كل المقررال.و (عبد السالم )216 :2009,
ولقد تعددل آرات الباحيين حوى تحديد مهارال التلكير التأملي حيق يرى البعلي (  ) 2007نقدال عدن
و سددل أن اللددرد الملكددر حددين ق د أر موّددوع مددا أو يتندداوى ب انددال معينددة د ن عل ددث أن مددارس مهددارال
التلكير التأملي التال ة( :البعلي )27 : 2007,



تحديد استنتايال الموقف.

تحديد األسباب واألدلة المنطق ة.



تحديد األسباب الل و ة ال امّة و المبهمة.



تحديد اادعاتال والمتناقّال.



تحديد اادعاتال الوصل ة.



تقي م ااستداال المنطق ة و اإلحصائ ة.




تحديد المعلومال المح و ة أو الناقصة.

توّ ح أ داف المؤلف بطرقة عم قة وهير متحيأة.

وتتلدددق الحد دداريي ( )2011م د د

العمد دداو

( )2009م د د كد ددل م ددن علان ددة واللولد ددو ( )2003أن

التلكير التأملي شتمل على صمس مهارال أساس ة ي:
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 .1التممل والمالحظة Meditation and observation
و قصددد بهددا القدددرة علددى عددرض يوانددب المشددكلة والتعددرف علددى مكوناتهددا س دوات كددان ل د مددن
صالى المشكلة أو اعطات شكل أو رسم يبين مكوناتها بحيق مكن اكتشاف العالقال المويودة بصريا.
 .2ال شف عن المغالطات Paralogisms revealing
القدددرة علددى تحديددد اللي دوال ددي المشددكلة و ل د مددن صددالى تحديددد العالقددال هيددر الصددح حة أو
ال ير منطق ة أو تحديد بعض الصطوال الصاطئة ي انياأ المهام الترعو ة.
 .3الوصول إلى استنتاجات Conclusions

القدرة على التوصل ضلى عالقة منطق ة معينة من صالى رؤ دة مّدمون المشدكلة والتوصدل ضلدى

نتائ مناسبة.
 .4إعطاء تفسيرات مقنعة Provide convincing explanations

القدددرة علددى ضعطددات معنددى منطقددي للنتددائ أو العالقددال الرابطددة ,وقددد كددون د ا المعنددى معتمدددا

على معلومال سابقة أو على طب عة المشكلة وصصائصها.
 .5وضع حلول مقترحة Proposed Solutions
القدرة على وّ صطوال منطق ة لحل المشكلة المطروحدة وتقدوم تلد الصطدوال علدى تطدورال
ن ة متوقعة للمشكلة المطروحة.
ومددن صددالى العددرض السددابق رات البدداحيين حددوى مهددارال التلكيددر التددأملي نيددد أنهددا تتلددق حددوى
بعددض المهددارال و ددي :تحديددد الس ددبب ال درئ س للمشددكلة – التوص ددل ضلددى اس ددتنتايال مناسددبة – تحدي ددد
اإليراتال الصطأ ي حل المشكلة – ضعطات تلسديرال منطق دة – التوصدل ضلدى حلدوى مقترحدة أو قد اررال
معينة.
بينما يرى البعل ( )2006أن مهارات التفكير التممل خمس وه :
 .1تحديد السبب الرئ س للمشكلة :و و قددرة الشدصص علدى حدص أبعداد الموقدف المشدكل وتحليلدث
بدقة و ل لتحديد السبب الرئ س ال

أدى – أساسا – ضلى حدوق المشكلة.

 .2تحديددد اإلي دراتال الصطددأ ددي حددل المشددكلة :قدددرة اللددرد علددى تحديددد الصط دوال الصطددأ التددي تددم
تنلي ا ي حل مشكلة ما أو تناوى موقف ما.
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 .3التوصل ضلى استنتايال مناسبة :قدرة الشصص على استصالص نتيية معينة من صالى ب انال
تّمنها الموقف بحيق مكن أن نميأ بين ااستنتايال الصح حة المترتبة على الموقف وعين

ااستنتايال الصطأ.

 .4تقد م تلسيرال منطق ة :قدرة اللرد على معر ة العالقال والروابط بين ميموعة أحداق متّمنة
ي الموقف المشكل و الرعط بين األسباب والنتائ المتعلقة بث.

 .5تقد م حلوى مقترحة :قدرة اللرد على التوصل ضلى نتائ وحلوى منطق ة للمشكلة المطروحة ,من
صالى معلومال مسبقة عن طب عة المشكلة وصصائصها وأبعاد ا يم تحديدد الصطدوال اإليرائ دة

الالأمة لحلها.

ول ل تتلق الباحية م البعلي ( )2006ي تحديد مها ارل التلكير التدأملي وتتبندى تعريلدث لهد ف

المهارال.
يددرى موسددى ( )1981أن العمل ددال العقل ددة للمهددارال المتّددمنة ددي التلكيددر التددأملي مكددن أن
تتميأ بما يلي( -:موسى)335 :1981,


الميل واانتباف المويهان نحو الهدف (اتياف).



ضد ار العالقال (تلسير).



اصتبار وت كر الصبرال المالئمة (اصتبار).



تمييأ العالقال بين مكونال الصبرة (استبصار).




تكوين أنماط عقل ة يديدة (ابتكار).
تقو م الحل كتطبيق عملي (نقد).

وكيي ددر من ددا يتوق ددف تلكيد درف ددي المش ددكلة عن ددد الصط ددوتين األول ددى واليان ددة ,وق ددد نقتند د بأحك ددام
ا ص درين ,و د ا يينبنددا عمل ددة التلكيددر التددأملي ,وقددد نسددتدعي قل د ال مددن الصب درال ونقن د أنلسددنا بددالحلوى
القائمة عليها وقد نستصدم الص اى أكير من الواق ونبني حلوا على أساس د ا الص داى ,وقدد نندد
ااسددت ار

ددي كددل مظددا ر التلكيددر الييددد عندددما ا يرّددى ا صددرون عددن اسددتنتاياتنا وعلينددا عنددد ا أن

نستمر ي تدع م ويهة نظرنا بالبحق عن أدلة تؤيد ا وتؤكد ا( .القطراو )53 :2010 ,

أبعاد التفكير التممل :

تذكر كل من لطف هللا وعطية ( )2006أن أبعاد التفكير التممل ه :
-

ضلدى

تأمل المحتوى :و ث يتأمل اللرد ما عي و لهم و شعر و لكر و عمل.
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لكددر بددث و ددث لحددص اللددرد كيددف

-

تأمددل العمل ددال :و ددث يهددتم اللددرد بالطريقددة و األسددلوب الد

-

تأمل اا تراّال :و ث ييب التلكير والتأمل دي ميموعدة المعتقددال والقد م التدي تميلدل هالبدا

ينيأ مهمة ما ؟ وكيف قوم بالتلكير أو اإلحساس أو التلاعل وكيف ق م كلاتة األدات ؟

بصورة هير واع ة من البيئة المح طة باللرد( .لطف هللا وعط ة )8 :2006,

الممارســات واألداءات الت ـ ينبغ ـ علــى المعلــم القيــام بهــا لتنميــة التفكيــر التــممل  ( :الحدداريي
)48 : 2011
-

تو ير وقل كاف للمتعلمين للق ام بالتلكير التأملي حينما يييبوا على األسئلة المييرة للتلكير.

-

ضعددادة حددص مواقددف الددتعلم للوقددوف علددى مددا عر ددث الطددالب ومدداا عر ونددث والصب درال السددابقة

-

ضعداد مهام تعل م ة ترتبط بواق المتعلمين ,وتتّمن ب انال ومعلومال مصاهة بشكل هدامض

لديهم.
لتشي

المتعلمين على الق ام بالتلكير التأملي صال ق امهم بأنشطة التعلم.

-

توي ث و ضرشاد المتعلمين صالى ق امهم بتقد م ااستنتايال والتلسيرال ي مواقف التعلم.

-

تو ير بيئة تعلم ايتماع ة.

-

تسمح للمتعلم برؤ ة ا رات األصرى ي موّوع التعلم.

-

ميل العمل ي ميموعال ص يرة أو ميموعال األقران.

-

ضش د ار الطددالب ددي التلكيددر ووّ د الصط ددط للمواقددف والمشددكالل الت ددي ت دوايههم ددي ح دداتهم

-

طددرح األسددئلة التددي تييددر ا تمددام الطددالب حددوى قّ د ة أو موقددف أو مشددكلة بحيددق تدددعو ضلددى

الدراس ة.

التسداؤى والد شددة والتلكيددر العميددق ,حيددق أن طددرح األسدئلة المييدرة للتلكيددر طددور قدددرة الطددالب
على التلكير التأملي ن ويو ر لهم بيئة تعل م ة هن ة تير معلوماتث.

-

تحليددأ الطددالب علددى ابتكددار أ ك دار يديدددة ,وطددرح حلددوى بديلددة للمواقددف المطروحددة ,ومددن يددم

-

تقد م بعض التلسيرال لتوي ث عمل ال التلكير لدى الطالب صالى ااستكشا ال.

-

مكا أتث على تل األ كار والحلوى.
اليقة المتبادلة بين المعلم والمتعلم.

التفكير التممل والمنهاج:

التلكيددر التددأملي ددو أحددد األنمدداط المسددتصدمة ددي التلكيددر المويددث نحددو حددل مشددكلة معينددة أو

هموض معين ي التعلم ؛ ميموعة معينة من الظدروف التدي نسدميها المشدكلة تتطلدب ميموعدة معيندة
من استيابال تهدف ضلى الوصوى ضلى حل معين.
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والمالح على تلكيرنا المعتداد اتصدالث بدال موض ,وتّدمين أسدس التلكيدر التدأملي دي المدنه
الدراسي ليدنا بالدرية األولى دي الدتصلص مدن التسدرع ,والتلكيدر بشدكل روتيندي ,وتوي دث أنشدطتنا و قدا
لصطة توصلنا ضلى النتيية التي نرهب بها و ل عبر طر مصتللة توصلنا ي األصيدر ضلدى ضنتداج عمدل
كي (الحاريي .)46 : 2011
ومددن أيددل ل د

قددد أشددار  )1987( Schonضلددى ّددرورة اا تمددام بددالمحتوى التعل مددي مددن

حيق النوع والتنظ م وطريقة العرض و ل ض ا مدا أردندا أن ننمدي مهدارال التلكيدر التدأملي لددى األ دراد ؛
ال مكن صل عمل ة التلكير عن المحتوى بما يتّمنث من صبرال ومعارف وأنشطة وتيارب ستط
من صاللها اللرد ممارسة مهارال التلكير التدأملي بشدكل دقيدق و د ا بددورف يدنعكس علدى طريقدة موايهتدث
وتناولددث للمشددكالل وك ل ددة حلددث لهددا وااسددتلادة منهددا ددي معاليددة مشددكالل مسددتقبل ة أصددرى(Schon .
),1987 :50
وعنات على ما سبق يؤكد البعلي ()2006نقدال عدن بدوارد علدى بعدض السدمال التدي ينب دي أن تتدوا ر
ً
ي أ محتوى دراسي يهتم بتنم ة مهارال التلكير التأملي لدى المتعلمين ,و ف السمال أو الصصائص
تتميل ما يلي ( :البعلي ) 29 : 2006,


ضتاحة اللرصة لللدرد لتأويدل كا دة الب اندال والمعلومدال المعطداة ,والق دام بتصميندال مقبولدة و لد



ضتاح ددة اللرص ددة للل ددرد للق ددام بعمل ددال البح ددق والتأم ددل وااستقص ددات والتحلي ددل لكا ددة المعلوم ددال

بهدف الوصوى ضلى استنتايال مناسبة.

المتوا رة و ل لتحديد واستصالص طب عة الموقف المشكل وأبعادف.


تنظد م كا ددة المعلومددال والملددا م واألنشددطة والصبدرال التعل م ددة ددي صددورة تتد ح للمددتعلم رصددة

تطبيق


ف المعلومال والملا م والتعم مال ي مواقف ح ات ة يديدة.

وي ددود صطد دوال منظم ددة تس ددعى للوص ددوى ضل ددى النت ددائ المتوقع ددة وبالت ددالي مك ددن اصتب ددار ص ددحة

اللروض التيريب ة الموّوعة.
ج

التفكير التممل ف القرآن ال ريم:

نالحد أن هللا عدأ ويددل قدد دعاندا ضلددى التلكيدر والتأمدل ددي القدرآن الكدريم و لد بمعداني متعددددة

منهددا التلكددر والتدددبر و النظددر ضلددى صلددق هللا و لد

ددي قولددث تعددالى و الَّذذِينَ يَذذْوُرُونَ اللَّ ذهَ قِيَامًذذا وَقُعُذذودًا وَعَلَذذى
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سذبْحَانَكَ فَقِنَذذا عَذذَابَ النَّذذارِو (آى عمدران,
لسذ مَوَاتِ وَاألَرْ ِ رَبَّنَذذا مَذذا خَلَقْذتَ هَذذَا بَاطِلِذذا ذُ
جُنُذذوبِهِمْ ويَتَكَكَّذرُونَ فِذذي خَلْ ذقِ ا ذَّ
 .)191وألَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوٍْ يُؤْمِنُونَو (النحل.)79 ,
لسذمَاءِ وَيْذفَ رُفِعَذتْ  )18وَإِلَذذى الْبِبَذذالِ
وقولددث تعددالى و أَفَلَذذا يَنْرُذرُونَ إِلَذذى الْ ِبِ ذلِ وَيْذفَ خُلِقَذتْ  )17وَإِلَذذى ا َء
وَيْفَ نُصِبَتْ  )19وَإِلَى الْأَرْ ِ وَيْفَ سُطِحَتْ )20و (ال اش ة)20-17 ,
وقولث أ ّا :وقُلْ سِريُوا فِي الْأَرْ ِ فَانْرُرُوا وَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ وُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرو (العنكبول)20 ,
وعنظرة متأن ة ي سور القدرآن الكدريم الحد القدارئ أن هللا عدأ ويدل يعدل التلكيدر القدائم علدى
التأم ددل وس دديلة عقل ددة للبشد درية يمع ددات م ددن أي ددل اإل م ددان ب دداهلل ع ددأ وي ددل وتوحي دددف و ض د درادف باإللو ددة
والرعوع ة؛ التلكير التدأملي دي القدرآن الكدريم قدوم علدى التلكيدر دي ى مدا دو محسدوس لل مدان بدل ضن
هللا يعل ل التلكر طاى كل شيت ي

ا الكون ان العبادة ا تقتصر على الصالة والص ام والح

لكن العبادة بملهومها الواسد تشدمل التلكدر والتأمدل دي صلدق هللا عدأ ويدل حتدى تقدرب اإلنسدان مدن هللا
يل ي عالف وترسخ اإل مان ي القلوب( .القطراو )56 :2010 ,
وتعد عمل دة التأمدل دي القدرآن الكدريم عمل دة عقل دة تمكدن اللدرد مدن عبدور العلدم المحسدوس ضلدى
ص ددالق د د ا الع ددالم ,ي ددؤمن أن ا ضل ددث ضا هللا وا رب سد دواف ,ويتمي ددأ أولد دوا األلب دداب بالق دددرة عل ددى التلكي ددر
التأملي ي صلق السموال واألرض ,ض أنهم ستط عون أن ستليدوا مدن صبدراتهم واد اركداتهم الحسد ة دي
التلكيددر بصلددق هللا سددبحانث وتعددالى ,ويددرون أن كددل شدديت بيددد هللا صاّددعاً إلرادتددث ,ومددن أ ددم ممي دأال
التلكير التأملي ي القرآن الكريم أنث حدق ل النوع من التلكير عند اإلنسان المدؤمن الد

يتأمدل دي

صلق السموال واألرض بعمق وصش ة ,ول ا ان عمل ة التلكير التأملي بها صلة شاملة ,لم يدتم التلكيدر
ي يأئ ة معينة ب اتها بل ضن التلكير يتركأ على كل ما يدركث المؤمن من صلق هللا ,كون تلكيدرف دي
الظ دوا ر الكون ددة واليوانددب الحس د ة ميددل :الليددل والنهددار ,الشددمس و القمددر ,اليبدداى و األنهددار ,النصيددل
واألعناب ....وهير ا.
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الفصــل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 منه ات لر
 جمتمع ات لر
 ع نر ات لر
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ات لر

 ملعاجلر إلحصائ ر
 خطو

ات لر

الفصـل الرابـع

الطريقة واإلجراءات

يتندداوى د ا اللصددل طريقددة واي دراتال البحددق التددي اتبعتهددا الباحيددة لليابددة عددن أسددئلة الد ارسددة
واصتبددار روّددها يددم الحددديق عددن مددنه البحددق المتب د

ددي الد ارسددة ,ووصددف لميتم د وعينددة الد ارسددة

وأس ددلوب اصت ار ددا ,وع ددان بن ددات أداة الد ارس ددة ,واس ددتصراج ص دددقها ويباته ددا ,واتس دداقها ال ددداصلي والتص ددم م
الدرسد ددة وايرائهد ددا ,والمعاليد ددة
ا
التيريبد ددي ,وّد ددبط المت ي د درال ,كمد ددا حتد ددو اللصد ددل علد ددى ك ل د ددة تنلي د د
اإلحصائ ة التي استصدمل ي تحليل الب انال.

منهج البحث:

اسددتصدمل الباحيددة المددنه

و ددوو المددنه الد

شددبث التجريبـ

يددتم ددث الددتحكم ددي المت يدرال

المددؤيرة ددي ظددا رة مددا باسددتينات مت يددر واحددد قددوم الباحددق بتطو عددث وت ييدرف بهدددف تحديددد وق دداس تددأييرف
على الظا رة موّ الدراسة ,حيق أصّعل الباحية المت ير المستقل ي

ف الدراسة و دو ضسدتراتيي ة

التساؤى ال اتي كأحد استراتيي ال ما ورات المعر ة و للتيرعة لق اس أيدرف علدى المت يدر التداب األوى و دو
والتحصيلو والمت ير التاب الياني و و والتلكير التأملي لدى طالبال الصف الحاد عشر.
حيددق أن المددنه

شددبث التيريبددي ددو األكيددر مالتمددة للموّددوع قيددد الد ارسددة ,حيددق تددم ضتبدداع

أسلوب تصم م الميموعتين التيريب ة والّابطة المتكا ئتين بحيق تتعرض الميموعة التيريب دة تدريسداً
للوحدددة الد ارسد ة (المتتال ددال والمتسلسددالل) مددن صددالى ضسددتراتيي ة التسدداؤى الد اتي الد

أعدتددث الباحيددة,

بينما تتلقى الميموعة الّابطة تدريساً للوحدة الدراس ة نلسها بالطريقة ااعت اد ة.

المجتمع األصل للدراسة:

يتكددون ميتمد الد ارسددة مددن طالبــات الصــف الحــادي عشــر بمحا ظددة شددر هدأة للعددام الد ارسددي

 2014/2013حيق بلغ عدد الطالبال ( )1715طالبة.

عينة الدراسة:

تكوندل عيندة الد ارسددة مدن ( )60طالبددة مدن طالبددال الصدف الحدداد عشدر بمدرسددة اشدم عطددا

الش دوا اليانو ددة وأ و للبنددال للسددنة الد ارس د ة ( )2014/2013حيددق يويددد بالمدرسددة أرععددة صددلوف مددن
الصف الحاد عشر العلمي ,يرى اصت ار صدلين منهمدا بطريقدة عشدوائ ة وتدم تعيدين ضحددا ما عشدوائ اً
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كميموع ددة تيريب ددة ت دددرس وح دددة (المتتال ددال والمتسلس ددالل) م ددن ص ددالى ضس ددتراتيي ة التس دداؤى الد د اتي,
والميموع ددة األص ددرى ّ ددابطة ت دددرس نل ددس الوح دددة بالطريق ددة ااعت اد ددة بع ددد أن ت ددم التأك ددد م ددم تك ددا ؤ
الميموعتين بالصد واليبال ,واليدوى رقم ( (4-1يوّح أ راد العينة:

جدول رقم ()4-1

عدد أفراد عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطة
المدرسة

العدد

الصف

النسبة المئوية

اشددم عطددا اليانو ددة وأ الصف الحاد عشر ((3

30

%50

الصف الحاد عشر ()4

30

%50

60

%100

للبنال
الميموع

أدوات الدراسة:

يرى استصدام أداتين ليم الب انال ما:
 -1االختبار التحصيل .

 -2اختبار التفكير التممل .
أوالا :االختبار التحصيل :
قامل الباحية ببنات االختبار التحصيل لق اس مستوى التحصيل أل راد العينة ي محتوى وحددة
(المتتال ال والمتسلسالل) أعد صص صاً له ا ال رض وقد تكون ااصتبار ي صورتث األول ة مدن ()40
قرة من نمط (ااصت ار من متعدد) ,وقد تم اصت ار
مدى تحقق يم

ا النمط من األسئلة ألنها تمكن الباحية من ق اس

األ داف الترعو ة المرتبطة بنوات الدتعلم ,كمدا أن دريدة الصدد واليبدال يهدا مرتلعدة

وسددهولة تصددح حها ض مكددن تصددح حها بالملتدداح الميقددب .كمددا مكددن تحليددل نتائيهددا ضحصددائ اً ,عددالوة
علددى أنهددا تقلددل مددن دريددة التصمددين واسد ما أنددث تددم صد اهة أرععددة بدددائل لكددل قدرة مددن قدرال ااصتبددار
المعد له ف الدراسة.
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إعداد االختبار التحصيل :
يه دددف ااصتب ددار ضل ددى ق دداس م دددى اكتس دداب طالب ددال الص ددف الح دداد عش ددر للمل ددا م العلم ددة
المتّمنة ي وحدة و المتتال ال والمتسلساللو ولقد تم بنات ااصتبار تعباً للصطوال التال ة:
خطوات بناء االختبار التحصيل :
قامددل الباحيددة بحصددر الملددا م العلم ددة المتّددمنة ددي وحدددة و المتتال ددال والمتسلسددالل ,كمددا
قامل بتحديد مصريال التعلم الصاصة بالملا م وقد تكونل القائمدة مدن ( )7ملدا م ملحدق رقدم ( )4يدم
يرى ص اهة أسدئلة اصت دار مدن متعددد لق داس تلد الملدا م ,وقدد تكدون ااصتبدار التحصديلي مدن ()40
سؤاا حيق وأعل األسئلة على دروس الوحدة ي كتاب الرياّد ال للصدف الحداد عشدر األساسدي,
واليدوى ( )4-2يوّح مواصلال ااصتبار:
جدول رقم)4-2( :

جدول مواصفات االختبار التحصيل ف وحدة المتتاليات والمتسلسالت -الحادي عشر -علوم
المستوى
الموضوع
 .1مفهوم المتتالية

التذكر

الفهم

%24

التطبيق
%43

%13

التركيب

التحليل

%9

%11

1

1

3

1

1

.2المتسلسالت %9

1

.3المتتاليات الحسابية

1

___
1

2

___
1

___
1

المجموع

%100
7

%16
3

3
7

%16
.4مجموع المتسلسلة

1

1

3

1

1

7

1

1

3

1

1

7

الحسابية %16

.5المتتاليات الهندسية
%19
.6المتسلسلة الهندسية

1

2

1

1

___

4

المنتهية ومجموعها

%12

.7المتسلسلة الهندسية

1

1

1

1

___

4

الالنهائية %12
المجموع %100

7

17

6
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6

4

40

صياغة فقرات االختبار:

قامدل الباحيددة بصد اهة قدرال ااصتبددار مددن نددوع اصت دار مددن متعدددد ,تتكددون كدل قدرة مددن يد ع

يتّددمن سدؤااً ,وأرععددة بدددائل تتّددمن ضيابددة صددح حة واحدددة قددط والبدداقي صطددأ ضا أنهددا مقنعددة ظا ريداً
وتسمى الممو ال أو المشتتال وقد تم اصت ار
-

ا النمط من ااصتبارال ألنث يتميأ بما يلي و

طي عينة كبيرة من ملردال محتوى الدراسة ,مما ييعلث يتصف بالشموى

صلوف من ات ة المصحح

ارتلاع معاملي صدقث ويباتث.

سهولة وسرعة تصح حث واستصراج نتائيث

وقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أن ت ون:
-

شاملة للعمل ال.

-

واّحة وبعيدة عن ال موض واللبس.

-

مميلة بيدوى المواصلال المحكم.

-

سل مة ل و اً وسهلة ومالئمة لمستوى الطلبة.

مصاهة بصورة ضيرائ ة.

قادرة على ق اس سلو واحد يتّمن كرة واحدة قط.

ا ,وقد اشتمل ااصتبار ي صورتث األول ة على ( )40سؤاى.
أوالا :صدق االختبار
و قصد بث أن ق س ااصتبار ما وّ لق اسث عالً ,واقتصرل الباحية على نوعين من الصد
حيق أنهما ل ان بال رض و ما صد المحكمين وصد ااتسا الداصلي.
 صدق المحكمين:بعددد ضع ددداد ااصتبددار ددي صددورتث األول ددة ت ددم عرّددث ددي صددورتث األول ددة علددى ميموع ددة م ددن
المحكمين من و ااصتصاص ي المندا

وطدر تددريس الرياّد ال ,ومشدر ي ومعلمدي الرياّد ال

من و الصبرة وقد بلغ عدد م ( )16ملحق رقم ( )1و ل استطالع آرائهم حوى مدى:



تمييل قرال ااصتبار للعمل ال.

صحة قرال ااصتبار ل و اً وعلم اً.
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مناسبة قرال ااصتبار لمستوى طلبة الصف الحاد عشر.
مدى انتمات اللقرال ضلى كل بعد من أبعاد ااصتبار.

وقد أبدى المحكمون بعض المالحظال وا رات ي ااصتبار منها:

ضعادة الص اهة لبعض األسئلة.



تبس ط الل ة بحيق تتناسب لمستو ال الطلبة.



اصتصار بعض األسئلة.

ددي ّددوت تلد ا رات تددم األصد بمالحظددال المحكمددين وبقددي ااصتبددار ددي صددورتث النهائ ددة مددن

( )40سؤاى.
 صياغة تعليمات االختبار:بعدد تحديدد عددد اللقدرال وصد اهتها قدام الباحيدة بوّد تعل مدال ااصتبدار واعدداد ا علدى ورقدة
منلصلة ي كراس ااصتبار ,و دي تهددف ضلدى شدرح كدرة اإليابدة علدى ااصتبدار دي أبسدط صدورة ممكندة
وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات االختبار ما يل :
-

ب انال صاصة بالطالبة و ي ااسم

تعل مال صاصة بوصف ااصتبار و ي :عدد األسئلة وعدد البدائل

-

تحديد الهدف من ااصتبار

-

تعل مال صاصة بك ل ة اإليابة عن يم األسئلة.

وأصي د اًر طبددق ااصتبددار ددي صددورتث األول ددة لتيريبددث علددى عينددة اسددتطالع ة مددن الطلبددة ,و ل د

لحساب صدقث ويباتث.
 -تجريب االختبار:

تددم تيريددب ااصتبددار علددى عينددة اسددتطالع ة عش دوائ ة قوامهددا ( )30طالبددة مددن نلددس ميتم د
الدراسة ال ين سبق لهم دراسة

ف الوحدة وكان الهدف من التيرعة ااستطالع ة ما يلي:

 -1حساب معامل ااتسا الداصلي لالصتبار.

 -2تحليل قرال ااصتبار لحساب معامالل الصعوبة والتمييأ.
 -3حساب يبال ااصتبار.

 -تصحيح االختبار:

حددل درية واحدة لكل قدرة مدن قدرال ااصتبدار لتصدبح الدريدة النهائ دة لالصتبدار( )40دريدة
والدرية الدن ا لالصتبار (صلر).
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-

أعدل الباحية ملتاحاً ميقباً لتصح ح استيابال أ راد العينة ااستطالع ة.

قامددل الباحيددة بتصددح ح األو ار بالملتدداح الميقددب ,وأعيدددل عمل ددة التصددح ح م درة يان ددة للتأكددد

من الدريال قبل تحليلها.

-

رتبل أو ار اإليابة ترتيباً تناأل اً ,وتم رصد الدريال الصام للطلبة.

صدق االتساق الداخل :

و قصد بث وقوة اارتباط بين درية كدل قدرة مدن قدرال ااصتبدار والدريدة الكل دة لالصتبدار و لد

لحساب معامل بيرسون و.
الجدول رقم ()4-3

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة ال لية لالختبار

التذكر
الفهم

التطبيق

1
8
11
18
25
32
37
2
12
19
26
33
38

**0.673
**0.501
**0.545
**0.659
**0.582
**0.616
*0.384
**0.870
**0.955
**0.926
**0.817
**0.862
*0.449

3
4
5
9
10
13
14
15
20
21
22
27
28
29
34
35
39

*0.388
**0.690
**0.980
**0.948
**0.899
**0.849
**0.928
**0.779
**0.829
**0.918
**0.947
**0.722
**0.849
**0.803
**0.710
**0.859
**0.839

التركيب

السؤال

السؤال

التحليل

البعد

رقم

معامل االرتباط

البعد

رقم

معامل االرتباط

البعد

رقم
السؤال
6
16
23
30
36
40
7
17
24
31

معامل االرتباط
**0.551
**0.879
**0.554
*0.438
**0.751
**0.882
**0.607
**0.685
**0.615
**0.529

**ر اليدول ة عند درية حرية ( )28وعند مستوى دالة (0.463 = )0.01

*ر اليدول ة عند درية حرية ( )28وعند مستوى دالة (0.361 = )0.05

يتّح من اليدوى السابق أن يم

اللقرال دالة ضحصائ اً عند مسدتوى دالدة (.)0.01,0.05

وللتأكددد مددن التناسددق الددداصلي لميدداال ااصتبددار تددم حسدداب معددامالل اارتبدداط بددين دريددة كددل مسددتوى
تعل مي والدرية الكل ة لالصتبار كما و موّح ي يدوى رقم (:)4-4
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جدول ()4-4

معامالت ارتباط درجات مجاالت االختبار بالدرجة ال لية لالختبار
مستويات األهداف

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الت كر

*0.460

دالة عند 0.01

اللهم

*0.438

دالة عند 0.01

التطبيق

**0.907

دالة عند 0.01

التحليل

*0.422

دالة عند 0.01

التركيب

**0.465

دالة عند 0.01

**ر اليدول ة عند درية حرية ( )28وعند مستوى دالة (0.463 = )0.01
*ر اليدول ة عند درية حرية ( )28وعند مستوى دالة (0.361 = )0.05

يتّ ددح م ددن ي دددوى ( )4-4أن مع ددامالل ارتب دداط مي دداال ااصتب ددار بالدري ددة الكل ددة لالصتب ددار دال ددة
ضحصائ ا على مستوى الدالة ( )0.01مما يدى على التناسق الداصلي لمياال ااصتبار.
ثاني ا :حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار.
- ١معامل الصعوبة:
قصدد بمعامدل الصدعوبة" النسدبة المئو دة لعددد األ دراد الد ين أيدابوا علدى كدل سدؤاى مدن ااصتبدار ضيابدة
صدح حة مدن الميمدوعتين المحكيتدين العل دا والددن ا ,حيدق تميدل كدل ميموعدة  %27مدن أعدداد العيندة
ااس ددتطالع ة ,ك ددون ع دددد األ د دراد ددي ك ددل ميموع ددة ( )8أ د دراد,

و حس ددب

بالمعادل ددة

التال ددة:

(الأيود ؛ عل ان:1998 ,ص)170
درية صعوبة اللقرة =

مجموع اإلجابات الصحيحة على الفقرة من المجموعتين العليا والدنيا
عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة ف المجموعتين

× %100

وعتطبيق المعادلة السابقة وايياد معامل الصعوبة لكل قرة من قرال ااصتبار ويدل الباحيدة
أن معامالل الصعوبة تراوحل ما بين ))0.75-0.31وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي),(0.53
وعه ف النتائ تبقدي الباحيدة علدى يم د

قدرال ااصتبدار ,و لد لمناسدبة مسدتوى دريدة صدعوبة اللقدرال,

حيق كانل معامالل الصعوبة أكير من  0.20وأقل من .0.80
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- ٢معامل التمييز:
تم حساب معامالل التمييأ لللقرال و قاً للمعادلة التال ة( :الأيود؛عل ان:1998,ص)171
معامل تمييأ اللقرة =

عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة ف المجموعة العليا – عدد اإلجابات الصحيحة ف المجموعة الدنيا

عدد أفراد إحدى المجموعتين

× %100

حيدق تراوحدل يم د معدامالل التمييدأ للقدرال ااصتبدار بعدد اسدتصدام المعادلدة السدابقة بدين
( )0.75-0.29للتمييدأ بدين ضيابدال اللئتدين العل دا والددن ا ,وقدد بلدغ متوسدط معامدل التمييدأ الكلدي
( (0.49و قبدل علدم الق داس معامدل التمييدأ ض ا بلدغ أكيدر مدن( )0.20وعد ل تبقدي الباحيدة علدى يم د
قرال ااصتبار.
جدول ()4-5

معامالت الصعوبة والتمييز ل ل فقرة من فقرات االختبار
م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

1

0.56

0.63

21

0.44

0.38

2

0.31

0.38

22

0.69

0.63

3

0.75

0.50

23

0.31

0.38

4

0.69

0.63

24

0.38

0.50

5

0.63

0.75

25

0.75

0.50

6

0.56

0.63

26

0.44

0.38

7

0.69

0.63

27

0.63

0.75

8

0.56

0.38

28

0.75

0.50

9

0.69

0.63

29

0.69

0.63

10

0.75

0.50

30

0.31

0.33

11

0.56

0.38

31

0.50

0.40
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م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

12

0.31

0.63

32

0.38

0.55

13

0.50

0.50

33

0.38

0.33

14

0.56

0.38

34

0.63

0.46

15

0.69

0.63

35

0.56

0.50

16

0.31

0.38

36

0.31

0.33

17

0.63

0.50

37

0.56

0.44

18

0.56

0.38

38

0.31

0.29

19

0.38

0.50

39

0.56

0.39

20

0.69

0.63

40

0.38

0.32

معامل الصعوبة ال ل

معامل التمييز ال ل

0.53

0.49

ثالثا :ثبات االختبار:

و قص ددد ب ددث الحص ددوى عل ددى نل ددس النت ددائ عن ددد تكد درار الق دداس باس ددتصدام نل ددس األداة ددي نل ددس

الظ ددروفو و حس ددب معام ددل اليب ددال بط ددر عدي دددة ,وق ددد قام ددل الباحي ددة ب يي دداد معام ددل اليب ددال بطريقت ددي
التيأئة النصل ة وكودر -ريتشارد سون  20على النحو التالي:

أوالا :طريقة التجزئة النصفية:

تددم اسددتصدام دريددال العينددة ااسددتطالع ة لحسدداب يبددال ااصتبددار التحصدديلي بطريقددة التيأئددة

النصددل ة ,حيددق قددام الباحددق بتيأئددة ااصتبددار التحصدديلي ضلددى نصددلين ,اللق درال اللرد ددة مقابددل اللق درال

الأوي ددة لكددل مسددتوى مددن مسددتو ال ااصتبددار ,و لد بحسدداب معامددل اارتبدداط بددين النصددلين ,يددم يددرى
تعديل الطوى باستصدام معادلة سبيرمان براون
اليبال المعدى

=

𝟐ر
𝟏+ر

واليدوى ( )4-6يوّح معامالل يبال ااصتبار التحصيلي:
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ملحم (.)263:2005

جدول()4-6

معامالت ثبات االختبار
الدرجة ال لية

عدد الفقرات

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

40

0.785

0.879

يتّددح مددن اليدددوى السددابق أن معامددل اليبددال الكلددي ( ,)0.879و د ا يدددى علددى أن ااصتبددار

يتمت باليبال مما طمئن الباحية ضلى تطب قث على عينة الدراسة.

ثاني ا :طريقة كودر -ريتشارد سون Richardson and Kuder :20

اسد ددتصدمل الباحيد ددة طريقد ددة يان د ددة مد ددن طد ددر حسد دداب اليبد ددال ,و ل د د إلييد دداد معامد ددل يبد ددال ااصتبد ددار
التحصديلي ,حيددق حصدلل علددى ق مددة معامدل كددودر ريتشدارد سددون 20للدريددة الكل دة لالصتبددار واليدددوى
( )4-7يوّح ل :
الجدول ()4-7

عدد الفقرات ومعامل كودر ريتشارد سون 20
التحصيل

ك

الدرجة ال لية

40

معامل كودر ريتشارد شون
20
0.868

يتّح من اليدوى السابق أن معامل كودر ريتشارد شون  20لالصتبدار ككدل كاندل ()0.868
و ي ق مة عال ة تطمئن الباحية ضلى تطبيق ااصتبار على عينة الدراسة.

ثاني ا :اختبار التفكير التممل

قامل الباحية ببنات اختبار التفكير التممل لق اس مستو اكتسداب مهدارال التلكيدر التدأملي دي

وحددة المتتال دال والمتسلسدالل أعددد صص صداً لهد ا ال ددرض وقدد تكدون ااصتبدار ددي صدورتث األول دة مددن
( )29قرة مدن نمدط (ااصت دار مدن متعددد) ,وقدد تدم اصت دار د ا الدنمط مدن األسدئلة ألنهدا تمكدن الباحيدة
مددن ق دداس مدددى تحقددق يم د األ ددداف الترعو ددة المرتبطددة بندوات الددتعلم ,كمددا أن دريددة الصددد واليبددال
يه ددا مرتلع ددة وسد ددهولة تص ددح حها ض مك ددن تصدددح حها بالملت دداح الميق ددب .كم ددا مك ددن تحلي ددل نتائيهدددا
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ضحصائ اً ,عالوة على أنهدا تقلدل مدن دريدة التصمدين واسد ما أندث تدم صد اهة أرععدة بددائل لكدل قدرة مدن
قرال ااصتبار المعد له ف الدراسة.

إعداد التفكير التممل :

يهدف ااصتبار ضلى ق اس مدى اكتساب الطالبال لمهارال التلكير التأملي ي وحدة المتتال ال

والمتسلسالل و ولقد تم بنات ااصتبار تبعاً للصطوال التال ة:

خطوات بناء اختبار التفكير التممل :

قامل الباحية بحصر الملا م العلم ة المتّمنة ي وحدة و المتتال ال والمتسلسالل ,يدم يدرى

ص د اهة أسددئلة اصت ددار مددن متعدددد لق دداس تل د الملددا م ,وقددد تكددون ااصتبددار للملددا م مددن ( )29س دؤاا
حيق وأعل األسئلة على دروس الوحدة السادسة ي كتاب الرياّ ال للصف الحاد عشر العلمي
صياغة فقرات االختبار:
قامدل الباحيددة بصد اهة قدرال ااصتبددار مددن نددوع اصت دار مددن متعدددد ,تتكددون كدل قدرة مددن يد ع
يتّددمن سدؤااً ,وأرععددة بدددائل تتّددمن ضيابددة صددح حة واحدددة قددط والبدداقي صطددأ ضا أنهددا مقنعددة ظا ريداً
وتسمى الممو ال أو المشتتال.
وقد راعل الباحية عند ص اهة اللقرال أن تكون:
-

شاملة للعمل ال.

-

واّحة وبعيدة عن ال موض واللبس.

-

مميلة بيدوى المواصلال المحكم.

-

سل مة ل و اً وسهلة ومالئمة لمستوى الطلبة.

-

مصاهة بصورة ضيرائ ة.

-

قادرة على ق اس سلو واحد يتّمن كرة واحدة قط.

ا ,وقد اشتمل ااصتبار ي صورتث األول ة على ( )29سؤاى.
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أوالا :صدق االختبار

و قصد بث أن ق س ااصتبار ما وّ لق اسث عالً ,واقتصرل الباحية على نوعين من الصد

حيق أنهما ل ان بال رض و ما صد المحكمين وصد ااتسا الداصلي.
 صدق المحكمين:بعددد ضع ددداد ااصتبددار ددي صددورتث األول ددة ت ددم عرّددث ددي صددورتث األول ددة علددى ميموع ددة م ددن
المحكمين من و ااصتصاص ي المندا

وطدر تددريس الرياّد ال ,ومشدر ي ومعلمدي الرياّد ال

من و الصبرة وقد بلغ عدد م ( )16ملحق رقم ( )1و ل استطالع آرائهم حوى مدى:


تمييل قرال ااصتبار للعمل ال.



صحة قرال ااصتبار ل و اً وعلم اً.
مناسبة قرال ااصتبار لمستوى طلبة الصف الحاد عشر.





مدى انتمات اللقرال ضلى كل بعد من أبعاد ااصتبار.

وقد أبدى المحكمون بعض المالحظال وا رات ي ااصتبار منها:



ضعادة الص اهة لبعض األسئلة.



تبس ط الل ة بحيق تتناسب لمستو ال الطلبة.



اصتصار بعض األسئلة.

ددي ّددوت تلد ا رات تددم األصد بمالحظددال المحكمددين وبقددي ااصتبددار ددي صددورتث النهائ ددة مددن

( )29سؤاى.
 صياغة تعليمات االختبار:تم ص اهة تعل مال ااصتبار واعداد ا على ورقة منلصلة ي كراس ااصتبدار ,وقدد تدم توّد ح

الهدددف م ددن ااصتبددار ,وك ل ددة اإلياب ددة عددن ق ارت ددث ,وق ددد روعددي الس ددهولة والوّ ددوح عنددد صد د اهة د د ف
التعل مال .وأصي اًر طبق ااصتبار دي صدورتث األول دة لتيريبدث علدى عيندة اسدتطالع ة مدن الطلبدة ,و لد
لحساب صدقث ويباتث.
 -تجريب االختبار:

تددم تيريددب ااصتبددار علددى عينددة اسددتطالع ة عش دوائ ة قوامهددا ( )30طالبددة مددن نلددس ميتم د
الدراسة ال ين سبق لهم دراسة

ف الوحدة وكان الهدف من التيرعة ااستطالع ة ما يلي:

 -1حساب معامل ااتسا الداصلي لالصتبار.
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 -2تحليل قرال ااصتبار لحساب معامالل الصعوبة والتمييأ.
 -3حساب يبال ااصتبار.

 -تصحيح االختبار:

حددل درية واحدة لكل قدرة مدن قدرال ااصتبدار لتصدبح الدريدة النهائ دة لالصتبدار( )29دريدة
والدرية الدن ا لالصتبار (صلر).
-

أعدل الباحية ملتاحاً ميقباً لتصح ح استيابال أ راد العينة ااستطالع ة.

قامددل الباحيددة بتصددح ح األو ار بالملتدداح الميقددب ,وأعيدددل عمل ددة التصددح ح م درة يان ددة للتأكددد

من الدريال قبل تحليلها.
-

رتبل أو ار اإليابة ترتيباً تناأل اً ,وتم رصد الدريال الصام للطلبة.

صدق االتساق الداخل :

و قصد بث وقوة اارتباط بين درية كدل قدرة مدن قدرال ااصتبدار والدريدة الكل دة لالصتبدار و لد

لحساب معامل بيرسون و.
الجدول رقم ()4-8

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة ال لية لالختبار
البعد

الرؤية البصرية

ال شف عن المغالطات

رقم السؤال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

معامل
االرتباط
**0.557
**0.956
**0.744
**0.923
**0.895
**0.603
**0.618
**0.611
**0.758
**0.641
**0.693
**0.823
**0.831
**0.693
**0.498
**0.653

البعد

الوصول إل استنتاجات

إعطاء تفسيرات
وضع حلول مقترحة

رقم السؤال معامل االرتباط
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

*0.424
*0.404
**0.857
**0.770
*0.430
**0.806
**0.766
*0.452
**0.758
**0.823
**0.836
**0.779
**0.787

**ر اليدول ة عند درية حرية ( )28وعند مستوى دالة (0.463 = )0.01

*ر اليدول ة عند درية حرية ( )28وعند مستوى دالة (0.361 = )0.05

يتّح من اليدوى السابق أن يم

اللقرال دالة ضحصائ اً عند مستوى دالة (.)0.01,0.05
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وللتأكددد مددن التناسددق الددداصلي لميدداال ااصتبددار تددم حسدداب معددامالل اارتبدداط بددين دريددة كددل
مستوى تعل مي والدرية الكل ة لالصتبار كما و موّح ي يدوى رقم (:)4-9
جدول ()4-9

معامالت ارتباط درجات مجاالت االختبار بالدرجة ال لية لالختبار
مستويات التفكير التممل

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الرؤية البصرية

**0.842

دالة عند 0.01

ال شف عن المغالطات

**0.854

دالة عند 0.01

الوصول إل استنتاجات

**0.507

دالة عند 0.01

إعطاء تفسيرات

**0.717

دالة عند 0.01

وضع حلول مقترحة

**0.776

دالة عند 0.01

**ر اليدول ة عند درية حرية ( )28وعند مستوى دالة (0.463 = )0.01

*ر اليدول ة عند درية حرية ( )28وعند مستوى دالة (0.361 = )0.05

يتّح من يدوى ( )4-9أن معامالل ارتباط ميداال ااصتبدار بالدريدة الكل دة لالصتبدار دالدة
ضحصائ ا على مستوى الدالة ( )0.01مما يدى على التناسق الداصلي لمياال ااصتبار.
ثاني ا :حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار.
- ١معامل الصعوبة:
قصد بمعامل الصعوبة" النسبة المئو ة لعدد األ راد ال ين أيابوا على كل سدؤاى مدن ااصتبدار
ضيابدة صدح حة مدن الميمدوعتين المحكيتدين العل دا والددن ا ,حيدق تميدل كدل ميموعدة  %27مدن أعدداد
العينددة ااسددتطالع ة ,كددون عدددد األ دراد ددي كددل ميموعددة ( )8أ دراد ,و حسددب بالمعادلددة التال ددة::
(الأيود؛عل ان:1998,ص)170
درية صعوبة اللقرة =

مجموع اإلجابات الصحيحة على الفقرة من المجموعتين العليا والدنيا
عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة ف المجموعتين
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× %100

وعتطبيق المعادلة السابقة وايياد معامل الصعوبة لكل قرة من قرال ااصتبار ويدل الباحيدة
أن معامالل الصعوبة تراوحل ما بين) )0.75-0.44وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي),(0.65
وعه ف النتائ تبقدي الباحيدة علدى يم د

قدرال ااصتبدار ,و لد لمناسدبة مسدتوى دريدة صدعوبة اللقدرال,

حيق كانل معامالل الصعوبة أكير من  0.20وأقل من .0.80
- ٢معامل التمييز:
تم حساب معامالل التمييأ لللقرال و قاً للمعادلة التال ة( :الأيود؛عل ان:1998,ص)171
عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة ف المجموعة العليا – عدد اإلجابات الصحيحة ف المجموعة الدنيا

معامل تمييأ اللقرة =

عدد أفراد إحدى المجموعتين

× %100

حيدق تراوحدل يم د معدامالل التمييدأ للقدرال ااصتبدار بعدد اسدتصدام المعادلدة السدابقة بدين
( )0.75-0.38للتمييدأ بدين ضيابدال اللئتدين العل دا والددن ا ,وقدد بلدغ متوسدط معامدل التمييدأ الكلدي
( (0.56و قبدل علدم الق داس معامدل التمييدأ ض ا بلدغ أكيدر مدن( )0.20وعد ل تبقدي الباحيدة علدى يم د
قرال ااصتبار.

جدول ()4-10

معامالت الصعوبة والتمييز ل ل فقرة من فقرات االختبار
معامالت الصعوبة

م

معامالت التمييز

م

1

0.69
0.63
0.69
0.44
0.38
0.69
0.75
0.69
0.75
0.69
0.44
0.75
0.69
0.75

0.63
0.50
0.63
0.63
0.75
0.38
0.50
0.38
0.50
0.63
0.38
0.50
0.63
0.50

15

0.69

0.38

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

معامل الصعوبة ال ل

0.65
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معامالت الصعوبة
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

0.63
0.69
0.44
0.69
0.63
0.56
0.75
0.63
0.75
0.63
0.69
0.75
0.63
0.69
معامل التمييز ال ل

معامالت التمييز
0.50
0.38
0.63
0.63
0.50
0.63
0.50
0.75
0.50
0.75
0.63
0.50
0.75
0.63
0.56

ثالثا :ثبات اختبار التفكير التممل :

و قص ددد ب ددث الحص ددوى عل ددى نل ددس النت ددائ عن ددد تكد درار الق دداس باس ددتصدام نل ددس األداة ددي نل ددس

الظ ددروفو و حس ددب معام ددل اليب ددال بط ددر عدي دددة ,وق ددد قام ددل الباحي ددة ب يي دداد معام ددل اليب ددال بطريقت ددي
التيأئة النصل ة وكودر -ريتشارد سون  20على النحو التالي:

أوالا :طريقة التجزئة النصفية:
تم استصدام دريدال العيندة ااسدتطالع ة لحسداب يبدال اصتبدار التلكيدر التدأملي بطريقدة التيأئدة

النصل ة ,حيق قام الباحق بتيأئدة اصتبدار التلكيدر التدأملي ضلدى نصدلين ,اللقدرال اللرد دة مقابدل اللقدرال

الأوي ددة لكددل مسددتوى مددن مسددتو ال ااصتبددار ,و لد بحسدداب معامددل اارتبدداط بددين النصددلين ,يددم يددرى
تعديل الطوى باستصدام معادلة سبيرمان بروان واليدوى ( )4-11يوّح معامالل يبال ااصتبار:
جدول()4-11

معامالت ثبات االختبار
الدرجة ال لية

عدد الفقرات

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

*29

0.709

0.711

* تم استصدام معادلة يتمان ان النصلين هير متساويين

يتّددح مددن اليدددوى السددابق أن معامددل اليبددال الكلددي ( ,)0.711و د ا يدددى علددى أن ااصتبددار

يتمت باليبال مما طمئن الباحية ضلى تطب قث على عينة الدراسة.

ثاني ا :طريقة كودر -ريتشارد سون Richardson and Kuder :20

استصدمل الباحية طريقة يان ة مدن طدر حسداب اليبدال ,و لد إلييداد معامدل يبدال ااصتبدار,

حيددق حصددلل علددى ق مددة معامددل كددودر ريتشددارد سددون 20للدريددة الكل ددة لالصتبددار واليدددوى ()4-12
يوّح ل :
الجدول ()4-12

عدد الفقرات ومعامل كودر ريتشارد سون 20
التفكير التممل
الدرجة ال لية

ك

معامل كودر ريتشارد شون 20

29

0.881

يتّح من اليدوى السابق أن معامل كودر ريتشارد شون  20لالصتبدار ككدل كاندل ()0.881
و ي ق مة عال ة تطمئن الباحية ضلى تطبيق ااصتبار على عينة الدراسة.
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ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:
انطالقاً من الحدرص علدى سدالمة النتدائ  ,وتينبداً يدار العوامدل الدصيلدة التدي يتويدب ّدبطها

والحد ددد مد ددن آيار د ددا للوصد ددوى ضلد ددى نتد ددائ صد ددالحة قابلد ددة لالسد ددتعماى والتعم د د م ,تح حبند ددل الباحيد ددة طريقد ددة و
الميموعتان التيريب ة والّدابطة باصتبدارين قبدل التيرعدة ,و عتمدد علدى تكدا ؤ وتطدابق الميمدوعتين مدن

ص ددالى ااعتم دداد عل ددى ااصت د ددار العشد دوائي أل د دراد العين ددة ,ومقارن ددة المتوس ددطال الحس دداب ة ددي بعدددض
المت يرال أو العوامل ل ا قامل الباحية بّبط المت يرال التال ة:

 -1ت افؤ مجموعت الدراسة قبل تطبيق البرنامج ف مادة الرياضيات:
جدول ()4-13

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة ف متغير التحصيل ف مادة
الرياضيات قبل تطبيق البرنامج
االنحراف

المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

التحصيل ف مادة

تجريبية

30

16.043

0.542

الرياضيات

ضابطة

30

16.051

0.537

المعياري

"ت "

0.055

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.956

غير دالة
إحصائي ا

*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )58وعند مستوى دالة (2.00 = )0.05≥α
*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )58وعند مستوى دالة (2.66 = )0.01≥α

يتّح من اليدوى ( )4-13عدم ويود رو

ال دالة ضحصائ ة بدين الميمدوعتين التيريب دة

والّددابطة ددي مت يددر التحصدديل ددي مددادة الرياّ د ال قبددل بدددت التيرعددة و د ا عنددي أن الميمددوعتين

متكا ئتين ي مادة الرياّ ال.
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 .1ت افؤ مجموعت الطالبات ف االختبار التحصيل المعد للدراسة:
جدول ()4-14

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة ف
االختبار التحصيل القبل

المهارة

التذكر

الفهم

التطبيق

التحليل

التركيب

الدرجة ال لية

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

30

2.367

االنحراف
المعياري
1.497

ضابطة

30

2.333

1.213

تجريبية

30

1.533

1.008

ضابطة

30

1.567

1.040

تجريبية

30

6.033

1.866

ضابطة

30

5.833

1.967

تجريبية

30

1.367

1.066

ضابطة

30

1.333

0.994

تجريبية

30

1.167

1.053

ضابطة

30

1.133

0.860

تجريبية

30

12.467

3.550

ضابطة

30

12.200

3.347

"ت"

0.095

مستوى الداللة

غير دالة إحصائي ا
عند 0.05

0.126

غير دالة إحصائيا
عند 0.05

0.404

غير دالة إحصائيا
عند 0.05

0.125

غير دالة إحصائي ا
عند0.05

0.134

غير دالة إحصائي ا
عند 0.05

0.299

غير دالة إحصائيا
عند 0.05

*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )58وعند مستوى دالة (2.00 = )0.05≥α
*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )58وعند مستوى دالة (2.66 = )0.01≥α

يتّد ددح مد ددن اليد دددوى ( )4-14عد دددم ويد ددود د ددرو

ال دالد ددة ضحصد ددائ ة عند ددد مسد ددتوى دالد ددة

( )α=0.05بين طالبال الميموعة الّابطة وطالبال الميموعة التيريب ة ي أبعداد ااصتبدار والدريدة
الكل ة لالصتبار ,وعل ث ن الميموعتين متكا ئتين ي االختبار التحصيل .
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 .3ت افؤ مجموعت الطالبات الختبار مهارات التفكير التممل :
جدول ()4-15

نتائج اختبار "ت"  T.testللمقارنة بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف
االختبار القبل الختبار مهارات التفكير التممل

المتغير

الرؤية البصرية

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

30

1.533

االنحراف
المعياري
0.507

ضابطة

30

1.567

1.040

ال شــــــــــــــف عــــــــــــــن

تجريبية

30

4.900

1.447

المغالطات

ضابطة

30

4.467

2.113

الوصـــــــــــــول إلـــــــــــــ

تجريبية

30

1.700

0.877

استنتاجات

ضابطة

30

1.633

1.245

تجريبية

30

1.200

0.761

إعطاء تفسيرات

وضع حلول مقترحة

الدرجة ال لية

ضابطة

30

1.033

0.999

تجريبية

30

0.267

0.450

ضابطة

30

0.133

0.346

تجريبية

30

9.600

1.476

ضابطة

30

8.833

4.111

"ت"

مستوى الداللة

0.158

غير دالة إحصائي ا
عند 0.05

0.927

غير دالة إحصائيا
عند 0.05

0.240

غير دالة إحصائيا
عند 0.05

0.727

غير دالة إحصائي ا
عند 0.05

1.287

غير دالة إحصائي ا
عند 0.05

0.961

غير دالة إحصائيا
عند 0.05

*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )58وعند مستوى دالة (2.00 = )0.05≥α
*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )58وعند مستوى دالة (2.66 = )0.01≥α

يتّد ددح مد ددن اليد دددوى ( )4-15عد دددم ويد ددود د ددرو

ال دالد ددة ضحصد ددائ ة عند ددد مسد ددتوى دالد ددة

( )α=0.05بين طالبال الميموعة الّابطة وطالبال الميموعة التيريب ة ي أبعداد ااصتبدار والدريدة
الكل ة لالصتبار ,وعل ث ن الميموعتين متكا ئتين ي اصتبار التلكير التأملي .

89

خامسا :إعداد دليل المعلم: -

يهدف ضعداد دليدل المعلدم د ا مسداعدة معلدم الرياّد ال دي تددريس الوحددة السادسدة مدن كتداب

الرياّد ال للصددف الحدداد عشددر علددوم (اليددأت اليدداني) والتددي بعندوان (المتتال ددال والمتسلسددالل) و لد
ددي ّددوت اسددتصدام ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي (أحددد اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ة) قددد قامددل الباحيددة
بتصددم م الوحدددة المصتددارة باسددتصدام ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي و ددق صط دوال تنلي د اإلسددتراتيي ة ملحددق
رقم()2

خطوات الدراسة:

لليابة عن تساؤال الدراسة والتأكد من صحة روّها اتبعل الباحية الصطوال التال ة:

 اإلطالع على األدب الترعو والدراسال السابقة المتعلقة بموّوع الدراسة. -ضعداد اإلطار النظر للدراسة..

 ضعدداد دليددل المعلدم لوحدددة و المتتال ددال والمتسلسددالل و للطالبدال الصددف الحدداد عشددر ددي مددادةالرياّ ال وقد تّمن الدليل التالي:

أ-

مقدمة للمعلم/و ل لتوّ ح أ م ة الدليل والمكونال المتّمنة

ب -األ داف العامة للوحدة المراد تحق قها م نها ة تدريس الدروس المصتارة.
ل -صطدوال تنليد الدددروس و ددي:

اإليراتال التدريس ة – التقو م.

األ ددداف السددلوك ة للدددرس  -األدوال والمدواد المسددتصدمة-

 -ضعداد أداتي البحق ,واللتين تميلتا ي:ااصتبار التحصيلي ,واصتبار التلكير التأملي.

 عدرض القائمدة علدى ميموعدة مدن المحكمدين و دم (المصتصدين دي الرياّد ال والمصتصدين ديالترع ة من أسات ة اليامعال والمشر ين والمعلمين)

 -اصت ار عينة البحق ,وتطبيق أداول البحق عليها قبلًا.

 تدريس الوحدة المطلوبة لعينة البحق ي ّوت تّمينها وو ًقا للرشادال المقدمة للمعلم ي دليدلالمعلم.
 -تطبيق أداتي البحق على العينة بعدًا.

 -رصد النتائ وتحليلها ومناقشتها يم ص اهة التوص ال والمقترحال ي ّوت نتائ البحق.
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وقد تم عرض دليل المعلم على مجموعة من المحكمـين والخبـراء الـذين لهـم خبـرة فـ مجـال
تدريس الرياضيات لمعرفة آرائهم ف :


مدى ارتباط أهداف كل درس بموضوع الدرس



ص اهة الدروس بشكل يتلق م ضستراتيي ة التساؤى ال اتي



الصحة الل و ة والعلم ة لموّوعال الدليل.





مناسبة أسئلة التقو م أل داف الدرس.

مناسبة األنشطة المستصدمة لموّوعال الوحدة.

ضبدات أ مالحظال أصرى.

وعندات علدى آرات المحكمدين مدن المتصصصدين دي المندا

وطدر تددريس الرياّد ال,تم التعدديل

واّا ة بعض األنشطة ووّ الدليل ي صورتث النهائ ة ملحق رقم ()2
-

تــم تطبيـــق اختبــاري التحصـــيل والتفكيـــر التــممل علددى عينددة اسددتطالع ة للتأكددد مددن الصددد

-

اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية وتت ون من شعبتين من طالبات الصف الحادي عشر

-

تطبيق اختباري التحصيل والتفكير التممل كاصتبار قبلي على مجمـوعت الدراسـة وذلـك يـوم

-

بدددأل الباحيددة تطبيددق الد ارسددة يددوم الياليددات الموا ددق 2014- 2 -11حيددق قامددل بتدددريس

واليبال ومعرفة مدى صعوبة الفقرات ومعامل تمييزها

– علوم – من مدرسة هاشم الشوا الثانوية " أ " إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة

األحد الموافق 2014 - 2 – 9

الميموعدة التيريب دة وحددة (المتتال ددال والمتتابعدال) باسدتصدام ضسدتراتيي ة التسداؤى الد اتي (أحددد
استراتيي ال ما ورات المعر ة) و الميموعة الّابطة نلس الوحدة باستصدام الطريقة ااعت اد ة
-

تطبيق اختباري التحصيل والتفكير التممل كاصتبار بعدي على مجموعـات الدراسـة بعـد تنفيـذ

-

تم استصدام المعالية اإلحصائ ة المناسبة )) SPSSاصتبار صحة اللروض واإليابة على أسدئلة

-

عرض النتائ ومناقشتها وتلسير ا ي ّوت روض الدراسة.

التجر ة وذلك يوم األحد الموافق 2014 - 3 – 16
الدراسة
-

وّ التوص ال والمقترحال المناسبة ي ّوت ما أسلرل عنث الدراسة من نتائ .
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المعالجة اإلحصائية:

اصتبار رّ ال الدراسة تم تصأين الب انال ي الحاسوب يدم تحليدل النتدائ ومعاليتهدا باسدتصدام

الرأمة اإلحصائ ة للعلوم اايتماع ة  SPSSوالمعرو ة باسم Statistics Package For Social
Science
استصدمل الباحية يها ميموعة من األساليب اإلحصائ ة المناسبة على النحو التالي:
 .1المتوسطال الحساب ة واانح ار ال المع ارية.

 .2تم استصدام معامل ارتباط بيرسون و  " Pearsonإليياد صد ااتسا الداصلي.
 .3تم استصدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتيأئة النصدل ة المتسداو ة ,ومعادلدة يتمدان للتيأئدة
النصل ة هير المتساو ة إليياد معامل اليبال.

 .4اصتبار  T.test independent sampleلعينتين مستقلتين المتعلقة باللرو بدين ميمدوعتين
التيريب ة والّابطة

 .5اصتبار .T.test paired sample
 .6معامل ضيتا ,و dإليياد حيم التأييروللتأكد من أن حيدم اللدرو الناتيدة باسدتصدام اصتبدار (ل)

ددي ددرو حق ق ددة وا تعددود للصددد ة وأن تددأيير المت يددر المسددتقل (ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي)

على المت ير التاب (التحصيل ومستوى التلكير التأملي) و تأيير مباشر ويو ر أم أنث تأيير
ّعيف لم صل ي قوتث ضلدى دريدة حددق اللدرو علدى الدرهم مدن يدود درو دالدة ضحصدائ ا
ي دريال العينتين المستقلتين.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة
 ع ض نت جر اسؤ ل

ل مناقشتها

 ع ض نت جر اسؤ ل اثاني مناقشتها
 ع ض نت جر اسؤ ل اثااث مناقشتها
 ع ض نت جر اسؤ ل ا ع مناقشتها
 اتوص ا
 ملق حا
 مل جع

الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
ستقوم الباحية ي

ا اللصل بعرض تلصيلي للنتائ التي تم التوصل ضليهدا مدن صدالى تطبيدق

أدوال الد ارسددة ,باإلّددا ة ضلددى تلسددير ومناقشددة مددا تددم التوصددل ضل ددث مددن نتددائ مددن صددالى اإليابددة علددى
تساؤال الدراسة والتحقق من روّها:

نتائج السؤال األول ومناقشتها:

ينص السؤاى األوى من أسئلة الدراسة علدى " :هـل توجـد فـروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـط

درجات المجموعة التجريبية (التساؤل الذات ) والمجموعة الضابطة (الطريقـة المعتـادة) فـ االختبـار
التحصيل البعدي ؟
ولليابة عن

ا السؤاى قامل الباحية بالتحقق من صحة اللرض البديل التدالي :توجـد فـروق

ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )0.05 ≤ بـين متوسـط درجـات المجموعـة التجريبيـة التـ
استخدمت إستراتيجية التساؤل الذات ومتوسط درجات المجموعة الضـابطة التـ اسـتخدمت الطريقـة
المعتادة ف التحصيل الدراس ف التطبيق البعدي ولصالح المجموعة التجريبية.
 وللتحقدق مدن صدحة د ا اللددرض تدم حسداب متوسدط دريدال الطددالب واانحدراف المع دار لكدل مددنالميم ددوعتين التيريب ددة والّ ددابطة وت ددم اس ددتصدام اصتب ددار ولو لعينت ددين مس ددتقلتين و
sample

test

T.

 independentوللتع ددرف ضل ددى الل ددرو ب ددين متوس ددط دري ددال الط ددالب ددي ك ددل م ددن

الميموعتين ي ااصتبار التحصيلي البعد واليدوى ( )5-1يوّح ل .

94

الجدول ()5-1

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق ف بين متوسطات
درجات الطلبة ف المجموعتين الضابطة والتجريبية ف التطبيق البعدي لالختبار االتحصيل
المجال

التذكر

الفهم

التطبيق

التحليل

التركيب

الدرجة ال لية

المجموعة

العدد

المتوسط

تيريب ة بعد

30

5.433

االنحراف
المعياري
1.135

ّابطة بعد

30

2.900

1.094

تيريب ة بعد

30

4.633

1.299

ّابطة بعد

30

1.733

0.740

تيريب ة بعد

30

12.700

3.250

ّابطة بعد

30

6.433

2.161

تيريب ة بعد

30

4.133

1.196

ّابطة بعد

30

1.633

1.066

تيريب ة بعد

30

3.000

0.947

ّابطة بعد

30

1.333

0.606

تيريب ة بعد

30

29.900

6.042

ّابطة بعد

30

14.033

3.846

قيمة "ت"

مستوى الداللة

8.802

دالة ضحصائ اً عند
0.01

10.623

دالة ضحصائ اً عند
0.01

8.795

دالة ضحصائ اً عند
0.01

8.547

دالة ضحصائ اً عند
0.01

8.118

دالة ضحصائ اً عند
0.01

12.134

دالة ضحصائ اً عند
0.01

*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )58وعند مستوى دالة (2.00 = )0.05≥α
*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )58وعند مستوى دالة (2.66 = )0.01≥α

يتضح من الجدول السابق أن:

ق مة ولو المحسوبة أكبدر مدن ق مدة ولو اليدول دة دي يم د المهدارال والدريدة الكل دة لالصتبدار

عند مستوى دالدة ( ,)0.01≥αو د ا يددى علدى ويدود درو

ال دالدة ضحصدائ ة بدين متوسدط دريدال

الميموع ددة التيريب ددة ومتوس ددط دري ددال الميموع ددة الّ ددابطة ددي االختبــــار التحصــــيل بع ددد اس ددتصدام

ضستراتيي ة التساؤى ال اتي ,وعد ل ندر ض اللرّد ة الصدلرية ونقبدل اللرّد ة البديلدة ,توجـد فـروق ذات

داللــة إحصــائية عنــد مســتوي ( )0.05 ≤ بــين متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة التـــ

استخدمت إستراتيجية التساؤل الذات ومتوسط درجات المجموعة الضـابطة التـ اسـتخدمت الطريقـة
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المعتــادة فـ التحصــيل الدراسـ فـ التطبيــق البعــدي ولصــالح المجموعــة التجريبيــة تعــزى الســتخدام
إســتراتيجية التســاؤل الــذات كمســلوب فــ التــدريس مقارنــة بالطريقــة التقليديــة لصــالح المجموعــة

التجريبية.

وعنددات علددى مددا سددبق ددأن ضسددتراتي ة التسدداؤى ال د اتي (كأحددد اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة) قددد

ساعدل ي تنم ة التحصيل الدراسي لدى أ راد الميموعة التيريب ة مقابل الميموعة الّابطة
وتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب التالية:
 -1أن ضستراتيي ة التساؤى ال اتي عملل على يلب انتباف الطالبال وتشو قهم.
 -2ق ام المتعلم بدور اييابي ي تحمل مسئول ة تعلمث

 -3تنظ م المادة العلم ة باستصدام صطوال ضستراتيي ة التساؤى ال اتي أدى ضلى تنظ م حل المسألة
 -4الترتيب المنطقي للمعلومال وادصالها لدى الطالبال و ل من صدالى ضتبداع صطدوال ضسدتراتيي ة
التساؤى ال اتي

 -5ق ام الطالبال بصوض التيرعة والق ام باألنشطة المتنوعة مكنهم من هم المسألة المعطاة
 -6اليو التعاوني بين الطالبال والمعلمة سهل من اللهم.

 -7صطدوال ضسددتراتيي ة التسدداؤى الد اتي ومددا تّددمنث مددن تسلسددل بنددائي سدداعد المددتعلم علددى تنظد م
ومتابعة وتقو م عمل ة تعلمث

- -8أو ار العمل المنظمة سهلل على الطالبال التعامل م المشكلة المطروحة صالى الحصة.
 -9م ددا تت حد ددث ضس ددتراتيي ة التسد دداؤى الد د اتي مدددن رص ددة أمدددام الطالب ددال م ددن ع ددرض استلسد دداراتهن
ومناقشاتهن يعل الطالبال ستوعبن حل المسألة بشكل أكبر؟*.

 -10صطوال ضستراتيي ة التساؤى ال اتي تسا م ي ضعماى العقل وتحديد الهددف مدن الدتعلم وبالتدالي
ساعد على التعلم اللعاى

 -11اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة سدداعدل علددى نمددو و القدددرة علددى الددتحكم و مددن صددالى
الق اررال الواع ة التي تمكن المتعلم من استصدام المعارف وتوظ لها ي مواقف التعلم المصتللة

 -12وتتلددق د ف النتييددة مد د ارسددة كددل مددن د ارسددة نشدوان(  )2007التددي توصددلل ضلددى ويددود ددرو

دالة ضحصائ ا بين الميموعدة التيريب دة والّدابطة دي ااصتبدار التحصديلي ولصدالح الميموعدة

التيريب ة بسبب استصدام استراتيي ال ما ورات المعر ة

ودراسة عقيلي(  )2008التي توصلل ضلى ويود رو دالة ضحصدائ ا بدين الميموعدة التيريب دة

والّددابطة ددي ااصتبددار التحصدديلي ولصددالح الميموعددة التيريب ددة بسددبب اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات

المعر ة
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ود ارسدة علدي( )2004والتدي توصدلل ضلدى ويدود درو دالدة ضحصدائ ا بدين الميموعدة التيريب دة

والّ ددابطة ددي ااصتب ددار التحص دديلي بع ددد اس ددتصدام اس ددتراتيي ال م ددا ورات المعر ددة لص ددالح الميموع ددة
التيريب ددة وكد د ل ضل ددى وي ددود ددرو
التحصيلي ولصالح التطبيق البعد

ددي التطب ق ددين القبل ددي والبع ددد للميموع ددة التيريب ددة ددي ااصتب ددار

ود ارس ددة عب ددد الو دداب( )2005الت ددي توص ددلل ضل ددى وي ددود ددرو دال ددة ضحص ددائ ا ب ددين متوس ددطي

دريال الميموعتين التيريب ة والّابطة ي التطبيق البعد لالصتبار التحصيلي ولصالح التيريب ة

وبالتدالي معظددم لد ارسدال أكدددل علدى اعل ددة النمدا ج وااسددتراتيي ال التدي تركددأ علدى اسددتصدام

استراتيي ال ما ورات المعر ة ي تنم ة التحصيل الدراسي.

نتائج السؤال الثان ومناقشتها:

ينص السؤاى الياني من أسئلة الدراسة على " :هـل توجـد فـروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـط

درجات المجموعة التجريبية والضابطة ف اختبار التفكير التممل البعدي ؟
ولليابة عن السؤاى تم ص اهة اللرض البديل التالي :توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين
متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة وطالبــات المجموعــة الضــابطة ف ـ التطبيــق البعــدي
الختبار التفكير التممل ولصالح المجموعة التجريبية .
وللتحق ددق م ددن ص ددحة د د ا الل ددرض ت ددم اس ددتصدام اصتب ددار ولو لعينت ددين مس ددتقلتين و
 independent sampleوواليدوى ( )5-4يوّح ل .
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test

T.

الجدول ()5-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق ف بين متوسطات
درجات الطلبة ف المجموعتين الضابطة والتجريبية ف التطبيق البعدي
االنحراف

البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

الرؤية

تيريب ة بعد

30

3.300

1.418

البصرية

ّابطة بعد

30

1.633

0.718

ال شف عن

تيريب ة بعد

30

7.833

1.555

المغالطات

ّابطة بعد

30

5.233

2.344

الوصول إل

تيريب ة بعد

30

3.367

1.542

استنتاجات

ّابطة بعد

30

2.167

0.913

إعطاء

تيريب ة بعد

30

2.400

1.248

تفسيرات

ّابطة بعد

30

1.433

1.135

وضع حلول

تيريب ة بعد

30

1.467

0.730

مقترحة

ّابطة بعد

30

0.500

0.731

الدرجة

تيريب ة بعد

30

18.367

3.672

ال لية

ّابطة بعد

30

10.967

3.079

المعياري

قيمة "ت"

5.743

5.062

3.668

3.138

5.124

8.458

مستوى الداللة

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )58وعند مستوى دالة (2.00 = )0.05≥α
*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )58وعند مستوى دالة (2.66 = )0.01≥α

يتضح من الجدول السابق أن:
ق مة ولو المحسوبة أكبدر مدن ق مدة ولو اليدول دة دي يم د المهدارال والدريدة الكل دة لالصتبدار

عند مستوى دالدة ( ,)0.01≥αو د ا يددى علدى ويدود درو

ال دالدة ضحصدائ ة بدين متوسدط دريدال

الميموعدة التيريب دة ومتوسدط دريددال الميموعدة الّدابطة ددي اختبـار التفكيـر التــممل  ,وعد ل نددر ض

اللرّ د ة الصددلرية ونقبددل اللرّ د ة البديلددة ,توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط درجــات
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طالبــات المجموعــة التجريبيــة وطالبــات المجموعــة الضــابطة ف ـ التطبيــق البعــدي الختبــار التفكيــر

التممل ولصالح المجموعة التجريبية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب التالية:
 -1اسددتصدام ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي بمددا تّددمنث مددن أنشددطة عالددة وأي دوات تعل م ددة ترعو ددة قددد
ددأل اللرصددة المناسددبة للمددتعلم للق ددام بالتيريددب والبحددق والتقصددي وال د

تطلددب مددنهم الق ددام

بممارسال التلكير المصتللة -بما ي ل مهارال التلكير التأملي

 -2تدريب المتعلم على صطوال ضستراتيي ة التساؤى ال اتي كان لث نتائ ايياب ة دي تنم دة التلكيدر
التأملي من حيق ت ير طريقة حلهم للمشكلة

 -3ضتاحددة اللرصددة الكا ددة للمتعلمددين لعمددل مناقشددال مددا بيددنهم ممددا سدداعد م علددى التعبيددر عددن
أ كار م وتأملها وتعديلها

 -4توصل الطالب ضلى المعر ة بأنلسهم من صالى األسئلة التي طرحونهدا علدى أنلسدهم سداعد دي
تنم ة مهارال التلكير لديهم وس ما التلكير التأملي

 -5مددا ت دو رف ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي مددن تسلسددل منطقددي للوصددوى ضلددى الحددل يعددل الطالبددال
يتبعن

ف الصطوال ي معظم المسائل.

وتتل ددق د د ف النتيي ددة مد د د ارس ددة الس ددل م( )2009الت ددي توص ددلل ضل ددى وي ددود ددرو

ال دال ددة

ضحصائ ة بين الميموعدة التيريب دة والّدابطة دي التطبيدق البعدد لمق داس التلكيدر التدأملي أكددل علدى
اعل ددة النم ددا ج وااس ددتراتيي ال الت ددي ترك ددأ عل ددى اس ددتصدام ضس ددتراتيي ة التس دداؤى الد د اتي ددي التلكي ددر

التأملي.

كمـــــا تتفـــــق مـــــع دراســـــة لطـــــف هللا وعطيـــــة(  )2009وعبـــــد الوهـــــاب( )2005ودراســـــة
السليم( )2009الت توصـلت إلـى وجـود دالـة احصـائيا بـين متوسـط درجـات المجمـوعتين التجريبيـة
والضابطة ف التطبيق البعدي الختبار التفكير التممل ولصالح التجريبية

اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:

ينص السؤاى اليالق من أسئلة الدراسة على  " :هل توجد فروق دالة احصائيا بـين متوسـط درجـات
المجموعة التجريبية ف التطبيقين ( القبل والبعدي ) االختبار التحصيل ؟
ولليابة عن السدؤاى قامدل الباحيدة بصد اهة اللدرض التدالي :توجـد فـروق دالـة احصـائيا بـين

متوسط درجات المجموعة التجريبيـة (التطبيـق القبلـ والبعـدي ) فـ االختبـار التحصـيل ولصـالح
التطبيق البعدي.
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وللتحقددق مددن صددحة د ا اللددرض تددم اسددتصدام اصتبددار ولو لعينتددين م درتبطتين وواليدددوى ()5-5يوّح ل .
الجدول ( )5-5
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الطلبة في
التطبيقين القبلي والبعدي

الدرجة ال لية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

قيمة
الداللة

تجريبية قبلي

30

2.367

1.497

9.997

0.000

تجريبية بعدي

30

5.433

1.135

تجريبية قبلي

30

1.533

1.008

تجريبية بعدي

30

4.633

1.299

تجريبية قبلي

30

6.033

1.866

تجريبية بعدي

30

12.700

3.250

تجريبية قبلي

30

1.367

1.066

تجريبية بعدي

30

4.133

1.196

تجريبية قبلي

30

1.167

1.053

تجريبية بعدي

30

3.000

0.947

تجريبية قبلي

30

12.467

3.550

تجريبية بعدي

30

29.900

6.042

9.820

10.000

10.093

7.347

14.387

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

مستوى الداللة
دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة ( 2.05 = )α ≤ 0.05
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )29وعند مستوى داللة (2.76 = )α ≤ 0.01

يتّح من اليدوى السابق أن :
ق مة ولو المحسوبة أكبر من ق مة ولو اليدول ة ي يم

مستوى دالة ( ,)0.01≥αو ا يدى على ويود رو
الميموعة التيريب ة ي الق اس القبلي والبعد

المهارال والدرية الكل ة لالصتبار عند
ال دالة ضحصائ ة بين متوسط دريال

ي االختبار التحصيل  ,وع ل

نر ض اللرّ ة

الصلرية ونقبل اللرّ ة البديلة ,توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية
(التطبيق القبل والبعدي ) ف االختبار التحصيل ولصالح التطبيق البعدي.

ولحساب حجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " " η 2والجدول ( )5-6يوضح ذلك:
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الجدول ()5-6

قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التمثير ف االختبار ال ل
المهارة

الدرجة ال لية

قيمة "ت

قيمة η 2

قيمة d

حجم التمثير

9.997

0.633

2.625

كبير يداً

9.820

0.624

2.579

كبير يداً

10.000

0.633

2.626

كبير يداً

10.093

0.637

2.651

كبير يداً

7.347

0.482

1.930

كبير يداً

14.387

0.781

3.778

كبير يداً

وعنات على اليدوى المريعي (  (5-2يتّح من اليدوى ( ( 5-5أن حيم التأيير كان كبي اًر يداً
ً
 ,و كون أكبر ما مكن ي مهارة التحليل يم التطبيق يم الت كر يم اللهم وأصي ار التركيب و ا يدى
على أن ااستراتيي ة أيرل على تحصيل الطالبال بشكل كبير يداً.

وتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب التالية :
 -1أن ضستراتيي ة التساؤى ال اتي عملل على يلب انتباف الطالبال وتشو قهم.
 -2استصدام ضستراتيي ة التساؤى ال اتي بما يتّمنث من صطوال منظمة ي كل مرحلة مدن مراحلدث
أتدداح اللرصددة للهددم واسددت عاب موّددوع الد ارسددة والقدددرة علددى حددل المسددائل بشددكل صددح ح لدددى
الطالبال.
 -3تنظد م المددادة العلم ددة باسددتصدام ضسددتراتيي ة التسدداؤى الد اتي أدى ضلددى تنظد م المعلومددال اليديدددة
والقدرة على دم المعلومال اليديدة بالصبرال السابقة.
 -4الترتيب المنطقي للمعلومال وادصالها لدى الطالبال و ل من صدالى ضتبداع صطدوال اسدتراتيي ة
التساؤى ال اتي تسعى بدور ا ضلى ترسيخ المعلومال لدى الطالبال .
 -5ق ام الطالبال بصوض التيرعة والق ام باألنشطة المتنوعة مكنهم من هدم المسسدألة والقددرة علدى
ايياد حل لها.
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 -6اليو التعاوني بين الطالبال والمعلمة سهل من اللهم.
 -7صط دوال ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي ومددا تّددمنث مددن تسلسددل بنددائي يددؤد ضلددى حدددوق تكددون
ملهوم يديد لدى الطالبال يؤد لحدوق تعلم عاى.
 -8أو ار العمل المنظمة سهلل على الطالبال التعامل م المشكلة المطروحة صالى الحصة.
 -9مد ددا تت حد ددث ضسد ددتراتيي ة التسد دداؤى ال د د اتي مد ددن رصد ددة أمد ددام الطالبد ددال مد ددن عد ددرض استلسد دداراتهن
ومناقشاتهن سا م ي أيادة قدرة الطالبال على حل المسألة.
وتتلق

ف النتيية م دراسة محمد –علي ( )2004ودراسة أحمد (  )2006ودراسة عبد الحك م

وآدم (  ) 2007ودراسة الصاعد

(  )2008والتي توصلل لويود رو دالة احصائ ا بين

متوسطي دريال الميموعة التيريب ة (التطبيق القبلي والبعد

التطبيق البعد .

) ي ااصتبار التحصيلي ولصالح

اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة:

ينص السؤاى الراب من أسئلة الد ارسدة علدى " :هـل توجـد فـروق دالـة إحصـائيا بـين متوسـط

درجات المجموعة التجريبية ف التطبيقين (القبل و البعدي) ف اختبار التفكير التممل ؟
ولليابة عدن السدؤاى قامدل الباحيدة بصد اهة اللدرض التدالي :توجـد فـروق دالـة إحصـائيا بـين
متوسط درجات المجموعة التجريبية (التطبيق القبل والبعدي) ف اختبار التفكير التـممل ولصـالح
التطبيق البعدي.
 وللتحقددق مددن صددحة د ا اللددرض تددم اسددتصدام اصتبددار ولو لعينتددين م درتبطتين وواليدددوى ()5-10يوّح ل .
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الجدول ()5-7

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق ف بين
متوسطات درجات الطلبة ف التطبيقين القبل والبعدي

المجال

الرؤية البصرية

ال شف عن
المغالطات
الوصول إل
استنتاجات

إعطاء تفسيرات

وضع حلول مقترحة

الدرجة ال لية

المجموعة

العدد

المتوسط

تيريب ة قبلي

30

1.533

االنحراف
المعياري
0.507

تيريب ة بعد

30

3.300

1.418

تيريب ة قبلي

30

4.900

1.447

تيريب ة بعد

30

7.833

1.555

تيريب ة قبلي

30

1.700

0.877

تيريب ة بعد

30

3.367

1.542

تيريب ة قبلي

30

1.200

0.761

تيريب ة بعد

30

2.400

1.248

تيريب ة قبلي

30

0.267

0.450

تيريب ة بعد

30

1.467

0.730

تيريب ة قبلي

30

9.600

1.476

تيريب ة بعد

30

18.367

قيمة "ت"

6.652

8.254

6.210

5.835

6.837

13.038

مستوى الداللة

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ ًا عند 0.01

دالة ضحصائ ًا عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

دالة ضحصائ اً عند 0.01

3.672

*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )29وعند مستوى دالة (2.05 = )α ≤ 0.05

*ق مة ولو اليدول ة عند درية حرية ( )29وعند مستوى دالة (2.76 = )α ≤ 0.01

يتضح من الجدول السابق أن:

ق مة ولو المحسوبة أكبدر مدن ق مدة ولو اليدول دة دي يم د المهدارال والدريدة الكل دة لالصتبدار

عند مستوى دالدة ( ,)0.01≥αو د ا يددى علدى ويدود درو

الميموعددة التيريب ددة ددي الق دداس القبلددي والبعددد

ال دالدة ضحصدائ ة بدين متوسدط دريدال

ددي اختبــار التفكيــر التــممل  ,وع د ل نددر ض اللرّ د ة

الصلرية ونقبل اللرّ ة البديلة ,توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية

(التطبيق القبل والبعدي) ف اختبار التفكير التممل ولصالح التطبيق البعدي.

ولحساب حيم التأيير قامل الباحية بحساب مرع ضيتا و η2و والجدول ( )5-11يوضح ذلك:
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الجدول ()5-8

قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التمثير ف االختبار ال ل
المهارة

قيمة "ت

قيمة η 2

قيمة d

حجم التمثير

الرؤية البصرية

6.652

0.433

 1.747كبير يداً

ال شف عن المغالطات

8.254

0.540

 2.168كبير يداً

الوصول إلى استنتاجات

6.210

0.399

 1.631كبير يداً

إعطاء تفسيرات

5.835

0.370

 1.532كبير يداً

وضع حلول مقترحة

6.837

0.446

 1.796كبير يداً

13.038

0.850

 4.761كبير يداً

الدرجة ال لية

دات علدى اليدددوى المريعدي ( (5-2يتّددح مدن اليدددوى ( (5-11أن حيدم التددأيير كدان كبيد اًر
وعن ً
يددداً ,و د ا يدددى علددى أن اإلسددتراتيي ة عملددل علددى تنم ددة مسددتوى التلكيددر التددأملي لدددى الطالبددال بشددكل
كبير يداً .و ل لألسباب التي تم كر ا ي تلسير نتيية السؤاى الياني ومنها:
-

أن استصدام ضستراتيي ة التساؤى ال اتي بما تتّمنث من صطوال قد

للق ام بالتيريب والبحق والتقصي وال

بما ي ل مهارال التلكير التأملي

-

أل اللرصدة أمدام المدتعلم

يتطلدب مدنهم الق دام بممارسدة مهدارال التلكيدر المصتللدة

التعاون بين الطالب وطرح مناقشاتهم ساعد ي تنم ة التلكير لديهم

-

توصل المتعلم ضلي المعارف والمعلومال ويوانب التعلم األصرى سداعد دي تنم دة التلكيدر لدديهم

-

التدددرج ددي الوصددوى ضلددى حددل للمشددكلة مددن صددالى طددرح المددتعلم التسدداؤى علددى نلسددث سدداعد ددي

-

يقددة المددتعلم ددي نلسددث مددن صددالى قدرتددث للتوصددل للحددل و لد ب تبدداع ضسددتراتيي ة التسدداؤى الد اتي

وصاصة التلكير التأملي

تنم ة وتطوير التلكير التأملي لديهم

ساعد ي طلق العنان لعقلث للتلكير وبالتالي نمى التلكير التأملي

وتتلددق مد د ارسددة لطددف هللا وعط ددة()2009التددي توصددلل ضلددى ويددود ددرو دالددة ضحصددائ ا بددين
دريال طالب الميموعة التيريب ة ي اصتبار التلكير التأملي قبل وبعد البرنام التدريبي.
وتتلددق م د د ارسددة البعلددي(  )2000التددي توصددلل ضلددى ويددود ددرو

ال دالددة ضحصددائ ة بددين

متوسطي دريال الطالب ي التطبيق القبلي والبعد اصتبار التلكير التأملي
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التوصيات:
ي ّوت ما أسلرل عنث الدراسة الحال ة مدن أن التددريس باسدتصدام ضسدتراتيي ة التسداؤى الد اتي
ي أ ّل من الطر التقليد ة ما يتعلق بتنم ة التلكير التأملي ,ن الباحية توصي بما يلي:
ّ -1رورة استصدام ضستراتيي ة التساؤى ال اتي ي تعلد م الرياّد ال مدن قبدل المعلمدين والمدويهين
والطلبة لتحقيق العديد مدن األ دداف الترعو دة العلم دة المريدوة والتدي منهدا تنم دة التلكيدر التدأملي

والتحصيل بالرياّ ال.

 -2ضعادة تنظ م محتوى الرياّ ال بحيق يوظف استراتيي ة ميل ضستراتيي ة التساؤى ال اتي.
ّ -3رورة ا تمام المسدئولين باسدتصدام النمدا ج وااسدتراتيي ال الحدييدة بشدكل أ ّدل والتقليدل مدن
استصدام الطر التقليد ة.

 -4تدددريب معلمددي الرياّ د ال علددى اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة س دوات قبددل أو أينددات
الصدمة حتى مكنهم من استصدامها ي التدريس.

 -5ضعددداد أدلددة لمعلمددي الرياّ د ال ومويهيهددا تحتددو علددى أ ددم اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي
تعل م الرياّ ال والصطوال اإليرائ ة لتنلي كل ضستراتيي ة منها م ّرورة التنوع ي استصدام
ف ااستراتيي ال

ّ -6درورة تنظد م محتددوى منددا

الرياّد ال بالمرحلددة اليانو دة ل عمددل علددى تنم ددة مهددارال التلكيددر

المصتللة لدى المتعلمين وصاصة التلكير التأملي

ّ -7رورة اا تمام بتنم ة التلكير التأملي لدى الطالب بالمرحلدة اليانو دة لمدا لدث مدن أيدر ييدد دي
ح اتهم التعل م ة والعمل ة
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المقترحات:

بنات على ما قامل بث الباحية ي الدراسة نها تقترح ما يلي
 -1ضيرات دراسة حوى أير استصدام ضستراتيي ة التساؤى ال اتي ي تدريس مواد دراس ة أصرى العلدوم
والتكنولوي ا.

 -2تيريب ضستراتيي ة التساؤى ال اتي على طالبال ي المراحل األصرى.

 -3ضيدرات د ارسددال تسددتهدف اسددتصدام اسددتراتيي ال تدددعم التلكيددر التددأملي ددي تدددريس يم د الم دواد
الدراس ة

 -4ضيرات مأيد من الدراسال واألبحاق لق اس مستوى التلكير التأملي ي يم

المراحل التعل م ة

 -5دراسة أير التلكير التأملي على ملهوم ال ال والدا ع ة لالنياأ والتعلم

 -6ضيرات دراسة حوى أكير أنماط التلكير شيوعا لدى طلبة المراحل التعل م ة المصتللة

 -7د ارسددة عال ددة اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي تعلد م الرياّد ال علددى تنم ددة مهددارال
التلكير اإلبداعي

 -8ضي درات د ارسددة توّددح اعل ددة اسددتصدام اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي تنم ددة بعددض مهددارال
التلكير المركب

 -9ضيرات دارسة تهدف ضلى تقو م كتب الرياّ ال الللسطين ة ي ّوت التلكير التأملي ومدى
اكتساب الطلبة لها.
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قائمة المراجع:
أوال :المراجع العر ية
القرآن الكريم

 .1أبو عيوة ,حسام ( .)2009أثر إسـتراتيجية التسـاؤل الـذات فـ تنميـة مهـارات حـل المسـملة
ال يميائية لدى طالب الصف الحادي عشر .رسالة مايسدتير منشدورة ,كل دة الترع دة – اليامعدة

اإلسالم ة ب أة

 .2أحمددد ,ضبد ار م ( .)2006برنددام تدددريبي اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة وأيدرف علددى القدددرة علددى
حل المشكالل لدى طالب الصف األوى اليانو

ي ّوت مستوى ال كات .مجلة كلية التر ية,

كل ة الترع ة – يامعة عين شمس ,العدد  .30اليأت .3

 .3األعس ددر ,ص ددلات ( .)1998تعلـــيم مـــن أجـــل التفكيـــر ،دار قب ددات للطباع ددة والنشد در والتوأيد د –
القا رة.

 .4األها ,ضحسان واللولو ,تح ة ( .)2009تدريس العلوم ف التعلـيم العـام .مكتبدة آ دا  ,الطبعدة
اليان ة.هأة.

 .5أكسددلورد ,روع كددا ( :)1996اســتراتيجيات تعلــم اللغــة ،تريمددة :السدديد محمددد دعدددور ,القددا رة,
مكتبة األنيلو المصرية.

 .6البعل ددي ,ضبد د ار م ( .)2006وح دددة مقترح ددة ددي الليأي ددات قائم ددة عل ددى ااستقص ددات لتنم ددة بع ددض
مهارال التلكير التأملي وااتياف نحو المادة لددى طدالب الصدف األوى اليدانو  .مجلـة دراسـات

ف المناهج وطرق التدريس ،كل ة الترع ة – يامعة عين شمس ,العدد .111

 .7الب ددداد  ,محم ددد رّ ددا ( :)2005تعلد د م المعر ددة أم تعل ددم م ددا ورات المعر ددة ؟ الم ددؤتمر العلم ددي
السادس و التنمية المهنيـة المسـتديمة للمعلـم العر ـ  ,كل دة الترع دة ,يامعدة القدا رة درع الليدوم
من  24 – 23ابريل.

 .8الحاريي ,حصة ( .)2011أثر األسئلة السابرة ف تنمية التفكير التـممل والتحصـيل الدراسـ

ف مقرر العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسط ف مدينة مكة المكرمة .رسالة مايستير

منشورة ,كل ة الترع ة – يامعة أم القرى.

 .9الصأندار ,وآصرون ( .)2006تنمية التفكير ،يامعة األقصى ,هأة ,ط.1

 .10الصليلي ,أمدل عبدد السدالم ( :)2005الطفـل ومهـارات التفكيـر ,ط ,1عمدان ,دار صدلات للنشدر
والتوأي .
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.11

الرداد  ,حنين (  : ) 2007أثر التعلم التعاون على التحصيل الرياض

واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة ،المملكة
العرع ة السعود ة  ,يامعة طيبة.

 .12الأيال ,تحي مصدطلى ( :)1996سلسـلة علـم الـنفس المعرفـ ( )2سـيكولوجية الـتعلم بـين
المنظور االرتباط والمنظور المعرف  ،القا رة ,دار النشر لليامعال.

 .13الأيد د ددال ,تحد د ددي مصد د ددطلى ( :)1998األســـــــس البيولوجيـــــــة والنفســـــــية للنشـــــــاط العقلـــــــ
المعرف .المعرفة ،الذا رة ،االبت ار ,القا رة ,دار النشر لليامعال.

 .14الأيدود ,همدي وعل ان ,شدام ( :)١٩٩٨مبـادئ القيـاس والتقـويم فـ التر يـة،ط 1:دار اللكدر
العرعي ,القا رة

 .15السددل م ,مددال ( .)2009اعل ددة الددتعلم التددأملي ددي تنم ددة الملددا م الك م ائ ددة والتلكيددر التددأملي

وتنظد د م الد د ال لل ددتعلم ل دددى طالب ددال المرحل ددة اليانو د دة .مجلـــة دراســـات فـــ المنـــاهج وطـــرق

التدريس ،كل ة الترع ة – يامعة عين شمس ,العدد 147

 .16الشكعة ,علي ( .)2007مستوى التفكير التممل لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا ف
جامعة النجاح الوطنية ,نابلس – لسطين عدد .4

 .17الشرقاو  ,أنور محمد ( :)1991التعلم ،نظريات وتطبيقات ,القا رة ,مكتبة األنيلو المصرية.
 .18الشيصلي ,عبد القادر ( :)2001تنمية التفكير اإلبداع  .عمان ,و اأرة الشباب.

 .19الصاعد  ,ليلى ( .)2008اعل ة استصدام بعض استراتيي ال ما ورات المعر ة ي الرياّ ال
ددي تنم ددة التلكي ددر اإلب ددداعي والتحص دديل ل دددى الطالب ددال المتلوق ددال والعاد ددال بالص ددف الي دداني

المتوسددط .مجلــة دراســات ف ـ المنــاهج وطــرق التــدريس ,كل ددة الترع ددة د يامعددة عددين شددمس,
اليأت الياني د العدد.138

 .20العتددوم ,عدددنان يوسددف ( :)2004علــم الــنفس المعرف ـ بــين النظريــة والتطبيــق ،عمددان ,دار
المسيرة للنشر والتوأي .

 .21الع قي ,اسدين ( .)2009فعالية إستراتيجية التساؤل الذات ف تنميـة بعـض مهـارات الفهـم
القرائ لدى طالب الصف األول الثانوي .رسدالة مايسدتير هيدر منشدورة ,كل دة الترع دة د يامعدة
أم القرى.

 .22العساسلة ,سهيلة وبشارة ,مو ق ( .)2012أثر برنامج تدريب على مهارات التفكير الناقـد فـ

تنميــة التفكيــر التــممل لــدى طالبــات الصــف العاشــر األساس ـ ف ـ األردن .رسددالة مايسددتير

منشورة ,كل ة العلوم الترعو ة -يامعة الحسين بن طالى .األردن.
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 .23القط دراو  ,عبددد العأيددأ ( .)2010أثــر اســتخدام إســتراتيجية المتشــابهات ف ـ تنميــة عمليــات
العلــم ومهــارات التفكيــر التــممل ف ـ العلــوم لــدى طالبــات الصــف الثــامن األساســ  .رسددالة
مايستير منشورة ,كل ة الترع ة – اليامعة اإلسالم ة ب أة

 .24الكناني ,ممدوح والسيد ,اللرحداني ( :)2004عالقة مهارات مـا وراء المعرفـة بمهـداف االنجـاز
وأسلوب عزو الفشل لدى طالب الجامعة ,ميلة كل ة الترع ة ,يامعة المنصورة ,العدد األوى.

 .25الك الني ,عبد هللا وآصرون (:" )٢٠٠٨القياس والتقويم ف التعلم والتعليم" ,منشورال يامعة
القدس الملتوحة ,أم السما – عمان :األردن.

 .26الميبر ,محمد ( .)2000مستوى مهارات التفكير العلم لدى طلبـة الصـف الثـامن وعالقتهـا
باستطالعهم وميولهم العلم  .رسالة مايستير منشورة ,كل ة الترع ة د اليامعة اإلسالم ة هأة.

 .27المنشدداو  ,عبددد الحميددد ( 0 )2008أيددر اسددتصدام ضسددتراتيي ة التسدداؤى الد اتي ددي تدددريس وحدددة
عدن اإلنسدان ومشدكلة اإللدأام الصلقدي دي مددادة الللسدلة علدى تنم دة اللهدم الللسدلي وتعدديل دريددة
الصيل لدى طالب المرحلة اليانو ة العامة .مجلة القراءة والمعرفة ,كل ة الترع دة د يامعدة عدين

شمس ,العدد .84
 .28الوس د مي ,عمدداد الدددين ( .)2011التعددرف علددى اعل ددة اسددتصدام بعددض اسددتراتيي ال مددا ورات
المعر ة ي التحصيل المعر ي لمدادة العلدوم وتنم دة مهدارال مدا ورات المعر دة و التلكيدر المركدب
لدى تالمي الصف الياني اإلعداد  .مجلة التر ية العلمية ,العدد  .4الميلد .14

 .29بريد ,يدون ( :)2000مدارس تعليم التفكير .تريمدة :محمدد األنصدار  ,الكويدل ,دار الشدرو
للنشر والتوأي
 .30بهلدوى ,ضبد ار م ( :)2004اتيا ددال حدييددة ددي اسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة ددي تعلد م القدراتة.
مجلة القراءة والمعرفة ,العدد الياليون ,يناير .279-149
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املالحـــــق

ملحق رقم ()1

أسماء السادة محكمين دليل المعلم واختبار التفكير التممل و االختبار التحصيل

 .1الدكتور :مايد حمد الديب
 .2الدكتور :أكرم سعد واد
 .3الدكتور :عطا درو ش

 .4الدكتور :محمد أبو شقير
 .5الدكتور :ضب ار م األسطل
 .6الدكتور:صالد السر

 .7الدكتور :أسعد عطوان
 .8الدكتور :بسام د اب

 .9الدكتور :صالد عبد القادر
 .10الدكتور :أ من األشقر
 .11األستا  :اسر مقاط

 .12المعلم :عبد هللا الددف
 .13المعلم :أحمد العرقان
 .14المعلم :آسر ضرح م

 .15المعلمة :أمل دلوى
 .16المعلمة :نسرين مرتيى
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ملحق ()2
دليل المعلم وفق إستراتيجية التساؤل الذات
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة األزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التر ية
ماجستير المناهج وطرق التدريس

تحكيم دليل المعلم ف وحدة " المتتاليات و المتسلسالت وفق إستراتيجية التساؤل الذات
الدكتور-------------------- /المحترم
تقوم الباحية ب يرات دراسة بعنوان
و أي ددر اس ددتصدام اس ددتراتيي ال م ددا ورات المعر ددة عل ددى التحص دديل وتنم ددة مس ددتوى التلكي ددر الت ددأملي ددي
الرياّ ال لدى طالبال الصف الحاد عشر ب أةو
يريى منكم التكرم بتحك م ما ترونث مناسباً ي

ف األداة ما يصص:

-

مدى مالئمة ص اهة الدليل و ق ضستراتيي ة التساؤى ال اتي

-

تقي م المحتو العلمي لألسئلة.

-

ص اهة محتوى الدليل ص اهة ترعو ة.

ح ف أو ضّا ة أسئلة أو ضبدات أ مالحظال أصرى

الباحثة :تهان الدم
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المقدمة:

إعداد دليل المعلم ف مبحث الرياضيات للصف األول الثانوي
-

عل ددوم  -الوح دددة السادس ددة لالسترش دداد ب ددث ددي عمل ددة الت دددريس ومس دداعدة المعلم ددة علد دى ت دددريب

الطالبددال علددي اسددتصدام ضسددتراتيي ال مددا ورات المعر ددة (ضسددتراتيي ة التسدداؤى الد اتي) ل كددون الدددليل عونددا
للمعلم على تحقيق األ داف المنشودة من تدريس المادة.

و د ا الدددليل قدددم أنشددطة – متعددددة باسددتصدام ضسددتراتيي ة التسدداؤى ال د اتي ل كددون عونددا للمعلددم المرعددي
بالعمل ة التدريس ة وقد يات

ا الدليل مرتبا و ق الترتيب دي كتداب الطالدب بحيدق قابدل كدل درس دي

كتاب الطالب درسا ي دليل المعلم ويتّمن

ا الدليل ما يلي:

األهداف العامة-:
-

األ داف السلوك ة:

-

األسئلة التي ييب علي الطالب أن سألها لنلسث سوات قبل أو أينات أو بين المعلم.



األدوال المستصدمة.

التقو م على صورة أو ار عمل.

أهداف تدريس الرياضيات ف مرحلة التعليم الثانوي ف فلسطين تتلخص هذه األهداف فيمـا

يل (دليل المعلم ف الرياضيات للصف األول الثانوي علوم ()2011 - 2010


تشي

تشي

التشي

وتعل م التلكير المنطقي اإلستنتايي.

الطلبة على اإلبداع واابتكار.

علي استصدام وسائل عديدة للوصوى ضلي الحل:

استصدام ملا م الرياّ ال ي حل مسائل ح ات ة.

رعط الرياّ ال بالعلوم األصرى.

هــدف الــدليل العــام :ضن الهدددف العددام مددن د ا الدددليل ددو مسدداعدة المعلددم ددي أدات عملددث داصددل

الصف الدراسي ي تدريس وحدف المتتال ال والمتسلسالل باستصدام ضستراتيي ة التساؤى ال اتي
و ددي الصتددام أتمنددي أن يددؤد

د ا الدددليل الهدددف الد

أعددد أليلددث و ددو اإلرتقددات بددأدات المعلددم مددن صددالى

تدريبث على ضحد استراتيي ال ما ورات المعر دة وتنميتدث مهن دا ومسداعدتث علدى أدات مهامدث ومسدؤول اتث

كمعلم متميأ وصبير ي مادة الرياّ ال .
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خطة توزيع الوحدة السادسة من مبحـث الرياضـيات للصـف الحـادي عشـر (علـوم) للفصـل الدراسـ
الثان .
الوحدة

الموضوع

توزيع الحصص

السادسة المتتاليات
والمتسلسالت

المتتاليات (المتتاليات)

2

المتسلسالت

2

المتتاليات الحسابية

3

مجموع المتسلسلة الحسابية

3

المتتاليات الهندسية

2

مجموع المتسلسلة الهندسية

2

مجوع المتسلسلة الهندسية أال نهائية

2

عدد الحصص

16

األهداف العامة للوحدة السادسة.
-

هم المتتال ال والمتسلسالل وصواصها وتعم م أنماط متعلقة بها.

-

اكتساب مهارال التعامل م المتتال ال والمتسلسالل

-

حل مسائل تطب ق ة ح ات ة على المتتال ال والمتسلسالل

الدرس األول -:مفهوم المتتالية.

األهداف السلوكية .يتوقع من الطالبة بعد نهاية الدرس أن ت ون قادرة على أن-:
-

تعرف الطالبة ملهوم المتتال ة.

تكتب بعض حدود متتال ة بمعلوم ة الحد العام.
تيد الحد العام للمتتال ة.
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المفاهيم والمصطلحات -:المتتال ة ,الحد النوني للمتتال ة ,ق مة الحد – رتبة الحد

األدوات -:السبورة – الطباشير الملون – الكتاب المدرسي – ورقة عمل.

خطوات السير ف الدرس-:
-

مرحلة قبل التعلم :حيق تبددأ المعلمدة بعدرض موّدوع الددرس علدى الطالبدال يدم تمدرنهن علدى

اس ددتصدام أس دداليب التس دداؤى الد د اتي (أ األس ددئلة الت ددي مك ددن للطالب ددة أن تس ددألها لنلس ددها وتت ددر المعلم ددة

اللرصددة للطالبددال لليابددة علددى األسددئلة التددي طرحو ددا علددى أنلسددهم)وتطلب مددنهن اسددتصدام ورقددة عمددل
رقم ( )1ومن أميلة األسئلة التي تطرحها الطالبال على أنلسهم-:
-

ما ملهوم المتتال ة؟

-

ما الحد العام للمتتال ة؟

-

كيف أيد المتتال ة بمعلوم ة حد ا العام؟

-

كيف أكتب الحد العام للمتتال ال المعطاة؟

-

كيف أميل المتتال ة ب ان ا ؟

-

ما معط ال المسألة ؟
ما المطلوب ي

ف المسألة؟

مرحلة التعلم -:بعد أن قامل الطالبال بتحديد الهدف من الدرس من صالى اإليابة على أسئلة مدا قبدل
الدتعلم تقدوم المعلمدة بعدد ا بطدرح أسدئلة علدى الطالبدال إلرشداد ن لطدرح األسدئلة علدى أنلسدهن دي د ف

المرحلة.

ل يويد قانون لحل المسألة.؟

-

ما القاعدة المستصدمة لحل المسألة؟
ل أنا على المسار الصح ح؟

-

ل ييب استصدام طريلة أصرى للحل؟

-

مرحلة ما بعد التعلم-:
-

تقوم الطالبة بطرح ميموعة من األسئلة على نلسها ومن
ل أحتاج إلعادة حل السؤاى ؟

-

كيف أنا عملل ي حل المسألة ؟

التقويم-:
أ-
ب-

ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث ؟

أويد الحد العام للمتتال ال ا ت ة:

......,16 ,9 ,4 ,1
........, , ,

7 5 3
9 7 5
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ف األسئلة:

-

أويد الحدود الصمسة األولى من المتتال ة التي حد ا العام

حن2 =1+ح ن  ,5+ض ا كان ح3=1

اسم الدرس :مفهوم المتتالية.
.1

ورقة عمل()1

ما المتتال ة ؟

-----------------------------------------------------------

ما الحد العام للمتتال ة ؟ وبم يرمأ لث ؟

----------------------------------------------------------بيندي أن الحددود الياليدة األولدى للمتتال دة التدي حدد ا العدام

حد ا العام

ن

=

ن

=

1
ن

تسداو نظائر دا دي المتتال دة التدي

1
ن6−3ن12+2ن6 −

يم يد الحد الراب

ي كل منهما .ما ا تستنتيي؟

-----------------------------------------------------------

ما األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس لتمكن من حل السؤاى السابق ؟

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

أ من األسئلة كون قبل الحل وأيها أينات الحل وأيها بعد الحل ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الدرس الثان  -:المتسلسالت
األهداف السلوكية-:

يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قاد ار على أن-:

.1

يتعرف ضلى ملهوم المتسلسلة.

.3

عبر عن المتسلسلة باستصدام الرمأ

.2
.4

ميأ بين المتتال ة والمتسلسلة.
∑.

تيد ميموع المتسلسلة بمعلوم ة حد ا العام.

المفاهيم والمصطلحات /المتسلسلة -رمأ الميموع ∑

األدوات المستخدمة /السبورة – الكتاب المدرسي – طباشير ملون
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خطوات السير ف الدرس.

مرحلة قبل التعلم :حيق تبددأ المعلمدة بعدرض موّدوع الددرس علدى الطالبدال يدم تمدرنهم علدى اسدتصدام
أسدداليب التسدداؤى ال د اتي (أ األسددئلة التددي مكددن للطالبددة أن تسددألها لنلسددها) وتتددر المعلمددة اللرصددة

للطالبال لليابة على األسدئلة التدي طرحو دا علدى أنلسدهن وتطلدب مدنهم اسدتصدام ورقدة عمدل رقدم ()2

ومن أميلة األسئلة التي تطرحها الطالبال على أنلسهن
ما المتسلسلة ؟

-

بم تتميأ المتسلسلة عن المتتال ة ؟

-

 كيف مكن أن نكتب المتسلسلة بدالة رمأ الميموعحساب ميموع المتسلسلة ؟

 -ل نستط

∑.

مرحلة التعلم :بعد أن قامل الطالبال بتحديدد الهددف مدن الددرس مدن صدالى اإليابدة علدى أسدئلة مرحلدة
ما قبل التعلم ,قدوم المعلدم بعدد ا بطدرح أسدئلة علدى الطدالب إلرشداد م بطدرح األسدئلة علدى أنلسدهم دي
ف المرحلة ومن األسئلة التي يتوق أن سألها الطالبة لنلسها ي

-

ما الحد العام للمتسلسلة المعطاة ؟
كم عدد حدود

-

ف المتسلسلة ؟

ل ي متسلسلة منته ة أم هير منته ة ؟

-

ف المرحلة-:

كيف أعوض إليياد ق مة الحدود؟

كيف نوظف الحد العام إليياد الميموع ؟

-

ل أنا على المسار الصح ح من الحل؟

-

ل أحتاج إلعادة حل السؤاى ؟

مرحلة ما بعد التعلم -:تقوم الطالبة بطرح ميموعة من األسئلة على نلسها ومن
-

ف األسئلة:

كيف أنا عملل ي حل السؤاى؟
ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث ؟

-

يم بعد ل تقوم المعلمة بااستماع إليابة ميموعة من الطالب و صحح األصطات لديهم

التقويم-:


استصدمي الرمأ

.1

1

.3

 + ...........+ 64 + 27 + 8د ( + 3د.3)1+

.2

3

+

3
2

+

∑

للتعبير عن المتسلسالل التال ة.

3
3

+ ...............+

3

.

20

م 2 +م 3 +م 10 + .............+م ,م يابل
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جدي مجموع المتسلسالت التالية.

أ.

) )∑8 ( 5 + (−1

ب.

=1

1

) −

1
+1

( ∞∑
=1

اسم الدرس المتسلسالت.
.1

ورقة عمل ()2

بم تتميأ المتسلسلة عن المتتال ة؟

-----------------------------------------------------------

ض ا كانددل المس ددا ة باألمت ددار الت ددي قطعه ددا يس ددم س دداقطا سددقوطا حدد ار بع ددد ن يان ددة م ددن س ددقوطث تعط ددى

بالقاعدة

(ن) =ي د ن .اكتبدي متسلسدلة المسدا ال المقطوعدة دي اليدواني السدل األولدى باسدتصدام رمدأ

الميموع ( ∑).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس لتمكن من حل السؤاى السابق ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أ من األسئلة كون قبل الحل وأيها بعد الحل وأيها أينات الحل؟

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

الدرس  /خصائص رمز المجموع-:

األهداف السلوكية -:يتوق من الطالب بعد نها ة الدرس أن كون قاد ار على أن.
-

ت كر صصائص رمأ الميموع (∑).

-

تتحقق من صحة صصائص رمأ الميموع.

-

توظف صصائص رمأ الميموع ي حل التمارين.

المفاهيم والمصطلحات  /رمأ الميموع (∑).

األدوات المستخدمة  /السبورة – الكتاب المدرسي – طباشير ملونة.
خطوات السير ف الدرس.

مرحلة قبل التعلم :حيق تبددأ المعلمدة بعدرض موّدوع الددرس علدى الطالبدال يدم تمدرنهم علدى اسدتصدام

أس دداليب التس دداؤى الد د اتي (أ األس ددئلة الت ددي مك ددن للطال ددب أن س ددألها لنلس ددث وتت ددر المعلم ددة اللرص ددة
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للطالبدال لليابدة علددى األسدئلة التدي طرحو ددا علدى أنلسدهم وتطلددب مدنهم اسدتصدام ورقددة عمدل رقددم ()3
ومن أميلة األسئلة التي طرحها الطالب على أنلسهم.
ما صصائص رمأ الميموع ؟

-

كيف تتحقق من صحة

-

ف الصصائص ؟

مرحلة التعلم -:بعد أن قامل الطالبال بتحديد الهدف من الدرس من صالى اإليابة على أسدئلة مرحلدة
ما قبل التعلم ,تقوم المعلمة بعد ا بطرح أسئلة على الطالبال إلرشاد م لطرح األسئلة على أنلسدهم دي
ف المرحلة ومن األسئلة التي يتوق أن تسألها الطالبة لنلسها ي

ف المرحلة.

ل أنا على المسار الصح ح من الحل ؟

-

ل ييب استصدام طريقة أصرى للحل ؟

-

كيف مكن توظيف صصائص رمأ الميموع ي ضيياد الميموع ؟

ومن

ف األسئلة ما يلي -:كيف أنا عملل ي حل المسألة ؟

مرحلة ما بعد التعلم -:تقدوم الطالبدة بعدد ا بطدرح ميموعدة مدن األسدئلة علدى نلسدها بعدد حلهدا للمسدألة
-

ل أحتاج إلعادة حل المسألة ؟

ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث ؟

يم بعد ل تقوم المعلمة بااستماع إليابة ميموعة من الطالبال وتصحح األصطات لديهم.

التقويم:
.1

ض ا علمل أن

2

ر

ن

∑

=

ن)ن𝟐)(𝟏+ن(𝟏+
𝟔

ر=1

استصدمي صواص رمأ الميموع إليياد ق مة المقدار
𝟑

𝟐

) 𝟒 ر  𝟔 −ر ∑𝟓 ( 𝟕 +
ر=𝟏
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,

3

ر

ن

∑

ر=1

=

ن)ن(1+
4

ورقة عمل ()3

اسم الدرس  /خصائص رمز المجموع:
.1

ما ي صصائص رمأ الميموع ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .2يد بطريقتين

ض ا علمل أن:

2

(3ر+

ن

∑

ر ر=1

=

2

ر ∑4 (2 −
ر=1

ن)ن𝟐)(𝟏+ن(𝟏+

,

𝟔

ر

ن
ر=1

∑

=

ن)ن(1+
2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس قبل الحل؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس أينات الحل؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس

بعد الحل؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الدرس الثالث :المتتاليات الحسابية (العددية)
األهداف السلوكية
-

يتوق من الطالبة بعد نها ة الدرس أن كون قاد ار على أن:

-

تعرف الطالبة المتتال ة الحساب ة.

-

تميأ الطالبة المتتال ة الحساب ة عن هير ا من المتتال ال.

-

تستنت الطالبة الحد العام لمتتال ة حساب ة معطاة.

المفاهيم والمصطلحات  /المتتال ة الحساب ة ,أساس المتتال ة الحساب ة,
األدوات المستخدمة  /السبورة  -الكتاب المدرسي – طباشير ملون.
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خطوات السير ف الدرس

مرحلة قبل التعلم :حيق تبددأ المعلمدة بعدرض موّدوع الددرس علدى الطالبدال يدم تمدرنهم علدى اسدتصدام
أساليب التساؤى ال اتي (أ األسئلة التي مكن للطالبة أن تسألها لنلسها) و لد بهددف تنشد ط علم دال

مددا ورات المعر ددة ,وتتددر المعلمددة اللرصددة للطالبددال لليابددة علددى األسددئلة التددي طرحو ددا علددى أنلسددهن
وتطلب منهم استصدام ورقة عمل رقم ( )4ومن أميلة األسئلة التي تطرحها الطالبال على أنلسهن-:
-

ما المتتال ة الحساب ة؟

ميأ المتتال ة الحساب ة عن هير ا من المتتال ال ؟

ما ال

ل نا قوانين يابتة مستصدمة ي الحل؟

-

است رقتث لليابة على

-

كم الوقل ال

-

ما و الحد العام للمتتال ة الحساب ة؟

ف األسئلة وتعلم الموّوع ؟

مرحلة التعلم :بعد أن قامل الطالبال بتحديدد الهددف مدن الددرس مدن صدالى اإليابدة علدى أسدئلة مرحلدة
ما قبل التعلم ,تقوم المعلمة بعد ا بطرح أسئلة على الطالبال إلرشاد ن بطرح األسئلة على أنلسهم ي
ف المرحلة ومن األسئلة التي يتوق أن تسألها الطالبة لنلسها ي
ل أحتاج لصطة معينة للهم

-

ف المرحلة.

ا وتعلمث ؟

-

ل أستط

-

ل اللر بين كل حد والحد السابق لث مباشرة يابل ي كل الحدود ؟
ل أستط

-

توق باقي الحدود ؟ وكيف تمل به ف الصطوة ؟

أن أيد متتال ة حساب ة حد ا األوى أ وأساسها د؟

-

ل نا قانون لحل المسألة ؟

-

ل أنا على المسار الصح ح؟

مرحلة ما بعد التعلم :تقوم الطالبة بطرح ميموعة من األسئلة على نلسها ومن
-

ما ال

يم بعد ل

ف األسئلة.

تعلمتث ؟

ل أيبل على كل األسئلة بشكل صح ح؟

ل أحتاج إلعادة حل السؤاى ؟

ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث.
قوم المعلم بااستماع إليابة ميموعة من الطالب و صحح األصطات لديهم.
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التقويم:
أ من المتتال ال التال ة حساب ة.
أ-

,1 ,

ب-

2

,1

ل-

............,4 ,6 ,8 ,10

ق-

............,3- ,3 ,3- ,3

2
3
1

4

,

3

1
3

,2

............,

5
3
1
4

,3

1
5

............,4
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اسم الدرس :المتتاليات الحسابية
.1

ورقة عمل ()4

بم تتميأ المتتال ال الحساب ة عن هير ا؟

-----------------------------------------------------------

اكتبي المتتال ة الحساب ة التي حد ا األوى = أ وأساسها د

-----------------------------------------------------------

اتلق مقاوى أن حلر بئ ار عمقها  6أمتدار علدى أن يتقاّدى مبل دا قددرف  50ديندا ار عدن أوى متدر حلدرف,
 75دينا ار عن المتر الياني100 ,دينا ار عن المتر اليالق ,و ك ا.......

يريد صاحب البئر معر ة كم كللث حلر المتر السادس من البئر وكم كللث حلر البئر كلث.

-

اكتبي متتال ة تكللة األمتار الستة يم يد ضيمالي تكللتها.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس لتمكن من حل السؤاى السابق ؟

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

أ من األسئلة كون قبل الحل ؟ وأيها بعد الحل ؟ وأيها أينات الحل ؟

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

الدرس :الحد العام للمتتالية الحسابية
األهداف السلوكية:

يتوق من الطالبة بعد نها ة الدرس أن كون قاد ار على-:
-

ت كر قانون الحد العام أل متتال ة حساب ة حد ا األوى أ وأساسها د.

-

كتب الصورة العامة للمتتال ة الحساب ة التي حد ا األوى أ وأساسها د.

-

يوظف قانون الحد العام للمتتال ة الحساب ة ي حل المشكلة.

-

ستنت الطالب الحد العام لمتتال ة حساب ة معطاة.

المفاهيم والمصطلحات  /المتتال ة الحساب ة – الحد العام للمتتال ة الحساب ة.
أساس المتتال ة الحساب ة – اليد األوى من المتتال ة الحساب ة.

األدوات المستخدمة  /السبورة – الكتاب المدرسي – طباشير ملون.
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خطوات السير ف الدرس-:

مرحلة قبل التعلم :حيق تبددأ المعلمدة بعدرض موّدوع الددرس علدى الطالبدال يدم تمدرنهم علدى اسدتصدام
أس دداليب التس دداؤى الد د اتي (أ األس ددئلة الت ددي مك ددن للطالب ددة أن تس ددألها لنلس ددها وتت ددر المعلم ددة اللرص ددة

للطالبال لليابة على األسدئلة التدي طرحو دا علدى أنلسدهن وتطلدب مدنهم اسدتصدام ورقدة عمدل رقدم ()5
ومن أميلة األسئلة التي تطرحها الطالبال على أنلسهم.
-

ما الحد العام للمتتال ة الحساب ة؟

ما قانون الحد العام لمتتال ة حساب ة.

ما أ م ة قانون الحد العام لمتتال ة حساب ة – كيف مكن توظ لث ي حل التمارين المصتللة.

ما معط ال المسألة.
ما المطلوب ي

ف المسألة

ل تويد ب انال ناقصة للحل.

مرحلة التعلم :بعد أن قامل الطالبال بتحديد الهدف من الددرس مدن صدالى اإليابدة علدى أسدئلة مدا قبدل
التعلم ,تقوم المعلمة بعد ا بطرح أسئلة علدى الطالبدال إلرشداد ن بطدرح األسدئلة علدى أنلسدهن دي د ف
المرحلة ومن األسئلة التي يتوق أن تسألها الطالبة لنلسها ي
-

ما القانون المستصدم لحل المسألة ؟.

ف المرحلة.

ل أنا على المسار الصح ح ؟

-

ل ييب استصدام طريقة أصر للحل؟.

-

ل أحتاج إلعادة حل السؤاى ؟

-

كيف أنا عملل ي حل السؤاى ؟.

مرحلة ما بعد التعلم :تقوم الطالبة بطرح ميموعة من األسئلة على نلسها ومن

-

ف األسئلة.

ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث ؟

يم بعد ل تقوم المعلمة بااستماع إليابة ميموعة من الطالبال وتصحح األصطات لديهم.

التقويم:
.1
.2
.3

يد رتبة أوى حد سالب ي المتتال ة............,39 ,43 ,47
ل العدد  75-حد من حدود المتتال ة ............,3 ,5 ,7

متتال ة حساب ة حد ا األوى = 47

ا كان ح ن = ,12

أساس المتتال ة ؟
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ح2ن=  30-ما ق مة ن وما دو

ورقة عمل ()5
اسم الدرس :الحد العام للمتتالية الحسابية.
.1

ما قانون الحد العام للمتتال ة الحساب ة؟

----------------------------------------------------------متتال ة حساب ة حد ا الصامس يأيدد عدن حدد ا اليالدق بمقددار  ,6وميمدوع حدديها ال اربد واليدامن سداو

 ,38يد المتتال ة وحد ا العام ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أعيد ص اهة السؤاى بنلس ؟

----------------------------------------------------------

ما ي األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس لتمكن من حل السؤاى ؟

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

أ من األسئلة كون قبل الحل وأيها بعد الحل وأيها أينات الحل؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الدرس :األوساط الحسابية
األهداف السلوكية:
-

يدصل الطالب عدد من األوساط الحساب ة بين عددين.

-

توظف الطالبة الحد العام للمتتال ة الحساب ة ي حل المشكلة.

المفاهيم والمصطلحات :المتتال ة الحساب ة – أساس المتتال ة الحساب ة – الوسط الحسابي.
األدوات المستخدمة  /السبورة – الطباشير الملون – الكتاب المدرسي.
خطوات السير ف الدرس:

مرحلـــة مـــا قبـــل الـــتعلم :حيددق تبدددأ المعلمددة بعددرض موّددوع الدددرس علددى الطالبددال يددم تم درنهم علددى
اس ددتصدام أس دداليب التس دداؤى الد د اتي (أ األس ددئلة الت ددي مك ددن أن تس ددألها الطالب ددة لنلس ددها وتت ددر المعلم ددة

اللرصة للطالبال لليابة على األسئلة التدي طرحو دا علدى أنلسدهن) وتطلدب مدنهم اسدتصدام ورقدة عمدل
( )6ومن أميلة األسئلة التي طرحها الطالب على أنلسهن.
-

ما الوسط الحسابي لعددين ما أ ,ب ؟

ما عالقة الوسط الحسابي بالمتتال ة الحساب ة ؟
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-

كيف مكن ضدصاى عدة أوساط بين العددين أ ,ب؟

ما معط ال المسألة ؟ وما المطلوب ؟ ل يويد ب انال ناقصة تلأم لحل المسألة؟

مرحلة التعلم -:بعد أن قامل الطالبال بتحديد الهدف من الدرس من صالى اإليابة على أسئلة ما قبل
التعلم ,تقوم المعلمة بعد ا بطرح أسدئلة علدى الطالبدال إلرشداد ن لطدرح األسدئلة علدى أنلسدهن دي د ف

المرحلة ,ومن األسئلة التي يتوق أن تسألها الطالبة لنلسها ي
-

ما القانون المستصدم لحل المسألة ؟

-

ف المرحلة:

ل أنا على المسار الصح ح لحل المسألة ؟

ل ييب استصدام طريقة أصرى للحل ؟

-

مرحلة ما بعد التعلم -:تقوم الطالبة بطرح ميموعة من األسئلة على نلسها
ومن

ف األسئلة:

.2

كيف عملل أنا ي حل المسألة ؟

.1

ل أحتاج إلعادة حل السؤاى ؟

ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث؟.

.3

يم بعد ل تقوم المعلمة بااستماع إليابة ميموعة من الطالبال وتصح ح األصطات لديهم

التقويم-:
.1

أدصل صمس أوساط حساب ة بين العددين .245 ,13-

.3

ض ا كانل أ ,ب ,يد ي تواى حسابي (عدد ) أيبتي أن-:

.2

كم تصبح عدد حدود المتتال ة عند وّ  5أوساط حساب ة بين العددين 114 ,12-؟

أ ,2-ب ,2-يد 2-ي تواى حسابي (عدد ).
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ورقة عمل ()6
اسم الدرس :األوساط الحسابية.
-

ما قانون الوسط الحسابي بين عددين ؟

----------------------------------------------------------ض ا أدصلنا عدة أوساط حساب ة بين العددين  170 ,20وكان ميموع الوسطين الصامس عشر والعشرين

= صمسة أمياى الوسط الصامس ما عدد
-

أعيد ص اهة السؤاى.

ف األوساط ؟

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------ما األسئلة التي مكن أن تسألها لنلس لتمكن من حل السؤاى ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أ من األسئلة كون قبل الحل وأيها أينات الحل وأيها بعد الحل ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الدرس :مجموع المتسلسلة الحسابية-:
األهداف السلوكية-:
-

تستنت ميموع ن حدا من حدود المتسلسلة الحساب ة.

توظف الطالبة قاعدة ميموع متسلسلة حساب ة ي حل تمارين منتم ة

المفاهيم والمصطلحات -:ميموع متسلسلة حساب ة.

األدوات المستخدمة :السبورة – الطباشير الملون – الكتاب المدرسي – أو ار عمل.
خطوات السير ف الدرس-:

مرحلــة مــا قبــل الــتعلم -:حيددق تبدددأ المعلمددة بعددرض موّددوع الدددرس علددى الطالبددال ي دم تم درنهم علددى

استصدام أساليب التساؤى ال اتي (أ األسئلة التي مكن أن تسألها الطالبة لنلسها) و لد يهددف تنشد ط
عمل ال ما ورات المعر ة ومن أميلة
-

-

ف األسئلة:

ما قانوني ميموع المتسلسلة الحساب ة ؟

كيف نتوصل إلحدى القانونين عن طريق القانون ا صر ؟
بم يتميأ استصدام القانون األوى عن القانون الياني ؟

كيف نوظف القوانين السابقة ي حل المسألة ؟
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ما ي معط ال المسألة ؟

-

وما و المطلوب من المسألة.

-

ل يويد ب انال ناقصة تلأم لحل المسألة ؟

-

وتتر المعلمة رصة للطالبال لليابة على األسئلة التي طرحو ا علدى أنلسدهن وتطلدب مدنهم المعلمدة

استصدام ورقة عمل رقم ( )7طالبة منهم اإليابة على األسئلة التي يها.

ثانيا :مرحلة التعلم-:

بعددد أن قامددل الطالبددال بتحديددد الهدددف مددن الدددرس مددن صددالى اإليابددة بطددرح األسددئلة علددى أنلسددهن ددي
ف المرحلة ومن األسئلة التي يتوق أن تسألها الطالبة نلسها ي

-

أ القانونين و المستصدم لحل المسألة ؟

-

ل ييب استصدام طريقة أصرى للحل ؟

-

ف المرحلة ؟

ل أنا على المسار الصح ح لحل المسألة ؟

مرحلة ما بعد التعلم :تقوم الطالبة بطرح ميموعة من األسئلة على نلسها ومن
-

ف األسئلة:

ل أحتاج إلعادة حل السؤاى ؟

كيف أنا عملل ي حل السؤاى ؟
ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث ؟

يم بعد ل تقوم المعلمة بااستماع إليابة ميموعة من الطالبال وتصح ح األصطات لديهن.

التقويم:
.1

أويد ميموع العشرين حدا األولى من المتسلسلة الحساب ة التي حد ا األوى  10وأساسها 5؟

.2

أويد عدد الحدود التي ييب أص ا من المتسلسلة الحساب ة  .......+15+12+9ابتددات مدن

الحد األوى ل كون الميموع 225؟
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ورقة عمل ()7
اسم الدرس :مجموع المتسلسلة الحسابية.
.1

ما قانوني ميموع المتسلسلة الحساب ة ؟

-----------------------------------------------------------

ما و اللر بين استصدامي القانوني السابقين ؟

-----------------------------------------------------------

ما ميموع األعداد الصح حة الواقعة بين  150 ,100والتي ا تقبل القسمة على 11؟

-----------------------------------------------------------

ما األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس لتمكن من حل السؤاى السابق؟

-----------------------------------------------------------

متتال ة حساب ة حد ا الصامس = ,9ميموع الحدود السبعة األولى يها  ,49أويد المتتال ة .وا ا كدان

ميموع حدود

ف المتتال ة  ,900ما حد ا قبل األصير ؟

-----------------------------------------------------------

ما األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس قبل حل المسألة ؟ أينات حل المسألة ؟ بعد حل المسألة ؟

-----------------------------------------------------------

الدرس الخامس :المتتاليات الهندسية
األهداف السلوكية-:
-

تعرف الطالبة ملهوم المتتال ة الهندس ة ؟

-

تستنت الطالبة الحد العام للمتتال ة الهندس ة.

-

تميأ الطالبة المتتال ة الهندس ة عن هير ا.

توظف الطالبة الحد العام للمتتال ة الهندس ة ي تمارين منتم ة.

المفاهيم والمصطلحات :المتتال ة الهندس ة ,أساس المتتال ة الهندس ة ,الحد العام للمتتال ة الهندس ة.

األدوات المستخدمة -:السبورة – الطباشير الملون – الكتاب المدرسي – ورقة عمل.
خطوات السير ف الدرس:

مرحلـــة مـــا قبـــل الـــتعلم :حيددق تبدددأ المعلمددة بعددرض موّددوع الدددرس علددى الطالبددال يددم تم درنهم علددى

اس ددتصدام أس دداليب التس دداؤى الد د اتي (أ األس ددئلة الت ددي مك ددن أن تس ددألها الطالب ددة لنلس ددها وتت ددر المعلم ددة
اللرصدة للطالبدال لليابددة علدى األسدئلة التددي طرحو دا علدى أنلسددهن وتطلدب مدنهم اسددتصدام ورقدة عمددل

( )8ومن أميلة األسئلة التي طرحها الطالب على أنلسهن.
-

ما المتتال ة الهندس ة ؟
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-

بم تتميأ المتتال ة الهندس ة عن هير ا من المتتال ال؟

-

كيف توظف قانون الحد العام للمتتال ة الهندس ة ي حل تمارين منتم ة.

-

ما قانون الحد العام للمتتال ة الهندس ة ؟
ما معط ال المسألة المعطاة.
ما المطلوب من المسألة ؟

ل تويد ب انال ناقصة تلأم لحل المسألة ؟

-

مرحلة التعلم -:بعد أن قامل الطالبال بتحديد الهدف من الدرس من صالى اإليابة على أسئلة ما قبل
التعلم ,تقوم المعلمة بعد ا بطرح أسدئلة علدى الطالبدال إلرشداد ن لطدرح األسدئلة علدى أنلسدهن دي د ف
المرحلة ,ومن األسئلة التي يتوق أن تسألها الطالبة لنلسها ي
-ما القانون المستصدم لحل المسألة؟

ف المرحلة.

 ل أنا على المسار الصح ح لحل المسألة ؟ -ل ييب استصدام طريقة أصرى للحل ؟

مرحلة ما بعد التعلم -:تقوم الطالبة بطرح ميموعة من األسئلة على نلسها .ومن

ف األسدئلة -

أحتاج إلعادة حل السؤاى ؟
-

كيف عملل أنا ي حل المسألة ؟

ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث ؟

يم بعد ل تقوم المعلمة بااستماع إليابة ميموعة من الطالبال وتصح ح األصطات لديهم.

التقويم-:
 .1ميأ المتتال ال الهندس ة ما يلي.
أ-

ب-
ل-
.3

0.001 ,0.01 ,0.1 ,1

المتتال ة التي حد ا العام ح ن = 7ن 5+
المتتال ة التي حد ا العام ح ن =( )ن.
1
2

متتال ددة ندسد ة ميمددوع حددديها األوى واليدداني = 12وميمددوع حددديها األوى وال اربد = ,84يدد

حد ا األوى واألساس.

 .3متتال ة ندس ة يم

حدود ا مويبة وحد ا اليالق = 18وحد ا الصامس  162يد المتتال ة.
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دل

ورقة عمل ()8
اسم الدرس :المتتالية الهندسية.
.1

ما المتتال ة الهندس ة ؟

-----------------------------------------------------------

ما قانون الحد العام للمتتال ة الهندس ة ؟

----------------------------------------------------

.2

يالية أعداد تشكل متتال ة ندس ة ميموعها = 19وحاصل ّرعها = 216ما

ف األعداد ؟

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------ما ي األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس لتمكن من حل السؤاى ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يتن دداقص ضنت دداج م ددنيم للد د ب س ددنو ا بحي ددق ك ددون اإلنت دداج ددي س ددنة م ددا  %85م ددن ضنت دداج الس ددنة الت ددي

تسبقها.

ا كان ضنتاج المنيم ي السنة األولى =200ك م ما مقدار اإلنتاج ي السنة السادسة ؟

-----------------------------------------------------------

ما ي األسئلة التي مكن أن تسدأليها لنلسد لتمكند مدن حدل السدؤاى قبدل الحدل ؟ وأيندات الحدل ؟ وبعدد

الحل؟

-----------------------------------------------------------

الدرس الخامس  /األوساط الهندسية،

األهداف السلوكية-:
-

عرف الطالب الوسط الهندسي.

يوظف الطالب ملهوم الوسط الهندسي ي حل المسائل.

المفاهيم والمصطلحات  /المتتال ة الهندس ة ,أساس المتتال ة الهندس ة ,الوسط الهندسي.
األدوات المستخدمة  /السبورة – الطباشير الملون – الكتاب المدرسي – ورقة عمل.
خطوات السير ف الدرس-:

مرحلـــة مـــا قبـــل الـــتعلم :حيددق تبدددأ المعلمددة بعددرض موّددوع الدددرس علددى الطالبددال يددم تم درنهم علددى

اس ددتصدام أس دداليب التس دداؤى الد د اتي (أ األس ددئلة الت ددي مك ددن أن تس ددألها الطالب ددة لنلس ددها وتت ددر المعلم ددة
اللرصدة للطالبدال لليابددة علدى األسدئلة التددي طرحو دا علدى أنلسددهن وتطلدب مدنهم اسددتصدام ورقدة عمددل

( )9ومن أميلة األسئلة التي طرحها الطالب على أنلسهن.
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.1

ما الوسط الهندسي ؟

.3

كيف توظف ملهوم الوسط الهندسي ي حل تمارين منتم ة ؟

.5

ما المطلوب من المسألة ؟

.2
.4

ما قانون الوسط الهندسي بين عددين ؟
ما معط ال المسألة المعطاة ؟

ل تويد ب انال ناقصة تلأم لحل المسألة؟

.6

مرحلة التعلم-:

بعددد أن قامددل الطالبددال بتحديددد الهدددف مددن الدددرس مددن صددالى اإليابددة علددى أسددئلة مددا قبددل الددتعلم ,تقددوم
المعلمة بعد ا بطرح أسئلة على الطالبال إلرشاد ن لطرح األسئلة على أنلسهن ي
ف المرحلة.

األسئلة التي يتوق أن تسألها الطالبة لنلسها ي
-ما القانون المستصدم لحل المسألة؟

ف المرحلة ,ومن

 ل أنا على المسار الصح ح لحل المسألة ؟ -ل ييب استصدام طريقة أصرى للحل ؟

مرحلة ما بعد التعلم:

تقددوم الطالبددة بطددرح ميموعددة مددن األسددئلة علددى نلسددها .ومددن د ف األسددئلة -

السؤاى ؟

.1

ددل أحتدداج إلعددادة حددل

كيف عملل أنا ي حل المسألة ؟
ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث ؟

.2

يم بعد ل تقوم المعلمة بااستماع إليابة ميموعة من الطالبال وتصح ح األصطات لديهم.

التقويم-:
.1

ما و الوسط الهندسي للعددين 5,160؟

-----------------------------------------------------------

عددان مويبال اللر بينهما =  5ووسطهما الهندسي = 6ما العددان ؟

-----------------------------------------------------------

ض ا كونل األعداد أ ,ب ,يد متتال ة ندس ة أيبتي أن:
ٲ
ج

=

ب𝟐 +ٲ𝟐

ب𝟐+ج𝟐

137

ورقة عمل ()9
اسم الدرس :األوساط الهندسية.
-

ما قانون الوسط الهندسي بين عددين أ ,يد ؟

-

متتال ة ندس ة يم د حددود ا مويبدة وأساسدها أصد ر مدن الواحدد الصدح ح ,والوسدط الحسدابي

--------------------------------------------------للحدين اليالق والصامس = 30والوسط الهندسي لهما =  24أويد المتتال ة.

-----------------------------------------------------------

ما األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس لتمكن من حل المسألة ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أ من األسئلة مكن أن كون قبل الحل ؟ وأيها أينات الحل ؟ وأيها بعد الحل ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الدرس السادس :مجموع المتسلسلة الهندسية المنتهية
األهداف السلوكية-:
-

تستنت الطالبة قاعدة ميموع متسلسلة ندس ة منته ة.

توظف الطالبة القاعدة ي حل تمارين ّمن ة.

المفاهيم والمصطلحات  /ميموع المتسلسلة الهندس ة المنته ة.

األدوات  /السبورة – الطباشير الملون – الكتاب المدرسي – ورقة عمل.
خطوات السير ف الدرس.

مرحلـــة مـــا قبـــل الـــتعلم :حيددق تبدددأ المعلمددة بعددرض موّددوع الدددرس علددى الطالبددال يددم تم درنهم علددى

اس ددتصدام أس دداليب التس دداؤى الد د اتي (أ األس ددئلة الت ددي مك ددن أن تس ددألها الطالب ددة لنلس ددها وتت ددر المعلم ددة

اللرصدة للطالبدال لليابدة علدى األسدئلة التددي طرحو دا علدى أنلسددهن وتطلدب مدنهم اسددتصدام ورقدة عمددل
( )10ومن أميلة األسئلة التي طرحها الطالب على أنلسهن.
-

-

ما ي قاعدة ميموع المتسلسلة الهندس ة المنته ة ؟

كيف توظف القانون ي حل تمارين منتم ة ؟
ما المطلوب من المسألة ؟

ما المعط ال ؟

ل تويد ب انال ناقصة تلأم لحل المسألة ؟
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ثانيا :مرحلة التعلم
بعددد أن قامددل الطالبددال بتحديددد الهدددف مددن الدددرس مددن صددالى اإليابددة علددى أسددئلة مددا قبددل الددتعلم ,تقددوم
المعلمة بعد ا بطرح أسئلة على الطالبال إلرشاد ن لطرح األسئلة على أنلسهن ي

األسئلة التي يتوق أن تسألها الطالبة لنلسها ي
-ما القانون المستصدم لحل المسألة؟

ف المرحلة ,ومن

ف المرحلة.

 ل أنا على المسار الصح ح لحل المسألة ؟ -ل ييب استصدام طريقة أصرى للحل ؟

مرحلة ما بعد التعلم:

تقددوم الطالبددة بطددرح ميموعددة مددن األسددئلة علددى نلسددها .ومددن د ف األسددئلة -

ددل أحتدداج إلعددادة حددل

السؤاى ؟
-

كيف عملل أنا ي حل المسألة ؟

ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث ؟

يم بعد ل تقوم المعلمة بااستماع إليابة ميموعة من الطالبال وتصح ح األصطات لديهم.
التقويم-:

-

أويد ميموع الستة حدود األولى من المتسلسلة ............+4+2+1

أويد عدد حدود المتسلسلة الهندس ة  ...............+18+6+2ل كون ميموعها 728؟
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ورقة عمل ()10
اسم الدرس :مجموع المتسلسلة الهندسية المنتهية.
.1

ما قاعدة ميموع المتسلسلة الهندس ة المنته ة.

.2

متتال ددة ندس د ة حدددود ا مويبددة والنسددبة بددين ميمددوع الحدددود التسددعة األولددى منهددا ضلددى الحدددود

-----------------------------------------------------

الستة األولى منها تساو  9:73يد أساس المتتال ة.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما ي األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس لتمكن من حل السؤاى ؟

-----------------------------------------------------------

ما ي األسئلة التي مكن أن تكون قبل الحل ؟

-----------------------------------------------------

-

ما ي األسئلة التي مكن أن تكون أينات الحل ؟

-

ما ي األسئلة التي مكن أن تكون بعد الحل ؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

الدرس السابع :مجموع المتسلسلة الهندسية الغير منتهية.
األهداف السلوكية-:
-

تستنت الطالبة قاعدة ميموع متسلسلة ندس ة هير المنته ة.

-

توظف الطالبة القاعدة ي حل تمارين منتم ة.

المفاهيم والمصطلحات  /الق مة المطلقة للعدد الحق قي – ميموع المتسلسلة الهندس ة هير المنته ة.

األدوات :السبورة – الطباشير الملون – الكتاب المدرسي – ورقة عمل.
خطوات السير ف الدرس:
مرحلة قبل التعلم:

حيددق تبدددأ المعلمددة بعددرض موّددوع الدددرس علددى الطالبددال يددم تم درنهم علددى اسددتصدام أسدداليب التسدداؤى

ال اتي (أ األسئلة التي مكن أن تسألها الطالبة لنلسها وتتر المعلمة اللرصة للطالبال لليابدة علدى
األسددئلة التددي طرحو ددا علددى أنلسددهن وتطلددب مددنهم اسددتصدام ورقددة عمددل ( )11ومددن أميلددة األسددئلة التددي
طرحها الطالب على أنلسهن.

.1

ما ي قاعدة ميموع المتسلسلة الهندس ة ال ير منته ة ؟
140

.2

كيف نوظف القانون ي حل تمارين منتم ة ؟

.4

ما ي المعط ال ؟

.3
.5

ما و المطلوب من المسألة ؟

ل تويد ب انال ناقصة تلأم لحل المسألة ؟

ثانيا :مرحلة التعلم

بعددد أن قامددل الطالبددال بتحديددد الهدددف مددن الدددرس مددن صددالى اإليابددة علددى أسددئلة مددا قبددل الددتعلم ,تقددوم
المعلمة بعد ا بطرح أسئلة على الطالبال إلرشاد ن لطرح األسئلة على أنلسهن ي

األسئلة التي يتوق أن تسألها الطالبة لنلسها ي
-ما القانون المستصدم لحل المسألة؟

ف المرحلة.

ف المرحلة ,ومن

 ل أنا على المسار الصح ح لحل المسألة ؟ -ل ييب استصدام طريقة أصرى للحل ؟

مرحلة ما بعد التعلم:

تقوم الطالبة بطرح ميموعة من األسئلة على نلسها .ومن

-

ل أحتاج إلعادة حل السؤاى ؟

ف األسئلة

 -كيف عملل أنا ي حل المسألة ؟

 -ل ما تعلمتث قترب مما كنل أتوقعث ؟

يم بعد ل تقوم المعلمة بااستماع إليابة ميموعة من الطالبال وتصح ح األصطات لديهم.

التقويم-:
-

أويد ميموع متسلسلة- 1

-

حولي  0.17ضلى كسر عاد باستصدام ميموع المتسلسلة الهندس ة ال ير منته ة ؟

1
2

+

1
4

...................+
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ورقة عمل ()11
اسم الدرس :مجموع المتسلسلة الهندسية الالنهائية.
.1

ما قانون ميموع المتسلسلة الهندس ة الالنهائ ة ؟

-----------------------------------------------------

.2

سقطل كرة مطاط ة من ارتلاع  5أمتار وكانل ترتد دائما ضلى

يد ميموع المسا ال التي قطعتها الكرة قبل أن تسكن ؟

8
10

اارتلاع الد

سدقطل مندث,

-----------------------------------------------------------

ما ي األسئلة التي مكن أن تسأليها لنلس لتمكن من حل السؤاى ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما ي األسئلة التي مكن أن تكون قبل الحل ؟ أينات الحل ؟ بعد الحل ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إعداد الباحثة
تهان نبيل الدم
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ملحق ()3

جامعة األزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التر ية
ماجستير المناهج وطرق التدريس

االختبار التحصـيل فـ وحـدة المتتاليـات والمتسلسـالت لمبحـث الرياضـيات للصـف الحـادي عشـر –
علوم.

أصتي الطالبة:
السالم عل كم ورحمة هللا وعركاتث
الريات قراتة التعل مال التال ة بدقة قبل البدت اإليابة.
-1
-2
-3
-4

أقرئي السؤاى بعنا ة ودقة قبل اإليابة عل ث.
عل

اصت ار ضيابة واحدة صح حة قط من بين اإليابال المعطاة.

ّعي ضيابت

ي بطاقة اإليابة المر قة بوّ الرمأ ( )أسلل اإليابة الصح حة.

ا ااصتبار صاص بدراسة الباحية ول س لث عالقة بالدريال المدرس ة للطالبة.
الباحية

تهان نبيل الدم
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ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ثم انقليه إلى مفتاح اإلجابة
ف المتتالية  ..........،9 ،7 ،5 ،3فإن ح ن = -----------

.1
أ2 .ن

ب.

.2

2ن – 1

ج3 .ن

المتتالية الت ال تخضع لقاعدة معروفة ه -------------

أ------- ,8 ,6 ,4 ,2 .
ج.

د2 .ن 1 +

,

1
3

ب---------- ,11 ,7 ,5 ,3 ,2 .
د---- ,0.001 ,0.01 ,0.1 ,1 .

------- , ,

1 1
5 4

 .3ف المتتالية ( ...........،)1 + 27( ،)1 +9( ،)1 + 3فإن ح----- -- = 4
ب1 +31 .

أ31 .

ج82 .

 .4متتالية حدها األول ح ،1 = 1ح
أ5 .

ن1+

= 3 + 2ح

ب7 .

د13 .

فإن حدها الثان = ---- ---

ن

د53 .

ج17 .

 .5الحد العام (النون ) للمتتالية  ...........،7 ،3 ،1- ،5-هو -------
ب 4 .ن – 9

أ4 .

د4 .ن

ج4-9 .ن

 .6الحد الثالث ف المتتالية الت حدها العام ح ن = ن------------ = 1 - 3
ب27 .

أ26 .

ج9 .

 .7الحد العام (النون ) للمتتالية
أ)4-( .ن -
 .8المتسلسلة
أ.

4
ر

1

ب.
𝟒
𝟏

∞∑
ر=1

+

𝟒
𝟐

ب.

 ..........،4 - ،1 ،هو ---------

𝟏−
𝟒

ج.

1
4−

+

د8 .

𝟒
𝟑
ر
4

+...........+
∑20
ر=1

1−
4
𝟒
𝟎𝟐

ج.
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× ()4-

ن–1

د.

1−
4−x 4

ت تب على الصورة
ر
4

∞∑
ر=1

كالتال :
د.

4
ر

∑20
ر=1

 .9مجموع )2ر  −ر(ر=-------------- = ∑62
أ20 - .
.10

ب9 .

د7 .

ج8 .

)3ر (2 +ر=------------ = ∑81
ب116 .

أ120 .

د109 .

ج124 .

 .11عند إدخال  4أوساط حسابية بين العددين  29 ،4فإن عدد حدود المتتالية يصبح ----
ب5 .

أ4 .

د7 .

ج6 .

 .12المتتالية الحسابية من بين المتتاليات ه ------------
أ...........,7 ,5 ,2,3 .
ج,1 .

,

1
2

,

1
4

.........,

1
8

ب.............,5 ,3 ,2 ,1 ,1 .
د.........,25 ,21 ,17 ,13 .

 .13رتبة الحد الذي قيمته  144ف المتتالية ........،14 ،9 ،4هو ---------
أ28 .

ج30 .

ب29 .

د31 .

 .14إذا كونت األعداد  ،5ك 3 ،..........،ك.23 ،متتالية حسابية فإن قيمة ك ه -----
أ5 .
 .15إذا كانت

ج.

ب7 .

8

د10 .

 ،4س ،ص 5- ،حدود متتالية حسابية فإن قيمت س ،ص على الترتيب همـا

--------أ2 ,1 .

ب1 ,2 .

ج1 ,2- .

د2- ,1 .

 .16ف ـ المتتاليــة  ..........،96 ،98 ،100إذا كــان ح ن = 2 - 102ن فــإن رتبــة أول حــد
سالب هو -----------
أ49 .

ج51 .

ب50 .
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د52 .

 .17المتتالية الحسابية فيها ح ،3 = 1ح 15 = 7فإن ح------------ = 4
ب7 .

أ2 .

د11 .

ج9 .

 .18إذا كان مجموع أول ن من الحـدود فـ متسلسـلة يعطـى بالقاعـدة جــــــ

ن

=

ن
𝟐

]𝟐أ 𝟗 +د[ =

 450فإن عدد حدود هذه المتسلسلة = ------------
أ450 .

ج9 .

ب10 .

د8 .

 .19إذا كان مجموع ن حدا األولى ف متسلسلة حسابية = ن2 + 3ن فإن حدها الثـان = --
---أ5 .

ب.

ج10 .

8

د14 .

 .20مجموع المتسلسلة الحسابية  )21-( +.............+17+ 19 + 21هو ------
أ42 .

ب.

21

 .21متتالية حسابية فردية حدها العام ح

ج21- .
ن

د .صلر

= 2ن –  3فإن مجموع أول  15حد من حدودها هو

-----أ90 .

ب.

405

255

ج.

د690 .

 .22متتاليــة حســابية حــدها الخــامس =  9ومجمــوع الحــدود الســبعة األولــى منهــا  ،49فــإن حــدها
األول وأساسها على الترتيب هما ----------
أ2 ,1 .

ب1 ,2 .

ج2 ,4 .

د4 ,2 .

 .23متتالية حسابية مجموع حدودها الثالثة األولى  ،27فإن الحد الثان ف هذه المتتالية هـو --
-أ18 .

ب6 .

ج9 .
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د3 .

 .24متسلسلة حسابية حدها األول  ،5 -وحدها الرابـع =  1فـإن مجمـوع أول  10حـدود فيهـا =
-----أ18 .

36

ب.

د45 .

ج40 .
5

 .25متتالية هندسية أحد حدودها على الصورة 2 x 3
أ3 .

ب.

 .26المتتالية ،1 ،3

4

فإن ترتيب هذا الحد هو ------
د6 .

ج5 .

 .............،ه متتالية ---------------

𝟏
𝟑

ب.

أ .حساب ة
 .27إذا كونت األعداد

ندس ة
،

ج.

د .أوي ة

رد ة

ص 12 ،متتالية هندسية جميع حدودها موجبة فإن ص = ----

𝟑
𝟒

--أ.

ب9 - .

9

4

ج.

3

د.

 .28ف المتتالية  ...........،24 ،12 ،6 ،3فإن ح----------- = 5
أ8 .

ج36 .

ب24 .

48

د.

 .29إذا بدأ موظف عمله براتب شهري  360دينار ويتزايد هذا الراتب كل شهر بمعـدل

𝟏
𝟎𝟐

عمـا كـان

عليه ف الشهر السابق فإن مرتبه بعد  11شهر يصبح -------------
أ378 .

ب)1.05( 360 .

10

10

ج)1.05(+ 360 .

9

د )1.05( 360

 .30متتالية هندسية حدها الرابع  24وأساسها  2فإن الحد األول فيها = ------------
ب.

أ3 .

ج.

6

8

 .31متتالية هندسية حدودها موجبة فيها ح ،26 = 2ح
أ.

48

ب.

96

ج486 .
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د.
4

24

=  24فإن ح----- = 6
د972 .

6

 .32إذا كانت العالقة 2( 3
أ .حدين

 )1 -تمثل مجموع متسلسلة هندسية فإن عدد حدودها =-----

ب 3 .حدود

د 6 .حدود

ج 5 .حدود

 .33ر 5ر=---------- = ∑41
أ20 .

120

ب.

د870 .

ج780 .

 .34مجموع أول خمس حدود من المتسلسلة  972 +.........+ 36 + 12 + 4هو-----
--ب729 .

أ486 .

د968 .

ج484 .

 .35اشــترت ســيدة ســيارة بســعر  15أف دوالر إذا كانــت قيمــة الســيارة تتنــاقص بمقــدار  %30فــإن
قيمة السيارة بعد مرور  5سنوات ه ------------
5

ب)0.7( x 1500 .

أ)0.3( x 1500 .

4

5

ج)0.3( x 15 .

د)0.7( x 15 .

4

 .36إذا كان مجموع الحدود الستة األولى من متتاليـة هندسـية يسـاوي تسـعة أمثـال مجمـوع الحـدود
الثالثة األولى منها فإن أساس المتتالية = --------------
أ.

ب.

2

4

ج.

د16 .

8

 .37مجموع المتسلسلة الالنهائية الت حدها األول أ وأساسها ر هو ------
أ.
ج.

 | ,ر | < 1

1
أ−ر
أ
−1ر

ب.

 | ,ر | >1

+ 3 .38
أ3042 .

𝟐𝟒𝟎.
𝟏𝟎.𝟎𝟏−

د.

1
أ−ر
أ

 | ,ر | > 1
 | ,ر | < 1

−1ر

= ---------------

ب3.42 .

ج3.42 .
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د3.01 .

 .39مجموع المتسلسلة الالنهائية + 1 + 2
أ8 .

ب.

6

ج.

𝟏
𝟐

= ---------------

4

 .40إذا كان مجموع متسلسلة هندسية النهائية  24وكان أساسها
أ36 .

ب.

18

ج16 .
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د2 .
𝟏
𝟑

فإن حدها األول = ----
د.

12

مفتاح االجابة
رقم السؤاى أ

ب

ج

رقد د د د د د د د د د د د د د د ددم أ

د

السؤاى

1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40
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مفتاح اإلجابات الصحيحة على االختبار
رقم السؤاى أ

ب

ج

1

22
X

3
x
X

5
6

x

23

X

24

X

25

X
x

26

x
X

7

X

8
9

X

21

x

السؤاى

X

2

4

د

رقد د د د د د د د د د د د د د د ددم أ

ب

ج

27

X

28

X
x

29

x

10

X

30

11

X

31
X

12

x
x

32

X

13

X

33

X

14

X

34

X

15

X

35

16

X

36

X

17
18
19
20

x
x

37

X

38

x
X

151

د

X
x

39

X
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ملحق ()4
جدول مواصفات االختبار التحصيل ف وحدة المتتاليات والمتسلسالت -الحادي عشر -علوم
الموضوع

المستوى

 .1مفهوم المتتالية

التذكر

الفهم

التطبيق

التحليل

التركيب

المجموع

%24

%13

%43

%11

%9

%100

1

1

3

1

1

7

%16
.2المتسلسالت

1

___

2

___

___

3

%9
.3المتتاليات الحسابية

1

1

3

1

1

7

%16
.4مجمــــــــوع المتسلســــــــلة

1

1

3

1

1

7

الحسابية

%16
.5المتتاليــــــات الهندســــــية

1

1

3

1

1

7

%19
.6المتسلســـــلة الهندســـــية

1

1

2

1

المنتهية ومجموعها

___

4

%12
.7المتسلســـــلة الهندســـــية

1

1

1

1

___

4

الالنهائية
%12
المجموع

7

6

17

%100

152

6

4

40

عدد فقرات االختبار =40فقرة
عدد درجات االختبار =  40درجة
عدد أهداف التذكر = 11
عدد أهداف الفهم = 6
عدد أهداف التطبيق = 19
عدد أهداف التحليل = 5
عدد أهداف التركيب = 4
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ملحق ()5

جامعة األزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التر ية
ماجستير المناهج وطرق التدريس
اختبار مهارات التفكير التممل ف مبحث الرياضيات للصف الحادي عشر – علوم.
أصتي الطالبة:
السالم عل كم ورحمة هللا وعركاتث
الريات قراتة التعل مال التال ة بدقة قبل البدت اإليابة.
-5

يه دددف د د ا ااصتب ددار ضل ددي ق ددام م ددد مس ددتو اكتس دداب لمه ددارال التلكي ددر الت ددأملي ددي وح دددة

المتتال ددال والمتسلسددالل و ددي (المالحظددة – الكشددف عددن الم الطددال – الوصددوى ضلددى اسددتنتايال –
ضعطات تلسيرال مقنعة – وّ حلوى مقترحة).

-6

أقرئي السؤاى بعنا ة ودقة قبل اإليابة عل ث.

-8

ااصتبار مكون من  29سؤاى وكل سؤاى مكون من أرع بدائل

-7
-9

-10

عل

اصت ار ضيابة واحدة صح حة قط من بين اإليابال المعطاة.

ّعي ضيابت

ي (أ ,ب ,ج ,د)

ي بطاقة اإليابة المر قة بوّ الرمأ ( )أسلل اإليابة الصح حة.

ا ااصتبار صاص بدراسة الباحية ول س لث عالقة بالدريال المدرس ة للطالبة.

الباحية
تهان نبيل الدم
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ّ دائرة حوى رمأ اإليابة الصح حة يم انقلث ضلى ملتاح اإليابة:
.1
،1

من خالل المالحظة والتممل ف شكل المتتالية التالية:
𝟏
𝟒

،

،

𝟏

𝟏
𝟗

 .........،ن الحد العام له ف المتتال ة و حن = ----------

𝟔𝟏

ن

أ.

ب.

ج.

1
ن

 -2من خالل المالحظة والتممل للمتسلسلة التالية:

د.

1
2

ن

1
3

ن

)203 ×5( + ..................+ )33 ×5( + )23 ×5( + )3 ×5( + 5
ن الميموع السابق كتب باستصدام الرمأ ∑
∑20
ب + 5 ) .ر(3
ر=1

∑20
أ ) .ر  + 5ر(3
ر=0

∑20
د + 5) .ر(3
ر=1

∑20
ج ) .ر  + 5ر(3
ر=1

 -3من خالل المالحظة والتممل للمتتاليات التالية فإن المتتالية الحسابية ه :
أ............,7 ,3 ,1- ,5- .
ج.

1

,

5

1

,

1

,.........,

15 10

1
20

ب............,3- ,3 ,3- ,3 .
د..........,7 ,5 ,3 ,2 .

 -4سقط جسم من ارتفاع  1600قددم سـقوطا حـ ار .فقطـع مسـافة 16قـدما فـ الثانيـة األولـ 48 ،
قدم ا ف الثانية الثانية ،و  80قدم ا ف الثانية الثالثة ...وهكذا مـن خـالل المالحظـة والتممـل للشـكل
المقابل الذي يمثل المسملة .ما مجموع المسافات المقطوعة ف الثوان األر ع األول ؟
أ 12 .قدم
ج 256 .قدم

ب160 .قدم

16

ن =1

د400 .قدم.

48

ن=2

80
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ن=3

 -5من خالل المالحظة والتممل للشكل المجاور جدي مجموع المتسلسلة الالنهائية:
أ.

ب6 .

8

د.

يد4 .

2

 -6واحدة من المتتاليات التالية ال تخضع لقاعدة مشهورة
أ.............,8 ,6 ,4 ,2 .
ج, , .
1 1
5 2

1

,

1

ب.................,7 ,5 ,3 ,2 .
د......................,7 ,7 ,7 .

.......,

11 8

 -7كل ما يل يعتبر من خصائص رمز المجموع (∑) عدا واحد:
ن
أ .جـــ ر= = ∑1يد د ن

ج ) .ھ

ر  ±ح ر(ر=𝟏ن∑

ب .أ ر ر=𝟏ن∑ =
ح

= ھ

ر ر=𝟏ن∑

±

د ) .ھ

ح ر ر=𝟏ن∑

ح

ر

ن∑

ر=𝟏

ر ÷ ح ر(ر=𝟏ن∑

أ

= ھ

ر ر=𝟏ن∑

÷

ح ر ر=𝟏ن∑

 -8إذا كانت المسافة باألمتار الت يقطعها جسم ساقط سقوط ا ح ار بعد ن ثانية من سقوطه تعط
بالقانون ف =  4ن ،2فـإن واحـدة ممـا يلـ ال تنتمـ لمتسلسـلة المسـافات المقطوعـة فـ الثـوان

الست األولى.

ب48 .

أ36 .

ج100 .

 -9ف المتتالية الحسابية حن الغير ثابتة فإن ح + 4ح
أ.

ح+ 6ح10

ب .ح+ 7

ح9

ج.

د.144 .

12

≠.................

ح+ 3

د .ح+ 3

ح14

ح13

 .10متتالية حسابية حدها الخامس يزيد عن حدها الثالث بمقدار  ،6ومجموع حديها الرابع والثـامن
يساوي  38فإن واحدا مما يل ال يعتبر حدا للمتتالية..................:
أ35 .

ب.

يد.

28
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13

د.

7

 .11إذا أدخــل  3أوســاط حســابية بــين العــددين  1 ،17فــإن واحــدا ممــا يلـ ال يعتبــر مــن األوســاط
الحسابية.
أ.

ب.

5

يد.

13

د.

7

.9

 .12إذا كــان جـــــ ن = 2ن 7 – 2ن يمثــل مجمــوع ن حــدا األولــى هــذا األولـ مــن متتاليــة حســابية
واحدا مما يل
ليس حدا من حدود المتتالية............................
ب1 - .

أ5- .

د19 .

يد10 .

 .13واحدة من المتتاليات التالية ليست هندسية
أ.....,10 ,40 ,160 .

ب.........,135- ,45 ,15 - ,5 .

يد......,0.001 ,0.01 ,0.1 ,1 .

د..................,33 ,26 ,19 ,12 .

 .14إذا كان الحد الرابـع فـ متتاليـة هندسـية هـو  ،16والحـد األول هـو  2فـإن واحـدا ممـا يلـ ال
يعتبر حدا من حدود المتتالية:
أ8 .

ب15 .

د64 .

يد32 .

 .15واحــد ممــا يلـ ال يعتبــر وســطا هندســيا مــن األوســاط الثالثــة الهندســية الداخلــة بــين 243 ،3
هو............
أ9 .

ب18 .

د81 .

يد27 .

 .16إذا كان مجموع الثالثة حدود األول ف متتالية هندسية =  21ومجمـوع الثالثـة حـدود التاليـة
لها يساوي  168فان واحدا مما يل ال يصلح أن يكون حدا من حدود المتتالية.
أ5 .

ب12 .

يد24 .

 .إذا كــان لــديك متتاليــة معرفــة كالتــال ح،1= 1ح،3 = 2
الثالث للمتتالية =..................
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د4 .
حن2+

= 3+2

حن

نســتنتج أن الحــد

ب13 .

أ5 .

د53 .

ج17 .

 .18إذا كـان لـديك متتاليـة حـدها العـام حن = 2ن  15 +ومتتاليـة أخـري حـدها العــام ك ن = ن
نستنتج أن العالقة بين ح,3
أ .ح= 3

 .19نستنتج أن (
أ.

ي أن --------------

4

ب .ح> 3

4

1
ك1+

-

1
ك

2

يد .ح< 3

4

د+ 3 .

4

4

=

ح3

∞∑ =.........................
(
ر=1

صلر.

ج.

ب1 .

د∞ .

1-

 .20إذا كان ب هو الوسط الحساب للعددين أ ،جـ نستنتج أن 2ب =.............
أ( .أج)

2÷1

ب( ± .أج)

2÷1

ج .أ+ج

د( .أ+ج) ÷ 2

 .21نستنتج أن العالقة بين الوسط الحساب والوسط الهندس ه ........................:
أ.

الوسط الحسابي > الوسط الهندسي.

ب .الوسط الحسابي ≥ الوسط الهندسي.
ج .الوسط الحسابي < الوسط الهندسي
د.

الوسط الحسابي ≤ الوسط الهندسي.

 .22نســتنتج أن الفــرق بــين مجمــوع أول ن عــدد زوج ـ موجــب و ــين مجمــوع أول ن عــدد فــردي
موجب لجميع قيم ن الطبيعية هو...............
أ .ن.

ب2 .ن.

 .23إذا كان س  1س
أ .متتالية حسابية

2÷1

ج .ن– 1
س

4÷1

د .صلر

 = ..........سم نستنتج أن م تمثل.......

ب .متسلسلة حسابية ج .متتالية هندسية
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د .متسلسلة هندسية

 .24يرجع االهتمام بإيجاد أساس المتتالية ل ل مما يل عدا واحد-:
أ .للتميأ بين المتتال ة الحساب ة والهندس ة.
ب .ايياد الحد النوني المطلوب.
ج .ايياد ميموع ن من الحدود.
د .لمعر ة الأمن المست ر لحل المسألة.
 .25يفسر المجموع

𝟎𝟏∑
)ر ( 𝟔 −
ر=𝟑

أنه...........

أ .ميموع  7حدود متتال ة ابتدات من الحد اليالق وانتهات بالعاشر = 4-
ب .ميموع  8حدود متتال ة ابتدات من الحد اليالق وانتهات بالعاشر = 4-
ج .ميموع  7حدود متتال ة ابتدات من الحد األوى وانتهات بالعاشر = 4-
د .ميموع أوى  10حدود متتال ة ابتدات من الحد اليالق وانتهات بالعاشر = 4-
 .26ف بعض المتتاليات ال يوجد لها حد عام بسبب:
أ .ألنها ا تصّ لقاعدة معينة.

ب .ألنث ا مكن ضيياد عدد حدود ا.

ج .ألنث ا مكن تصن لها لمتتال ة حساب ة أو ندس ة.

د .ألنث ا مكن ضيياد ميموعها.

 .27إذا اشتري رجل سيارة بمبلغ  8000دينار وكانت قيمة السيارة تتناقص بمعدل  %10كـل سـنة
فإن ذلك يفسر أن متتالية أسعار السيارة ف نهاية كل سنة ه ................
أ .متتال ة حسداب ة .ب .متتال دة ندسد ة.

ج .لد س حسداب ة وا ندسد ة .د .ا تصّد لقاعددة

معينة
 .28أرادت هبة أن تجد مجموع األعـداد الصـحيحة المحصـورة بـين  200 ،1وال تقبـل القسـمة علـى
 .7ماذا تقترح عليها أن تفعل..............
أ .أن تيد ميموع أوى  200عدد يم تيم معث ميموع األعداد التي ا تقبل القسمة علي .7
159

ب .أن تيد ميموع أوى  200عدد يم تيم معث ميموع األعداد التي تقبل القسمة علي .7
ج .تيد ميموع أوى  200عدد يم تطرح منث ميموع األعداد التي ا تقبل القسمة علي .7
د .تيد ميموع أوى  200عدد يم تطرح منث ميموع األعداد التي تقبل القسمة علي .7
 .29تت اثر البكتيريا فتصبح الواحدة اثنتين كل نصف ساعة فإذا كان عدد البكتيريا فـ اسـم  3مـن
الحليــب  1000بكتيريــا ف ـ الســاعة الخامســة صــباح ا .مــاذا تقترح ـ أن نفعــل لحســاب عــددها ف ـ
الساعة التاسعة صباحا؟
أ.

نشكل متتال ة حساب ة تميل عدد البكتيريا ي كل نصف ساعة يم نحسب ميموعها.

ب .نشكل متتال ة ندس ة تميل عدد البكتيريا ي كل نصف ساعة يم نحسب ميموعها.
ل .نشكل متتال ة حساب ة تميل األأمنة يم نحسب ميموعها.

ق .نشكل متتال ة ندس ة تميل األأمنة يم نحسب ميموعها.
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مفتاح اإلجابة على اختبار التفكير التممل

أ

ب

ج

د

رقم السؤاى

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15
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مفتاح اإلجابة على اختبار التفكير التممل
أ

ب

السؤاى

X

2
X

X

4

7

22

X
X

9

18

X
X
X
X

21
X

8

17

X

20

X

6

16

X

19

X

5

10

د

X

1
3

ج

رق د د د د د د د د د د د د د د د ددم أ

X

23

X

24

X
X

25

X

11

X

26

12

X

27
X

13
14

X

15

X

ب
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