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اإلهداء

إلى من يسكن قلبى
وإلى من تذرف لفراقه عينى
وإلى من تهفو إليه روحى .........إليك يا رسول هللا
وإلى من رخصت أرواحهم ً
فداء للوطن  ......إليكم شهداء فلسطين
إلى نبع حنانى وبلسم وجدانى ......إليك يا أمى
إلى مصدر سعادتي ووحىي إلهامي .....إليك يا أبي
إلى العزيز الغالى ........إليك يا زوجي
إلى من أفديهم بروحي.......إليكم إخوتي وأخواتي
إلى أروع أشخاص يسكنون قلبى ....إليكم أحبتي
إليكم جميعا أهدى جهدى املتواضع بعد أن أصبح حلمى حقيقة ,وبعد أن أشررقت شم رىى
لتنير دروبكم بالخير والوفاء.

الباحثة


ب

شكروتقدير
لتجسد أجمل عبارات الشكر والثناءوان الكلمات لتقف عاجزة،
تتهادى الحروف بكلماتها ّ
والعبارات تائهة ،بل واألفكار قاصرة عن الشكر وان من تمام شكر اهلل شكر الناس.
فإنني في هذا المقامأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساعدني حتى تمكنت من إنهاء

رسالتي هذه ،وأخص بالذكر الدكتور (عبد العظيم المصدر)والدكتور (عمر دحالن) –حفظهما اهلل
 -ورعاهما على قبولهما اإلشراف على هذه الرسالة ما بذله من نصح وارشاد ،وأسأل اهلل العظيم

لهما التوفيق.

كماأتقدم بالشكر والمتنان وخالص التقدير والعرفان لكل من السادة عضوي لجنة المناقشة:
الدكتور/

خالد عبد الدايم

 -حفظه اهلل –

الدكتور/

راشد أبو صواوين

 -حفظه اهلل –

على تفضلهما بقبول هذه الرسالة ومناقشتها
كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعتي العزيزة ممثلة برئيسها الدكتور عبد الخالق الف ار
–حفظه اهلل.-
ولكل من ساندني وساعدني في تحقيق حلمي.
وأخي ار حررت هذه السطور بلسان اإلمكان ل بقلم التبيان فالمدح والثناء ل يوفيكم حقكم

ألنكم كرماء مبدعون ل تتركوا خلفكم إل اإلبداع والكلمة الطيبة.

ول و و و و و و و و ووأنني أوتيو و و و و و و و ووت ك و و و و و و و و ول بالغو و و و و و و و ووة

وأفني و و و ووت بح و و و وور النط و و و ووق ف و و و ووي ال و و و وونظم والنث و و و وور

لمو و و و ووا كنو و و و ووت بعو و و و وود القو و و و ووول إل مقص و و و و و ار

ومعترفو و و و و و وا ب و و و و و ووالعجز ع و و و و و وون واج و و و و و ووب الش و و و و و ووكر

أسأل اهلل العظيم أن يوفقني واياكم لكل ما يحبه ويرضاه ،والحمد هلل رب العالمين.


ت

ملخص الدراسة
هﺩفﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى وضع تصور مقترح لمحتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس

األساسى وﺍلمقﺭﺭ مﻥ قبل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍلتﺭبية ﻭﺍلتعليﻡ بالسلﻁة ﺍلﻭﻁنية ﺍلفلسﻁينية وفق نموذج أبعاد
التعلم عند مارزانو حيﺙ ﺍستخﺩمت ﺍلباحثة ﺍلمنهج ﺍلﻭصفي ﺍلتحليلي فوي ،تحليل محتوى الوحدة
بكتاب اللغة العربية وقامت بإعداد قائمة بأبعاد التعلم والمهارات الالزم توافرها فى محتوى وحدة
بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى بهدف إعداد أداة الدراسة ،ثم قامت الباحثة بتحليل

محتوى الوحدة فى ضوء أبعاد التعلم والمهارات الالزم توافرها والتى أجمع عليها المحكمون ألداة

الدراسة ،وقد استخدمت الباحثة التك اررات والنسب المئوية فى المعالجة اإلحصائية.
وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

أن مهارة الستنباط كانت أكبر المهارات في بعد تعميم وتنقيح المعرفة تركي از في محتوى

الوحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى ،حيث كانت نسبتها من إجمالي تك اررات
البعد  ،%27.5تليها مهارة بناء الستقراء بنسبة  ،%21.7ثم مهارة تحليل وجهات النظر

بنسبة  ،%18.8ثم مهارة بناء األدلة الداعمة بنسبة  ،%15.9ثم مهارة المقارنة بنسبة ،%8.7
ثم مهارة التصنيف بنسبة  %4.3ومهارة تحليل األخطاء .%2.9

أن مهارة اتخاذ القرار كانت أكبر المهارات في بعد الستخدام ذي المعنى للمعرفة تركي از في
المادة العلمية حيث بلغ نسبته المئوية  %55.2من إجمالي تك اررات البعد ،تليها مهارة حل

المشكالت بنسبة  ،%31ثم مهارة بحث النسب التجريبي فكانت نسبتها  ،%10.3أما مهارة

الختراع .%3.4

وبناء على النتائج السابقة إرتأت الباحثة أن محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف

السادس األساسى التي موضع الدراسة يحتاج إلي عملية أثراء بسبب زيادة التركيز في عدة مهارات

على حساب مهارات أخرى ،ولذلك قامت الباحثة بوضع تصور مقترح لمحتوى وحدة بكتاب اللغة
العربية للصف السادس األساسى حيث راعت التوازن فى المهارات الالزمة ألبعاد التعلم فى محتوى

الوحدة والتى اقتصرت على البعدين التاليين-:

 البعد الثالث وهو تعميم وتنقيح المعرفة ويتضمن المهارات العقلية التالية :المقارنة والتصنيفوالستقراء والستنباط وتحليل األخطاء وبناء األدلة الداعمة وتحليل وجهات النظر.


ث

 البعد الرابع وهو الستخدام ذى المعنى للمعرفة ويتضمن المهارات العقلية التالية :اتخاذ القراروحل المشكلة والختراع والبحث التجريبى.

و بعد تحليل محتوى الوحدة بالتصور المقترح توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
أن حجم التك اررات الفعلية للتصور المقترح لمحتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف

السادس األساسى لجميع المهارات في بعدي تعميم وتنقيح المعرفة والستخدام ذي المعنى للمعرفة
يساوي حجم التك اررات المعيارية ،مما يعني أن محتوى الوحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس

األساسى وفقا للتصور المقترح تراعي النسب المعيارية التي تم التوصل إليها من خالل مجموعة

من المحكمين ،وهذا يدل على أن التصور المقترح للوحدة يتضمن بعد تعميم وتنقيح المعرفة وبعد

الستخدام ذي المعنى للمعرفة بنسبة .%100

وفى ضوء نتائج الدراسة توصلت الباحثة إلى التوصيات التالية :
 -1ضرورة مراعاة التوازن فى مها ارت أبعاد التعلم عند إعداد مناهج اللغة العربية الفلسطينية
للمرحلة األساسية.

 -2يجب أن يشتمل كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى على المهارات المتوفرة فى أبعاد
التعلم وفق نموذج مارزانو.


ج

Abstract
The study aimed to conceptualize a proposal to the content of a unit
in the book of the Arabic language for the primary Sixth grade which is
recognized by the Ministry of Education in the Palestinian National
Authority in accordance with the model of the learning dimensions of
Marzano. The researcher used the descriptive analytical method to analyze
the content of a unit in the book of Arabic language, and prepared a list of
the dimensions of learning and the required skills in the content of the
unit in Arabic language book for Sixth in order to prepare the tool of the
study, then the researcher analyzed the content of the unit according to the
dimensions of learning and required skills and unanimously are approved
by the arbitrators for the tool of the study, and the researcher used
frequencies and percentages in the statistical treatment.
The researcher found many results which are including:
The deduction skill was the highest skill in the dimension of
generalization and emendation of the acknowledge which focused on the
content of a unit in the book of Arabic language for the primary Sixth
grade, its percentage of the total frequencies of the dimension was 27.5%,
followed by the induction skill building was 21.7%, then the skill of
opinions analysis was 18.8%, the skill of building supporting evidences
was 15.9%, then the skill of comparison was 8.7%, the skill of
classification was 4.3%, and the skill of errors analysis was 2.9%.
The skill of decision-making was the highest skills in the dimension of
the conceptual use of acknowledge which focused on the subject was
55.2% of the total frequencies of the dimension, followed by the skill of
problems solving was 31%, then the skill of empirical search percentage
was 10.3%, while the skill of the invention was 3.4 %.
According to the previous results, the researcher considered that the
content of the unit in the book of Arabic language for the primary Sixth
grade is needed enrichment process because of the increasing of focusing
on skills compared with other skills, so the researcher conceptualized a
proposal to the content of unit in the book of Arabic language for the
primary Sixth grade and took into account the balance in the required skills
for the learning dimensions in the content of the unit which on the
following dimensions:- The third dimension is generalization and emendation of the
acknowledge which includes the following mental skills:

ح

comparison, classification, induction, deduction, errors analyzing,
building supporting, and opinions analysis.
- The fourth dimension is the conceptual use of the acknowledge
which includes the following mental skills: decision-making,
problem solving, inventions, the empirical research.
After conceptualizing a proposal for analyzing the unit, the researcher
many of results which are:
The actual frequencies for the proposal of the content of a unit in the
book of Arabic language for the primary Sixth grade for all skills which
include the dimensions of generalization and emendation of the
acknowledge and the conceptual use of acknowledge equaled the
normative frequencies. This means that the content of the unit in the book
of Arabic language for the primary Sixth grade according to the proposal
takes into account the normative percentages which have resulted by a
combination of arbitrators. Also, this means that the proposal of the unit
which includes the dimensions of generalization and emendation of the
acknowledge and the conceptual use of acknowledge is 100%.
According to the results of the study, the researcher put the following
recommendations:1- The necessity of balance in the learning dimensions when preparing
the Palestinian curriculums of Arabic language for the primary
stage.
2- The curriculum of Arabic language of the primary Sixth grade
should include the skills of learning dimensions according to
Marzano’s model.
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الفصل األول

مشكلة الدراسة وأبعادها
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 أهمية الدراسة.
 حدود الدراسة.
 مصطلحات الدراسة.

الفصل األول

مشكلة الدراسة وأبعادها
مقدمة:
يشهد العالم اليوم حركات جديدة في تصميم المناهج المدرسية ،وتطويرها بهدف تحسين

مستويات التعليم المختلفة في المؤسسات التربوية بكافة عناصرها ،ومكوناتها الرئيسة ،ولم تعد
دراسة المنهاج المدرسي مقتصرة على معالجات عميقة للمحتوى ،وانما أصبحت تتناول التربية

بأبعادها المختلفة فهي تشتمل على األهداف ،والمحتوى ،وطرائق التعليم والتعلم ،والتنظيم المدرسي،

والتقويم كما تتخذ اآلن في كثير من بلدان العالم ق اررات جذرية حول المناهج المدرسية لتحسينها
وتطويرها بهدف تحسين مخرجاتها.
لذا ظهرت الحاجة لمراجعة المنهاج الدراسي ،وتحليلها ،وتقويمها ،وتطويرها لمواكبة التطور
العلمي والتكنولوجي ،خصوصا ،تقويم ،وتحليل محتوى الكتب المدرسية كونها عملية تشخيصية

عالجية تقود إلى تطوير المناهج ،وتحسين مستوى الكتب من خالل الحذف ،واإلضافة والتعديل،
والعملية التعليمية في بالدنا أحوج ما تكون لتحسين أدائها في كافة عناصرها كما أنها في حاجة

ماسة إلى التغيير لبناء إنسان يتميز باإلبداع ،واإلتقان ،والالفت للنظر بأن المؤسسات التعليمية في

فلسطين أحدثت نقلة نوعية في تحسين المناهج ،لكنها تستوجب تكثيف الجهود لتطويرها بشكل
أفضل حيث أن رقى المجتمع مرتبط بتطور المناهج الدراسية المطبقة فيه.
يواجه العالم اليوم تغيرات سريعة ،ومتتالية في كافة جوانب الحياة نتيجة للتطورات العلمية،

والتكنولوجية المتسارعة في جميع المجالت ،ول شك أن هذه التغيرات والتطورات تشكل تحديا
للتربية بصفة عامة ،والتربية العلمية بصفة خاصة ،فلم يعد بمقدور التربية العلمية التركيز فقط على
ثقافة األهداف التحصيلية التي تركز في مجملها على تصنيف بلوم المعرفي ،بل أصبحت اليوم

مطالبة بالتحول نحو تنمية مضامين ،وأبعاد تربوية ذات قيمة حياتية مثل :القدرة على اتخاذ

الق اررات ،والقدرة على ممارسة التفكير بشكل فعلى بما ينمي اإلبداع والتحليل والنقد العلمي.

(األستاذ)13 :2005 ،
واللغة العربية هي لغة مهمة من بين ثالثة ألف لغة في العالم ،وتعتبر اللغة العربية من

اللغات المقدسة فهي لغة القران الكري ،والتي تجمع فيها كلمات دينية لكافة لغات األديان ،ولقد
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عرف عظمة اللغة العربية من اطلع عليها وتعلمها وغاص في أسرارها ،قال تعالى[ :إِنَّا َأ ْنزَ ْلنَا ُه
ون] "يوسف ،آية  ،"2وقوله تعالى[ :إِنَّا َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآنًا َع َربِ ًّيا لَ َع َّلك ُْم
ُق ْرآنًا َع َربِ ًّيا لَ َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
ون]"الزمر ،آية ."2
َْي ِذي ِع َوجٍ َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
َت ْع ِق ُل َ
ون]"الزخرف ،آية  ،"3وقولة تعالىُ [ :ق ْرآنًا َع َربِ ًّيا غ ْ َ
تعﺩ ﺍللغة في ﺍلمنهاﺝ ﺍلمﺩﺭسي ﺇحﺩﻯ ﺍلﻭسائل ﺍلمهمة ،في تحقيﻕ ﺍلمﺩﺭسة لﻭﻅائفها،
للتﻁوﻭﺭ ﻭﺍلتقوﺩﻡ فاللغة ﺃهﻡ ﻭسائل ﺍلتصال ،ﻭﺍلتفاهﻡ بيﻥ ﺍلتلميﺫ ﻭبيئته ،ﻭهي ﺍألساﺱ ﺍلوﺫﻱ تعتموﺩ
عليوه تﺭبيته في جميع ﺍلنﻭﺍحي ﺍلجسمية ،ﻭﺍلعقلية ،ﻭﺍلجتماعية ،ﻭهي ﺃﺩﺍته للوتعلﻡ ،ﻭﺍكتساب

ﺍلمفاهيﻡ ،ﻭﺍلمعاني ،ﻭفهﻡ مﻭﺍقﻑ ﺍلحياﺓ( .مﻭسى)18 :2000 ،

ﻭفي ﺍلعصﺭ ﺍلحﺩيﺙ تهيأﺕ للغة عﻭﺍمل جﺩيوﺩﺓ ،ﻭقوﺩ ﺍﺭتقوﺕ ﺍلصحافة ،ﻭﺍنتشﺭ ﺍلتعليﻡ

ﻭﺃنشﺊ مجمع ﺍللغة ﺍلعﺭبية ،ﻭهي ﺍللغة ﺍلﺭسمية في جميوع ﺍألقﻁاﺭ ﺍلعﺭبية ،ﻭلغة ﺍلتفاهﻡ بيﻥ
جميع ﺍلشعﻭﺏ ﺍلعﺭبية ،كما ﺃنها لغة ﺍلتعليﻡ فوي جميوع ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ،ﻭﺍلمعاهﺩ ،ﻭﺃكثر ﺍلﻜلياﺕ

ﺍلجامعية كما ﺃنها ﺍليﻭﻡ لغة ﺃساسية فوي ﺍلحاسوﻭﺏ ﻭﺍلنتﺭنﺕ ،ﺇﺫ مﻥ حﻕ ﺍللغة علينا ﺃﻥ نخلﺹ
لها ،ﻭﺃﻥ نبﺫل ﺍلجهوﻭﺩ لﺭفوع شوأنها بويﻥ شعﻭﺏ ﺍلعالﻡ ،ﻭمﻥ حقها في ﺍلميﺩﺍﻥ ﺍلتعليمي ﺃﻥ نﻭليها

ﺃكبر قسﻁ مﻥ ﺍلعناية ،ﻭﺍلهتمواﻡ ،ﻭلعل مﻥ مﻅاهﺭ الحتفاءﺀ بها ،ﻭالولء لها في ميﺩﺍﻥ ﺍلتعلويﻡ ﺃﻥ
نجعول ﺍلتلميوﺫ يمتلوﻙ مهاﺭتها ،ﻭمهاﺭﺍﺕ تثﺭﻱ ﺍللغة ﺍلعﺭبية ،ﻭﺫلﻙ بغﺭﺱ هﺫه ﺍلمهاﺭﺍﺕ في

ﺍلمناهج ﺍلمﺩﺭسية(.العثامنة)41 :2008 ،
و من أجل ذلك اهتم الباحثون والمربون التربويون وعلماء اللغة في الوطن العربي بتطوير

كتب اللغة العربية وذلك وفق ا لحاجات المتعلمين ومتطلبات المجتمع ،باعتبار أن الكتاب المدرسي
عنصر مون عناصر المنهاج ،واألداة الوحيدة التي يستخدمها المعلم والمتعلم في عمليتوي التعلويم

والتعلّم ،فك ّل خلل في هذا العنصر من عناصر المنهاج قد يوؤثر سولبا فوي بواقي العناصر األخرى،
ويكون الناتج التحصيلي منخفضا .
هذا الواقع دفع كثي ار من الباحثين التربويين اليوم إلى تطوير المناهج وفق أسوس علمية

وموضوعية ،ومن أهم األدوات التي استخدمت فوي هوذا التطووير تحليول المحتوى ،ألنه يعطينا

مؤشرات علمية دقيقة عن واقع الكتب ،والقاء الوضوء على جوانب القوة والضعف فيها من خالل

استخدام تحليل المحتوى( .حورى)125 :2010 ،
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لهذا قامت الباحثة بإلقاء الضوء على محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للوصف السادس

األساسي وذلك بتحليل المحتوى بغية الكشف عن نقاط الضعف فيها ،من أجل تجاوزها ،واإلسهام
فوي تطووير هوذه الكتوب شوكالا ومضمونا.
ومن المتعارف عليه أن العملية التعليمية تعتمد على دعائم كثيرة ،ويعد الكتاب المدرسي

دعامة أساسية من بين هذه الدعائم ،حيث يوضع الكتاب المدرسي ضمن خطة تستهدف تعليم
التالميذ والرتقاء بخبراتهم ،بما يتناسب واألهداف الخاصة بالمنهج طبقاا للصف الدراسي والمرحلة
التعليمية.
ويعد الكتاب المدرسي من أهم وسائل تعليم المواد الدراسية بصفة عامة ،فهو أداة العملية
ّ
التعليمية ،وهو الوعاء الذي ينهل منه التلميذ ما يحتاج إليه في الدراسة ،فإذا بني الكتاب على أسس

تربوية سليمة ،واحتوى مادة مفيدة ،وظهر بإخراج ّجذاب ،وصيغ بأسلوب سلس مقروء ،ساعد في
تحقيق أهداف المنهاج.

ويرى كل من "مرعي والحيله" ( )2000أن الكتاب المدرسي نظام كلي يتناول عنصور
المحتوى في المنهاج ،ويشتمل على عدة عناصر ،األهداف والمحتووى واألنشوطة والتقوويم ،ويهدف
إلى مساعدة المعلمين للمتعلمين ،في صف ما ،وفي مادة د ارسوية موا ،علوى تحقيوق األهداف

المطلوبة كما حددها المنهج.

ﻭنﻅﺭﹰﺍ لﺫلﻙ ﻭحتى يصبح ﺍلﻜتاﺏ ﺫﺍ قيمة تﺭبﻭية عالية ينبغي ﺃﻥ يصمﻡ بعنايوة موﻥحيﺙ

ﺍختباﺭ مﻜﻭناته ﻭتنﻅيﻡ خبﺭﺍته التعليمية وانتاجه شكال ﻭموضمﻭنﹰا بموا يالئوﻡ ﺍألسوﺱﺍلمعﺭفية
ﻭﺍلنفسية ﻭﺍلتﺭبﻭية ﻭﺍلفنية ﻭﺍلتقنية ،ليﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ فاعلة تيسﺭ على ﺍلﺩﺍﺭسيﻥ عملية ﺍلتعلﻡ ،ﻭتسهﻡ

في تحقيﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭية ﺍلمﻭجهة لبناء ﺍإلنساﻥ ﺍلمتﻜيﻑ مع ﺍلمستجﺩﺍﺕ ﻭﺍلﺫﻱ يقﻭﻡ بﺩﻭﺭ

ﺍجتماعي متميﺯ(.ﺍلخﻭﺍلﺩﺓ)31 :2004 ،

مهما في عمليتي التعلم والتعليم ،ومن الضرورى أن
واذا كان الكتاب المدرسي بشكل عام ا
يخضع لعمليات التقويم المختلفة ،فلقد كان موضوع المناهج الدراسية ،وتحليل الكتب المدرسية محل
اهتمام مستمر من قبل التربويين في الوطن العربي بصفة عامة ،وفي فلسطين بصفة خاصة ،وان

كانت عملية تحليل الكتب المدرسية ضرورة ،ومهمة فإن عملية تحليل اللغة العربية أهم ،فاللغة

العربية تحظى باهتمام الكثير من الباحثين.
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تتناول الدراسة كتاب اللغة العربية للصف كأداة رئيسة في عملية تدريس اللغة العربية،

وألنه يمثل الوجه التطبيقي للمنهاج التربوي ،وهو يشكل الوعاء الذي يحوي المادة التعليمية التي
يفترض أنها األداة أو إحدى األدوات التي تستطيع أن تجعل التالميذ قادرين على بلوغ أهداف

منهاج اللغة العربية ...لذا فقد كانت عملية تقويم الكتب المدرسية عملية تشخيصية تقود إلى تطوير
وتحسين مستوى الكتاب المدرسي؛ ليكون أداة تعليمية صالحة في يد المعلم والمتعلم .فجاءت هذه

الدراسة لتخضع كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى للتحليل ومن ثم إعداد تصور مقترح
لمحتوى وحدة بالكتاب فى ضوء أبعاد التعلم وفق نموذج (مارزانو) وجعلها نموذجا تدريسيا جديدا

لتحسين وتطوير كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى لسيما أن مناهجنا الفلسطينية كونها

في إطار الطبعة األولى فهي ما زالت بحاجة إلى التطوير والتحسين وصولا بكتبنا المدرسية
الفلسطينية إلى الجودة الفائقة إن شاء اهلل تعالى.

ونظ ار لكون المرحلة األساسية تشكل أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب ،يجب الهتمام

في طلبة هذه المرحلة ومناهجهم وهذا يمكن أن يتحقق إذا ساعدت طرق التدريس التي يستخدمها
الطالب في التوصل إلى المعلومات بنفسه وهيأته ألن يتوقع التغيير ،وأن يتصرف منطقي ا وابتكاري ا

تجاه المشكالت التي يثيرها التغيير ويتعرض لها.

فكانت دراسات عديدة في تحليل الكتب المدرسية وخاصة في اللغة العربية في فلسطين
منها (دراسة األغا )2009 ،التي درست تحليل كتاب اللغة العربية للصف الحادي عشر من
منظور مأثوراتي ،ودراسة (األستاذ )2006 ،ذهبت إلى تحليل كتاب النصوص والمطالعة للصف

التاسع األساسي في ضوء معايير األدب اإلسالمي" ،ودراسة (عقل )2003 ،ركزت على تقويم

كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في مدارس

سلفيت.

وسوف تعتمد الباحثة في تحليل الوحدة وفق نموذج ( )Marazanoالذى يعد أساس ا

بدء من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية المرحلة الدراسية ،فقد حدد
للتفكير الصحيح ،ا
( )Marazanoإحدى وعشرين مهارة عقلية عمليات معرفية عامة جمعت في فئات ثمان وهي:
التركيز وجمع المعلومات والتذكر والتنظيم والتحليل والتوليد والتكامل والتقويم ،كما اشتمل نموذج

( )Marazanoعلى خمسة أبعاد للتعلم وهي:التجاهات اليجابية نحو التعلم واكتساب وتكامل
المعرفة وتعميق المعرفة وصقلها والستخدام ذو المعنى للمعرفة والعادات العقلية المنتجة.
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تﺩعﻭ ﻁﺭﻕ ﺍلتﺩﺭيﺱ ﺍلحﺩيثة إلى ﺃﻥ تكون ﺍلعاﺩﺍﺕ ﺍلعقلية هﺩفا ﺭئيساﹰ فوي جميع مﺭﺍحل

ﺍلتعليﻡ بﺩﺍية بالتعليﻡ ﺍلبتﺩﺍئي ،حيﺙ يﺭﻯ ( )Marazano, 2000, 199في نمﻭﺫجه ﺃﻥ ﺍلعاﺩﺍﺕ

ﺍلعقلية ﺍلضعيفة تﺅﺩﻱ عاﺩﺓ ﺇلى تعلﻡ ضعيﻑ ،بغﺽ ﺍلنﻅﺭ عﻥ مستﻭﺍنا في ﺍلمهاﺭﺓ ﻭﺍلقﺩﺭﺓ،
حيﺙ يصبح ﺍلمتعلمﻭﻥ ﺍلمهﺭﺓ غيﺭ فعاليﻥ ﺇﺫﺍ لﻡ ينمﻭﺍ عاﺩﺍﺕ عقلية قﻭية ،فﻜثيﺭ مﻥ ﺍلناﺱ

يجمعﻭﻥ معﺭفة ﻭمهاﺭﺓ في مﻭضﻭﻉ ﻭلﻜنهﻡ ليعﺭفﻭﻥ كيف يتصﺭفﻭﻥ حيﻥ يﻭﺍجهﻭﻥ مﻭﺍقﻑ

جﺩيﺩﺓ ،حيﺙ تﻜﻭﻥ ﺍلمشﻜلة ليسوﺕ قصﻭﺭﹰﺍ في ﺍلمهاﺭﺓ ﺃﻭ ﺍلقﺩﺭﺓ ،ﻭلﻜنهﻡ يستسلمﻭﻥ ﻭيﻜفﻭﻥ عﻥ

ﺍلعمل حينما ل تﻜﻭﻥ ﺍإلجاباﺕ ﻭﺍلحلﻭل متاحة بسهﻭلة ،ﺃﻱ ﺃنهﻡ لﻡ ينمﻭﺍ عاﺩﺓ ﺍلمثابﺭﺓ ﺍلعقليوة
حويﻥ لتﻜﻭﻥ ﺍإلجاباﺕ ﻭﺍلحلﻭل ﻭﺍضحة ﻭيقﻭﻡ ﺍلنمﻭﺫﺝ على ﺭبوﻁ ﺍلمهواﺭﺍﺕ ﻭﺍلمعﺭفوةﺍلجﺩيﺩﺓ بما
قبلها ﻭهي عملية للتفاعل بيﻥ ﺍلماضي ﻭﺍلحاضﺭ.

ﺇﻥ ﺍلعاﺩﺓ ﺍلعقلية تعني ﺃننا نفضل نمﻁاﹰ موﻥ ﺍلتصﺭﻑ ﺍلفﻜﺭﻱ على غيﺭه مﻥ ﺍألنماﻁ
ﻭكنتيجة لﻸبحاﺙ ﺍلﺫﻱ ﺃجﺭﺍها كل من جوليمان وباكر ( )Goleman & Bakerفإﻥ عاﺩﺍﺕ

ﺍلعقل هي ﺍعتماﺩ ﺍلفﺭﺩ على ﺍستخﺩﺍﻡ ﺃنماﻁ معينة مﻥ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلعقلي يﻭﻅﻑ فيها ﺍلعملياﺕ
ﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍلﺫهنية عنﺩ مﻭﺍجهة خبﺭﺓ جﺩيﺩﺓ ﺃﻭ مﻭقﻑ ما بحيﺙ يحقﻕ ﺃفضل ﺍستجابة ﻭﺃكثرها

فاعلية( .قﻁامي ،ﻭعمﻭﺭ)95 :2005 ،

وتعد مناهج اللغة العربية من أكثر المناهج حاجة إلى إعادة النظر فيها من خالل
المراجعة ،والتحليل ،والتقويم ،نظ ار ألهمية اللغة العربية فى مناهجنا وحياتنا.
وقد أكدت بعض الدراسات السابقة على أهمية استخدام نموذج (مارزانو) فى إثراء وتطوير
المناهج الدراسية الحديثة مثل :دراسة العريان ( )2011ودراسة فتح اهلل ( )2011ودراسة الرحيلى

( )2010ودراسة لبد ( )2009ودراسة الحصان (.)2008

تذكر (مريم الرحيلى )3:2007 ،أنه لمواجهة هذه القضية راجع (روبرت مارزانو) وزمالؤه
البحوث الشاملة التى أجريت فى مجال المعرفة وعلى عملية التعلم األكثر من ثالثين عاما،

وترجموها إلى نموذج تعليمى أطلق عليه مسمى أبعاد التعلم Dimensions of Learning Model

والذى نشر في كتاب بنفس السم نشرته جمعية تطوير المناهج واإلشراف بالوليات المتحدة

األمريكية )ASCD( association for supervision and curriculum development
ويترجم كتاب أبعاد التعلم البحوث والنظريات التي عرضت فيه إلى نموذج عملي يستطيع أن
يستخدمه المعلمون في جميع مراحل التعليم المختلفة لتحسين جودة التدريس والتعليم
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كما أشارت (أماني الحصان )65 :1428 ،أن العديد من التربويين يرون أن نموذج

مارزانو ألبعاد التعلم يمكن اعتباره إطا ار مرجعيا وأهدافا تسعى أي وحدة دراسية إلى تحقيقها ،أو أي
محتوى دراسي ،أو أي مستوى تعليمي.
وأشارت كال من (ماجدة وهدى )189 :2005 ،إلى أن أبعاد التعلم يعتمد على فكرة األداء

كمدخل للعملية التعليمية ،ويحولها من التعليم النظري إلى التعليم التطبيقي القائم على تحليل النشاط
الذي يقوم به المتعلم.
وانطالق ا مما سبق جاء اهتمام الباحثة بتحليل كتاب اللغة العربية لغتنا الجميلة للصف

السادس األساسي وفق نموذج مارزانو ( )Marazanoألبعاد التعلم نظ ار لعتباره نموذج ا عصري ا

حديثا في التعليم والتعلم ،خاصة وان الدراسات واألبحاث العلمية أثبتت أهمية وفعالية النموذج في

التأثير على التحصيل والتفكير والتجاهات فى مباحث دراسية أخرى .

مشكلة الدراسة:
تعتبر مناهج اللغة العربية بمدارس مرحلة التعليم األساسي من المناهج التي تم تخطيطها
بخبرات فلسطينية ولكن على حسب علم الباحثة أنها الدراسة األولى من نوعها من حيث تضمنها

لنموذج مارزانو فى اللغة العربية وأيضا للصف السادس األساسى .
وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال البحثي الرئيسي التالي:

ما التصور المقترح لمحتوى وحدة بكتاب لغتنا الجميلة للصف Vالسادس األساسي وفق

نموذج أبعاد التعلم عند مارزانو؟

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 -1موا أبعوواد الوتعلم وفووق نمووذج مووارزانو المرغووب توافرهووا فوى محتوووى وحودة بكتوواب اللغوة العربيووة
للصف السادس األساسي؟

- -2مووا موودى تضوومين محتوووى وحوودة بكتوواب لغتنووا الجميلووة المقوورر علووى طلبووة الصووف السووادس
لبعدى التعلم وفق نموذج مارزانو؟

7

 -3موا التصوور المقتورح إلثوراء وحودة بكتواب اللغوة العربيوة للصوف السوادس األساسوى وفوق نموووذج
التعلم عند مارزانو؟

 -4م ووا م وودى تض وومين محت وووى التص ووور المقت وورح لوح وودة بكت وواب اللغ ووة العربي ووة للص ووف الس ووادس
األساسى لبعدى التعلم وفق نموذج مارزانو؟

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية-:
 -1التعوورف إلووى موودى تضوومين كتوواب اللغووة العربيووة للصووف السووادس األساسووى ألبعوواد الووتعلم وفووق
نموذج مارزانو واألبعاد الفرعية التابعة لكل بعد.

 -2وضووع تصووور مقتوورح إلثوراء وحوودة بكتوواب اللغووة العربيووة للصووف السووادس األساسووى وفووق نموووذج
التعلم عند مارزانو.

 -3التعرف إلى مدى تضمين محتوى التصور المقترح لوحدة بكتاب اللغة العربية للصوف السوادس
األساسى بمحافظات غزة بفلسطين فى ضوء أبعاد التعلم وفق نموذج مارزانو.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في أنها:
 -1تعتبر الدراسة على حد علم الباحثة األولى من نوعها لتحليل محتوى وحدة بكتاب لغتنا الجميلة
للصف السادس األساسي وفق نموذج أبعاد التعلم عند مارزانو .Marazano

 -2تسهم في التعرف على أبعاد التعلم من خالل نموذج مارزانو .Marazano
 -3قد يستفيد منها القائمون علوى بنواء المنواهج الفلسوطينية وتطويرهوا ،والبواحثون فوي مجوال منواهج
اللغة العربية ألنها تقدم محتوى في ضوء نموذج مارزانو  ،Marazanoحيوث إن هوذه المنواهج

حديثة التأليف ،وتحتاج إلى المزيد من التقويم والتطوير المستمرين بهودف الوصوول إلوى منهواج
يلبى احتياجات المتعلم في عناصره المتعددة.
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 -4قوود تسووتخدم نتووائج هووذه الد ارسووة كموودخل لتحسووين واث وراء وتطوووير كتووب اللغووة العربيووة عامووة فووي
المنهاج الفلسطيني الجديد.

 -5قوود يسووتفيد موون التصووور المقتوورح لمحتوووى وحوودة بكتوواب اللغووة العربيووة للصووف السووادس األساسووى
مخ ووططو وواضووعو منوواهج اللغووة العربيووة ،خاصووة وأنهووم فووى مرحلووة تطوووير المنوواهج فووى ظوول

السلطة الوطنية الفلسطينية ،كما يمكن أن يستفيد منه المعلمون والمشرفون التربويون.

 -6قوود يسووهم التصووور المقتوورح فووى مسوواعدة طووالب المرحلووة األساسووية بمووا ينمووي اسووتخدامهم ألبعوواد
التعلم.

 -7ق و و و و وود تثي و و و و وور توص و و و و وويات ومقترح و و و و ووات ه و و و و ووذه الد ارس و و و و ووة اهتم و و و و ووامبعض الباحو و و و و ووثين الترب و و و و ووويين
لستكمال كافة جوانبها ،حيث إن الدراسة ل يمكن أن تغطوي كافة المطالب فيها.

حدود الدراسة:
اقتصرت حدود الدراسة على ما يلى:
 -1الحد الزماني :تم تطبيق الدراسة الحالية خالل الفصل الثانى من العام الدراسى
()2015/2014

 -2الحد الموضوعي:
 -اقتصرت الدراسة على وحدة تعليمية بكتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسى بالفصل

األول حيث أن الكتاب اشتمل على إحدى عشر درسا ،وهذه الوحدة تشتمل على الدروس التالية:
الدرس الرابع "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب" والدرس الخامس"الشجرة المباركة" .
 واقتصرت على بعدين من نموذج مارزانو ألبعاد التعلم وهما:البعد الثالث :تعميم وتنقيح المعرفة ،ويشمل (سبعة) مهارات عقلية وهي:المقارنة ،والتصنيف ،والستقراء ،والستنباط ،وتحليل األخطاء ،وبناء األدلة الداعمة ،وتحليل
وجهات النظر.

-البعد الرابع :الستخدام ذى المعنى للمعرفة ،ويشمل (أربعة) مهارات عقلية وهى :
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اتخاذ القرار ،وحل المشكلة ،والختراع ،والبحث التجريبى .
وقد تم استبعاد األبعاد الثالثة التالية:
 -البعد األول التجاهات والد اركات اإليجابية ألننا ل نحتاج إليها لوضع التصور المقترح بل هى

أجواء وممارسات يقيمها المعلمون.

 البعد الثاني :اكتساب وتكامل المعرفة لما تتضمنه كل الوحدات ،والمناهج ألن مواضيع الكتابهى معرفية بالدرجة األولى.
 البعد الخامس :العادات العقلية المنتجة نظ ار ألنها ل تتناسب مع القدرات الخاصة لطلبة الصفالسادس األساسي.

مصطلحات الدراسة:
التصور المقترح :هو تخطيط مستقبلي مبنى على نتائج فعلية ميدانية من خالل أدوات
منهجية كمية أو كيفية لبناء إطار فكرى عام يتبناه فئات الباحثين أو التربويين (زين الدين:2013 ،

.)56

و تعرفه الباحثة إجرائيا فى هذه الدراسة بأنه عبارة عن " مجموعة الخطوات واإلجراءات

التى تقترحها الباحثة إلثراء محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى وفق أبعاد
التعلم عند مارزانو".
تحليل المحتوى :هو أسلوب علمي إحصائي يهدف إلى تحويل الموواد المكتوبوة إلوى بيانات

عددية كمية قابلة للقياس ،حيث يستقصي الباحث هذه المواد ،ويحللها ويبني عليها أحكام ا علمية

مترابطة ،ويتم تحليل المحتوى من خالل أدوات تعرف بأدوات تحليل المحتوى ،وهوي تختلف من
حيث فئات التحليل ،ووحدات التحليل ،ويستخدم في تقويم الكتب والمناهج الد ارسوية والحكم على

جودتها(.المقطري)53 :2009 ،

والباحثة تعرف تحليل المحتوى إجرائيا بأنه:أحد أساليب البحث العلمي التي تسعى إلوى

وصوف المحتووى الظاهر أو المضمون الصريح لمحتوى الكتاب وصف ا موضوعي ا ،منتظم ا وكمي ا .
ويقصد به في هذا البحث األسلوب أو الطريقة التي تستخدمها الباحثة وفق أسس تتناسب وطبيعة
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هذا البحث للوصول إلى نتائج ومعطيوات منتظمة وكمية وموضوعية لتحليل محتوى بكتاب اللغة

العربية للصف السادس األساسى وفق أبعاد التعلم عند مارزانو.
كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي:

الكتاب المدرسي الذي قام بوضوعه مركوز المنواهج بو ازرة التربية والتعليم الفلسطينية لعام

 2000والذي أقرت و ازرة التربية والتعلويم تدريوسه في مدارسها بدءا من العام الدراسي -2000
.2001

الصف السادس األساسي:
هو ووو السو وونة السادسو ووة مو وون المرحلو ووة األساسو ووية التو ووى تبو وودأ مو وون الصو ووف األول إلو ووى الصو ووف

العاشر(.طموس)10 :2002،
أبعاد التعلم:

إطار تعليمي يستند إلى أفضل ما يعرفه الباحثون والتربويون عن التعلم ،ويتمثل في خمسة
أنماط ت ّكون اإلطار العام ألبعاد التعلم كجوانب أساسية للتعلم( .صالح ،وبشير،)187 :2005 ،
وقد تبنت الباحثة هذا التعريف كتعريف إجرائى.
نموذج مارزانو:
نموذج تدريس صفي يتضمن كيفية التخطيط للدروس وتنفيذها وتصميم المنهج التعليمي أو

تقويم األداء للتالميذ ،ويقوم النموذج على مسلمة تنص على أن عملية التعلم تتطلب التفاعل بين

خمسة أنماط مVن التعلم هي :التجاهات ،والدراكات اإليجابية عن التعلم ،واكتساب المعرفة

وتكاملها ،وتوسيع المعرفة وتنقيتها وصقلها وتكاملها ،واستخدام المعرفة بشكل ذي معنى ،واستخدام
عادات العقل المنتجة)Marzano and other, 2000, 7( .

وعرفته الباحثة إجرائيا بأنه هذا النموذج ينظر إلى التعلم على أنه عمليات تتم فى عقل

المتعلم لخلق المعنى ،ولذا يجب على المعلمين أن يبنوا تدريسهم ،أو ينظمونه حول عملية التعلم،
وهذه العملية لها أبعاد يطلق عليها أبعاد التعلم ،وهى خمسة عمليات عقلية تستثير تفكير المتعلم

ليحذث الفهم و يتكون المعنى.
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أداتا الدراسة:
 بنواء قائمووة بأبعواد الووتعلم وفووق نمووذج مووارزانو المتضوومنة فوى كتوواب اللغووة العربيوة للصووف السووادساألساسى.
 تحليوول محتوووى كتوواب اللغووة العربيووة للصووف السووادس األساسووى والتووى اشووتملت علووى اعتموواد بعوودينهما البعد الثالوث :تعميوق وتنقويح المعرفوة ويشومل ( )7مهوارات وهوى :المقارنوة والتصونيف والسوتقراء

والستنباط وتحليل األخطاء وبتاء األدلة الداعمة وتحليل وجهات النظر.

والبعد الرابع :الستخدام ذى المعنى للمعرفة ويشمل ( )4مهارات وهى :اتخاذ القرار وحل المشكالت
والختراع والبحث التجريبى.

األساليب اإلحصائية:
سوف تستخدم الباحثة االساليب التالية:
 التك اررات ،والنسب المئوية ،والرتب. -معادلة هولستى.
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الفصل الثاني

اإلطــار النظري
 تقديم.

 المحور األول :الكتاب المدرسي وتحليل المحتوى.
أوالً :الكتاب المدرسي.
ثانياً :تحليل المحتوى.

 المحور الثاني :نموذج مارزانو ألبعاد التعلم.

الفصل الثاني

اإلطـــار النـظــري
تقديم:
تضمن هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة ،وتناول مفهوم الكتاب المدرسي ،وأهميته،

ومواصفات اعداد الكتاب المدرسي الجيد ،وقواعد استخدام الكتاب المدرسي ،مفهوم

تحليل

المحتوى ،أهمية تحليل الكتب المدرسية ،وطرق تحليل المحتوى ،وأخي ار خصائص تحليل المحتوى.
أما الجزء الثاني من اإلطار النظري يشتمل على؛ نموذج مارزانو ألبعاد التعلم من حيث؛

مفهومه وأنواع أبعاد التعلم في نموذج مارزانو؛ والتدريس باستخدامه؛ والعالقة بين أبعاد التعلم
والتقويم في نموذج أبعاد التعلم ،إضافة إلى أهمية نموذج أبعاد التعلم في العملية التعليمية.
ظهر في عصرنا الحالي العديد من التحديات التي تواجه المتعلمين نتيجة لالنفجار
المعرفيوالتقدم التكنولوجي ،مما أدى إلى تغيير في األهداف التعليمية فلم تعد المعرفة غاية في حد
ذاتهابل أصبح كيفية الوصول إلى تلك المعرفة واستخدامها واإلفادة منها في الحياة هو الهدف

الذيتسعى إليه العملية التعليمية ،فالمتعلم في عصر النفجار المعرفي يجب أن يتميز بالقدرة على
المالحظة ،والقياس ،والتطبيق والتوقع والستنتاج وتوظيف ما تم تعلمه لحل المشكالت اليومية،
لهذا لم تعد طرق التدريس العادية والمألوفة مناسبة لمواجه تلك التحديات ،لذلك لبد أن يتغير

الوضع القائم في مدارسنا إلى ما يناسب العصر الذي نعيشه ،وذلك باكتساب المتعلمين مهارات،

وقدرات علمية سليمة.

فالنظام التربوي يتطلب تحقيق معايير تربوية عالمية ،مثل التي قام بوضعها أعضاء
الرابطة الدولية للمركز الدولي بجامعة بوسطن ،والتي أكدت على أهمية استخدام استراتيجيات

جديدة في التعليم والتعلم ،تتصف بالشمول والتنوع والعمل في مجموعات صغيرة واستخدام
التطبيقات والمهارات المعملية وغيرها(.صالح ،وبشير)2005:189 ،
ويمثل تحليل المنهاج التربوي عملية تربوية تقويمية يجب التركيز على أهميتها نظ ار للدور

األساسي الذي يمارسه المنهج في تقدير هوية التربية المدرسية وتحقيق أهدافها ،ومع الختالف
الظاهري النسبي بين المفاهيم التي يوردها القائمون على عملية تقويم المنهاج التربوي فإن معظمها
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يشير في الواقع إلى نهاية تربوية واحدة وهي تقدير قيمة المنهاج التربوي سواء كانت هذه القيمة

فنية أو تربوية( .ملحم)485 :2005 ،

المحور األول :الكتاب المدرسي وتحليل المحتوى
أوالً :الكتاب المدرسي:
مفهوم الكتاب المدرسي:
هناك تعريفات متعددة للكتاب المدرسي؛ فعرف بأنه أحد األركان الرئيسية التي يستند إليهوا

المنهاج ،ويشكل الوعاء الذي يحتوي المادة التعليمية ،وهو المرجع األساسي الوذي يوستقي منه
التلميذ معلوماته أكثر من غيره من المصادر ،وهو األساس الذي يستند إليه المعلم فوي إعداد درسه

قبل أن يواجه تالميذه في حجرة الدراسة( .عبد الرحيم)9 :2008 ،

ويعرفه منصف ( )236 :2007بأنه " أحد األدوات األساسية داخل مؤسسات التربية على

الخصوص لتداول المعرفة وتعميمها".

مما سبق ذكره نجد أن الكتاب المدرسي ذو أهمية كبيرة في العملية التعليمية حيوث يشكل
مصد ار مهم ا من مصادر تعلم التلميذ وزيادة تحصيله ،فهو يتنقل بين الهتمام بالجانب المعرفي
المهاري والخبرات التربوية والثقافية والجتماعية من أجل إحداث التعديل في السلوك.

أهمية الكتاب المدرسي:
يشﻜل ﺍلﻜتاﺏ ﺍلمﺩﺭسي في ﺍلمﺅسسة ﺍلتﺭبﻭية ﺃهﻡ مصﺩﺭ تعليموي ﻭﺃﺩﺍﺓ مهموة موﻥ أدﻭﺍﺕ

ﺍلتعليﻡ والتعلم ،ﻭيﻭفﺭ ﺃعلى موستﻭﻯ ،فهﻭ يمثل ﺃﻜبﺭ قﺩﺭ مﻥ ﺍلمنهاﺝ ﺍلتﺭبﻭﻱ ﺍلمقﺭﺭ ،ﻭيعﺩ
ﺍلﻜتاﺏ ﺍلمﺩﺭسي مﻥ ﺍلخبﺭﺍﺕ ﺍلتعليمية ﺍلمﻭجهة نحﻭ تحقيﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتعليمية ﺍلمنشﻭﺩﺓ ﺃيسﺭ

ﺍلمصاﺩﺭ ﺍلتعليمية ﺍلتي تتﻭﺍفﺭ للﺩﺍﺭﺱ في بيئته ﺍلعامة ﻭﺍلخاصة.
ﻭنﻅﺭﺍﹰ لﺫلﻙ ﻭحتى يصبح ﺍلﻜتاﺏ ﺫﺍ قيمة تﺭبﻭية عالية ينبغي ﺃﻥ يصمﻡ بعنايوة موﻥ حيﺙ
ﺍختباﺭ مﻜﻭناته ﻭتنﻅيﻡ خبﺭﺍته ﺍلتعليمية ﻭﺇنتاجه شﻜﹰال ﻭموضمﻭنﹰا بموا يالئوﻡ ﺍألسوﺱ ﺍلمعﺭفية

ﻭﺍلنفسية ﻭﺍلتﺭبﻭية ﻭﺍلفنية ﻭﺍلتقنية ليكوﻥ ﺃﺩﺍﺓ فاعلة تيسﺭ على ﺍلﺩﺍﺭسيﻥ عملية ﺍلتعلﻡ ﻭتسهﻡ في

تحقيﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭية ﺍلمﻭجهة لبناء ﺍإلنساﻥ ﺍلمتﻜيﻑ مع ﺍلمستجﺩﺍﺕ ﻭﺍلذى يقﻭﻡ بﺩﻭﺭ

إجتماعى متميز (الخوالدة.)301 :2004 ،
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تتمثل أهمية الكتاب المدرسي فى أنه:
 -1وسيلة لإلصالح التربوي.
-2وسيلة لإلصالح الجتماعي فعن طريقه يمكن تعريف التالميذ بالتغيرات الجتماعية.
-3يمكن استخدامه بيسر وسهولة بالمقارنة مع الوسائل التعليمية األخرى؛ ويمكن استخدام الكتاب
المدرسي بطرق ثالث:

أوالً :استخدام الكتاب المدرسي مساعدا رئيسا للمدرس:
وتعرف هذه الطريقة بالتقليدية ،ومن مضارها إهمال ميول التالميذ واهتماماتهم وعدم مراعاة
الفروق الفردية بينهم كما أنها ل تشجع التالميذ على التفكير ول تنمي لديهم القدرة على النقد.
ثانياً :استخدام الكتاب المدرسي مرجعا:
وهذه الطريقة ترى أنه ل يوجد كتاب معين يصلح أن يكون المصدر الوحيد في التدريس،

ألن العملية التعليمية تهدف إلى إكساب التالميذ مجموعة من الخبرات المستمدة من ميول التالميذ
وحاجاتهم ومشكالتهم التي تختلف من حين آلخر.
ثالثاً :استخدام الكتاب المدرسي مرشدا:
وفي هذه الطريقة يعتبر الكتاب المدرسي أداة من أدوات التوجيه ودوره هو التوجيه لكل
من المدرس والتالميذ ،وهذه الطريقة في استخدام الكتاب تحرر المدرس من كثير من القيود التي
توضع عليه عند استخدام الطريقة األولى كما تساعد على تنظيم خبرات التالميذ وتكاملها

واستخدامها بعكس ما هو موجود في الطريقة الثانية(.محمد ،وسوركتي ،والنورابي)157 :2013 ،
أسس ومواصفات إعداد الكتاب المدرسي( :الوكيل ،ومحمود)79- 77 :2005 ،
 .1تأليف الكتاب:

يجب أن يكون تأليف الكتاب جماعيا ،أي تشترك في تأليفه مجموعة من ذوي التخصصات

المختلفة ،ومعنى ذلك هو أن يشارك في تأليف الكتاب متخصص في المادة الدراسية ،ومتخصص
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في طرق التدريس ،ومتخصص في الوسائل التعليمية ،ومتخصص في اللغة بحيث يكون الكتاب

متمشي ا مع قدرات الطفل وحصيلته اللغوية ومتخصص في اإلخراج.
 .2محتويات الكتاب:
 .3ينبغي أن يتوافر في محتويات الكتاب ما يلي:

 أن تكون فصول الكتاب في صورة أجزاء مترابطة مع بعضها البعض.
 أن تكون فصول الكتاب متدرجة بحيث يكون كل جزء مبنيا على الجزء السابق له وممهدا
للجزء الالحق.

 أن تكون فصول الكتاب مترابطة مع نفس المادة في السنوات السابقة والسنوات الالحقة وأن
يكون هناك توازن بين عمق المحتوى وشموله.

 أن يعمل محتوى الكتاب على تحقيق األهداف المنشودة منه.
 أن يكون المحتوى مرتبط ا بقدرات التالميذ وميولهم وحاجاتهم ،وأن يتسم المحتوى بالحداثة وأن
يكون متمشي ا مع التجاهات العالمية.

 أن يكون المحتوى مراعي ا للفروق الفردية بين التالميذ.
 أن يتضمن المحتوى مجموعات كافية ومتدرجة ومتنوعة من التدريبات واألسئلة والختبارات.
 .4إخراج الكتاب المدرسي:
 أن يكون غالف الكتاب جذابا ومشوقا ومتينا.
 أن يكون ورق الكتاب مصقولا.
 يفضل أن تكون عناوين الفصول والفقرات ملونة بلون مختلف عن لون النص.
 أن يكون حجم الكتاب مناسبا للتالميذ.
 أن يتضمن النص العديد من الوسائل التعليمية (الصور ،والرسوم التوضيحية ،والخرائط،
والرسوم البيانية )...باأللوان المناسبة( .الوكيل ،ومحمود)78 :2005 ،
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مواصفات الكتاب المدرسي الجيد:
ذكر األمين ( )176 :2000الدعائم التي يرتكز عليها الكتاب المدرسي الجيد وهي:
 .1يجب أن يتمتع مظهره الخارجي بمواصفات الجودة من حيث نوعية الورق والطباعة.
 .2أن تكون لغته واضحة وبسيطة.
 .3أن يخلو بشكل قاطع من األخطاء.
 .4يجب أن يتمتع مؤلف الكتاب بالكفاءة والخبرة الواسعة في تدريس تلك المادة الموجودة بين ثنايا
الكتاب ،وأن يكون تأليفه للكتاب من منطلق أهداف موضوعة بصدق وموضوعية.
 .5احتواء الكتاب على القليل من التمارين الصعبة لكي يشبع حاجة الطالب المتفوقين.
 .6الرموز والحدود المستخدمة في شرح موضوع المادة يجب أن تكون المستخدمة على نطاق
العالم كما أنها يجب أن تكون معرفة تعريفا جيدا.

 .7يجب أن يقوم بتوفير اإلرشادات والقتراحات ألنشطة التالميذ الجماعية ومشاريع ومجالت
العمل المشتركة بين الطالب.
 .8يجب أن يراعى عند تأليفه التوصيات الصادرة عن اللجان المختصة.
قواعد استخدام الكتاب المدرسي:
 .1تدريب التالميذ على الستخدام السليم للكتاب المدرسي.
 .2أسلوب المعلم والتلميذ في استخدام الكتاب المدرسي يؤثر في تحقيق أهداف المنهج.
 .3فلسفة المنهج والوسائل التعليمية والفلسفة التربوية السائدة تؤثر في استخدامه.
 .4استخدام الطرق الحديثة للتدريس في بيان محتوى الكتاب المدرسي للتالميذ.
 .5تفسير الخرائط والشكال والرسومات والربط والمقارنة والنقد.
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ثانياً :تحليل المحتوى:
مفهوم تحليل المحتوى:
إن تحليل المحتوى " أسلوب علمي إحصائي يهدف إلى تحويل الموواد المكتوبوة إلوى بيانات

عددية وكمية قابلة للقياس ،حيث يستقصي الباحث هذه المواد ،ويحللها ويبني عليها أحكام ا علمية

مترابطة ،ويتم تحليل المحتوى من خالل أدوات تعرف بأدوات تحليل المحتوى ،وهوي تختلف من
حيث فئات التحليل ،ووحدات التحليل ،ويستخدم في تقويم الكتب والمناهج الد ارسوية والحكم على

جودتها(.المقطري)53 :2009 ،

أهمية تحليل محتوى الكتب المدرسية:
أشار أعمر ( )37 :2001إلى إن عملية تحليل الكتاب المدرسي عملية ضرورية تمليها

ثالثة اعتبوارات وهى:

 -1أن تحليل الكتاب المدرسي وسيلة تعرفنا بجودة الكتاب المدرسي وصالحيته.
 -2أننا نعيش في عصر متغير ،وهذا التغير والتقدم يقتضيان إعادة النظر في محتوى الكتب
الد ارسوية.

 -3أن عملية تأليف الكتب المدرسية ليست باألمر السهل ،فهوي عمليوة معقودة يراعى فيها
معايير وعوامل كثيرة متداخلة متفاعلة.

طرق تحليل المحتوى:
ذكر الدسوقي ( )49 -48 :2008بأن هناك طريقتين لتحليل المحتوى تعتبران األكثر
شيوع ا في الستخدام ،علما بوأن لكول موضوع دراسي طريقته الخاصة في تحليل محتواه تتناسب مع
طبيعته:
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الطريقة األولى:
تقوم على تجميع العناصر المتماثلة في المادة الدراسية في مجموعوة واحودة باستخدام

الكلمات المفتاحية ،وحصرها ،وجدولتها في فئات ،ومستويات مثل :مجموعوة الحقوائق والمفاهيم،
ومجموعة القواعد والقوانين ....إلخ.
الطريقة الثانية:
تقوم على تقسيم المادة الدراسية إلى موضوعات رئيسوة ،ثوم تجزئوة هوذه الموضوعات إلى

موضوعات فرعية ،وقد يلجأ الباحث إلى تحديد األفكار الرئيسة في الوحودة ،واألفكار الفرعية التي
تنتمي إليها.
وقد استخدمت الباحثة الطريقة الثانية لتحليل المحتوى باعتبار فئات التحليل فوي هوذه

الدراسة هي قائمة معايير محتوى موضوعات اللغة العربية المعدة سابقا ،والتي سويتم تحليول وحدة
من كتواب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسي في ضوئها لتحديد مدى توافر المعايير الرئيسية

والفرعية فوي الكتاب ،وقد تم اختيار الفكرة أو الموضوع كوحدة تحليل مناهج اللغة العربية في هذه

الد ارسوة نظو ار لمالءمتها لطبيعة الدراسة الحالية ،حيث أن الفكرة تتضح من خالل "الفقرة" والتي
تتمثل في نص لفظي :شرح ،توضيح ،نشاط ،أمثلة محلولة ،وتتكون من عدة جمل وبعض الرموز

أو األشكال ،وانصب التحليل على السياق النصي في المحتوى.
خصائص تحليل المحتوى:

يتميز تحليل المحتوى بالكثير من الخصائص ،أوردتها السميري ( )105 :1998كما يلي:
 -1يستخدم تحليل المحتوى بوصفه أسلوب ا للبحث العلمي في خطوات البحوث العلموي ابتداءا من
تحديد المشكلة ،وفروضها ،وتساؤلتها واجراءاتها إلى اسوتخراج النتوائج وتحليلها وتفسيرها.

 -2يصف تحليل المحتوى المضمون الصريح ،والضمني للمادة العلمية المراد تحليلهوا؛ لذا فهو
يتناول المادة المراد تحليلها شكالا ،ومضمونا عن طريق تصونيف البيانوات ،وتبويبها.

 -3يعتمد تحليل المحتوى على التحديد الموضوعي لفئات التحليل ،ووحداته.
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 -4يتطلب أسلوب تحليل المحتوى حساب تكرار ورود الوحدات التي يحددها الباحث ثم إدراجها في
قوائم التحليل لستخدمها في عملية التفسير ،والستدلل ،والتعميم.

 -5يتطلب أسلوب تحليل المحتوى توفر الموضوعية ،والصدق ،والثبات في التحليل.
 -6ل يقتصر أسلوب تحليل المحتوى على التحليل الكمي للظاهرة المراد دراستها بول يتضمن
التحليل الكيفي بوجودها ،أو عدمه ،وكذلك كيفية وجودها.

 -7يتطلب أسلوب تحليل المحتوى دراسة جميع أجزاء المضمون بشكل متوازن بمعنوي آخر يتسم
تحليل المحتوى بالتوازن ،والشمول في وقت واحد.

 -8ل يوجد نمط ثابت أو محور لوحدات التحليل ،ومستوياته ،وفئاته يتخذ معيا ار للتحليل ،ولكن
يتم التحليل في ضوء مشكلة البحث ،وأهدافه ،وفروضه ،وأسئلته.

أما زيتون ( )201 :2003فقد َع ِم َل على تحديد خصائص تحليل المحتوى في عودة نقاط
رئيسة هي:
 -1أنه أسلوب للوصف الموضوعي لمادة التصال ،والوصف يعني تفسير الظاهرة كما تقع وفي
ضوء القوانين التي تمكننا من التنبؤ بها.
 -2أنه أسلوب موضوعي ونعني بالموضوعية أن هذه األداة تقيس بكفاءة ما وضعت لقياسه وأن
هذه األداة يستطيع باحثون آخرون استخدامها في تحليل المحتوى.

 -3عملية تحليل المحتوى أسلوب منظم ،والتنظيم يعني أن يتم التحليل في ضوء خطة عملية تتبين
من خاللها الخطوات التي ملﺊ بها التحليل حتى انتهي الباحث .

 -4عملية تحليل المحتوى عبارة عن أسلوب كمي؛ وذلك يعني أن عملية التحليل تعتمد على
التقدير الكمي باعتبارها أساسا للدراسة ،ومنطقا للحكم على انتشار الظواهر.

 -5عمل ية تحليل المحتوى تعتمد على األسلوب العلمي حيث إن عمليوة تحليول المحتووى أسلوب من
أساليب البحث العلمي ،يستهدف تحليل المحتوى من خاللوه الكشوف عون العالقات التي تربط

الظواهر ،ووضع القوانين لتفسيرها.
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تعليق على المحور األول:
إﻥ عملية تقﻭيﻡ ﻭتحليل ﺍلﻜتﺏ ﺍلمﺩﺭسية تقﻭﺩ ﺇلى تﻁﻭيﺭ ﺍلمناهج ﻭتحسيﻥ محتﻭﻯ

ﺍلﻜتﺏ مﻥ خالل ﺍلحﺫﻑ ﺃﻭ ﺍإلضافة ﺃﻭ ﺍلتعﺩيل ،ﻭقﺩ تفيﺩ في فهوﻡ محتوى ﺍلﻜتﺏ ،ﻭتحسيﻥ عملية
ﺍلتﺩﺭيﺱ ،ﻭتﻭضيح ما في ﺍلﻜتﺏ مﻥ ﻭسائل ﻭﺃنشﻁة مما يﺯيﺩ مﻥ فاعلية ﺍستخﺩﺍمها حيﺙ ﺇﻥ

عملية تقﻭيﻡ ﻭتحليل ﺍلﻜتﺏ ﺍلمﺩﺭسية مﻥ حيﻥ آلخﺭ تفيﺩ في ﺍلﻜشﻑ عﻥ نقاﻁ ﺍلضعﻑ للعمل
على ﺇﺯﺍلتها ﻭنقاﻁ ﺍلقﻭﺓ لإلبقاﺀ عليها ﻭتﻁﻭيﺭها.

كما ﺃﻥ عملية تحليل ﺍلﻜتﺏ ﺍلمﺩﺭسية تعتبﺭ مﻥ ﺃهوﻡ مناشﻁ ﺍلعملية ﺍلتعليمية ،ﻭأكثرها

ﺍﺭتباﻁا بالتﻁﻭﺭ ﺍلتﺭبﻭﻱ ﺍلﻭسيلة ﺍلتي تمﻜننا مﻥ ﺍلحﻜﻡ على فاعليوة التعليم

المحور الثاني :نموذج (مارزانو) ألبعاد التعلم
مفهوم نموذج أبعاد التعلم:
يعتبر نموذج أبعاد التعلم ثمرة من ثمرات بحوث شاملة أجريت في مجال المعرفة والتعلم

في إطار فكري أطلق علية أبعاد التفكير ،حيث أشار ( )Marzano, 1992: 2إلى أنه شارك أكثر
من ( )90من المربين في البحوث التي أجريت على أبعاد التعلم ،وأيضا عملوا لمدة عامين
ليصمموا البرنامج الرئيس ليصبح أداة قيمة.

ومفهوم أبعاد التعلم يعنيأنه إطار تعليمي يستند إلى أفضل ما يعرفه الباحثون ،والتربويون

عن التعلم ،ويتمثل في خمسة أنماط ت ّكون اإلطار العام ألبعاد التعلم كجوانب أساسية للتعلم.

(صالح ،وبشير)187 :2005 ،
كما ويعرف أيض ا بأنه نموذج تدريس صفي يتضمن كيفية التخطيط للدروس وتنفيذها،

وتصميم المنهج التعليمي أو تقويم األداء للتالميذ ،ويقوم النموذج على مسلمة تنص على أن عملية

التعلم تتطلب التفاعل بين خمسة أنماط من التعلم هي :اإلتجاهات واإلدراكات اإليجابية عن التعلم،

واكتساب المعرفة وتكاملها ،وتوسيع المعرفة ،وتنقيتها ،وصقلها وتكاملها ،واستخدام المعرفة بشكل

ذي معنى ،واستخدام عادات العقل المنتجة)Marzano and other, 2000, 7( .
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ويرتكز (مارزانو) ( )Marzano, 1992, 62على عدة افتراضات أساسية فى نموذجه

ألبعاد التعلم وهي:

 -1ينبغي أن يعكس التعليم أفضل ما نعرفه عن كيفية حدوث عملية التعلم.
 -2يحدث التعلم نتيجة نظام معقد من العمليات التفكيرية المتفاعلة يمكن تصنيفها في خمسة أنواع
من التفكير.

 -3يتم التعلم الفعال من خالل مرور المتعلم بمهام ،ومشكالت حقيقية مرتبطة بخبراته الحياتية.
 -4هنا كمدخلين للتعليم أحدهما موجه بدرجة كبيرة بواسطة المعلم ،واآلخر موجه بدرجة كبيرة
بواسطة المتعلم.
 -5ينبغي أن يركز التقويم على استخدام المتعلم للمعرفة ،وعمليات التفكير ،وليس على المستويات
المنخفضة لستدعاء المعلومات.

أبعاد التعلم في نموذج (مارزانو):
ذكر ( )Marzano, 1992, 2أن عملية التعلم تتضمن وتتطلب تفاعل خمسة أنماط من

التفكير أسماها "أبعاد التعلم" وهذه األبعاد الخمسة هي نواتج أو ساللة أبعاد التفكير التي توضح

كيف يعمل العقل خالل التعلم ،وهذه األبعاد الخمسة هي كما يلي:
البعد األول :اإلتجاهات اإليجابية نحو التعلم:

اعتبر (مارزانو) ( )Marzano, 1998, 8أن من العناصر المفتاحية في التعلم الفعال أن

ن ّكون ونرسخ اتجاهات ،وادراكات إيجابية عن التعلم ،لذلك أكد على أن التجاهات ،والدراكات

تؤثر في قدرة الطالب على التعلم سلب ا أو إيجابا ،وقد عمل (مارزانو) ()Marzano, 2000, 35
على تحديد جانبين يتم من خاللهما تنمية اإلتجاهات اإليجابية نحو التعلم هما:

أ .مناخ التعلم:
عادة عندما يشعر الطالب بالراحة واألمان ،وأن مكان التعلم آمن ومنظم ومريح تتولد لديهم
اتجاهات ايجابية نحو التعلم.
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لذلك توصل (مارزانو) إلى مجموعة من األداءات التدريسية التي يقوم بها المعلم وتنمي

اإلتجاهات اإليجابية نحو مناخ التعلم منها:

 يتأكد من التفاته إلى جميع الطالب في جميع أجزاء الفصل ،وأركانه مع التركيز على النظر إلى
عيون الطالب.

 النداء على الطالب بأسمائهم األولى أو المحببة لديهم.
 التحرك عن قصد نحو الطالب ،والقتراب منهم بلطف.
 لمس الطالب بطرق مناسبة ومقبولة.
 احترام جميع الستجابات ،وتقدير الجوانب الصحيحة من اإلستجابات غير الصحيحة.
 إعادة صياغة األسئلة باستخدام عبارات مختلفة لكي توفر فرصة لحتمالية اإلستجابة الصحيحة.
 إتاحة الوقت الكافي للطالب لإلجابة عن األسئلة.
 تقديم التوجيهات والتلميحات الكافية لكي يتوصل الطالب لإلستجابة الصحيحة.
 اعتماد اإلرشادات الخاصة بالسلوكيات المقبولة داخل الفصل.
 ترتيب المقاعد ،والمواد التعليمية داخل الفصل بصورة توفر الراحة للطالب.
()Marzano, 2000: 35
ب .المهام الصفية:
تعتبر المهام الصفية ذات أهمية كبيرة ،وفائدة عظيمة للتالميذ ،واذا توفر لديهم اتجاهات
إيجابية نحو المهام الصفية المكلفين بها فإنه سوف يتم انجازها بشكل جيد ومثمر ،وفي هذا السياق

حدد مارزانو ( )Marzano, 1992, 25- 27عددا من األداءات التي ينبغي على المعلم مراعاتها
في طريقة تدريسه لتنمية اإلتجاهات اإليجابية نحو المهام الصفية مثل:
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.1

قيمة العمل أو المهنة:
إن القيمة التي يدركها المتعلم للمهام قد تكون أهم شيء لنجاحه في تعلمها ،ويتم ذلك من

خالل ما يلي:

 أن تالءم المهام أهداف المتعلم الشخصية ،وأن يسهم في وضعها.
 إعداد مهام صفية تناسب مستوى التالميذ ،وفي حدود فهمهم.
 استخدام مهام صفية مفتوحة النهاية ،واتاحة الفرصة لهم إلكمالها.
 تقديم تغذية راجعة ايجابية للمتعلمين.
 استثمار حب الستطالع لدى المتعلمين بتخطيط مهام صفية تتناول هذا الجانب.
 .2وضوح المهمة:
إتاحة الفرصة للتالميذ لتكوين تصور واضح عن المهمة التي سوف يقومون بها ،لذلك
على المعلم قبل البدء بتنفيذ المهمة من قبل المتعلمين أن يقدم لهم نموذج عن المهام التعليمية

الصفية الكاملة لتوضيح كيفية انجازها.
 .3االمكانيات:

ينبغي أن يدرك التالميذ أن لديهم المواد الضرورية إلتمام المهمة وهي:
 إمكانيات وموارد خارجية مثل :المصادر ،والوقت ،واألجهزة ،واإلرشادات الضرورية إلنجاز
المهمة.

 إمكانيات ومصادر داخلية مثل :القدرة (الدافعية)  ،والجهد حيث أن المتعلمين الذين يعتقدون
أن لديهم اإلمكانات الداخلية يكملون المهمة بنجاح ،ويعزون نجاحهم ذلك الجهد ،وأنه ل توجد

مهمة تعتبر أبعد من منالهم ،فعلى المعلمين أن ينمو إحساس التالميذ بقدراتهم.
ويضيف سلفين ( )Slavin, 1995, 80اقتراحا مفاده بأن يحصل التالميذ من حين آلخر

على مكافآت مثل (الدرجات) تستند إلى جهودهم وليس على أساس إتمام المهمة بنجاح.
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البعد الثاني :اكتساب وتكامل المعرفة:
تعتبر عملية التعلم عملية تفاعلية أساسها بناء المعنى الشخصي من المعلومات المتوافرة

(المحتوى) في الموقف التعليمي ،ثم تحقيق تكامل تلك المعلومات بما يعرفه الفرد مسبقا لبناء معرفة
جديدة باإلضافة إلى عمليات التفكير ،والستدلل التي تعتبر جزءا ل يتج أز من معرفة المحتوى.

(البعلي)70 :2003 ،

ونوه ( )Marzano, 1998, 37إلى أن عملية التعلم تميز بين نمطين من أنماط المعرفة
المكتسبة ،هي
 .1المعرفة التقريرية:
هي المعرفة التي تتطلب من المتعلم استدعاء خصائص معلومة معينة من الذاكرة ،وهذه

المعلومات تتضمن أجزاء تجتمع مع بعضها البعض لتكون تلك المعلومة مثل :مفهوم الديمقراطية،
فإن المتعلم يستدعي خصائص الديمقراطية (أي أن للشخص الواحد صوت واحد ،والق اررات تتخذها

الجماعة مقابل الفرد)  ،وحدد ( )Marzano, 1992, 37عدة مراحل يتم من خاللها اكتساب
وتكامل المعرفة التقريرية يتمثل في ما يلي:
أ .بناء المعنى للمعرفة التقريرية:

يستخدم المتعلم ما يعرفه مسبقا عن الموضوع لتفسير المعلومات الجديدة ،وبدون هذه

المعرفة السابقة التي يفسر بها المعرفة التقريرية ل يكون ألي شيء معنى ،ويذكر ( Marzano
 )and other, 1998, 41أن استراتيجية (( )K- W- Lما أعرفه – ما أريد أن أعرفه – ما
تعلمته) من أقوى الستراتيجيات في بناء المعنى لتعلم المعرفة التقريرية.

ب .تنظيم المعرفة التقريرية:
ذكر (مارزانو) ( )Marzano, 1992, 40أن تنظيم المعرفة التقريرية لدى المتعلم تتم

بطرق متعددة منها:

 استخدام التصويرات الفيزيقية ،والرمزية.
 استخدام األنماط التنظيمية ،وهي ستة أنماط عامة للتنظيم:
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 -أنماط وصفية :وهي المتعلقة بتنظيم الحقائق ،والخصائص المتصلة بأشخاص أو أماكن أو

أشياء.

 أنماط التتابع :بمعنى أن تنظم الوقائع في ترتيب زمني معين. أنماط العملية /السبب:بمعنى أن تنظم المعلومات في شبكة تؤدي إلى نتيجة معينة. أنماط مشكلة /حل:بمعنى أن تنظم المعلومات في صيغة مشكلة محددة ،وحلولها الممكنة. أنماط التعميم:بمعنى أن تنظم المعلومات في تعميم تدعمه أمثله. أنماط المفهوم :وتتعلق بتنظيم الفئات العامة أو طبقات األشخاص أو األماكن واألشياءواألحداث.
 استخدام الرسوم البيانية كمنظمات متقدمة  :وهي ل تأخذ أشكالا محددة وثابتة ،إل أنها لبد أن
توضح العالقة التي تربط األفكار الفرعية ،وعالقتها بالفكرة الرئيسية للموضوع.

وفي نفس السياق أكد هوت ( )Hout, 1996, 3على أن اكتساب المعرفة وتكاملها

يتضمن دمج المعرفة المكتسبة مع ما سبق تعلمه وتنظيمه في أنماط ذات معنى ودللة ،وتخزينه
في ذاكرة المتعلم طويلة المدى ،وهذه الخطوة األخيرة هامة ألنها تتضمن قدرة الطالب على

استرجاع المعلومات وقت الحاجة ،كما أعتبر هوت ( )Hout, 1996, 4أن هذا التمييز هام جدا

أل ن كل نمط من أنماط المعرفة يتضمن إلى حد ما عمليات تعلم متنوعة ،ويتطلب استراتيجيات
تعليمية مختلفة.
ج .تخزين المعرفة التقريرية:
ذكر (مارزانو) ( )Marzano, 2000, 78أنه لكي نتمكن من استخدام المعلومات في
حياتنا اليومية يوما بعد يوم ينبغي أن نخزنها على نحو واع في الذاكرة في حالت كثيرة ،وأن أقوى
استراتيجيات الذاكرة هي تلك التي تستخدم التصورات الحسية المختلفة ؛ مثل:

 تخيل صور عقلية للمعلومات.
 تخيل أحاسيس فيزيقية ترتبط بالمعلومات.
 تخيل انفعالت ترتبط بالمعلومات.
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 .2المعرفة اإلجرائية:
حدد (مارزانو) ( )Marzano, 1992, 56 - 61عدة مراحل يتم من خاللها مساعدة

المتعلمين على تعلم المعرفة اإلجرائية هي:
أ .بناء المعرفة اإلجرائية:

تبنى المعرفة اإلجرائية من خالل بناء نماذج للخطوات ،والعمليات التي يجب إتباعها
للتوصل إلى المعرفة اإلجرائية وفهمها ،ومن الطرق المستخدمة في بناء هذه النماذج ما يلي:
 استخدام التفكير بصوت عالي.
 النمذجة بعرض الخطوات مكتوبة على المتعلمين.
 النمذجة بخرائط التدفق.
 النمذجة بالتسميع واعادة السرد.
ب .تشكيل المعرفة اإلجرائية:
يحتمل أن تشكل المعرفة اإلجرائية أهم جزء في تنمية الخبرة اإلجرائية حيث يعدل

المتعلمون في هذه المرحلة النموذج المبدئي للمهارة أو العملية ،حيث يبدأ المتعلمون في هذه
المرحلة بالعثور على ما ينفع ومال ينفع ،واستجابة لذلك سوف يعدل المتعلم طريقته أو مداخلة بأن

يضيف أشياء ويحذف أخرى.
ج .دمج المعرفة اإلجرائية:

المرحلة األخيرة من مراحل تعلم المهارة أو العملية هي دمج المعرفة؛ والتي تعني ممارسة
المهارة حتى يبلغ المتعلم نقطة يستطيع عندها أن يؤديها بسهوله نسبيةMarzano, 1998, ( .

.)71
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البعد الثالث :تعميق المعرفة وصقلها.
أكد بياجيت ( )Piagetعلى ضرورة تعميق المعرفة ،وصقلها عندما تحدث عن التمثل،

والتواؤم كمبدأين في التعلم حيث عرف التمثل بأنه  :تكامل الخبرة الجديدة في البناء القائم فيعقل
المتعلم ،أما التواؤم فهو تغيير البناء القائم نتيجة للتفاعل مع الخبرة الجديدة.

(الخليلي ،وآخرون)138 :1997 ،
وبين (مارزانو) ( )Marzano, 1992, 68أن التواؤم عند بيجيت ( )Piagetهو الذي
تناول البعد الثالث في نموذجه ألبعاد التعلم والذي يتضمن إعادة تنظيم المعلومات بما يؤدي إلى

التوصل لرؤية ،واستخدامات جديدة لها.

وقد أشار تقرير لجنة القياس القومي للتقدم التربوي إلى أن المعلومات التي تقدم للتالميذ

هي األساس في النظم التعليمية ،وبالتالي يدل ذلك على الهتمام فقط بالمستويات الدنيا ،واهمال

المستويات العليا ،وينتهي التقرير إلى التأكيد على الحاجة الماسة إلى الهتمام باألنشطة التحليلية
التي تتطلب عمق الستدلل في المحتوى ،والمتداد بالخبرة ،والتدقيق فيها.

()Marzanoand other, 2000, 106
لذا حدد (مارزانو) ( )Marzano, 1998, 169العديد من األنشطة المعرفية التي يمكن

استخدامها لتنشيط التفكير التحليلي لدي المتعلم وهي:

أ .المقارنة :تعني تحديد أوجه الشبة ،والختالف بين األشياء.
ب .التصنيف :يعني تجميع األشياء في فئات يمكن تعريفها على أساس خصائص معينة.
ت .االستقراء :يعني التوصل إلى مبادئ ،وتعميمات غير معروفة من مبادئ أو مالحظات أو
تحليالت.

ث .االستنباط :يعني التوصل إلى نتائج غير معروفة سابق ا من مبادئ ،وتعميمات معروفة.
ج .تحليل األخطاء :تعني تحديد ،وتمحيص األخطاء في التفكير عند الفرد ،وعند اآلخرين.
ح .بناء الدليل المدعم :تعني بناء نظام من األدلة لتقديم ،وتأكيد معلومة معينة.
خ .التجريد :تعني تعريف وتحديد الفكرة أو النموذج العام وراء المعلومات أو البيانات.
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د .تحليل وجهة النظر :تعني تعريف وتحديد الرؤية الشخصية حول موضوع التعلم.
كما حدد (مارزانو) ( )Marzano, 2000, 150في موضع آخر ق اررين أساسيين لبد من

اتخاذهما عند التخطيط لتعميق المعرفة هما:

أ .ما هي المعلومات التي تريد أن تنميها وتعمقها؟
ب .ما هي األنشطة التي سوف تستخدمها لصقل وتعميق المعرفة؟
البعد الرابع :االستخدام ذي المعنى للمعرفة.
ذكر (مارزانو) ( )Marzano, 1992, 106خمسة أنواع من المهام ،والواجبات تشجع
على استخدام المعرفة استخداما ذا معنى تتمثل في:
أ .اتخاذ القرار :هي العملية التي يتم من خاللها التوصل إلى قرار قائم على األدلة المنطقية.
ب .الستقصاء :هي العملية التي من خاللها تحدد المبادئ وراء الظواهر ،وعمل التنبؤات
حولها ،واختبار صحة هذه التنبؤات ،وذكر هوت ( )Hout, 1996, 5ثالث نماذج
لالستقصاء؛ استقصاء التعريف ،واستقصاء التاريخي ،واستقصاء تنبؤي.

ت .حل المشكلة :عبارة عن عملية عقلية منظمة تهدف للتوصل إلى حل مشكلة ما.
ث .الختراع :هو التوصل إلى منتج بعد تطويره ،وتنقيحه لكي يحقق حاجة معينة في ضوء
معايير حددها فيه.

ج .البحث التجريبي :هي العملية التي تركز على ممارسة عمليات العلم األساسية كالمالحظة
والتحليل ،والتنبؤ ،واختبار صحة النتائج ،والتفسير ،والستنتاج.
البعد الخامس :عادات العقل المنتجة.
عرف كالا من (كوستا وكيليك) ( )Costa & Kellick, 2003, 8عادات العقل بأنها
ّ
"عبارة عن تركيبة من كثير من المهارات ،والمواقف ،والتلميحات ،والتجارب الماضية ،والميول،
بينما يعرفها الصباغ وآخرون ( )713 :2006بأنها "تركيبة تتضمن صنع اختيارات حول أي
األنماط للعمليات الذهنية التي ينبغي استخدامها في وقت معين عند مواجهة مشكلة ما ،أو خبرة
جديدة تتطلب مستوى عالي من المهارات لستخدام العمليات الذهنية بصورة فاعلة وتنفيذها

والمحافظة عليها".
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وأشارت كال من صالح ،وبشير ( )197 :2005إلى أن اكتساب المعلومات هدف مهم في

حياتنا ولكن األهم في العملية التعليمية أن يكتسب المتعلمين بعض العادات العقلية المنتجة ويعملوا
على تنميتها من أجل اكتساب مهارات التعلم الذاتي التي تعينهم على تعلم أي خبرة مستقبلية

يحتاجونها.

ويرى كالا من (كوستا وكليك) ( )Costa & Kellick, 2003, 3أننا نحتاج في نظمنا

التعليمية إلى تطوير أهدافنا بحيث تعكس العتقاد بأن المقدرة هي ذخيرة من المهارات يختزنها

المرء وتظل قابلة للتوسيع باستمرار ،وأن الذكاء ينمو ويتزايد من خالل الجهود التي يبذلها اإلنسان
إذا استمر اإللحاح على المتعلمين كي يبادروا إلى إثارة التساؤلت ،وتقبل التحديات ،وايجاد الحلول

غير الظاهرة فوريا ،وتفسير المفاهيم ،وتبرير األفكار والسعي وراء المعلومات فبذلك يطورون

استراتيجيات فوق معرفية ،ومعتقدات حول ذكاءهم ذات صله بما يبذلون من جهود وهي عادات
العقل المرتبطة بالتعلم عالي المستوى.
وقد حدد (مارزانو) ( )Marzano, 1992, 181 - 184وكوستا وكليك ( & Costa
 )Kellick, 2003, 10 -11عدة عادات عقلية يرى ضرورة اكتسابها من قبل المتعلمين خالل
العملية التعليمية تتمثل فيما يلي:

أ .التفكير والتعلم القائم على تنظيم الذات.
ب .التفكير الناقد.
ت .التفكير والتعلم البتكاري.
ومن خالل ما سبق نستطيع أن نوجز أبعاد التعلم الخمسة في المخطط التفصيلي التالي

شكل رقم ( )1كما يلى( :الجفري)15 :2011 ،
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أبعاد التعلم الخمسة

االتجاهات واإلدراكات اإليجابية

اكتساب وتكامل المعرفة

مساعدة

مساعدة

المعرفة

المعرفة

التالميذ

على تنمية

التالميذ

على تنمية

التقريرية
وتشمل:

اإلجرائية

اتجاهات

اتجاهات

 -بناء

 -بناء

إيجابية عن

إيجابية عن

المعنى

 -تنظيم

المعنى

 -تشكيل

الصفية

المعرفة

المعرفة

المعرفة

المعرفة

مناخ التعلم

المهام

 -دمج

وتشمل:

تعميق المعرفة وصقلها

-

مقارنة
تصنيف
استقراء
استنباط
تحليل الخطأ
بناء األدلة
التجريد
تحليل المنظور

 -دمج

شكل رقم ()1-2

أبعاد التعلم الخمسة
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االستخدام ذي المعنى للمعرفة

عادات العقل المنتجة

 -اتخاذ القرار

 -تنظيم الذات

 -حل المشكالت

 -التفكير البتكاري

 -استقصاء

 -البحث التجريبي

 -التفكير الناقد

التدريس باستخدام نموذج أبعاد التعلم:
ذكر (مارزانو) ( )Marzanoفي أكثر من موضع ،أنه يوجد ثالث نماذج أو صور

للتخطيط ألبعاد التعلم يستخدمها المعلم عند اإلعداد لتدريس محتوى معين ،تتمثل فيما يلي:
النموذج األول :االهتمام بالمعرفة والتركيز عليها.
وهذا النموذج يعتمد على ثالث خطوات هي:

 .1أن يحدد المعلم المعلومات المراد تدريسها والخطوات والعمليات المرتبطة بها والتي سيكون
التركيز عليها في الدرس على البعد الثانى.

 .2و أن يختار المعلم المهام التي تسهم في تعميق المعرفة ،وصقلها ،وتحديد األنشطة والتعزيزات
بحيث يسهم ذلك في فهم الطالب للمعلومات الموجودة في الخطوة األولى.

 .3و أن يختار المعلم مهام ذات معنى لالستخدام والتطبيق على البعد ٤الرابع والتي تسهم في
تدعيم وتعميق الفهم للمعلومات ،واإلجراءات الموجودة في الخطوة األولى.
عندما يستخدم المعلم هذا النموذج يكون تركيزه وهدفه على البعد الثانى وهو الخاص باكتساب
المعلومات (المعرفة التقريرية) ،وللطريقة المقدمة بها المعلومات) المعرفة اإلجرائية ،ولتحقيق الهدف
السابق ،يختار المعلم أنشطة توسع وتنقي المعرفة على البعد الثالث ،ويقدم المعلومات بصورة ذات
معنى بدرجة أكبرعلى البعد ال اربع.

النموذج الثاني :التركيز على الموضوعات والقضايا.
وهذا النموذج يعتمد على ثالث خطوات هي:
 .1أن يحدد المعلم المعلومات المراد تدريسها والخطوات والعمليات المرتبطة بها والتي سيكون
التركيز عليها في الدرس على البعد الثاني.
 .2أن يختار المعلم المهام التي تسهم في تعميق المعرفة وصقلها وتحديد األنشطة والتعزيزات
بحيث يسهم ذلك في فهم الطالب للمعلومات الموجودة في الخطوة األولى.

 .3أن يختار المعلم مهام ذات معنى لالستخدام والتطبيق على البعد الرابع والتي تسهم في تدعيم
وتعميق الفهم للمعلومات ،واإلجراءات الموجودة في الخطوة األولى.
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عندما يستخدم المعلم هذا النموذج يكون تركيزه وهدفه على البعدالثانى وهو الخاص باكتساب

المعلومات (المعرفة التقريرية) ،وللطريقة المقدمة بها المعلومات) المعرفة اإلجرائية ( ،ولتحقيق
الهدف السابق ،يختار المعلم أنشطة توسع وتنقي المعرفة بالبعد الثالث ،ويقدم المعلومات بصورة
ذات معنى بدرجة أكبر على البعد الرابع.

النموذج الثاني :التركيز على الموضوعات والقضايا.
وهذا النموذج يعتمد على ثالث خطوات هي:
 .1أن يحدد المعلم الموضوع أو المسألة ،ثم يحدد المهمة ذات المعنى للمعلومات التي ترتبط بها
فىى البعد الرابع.

 .2أن يحدد المعلم المفاهيم واإلجراءات والمهارات (المعرفة التقريرية واإلجرائية) وترتبط بالبعد
الثانى الالزمة إلتمام وانجاز المهمة بالستخدام ذي المعنى للمعرفة.

 .3أن يحدد المعلم األنشطة التعميقية والتصحيحية الموسعة الالزمة إلتمام العمل البعد الثالث.
عند استخدام هذا النموذج يتم التركيز فيه على البعد الرابع حيث يتم التأكيد على تحديد قضية لها
عالقة بالفكرة العامة للوحدة الدراسية ثم يقرر المعلم ما هو نوعية الستخدام ذي المعنى الذي يمكن

اقتراحه لهذه المهمة والذي يرتبط بالموضوع.
النموذج الثالث :التركيز على استكشاف التلميذ.
وهذا النموذج يعتمد على ثالث خطوات هي:
 .1أن يحدد المعلم مجموعة المفاهيم ،واإلجراءات والمهارات البعد الثالث التي سيكون التركيز
عليها في هذه الوحدة.
 .2أن يحدد المعلم األنشطة التعميقية ،والتصحيحية البعد الثالث المرتبطة والتي تساعد الطالب
على فهم المفاهيم والمعلومات ،والمهارات ذات العالقة بالمعرفة التقريرية ،واإلجرائية.

 .3أن يحدد المعلم مجموعة من الطرق لمساعدة الطالب على اختيار وانتقاء مهام تستخدم
المعرفة استخداما ذا معنى البعد الثالث.

هذه الخطة تتشابه مع الخطة األولى ،والثانية في الخطوتين األولى ،والثانية ،وتختلف

معهما في الخطوة الثالثة من حيث أنها تركز بالدرجة األولى على ترك الفرصة للتالميذ ألن يختار
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كل منهم المهمة التي يرغب فيها أو المشروع الذي ينوي عمله ،وهنا يكون دور المعلم هو

المساعدة للتالميذ في اختار مشاريعهم الخاصة ،وعلية أن يشجعهم على اكتشاف موضوعات بعيدة
وأسئلة مثيرة لالهتمام تنبثق من الوحدة التعليمية.

العالقة بين أبعاد التعلم:
أشار (مارزانو) ( )Marzano and other, 1993, 5 & Marzano, 1992, 15إلى أن

األبعاد الخمسة في نموذج مارزانو التدريسي ل تؤدي وظيفتها في فراغ أو على أساس وترتيب
خطي ،وانما هي عبارة عن تفاعل يحدث بصورة ما ،ونوه ()Marzano and other, 2000, 33

إلى أن جميع أشكال التعلم تحدث في إطار مجموعةمن التجاهات واإلدراك التي إما أن تنمي

التعلم أو تكفه البعد األول ،وأن التعلم يتأثر بمدىاستخدام المتعلم لعادات العقل المنتجة البعد
الخامس.
ويعتبر البعدين األول والخامس من أبعاد التعلم دائمة الوجود في عملية التعلم وهما يمثالن
الخلفية أو األرضية التي يتم من خاللها التعلم هوت ( ، )Hout, 1996, 6ويذكر مارزانو

( )Marzano and other, 2000, 216أن تنمية اإلتجاهات اإليجابية نحو التعلم وتنمية العادات

اإلنتاجية للعقل ،يمكن اعتبارهما أهدافا تعليمية تسعى أي وحدة دراسية إلى تحقيقها وذلك في أي
محتوى دراسي ،وفي أي مستوى تعليمي ،وأن العادات العقلية هي الوسط والبيئة التي يجب أن يتم
تقديم المحتوى الدراسي في إطارها.
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وشكل رقم ( )2يوضح العالقة بين أبعاد التعلم:

أبعاد التعلم Dimensions of Learning
Habits of Mind

Use Knowledge Meaningfully

االستخدام ذي
المعنى للمعرفة

تعميق المعرفة
وصقلها

Extend and Refine
Knowledge

اكتساب المعرفة
وتكاملها

Acquire and
Integrate
Knowledge

Attitudes and Perceptions

شكل رقم ()2-2

يوضح العالقة بين أبعاد التعلم
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االتجاهات
واإلدراكات
اإليجابية

التقويم في نموذج (مارزانو) ألبعاد التعلم.
وضع (مارزانو) (Marzano and other, ( & )Marzano and other, 1999, 78

 )2000, 246مجموعة من الطرق ،واألساليب التقويمية يمكن للمعلم استخدامها بما يتناسب مع
أهداف درسه ،ومحتواه وهي كما يلي:

 -1المالحظة المباشرة لسلوك الطالب في الفصل ،وأثناء التعلم من خالل األنشطة أو أداء المهام
الفردية أو الجماعية.

اء كانت اختبارات تحصيلية ،أو اختبارات أداء.
 -2الختبارات المنظمة؛ سو ا
 -3الواجبات المنزلية.
 -4سجالت الستجابة ،وهو أسلوب لحفظ المعلومات المرتبطة باستجابات الطالب ،ويخصص
لكل طالب سجل يحتوي على نوعي الستجابة (الحرة والبنائية) .
 -5التقارير الذاتية والتي من خاللها يقيم التلميذ نفسة.
 -6المقابالت الشخصية.
 -7المحفظة التعليمية؛ حيث اعتبرها (مارزانو) ( )Marzano and other, 2000, 92شاهد

عيان على السيرة التعليمية لكل متعلم ،وتجمع فيه جميع انجازات المتعلم لعدة سنوات ،ويضم

كل ما يخص المتعلم في تلك الفترة ،ويمكن الرجوع إليه في أي وقت للتأكد من مستوى

وشخصية المتعلم.

أهمية نموذج (مارزانو) ألبعاد التعلم.
أشارت نتائج عدد من البحوث والدراسات التي أجريت في موضوع أبعاد التعلم إلى اآلثار
اإليجابية لهذه الطريقة في التدريس على مجالت عديدة من العملية التعليمية ،وأكد (مارزانو)

( )Marzano and other, 2000, 12على أن نموذج أبعاد التعلم صمم بعناية مهام أدائية تتيح
للمتعلم فهم المعرفة ،وتطبيقها ،واستخدام المهارات التعاونية في الحياة اليومية ،وأضاف بأن نموذج

أبعاد التعلم يسهم في تقديم المحتوى العلمي في المناهج بشكل يمكن الطالب من فهمه وادراك
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العالقات بين أجزاءه ،وبالتالي يعمل على حل للمشكالت المختلفة التي تواجه الفرد في فهمه

لمحتوى المنهج ،وينتج عنها اكتساب المتعلم لمهارات إيجاد الحلول للمشكالت في حياته اليومية.

وقامت كالا من صالح ،وبشير ( )199 ،198 :2005بتحديد الفوائد التي يمكن الوصول

إليها من خالل تطبيق نموذج مارزانو ألبعاد التعلم بما يلي:

 -1رفع مستوى استيعاب الطالب ،وفهمهم للمواد التعليمية ،وذلك يؤدي إلى تحسين وتسريع
عمليات التعلم.
 -2تنمية قدرات الطالب الذهنية واكسابهم المهارات والعمليات والعادات العقلية التي تجعل منهم
طالب ا مفكرين ومنتجين.
 -3تطوير وتنمية مهارات التفكير المختلفة عند المتعلمين.
 -4تعليم الطالب كيفية البحث عن المعرفة والحصول عليها واكتسابها.
-5عالج حالت الضعف الدراسي بطريقة علمية تربوية.
-6توفر طرق إثرائيه للعملية التعليمة ترفع من كفاءتها ونجاحها.
-7تخرج متعلمين متطورين يواكبون تقنية العصر ،وذوي اهتمامات وأداءات عالية ،ويتصفون
بالقدرة على التعلم الذاتي.

-8تغير نظرة المتعلم تجاه التعليم من مجرد الحفظ والتلقين ،والدراسة لالمتحانات ،إلى الستمتاع
بالدراسة ،وتقبل التحديات العلمية ،والتعلم للحياة.
-9إكساب المتعلمين لمهارات التصال بأشكاله المختلفة ،ورفع مستوى دافعيتهم نحو التعلم ،وثقتهم
بأنفسهم.
-10بناء خبرات ميدانية ذات معنى وصلة بالحياة خارج نطاق المدرسة.
-11تطوير أداء المعلم لتقديم تعلما ينهض بالمتعلم ،وينميه من جميع جوانبه.
-12إيجاد بيئة تعليمة جديدة وناجحة ،بفكر متجدد يسهم في إكساب المتعلمين مهارات الحياة
ومتوافقين اجتماعي ا.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 المحور األول :الدراسات التي تناولت تحليل كتب اللغة العربية.
 المحور الثاني :الدراسات التي تناولت نموذج (مارزانو).
 التعقيب على الدراسات السابقة.

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
يتضمن هذا الفصل دراسات حصلت عليها الباحثة من خالل اطالعها على األدب التربوي
والتي لها عالقة بموضوع دراستها ،وقد اختارت البعد الزمنى لترتيب الدراسات السابقة بحيث تكون

متسلسلة من الحديث إلى القديم ،وقد قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى محورين رئيسين-:
 المحور األول :الدراسات التي اهتمت بتحليل كتب اللغة العربية. -المحور الثاني :الدراسات التي تناولت نموذج مارزانو.

وقد اختتمت الباحثة بعد كل محور تعقيب تناولت فيه تحليل للدراسات السابقة المتضمنة
فيه من حيث أهداف الدراسة ومنهجها وأدواتها وعينتها ونتائجها ،ثم أعقبتها في نهاية الفصل

التوضيح ألهمية تلك الدراسات للدراسة الحالية ومدى الستفادة منها.

المحور األول :دراسات تتعلق بتحليل كتب اللغة العربية:
 .1دراسة محمد ،وسوركتي ،والنورابي (:)2013
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقويم كتب اللغة العربية في الحلقة الثانية لتالميذ مرحلة

التعليم األساسي" من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بولية الخرطوم – محلية شرق النيل ،واتبعت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات مرحلة التعليم

األساسي ،وقد بلغ عدد أفراد مجتمع عينة الدراسة ( )1080معلما ومعلمة يدرسون كتب اللغة

العربية بالحلقة الثانية ،وقد صممت استبانة لجمع البيانات وقد وزعت ( )300استبانة على أفراد

العينة مقسمة بالتساوي مائة لكل عينة "كتاب المنهل للصف الرابع ،المورد للصف الخامس والينبوع

للصف السادس" ،وقد كان عدد أفراد كل عينة  85فردا.

وكان من أبرز نتائج الدراسة ،أن مناهج الحلقة الثانية واضحة وشاملة ومرتبطة بأهداف

التربية السودانية ،وتقيس األهداف الموضوعة لها ،ومن الممكن استخدام وسائل تعليمية متعددة
ومتنوعة في تدريس مناهج اللغة العربية الحلقة الثانية وطرق التدريس المستخدمة متنوعة ومرتبطة
بأهداف محتوى مناهج اللغة العربية ،أما بالنسبة لإلخراج الفني لكتب اللغة العربية المذكورة كان

مالئما ،وأظهرت النتائج بأن معلمي اللغة العربية يستخدمون أساليب متنوعة في تقويم مناهج اللغة
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العربية للحلقة الثانية ،وأوصى الباحث باستخدام وسائل تعليمية متعددة ومتنوعة في تدريس مناهج
اللغة العربية الحلقة الثانية وطرق التدريس المستخدمة متنوعة ومرتبطة بأهداف محتوى مناهج اللغة

العربية.
 .2دراسة شيخ العيد (:)2010
هدفت الدراسة إلى معرفة ما تضمنه كتاب لغتنا الجميلة للنشاطات التقويمية في الصف

الرابع األساسي في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي ومدى اكتساب الطلبة لها.

ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدما أداتين وهما تحليل

محتوى األنشطة التقويمية واختبار لمهارات التفكير اإلبداعي.

وقد اشتملت عينة الدراسة على ( )312طالب ا وطالبة من الطلبة الذين أنهوا الصف الرابع

األساسي بمحافظة رفح ،حيث قام بتحليل األنشطة التقويمية المتضمنة في كتاب لغتنا الجميلة
للصف الرابع األساسي للعام الدراسي ( ،)2010 -2009وذلك في ضوء المهارات العقلية المعرفية

ومهارات التفكير اإلبداعي ،والمهارات العقلية المعرفية هي (التذكر-الفهم-التطبيق -التحليل-

التركيب–التقويم) ،ومهارات التفكير اإلبداعي ،وهي (الطالقة-المرونة -األصالة-التوسع).

واستخدم الباحث أداتين وهما تحليل محتوى األنشطة التقويمية واختبار لمهارات التفكير

اإلبداعي.

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:أنه ل يوجد تقارب في نسبتي المهارات
العقلية ومهارات التفكير اإلبداعي ،حيث بلغ عدد األسئلة التقويمية التي تشتمل على المهارات

العقلية ( )1502سؤال ،مانسبته ( )%81.50من مجموع األسئلة ،في حين بلغ عدداألسئلة التي
تشتمل على مهارات التفكير اإلبداعي ( )341سؤال ونسبته ( )%18.50من مجموع األسئلة

التقويمية ،أما بالنسبة لمدى اكتساب الطلبة لمهارات التفكير اإلبداعي فكانت النسبة متوسطة وذلك
مقارنة باحتواء كتاب لغتنا الجميلة لمهارات التفكير اإلبداعي ،كما أظهرت النتائج بأن ل توجد

عالقة بين مدى اكتساب الطلبة لمهارات التفكير اإلبداعي واشتمال المحتوى لها ،فالعالقة سلبية،

ووجد فروق ذات دللة إحصائية ظاهرة في مدى اكتساب طلبة الصف الرابع األساسي لمهارات
التفكير اإلبداعي تعزى لمتغير الجنس ،بين الذكور واإلناث ،تعزى لصالح اإلناث.
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وأوصى الباحث لضرورة تضمين كتاب لغتنا الجميلة للنشاطات التقويمية في الصف الرابع

األساسي في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي.
 .3دراسة الف ار (:)2010

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي في ضوء التفكير

اإلبداعي ومدى اكتساب الطلبة له.

واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وتكون مجتمع الدراسة من محورين األول كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي وهو

عبارة عن جزئيين يدرس كل جزء في فصل دراسي واحد ،وتشتمل عملية التحليل على جميع
الدروس المتضمنة في كل جزء والمحور الثاني من طلبة الصف الرابع األساسي في مدرسة الق اررة

طالبا وطالبة .وكانت من أدوات
البتدائية في مدارس األونروا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )219ا
الدراسة كالتالي-:

 -أداة تحليل المحتوى للكشف عن مدى توافر مهارات التفكير اإلبداعي في كتاب لغتنا الجميلة

للصف الرابع األساسي.

 -اختبار التفكير اإلبداعي الذي قامت الباحثة بإعداده للكشف عن مدى اكتساب الطلبة لمهارات

التفكير اإلبداعي وهو اختبار مكون من اثني عشر سؤال موزاعا على مهارات التفكير اإلبداعي
الستة هي الطالقة والمرونة واألصالة والتوضيح والحساسية للمشكالت واتخاذ القرار حيث كان
توزيع األسئلة حسب نتائج التحليل.
وتوصلت الدراسة للنتائج التالية؛ على مستوى األجزاء فلقد تكررت مهارات التفكير

اإلبداعي  1233مرة  612في الجزء األول من الكتاب و  621في الجزء الثاني موزعة على

المهارات ويتضح أن رتب كتاب لغتنا الجميلة من خالل التوافق بين تحليل المحتوى وآراء الطلبة،

اإلحصائيا عند مستوى دللة ( )0.05وهذا يدل على عدم وجود
أن الرتباط الخطي بين الترتيب
ا
تباعدا بين الترتيب في التحليل والترتيب لدى الطلبة في ضوء ما
ارتباط بين الرتبتين ،أي أن هناك
ا
أسفرت عنه الدراسة من نتائج فإن الباحثة توصي بما يلي:
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ضرورة أن يراعي المنظور اإلبداعي في الطبعات الجديدة لمنهاج لغتا الجميلة وذلك من

خالل إثراء المنهاج بعناصره المختلفة بقضايا إبداعية تراعي المعايير الفنية المرتبطة بتنمية
اإلبداع ،والتركيز على تدريس مهارات التفكير اإلبداعي بشكل أساسي في كتاب لغتنا الجميلة
للصف الرابع األساسي ،وزيادة مساحة مهارات التفكير اإلبداعي العليا في كتاب لغتنا الجميلة

للصف الرابع األساسي.

 .4دراسة األغا (:)2009
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كتاب اللغة العربية للصف الحادي عشر من منظور مأثوراتي،

والى مدى توافر المنظور المأثوراتي في كتاب اللغة العربية للصف الحادي عشر ،وكان منهج الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي.

وتكونت عينة الدراسة من كتاب اللغة العربية للصف الحادي عشر وهو عبارة عن أربع كتب.
وكانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة بمعايير المنظور المأثوراتي (ديني ،أدبي ،فولكلوري).
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مجموع المأثورات في كتاب اللغة العربية للصف الحادي عشر

( )719بنسبة ( )100 %موزعة على كتاب المطالعة واألدب والنقد بعدد ( (433بنسبة ( 60.22
 ، )%أما كتاب العلوم اللغوية فقد بلغ عددها ( )286مأثورة بنسبة (. (%39.77
وأوصى الباحث بضرورة توافر المنظور المأثوراتي في كتب اللغة العربية لمراحل أخرى.
 .5دراسة العزري (:)2003
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المهارات اللغوية األساسية الالزمة لتالميذ الحلقة األولى من
التعليم األساسي ،ومعرفة مدى مراعاتها في أنشطة كتب اللغة العربية الخاصة بهذه الحلقة بسلطنة
عمان ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

وتكونت عينة الدراسة من كتب اللغة العربية بالحلقة األولى من التعليم األساسي
استخدمت الدراسة استبانة لتحديد المهارات اللغوية الالزمة لتالميذ الحلقة األولى ،تم عرضها

على مجموعة من المحكمين ؛ للتحقق من صدقها ،كما استخدمت الدراسة بطاقة تحليل تم التأكد من
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ثباتها لتحليل هذه األنشطة في ضوء المهارات التي تم التوصل إليها ،وقد اعتبرت المهارة اللغوية

الواحدة مراعاة إذا تضمنت في سبعة أنشطة فأكثر ،وأنها غير مراعاة إذا كانت دون ذلك.
وكانت نتائج الدراسة بعد التحليل:

-جاء فن الكتابة في المركز األول من حيث مراعاة مهاراته بنسبة ( )٪100؛ حيث روعيت جميع

مهاراته الست ،وهي مهارات) التمييز بين الحروف أو الكلمات المتشابهة في الرسم ،نقل المكتوب

نقالا صحيح ا ،تركيب كلمات من حروف أو جمل من كلمات ،كتابة جمل بسيطة حول موضوع معين،

تحليل الجمل إلى كلمات والكلمات إلى حروف ،اإلجابة عن بعض األسئلة كتابةا بعد قراءة درس

مرتبط بها) .

وأوصى الباحث على أهمية المهارات اللغوية واستخدامها في مناهج اللغة العربية.
 .6دراسة طموس (:)2002
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب لغتنا الجميلة
المقرر للصف السادس األساسي بمحافظات غزة كما هدفت إلى معرفة عالقة تلك التقديرات
باتجاهاتهم نحو تحديث المناهج.

وكان منهج الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وتكونت عينة الدراسة من  205من المعلمين والمعلمات الذين يدرسون الكتاب وتم اختيارهم

بطريقة عشوائية منتظمة ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن أداتين قام الباحث باستخدامهما وهما استبانة
لتقويم أبعاد الكتاب ،ومقياس لالتجاهات نحو التحديث .
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات المعلمين التقويمية اإلجمالية للكتاب بلغت 75.7%

وتعبر تلك النسبة عن مستوى عالي حسب المستويات التي اعتمدتها الدراسة ووضوح الطباعة

واشتمال الكتاب على فهرس يوضح محتوياته وتركيز المحتوى على القيم بأنواعها وخلو الكتاب من

األخطاء العلمية واللغوية ،أما من جوانب الضعف عدم مناسبة صفحات الكتاب لمستوي الصف
والحصص المقررة وعدم احتواء مقدمة الكتاب على مؤشرات واضحة عن طرق تدريس الكتاب وعدم
وجود اختبارات شاملة نهاية كل وحدة وافتقار الكتاب إلى الخطب وبعض المقالت األدبية وأظهرت

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني أن اتجاهات المعلمين نحو تحديث المناهج كانت إيجابية بشكل عام.
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وأوصت الدراسة بأهمية تحديث المناهج وتطويرها.
 .7دراسة الكندري (:)2002
هدفت الدراسة إلى التعرف بصورة عامة على العالقات التي تربط بين المحتوى العلمي لكتب
اللغة العربية بالمرحلة البتدائية وبين القيم الموجهة التي تزخر بها الوثائق التربوية والتي تعتبر اإلطار

العام لمفردات النظام التربوي القائم.

وكان منهج الدراسة المنهج الوصفي القائم على التعرف على دللت ومضامين النصوص
الواردة وتحليلها في الكتب موضوع الدراسة.
وتكونت عينة الدراسة من مجموعة كتب اللغة العربية بالمرحلة البتدائية في دولة الكويت
وعددها عشرة والتي يبلغ مجموع صفحاتها ( )865صفحة.
وكانت أداة الدراسة عبارة عن تحليل المحتوى وفقاا ألسلوب الحصر الشامل للقيم بالنظر في
النصوص الواردة في الكتب المراد دراستها وتحديد الكلمات الحاملة للقيم وتصنيفها وفق التبويب الذي
اختاره الباحث.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأكيد على القيم الدينية األصيلة بشكل عام بما يتفق أصال
مع ما ورد في الوثائق التربوية ،وكذلك مجموعة القيم األخالقية المستمدة أصال من ديننا الحنيف،
وباإلضافة إلى نسبة ضئيلة تخص األطفال على تجنب القبيح من األعمال.

وأوصى الباحث بضرورة التركيز على القيم وتضمينها في محتوى المنهج وخاصة في كتب
اللغة العربية.
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 .8دراسة الحشاش (:)2001
هدفت الدراسة إلى تقويم منهج البالغة للمرحلة الثانوية بمحافظات غزة وتحديد جوانب القوة

والضعف في ذلك المنهج بعناصره األربعة األهداف والمحتوى واألنشطة التعليمية والتقويم ،وكان
منهج الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

وتكونت عينة الدراسة من مجموع معلمي ومعلمات اللغة العربية للصفين الحادي عشر والثاني

معلما ومعلمة .
عشر بالدارس الثانوية بمحافظات غزة وبلغ عددهم  236ا

وكانت أداة الدراسة عبارة عن قائمة بالمعايير الواجب توافرها في منهج البالغة للمرحلة الثانوية

قام الباحث بإعدادها وقام بتحويل تلك القائمة إلى أداة للدراسة في صورة استبانة مكونة من أربعة
محاور تمثل عناصر المنهج وتشمل على  120فقرة.

وتوصلت نتائج الدراسة أن النسبة المئوية العامة لمدى مالئمة منهج البالغة للمرحلة الثانوية

بمحافظات غزة للمعايير الواجب توافرها فيه بنسبة  66 %من الدرجة الكلية حيث حصلت األهداف
على نسبة 66 %والمحتوى على نسبة 64 %و األنشطة التعليمية التعليمة على نسبة64 %

والتقويم على نسبة  69 %من الدرجة الكلية وأن هناك فروقاا ذات دللة إحصائية بين متوسطات
الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة الدراسة من معلمي اللغة العربية للصفين الحادي عشر والثاني
عشر في تقديراتهم لمدى مالئمة منهج البالغة تعزى إلى متغير الصف الدراسي وذلك لصالح الصف

الحادي عشر.

وأوصت الدراسة بالتركيز على أهمية تقويم المناهج ومحتواها وأهدافها وأنشطتها.
 .9دراسة عبد الجواد (:)2001
أول :الهدف-:هدفت هذه الدراسة إلى تنمية المهارات األساسية للتعبير الكتابي اإلبداعي

بمحافظة غزة ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي.

ومن أجل ذلك قام الباحث بتحليل ( )600موضوع تعبير كتابي إبداعي كتبتها ()300

طالبة ،حيث استخدمت أداة لتحليل المضمون اشتملت على ( )25مهارة؛ لمعرفة المهارات األساسية
التي لم تتقن الطالبات استخدامها ،وتم تحديد تلك المهارات وهي :استخدام أدوات الربط بدقة بين

الجمل ،كتابة الجمل مكتملة األركان ،اتباع نظام الفقرات عند الكتابة ،استخدام عالمات الترقيم،
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كتابة خاتمة تلخص الموضوع  .ثم قام الباحث بإعداد برنامج لتنمية تلك المهارات ،واختار عينة

الدراسة والتي بلغ عددها ( )163طالبة ،قسمت إلى مجموعتين :ضابطة بلغ عددها ( )79طالبة،
وتجريبية بلغ عددها ( )84طالبة ،ثم أعد الباحث اختبا ار لقياس مهارات التعبير اإلبداعي تكون من

جزأين :األول موضوعي وله ( )50درجة والثاني مقالي وله ( )50درجة وتم تطبق هذا الختبار قبليا
وبعديا على عينة الدراسة ،وتم تدريس البرنامج للمجموعة التجريبية بواقع حصتين أسبوعي ا.

وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المعد في تنمية المهارات األساسية للتعبير الكتابي

اإلبداعي التي حددت في الدراسة.

وأوصت الدراسة بالهتمام بمهارات التعبير وتنميتها وذلك ألهميتها للطلبة.
 .10دراسة المطاوعة (:)2000
هدفت الدراسة إلى تحليل وتقويم أسئلة موضوعات القراءة واختباراتها بالمرحلة البتدائية في

ضوء تصنيف بلوم لﻸهداف المعرفية وفي إطار مهارات الفهم القرائي بمستوياتها المختلفة وتحديد
مدى تنوع هذه األسئلة من حيث المقالية والموضوعية.
وكان منهج الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وتكونت عينة الدراسة من كتب اللغة العربية التي أقرتها و ازرة التربية والتعليم بدولة قطر

طبعة  1977لتالميذ المرحلة البتدائية للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس ،وجميع
الختبارات النهائية للفصل الدراسي األول والثاني من ( )111مدرسة ابتدائية بطريقة عشوائية.

وكانت أداة الدراسة عبارة عن بطاقة تحليل من صورتين استخدمت إحداهما لتحليل أسئلة

موضوعات القراءة في الكتب المدرسية وأخرى لتحليل أسئلة الختبارات النهائية.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أسئلة موضوعات القراءة في هذه المرحلة تسهم بصورة

ملحوظة بمستوى الفهم والتذكر وكذلك أشارت النتائج إلى أن أسئلة موضوعات القراءة تهتم بمهارات

الفهم المباشر من النص ومهارات الفهم الستنتاجي بصورة أكبر من اهتمامها بمهارات التفكير العلمي
وكما أوضحت النتائج أن النوع السائد بالنسبة لﻸسئلة في موضوعات القراءة هي األسئلة المقالية
وأوصت الدراسة بالتركيز على األسئلة ووضع مهارات تالئمها ألهمية ذلك لتنمية مهارات التفكير

اإلبداعي.
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 .11دراسة الكثيري والعابد (:)2000
هدفت الدراسة إلى :التعرف على ما إذا كانت التدريبات الواردة في كتاب القراءة المقرر على

الصف السادس البتدائي في المملكة العربية السعودية تسهم في تنمية التفكير اإلبداعي لدى التالميذ.
واستخدم الباحثان :المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة.
وقام بتصميم أداة لتحليل أسئلة ،وتدريبات كتاب القراءة المقرر على الصف السادس

البتدائي.

وأظهرت نتائج الدراسة:
ضعف فاعلية وجدوى إسهام التدريبات الواردة في كتاب القراءة للصف السادس البتدائيفي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى التالميذ ،وأن هذا اإلسهام دون المستوى المقبول.
وأوصى الباحث على القيام بدراسات مشابهة لتدريبات في كتب القراءة لمراحل أخرى.
 .12دراسة موسي (:)2000
هدفت هذه الدراسة لمعرفة :ما إذا كانت النشاطات التعليمية التقويمية في اللغة العربية المقررة
على الصفوف العليا بالمرحلة البتدائية بدولة اإلمارات العربية المتحد ة تساهم في تنمية مهارات

التفكير اإلبداعي ،وهنا استخدم الباحث :المنهج الوصفي التحليلي.

وقام بعمل استمارة لتحليل المحتوى حيث أشارت النتائج إلى عدم توافر مهارات التفكير
اإلبداعي في األنشطة التعليمية التقويمية.
أظهرت نتائج الدراسة:
-إن كتاب اللغة العربية بالصف الرابع اشتمل على  177نشاط ا تعليمي ا تقويمي ا ،كان من بينها 140

نشاط ا تقويمي ا ل يسهم في تنمية المهارات اإلبداعية.

-إن كتاب اللغة العربية بالصف الخامس اشتمل على  193نشاطأا تعليمي ا تقويمي ا ل يسهم في تنمية

المهارات اإلبداعية.
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وأوصت الدراسة بالتركيز على األنشطة التعليمية ووضع مهارات تالئمها ألهمية ذلك

لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

 .13دراسة مقدادى (:)1999
سعت هذه الدراسة إلى :تحليل األسئلة الواردة في كتب اللغة العربية للصفوف الثالثة :الثامن،

والتاسع ،والعاشر ،في األردن وذلك في مجالت األهداف الثالثة ،والتعرف على أنواع األسئلة

المقالية ،والموضوعية ومستوياتها المعرفية المختلفة.

واستخدم الباحث :المنهج التحليلي الوصفي.
وقام بإعداد أداة لتحليل األسئلة الواردة في الصفوف الثالث :الثامن ،والتاسع ،والعاشرر
وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
-احتواء األسئلة في الكتب الثالث على المجال المعرفي أكثر من المجالين النفعالي ،والنفس

حركي ،فبلغت نسبة المجال المعرفي  97 %أما المجالين النفعالي ،والنفس حركي فلم تتجاوز
نسبتهما. 3%

اشتمال األسئلة في الكتب الثالثة على األسئلة الموضوعية بنسبة  98 %من مجموع األسئلةوأوصت الدراسة بتحليل األسئلة لكتب بمراحل أخرى.

التعقيب على دراسات المحور األول-:
من خالل مراجعة الدراسات الواردة في هذا البند نجد أنها ركزت على جوانب متعددة في

كتب اللغة العربية وتحليلها وتقويم مناهجها من حيث األهداف ،واألدوات والعينات ،والمنهج ،وأهم
النتائج ،وكذلك توضيح عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية من حيث:
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أوال-:األهداف:
ركزت الدراسات السابقة على أهمية كتاب اللغة العربية وتحليل أسئلته في ضوء مهارات

مختلفة كمهارات التفكير اإلبداعى ،إل أن الدراسة الحالية ركزت على تحليل محتوى كتاب اللغة
العربية للصف السادس األساسي في ضوء ابعاد التعلم وفق نموذج مارزانو.
حيث هدفت دراسة كل من دراسة (الكثيري والعابد وموسى ، )2000،بتحليل األسئلة في

كتب اللغة العربية في ضوء مهارات التفكير اإلبداعي ،وبعضها اهتم بتقويم األنشطة اللغوية في
كتب اللغة العربية في ضوء المهارات اللغوية األساسية مثل دراسة (العزري ،)2003،كما اهتمت

(محمد ،وسوركتي ،والنورابي ،)2013 ،بتحليل وتقويم كتب اللغة العربية في الحلقة الثانية لتالميذ
مرحلة التعليم األساسي" من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بولية الخرطوم محلية شرق النيل.كما

اهتمت دراسة (مقدادي ،)1999 ،واهتمت دراسة (شيخ العيد )2010 ،بتحليل النشاطات التقويمية
فى كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسى فى ضوء مهارات التفكير اإلبداعي ومدى اكتساب

الطلبة لها "
وأيضا دراسة (الف ار )2010 ،هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كتاب لغتنا الجميلة للصف
الرابع األساسي في ضوء التفكير اإلبداعي ومدى اكتساب الطلبة له ،كما هدفت دراسة (األغا،

 )2009بتحليل كتاب اللغة العربية للصف الحادي عشر من منظور مأثوراتي ،والى مدى توافر

المنظور المأثوراتي في كتاب اللغة العربية للصف الحادي عشر ،واهتمت دراسة (عقل)2003،
بتقويم كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسي ،من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في

مدارس سفليت الحكومية ،وهدفت دراسة (العزري )2003،لتقويم األنشطة اللغوية المتضمنة بكتب
اللغة العربية بالحلقة األولى من التعليم األساسي في ضوء المهارات اللغوية األساسية ،واهتمت

دراسة (طموس )2002 ،تقويم معلمي اللغة العربية لكتابلغتنا الجميلة" المقرر للصف السادس
األساسي في فلسطين وعالقته باتجاهاتهم نحو التحديث.
ثانيا:المنهج:
تبنت الدراسات السابقة في هذا المحور المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمالءمة هذا المنهج

للدراسات السابقة ،وقد اتفقت الدراسات السابقة في هذا المحور مع الدراسة الحالية في أنها اتبعت

المنهج الوصفي التحليل ،فكل الدراسات اتبعت المنهج الوصفى ومنها دراسة (محمد ،وسوركتي،
والنورابي ،)2013 ،و(الحشاش )2001 ،و(الكثير والعابد ،)2000 ،و(موسى )2000 ،ودراسة
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(عقل ،)2003 ،و(شيخ العيد ،)2010 ،ودراسة (العزرى ،)2003 ،و(طموس )2002 ،ما عدا

دراسة (عقل ،)2003 ،ودراسة (عبد الجواد )2001 ،والتى اتبعت المنهج التجريبي.
ثالثا :العينة:

بالنسبة لعينة الدراسة فقد أظهرت الدراسات التي تم الرجوع إليها أن العينات فيها تمثلت

بكتب كل مرحلة دراسية ،ما عدا دراسة (عقل )2003 ،ودراسة (طموس )2002 ،التى تشابهت
مع الدراسة الحالية والتى عينتها كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسي ،وطلبة الصف

السادس األساسي.
واتفقت الرسائل التالية في العينة وهي كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي كدراسة
(شيخ العيد )2010 ،ودراسة (الف ار ،)2010 ،ودراسة (مقدادى )1996 ،فيما تناولت دراسة (عقل،
 )2003ودراسة (العزرى )2003 ،ودراسة (طموس )2002 ،ودراسة (الكندرى )2002 ،ودراسة

(موسى )2000 ،العينة كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى ،وأما الدراسات التى تناولت
عينة تهتم بالمرحلة الثانوية فهى دراسة (األغا )2009 ،ودراسة (الحشاش.)2001 ،
رابعا :األداة:

ركزت الدراسات السابقة على أهمية كتاب اللغة العربية وتحليل أسئلته في ضوء مهارات

مختلفة كمهارات التفكير اإلبداعى ،إل أن الدراسة الحالية ركزت على تحليل محتوى كتاب اللغة
العربية للصف السادس األساسي في ضوء ابعاد التعلم وفق نموذج مارزانو.
اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات في أداة الدراسة األولى وهي تحليل محتوى كتب
المنهاج ،واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (موسى( ،)2000،الكثيري والعابد ،)2000،في أنها

قامت بتحليل كتاب اللغة العربية للمرحلة البتدائية ،واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (عقل،

 ،)2003طموس ( ،)2002في أنها قامت بتحليل كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسى.

تختلف الدراسة الحالية بأنها الدراسة األولى فى حدود علم الباحثة كتصور مقترح لمحتوى

وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي في ضوء أبعاد التعلم وفق نموذج (مارزانو).
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المحور الثاني :دراسات تناولت استخدام نموذج (مارزانو):
الدراسات العربية التى تتعلق بنموذج (مارزانو)
 .1دراسة نشوان (:)2014
هدفت الدراسة إلى اقتراح تصور لتطوير محتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية في ضوء
بعض أبعاد التفكير في العلوم.
ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج البنائي.
واستخدمت لتحليل للمرحلة محتوى جميع كتب الكيمياء الثانوية.
وأعد أداة التحليل وهي عبارة عن قائمة تضم ( )6أبعاد تفكير هي :فوق المعرفي ،الناقد،

البتكاري ،العلمي ،المنظومي ،والبصري ،و( )34مهارة تفكير فرعية تابعة لها ،وبعد التأكد من
صدقها من خالل صدق المحكمين ،والتأكد من ثباتها عبر األفراد وعبر الزمن.

وقد أشارت أهم النتائج إلى :أبعاد التفكير في العلوم جاءت بنسب تضمين متباينة،

فالتفكير العلمي جاء بأعلى نسبة ( )%40.59والتفكير المنظومي جاء بأقل نسبة ( ،)%0.76وتم

تضمين ( )7مهارات فرعية في محتوى المناهج بنسب مرتفعة ،وهي :الوعي بالمعرفة التقريرية،
واإلجرائية ،والستنتاج ،والستقراء ،والتركيز ،وجمع المعلومات ،والترميز ،وأن بقية المهارات

الفرعية وعددها ( )27مهارة تم تضمينها بنسب قليلة ،وقد تم وضع التصور المقترح إلثراء محتوى
كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية في ضوئها.

ومن أهم توصيات الدراسة:
ضرورة اهتمام مخططى ،ومطورى مناهج الكيمياءللمرحلة الثانوية بفلسطين بإيجاد نوع من

التوازن فى تضمين محتوى هذا المنهج بأبعاد التفكير فى العلوم ،وبمهارات التفكير الفرعية التابعة
لكل بعد من هذه األبعاد.
 .2دراسة العريان (:)2011
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم (لمارزانو)

لتنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة.
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واستخدم الباحث وفقا لطبيعة الدراسة ثالثة مناهج (الوصفي التحليلي ،والبنائي،

والتجريبي).

وطبقت عينة الدراسة على طالب الصف التاسع األساسى وبلغ عددهم  115طالبا وزعوا

على مجموعتين تجريبية وظابطة.

و قام الباحث باستخدام مهارات التفكير العلمى وقام ببناء برنامج مقترح وفق نموذج أبعاد
التعلم لمارزانو للوحدة السابعة في مادة العلوم للصف التاسع ،واختار الباحث أربع من شعب

الصف التاسع األساسي ،ولختبار صحة فروض الدراسة عولجت البيانات إحصائيا باستخدام
اختبار ( ، )t.testوجاءت نتائج الدراسة لتبين:
توجد فروق دالة إحصائية عند ( )α ≤0.05في مستوى درجات طالب المجموعة التجريبية

على اختبار مهارات التفكير العلمي ودرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة لصالح المجموعة
التجريبية.
توجد فروق دالة إحصائية عند ( )α ≤0.05بين متوسط درجات الطالب مرتفعى التحصيل
فى المجموعة التجريبية على اختبار مهارات التفكير العلمى ودرجات أقرانهم فى المجموعة

الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تدريس العلوم بالمراحل
الدراسية المختلفة ألهميته في تحقيق نتائج تعليمية مهمة ،حيث يسهم بفاعلية في تحسين مستوى

مهارات التفكير العلمي ،وينمي اتجاهاتهم نحو العلوم وأثره على متغيرات أخرى مثل مهارات حل
المشكالت والستقصاء العلمي.
 .3دراسة التخاينة (:)2011
هدفت هذه الدراسة إلى تقصى فعالية استخدام استيراتيجية تدريسية قائمة على أبعاد التعلم

فى قائمة التجاه ومهارات التصال الرياضى لدى طالب المرحلة األساسية فى مدارس تربية عمان
الخاصة ،واستخدم الباحث النهج التجريبى.
وطبقت عينة الدراسة على طالب الصف السابع فى مدارس تربية عمان الخاصة
المسجلين فى المدرسة العصرية وبلغ عددهم ( )79طالبا وزعوا على مجموعتين تجريبية وظابطة.
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وقام الباحث باستخدام مقياس لالتجاه نحو الرياضيات ،واختبار فى التصال الرياضى.

ولختبار صحة فروض الدراسة عولجت البيانات إحصائيا باستخدام المتوسط الحسابى والنحراف
المعيارى وتحليل التباين وجاءت نتائج الدراسة لتبين:
توجد فروق دالة إحصائية عند ()α ≤0.05بين المتوسط الحسابى لعالمات طالب

المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية فى التجاه ومهارات التصال
الرياضى.
توجد تفاعل دال إحصائيا عند( )α ≤0.05بين الستيراتيجية المستخدمة ومستوى
التحصيل فى التجاه نحو الرياضيات.
ل توجد تفاعل دال إحصائيا عند ( )α ≤0.05بين الستيراتيجية المستخدمة ومستوى

التحصيل فى التجاه نحو الرياضيات.

وأوصى الباحث بضرورة استخدام استيراتيجية أبعاد التعلم فى الرياضيات لطالب التعليم

الخاص وتدريب المعلمين على استيراتيجيات تدريسية حديثة ،تزيد من دافعية الطالب نحو التعلم.
 .4دراسة فتح اهلل (:)2011

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية نموذج (مارزانو) في تنمية الستيعاب المفاهيمى

وبعض العادات العقلية لدى تالميذ الصف السادس البتدائيى ،واستخدم الباحث المنهج التجريبى.
واختار عينة عشوائية من طلبة الصف السادس األساسي.

وقد تطلب لتحقيق أهداف الدراسة بناء قائمة بالمفاهيم األساسية والعمليات العقلية وبناء

عدد من الدروس في ضوء نموذج مارزانو وبناء اختبار في الستيعاب المفاهيمى ومقياس عادات
العقل.
وكان من أبرز نتائج الدراسة ،وجد فرق ذات دللة إحصائية بين تالميذ المجموعة

التجريبية التي درست بنموذج أبعاد التعلم لمارزانو في الستيعاب المفاهيمى والعادات العقلية

لصالح تالميذ المجموعة التجريبية ،كما وجد عالقة ارتباطية ايجابية بين الستيعاب المفاهيمى
وممارسة العادات العقلية لدى تالميذ الصف السادس الذين درسوا بنموذج مارزانو ألبعاد التعلم.
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وأوصت الباحثة بضرورة تطبيق نموذج مارزانو على كافة المراحل التعليمية ،وتدريب

المعلمين على كيفية استخدام النموذج.
 .5دراسة الرحيلي (:)2010

هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام نموذج (مارزانو) ألبعاد التعلم في التحصيل

وتنمية الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط ،ولتحقق هدف الدراسة استخدمت

الباحثة المنهج التجريبي.

وطبقت الدراسة على طالبات الصف الثاني المتوسط ،وبلغ عددهم ( )70طالبة ،تم

توزيعهن على مجموعتين تجريبية وضابطة.

وقامت الباحثة باستخدام اختبار تحصيلی في المستويات المعرفية حسب تصنيف (بلوم )

وزمالئه ،ومقياس لمستوى الذكاءات المتعددة من إعداد برنتن ،ولختبار صحة فروض الدراسة
عولجت البيانات إحصائيا باستخدام اختبار ت (.)t.test
وجاءت نتائج الدراسة لتبين:
 وجود فروق دالة إحصائية فى التحصيل فى مادة العلوم لصالح المجموعة التجريبية التىدرست باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم.
 وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين التحصيل والذكاءات المتعددة عند مستوى دللة( )α ≤0.05لدى طالبات المجموعة التجريبية.

 عدم وجود دللة إحصائية فى الذكاءات المتعددة بين طالبات المجموعة التجريبيةوالضابطة.

وأوصت الباحثة بضرورة استخدام معلمات العلوم نموذج مارزانو ،فى تدريس العلوم فى

المرحلة المتوسطة ،وكذلك تنفيذ دورات تدريبية للمعلمات على استخدام نموذج مارزانو فى العلوم.
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 .6دراسة لبد (:)2009
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تضمن أسئلة مقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة األساسية

المقررة من قبل و ازرة التربية والتعليم العالي بفلسطين للمهارات العقلية العليا الواردة ضمن نموذج
مارزانو ألبعاد التعلم ،حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل األسئلة المتضمنة
في الكتب الستة لمقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة األساسية المقررة من قبل و ازرة التربية والتعليم

العالي بفلسطين ،كما قام بإعداد قائمة بالمهارات العقلية المرغوب توافرها في منهاج التربية
اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا؛ لتحديد المهارات العقلية الالزم توافرها في كتب التربية اإلسالمية

للمرحلة األساسية العليا ،ثم قام الباحث ومجموعة من المعلمين بتحليل األسئلة التي بلغ عددها
( )1647سؤالا في ضوء معايير األداة المعدة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة بأنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية ظاهرة في مدى

اكتساب طلبة الصف العاشر األساسي للمهارات العقلية في ضوء نموذج مارزانو تعزى لمتغير
الجنس ،كما وجد فرق دال احصائيا في بعد التمثيل والدرجة الكلية لمهارات التنظيم بين الذكور
واإلناث ،تعزى لصالح اإلناث.

العليا.

وأوصت بضرورة توافر المهارات العقلية في منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية

 .7دراسة الحصان (:)2008
هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية نموذج ابعاد التعلم في تنمية مهارات التفكير
والستيعاب المفاهيمى في العلوم والدراكات اليجابية نحو بيئة الصف لدى تلميذات الصف

السادس البتدائي ،استخدم المنهج التجريبى ،وكانت العينة من تلميذات الصف السادس البتدائي.

وقامت الباحثة بإعداد اختبار لمهارات التفكير واختبار الستيعاب المفاهيمى ومقياس
الدراكات.
واظهرت النتائج ،وجود فروق ذات دللة إحصائية بين المتوسط البعدي لدرجات تلميذات
المجموعة التجريبية والضابطة في مهارات التفكير لصالح المجموعة التجريبية.
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وكانت توصيات الدراسة باستقصاء فاعلية نموذج ابعاد التعلم في تنمية مهارات التفكير

والستيعاب المفاهيمى في العلوم والدراكات اليجابية.
 .8دراسة عيطة (:)2007

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى تضمين مقررات العلوم العامة بالمرحلة األساسية الدنيا

بفلسطين والمقررة من قبل و ازرة التربية والتعليم بالسلطة الوطنية الفلسطينية للمهارات العقلية الواردة

في نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ،استخدم الباحث المنهج الوصفى.

وتكونت العينة من مقررات العلوم العامة بالمرحلة األساسية الدنيا بفلسطين والمقررة من

قبل و ازرة التربية والتعليم بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

واستخدم الباحث أداة الدراسة تحليل محتوى مقررات العلوم العامة بالمرحلة األساسية الدنيا

بفلسطين والمقررة من قبل و ازرة التربية والتعليم بالسلطة الوطنية الفلسطينية للمهارات العقلية الواردة

في نموذج مارزانو ألبعاد التعلم.

وكان من أهم نتائج الدراسة ،أنه لم يكن هنا كتوازن في نسبتي األسئلة التعليمية واألسئلة

التقويمية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية الدنيا بفلسطين
بحيث تراعي األسئلة التوازن بين األسئلة التعليمية واألسئلة التقويمية ،وتراعي التوازن في تناولها

للمهارات العقلية المختلفة ،وضرورة إعادة النظر في منهاج العلوم العامة للصفين األول والثاني

كما ونوع ا.
للتمييز بين األنشطة واألسئلة ،وزيادة نسبة األسئلة في الصفين ا
 .9ماجدة وهدى(:)2005

هدفت إلى دراسة فاعلية استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمية المهارات والمفاهيم المرتبطة

ببعض الخبرات التعليمية المتطلبة لطفل الروضة ،واستخدمت الباحثتان المنهج التجريبى.

وكانت عينة الدراسة عبارة عن فصلين دراسيين من صفوف ( )2kjبالمركز التربوي
الملحق بكلية رياض األطفال باإلسكندرية أحدهما مجموعة موزعة على التجريبية واألخر موزعة

على الضابطة ،واستغرقت تجربة البحث ( )10أسابيع.

وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار لمعايير أبعاد التعلم المتمثلة في (المقارنة –

الستنباط – التصنيف – الستقراء – تحليل الخطأ بناء النظم – التجريد – اتخاذ القرار – البحث
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– حل المشكالت)  ،وأعدت الباحثتان برنامج للخبرات التعليمية المتطلبة لطفل الروضة مكون

من( )76نشاط ا تعليمي ا وتقويمي ا في المجالت التالية( :رياضيات – دراسات اجتماعية – علوم–

لغويات)  ،وفق نموذج مارزانو ألبعاد التعلم .

وتوصل البحث إلى تفوق أطفال المجموعة التجريبية على أطفال المجموعة الضابطة في

اكتساب المهارات والمعايير المتضمنة في اختبار المعايير السابقة الذكر.

وخرجت الدراسة ببعض التوصيات منها ضرورة إضافة نموذج أبعاد التعلم لمارزانو من

ضمن الخبرات التي يجب إكسابها لتلميذ ما قبل المدرسة.
 .10دراسة صالح وبشير (:)2005

هدفت الدراسة إلى قياس أثر استخدام نموذج أبعاد التعلم (لمارزانو) في تنمية المهارات

والمفاهيم المرتبطة ببعض الخبرات التعليمية المتطلبة لطفل الروضة ،واستخدمت الباحثتان المنهج

التجريبى ،وتكونت عينة الدراسة من طفل الروضة.

وقامت الباحثتان بإعداد برنامج خبرة تعليمية متكاملة لطفل الروضة في ضوء نموذج

مارزانو ألبعاد التعلم في الرياضيات والدراسات الجتماعية والعلوم واللغويات ،حيث بلغ عدد

متنوعا ،وتم تطبيق اختبار معايير أبعاد التعلم والمكون من
وتقويميا
تعليميا
طا
األنشطة ( )76نشا ا
ا
ا
ا
( )28مفردة ،واستغرقت تجربة البحث ( )10أسابيع.
إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية على
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة
ا
اختبار أبعاد التعلم ،والى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بالنسبة للمعايير التسعة الممثلة

ألبعاد التعلم ألطفال المجموعة الضابطة على الختبار القبلي والبعدي ،كما وجد فروق دالة

إحصائيا للمقارنة لباقي معايير أبعاد التعلم بين مجموعتي البحث لصالح المجموعة التجريبية،
ا
جميعا وذلك لصالح القياس البعدي للمجموعة.
إحصائيا لمعايير أبعاد التعلم
ووجد فرق دالة
ا
ا
وأﻭصﺕ ﺍلباحثتاﻥ بضﺭﻭﺭﺓ ﺇعاﺩﺓ ﺍلنﻅﺭ في ﺍلمنواهج ﺍلحاليوة ،ﻭتﺩﺭيﺏ معلماﺕ ﺍلﺭﻭضة
قبل ﻭﺃثنﺀا ﺍلخﺩمة على ﻁﺭﻕ ﻭﺃبعاﺩ جﺩيﺩﺓ في ﺍلتعلﻡ .
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 .11دراسة أبو بكر (:)2003
هدفت الدراسة إلى أثر استخدام نموذج أبعاد التعلم في تحصيل طالب المرحلة الثانوية

بسلطنة عمان للبالغة واتجاههم نحوه ،واستخدم الباحث المنهج التجريبى.

وكانت عينة الدراسة مكونة من( )84طالبا من طالب الصف الثاني الثانوي بسلطنة

عمان ،حيث كانت موزعة بين المجموعة التجريبية( )42طالب ا و( )42طالب ا للمجموعة الضابطة.

وكانت أدوات الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي ،مكون من أسئلة مقال وأسئلة الختيار
من متعدد والتكملة في مادة البالغة للصف الثاني الثانوي ،ومقياس اتجاه للتعرف على اتجاه

طالب الصف الثاني الثانوي نحو البالغة.

تبين من بعد الدراسة استخدام نموذج مارزانو ،مقارنة بالتغير في اتجاه الطالب الذي درسوا

في موزعة على الضابطة بدون استخدام نموذج مارزانو

وتوصلت النتائج إلى فاعلية استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمية التحصيل والتجاه نحو
البالغة.
وخرج الباحث بمجموعة من التوصيات منها ،أهمية توجيه الهتمام نحو استخدام نموذج
أبعاد التعلم والستراتيجيات التدريسية المتضمنة فيه ،مع مواد دراسية أخرى ،ومراحل دراسية

مختلفة.

 .12دراسة البعلي (:)2003
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام أنموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس العلوم في
التحصيل وتنمية بعض عمليات العلم لدى طلبة الصف الثاني اإلعدادي في مصر ،ثانيا :واستخدم
الباحث المنهج التجريبي.

وتكونت عينة الدراسة من  159طالبا وطالبة من طالب الصف الثاني اإلعدادي في مدرسة

بالل بن رباح اإلعدادية مقسمين على مجموعتين) تجريبية وضابطة .استخدم الباحث األدوات التالية
:اختبار تحصيل واختبار عمليات العلم.
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وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائي ا لصالح المجموعة التجريبية في اختبار

التحصيل وعمليات العلم.

أوصى الباحث بضرورة إعادة النظر في تخطيط مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية لتنمية

مهارات التفكير المختلفة ،واقتراح تجريب فعالية النموذج في تدريس العلوم للصف الخامس

البتدائي وتنمية مهارات حل المشكلة لديهم.
 .13دراسة الباز (:)2001

هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم على التحصيل،

وتنمية التفكير المركب ،وتنمية التجاهات اإليجابية ،لدى طالب الصف األول الثانوي نحو مادة
الكيمياء بالبحرين ،واتبع الباحث المنهج التجريبى ،وتكونت عينة الدراسة من طالب الصف األول
الثانوي نحو مادة الكيمياء بالبحرين.

وقد قام الباحث بإعداد أدوات البحث والتي شملت كتاب الطالب في محتوى الوحدتين،
ودليل للمعلم لتدريس الوحدتين وفقاا لنموذج مارزانو ألبعاد التعلم ،واختبار تحصيلي قبلي وبعدي
في محتوى الوحدتين ،ومقياس للتفكير المركب ،ومقياس التجاه نحو الكيمياء.
وقد توصل الباحث إلى أنه توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية على الختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة

التجريبية ،كما وجد فرق ذات دللة إحصائية بين المجموعتين على كل من مقاييس التفكير
المركب ،واتجاه الطالب اإليجابي نحو الكيمياء في الختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
وقد ﺃﻭصى ﺍلباحﺙ بضﺭﻭﺭﺓ تﺩﺭيﺏ معلموي الكيمياء على ﺍستخﺩﺍﻡ نمﻭﺫﺝ ماﺭﺯﺍنﻭ ألبعاﺩ
ﺍلتعلﻡ ،ﺍلختباﺭ ﺍلبعﺩﻱ لصالح ﺍلمجمﻭعة ﺍلتجﺭيبية ﻭ ﺇعاﺩﺓ تنﻅيﻡ محتﻭﻯ كتب الكيمياء في
ضوئه ،وﺍستخﺩﺍﻡ ﺃساليﺏ ﺍلتقﻭيﻡ ﺍلمناسبة ؛ لتقﻭيﻡ ﺃبعاﺩ ﺍلتعلﻡ ﺍلمتضمنة فوي ﺍلنموﻭﺫﺝ ،وأكد علي
ضﺭﻭﺭﺓ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍلﻭسائل ﻭ ﺍألنشﻁة ﺍلتي تعمل على تنمية ﺍلتفﻜيﺭ ﺍلمركب ﻭ ﺍلتجاه ﺍإليجابي

نحﻭ ﺍلكيمياء .
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الدراسات األجنبية التى تتعلق بنموذج مارزانو
 .14دراسة كوستا وجومستون (:)2006
هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات التفكير عند التالميذ عبر المناهج عن طريق استخدام

المعلمين ألساليب تعتمد عل نموذج ما ارزنو تساعد على تحسين األفكار لستيعابها.

واستخدم الباحثان المنهج التجريبى حيث وزع الطالب إلى مجموعة تجريبية طبق عليهم
البرنامج ،ومجموعة ظابطة تم تدريسهم بالطريقة اإلعتيادية.
وطبقت الدراسة على التالميذ فى إنجلت ار من خالل استخدام المعلمين ألساليب خاصة فى
التدريس ،تم تدريبهم عليها تساعدهم على تنمية مهارات التفكير عند الطالب.
وقام الباحثان بإعداد برنامج خاص لتنمية التفكير ،ولختبار فروض الدراسة عولجت

البيانات إحصائيا باستخدام المتوسطات الحسابية واختبارات ()t.test
وجاءت نتائج الدراسة لتبين:

 وجود فروق ذات دللة إحصائية فى اكتساب مهارات التفكير لصالح المجموعة التجريبيةالتى قام مجموعة من المعلمين بتدريسها عن المجموعة الظابطة التى درست بالطريقة

اإلعتيادية.

وأوصى الباحثان بضرورة توظيف نموذج مارزانو فى تنمية مهارات التفكير وضرورة تدريب
المعلمين على استخدام أساليب وأنشطة خاصة مناسبة للمرحلة النمائية المعرفية.
 .15دراسة هانت وبيل (:)2002
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المعلومات المقدمة ألطفال الروضة بواسطة محتوى علمى
يشمل على العلوم والسلوكيات ،وفق نموذج أبعاد التعلم على التحصيل واإلتجاه نحو المادة

المتضمنة ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبى.

وطبقت عينة الدراسة على طالب روضة فى ولية أوكالهوما فى أمريكا حيث بلغ عدد
األطفال ( )22طفال ،وزعوا على مجموعتين تجريبية وظابطة.
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وجاءت نتائج الدراسة لتبين:
 وجود فروق ذات دللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية فى الختبار التحصيلىومقياس التجاه.
وأوصت الدراسة بضرورة الهتمام باتجاهات طالب الروضة وعثد ورش عمل لتدريب المعلمين
على توظيف نموذج مارزانو فى كافة الوليات.
 .16دراسة (الفينو (:)1999 ،Alfinio
هدفت إلى قياس اثر استخدام نموذج أبعاد التعلم على التحصيل في الرياضيات لعينة من
األطفال في المرحلة البتدائية بلغت ( )110مقسمة إلى ثالث مجموعات ،األولى بلغت ( )37طفل

درست باستخدام النموذج فقط ،والثانية بلغت ( )35طفل درست باستخدام الطريقة التقليدية
باإلضافة لستخدام نموذج التعلم في بعض المواضيع المتعلمة ،وتركت المجموعة الثالثة التي

بلغت ( )38طفل لتدرس بالطريقة المعتادة فقط كمجموعة ضابطة .وتوصلت الدراسة إلى نتائج
تشير إلى تفوق أفراد مجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة عند تقييم األداء باستخدام

اختبارات التحصيل ،وأيض ا تفوقت المجموعة التي استخدمت نموذج أبعاد التعلم بمفردة في التدريس
على تلك التي استخدمته بجانب الطريقة المعتادة .

 .17دراسة ثومبسون (:)1999 ،Thompson
هدفت إلى قياس فاعلية التدريس باستخدام نموذج أبعاد التعلم في مدرسة ابتدائية في
استراليا ،وكانت هذه الدراسة طولية أي استمرت لخمس سنوات من عام1994م – حتى 1998م)،
وجمعت البيانات وفق مقياس راش ،مما ساعد على وضع درجات أداء الطالب لكل مستوى ،وبذلك

أصبح باإلمكان متابعة نمو الطلبة بشكل فردي وجماعي على مدى دراستهم في المدرسة .استخدم
التحليل المتعدد المستوى باستخدام النموذج الهرمي الطولي لختبار تأثيرات المتغيرات المفترضة.

والتي تشمل :مستوى الصف ،والندماج في برنامج أبعاد التعلم ،واختبار الذكاءات ،وكانت النتائج
تشير إلى أن استخدام برنامج أبعاد التعلم في مراحله المبكرة له تأثي ار ايجابي ا قابل للقياس يعادل

 %40تقريب ا من نمو سنة واحدة ،وكانت هذه النتيجة واضحة عند مستوى  %50من العينة.

وأشار الباحث إلى أن نتائج هذه الدراسة تقدم دليالا على  81فاعلية برنامج أبعاد التعلم،

ويفترض أنه كلما أصبح البرنامج أكثر رسوخا في المدارس فإن النتائج ستكون أفضل وأكثر تحسنا.
62

 .18ألين وآحرون (:)1998 ،Allin & others
هدفت إلى تلخيص وتحليل العديد من الدراسات السابقة التي درست فاعلية استخدام نموذج

مارزانو ألبعاد التعلم كإستراتيجية تدريسية في تعلم المفاهيم المرتبطة بالعلوم والرياضيات
والجتماعيات ،وذلك باستخدام أسلوب التحليل الفوقي  Meta- analysisحيث قام بتحليل()19
دراسة ميدانية تعلقت باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في التعلم الصفي ،ودراسة العديد من

المتغيرات التي تأثرت باستخدامها مثل :التحصيل ،والحتفاظ ،والتجاه ،والقلق .وتوصلت نتائج
الدراسة إلى ارتفاع نسبة التحصيل من( )%74 - %51في المادة التي أجريت عليها الدراسة،كما
أن التحليل الفوقي قد أظهر تحسنا نحو المفاهيم المتعلمة ،وانخفاض مظاهر القلق في تعلمها ،كما
لوحظ أن معظم الدراسات أشارت إلى أهمية نموذج أبعاد التعلم وما يصاحبه من أنشطة في زيادة

تعلم أفراد العينات وازالة عنصر القلق وعدم التآلف عند ممارسة األنشطة .
 .19أما دراسة براون (:)1995 ،Brown

فكانت تدور حول تصميم بطاقة مالحظة لعناصر التعلم التي يظهرها الطالب داخل كل
بعد من أبعاد نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ،والتي تتمثل في:البعد األول :التجاهات والدراكات

اليجابية عن التعلم البعد الثاني :اكتساب ودمج المعرفة البعد الثالث :تنمية وصقل المعرفة البعد

الرابع :استخدام المعرفة بشكل هادف وذي معنى البعد الخامس :تنمية العادات العقلية المنتجة
وقنن بطاقة المالحظة على( )11مدرسة بولية ميرلند ،كما قامت مدرسة " برنس جورج كاونتي"

العامة بتطبيق الممارسات التدريسية المرتبطة بنموذج أبعاد التعلم وذلك لتوجيه ممارسات واداءات

معلميها وفق هذا النموذج بتطبيق بطاقة المالحظة فيها .وأشارت نتائج الدراسة إلى زيادة تعلم

الطالب للمهارات المتضمنة في محتوى باستخدام التدريس باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم

خاصة في بعدي التجاهات وادراكات اليجابية عن التعلم.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات للموجهين والمشرفين بضرورة استخدام نموذج

مارزانو ألبعاد التعلم ،واستخدام بطاقات المالحظة المقننة التي وردت في الدراسة لمتابعة تعلم
الطالب .80
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 .20دراسة (دوجاري:)1994
هدفت لكتساب وتكامل المعرفة وتعميق وتنقيح المعرفة من أبعاد نموذج مارزانو في

التحصيل في العلوم لدى طالب كلية العلوم البيئية ،ضمن مقرر األسس الكيميائية للحياة المتضمن
في مقرر العلوم العامة المؤهل للجامعة ،وذلك في كلية ويلمنجتون (الزنجية) بأمريكا ،واستمرت

التجريبية أربعة أسابيع ،وعينة الدراسة عبارة عن ( )27طالب في كلية ويلمنجتون بأمريكا

كمجموعة تجريبية و( )34طالب كمجموعة ضابطة .وأدوات الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي في
مقرر العلوم البيئية ،والذي كان ضمن المقررات العامة المؤهلة للجامعة.
 .21دراسة تارلتون (:)1992 ،Tarleton
قامت الدراسة بإجراء بحث باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس طالب من

جامعة (نوفا )Nofaبولية كلورادو وتدريبهم لمعرفة أثر النموذج على تحسين عملية التعلم وتنمية
التفكير بأنماطه المختلفة لدى الطالب وعينة الدراسة عبارة عن فريق من المعلمين المتطوعين

بتجريب النموذج ،وتم تدريبهم على استخدام الستراتيجيات التعليمية المختلفة المتضمنة فيه،
وكانت المرحلة األولى في هذه الدراسة هي التركيز على مساعدة هؤلء المدرسين المتطوعين على

تغيير سلوكيات التدريس لديهم وتدريبهم على ممارسة السلوكيات المتضمنة في نموذج أبعاد التعلم،
والمرحلة الثانية في هذه الدراسة هي تقييم تأثير استخدام النموذج على تفكير وتعلم الطالب،
وأدوات الدراسة عبارة عن اختبار مقنن واستبيان وأشرطة الفيديو للحكم على فعالية النموذج،

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أشارت إلى أن المجموعة التجريبية حققت تقدم ا دالا على أدوات التقييم

المختلفة للنموذج .

تعليق على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الباحثة للدراسات والبحوث السابقة التي توفرت لها ،والمتعلقة بنموذج

مارزانو ألبعاد التعلم في العملية التعليمية تبين لها ما يلي:
أوالً -:من حيث هدف الدراسة:

تباينت الدراسات التى تناولت نموذج (مارزانو) ألبعاد التعلم من حيث أهدافها ،فاستهدفت
بعض الدراسات نموذج (مارزانو) ألبعاد التعلم كتصور مقترح تصور لتطوير محتوى كتب الكيمياء
للمرحلة الثانوية في ضوء بعض أبعاد التفكير في العلوم كدراسة (نشوان  ، )2014بينما استهدفت
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دراسات التعرف على فاعلية نموذج (مارزانو) في تنمية الستيعاب المفاهيمى كدراسة (فتح اهلل

 )2011والتى هدفت إلى الدراسة التعرف على فاعلية نموذج (مارزانو) في تنمية الستيعاب
المفاهيمى وبعض العادات العقلية ودراسة (الحصان )2008 ،هدفت إلى استقصاء فاعلية نموذج

ابعاد التعلم في تنمية مهارات التفكير والستيعاب المفاهيمى في العلوم والدراكات اليجابية نحو

بيئة الصف.

ودراسات استهدفت تضمين المقررات للمهارات العقلية الواردة في نموذج مارزانو ألبعاد

التعلم كدراسة (لبد  )2009والتى هدفت إلى التعرف على معرفة مدى تضمن أسئلة مقررات التربية
اإلسالمية للمهارات العقلية العليا الواردة ضمن نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ،ودراسة عيطة

( )2007والتى هدفت التعرف إلى مدى تضمين مقررات العلوم للمهارات العقلية الواردة في نموذج
مارزانو ألبعاد التعلم.

وكذلك دراسة (ألين وآخرون )1998 ،Allin & others ،هدفت إلى تلخيص وتحليل

العديد من الدراسات السابقة التي درست فاعلية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم كإستراتيجية
تدريسية في تعلم المفاهيم المرتبطة بالعلوم والرياضيات والجتماعيات
وأيضا (دراسة براون )1995 ،Brown ،فكانت تدور حول تصميم بطاقة مالحظة

لعناصر التعلم التي يظهرها الطالب داخل كل بعد من أبعاد نموذج مارزانو ألبعاد التعلم،

وهناك دراسات هدفت إلى تنمية مهارات التفكير فى ضوء نموذج (مارزانو) كدراسة

(العريان )2011 ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم

(لمارزانو) لتنمية مهارات التفكير العلمي ،ودراسة (كوستا وجومستون )2006 ،هدفت الدراسة إلى
تنمية مهارات التفكير عند التالميذ عبر المناهج عن طريق استخدام المعلمين ألساليب تعتمد على

نموذج ما ارزنو تساعد على تحسين األفكار لستيعابها.

وهدفت دراسة (التخاينة )2011 ،إلى تقصى فعالية استخدام استيراتيجية تدريسية قائمة

على أبعاد التعلم فى قائمة التجاه ومهارات التصال الرياضى.

واستهدفت بعض الدراسات أثر استخدام النموذج في تنمية المهارات والمفاهيم كدراسة

(صالح وبشير )2005 ،فقد استهدفت معرفة أثر استخدام النموذج في تنمية المهارات والمفاهيم
لدى طفل الروضة ،ودراسة (ماجدة وهدى )2005 ،والتى هدفت إلى دراسة فاعلية استخدام نموذج
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أبعاد التعلم في تنمية المهارات والمفاهيم المرتبطة ببعض الخبرات التعليمية المتطلبة لطفل

الروضة ،ودراسة (ثومبسون) هدفت إلى قياس فاعلية التدريس باستخدام نموذج أبعاد التعلم في
مدرسة ابتدائية في أستراليا ،ودراسة (تارلتون )1992 ،Tarleton ،قامت باستخدام نموذج مارزانو
ألبعاد التعلم في تدريس طالب من جامعة نوفا.

وتناولت دراسة (إليان وآخرون )1998 ،تلخيص وتحليل دراسات عديدة اهتمت بالكشف
عن فعالية استخدام النموذج في تعلم المفاهيم المرتبطة بالعلوم والرياضيات والجتماعيات.
وقد استهدفت بعض الدراسات أهمية نموذج مارزانو ألبعاد التعلم على التحصيل كدراسة
(أبو بكر )2003 ،والتي هدفت إلى دراسة أثر استخدام نموذج أبعاد التعلم في تحصيل طالب

المرحلة الثانوية بسلطنة عمان للبالغة واتجاههم نحوها ،وكذلك تناولت دراسة (البعلي)2003 ،
معرفة فعالية استخدام النموذج في تدريس العلوم على التحصيل وتنمية بعض عمليات العلم لدى

تالميذ الصف الثاني اإلعدادى ،وتناولت دراسة (الباز )2001 ،معرفة أثر استخدام النموذج على

التحصيل والتفكير المركب وتنمية التجاهات اإليجابية لدى طالب الصف األول الثانوي.

ودراسة (دوجاري)1994،هدفت لكتساب وتكامل المعرفة وتعميق وتنقيح المعرفة من أبعاد

نموذج مارزانو في التحصيل في العلوم لدى طالب كلية العلوم البيئية.

وأيضا دراسةالفينو ( )1999 ،Alfinioهدفت إلى قياس اثر استخدام نموذج أبعاد التعلم
على التحصيل في الرياضيات
ثانيا :من حيث منهج الدراسة:
اختلفت الدراسات فى نوع المنهج المستخدم فى نموذج مارزان حيث أن أغلبية الدراسات
المتناوبة أبعاد التعلم لمارزانو اتبعت المنهج التجريبى كدراسة (فتح اهلل ،)2006 ،و(العريان

 ،)2011و(التخاينة ،)2011 ،و(الرحيلى ،)2010 ،و(الحصان ،)2008 ،و(كوستاو جومستون،
 ،)2006و(صالح وبشير ،)2005 ،و(ماجدة وهدى ،)2005 ،و(البعلى ،)2003 ،و(أبو بكر،
،)2003و(هانت وبيل،)2002 ،و(الباز ،)2001،و(كوستا وجومستون ،)2006 ،و(الفينو،
 ،)1999و(دوجارى ،)1994 ،وهناك دراسات اتفقت مع منهج الدراسة الحالية باتباعها المنهج

الوصفى كدراسة (نشوان ،)2014 ،و(العريان ،)2011 ،و (لبد )2009 ،و(عيطة،)2007 ،
و(آلين وآجرون ،)1998 ،و(ثومبسون ،)1999 ،و(براون ،)1995 ،و(تارلتون. )1992 ،
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واتفقت دراسة (نشوان )2014 ،مع دراسة (العريان )2011 ،باتباعهما المنهج البنائى.
وانفردت دراسة (العريان )2011 ،مع الدراسات السابقة باتباعها ثالثة مناهج وهى:المنهج
الوصفى التحليلى والبنائى والتجريبى.
ثالثاً :من حيث عينة الدراسة:
تفاوتت المراحل التعليمية التى تم بها تطبيق الدراسات المتناولة لنموذج مارزانو ألبعاد

التعلم فهناك دراسات استهدفت المرحلة الثانوية كدراسة (نشوان )2014 ،استهدفت محتوى جميع
كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية ،ودراسة (آلين وآخرون )1998 ،استهدفت محتوى العلوم

والرياضيات والجتماعيات وكانت هناك دراسات تضمنت مقررات المرحلة األساسية كد ارسة (لبد،
 ،)2009ودراسة (عيطة ،)2007 ،وبالنسبة للطلبة فدراسة (الباز )2001 ،استهدفت طلبة الصف

أول ثانوى ،وبينما اتفقت الدراسة الحالية فى اختيار عينة من طلبة الصف السادس كدراسة (فتح

اهلل ،)2006 ،و(الحصان ،)2008 ،ودراسة (الفينو )1999ودراسة (ثومبسون )1999،وتشابهت
دراسات باختيار مرحلة الروضة كدراسة (صالح وبشير )2005 ،ودراسة (هانت وبيل)2002 ،
ودراسة (ماجدة وهدى. )2005 ،

واتفقت دراستان فى التطبيق على المرحلة اإلعدادية كدراسة (العريان )2011 ،طبقت على

طالب الصف التاسع األساسى ،ودراسة (البعلى )2003 ،طبقت على طالبالصفالثانياإلعدادي،

بينما استهدفت بعض الدراسات كتب المرحلة الثانوية حيث استهدفت دراسة (نشوان)2014 ،

محتوى جميع كتب الكيمياء الثانوية ،ودراسة (كوستا وجومستون )2006 ،كانت على التالميذ،

وهناك دراسات استهدفت طالب جامعات كدراسة (دوجارى،)1994 ،و(تارلتون.)1992 ،
رابعا :من حيث أدوات الدراسة:

تنوعت أدوات الدارسة المستخدمة في كل دارسة ،وذلك تبعا للمتغيرات التي تناولتها كل
دارسة فقد

استخدمت بعض الدارسو وات اختبار لقياس التحصيل الدارسي :مثل دراسة:

(البعلى ،)2003،ودراسة (صالح ،)2005 ،و(أدوجارى )1994 ،وأيضا دراسة (أبو بكر)2003 ،
اختبار تحصيلي ،ومقياس اتجاه للتعرف على اتجاه طالب الصف الثاني الثانوي نحو البالغة بينما

استخدمت بعض الدارس وات مقياسا لالتجاه وات نحو تعلم المادة مثل دارسة (التخاينة)2011 ،
استخدم مقياس لالتجاه نحو الرياضيات ،واختبار فى التصال الرياضى ،وأيضا دراسة (الباز،
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 )2001استخدم مقياس التجاه نحو واختبار تحصيلي ومقياس للتفكير المركب وأيضا كدراسة

(هانت وبيل ،)2002 ،و(أدوجارى.)1994 ،

واستخدمت بعض الدارسات اختبارات في الذكاءات مثل دارسة (الرحيلى ، )2010 ،كما

استخدمت بعض الدارسات اختبار في الستيعاب المفاهيمي مثل دارسة (الحصان،)2008 ،

واستخدمت دراسة (نشوان )2014 ،قائمة تضم ( )6أبعاد تفكير ،ومثلها دراسة (كوستا وجومستون،
 ،)2006و(تارلتون. )1992 ،
واستخدمت دراسة (ماجدة وهدى )2004 ،اختبار لمعايير أبعاد التعلم ،أما الدارسة الحالية

فقد استخدمت قائمة بأبعاد التعلم وفق نموذج مارزانو ،وتحليل محتوى وحدة بكتاب الغة العربية
للصف السادس األساسى.

خامساً :من حيث نتائج الدراسة:
تنوعت نتائج الدراسات التى تناولت نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ،فأظهرت بعض الدراسات
فاعلية نموذج مارزانو ألبعاد التعلم كدراسة (فتح اهلل ، )2006 ،وأظهرت دراسة (التخاينة)2011 ،
عدم فاعلية نموذج أبعاد التعلم فى تنمية مهارات التصال الرياضى فى حين أن النموذج أكد

فاعليته فى التجاه نحو الكيمياء كما فى دراسة (الباز ،)2001 ،بينما أكدت نتائج دراسة (نشوان،

 )2014على تضمين نموذج مارزانو ألبعاد التعلم فى محتوى الكيمياء ،وأيضا دراسة (آلين

وآخرون )1998 ،أشارت إلى أهمية نموذج أبعاد التعلم وما يصاحبه من أنشطة في زيادة تعلم أفراد
العينات وازالة عنصر القلق وعدم التآلف عند ممارسة األنشطة ،وأيضا دراسة (ثومبسون،)1999 ،
و(تارلتون )1992 ،بينت أهمية وفاعلية برنامج أبعاد التعلم.

وبالنسبة ألهمية نموذج مارزانو فى التحصيل أكدت دراسة (الرحيلى )2010 ،على أهمية

نموذج مارزانو ألبعاد التعلم على أهمية التحصيل فى مادة العلوم ،وكذلك دراسة (أبو بكر)2003 ،
توصلت إلى فاعلية استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمية التحصيل والتجاه نحو البالغة وكذلك

دراسة (البعلى )2003 ،أكدت على أهمية النموذج على فاعلية استخدام أنموذج (مارزانو) ألبعاد
التعلم في تدريس العلوم في التحصيل وتنمية بعض عمليات العلم.

أما دراسة (ماجدة وهدى )2005 ،فقد أكدت تفوق أطفال المجموعة التجريبية على أطفال

المجموعة الضابطة في اكتساب المهارات والمعايير المتضمنة في اختبار المعايير السابقة الذكر
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وأكدت بعض الدراسات على أهمية نموذج مارزانو ألبعاد التعلم فى تنمية المهارات العقلية مثل

دراسة (لبد ، )2009 ،ودراسة (عيطة ،)2007 ،وهناك دراسات أخرى أكدت على أهمية مهارات
التفكير كدراسة (الحصان ،)2008 ،ودراسة (كوستا وجومستون ،)2006 ،أما دراسة (صالح

وبشير )2005 ،فقد تبين وجود أهمية ألبعاد التعلم ،أما دراسة (البعلى ،)2003 ،و(هانت وبيل،
 )2002وتبين من خاللها أهمية التحصيلوعمليات العلم ،و(الفينو )1999 ،والتى استخدمت نموذج
أبعاد التعلم بمفردة في التدريس على تلك التي استخدمته بجانب الطريقة المعتادة .
وأما دراسة (الباز )2001 ،أكدت على أهمية النموذج فى التفكير المركب ،واتجاه الطالب
اإليجابي نحو الكيمياء.

االستفادة من الدراسات واألبحاث السابقة:
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية:
 تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها.
 تحديد وبناء إطار نظري يتعلق بمتغيرات الدراسة.
 اختيار وتصميم أداة الدراسة وبطاقة التحليل ،وتحديد إجراءات التحليل.
 تحديد أهداف الدراسة ،وبيان أهميتها.
 اختيار األساليب اإلحصائية المالئمة ،وكيفية حساب الصدق والثبات.
 تفسير النتائج وتحليلها.
 إعداد الجداول والمالحق.
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات التي سبق عرضها فيما يلي:
 ركزت الدراسة الحالية على التصور المقترح لمحتوى وحدة بكتاب لغتنا الجميلة للصف السادس
األساسي وفق نموذج أبعاد التعلم عند .Marazano

 أعدت الباحثة تصور مقترح ألبعاد التعلم في كتاب اللغة العربية للصف السادس.
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 اختلفت هذه الدراسة من حيث مكان إجرائها.
 تعتبر الدراسة الحالية الدراسة األولى ،التي قامت التصور المقترح لمحتوى وحدة بكتاب لغتنا
الجميلة للصف السادس األساسي وفق نموذج أبعاد التعلم عند  ،Marazanoكما تعتبر هذه

الدراسة األولى في فلسطين ،وذلك حسب علم الباحثة.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
 أوالً :منهجية الدراسة.
 ثانياً :مجتمع الدراسة وعينته.
 ثالثاً :أداتا الدراسة واعدادهما.
 رابعاً :خطوات تحليل المحتوى.

الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،والتي
شملت منهج الدراسة ،ومجتمعها ،وعينتها ،وأسلوب اختيارها كما يحتوي على كيفية تنفيذ الدراسة،
واجرائها يشمل عرضا للخطوات التي مرت بها ،عملية إعداد أدوات الدراسة ،وايجاد صدقها وثباتها،

والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات ،والوصول إلى الستنتاجات وفيما يلي
تفصيل ذلك:

أوالً :منهجية الدراسة:
أ .المنهج الوصفي التحليلي:
اقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على دراسة

الظاهرة ،ووصفها ،وتحليل مكوناتها ،وتفسير نتائجها.

ويعرف المنهج الوصفى التحليلى على انه :المنهج الذى يدرس ظاهرة أو حدث أو قضية

موجودة حاليا ،ويمكن الحصول منها على معلومات تجيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث

فيها ،وذلك لوصف ،وتفسير نتائج الدراسة (األغا واألستاذ.)83 :2002 ،

ثانياً :مجتمع الدراسة وعينتها:
يمثل مجتمع الدراسة كتاب اللغة العربية المقرر على الصف السادس الساسى من قبل
و ازرة التربية والتعليم بفلسطين في العام الدراسى 2016-2015م فى الفصل األول.

ثالثاً :أداتا الدراسة واعدادهما:
تمثلت أداتا الدراسة فى:
-1قائمة أبعاد التعلم عند (مارزانو) وقد تم اعتماد بعدين منها والتى سيجرى البحث فى ضوئهما.
و قوود اعتبوور المحكمووون عوودم صووالحية بعووض البعوواد لطلبووة الصووف السووادس لمووا تلزمووه موون قوودرات

خاصووة بووالتفكير بمووا تقتضوويه المرحلووة العمريووة مثوول البعوود الخووامس ومووا تضوومنه موون العووادات العقليووة
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المنتجة وهو ل يتالءم مع تفكير ومستوى طالب هذه المرحلة.
 والبعد الول بما يتضمنه من اتجاهات ايجابية ل يمكن حصورها اعتبرهوا بعوض المحكموين قيموةعامة يندرج تحتها قيم كثيرة.
-2أداة تحليل المحتووى التوي اشوتملت علوى اعتمواد بعودين هموا البعود الثالوث :تعميوق وتنقويح المعرفوة

ويشمل سبعة مهوارات وهوى :المقارنوة ،والتصونيف ،والسوتقراء ،والسوتنباط ،وتحليول األخطواء ،وبنواء
األدلة الداعمة ،وتحليل وجهات النظر.
و البع وود ال ارب ووع :الس ووتخدام ذى المعن ووى للمعرف ووة ويش وومل أربع ووة مه ووارات وه ووى :اتخ وواذ القو ورار ،وح وول
المشكالت ،والختراع ،والبحث التجريبي.
وقد تم إعداد أداة الدراسة فى ضوء ما يلى:
مراجعة األدب التربوى المتعلق بموضوع الدراسة من دراسات ورسائل علمية كتب ومراجع مثلدراسة:دراسة (نشوان )2014،و(دراسة العريان ،)2011 ،ودراسة (فتح اهلل )2011 ،و دراسة
(الرحيلى ،)2010 ،ودراسة (لبد ،)2009 ،ودراسة (الحصان.)2008 ،

التع وورف عل ووى أس وواليب ،وقواع وود تحلي وول المحت وووى المناس ووية لتحقي ووق أه ووداف ه ووذه الد ارس ووة ،وذل ووكبالطالع على األدب التربوى الذى تناول هذا األسلوب من كتب ،ودراسات ،ومراجع.

رابعاً :خطوات تحليل المحتوى:
 -1بناء القائمة.

 -2توصيف كتاب اللغة العربية المقرر على الصف السادس الساسى.
 -3تحليل محتوى كتاب اللغة العربية للصف السادس الساسى.
 -1بناء القائمة:
تهدف الباحثة من بناء هذه القائمة إلى استخدامها كأداة لتحليل محتوى كتاب اللغة العربية
للصف السادس الساسى ،وذلك للحكم على مدى تضمين هذ الكتاب ألبعاد التعلم وقد قامت
الباحثة بالخطوات التالية للوصول إلى تصميم القائمة في صورتها النهائية وهي:
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أ -مصادر بناء القائمة:
اعتمدت الباحثة فى بناء القائمة على مجموعة مصادر كاألتي:
( )1نتائج بعض الدراسات السابقة التى تناولت تحليل محتوى كتب اللغة العربية وأيضا تقويمها
وتطويرها.

( )2دراسة ماهية األبعاد وتصنيفاتها ،وأهميتها ،وخصائصها من خالل نموذج (مارزانو).
ب -تصميم القائمة:
-1التوصل إلى الصورة األولية لقائمة أبعاد التعلم المرغوب توافرها فى محتوى وحدة بكتاب اللغة

العربية للصف السادس الساسى من خالل مراجعة دراسات عديدة منها :دراسة (العريان)2010 ،

ودراسة (لبد )2009 ،والمراجع الخاصة بمارزانو ،والتى تضمنت بعدين من أبعاد للتعلم والمهارات
الالزمة لها.

-2عرض قائمة أبعاد التعلم فى نموذج (مارزانو) األولية من خالل استبانة على مجموعة من
المحكمين ،لتحديد أبعاد التعلم والمهارات التابعة لكل بعد منها ،والتى يجب توافرها فى محتوى وحدة
بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى ،والنسب المعيارية لكل بعد حيث تضمنت القائمة
بعدين من أبعاد للتعلم وهى:

البعد الثالث :تعميم وتنقيح المعرفة ،ويشمل (سبعة) مهارات عقلية.البعد الرابع :الستخدام ذى المعنى للمعرفة ،ويشمل (أربعة) مهارات عقلية.وفيما يلى المهارات التى تم اعتمادها للبعدين والتعريفات اإلجرائية لكل مهارة-:
مهارات البعد الثالث :تعميم وتنقيح المعرفة وهى-:
 المقارنة :قﺩﺭﺓ ﺍلمتعلﻡ على تحﺩيﺩ ﺃﻭجه ﺍلشبه ﻭﺍلختالﻑ بيﻥ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺃﻭ ﺍألشياء ﺃﻭ تحﺩيﺩﺍلفﺭﻭﻕ بيﻥ ﺍألشياء ﻭﺍلمعلﻭماﺕ أو التمييز بينها.
 التصنيف :قﺩﺭﺓ ﺍلمتعلﻡ على تحﺩيﺩ ﺍلصفاﺕ ﺃﻭ ﺍلوسماﺕ ﺍلخاصوة بالمﻭضوﻭعاﺕ ﺃﻭ األشياءوالمفاهيم أو ﻭضع ﺍألشياء في مجمﻭعاﺕ تبعﹰا لصفة ﺃﻭ صفاﺕ مشتركة.
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 الستقراء:قدرة المتعلم علىﺍستنتاﺝ تعميماﺕ ﺃﻭ مباﺩﺉ غيﺭ ﻅاهﺭﺓ مﻥ ﺍلمالحﻅاﺕﻭﺍلتحلويالﺕ.

 الستنباط :قﺩﺭﺓ ﺍلمتعلﻡ على ﺍلتﻭصل ﺇلى ﺍلتعميماﺕ مﻥ خالل ﺍألمثلوة ﺍلتوي تنتموي للﻅاهﺭﺓﺃﻭ ﺍلحﺩﺙ أو التعرف على ﺍلحقائﻕ ﺍلجﺯئية ﺍلتي تنﺩﺭﺝ في ﺇﻁاﺭ تعميﻡ موا ﻭﺍلتي ل تنﺩﺭﺝ

في ﺇﻁاﺭه .

 تحليل الخطاء :قﺩﺭﺓ ﺍلمتعلﻡ على ﺍﻜتشاﻑ ﺍألخﻁاء في ﺍلحوساباﺕ ﺃﻭ ﺍإلجوﺭاءاﺕ ﺃﻭالمعلومات أو السلوكيات ﻭتحﺩيﺩ ﺃسباﺏ هﺫه ﺍألخﻁاء ﻭتصحيحها.

 بناء األدلة الداعمة :قدرة المتعلم على بناء نﻅاﻡ مﻥ ﺍألﺩلة ﻭﺍلبﺭﺍهيﻥ حﻭل قضية ﺃﻭ ﺭﺃﻱ . تحليل وجهات النظر :قدرة المتعلم على تحﺩيﺩ ﻭصياغة ﻭجهاﺕ نﻅﺭ شخصية حﻭل ﺍلقضاياﻭﺍلمﻭضﻭعاﺕ ﺍلمعﺭفية ﺃﻭ تحﺩيﺩ ﺍلﺭﺅية ﺍلشخصية حﻭل مﻭضﻭﻉ ﺍلتعلﻡ .

مهارات البعد الرابع :الستخدام ذى المعنى للمعرفة ويشتمل على المهارات التالية:
اتخاذ القرار :قدرة المتعلم إلى التوصل إلى قرار حاسم. حل المشكلة :قدرة المتعلم على طرح المشكالت والتوصل إلى حلها.الختراع :قدرة المتعلم على ﺍبتﻜاﺭ ﺃﻭ ﺇيجاﺩ ﺃﻭ تﻜﻭيﻥ شيﺀ ما مﺭغﻭﺏ هو في حاجوة إليها.البحث التجريبى :قدرة المتعلم على التركيز على عمليات التعلم األساسية :كالمالحظة ،والتحليل،والتنبؤ ،والتفسير ،والستنتاج ،وغيرها.
-3إعداد الستبانة وتحديد أهم األبعاد الواجب توافرها ،حيث تم استبعاد ثالثة أبعاد وهى البعد
األول والثانى والخامس واعتماد البعدين الثالث والرابع من ابعاد التعلم وفق مارزانو نظ ار لمناسبتها
للمرحلة العمرية لطلبة الصف السادس األساسى وقدراتهم الخاصة على مهارات التفكير المناسبة

لهم .
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جـ -صدق المحكمين للقائمة:
للتأكد من صدق القائمة وشمولها وصالحيتها لتحقيق الغرض المنشود منها قامت الباحثة

بعرضها على مجموعة من المتخصصين فى المناهج وطرق التدريس والمعنيين فى مجال اللغة

العربية ،ومقابلة بعضهم شخصيا وذلك لإلفاده من آرائهم وقد قامت الباحثة بمناقشة هذه المقترحات
وخرجت بالمالحظات اآلتية:

 اعتبر المحكمون عدم صالحية بعض البعاد لطلبة الصف السادس لما تلزمه من قدرات خاصوةبووالتفكير بمووا تقتضوويه المرحلووة العمريووة مثوول البعوود الخووامس ومووا تضوومنه موون العووادات العقليووة المنتجووة

وهو ل يتالءم مع تفكير ومستوى طالب هذه المرحلة.

 والبعد الول بما يتضمنه من اتجاهات ايجابية ل يمكن حصورها اعتبرهوا بعوض المحكموين قيموةعامة يندرج تحتها قيم كثيرة.

 حدد المحكمون نسبة معينة لكل بعد بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطالب وقدراتهم الخاصة. -في ضوء آراء المحكمين تم تعديل القائمة ،وتم استبعاد وحذف ثالثة أبعاد للتعلم لعودم مالءمتهوا

إلى طالب المرحلة األساسية ،وبهذا أصبحت القائمة فوي صوورتها النهائيوة ،تتكوون مون بعودين البعود
الثالث تعميق وتنقيح المعرفة والبعود ال اربوع السوتخدام ذى المعنوى للمعرفوة ،وبوذلك أصوبحت القائموة
صالحة للتطبيق في تحليل محتوى كتاب اللغة العربية للصف السادس الساسى "الفصل األول" .

د -الصورة النهائية للقائمة:
ب عد إجراء التعديالت على القائمة وبعد التحقق من صدقها أصبحت القائمة فى صورتها
النهائية ،ويبين جدول رقم ( )1-4مجالت القائمة وعدد بنود كل مجال وأوزانها النسبية أى أنه
يوضح النسب المعيارية لمحتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى فى ضوء

أبعاد التعلم وفق نموذج مارزانو.
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جدول رقم()1-4

النسب المعيارية لمهارات المادة العلمية للصف
البيان
البعد

تعميم وتنقيح المعرفة

الستخدام ذي المعنى
للمعرفة

النسبة المئوية بالنسبة
للبعد التي تنتمي

المهارة

له

للبعدين معا

المقارنة

17.1%

12%

التصنيف

11.4%

8%

الستقراء

22.9%

16%

الستنباط

17.1%

12%

تحليل األخطاء

10.0%

7%

بناء األدلة الداعمة

14.3%

10%

تحليل وجهات النظر

7.1%

5%

المجموع

100.0%

70%

اتخاذ القرار

26.7%

8%

حل المشكالت

30.0%

9%

الختراع

10.0%

3%

البحث النسب التجريبي

33.3%

10%

المجموع

100.0%

30%

المجموع الكلي

100%

تم تحديد النسب المعيارية من خالل قيام الباحثة بمراجعة األدبيات والدراسات العلمية

وعرض تلك النسب على مجموعة من المحكمين المختصين الذين قاموا بتعديل النسب المعيارية
الواجب توافرها في محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى.
يتبين مما سبق أن وظيفة القائمة هى تحليل محتوى كتاب اللغة العربية للصف السادس
الساسى مما يدعو الباحثة إلى التعرف على تحليل المحتوى كأداة من أدوات المنهج الوصفى وهو

منهج الدراسة.

77

 - 2توصيف كتاب اللغة العربية للصف السادس االساسى:
أول :كتوواب لغتنووا الجميلووة للصووف السووادس الساسووى ،ويشوومل دروس الفصوول األول والووذي يقووع فووي
مائة وثالثة صفحات ،ويشمل إحدى عشرة وحدة دراسية ،وقد تناولت الد ارسوة وحودة بالكتواب وتشومل

الدروس التالية-:
الدرس الرابع:سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب.
الدرس الخامس :الشجرة المباركة.
وهو ووذا الكتو وواب المقو وورر علو ووى طو ووالب الصو ووف السو ووادس الساسو ووى للعو ووام الد ارسو ووي 2016 -2015م
والمطبق في أراضي السلطة الفلسطينية.

 -3تحليل محتوى كتاب اللغة العربية للصف السادس االساسى:
تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفى القائم على التحليل وذلك باستخدام وسيله من وسوائله وهوى تحليول

المحتووى باعتبوواره أحود األسوواليب المهمووة فوى مجووال البحوث العلمووى المسووتخدم للحصوول علووى بيانووات
دقيقة حول محتوى مواد التواصل مما يساعد على فهوم اعموق لهوا فيحقوق الهودف المرجوو مون عمليوة

التصال.
إذ إن" تحليوول المحتوووى يقوووم علووى أسوواس وصووف المحتوووى الظوواهر للمووادة وصووفا موضوووعيا منتظموا

كميا.

الهدف من التحليل:تهوودف عملي ووة التحليوول إل ووى تحديوود أبع وواد الووتعلم المتض وومنة فووى وح وودة بكتوواب اللغ ووة العربيووة للص ووف

السادس األساسى وفق نموذج مارزانو ،ورصد تك ارراتها والنسب المئوية الممثلة لها.
 -فئات التحليل:

وقد اعتبرت الباحثة مهارات أبعاد التعلم فى القائمة فى هذه الدراسة هوى فئوات التحليول والتوى اسوتقر

عددها على إحدى عشرة مهارة .
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ب -وحدات التحليل:
ونم اختيار " الفقرة " كوحدة لتحليل المحتوى ألنها أكثر شمولا من غيرها.
جـ -ضوابط التحليل:
استخدمت الباحثة القواعد التالية في عملية التحليل- :
( )1اعتبوورت الباحثووة بنووود القائمووة هووى فئووات التحليوول وهووى عبووارة عوون مهووارات لبعوودى الووتعلم وفووق
نموذج مارزانو وعددها أحدى عشرة مهارة.
( )2قراءة النصوص الواردة في كتاب اللغوة العربيوة للصوف السوادس الساسوى قوراءة واعيوة ،بهودف
التعرف على أبعاد التعلم بهذا الكتاب.
( )3استخدمت الباحثة الفقرة وحده للتحليل لكى يتم المعنى.
( )4تحديد أبعاد التعلم المتضمنة في الكتاب ،ثم تصنيفها وفق التصنيف المستخدم في الدراسة.
( )5رصد أبعاد التعلم بإعطاء تكرٍار و ٍ
احد لكل مهارة ظهرت في المحتوى الذي تم تحليله.
( )6جمع التك اررات لكل بعد ،وتفريغها في جداول.
( )7إيجاد النسب المئوية لتك اررات كل مجال من مجالت القائمة من خالل المعادلة:
مجموع تك اررات المجال

100 × -----------------------مجموع التك اررات لكل المجالت
د-صدق أداة تحليل المحتوى:
يستمد صدق أداة التحليل من صدق قائمة أبعاد التعلم وتحليل الوحدة الدراسية بكتاب اللغة
العربية للصف السادس األساسى ،وتبين من التحليل شمول تلك الوحدة لقائمة أبعاد التعلم.
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ه-ثبات التحليل:
أن يكون هناك معامل ارتباط واضح بين تحليل الباحثة األول ،وتحليلها نفسه مرة ثانية

تفصل بين التحليلين مدة زمنية ل تقل عن شهر.

وبعد أن توصلت الباحثة إلى تصنيف قائمة ابعاد التعلم وفق نموذج (مارزانو) ضمن

البعدين في صيغتهما النهائية ،توجه الهتمام للحصول على ثبات عملية التحليل ،وهناك طريقتان
لقياس الثبات هما:

 -1أن يقوم بتحليل المادة نفسوها باحثوان يلتقيوان فوي بدايوة التحليول لالتفواق علوى أسسوه ،واجراءاتوه،
ثم يعود كل منهما للقيام بتحليل المادة موضوع الد ارسوة ،ثوم يلتقيوان فوي نهايوة التحليول لبيوان العالقوة

بين النتائج التي توصل إليها كل منهما.
 -2أن تقوووم الباحثووة بتحليوول المووادة نفسووها م ورتين ،وعلووي فت ورتين متباعوودتين ،وفووي مثوول هووذه الحالووة
يستخدم عنصر الزمن في قياس ثبات التحليل.

وقد استخدمت الباحثة الطريقة الثانية ،وهي تحليل المادة نفسها من قبل الباحثة

يفصل بين التحليلين فترة زمنية مقداره شهر.

ولتحديد معامل الثبات بين التحليلين استخدمت الباحثة معادلة (هولستي  )HOLSTوهي.
2C1,2
C1  C2

R

حيث  =Rمعامل الثبات.
 =C1, C2عدد مرات التفاق بين التحليل األول والتحليل الثاني.
 = C1عدد التك اررات لدي التحليل األول.
 = C2عدد التك اررات لدي التحليل الثاني.
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ويمكن صياغة المعادلة على النحو التالي-:
(عدد مرات التفاق بين التحليل األول والتحليل الثاني) 2
معامل الثبات = ----------------------------------------

عدد التك اررات لدي لتحليل األول  +عدد التك اررات لدي التحليل الثاني
(عالم):2001 ،

ويبين الجدول رقم ( )2-4معاماللثباتلتحليلمحتوى وحدة بكتاباللغة العربيةللصفالسادس:

وقود أجورت الباحثووة معامول الثبوات لكوول مهوارة مون المهووارات ولكول بعود وللبعوودين معوا والجودول التووالي

يوضح معامل الثبات باستخدام المعادلة السابقة.
جدول رقم ()2-4

معامل الثبات لكل مهارة من مهارات المادة العلمية
التحليل األول

التحليل الثاني

معامل الثبات

المهارة
المقارنة

6

6

100%

التصنيف

3

3

100%

الستقراء

15

14

93%

الستنباط

19

20

97%

تحليل األخطاء

2

2

100%

بناء األدلة الداعمة

11

10

95%

تحليل وجهات النظر

13

12

96%

المجموع

69

67

99%

اتخاذ القرار

16

15

97%

حل المشكالت

9

8

94%

الختراع

1

1

100%

البحث النسب التجريبي

3

3

100%

المجموع

29

27

96%

المجموع الكلي

98

94

98%
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يتبين من الجدول رقم ( )2-4أن معامل الثبات لكل مهارة ولإلبعاد كانت مرتفعة حيث

كانت تتراوح معامل الثبات بين ( )% 100 - %93وهذا يطمئن الباحثة.

 - 4المعالجـــــة اإلحصـــــائية :اس و ووتخدمت الباحث و ووة التكوو و اررات ،والنس و ووب المئوي و ووة ،والرت و ووب ومعادل و ووة
(هولستى).
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الفصل اخلامس

عرض النتائج ومناقشتها
 أوالً :عرض النتائج وتحليلها
 ثانيا :توصيات الدراسة
 ثالثاً :المقترحات

الفصل الخامس

عرض النتائج ومناقشتها
يتضمن هذا الجزء من الدراسة عرض النتائج التي تم التوصل إليها وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها:

أوالً :عرض النتائج وتحليلها:
اإلجابة على السؤال األول :والذى ينص على:ما أبعاد التعلم المرغوب توافرها فى محتوى وحدة

بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى فى ضوء نموذج مارزنو؟

هذا السؤال قد تمت اإلجابة عليه فى إجراءات الدراسة في الفصل الرابع فى الجزء المتعلق بإعداد

أداة تحليل المحتوى فى صفحة (،)76وتم عرض نتائجه في جدول ( )2-4صفحة (.)82

اإلجابة على السؤال الثانى :والذى ينص على :ما مدى تضمين محتوى وحدة بكتاب اللغة

العربية للصف السادس األساسى لبعدى التعلم وفق نموذج مارزانو؟
قامت الباحثة بالخطوات التالية:

أول :وصف المهارات المتوافرة في محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي قبل

اإلثراء

 .1التك اررات والنسبة المئوية لكل مهارة من المهارات في الدرس الرابع (سيد الشهداء) من
محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى وفقا للبعد الذى تنتمي له

وللبعدين معا.
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جدول رقم ()1-5

نتائج التك اررات والنسبة المئوية لكل مهارة من المهارات في الدرس الرابع (سيد الشهداء) من
محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى

البيان

تك اررات الدرس الرابع سيد الشهداء

البعد

المهارة

تعميم وتنقيح

المجموع النسبة المئوية

القراءة المحفوظات القواعد التعبير التك اررات

*للبعد

**

للبعدين
معا

المعرفة

المقارنة

1

1

0

0

2

7.4%

4.9%

التصنيف

2

0

0

0

2

7.4%

4.9%

الستقراء

2

4

1

0

7

25.9%

17.1%

الستنباط

0

2

5

0

7

25.9%

17.1%

تحليل األخطاء

0

1

0

0

1

3.7%

2.4%

بناء األدلة الداعمة

1

1

0

0

2

7.4%

4.9%

تحليل وجهات

1

1

3

1

6

22.2%

14.6%

النظر
المجموع
الستخدام

ذي

المعنى

للمعرفة

7

10

9

1

27

100.0%

65.9%

اتخاذ القرار

6

3

1

0

10

71.4%

24.4%

حل المشكالت

2

0

2

0

4

28.6%

9.8%

الختراع

0

0

0

0

0

0.0%

0.0%

البحث النسب

0

0

0

0

0

0.0%

0.0%

التجريبي
المجموع

8

3

3

0

14

المجموع الكلي للبعدين

15

13

12

1

41

100.0%

34.1%
100.0%

*النسبة المئوية للبعد = مجموع التك اررات لكل مهارة  /المجموع الكلي للبعد **النسبة المئوية
للبعدين = مجموع التك اررات لكل مهارة  /المجموع الكلي للبعدين
يتبين من الجدول رقم ( )1-5النتائج التالية:
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 .1أن مهارة الستقراء والستنباط احتلتا المرتبة األولى فقد كانت أكبر المهارات في بعد تعميم

وتنقيح المعرفة تركي از في الدرس الرابع ،حيت كانت نسبتها من إجمالي تك اررات البعد  ،%25.9و
هذه النتيجة تؤكد على اهتمام المختصين من واضعى المناهج لهما،و تعزو الباحثة ذلك إلى إن

هاتين المهارتين مهمتان فى عملية المعرفة ،تليها مهارة تحليل وجهات النظر والتى احتلت المرتبة

الثانية حيث كانت نسبتها  ، %22.2ثم مهارات المقارنة والتصنيف وبناء األدلة الداعمة جاءت
بالمرتبة الثالثة وكانت بنسبة  ،%7.4أما مهارة تحليل األخطاء فجاءت فى المرتبة الرابعة حيث

كانت أقل المهارات تركي از بنسبة  ،%3.7وهذه النتيجة تعتبر مؤشر على أنه هناك تفاوت كبير بين
المهارات ،األمر الذي تبدو الحاجة إلى زيادة التركيز على هذه المهارات في محتوى وحدة بكتاب

اللغة العربية للصف السادس األساسى ،مما زاد الهتمام بها من قبل مخططي المناهج والمؤلفين.

 .2أن مهارة اتخاذ القرار كانت أكبر المهارات في بعد الستخدام ذي المعنى للمعرفة تركي از في
الدرس الرابع حيث بلغ نسبته المئوية  %71.4من إجمالي تك اررات البعد ،لذا فهى احتلت المرتبة

األولى ،وهذا مؤشر جيد وايجابي يبين أهمية هذه المهارة لدى المخططين والمؤلفين.تليها مهارة حل

المشكالت بالمرتبة الثانية حيث كانت بنسبة  ،%28.6أما مهارة الختراع ومهارة بحث النسب
التجريبي فلم يتم توافرها في الدرس الرابع مطلقا ،وكان من المتوقع أن تحتال المرتبة الثالثة لما لهما

من أهمية.

 .3كما يتبين من الجدول أن جميع المهارات في درس التعبير من الدرس الرابع سيد الشهداء
باستثناء مهارة تحليل وجهات النظر لم تتوافر مطلقا في محتوى الوحدة ،مما يؤدى إلى ضرورة

توزيع هذه المهارات بشكل متوازن لإلستفادة منها فى المنهاج.
 .4كما يتبين أن في درس القواعد كل من المهارات التالية (المقارنة ،التصنيف ،تحليل األخطاء،
وبنا ء األدلة الداعمة) في بعد تعميم وتنقيح المعرفة لم يكن لتلك المهارات أي وجود ،مما يسبب
خلل كبير فى عملية إثراء درس القواعد.
 . 5أن مهارة الختراع ومهارة البحث النسب التجريبي في بعد الستخدام ذي المعنى لمعرفة لم يكن
لتلك المهارات أي وجود في جميع الدروس الفرعية للدرس الرابع.
وبناء على النتائج السابقة ترى الباحثة أن الدرس الرابع سيد الشهداء يحتاج إلي عملية أثراء بسبب

عدم تضمنه لجميع المهارات في عدة دروس وبسبب زيادة التركيز في عدة مهارات على حساب
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مهارات أخرى ،مما يستدعى مخططى وواضعى المناهج مراعاة جميع المهارات فى محتوى

المنهاج.

ويمكن توضيح النتائج السابقة في الشكل رقم ( )1-5التالي:

للبعدين معا
65.9%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
17.1%
17.1%
14.6%
20.0%
4.9%2.4%
4.9%4.9% 10.0%
0.0%

34.1%
24.4%
9.8%
0.0%0.0%

للبعدين معا

للبعد
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
25.9% 25.9%
40.0%
22.2%
7.4% 3.7%
7.4% 7.4% 20.0%
0.0%

100.0%

100.0%
71.4%
28.6%

شكل رقم()1-5

0.0% 0.0%

يوضح النسبة المئوية لكل مهارة من المهارات في الدرس الرابع (سيد الشهداء)
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للبعد

 .2التك اررات والنسبة المئوية لكل مهارة من المهارات في الدرس الخامس (الشجرة المباركة) من

محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى وفقا للبعد التي تنتمي له وللبعدين

معا.

جدول رقم ()2-5

نتائج التك اررات والنسبة المئوية لكل مهارة من المهارات في الدرس الخامس (الشجرة المباركة)
من محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى
الدرس الخامس من درس الشجرة المباركة

البيان
البعد

المهارة

المجموع

القراءة المحفوظات القواعد اإلمالء التعبير المجموع

النسبة المئوية
*للبعد

**للبعدين
معا

تعميم وتنقيح

المقارنة

4

0

0

0

0

4

9.5%

7.0%

المعرفة

التصنيف

1

0

0

0

0

1

2.4%

1.8%

الستقراء

5

0

1

2

0

8

19.0%

14.0%

الستنباط

6

3

1

2

0

12

28.6%

21.1%

تحليل األخطاء

0

1

0

0

0

1

2.4%

1.8%

بناء األدلة

6

0

3

0

0

9

21.4%

15.8%

الداعمة
تحليل وجهات

0

3

1

2

1

7

16.7%

12.3%

النظر
المجموع
الستخدام ذي

المعنى للمعرفة

22

5

8

6

1

42

100.0%

73.7%

اتخاذ القرار

1

1

4

0

0

6

40.0%

10.5%

حل المشكالت

3

1

1

0

0

5

33.3%

8.8%

الختراع

1

0

0

0

0

1

6.7%

1.8%

البحث النسب

3

0

0

0

0

3

20.0%

5.3%

التجريبي
المجموع

8

2

5

0

0

15

المجموع الكلي للبعدين

30

7

13

6

1

57

100.0%

26.3%
100.0%

*النسبة المئوية للبعد = مجموع التك اررات لكل مهارة  /المجموع الكلي للبعد **النسبة المئوية

للبعدين = مجموع التك اررات لكل مهارة  /المجموع الكلي للبعدين
يتبين من الجدول رقم ( )2-5النتائج التالية:
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 .1أن مه ووارة الس ووتنباط كان ووت أكب وور المه ووارات ف ووي بع وود تعم وويم وتنق وويح المعرف ووة تركيو و از ف ووي ال وودرس

الخووامس فقوود احتلووت المرتبووة األولووى حيووت كانووت نسووبتها موون إجمووالي تكو اررات البعوود  ،%28.6تليهووا
مه ووارة بن وواء األدل ووة الداعم ووة والت ووى احتل ووت المرتب ووة الثاني ووة حي ووث كان ووت بنس ووبة  ،%21.4ث ووم مه ووارة

الستقراء فى المرتبة الثالثة حيث بلغت نسبتها  ،%19ثم مهارة تحليل وجهات النظر احتلت المرتبة

الرابعووة حيووث كانووت بنسووبة  ،%16.7ثووم احتلووت مهووارة المقارنووة المرتبووة الخامسووة حيووث كانووت بنسووبة
 ،%9.5ث ووم مه ووارة التص وونيف ومه ووارة تحلي وول األخط وواء احتلت ووا المرتب ووة السادس ووة حي ووث كان ووت نس ووبة

تركيزهما  ،%2.4فهذه المهارة تدنت بشكل ملحوظ ،إل أنها يجب أن تحتل مكانة متقدمة من جانب
المخططين.
 .2أن مهارة اتخاذ القرار كانت أكبر المهارات في بعد الستخدام ذي المعنى للمعرفة تركي از في

الدرس الخامس فقد احتلت المرتبة األولى حيث بلغ نسبته المئوية  %40من إجمالي تك اررات البعد،
وهذا يؤكد مدى اهتمام مخططي وواضعى المناهج في إبراز هذه المهارة ،تليها مهارة حل

المشكالت والتى احتلت المرتبة الثانية حيث بلغت نسبتها  ،%33.3ومهارة بحث النسب التجريبي
احتلت المرتبة الثالثة فكانت نسبتها  ،%20أما مهارة الختراع  ،%6.7لذا فهى احتلت المرتبة

الرابعة.

 .3كما يتبين من الجدول أن جميع المهارات في درس التعبير من الدرس الخامس الشجرة المباركة
باستثناء مهارة تحليل وجهات النظر لم تتوافر مطلقا في محتوى الوحدة.
 .4أن مهارة المقارنة ومهارة التصنيف في بعد تعميم وتنقيح المعرفة ومهارة الختراع ومهارة البحث
النسب التجريبي في بعد الستخدام ذي المعنى لمعرفة لم يكن لتلك المهارات أي وجود في جميع

الدروس الفرعية للدرس الخامس باستثناء درس القراءة.

وبناء على النتائج السابقة ترى الباحثة أن الدرس الخامس الشجرة المباركة يحتاج إلي عملية أثراء
بسبب عدم تضمنه لجميع المهارات في عدة دروس وبسبب زيادة التركيز في عدة مهارات على

حساب مهارات أخرى.

ويمكن توضيح النتائج السابقة في الشكل رقم ( )2-5التالي:
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للبعد
120.0%

100.0%

100.0%

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%

40.0%
33.3%

28.6%
19.0%
16.7%21.4%
9.5%
2.4%
2.4%

20.0%
6.7%

للبعد

0.0%

للبعدين معا
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

73.7%

7.0%

26.3%

21.1%
14.0%
1.8%

12.3%15.8%

8.8% 10.5%

1.8%

شكل رقم()2-5

5.3% 1.8%

للبعدين معا

يوضح النسبة المئوية لكل مهارة من المهارات في الدرس الخامس (الشجرة المباركة)
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 .3وصف التك اررات والنسبة المئوية للمهارات في محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف

السادس األساسى (الدرس الرابع والخامس معا) وفقا للبعد التي تنتمي له وللبعدين معا.
جدول رقم ()3-5

التك اررات والنسبة المئوية للمهارات في محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس
األساسى (الدرس الرابع والخامس معا)

البعد

البيان

المهارة
المقارنة

تعميم وتنقيح
المعرفة

التصنيف
الستقراء

الستنباط

تحليل األخطاء
بناء األدلة
الداعمة

المجموع

الستخدام ذي
المعنى للمعرفة

تحليل وجهات
النظر
اتخاذ القرار

حل المشكالت
الختراع

المجموع

البحث النسب
التجريبي

المجموع الكلي للبعدين

تك اررات
الدرس
الرابع

تك اررات
الدرس
الخامس

النسبة المئوية

مجموع
التك اررات

للبعد*

للبعدين**

2

4

6

8.7%

6.1%

2

1

3

4.3%

3.1%

7

8

15

21.7%

15.3%

7

12

19

27.5%

19.4%

1

1

2

2.9%

2.0%

2

9

11

15.9%

11.2%

6

7

13

18.8%

13.3%

27

42

69

100.0%

70.4%

10

6

16

55.2%

16.3%

4

5

9

31.0%

9.2%

0

1

1

3.4%

1.0%

0

3

3

10.3%

3.1%

14

15

29

100.0%

29.6%

41

57

98

100.0%

*النسبة المئوية للبعد = مجموع التك اررات لكل مهارة  /المجموع الكلي للبعد **النسبة المئوية
للبعدين = مجموع التك اررات لكل مهارة  /المجموع الكلي للبعدين.
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يتبين من الجدول رقم ( )3-5النتائج التالية:
 .1أن مهارة الستنباط كانت أكبر المهارات في بعد تعميم وتنقيح المعرفة تركي از في محتوى الوحدة
بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى ،فقد احتلت المرتبة األولى ،حيث كانت نسبتها من

إجمالي تك اررات البعد  ،%27.5وهذا يؤكد مدى اإلهتمام الواضح من قبل واضعى المناهج لتلك

المهارة ،تليها مهارة بناء الستقراء والتى احتلت المرتبة الثانية وكانت بنسبة  ،%21.7ثم مهارة

تحليل وجهات النظر احتلت المرتبة الثالثة حيث بلغت نسبتها  ،%18.8ثم مهارة بناء األدلة

الداعمة بنسبة  ،%15.9وبذلك احتلت المرتبة الرابعة ثم مهارة المقارنة بنسبة فقد احتلت المرتبة
الخامسة وكانت بنسبة  ،%8.7ثم مهارة التصنيف فقد احتلت المرتبة السادسىة وكانت بنسبة

 %4.3وأما مهارة تحليل األخطاء احتلت المرتبة السابعة حيث بلغت نسبتها  ،%2.9وهذه النسب

تدل على عدم توزيع تلك المهارات فى كتاب اللغة العربية بشكل متوازن ،بل على العكس تماما

كان هناك إهتما بمهارة على حساب مهارات أخرى متعددة.
 . 2أن مهارة اتخاذ القرار كانت أكبر المهارات في بعد الستخدام ذي المعنى للمعرفة تركي از في
المادة العلمية فقد احتلت المرتبة األولى حيث بلغت نسبتها المئوية  %55.2من إجمالي تك اررات

البعد،وهذا يؤكد مدى تركيز والهتمام من قبل واضعى المناهج لتلك المهارة من حيث أهميتها فى

المحتوى المنهاج ،تليها مهارة حل المشكالت جاءت فى المرتبة الثانية بنسبة  ،%31ثم مهارة بحث

النسب التجريبي احتلت المرتبة الثالثة فكانت نسبتها  ،%10.3أما مهارة الختراع فقد احتلت

المرتبة الرابعة .%3.4

وبناء على النتائج السابقة ترى الباحثة أن محتوى وحدة بكتاب اللغوة العربيوة للصوف السوادس

األساسى التي موضع الد ارسوة يحتواج إلوي عمليوة أثوراء بسوبب زيوادة التركيوز فوي عودة مهوارات علوى

حس وواب مه ووارات أخ وورى ،ول ووذلك يج ووب أن أن تلق ووي اهتم ووام مخطط ووي وم ووؤلفي المن وواهج بفلس ووطين ،
خاصة وأنهم في بداية إعداد مناهج فلسطينية جديدة .
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ويمكن توضيح النتائج السابقة في الشكل رقم ( )3-5التالي:

النسبة للبعد
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

100.0%

27.5% 21.7%
4.3% 8.7%
2.9%

100.0%

55.2%
31.0%

18.8%15.9%

10.3% 3.4%
النسبة للبعد

70.4%

19.4% 15.3%

3.1% 6.1%

11.2%

النسبة للبعدين
29.6%

13.3%

2.0%

16.3%
1.0% 9.2%

شكل رقم ( )3-5يوضح

3.1%

النسبة للبعدين

النسبة المئوية للمهارات في محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى (الدرس
الرابع والخامس معا)

93

ثانيا:تحديد حجم االنحراف لمهارات محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى

عن النسبة المعيارية

 .1تحديد حجم االنحراف لمهارات محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسىى

عن النسبة المعيارية للمهارات وفقا لكل بعد

جدول رقم()4-5

يوضح انحراف مهارات المادة التعليمية عن النسبة المعيارية للمهارات وفقا لكل بعد
البيان
البعد

تعميم وتنقيح المعرفة

الستخدام ذي

المعنى للمعرفة

مجموع

المهارة

التك اررات

التك اررات

النسبة

المعيارية

االنحراف

المعيارية*

للبعد

المقارنة

6

12

17.1%

-6

التصنيف

3

8

11.4%

-5

الستقراء

15

16

22.9%

-1

الفعلية

بالتك اررات **

الستنباط

19

12

17.1%

7

تحليل األخطاء

2

7

10.0%

-5

بناء األدلة الداعمة

11

10

14.3%

1

تحليل وجهات النظر

13

5

7.1%

8

المجموع

69

100.0%

اتخاذ القرار

16

8

26.7%

8

حل المشكالت

9

9

30.0%

0

الختراع

1

3

10.0%

-2

البحث النسب
التجريبي

3

المجموع

29

10

33.3%

-7

100.0%

* التك اررات المعيارية = نسبة المعيارية للبعد × مجموع التك اررات الفعلية للبعد (األرقام مقربة
ألقرب عدد صحيح)
**النحراف = التك اررات الفعلية – التك اررات المعيارية.
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يتبين من الجدول رقم ( )4-5النتائج التالية:
 .1أن مهارة المقارنة مكررة في محتوى الوحدة  6مرات في حين أنها يجب أن تكون مكررة 12
مرة لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك هناك انحراف بالنقص بمقدار 6تك اررات ،لذا سيتم زيادة

تك اررات مهارة المقارنة في محتوى الوحدة  6تك اررات لكي تصبح مكررة  12مرة.

 .2أن مهارة التصنيف مكررة في محتوى الوحدة  3مرات في حين أنها يجب أن تكون مكررة 8
مرات لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك هناك انحراف بالنقص بمقدار  5تك اررات ،لذا سيتم زيادة

تك اررات مهارة التصنيف في محتوى الوحدة بمقدار  5تك اررات لكي تصبح مكررة  8مرة.

 .3أن مهارة الستقراء مكررة في محتوى الوحدة 15مرة في حين أنها يجب أن تكون مكررة  16مرة

لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك هناك انحراف بالنقص بمقدار  1تك اررات ،لذا سيتم زيادة

تك اررات مهارة الستقراء في محتوى الوحدة بمقدار  1تك اررات لكي تصبح مكررة  16مرة.

 .4أن مهارة الستنباط مكررة في محتوى الوحدة 19مرة في حين أنها يجب أن تكون مكررة 12
مرة لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك هناك انحراف بالزيادة بمقدار  7تك اررات ،لذا سيتم تخفيض

تك اررات مهارة الستنباط في المادة العلمية بمقدار  7تك اررات لكي تصبح مكررة  12مرة.
 .5أن مهارة تحليل األخطاء مكررة في محتوى الوحدة مرتان في حين أنها يجب أن تكون مكررة
 7مرات لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك هناك انحراف بالنقص بمقدار  5تك اررات ،لذا سيتم
زيادة تك اررات مهارة األخطاء في المادة العلمية بمقدار  5تك اررات لكي تصبح مكررة 7مرات.
 .6أن مهارة بناء األدلة الداعمة مكررة في محتوى الوحدة  11مرة في حين أنها يجب أن تكون
مكررة  10مرات لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك هناك انحراف بالزيادة بمقدار  1تك اررات ،لذا
سيتم تخفيض التك اررات مهارة بناء األدلة الدامغة في محتوى الوحدة بمقدار  1تك اررات لكي

تصبح مكررة  10مرة.

 .7أن مهارة تحليل وجهات النظر مكررة في محتوى الوحدة  13مرة في حين أنها يجب أن تكون

مكررة  5مرات لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك هناك انحراف بالزيادة بمقدار  8تك اررات ،لذا
سيتم تخفيض التك اررات مهارة تحليل وجهات النظر في محتوى الوحدة بمقدار  8تك اررات لكي

تصبح مكررة  5مرات.
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 .8أن مهارة اتخاذ القرار مكررة في محتوى الوحدة  12مرة في حين أنها يجب أن تكون مكررة 6
مرات لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك هناك انحراف بالزيادة بمقدار  6تك اررات ،لذا سيتم

تخفيض التك اررات مهارة اتخاذ القرار في محتوى الوحدة بمقدار  6تك اررات لكي تصبح مكررة 6

مرات.

 .9أن مهارة حل المشكالت مكررة في محتوى الوحدة  9مرات في حين أنها يجب أن تكون مكررة
 9مرات لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك تعتبر مهارة حل المشكالت في محتوى الوحدة متوفرة
بشكل سليم لذا ستبقى كما هي بدون تغيير.

 .10أن مهارة الختراع مكررة في محتوى الوحدة مرة واحدة فقط في حين أنها يجب أن تكون

مكررة  3مرات لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك هناك انحراف بالنقص بمقدار تك ارران  ،2لذا سيتم
زيادة التك اررات مهارة الختراع في محتوى الوحدة بمقدار تك ارران  2لكي تصبح مكررة  3مرات.

.11

أن مهارة بحث النسب التجريبي مكررة في محتوى الوحدة ثالثة مرات في حين أنها يجب

أن تكون مكررة  10مرات لكي تكون بشكل صحيح ،لذلك هناك انحراف بالنقص بمقدار 7
تك اررات ،لذا سيتم زيادة التك اررات مهارة بحث النسب التجريبي في محتوى الوحدة بمقدار 7

تك اررات لكي تصبح مكررة 10مرات

ويمكن توضيح حجم النحرافات من خالل الشكل رقم ( )4-5التالي:
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29
الفعلية
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31

شكل رقم ()4-5

10
3

التكرارات المعيارية

يوضح انحراف مهارات محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى عن النسبة
المعيارية للمهارات وفقا لكل بعد
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 .2تحديد حجم االنحراف لمهارات محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى

عن النسبة المعيارية للمهارات وفقا للبعدين معا

جدول رقم ()5-5

يوضح انحراف مهارات المادة التعليمية عن النسبة المعيارية للمهارات وفقا لمجموع البعدين معا
مجموع

البيان

التك اررات

النسبة

النسبة

االنحراف

البعد

المهارة

التك اررات
الفعلية

المعيارية

المعيارية

الفعلية

تعميم وتنقيح

المقارنة

6

معا*
12

معا
12%

معا
6.1%

-6

التصنيف

3

8

8%

3.1%

-5

الستقراء

15

16

16%

15.3%

-1

الستنباط

19

12

12%

19.4%

7

تحليل األخطاء

2

7

7%

2.0%

-5

بناء األدلة الداعمة

11

10

10%

11.2%

1

تحليل وجهات النظر

13

5

5%

13.3%

8

المجموع

69

70%

70.4%

اتخاذ القرار

16

8

8%

16.3%

8

حل المشكالت

9

9

9%

9.2%

0

الختراع

1

3

3%

1.0%

-2

البحث النسب

3

10

10%

3.1%

-7

المعرفة

الستخدام ذي

المعنى للمعرفة

للبعدين

للبعدين

للبعدين

بالتك اررات*

التجريبي
المجموع

المجموع الكلي للبعدين

29

30%

29.6%
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100%

100.0%

* التك اررات المعيارية = نسبة المعيارية للبعدين × مجموع التك اررات الفعلية للبعدين (األرقام مقربة

ألقرب عدد صحيح)

*النحراف = التك اررات الفعلية – التك اررات المعيارية
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يتبين من الجدول رقم ( )5-5أن نسبة التك اررات للبعد تعميم وتنقيح المعرفة من إجمالي

التك اررات للبعدين كانت  %70.4مقابل  %29.6لبعد الستخدام ذي المعنى للمعرفة وهي تقريبا
تساوي النسبة المعيارية لتلك البعدين وهما  %30 ،%70على التوالي ،لذا فإن توزيع التك اررات

الفعلية لكل بعد سليمة وانما توزيع المهارات داخل البعد نفسه تحتاج إلي إثراء كما هو موضح في

الجدول رقم (.)5-5

ثالثا :النتائج النهائية لمدى تضمين محتوى الوحدة أبعاد التعلم وفق نموذج مارزانو:
 -1مدى تضمين محتوى الوحدة للبعد الثالث تعميم وتنقيح المعرفة:
يتبين من نتائج تحديد حجم النحراف لمهارات محتوى الوحدة عن النسبة المعيارية

والموضحة في الجدول رقم ( )4-5والجدول رقم ( )5-5أن محتوى الوحدة الحالية بشكل عام
تحتوي تقريبا على نفس النسبة المعيارية إلجمالي النسب لكل بعد من البعدين ،حيث يتبين أن

النسبة الفعلية للبعد تعميم وتنقيح المعرفة كانت  %70.4في حين أن النسبة المعيارية لهذا البعد

كانت  ،%70ولكن نسب المهارات الداخلية الفعلية في البعد تختلف بشكل كبير عن النسب
المعيارية في هذا البعد وذلك كما هو موضح في جدول رقم ( )4-5وبالتالي تحتاج تلك المهارات
إلي عملية إثراء وذلك من خالل زيادة تكرار المهارات التي تك ارراتها الفعلية تقل عن التك اررات

المعيارية لها وهي المهارات التالية (المقارنة والتصنيف والستقراء وتحليل األخطاء) وتخفيض تكرار
المهارات التي تك ارراتها الفعلية تزيد عن التك اررات المعيارية وهي المهارات التالية (الستنباط،
ومهارة بناء األدلة الداعمة ومهارة تحليل وجهات النظر)  ،كما يتبين من نتائج وصف المهارات

المتوافرة في المادة العلمية قبل اإلثراء أن هناك دروس عدة لم تشتمل على بعض المهارات بشكل

كامل ،مما سبق يمكن القول أن محتوى الوحدة لبعد تعميم وتنقيح المعرفة بالنسبة إلجمالي تك اررات

المهارات المطلوبة كان مناسب ،ولكن بالنسبة لتوزيع التك اررات على المهارات الداخلية للبعد كان

غير مناسبة وتحتاج إلي عملية إثراء من خالل إعادة توزيع إجمالي التك اررات على المهارات بشكل

مالئم وفقا للتك اررات المعيارية.

-2مدى تضمين محتوى الوحدة للبعد الرابع االستخدام ذي المعنى للمعرفة:
يتبين من نتائج تحديد حجم النحراف لمهارات محتوى الوحدة عن النسبة المعيارية

والموضحة في الجدول رقم ( )4-5والجدول رقم ( )5-5أن محتوى الوحدة الحالية بشكل عام
تحتوي تقريبا على نفس النسبة المعيارية إلجمالي النسب لكل بعد من البعدين ،حيث يتبين من
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جدول رقم ( )5-5أن النسبة الفعلية لبعد الستخدام ذي المعنى للمعرفة كانت  %29.6في حين أن
النسبة المعيارية لهذا البعد كانت  ،%30ولكن نسب المهارات الداخلية الفعلية لكل المهارات في

البعد تختلف بشكل كبير عن النسب المعيارية باستثناء مهارة حل المشكالت كانت النسبة الفعلية

لها تساوي النسبة المعيارية ،لذا جميع مهارات بعد الستخدام ذي المعنى باستثناء مهارة حل
المشكالت تحتاج إلي إثراء من خالل إعادة توزيع إجمالي التك اررات الفعلية على تلك المهارات لكي

تصبح تساوي التك اررات المعيارية ،كما يتبين من نتائج وصف المهارات المتوافرة في محتوى الوحدة

قبل اإلثراء أن هناك دروس عدة لم تشتمل على بعض المهارات بشكل كامل ،مما سبق يمكن
القول أن محتوى الوحدة لبعد الستخدام ذي المعنى للمعرفة بالنسبة إلجمالي تك اررات المهارات

المطلوبة بشكل عام كان مناسب ،ولكن بالنسبة لتوزيع التك اررات على المهارات الداخلية للبعد كان

غير مناسبة باستثناء مهارة حل المشكالت ،لذا تحتاج إلي عملية إثراء من خالل إعادة توزيع
إجمالي التك اررات على المهارات بشكل مالئم وفقا للتك اررات المعيارية.
واجمالا تتضح صورة المهارات فى محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس

األساسى أنها تحتاج إلى تنمية وتدعيم وتعميق فى مناهج اللغة العربية.

ويجب أن تحتل مهوا ارت أبعواد الوتعلم عنود نمووذج (موارزانو) جول اهتموام البواحثين والموؤلفين ،

ألن لها جوانب مضيئة ،ول بد أن تظهر في محتوى المنواهج بصوورة أكبر،ومثول ذلوك يتطلوب إعوادة
النظر فيها عند بناء المناهج الفلسطينية .

وكووذلك يجووب أن تأخووذ هووذه المهووارات أبعووادا أكثوور اتسوواع ا وعمق و ا ،بحي وث تغطووي العديوود موون

الموضوعات ،األمر الذي يتطلب التركيز عليها في كتب اللغة العربية والتوازن في ذلك .

و تتفق هذه النتيجة مع نتائج عديدة من الدراسات السابقة ذات الصلة والتى أشارت إلى فاعلية

تضمين المنهاج بأبعاد التعلم ة جميع مهاراته وفق نموذج مارزانو مثل دراسة (الباز  )2001ودراسة

(البعلى  )2003حيث أن جميع نتائج هذه الدراسات اتفقت مع نتائج البحث فى أهمية نموذج
(مارزانو).
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اإلجابة على السؤال الثالث :والذى ينص على :ما التصور المقترح إلثراء وحدة بكتاب اللغة

العربية للصف السادس األساسى فى ضوء بعدى التعلم وفق نموذج مارزانو؟
قامت الباحثة بالخطوة التالية:

 -إعداد التصور المقترح لمحتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس فى ضوء أبعاد

التعلم وفق نموذج مارزانو.

وتم ذلك بدمج بعدين من أبعاد التعلم وفق نموذج (مارزانو) فى محتوى وحدة بكتاب اللغة

العربية للصف السادس األساسى وتوزيع مهارات تلك البعدين فى الوحدة بشكل متوازن.

في ضوء اإلطار النظري للبحث وما يتضمنه من بحوث ودراسات ،وأهداف تدريس اللغة

العربية بالمرحلة اإلبتدائية ،والتطورات العالمية في مجال إعداد مناهج اللغة العربية واتباع نماذج
تدريس جديدة تنمى العملية التعليمية فى ضوء أبعاد التعلم وفق نموذج (مارزانو) ،تم إعداد هذا

التصور لمحتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى ويشتمل هذا التصور على

وحدة دراسية وما تحتويه من عنوان وأهداف ودروس لهذه الوحدة.
والوحدة بعنوان:دين ووطن وتتضمن هذه الوحدة الدروس التالية:

سيد الشهداء (حمزة بن عبد المطلب)  ،والشجرة المباركة ،وتم تضمين الدروس آيات قرآنية
وأحاديث نبوية ،كذلك تضمنت الوحدة نصين شعريين يتفقين مع موضوع الوحدة ،والتى تركز على

الدين والوطن وهما :نشيد اإلنتفاضة للشاعر /عبد اللطيف عقل ،وقصيدة الزيتون للشاعر/محمود

درويش ،كذلك تضمنت الوحدة قواعد نحوية عن رفع ،ونصب الفعل المضارع وأيضا احتوت الوحدة
على اإلمالء فى الهمزة المتطرفة على ياء ،واهتمت أيضا بالتعبير.

والتصور الجديد للوحدة جاء فى إطار المعايير المتفق عليها من قبل المتخصصين
بالمناهج فى ضوء أبعاد التعلم عند نموذج (مارزانو) ،والذى يشتمل على األبعاد التالية-:
البعد األول :القيم والتجاهات والدراكات اليجابية والبعد الثانى :اكتساب المعرفة وتعلمها والبعد

الثالت :تعميم وتنقيح المعرفة والبعد الرابع :اإلستخدام ذى المعنى للمعرفة والبعد الخامس :العادات
العقلية المنتجة.
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واقتصر التصور على األخذ باإلعتبار البعدين التاليين فقط من الخمسة أبعاد السابقة لما

لهما من أهمية ،ولمدى مناسبتهما للقدرات الخاصة لطلبة الصف السادس األساسى ،والبعدان كما
أشرت لهما فى السابق هما :البعد الثالث (تعميم وتنقيح المعرفة) والبعد الرابع (الستخدام ذى

المعنى للمعرفة) .

ورغم أن نتيجة التحليل لمحتوى الوحدة أثبتت أن المعايير التى توفرت بالوحدة اتفقت مع
النسبة المعيارية لﻸبعاد ،والتى وضعها المختصون لمحتوى الوحدة ،لكن الباحثة تنبهت لوجود خلل

كبير فى توزيع النسب لمهارات كل بعد بمعنى أنه ليس من المنطقى أن يكون اإلهتمام بمهارتين
فقط من مهارات البعد ،وهما :الستنباط ،وبناء األدلة الداعمة على حساب تالشى مهارات أخرى

مهمة ،وتلزم فى عملية التعليم ،والتعلم ،وخصوصا فى هذه المرحلة العمرية للطلبة مثل مهارة

المقارنة ،والتصنيف ،والستقراء ،وتحليل األخطاء كما يتضح ذلك فى البعد الثالث ،وأيضا وجود
خلل فى توزيع مهارات البعد الرابع بما يتالءم مع خصائص الطلبة فى المرحلة األساسية حيث وجد

اهتمام كبير فى مهارة حل المشكالت ،وتالشى الهتمام بمهارة اتخاذ القرار ،والختراع ،والبحث
التجريبى.

وبناءا على ما سبق توصلت الباحثة إلى وضع تصور مقترح لمحتوى الوحدة بما يتفق مع

ما اتفق عليه فى المعايير التى وضعها المحكمون من مختصين ،وواضعي المناهج مع تعديل فى

توزيع نسب المهارات بشكل يتفق مع أبعاد التعلم وفق نموذج (مارزانو) ،وبنفس الوقت يتالءم مع

الخصائص المعرفية ،والمهارات العقلية لطلبة الصف السادس األساسى.

وروعى فى إعداد هذه الوحدة توظيف أبعاد التعلم فى بعض فقرات الدروس ،والنصوص

التى تحتوى عليها الوحدة ،وكذلك معالجة القواعد النحوية ،وأيضا معالجة قواعد اإلمالء.

واألهم من ذلك مصاحبة الوحدة أنشطة ،وتدريبات لتحقيق الهدف من التصور المقترح
للوحدة وهو دمج أبعاد التعلم عند نموذج مارزانو فى تلك األنشطة ،وفى جميع مهارات تلك األبعاد

بدرجات تجعل من الوحدة كنموذج تدريسى شامل ،ومتكامل للبعدين المتفق عليهما فى الدراسة.

ومما ل شك فيه أن تلك األنشطة ،والتدريبات تشجع الطالب على تطبيق ما تعلمه فى

الدروس من مهارات ،وتقوم هذه األنشطة على البحث ،والمناقشة ،والتعلم الذاتى ،والتعلم التعاونى،

وتتنوع األنشطة بين أنشطة فردية ،وجماعية لتشجيع الطالب على اإلبتكار.
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تتفق معظم الدراسات ،والبحوث التى أجريت لوضع التصور على أن مكونات التصور

تتحددفيما يلى:

األهداف ،والمحتوى ،وأساليب التدريس ووسائله ،واألنشطة التعليمية ،والتقويم ،باإلضافة إلى

مجموعة من اإلجراءات الخاصة بضبط التصور.
منﻁلقاﺕ ﺍلتصﻭﺭ ﺍلمقتﺭﺡ:

ﺍستناﺩﹰﺍ ﺇلى ما تﻡ ﺍلتﻭصل ﺇليه مﻥ نتائج تحليل محتﻭﻯ وحدة بكتاب اللغة العربية للصف
السادس األساسى فى ضوء أبعاد التعلم وفق نموذج (مارزانو) ،ﻭفي ضﻭﺀ ما تﻡ عﺭضه مﻥ ﺇﻁاﺭ
نﻅﺭﻱ ﻭﺩﺭﺍساﺕ سابقة يتضح ﻭجﻭﺩ جﻭﺍنﺏ قصﻭﺭ فى ﺃبعاﺩ تضميﻥ هﺫه ﺍألبعاﺩ ،ﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ

فى محتﻭﻯ وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى ،وهﺫه ﺍلنتائج تشيﺭ ﺇلى ﺃﻥ
محتﻭﻯ وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى ل يحقﻕ هﺩفﹰا ﺃساسيﹰا مﻥ ﺃهﺩﺍﻑ

تﺩﺭيﺱ ﺍللغة العربية ،ﻭهﻭ تنمية مهاﺭﺍﺕ ﺍلتفﻜيﺭ ﺍلمختلفة ،ﺍألمﺭ ﺍلﺫﻱ يتﺭتﺏ عليه ﺍلحﻜﻡ على

محتﻭﻯ وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى بفلسﻁيﻥ بأنه ل يﻭاكب ﺍلتﻁﻭﺭ
ﺍلحاﺩﺙ عالميﹰا في تنمية ﺍلتفﻜيﺭ بأبعاﺩه ﻭمهاﺭﺍته ﺍلمتنﻭعة ،ﻭبالتالي عﺩﻡ كفاية ما يتضمنه هﺫﺍ

ﺍلمحتﻭﻯ مﻥ ﺃبعاﺩ ﻭمهاﺭﺍﺕ وجﻭﺍنﺏ ﺍلقصﻭﺭ هﺫه تشﻜل في مجملها منﻁلقاﺕ ﺃساسية لﻭضع

هﺫﺍ ﺍلتصﻭﺭ ،ﻭيمﻜﻥ حصﺭ هﺫه ﺍلمنﻁلقاﺕ في ﺍلنقاﻁ ﺍلتالية:

 -1ﺍلقصﻭﺭ في تضميﻥ محتﻭﻯ وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى باإلضافة
لعﺩﻡ تﻭﺍﺯﻥ ما تﻡ تضمينه مﻥ ﺃبعاﺩ ﻭمهاﺭﺍﺕ تفﻜيﺭ بيﻥ ﻭحﺩﺍﺕ هﺫﺍ ﺍلمحتﻭﻯ
 -2تﺩني مستﻭﻯ ﻭعي ﻁلبة الصف السادس األساسى فى اللغة العربية بأبعاد التعلم.
إجراءات تحقيﻕ ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلتصﻭﺭ ﺍلمقتﺭﺡ:
 حصﺭ كل مهارات ﺃبعاﺩ ﺍلتفﻜيﺭ ﺍألقل نسبة تضميﻥ في محتﻭﻱ وحدة بكتاب اللغة العربيةللصف السادس األساسى ﻭﺍلتي تﻡ ﺍلحصﻭل عليها في ضوء ما ﺃسفﺭﺕ عنه ﺍإلجابة عﻥ ﺍلسﺅﺍل

األول مﻥ أسئلة ﺍلﺩﺭﺍسة.

 -ﺍلعمل على تضميﻥ مهاﺭﺍﺕ أبعاد التعلم تضميﻥ في محتﻭﻱ وحدة بكتاب اللغة العربية للصف

السادس األساسى بشكل متوازن.
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أوال :األهداف العامة للتصور المقترح:
يحاﻭل هﺫﺍ ﺍلتصﻭﺭ ،ﻭفي ضﻭﺀ منﻁلقاته ﺍلسابقة ،ﺃﻥ يحقﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتالية:
 تﻁﻭيﺭ جﻭﺍنﺏ ﺍلقصﻭﺭ في تضميﻥ بعﺽ ﺃبعاﺩ ﺍلتفﻜيﺭ ﻭما تحتﻭيه مﻥ مهاﺭﺍﺕ فﺭعيةفي محتﻭﻯ وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى ،ﻭبشﻜل متﻭﺍﺯﻥ.
 إعادة صياغة وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى فى ضوء أبعاد التعلموفق نموذج مارزانو.

 مراعاة التوازن فى مهارات أبعاد التعلم وفق نموذج مارزانو بمحتوى الوحدة.و جميع تلك األهداف و النواتج للتصور المقترح موضحة فى الملحق رقم (. )3
ثانيا :محتوى التصور المقترح:
تم بناء محتوى التصور المقترح و الموضح فى الملحق رقم ( )4حيث قامت الباحثة بإعادة
صياغة محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى فى ضوء أبعاد التعلم وفق

مارزنو) مع مراعاة التوازن فى مهارات األبعاد المتضمنة فى الوحدة ،والموجود فى جدول
نموذج ( ا
رقم (.)6-5
ثالثا:طرق التدريس والوسائل واألنشطة المطلوبة لتدريس التصور المقترح:
 .1تنويع أساليب التعليم بما يتالءم مع أنماط التعلم.

 .2تعدد طرق واستراتيجيات تدريس اللغة العربية بما يتفق وطبيعة الموقف التدريسي منها
استراتيجية التعلم التعاوني

المشكالت ،الكتشاف الموجه.

طريقة الحوار ،والمناقشة ،العصف الذهني ،المحاكاة ،حل

 .3اعتماد استراتيجية الستقصاء ،والحوار بين الطالب لتوليد األفكار ،وتقويمها مما ينعكس
إيجابي ا على سلوكهم.

 .4تصميم أنشطة تعليمية مستمدة من الحياة الواقعية تتناول مشكالت ،وقضايا تمس حياة
الطالب بشكل مباشر وتتطلب منهم أن يفكروا فيها وفي األسباب التي أدت إليها والنتائج التي
قد تفضي إليها ،وتدعوهم إلى المبادرة لعمل شي ما نحوها.

 .5تنويع األنشطة بحيث تتضمن :عمل بحوث قصيرة عن الصحابة ،ودورهم في الغزوات.
 .6تضمين محتوى الوحدة صور لمشاهد النتفاضة وصور ألشجار الزيتون.
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رابعاً :التقويم للتصور المقترح:
يجب أن تتنوع أساليب التقويم وأن تستمر على مدار العام الدراسي لتشمل :الختبارات

الموضوعية بأنماطها المتعددة ،والتركيز على المستويات العليا من الجانب المعرفي ،والختبارات
التحريرية ،ومقاييس التجاهات ،واختبارات المواقف ،واختبارات التفكير ،واختبارات المهارات.
خامساً :ضبط التصور والتأكد من صالحيته:
بعد النتهاء من إعداد التصور بعناصره تم عرضه على مجموعة من المحكمين من بين

المتخصصين فى المناهج وطرق التدريس ،واللغة العربية وذلك ألخذ رأيهم والتأكد من صالحية
التصور فى صورته النهائية من حيث:
 تطابق موضوع التصور مع األهداف المحددة. مدى مالءمة طرائق التدريس ،والوسائل التعليمية ،واألنشطة المقترحة لتحقيق أهدافالتصور.
 مدى مالءمة أدوات التقويم المستخدمة فى قياس كل منها لما وضع لغايته.وفى ضوء آراء السادة المحكمين ثم إجراء بعض التعديالت الالزمة فى التصور والتى تمثلت فىما

يلي-:

 توزيع المهارات ألبعاد التعلم فى محتوى الوحدة فى ضوء النسب المعيارية التى وضعهاالمحكمون.
أكد المحكمون على مناسبة أبعاد التعلم للمحتوى.
وبذلك أصبح التصور فى صورته النهائية ،كما هو موضح في الملحق رقم (.)4
اإلجابة على السؤال الرابع :والذى ينص على :ما مدى تضمين محتوى التصور المقترح لوحدة
بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى فى ضوء بعدى التعلم وفق نموذج مارزانو؟

قامت الباحثة بالخطوة التالية-:
تحليل محتوى التصور المقترح لمحتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي فىضوء أبعاد التعلم وفق نموذج مارزانو.
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ولإلجابة على ذلك التساؤل تم تحليل كل مهارة من المهارات في الدرس الرابع والخامس

للوصول إلي حجم التك اررات الفعلية في الدرسين معا للتصور المقترح ،ثم تم التعرف على مقدار
النحراف للتك اررات الفعلية للتصور المقترح عن التك اررات المعيارية لكل مهارة من المهارات في

الدرسين معا ،والجداول التالية توضح النتائج.

جدول رقم ()6-5

نتائج التك اررات والنسبة المئوية لكل مهارة من المهارات في الدرس ال اربع (سيد الشهداء) من
المادة العلمية بعد اإلثراء

البيان

الدرس الرابع سيد الشهداء

البيان

تعميم

وتنقيح

المعرفة

المهارة

القراءة

المحفوظات

القواعد

اإلمالء

التعبير

المجموع

المقارنة

1

2

1

1

1

6

19.35%

13.04%

التصنيف

2

1

1

1

0

5

16.13%

10.87%

الستقراء

2

2

2

1

1

8

25.81%

17.39%

الستنباط

1

1

1

1

0

4

12.90%

8.70%

تحليل األخطاء

1

1

1

0

0

3

9.68%

6.52%

1

1

1

0

0

3

9.68%

6.52%

1

1

0

0

0

2

6.45%

4.35%

المجموع

9

9

7

4

2

31

100.00%

67.39%

اتخاذ القرار

2

2

0

0

0

4

26.67%

8.70%

حل المشكالت

2

1

1

0

1

5

33.33%

10.87%

الختراع

0

1

0

0

0

1

6.67%

2.17%

1

1

1

1

1

5

33.33%

10.87%

5

5

2

1

2

15

100.00%

32.61%

14

14

9

5

4

46

الداعمة
تحليل وجهات
النظر

ذي

المعنى

للمعرفة

**للبعدين

*للبعد

بناء األدلة

االستخدام

المجموع

النسبة المئوية

البحث النسب
التجريبي
المجموع

مجموع البعدين

يتبين من الجدول رقم ( )6-5النتائج التالية:
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معا

.1احتلت مهارة الستقراء كانت أكبر المهارات تركي از في بعد تعميم وتنقيح المعرفة في الدرس الرابع
بعد عملية اإلثراء فقد احتلت الرتبة األولى حيث بلغت نسبتها  ،%25.81تليها مهارة المقارنة،

وكانت بالمرتبة الثانية بنسبة  ،%19.35ثم مهارة التصنيف جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة

 ،%16.13ثم مهارة الستنباط فقد احتلت الرتبة الرابعة بنسبة  ،%12.9ثم مهارتي تحليل األخطاء
وبناء األدلة الداعمة فقد احتلتا الرتبة الخامسة بنسبة  ،%9.68أما مهارة تحليل وجهات النظر

أخذت الترتيب األخير من حيث التركيز بنسبة  %6.45في التصور المقترح في حين أنها كانت

بنسبة  % 22.2قبل عملية اإلثراء وهي تلي مهاراتي الستقراء والستنباط التي كانت أكبر المهارات
في بعد تعميم وتنقيح المعرفة تركي از في الدرس الرابع قبل عملية اإلثراء.
.2احتلتت مهارة حل المشكالت ومهارة البحث النسب التجريبي اكبر المهارات تركي از في بعد
الستخدام ذي المعنى للمعرفة فقد حظيتا بالرتبة األولى بنسبة  %33.33لكل منهما ،تليها مهارة

اتخاذ القرار فقد احتلتا الرتبة الثانية بنسبة  ،%26.67تليها مهارة الختراع وجاءت فى المرتبة

الثالثة بنسبة .%6.67

.3أن مهارة الختراع ومهارة البحث النسب التجريبي في بعد الستخدام ذي المعنى لمعرفة متوفرة
في الدرس الرابع في التصور المقترح وهذا لم يكن له أي وجود في جميع الدروس الفرعية للدرس

الرابع في المادة العلمية قبل اإلثراء.

ويمكن توضيح النتائج السابقة في الشكل رقم ( )6-5التالي:

النسبة

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
25.81%
40.00%
19.35%
16.13%
6.45%9.68%9.68%12.90%
20.00%
0.00%

100.00%

100.00%

33.33%
33.33%
26.67%
6.67%
النسبة

شكل رقم()6-5
يوضح النسبة المئوية لكل مهارة من المهارات في الدرس الرابع (سيد الشهداء) من المادة
العلمية بعد اإلثراء
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جدول رقم ()7-5

نتائج التك اررات والنسبة المئوية لكل مهارة من المهارات في الدرس الخامس (الشجرة المباركة)
من محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى بعد اإلثراء

البيان
البعد

تعميم

وتنقيح

المعرفة

الدرس الخامس من درس الشجرة المباركة
المهارة

المجموع

القراءة المحفوظات القواعد اإلمالء التعبير المجموع

النسبة المئوية
*للبعد

**للبعدين
معا

المقارنة

1

2

1

1

1

6

15.38%

11.11%

التصنيف

1

1

1

0

0

3

7.69%

5.56%

الستقراء

3

2

1

1

1

8

20.51%

14.81%

الستنباط

2

2

1

2

1

8

20.51%

14.81%

1

1

1

1

0

4

10.26%

7.41%

2

2

2

1

0

7

17.95%

12.96%

تحليل

األخطاء
بناء األدلة
الداعمة
تحليل

وجهات

1

1

0

1

0

3

7.69%

5.56%

النظر

المجموع

11

11

8

6

3

39

100.00%

72.22%

2

1

1

0

0

4

26.67%

7.41%

المشكالت

1

1

1

0

1

4

26.67%

7.41%

الختراع

1

1

0

0

0

2

13.33%

3.70%

اتخاذ

القرار
حل

الستخدام

ذي المعنى

للمعرفة

البحث
النسب

1

1

1

1

1

5

33.33%

9.26%

التجريبي
المجموع

5

4

3

1

2

15

المجموع الكلي للبعدين

16

15

11

7

5

54
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100.00%

27.78%
100.00%

يتبين من الجدول رقم ( )7-5والشكل رقم ( )6-5النتائج التالية:
 .1كانت مهارة الستقراء ومهارة الستنباط أكبر المهارات تركي از في بعد تعميم وتنقيح المعرفة في
الدرس الخامس بعد عملية اإلثراء فقد احتلت المرتبة األولة بنسبة  ،%20.51تليها مهارة بناء

األدلة الداعمة جاءت فى المرتبة الثانية بنسبة  ،%17.95ثم مهارة المقارنة فكانت مرتبتها الثالثة

بنسبة  %15.38ثم مهارة تحليل األخطاء جاءت بالمرتبة الرابعة بنسبة  %10.26ثم مهارتي
التصنيف وتحليل وجهات النظر كانت المهارات األقل تركي از فجاءتا بالرتبة الخامسة بنسبة

.%7.69

 .2كانت مهارة البحث النسب التجريبي اكبر المهارات تركي از في بعد الستخدام ذي المعنى للمعرفة

فقد حظيت بالمرتبة األوبلى نسبة  ،%33.33تليها مهارة اتخاذ القرار ومهارة حل المشكالت فقد
جاءتا بالمرتبة الثانية بنسبة  ،%26.67تليها مهارة الختراع جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة

.%13.33
ويمكن توضيح النتائج السابقة في الشكل رقم ( )7-5التالي:

النسبة

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
20.51%
7.69%
17.95%
20.51%
15.38% 40.00%
10.26%
7.69%
20.00%
0.00%

100.00%

100.00%

26.67%
33.33%
26.67%
13.33%

شكل رقم ()7-5

النسبة

يوضح النسبة المئوية لكل مهارة من المهارات في الدرس الرابع (سيد الشهداء) من محتوى
وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي بعد اإلثراء
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جدول رقم ()8-5

نتائج التك اررات الفعلية للتصور المقترح لكل مهارة من المهارات في الدرس الرابع والخامس
بالتكررات المعيارية
ا
ومقارنتها

التك اررات
البعد

الدرس

الدرس

الخامس

معا

المقارنة

6

6

12

12

التصنيف

5

3

8

8

الستقراء

8

8

16

16

الستنباط

4

8

12

12

تحليل األخطاء

3

4

7

7

3

7

10

10

2

3

5

5

المجموع

31

39

70

70

اتخاذ القرار

4

4

8

8

حل المشكالت

5

4

9

9

الختراع

1

2

3

3

5

5

10

10

15

15

30

30

46

54

100

المهارة

بناء األدلة
الداعمة

تحليل وجهات
النظر

تعميم وتنقيح المعرفة

البحث النسب
الستخدام ذي المعنى
للمعرفة

مجموع البعدين

التجريبي
المجموع

الرابع

الدرسين

التك اررات

المعيارية

* التك اررات المعيارية = نسبة المعيارية للبعد × مجموع التك اررات الفعلية للبعد (األرقام مقربة

ألقرب عدد صحيح.
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يتبين من الجدول رقم ( )8-5أن حجم التك اررات الفعلية للتصور المقترح للمادة العلمية

لجميع المهارات في بعدي تعميم وتنقيح المعرفة والستخدام ذي المعنى للمعرفة يساوي حجم
التك اررات المعيارية ،مما يعني أن المادة العلمية وفقا للتصور المقترح تراعي النسب المعيارية التي
تم التوصل إليها من خالل مجموعة من المحكمين الذين يرون أن تلك النسب المعيارية واجب
توافرها في المادة العلمية ،وهذا يدل على أن التصور المقترح للوحدة يتضمن بعد تعميم وتنقيح

المعرفة وبعد الستخدام ذي المعنى للمعرفة بنسبة .% 100
وبذلك تكون هذه الدراسة قد اتفقت مع دراسات عديدة عملت على إثراء المحتوى التعليمى
بوضع تصور مقترح يطور ويحسن من أبعاد التعلم وفق نموذج مارزانو كدراسة (نشوان. )2014

ثانيا :توصيات الدراسة:
انطالق ا من النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة ،تتقدم الباحثة بالتوصيات التالية-:
 -1ضرورة مراعاة التوازن فى مهارات أبعاد التعلم عند إعداد مناهج اللغة العربية الفلسطينية
للمرحلة األساسية.

 -2تضمين الكتب المدرسية وبخاصة كتاب اللغة العربية العديد من األنشطة التربوية الالزمة لتنمية
ابعاد التعلم ،والتركيز عليها.

 -3إعادة النظر في محتوى مناهج اللغة العربية ،بحيث تزداد المساحة المخصصة لتناول ابعاد
التعلم ،بما يتمشى مع حاجة الطالب وقدراتهم.

 -4يجب أن يشتمل كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى على المهارات المتوفرة فى أبعاد
التعلم وفق نموذج مارزانو.

 -5تطوير محتوى كتاب اللغة العربية بما فيه من أنشطة وأسئلة بحيث تراعى المهارات العقلية
بشكل متوازن.

 -6وضع تصور شامل لكافة ابعاد التعلم التى يجب أن تنعكس على مناهج اللغة العربية فى كل
المراحل الدراسية ،وتحديد المناسب منها لكل مرحلة ،ولكل صف دراسي من خالل فريق عمل
تضعه إدارة المناهج والكتب المدرسية فى فلسطين.
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 -7إعداد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية للتعرف على ابعاد التعلم الواجب اللمام بها أثناء
إعدادهم الدروس.

 -8إعداد أدلة لمعلمي اللغة العربية حول كيفية تناول كتب اللغة العربية ،وتحليلها ،والوصول إلى
استراتيجيات تعليمية لبعاد التعلم ،والتخطيط المنظم ،والمدروس في اختيار هذه البعاد.

 -9التركيز على المتعلم باعتباره محور العملية التربوية ،وبناء المناهج الحديثة التى تراعى جوانب
نموه.

ثالثاً :المقترحات:
تقترح الباحثة القيام بالدراسات التالية-:
 تطوير مناهج اللغة العربية فى ضوء أبعاد التعلم لدى نموذج مارزانو. مقارنة كتب اللغة العربية للصف السادس في فلسطين ،وبعض الدول العربية إليجاد ابعادالتعلم المشتركة.

 وضع برنامج لتنمية ابعاد التعلم لدى طالب المرحلة اإلبتدائية من خالل كتب اللغة العربية دور مناهج اللغة العربية بالمرحلة اإلبتدائية في تنمية ابعاد التعلم لدى الطالب. تجريب التصور المقترح لهذه الرسالة. إجراء دراسة مماثلة لكتاب اللغة العربية لصفوف أخرى ،وبمراحل دراسية أخرى من اجلالتعرف على ابعاد التعلم المتضمنة فيه ،ودراستها ،وتحليلها ،وتفسيرها ،بهدف اإلفادة منها فى

مرحلة بناء المنهاج الفلسطيني الجديد.

 تحليل كتب اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية ،واإلعدادية ،والثانوية فى ضوء أبعاد التعلم وفقنموذج مارزانو.

 دراسة فاعلية وتطوير التصور المقترح بمحتوى وحدة بكتاب اللغة الربية للصف السادساألساسى فى ضوء أبعاد التعلم وفق نموذج مارزانو.

 تحليل محتوى كتب اللغة العربية فى جميع المراحل التعليمية فى فلسطين ،ومقارنتها بمحتوىكتب اللغة العربية لدول عربية أخرى.
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املصادر واملراجع
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المصادر:
-1القرآن الكريم .

المراجع :
 .1أبو بكر ،عبد اللطيف ( .)2003أثر استخدام أبعاد التعلم في تحصيل طالب المرحلة الثانوية

بسلطة عمان للبالغة واتجاههم نحوها ،مجلة القراءة والمعرفة ،العدد ( )24ص :47-19

عمان.
 .2أبو ندا ،أحمد محمد (" .)2000تحليل أسئلة كتب العلوم بالمرحلة األساسية العليا بمدارس
محافظات غزة /فلسطين"  ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كلية التربية بغزة /البرنامج المشترك

مع جامعة عين شمس ،غزة.

 .3األمين ،إسماعيل محمد (" .)2000طرق تدريس الرياضيات ،نظريات وتطبيقات" ،دار الفكر
العربوي ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
 .4الباز ،خالد صالح (" .)2001فعالية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس مادة
الكيمياء على التحصيل والتفكير المركب والتجاه نحو المادة لدى طالب الصف األول الثانوي
العام بالبحرين" ،المؤتمر العلمي الخامس ،التربية العلمية للمواطنة ،يوليو ، 2001الجمعية
المصرية للتربية العلمية ،القاهرة ،المجلد الثاني.

 .5البعلي ،إبراهيم ( .)2003فعالية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس العلوم في
التحصيل وتنمية بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،مجلة التربية

العلمية ،الجمعية المصرية للتربية العلمية )6( 4 ،ص -ص ،94 -65القاهرة ،جمهورية

مصر.

 .6البعلي ،إبراهيم عبد العزيز (" .)2003فعالية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس
العلوم في التحصيل وتنمية بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي"  ،الجمعية

المصرية للتربية العلمية ،مصر الجديدة ،المجلد السادس ،العدد الرابع.

 .7حلس ،داوود (" .)2007رؤية معاصرة في مهارات التدريس الفعال" ،غزة ،مكتبة أفاق.
 .8حمدان ،محمد زياد (" .)1998تخطيط المنهج ،الكتاب المدرسي في تقدير الحاجات والتطوير
إلوي تقيويم الجودوى" ،دار التربية الحديثة ،عمان ،األردن.
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 .9حوري ،عائشة (" .)2010تحليل محتوى كتب القواعد النحوية في المراحل الدراسية في
الجمهورية العربية السورية" ،مجلة جامعة دمشق –المجلد  -26ملحق.2010-

 .10الخليلي ،خليل وآخرون (" .)1997تدريس العلوم في مراحل التعليم العام" ،دار القلم ،دبي،
اإلمارات العربية المتحدة.

 .11الخوالدة ،محمد (" .)2004أسس بناء المناهج وتصميم الكتاب التعليمي" ،عمان .دار النشر
والتوزيع والطباعة.
 .12الدسوقي ،عيد (" .)2008تقويم المقررات الدراسية في المدرسة اإلعدادية" ،المكتبة العصورية،
المنصورة ،جمهورية مصر.
 .13دياب ،ميادة (" .)2000أثر استخدام حقائب العمل في تنمية التفكير في العلوم والحتفاظ به"،
رسالة ماجيستير ير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .14رضوان ،أبو الفتوح وآخرون (" )1988الكتاب المدرسي" ،مكتبة األنجلو ،القاهرة ،جمهورية
مصر.

 .15زيتون ،عايش (" .)1990دراسة تحليلية تقويمية لمحتوى أسئلة كتب العلوم المقرر تدريسه

لطلبة الصف الثالث اإلعدادي  ،المجلة العربية للبحوث التربوية ،الجمعية المصرية للمناهج
وطرق التدريس ،القاهرة ،المجلد العاشر ،العدد األول.

 .16زيتون ،كمال عبدالحميد (" .)2003التدريس نماذجه ومهاراته" ،ط ،1عالم الكتب ،القاهرة،
جمهورية مصر.

 .17زين الدين ،محمد ( .)2013أساليب بناء التصور المقترح في الرسائل العلمية ،أبريل ،جامعة
أم القرى.

 .18سعد الدين ،هدى (" )2007المهارات الحياتية المتضمنة في مقرر التكنولوجيا للصف العاشر
ومدى اكتساب الطلبة لها"  ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،

غزة.

 .19سكران ،محمد (" .)1999نحو رؤية معاصرة لوظائف الجامعة المصرية على ضوء تحديات

المستقبل" ،بحث مقدم لمؤتمر جامعة القاهرة" تطوير التعليم الجامعي-رؤية  24مايو .الجامعة

المستقبل" 22 ،مايو.
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 .20السميري ،لطيفة صالح (" .)1998تحليل محتوى كتاب تعليم القراءة والكتابة للصف
األول البتدائي في المملكة العربية السعودية وتقويمه في ضوء معايير الخبرة التربوية" ،مجلة

رسالة الخليج العربي ،مجلة فصلية محكمة ،العدد ،9ص .105
 .21صالح ،ماجدة وبشير ،هدى (" .)2005استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمية المهارات
والمفاهيم المرتبطة ببعض الخبرات التعليمية المتطلبة لطفل الروضة" ،مجلة دراسات في

المناهج وطرق التدريس ،العدد  ،107ص -ص  ،233 -183القاهرة ،جمهورية مصر.
 .22صالح ،ماجدة وبشير ،هدى (" .)2005استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمية المهارات
والمفاهيم المرتبطة ببعض الخبرات التعليمية المتطلبة لطفل الروضة"  ،الجمعية المصرية

للمناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،المجلد العاشر ،العدد األول.
 .23الصباغ ،سميله وآخرون (" .)2006دراسة مقارنة لعادات العقل لدي الطلبة المتفوقين في
المملكة العربية السعودية ونظرائهم في األردن" ،دراسة مقدمة للمؤتمر العلمي اإلقليمي
للموهبة ،رعاية الموهبة تربية من أجل المستقبل ،تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة

لرعاية الموهوبين في الفترة ما بين (1427 /8 /6- 2ه) ،جدة ،العربية السعودية.
 .24عبد الرحيم ،دعاء محمد (" .)2008أهمية الكتاب المدرسي في الدراسات الجتماعية" ،كلية
العلوم واآلداب ،ينبع ،العربية السعودية.

 .25العريان ،محمد (" .)2011برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزنو لتنمية مهارات

التفكير العلمي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة" ،رسالة ماجيستير غير منشورة ،كلية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .26عالم ،رجاء محمود (".)2001مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية" ،القاهرة ،دار النشر.
 .27عليان ،هشام وآخرون (" .)1999تخطيط المنهج وتطويره" ،دار الفكر ،ط ،3عمان ،األردن.
 .28عمر ،أكرم (" .)2001تقويم محتوى كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي في دولة قطور"،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ،السودان.

 .29عودة ،أحمد (" .)1993القياس والتقويم في العملية التدريسية"  ،ط ، 2دار األمل ،األردن.

 .30عيطة ،بسام (" .)2007المهارات العقلية المتضمنة في أسئلة مقررات العلوم العامة للمرحلة

األساسية الدنيا بفلسطين في ضوء نموذج مارزانو"  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.

115

 .31فتح اهلل ،مندور (" .)2011فعالية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تنمية الستيعاب المفاهيمى

في العلوم وعادات العقل لدى تالميذ الصف السادس البتدائي" ،رسالة ماجيستير ،كلية
التربية ،جامعة القصيم ،المملكة العربية السعودية.

 .32كوستا ،ارثر وكاليك ،بينا (" .)2003عادات العقل  -سلسلة تنموية-تكامل عادات العقل
والمحافظة عليها" ،ترجمة :مدارس الظهران األهلية ،دار الكتاب للنشر والتوزيع ،الدمام،

العربية السعودية.
 .33لبد ،على" .)2009( :المها ارت العقلية المتضمنة في أسئلة كتب التربية اإلسالمية في ضوء
نموذج مارزانو ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر لها" ،رسالة ماجيستير ير منشورة كلية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .34مارزانو ،ر.ج (" .)1999أبعاد التعلم تقويم األداء باستخدام نموذج أبعاد التعلم" ،تعريب :جابر
عبد الحميد جابر وصفاء األعسر ونادية شريف ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،

جمهورية مصر.

 .35مارزانو ،ر.ج وآخرون (" .)1998أبعاد التعلم دليل المعلم ،تعريب :جابر عبد الحميد جابر
وصفاء األعسر ونادية شريف" ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر.

 .36مارزانو ،ر.ج وآخرون (" .)2000أبعاد التعلم بناء مختلف للفصل المدرسي" ،تعريب:جابر
عبد الحميد جابر وصفاء األعسر ونادية شريف ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،

جمهورية مصر.

 .37مارزانو ،روبرت وآخرون (" .)1996أبعاد التفكير" ،ترجمة يعقوب نشوان ومحمد خطاب،
مطبعة مقداد ،غزة.

 .38مارزانو ،روبرت وآخرون (" .)1999أبعاد التعلم–بناء مختلف للفصل الدراسي"  ،ترجمة صفاء
األعصر وجابر عبد الحميد ،دار قباء للطباعة والنشر ،القاهرة.

 .39مارزانو ،روبرت وآخرون (" .)2000تقويم األداء باستخدام نموذج أبعاد التعلم"  ،ترجمة صفاء
األعصر وآخرون ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.
 .40محمد ،بدرية أحمد وسوركتي ،حسن منصور والنورابي ،سعيد محمد (سبتمبر" )2013 ،تحليل
وتقويم كتب اللغة العربية في الحلقة الثانية لتالميذ مرحلة التعليم األساسي "من وجهة نظر

المعلمين والمعلمات بولية الخرطوم–محلية شرق النيل" ،مجلة العلوم اإلنسانية ،الخرطوم،

جمهورية السودان.
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 .41مرعي ،توفيق أحمد؛ الحيلة ،محمد محموود (" .)2000المنواهج التربويوة الحديثوة – مفاهيمها
وعناصرها وأسسها وعملياتها" ،عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 .42المقطري ،فيصل (" .)2009مستوى تناول محتوى مقررات العلوم بالمرحلوة الثانويوة فوي
الجمهورية اليمنية للقضايا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنيوة والمجتموع والبيئوة" ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،العربية السعودية.

 .43ملحم ،سامي محمد (" .)2005القياس والتقويم في التربية وعلم النفس" ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،ط ،3عمان ،األردن.

 .44منصف ،عبدالحق (" .)2007رهانات البيداغوجيا المعاصرة ،دراسة في قضايا التعلم والثقافة
المدرسية".

 .45نشوان ،تيسير (" .)2014تصور مقترح لتطوير محتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية
بفلسطين في ضوء بعض أبعاد التفكير في العلوم" ،مجلة جامعة األقصى ،العدد األول ص

.276-228

 .46الوكيل ،حلمي أحمد ومحمود ،حسين بشير (" .)2005التجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير
مناهج المرحلوة األولى "مرحلة التعليم األساسي" ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،جمهورية مصر

العربية.
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ملحق رقم ()1

استمـــارة تحكيـــم

ةةةةةةةةةةة -غةةةةةةةةةةة

جامعةةةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةا

عمةةةةةةةةةةاع
ك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة

قسةةةةةم ملنةةةةةا وسةةة ة

ع ةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
ةةة ة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان:

" تصور مقترح لمحتوى وحدة بكتاب اللغة العربية لصف السادس األساسي وفق
نموذج أبعاد التعلم عند مارزانو"
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحليل محتووى الوحودة وفوق بعودين مون أبعواد الوتعلم عنود موارزانو

ولثقتنا الكبيورة بعلمكوم وخبورتكم الواسوعة نأخوذ آراءكوم فوي النسوب المئويوة الواجوب توافرهوا فوي البعودين
وفق األهمية .
جدول رقم ()1

النسب المعيارية لمهارات محتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسى
البيان
البعد

تعميم وتنقيح المعرفة

النسبة المئوية بالنسبة
المهارة

للبعد التي تنتمي له

للبعدين معا

المقارنة

17.1%

12%

التصنيف

11.4%

8%

الستقراء

22.9%

16%

الستنباط

17.1%

12%

تحليل األخطاء

10.0%

7%

بناء األدلة الداعمة

14.3%

10%

تحليل وجهات النظر

7.1%

5%

المجموع

100.0%

70%
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الستخدام ذي المعنى للمعرفة

اتخاذ القرار

26.7%

8%

حل المشكالت

30.0%

9%

الختراع

10.0%

3%

البحث النسب التجريبي

33.3%

10%

المجموع

100.0%

30%

المجموع الكلي

100%

أرجو من سيادتكم إفادتنا هل من الضروري توافر هذه النسب المعيارية لبعدي التعلم وفق

نموذج مارزانو في محتوى كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي مع األخذ بعين العتبار
المرحلة العمرية والقدرات العقلية للطالب.
وتقبلوا منا كل الحترام والتقدير،،،
الباحثة
سحر محمود ضهير
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ملحق رقم ()2

كشف بأسماء المحكمين
االسم
د.خليل حماد
د.راشد أبو صواوين

التخصص العلمي
زرة التربية والتعليم.
مدير قسم المناهج بو ا

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس  /جامعة األزهر

د.جمال الفليت

لغة عربية  /جامعة األزهر

د.ماجد أبو زيان

لغة عربية  /جامعة األزهر

د.مطيع أبو جبل

أصول التربية  /جامعة األزهر

د.أشرف بربخ

رئيس قسم اإلشراف التربوي  /جامعة األقصى

د .منى قشطة

مشرفة تربوية بمديرية التربية و التعليم  /رفح

أ.يحيى أبو العوف

مشرف تربوي بمديرية التربية و التعليم  /رفح

أ .راوية ماضى

مدرسة ابتدائي ،لغة عربية ،بمدارس الحكومة
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ملحق رقم ()3

تصور مقترح لمحتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي
وفق أبعاد التعلم عند نموذج مارزانو

في نهاية الوحدة ينبغي أن يكون التلميذ قاد ار على أن:
االستماع:
يقترح عنوانا آخر للدرس الذى استمع إليه.يربط السبب والنتيجة فيما استمع إليه. يصنف المرادفات الجديدة للدرس الذى استمع إليه.يميز ما يتصل بالموضوع مما ل يتصل به.يسجل مالحظاته حول ما استمع إليه.يقترح أكثر من نهاية لقصة استمع إليها.يقارن بين ما لديه من معلومات سابقة عن الموضوع ومعلومات جديدة تعلمها.يكتشف األخطاء فيما استمع إليه.التحدث:
يضع عنوان جديد للفكرة المطروحة.يعبر عن الفكرة بجمل وكلمات واضحة.يختار الكلمات التي تناسب الفكرة.يستنبط فك ار وثيق الصلة بموضوع الحديث.القراءة:
يكتشف األخطاء في نص مقروء:124

يق أر المرادفات الجديدة في الدرس.يق أر قراءة جهرية صحيحة في جمل تامة.يقارن بين أوجه التناقض فيما يقرأ.يبين رأيه في شخصيات القصة التي قرأها.النصوص والبالغة:
يعبر عن فقرة بالدقة المطلوبة.يحدد مواطن الجمال والخيال في نص أدبى.يميز األسلوب الحقيقي من الخيالي.يختار الكلمات األكثر دقة.يقارن بين تعبيرين مختلفين عن نص واحد.الكتابة:
يكتب ملخصا لقصة أو موضوع ما.يتدرب على كتابة مفردات ومعانى جديدة تتعلق بالموضوع.يكتب مقال قصي ار لمجلة حائط. يكتب بطاقة دعوة أو تهنئة بشكل مختصر.يكتب تقري ار عن رحلة أو نشاط.يكتب موضوعا في مناسبة ما.يحافظ على نظافة كراسته. -يكتب العناوين في نظام.
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القواعد والتراكيب النحوية-:
يستخدم الفعل المضارع في جميع حالته.يكتب مستخدما الفعل المضارع جمال مفيدة.يعرب الفعل المضارع في جميع حالته.يقارن بين الفعل المضارع في جميع حالته.يجيد استخدام الفعل المضارع في الحديث والكتابة.القضايا المتضمنة:
تعاليم الدين اإلسالمي.الوحدة الوطنية.المهارات الحياتية.التربية من أجل المواطنة.البيئة وحمايتها وتجميلها والمحافظة عليها.-العمل التطوعي.
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ملحق رقم ()4

التصور المقترح لمحتوى وحدة بكتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي في ضوء أبعاد
التعلم وفق نموذج مارزانو

المحتويات
الوحدة األولى:
دين ووطن

( )1سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب............................................
( )2الشجرة المباركة..............................................................
( )3المحفوظات:
نشيد اإلنتفاضة..................................................................الزيتون.........................................................................( )4القواعد والتطبيقات النحوية" رفع الفعل المضارع".............................
( )5اإلمالء "الهمزة المتطرفة على ياء"...........................................
( )6التعبير.....................................................................
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الدرس األول :سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب
قبل قراءة الدرس أجب:
 ما جزاء الشهداء عند اهلل؟نشاط :صف الصورة بأسلوبك.

إقرأ:
بالء حسنا لنشر
رجل من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،كان من الذين أبلوا ا
راية الحق ،وكان علم المجاهدين وصفى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وناصره.
نشأ رضوان اهلل عليه على حب الفروسية ،وعشق فنون الجالد ،وقد عرف بين أترابه بشدة

البأس ،وقوة الشكيمة ،واشتهر بين أهل مكة بأنه أعز فتى في قريش.
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بعد قراءة النص ،أجب:
من سيد الشهداء؟أهم األفكار:
 -1صفات حمزة – رضي اهلل عنه.
 -2قصة حمزة مع أبي الحكم بن هشام.
 -3إسالم حمزة.
 -4دور حمزة في معركة أحد.
 -5استشهاد حمزة على يد وحشي.
 -6حزن النبي عليه السالم على حمزة.
كلماتى الجديدة:
*صفى :صديق مختار.

*الجالد :القتال.

*األتراب :األصدقاء المتساوون سنا.

*الشكيمة :قوة القلب.

*متوحش :متقلد.

*مولة :خادمه.

*الصفا :إحدى صخرتى المشعى فى مكة المكرمة.
*البأس :القوة.

*شجه :شق رأسه.

*الجمعان :الجيشان.

تدريبات وأنشطة
-1ناقش مع زميلك ،ثم أجب:
ما موقف حمزة من الدين الجديد؟بم عرف حمزة بين أترابه؟ وبم اشتهر؟-اذكر أسماء بعض الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم فلسطين.
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اذكر بعض اآليات التي تتحدث عن الشهداء ومكانتهم عند اهلل.
لقب حمزة بأسد اهلل فمن أصحاب األلقاب التالية:سيف اهلل المسلول – ذات النطاقين.
ما أفضل تحية ودع بها الرسول -عليه السالم  -عمه حمزة بعد استشهاده؟-2ابحث وناقش مع زميلك ،وضع المطلوب في جملة:
-مرادف (الجالد) .

-مضاد (القوة) .

-مفرد (الشهداء) .

-جمع (مجاهد) .

-3ابحث وناقش مع زميلك وأجب:
ما الدروس والعبر المستفادة من درس حمزة؟قارن بين ما حدث لسيد الشهداء في معركتي بدر وأحد؟-4بم تستدل على ما يلي:
محبة الرسول صلى اهلل عليه وسلم لحمزة.-محبة حمزة بن عبد المطلب للرسول صلى اهلل عليه وسلم.
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المحفوظات

نشيد االنتفاضة
الشاعر الفلسطيني عبد اللطيف عقل
شاعر من بلدة (دير استيا) قرب نابلس ،ولد في أواخر الثالثينات ،كان أستاذا في جامعة

النجاح ،حاصل على الدكتوراه في مجال علم النفس والتربية ،له ستة دواوين وثالث مسرحيات
وبعض الدراسات األكاديمية ،وتوفى عام ألف وتسعمائة وثالثة وتسعين ميالدية (. )1993

قبل قراءة الدرس أجب:
*كيف يمكننا الدفاع عن الوطن؟
نشاط :صف الصورة بأسلوبك.

النص:
وطن الشمس ومهد األنبياء
فرحة الموال في أفراحنا
و حياة الروح في أرواحنا
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وجرى منذ جرت فينا الدماء
ندفن الطفل على مهل ونمشى
بين روح األرض واألطفال قد تم اللقاء
بالحجارة نرسم المجد على الزيتون شارة
بالحجارة نشعل الليل على الليل منارة
بالحجارة نشعل النار ونار من ش اررة
بعد قراءة الدرس ،أجب:
*ما الهدف الذى نصبو إليه عند كل انتفاضة؟
الفكرة الرئيسة وهي:
مقاومة الحتالل واشعال انتفاضة الحجارة وهي السبيل الوحيد لطرد المحتل.
كلماتي الجديدة:
*المهد :سرير الصبى الصغير.
*شارة :زينة ،عالمة.
*المنارة :بناء عال يضاء ليال لهداية السفن.
*الش اررة :جمعها شرر وهو ما يتطاير من النار.
تدريبات وأنشطة
-1ناقش مع زميلك ،ثم أجب:
متى بدأت النتفاضة؟"-وطن الشمس ومهد األنبياء"
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أي وطن يقصد الشاعر؟ وما العالقة بينه وبين األنبياء؟
لماذا يتحدث الشاعر عن " استشهاد األطفال"؟-2تأمل أنت وزميلك قول الشاعر " :بين روح األرض....و األطفال قد تم اللقاء " كيف تم اللقاء؟
وما قيمة هذا اللقاء؟

 -3فكر ،ثم أجب:
(نشعل الليل على الليل على الليل منارة)
ما وجه الجمال في البيت السابق؟-قارن بين المعنى بين كلمة الليل األولى وكلمة الليل الثانية.
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القواعد والتطبيقات:
رفع الفعل المضارع
إق أر والحظ الكلمات الملونة:
لو كنت تخلع مالبسك بإهمال ،وتترك حذاءك وجوربك هنا وهناك ،فأنت ل تتحمل المسئولية ،وأنت

ل تحترم اآلخرين ،ول يعتمد عليك في شيء.

و هكذا تبدو شخصيتك من تصرفاتك في مالبسك.
*الحظ-:
األفعال المضارعة التالية( :تخلع – تترك –تتحمل .تعتزم – يعتمد) أفعال مضارعة صحيحةاآلخر.
 األفعال المضارعة السابقة لم يسبقها حرف من حروف النصب أو حرف من حروف الجزم.*استنتج:
*القاعدة:
رفع الفعل المضارع:
يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ول جازم.-عالمة رفع الفعل المضارع الصحيح اآلخر الضمة.
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التدريب األول:
استخرج األفعال المضارعة المرفوعة فيما يأتي:
 -1يتدرب فريق كرة القدم في النادي.
الفعل :يتدرب.
-2تحرس الشرطة الشعب.
الفعل :تحرس.
التدريب الثاني:
نموذج معرب:
أعرب ما تحته خط فيما يأتي:
يأخذ الولد مصروفه.
يأخذ :فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة.
الولد  /فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة.
أعرب ما تحته خط فيما يأتي:
يحتفل المسلمون بعيد الفطر.
يحتفل :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
يتسلم الفائز الجائزة.
يتسلم :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
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اإلمالء :الهمزة المتطرفة على ألف.
اق أر:

حكم ومواعظ:
ل تلجأ إلى نفسك ول تسر وراء عواطفك أضﺊ قلبك بنور الهداية فمن لجأ إلى نفسه وتلكأ عن

مشورة العلماء ساء فعله ومن استضاء بآرائهم رجع بأعلى المكاسب ،فيهنأ بأفضل الجزاء ويحمد

اهلل على فعله ،فاإلنسان قليل بنفسه كثير بغيره.
أالحظ:

الكلمات التي تحتها خطوط في الفقرة السابقة ،وهى (تلجأ  -لجأ – تلكأ – فيهنأ) جاءت همزتها
المتطرفة مسبوقة بفتحة ،لذا كتبت الهمزة على ألف بغض النظر عن حركتها.

أستنتج:

أن الهمزة تُكتب على ألف في آخر الكلمة في حالة واحدة فقط وهي أن

يكون قبلها حرف حركتُه الفتحة.

التعبير :اكتب عن شخصية إسالمية فيما ل يزيد عن خمسة أسطر
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الدرس الثاني :الشجرة المباركة
قبل قراءة الدرس أجب:
 ما هي أهم األشجار في فلسطين؟ -اذكر آية ذكر فيها الزيتون.

نشاط :صف الصورة بأسلوبك.

اق أر:
إنها شجرة الزيتون دائمة الخضرة ،معمرة تعيش أكثر من ألف عام ،وقد يطول عمرها
ليصل أحيانا إلى ثالثة آلف عام ،منحها اهلل جذو ار طويلة ،وأوراقا سميكة ،وقدرة كبيرة على مقاومة

الجفاف ،ومنبت هذه الشجرة شبه استوائي ،وربما أدخل الفينيقيين زراعتها إلى حوض البحر
األبيض المتوسط والشمال األفريقي.
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الفكرة العامة للنص-:
األهمية الدينية والقتصادية لشجرة الزيتون.
األفكار الفرعية:
أ -خصائص شجرة الزيتون.
ب -المكانة المهمة التي احتلتها شجرة الزيتون في حياة الشعوب.
ت -وسائل قطف الزيتون.
ث -طرق العناية بشجرة الزيتون.
بعد قراءة الدرس ،أجب:
لماذا احتلت شجرة الزيتون مكانة عالية في حياة المسلمين؟
تدريبات وأنشطة:
-1ناقش مع زميلك ،ثم أجب:
ما المنبت األول لشجرة الزيتون؟قارن بين شجرة الزيتون وشجرة البرتقال؟ما تصنيفك لشجرة الزيتون من بين األشجار من حيث األهمية؟متى يبدأ قطف الزيتون؟ ومتى ينتهى؟ تتعدد طرق قطف الزيتون ،اذكر بعضها مبينا أفضلها.-2ابحث مع زميلك ،وضع التراكيب التالية في جمل من عندك:
أكثر من.........................:-يصل إلى........................:
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-3ناقش مع زميلك ،واشرح الجمال في التعبيرات التالية:
وسرعة أيديهم في التقاط درر الزيتون من بين أوراقه.و يتغزلون بالزيت الذهبي.-4علل ما يلى:
أهمية الزيتون القتصادية في فلسطين؟.-5ناقش أنت وزميلك ،واقترح:
كيف يمكن زيادة إنتاج الزيتون في بالدنا؟
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المحفوظات:
قصيدة الزيتون
الشاعر الفلسطيني محمود درويش
شاعر فلسطيني مبدع ،ولد في قرية البروة في الجليل عام ألف وتسعمئة واثنين وأربعين

للميالد ( )1942م ،وله مجموعة كبيرة من الدواوين الشعرية ،عرف بشعره المقاوم ،وترجم شعره إلى
لغات كثيرة ،وتوفى عام ألفين وثمانية للميالد ( )2008م.
قبل قراءة الدرس أجب:
*بماذا تشتهر فلسطين زراعيا؟
نشاط :صف الصورة بأسلوبك.

النص:
لــــــــو يــــــــذكر الزيتــــــــون غارســــــــه

لصـــــــــــــــــار الزيـــــــــــــــــت دمعـــــــــــــــــا

يــــــــــــا حكمــــــــــــة األجــــــــــــداد لــــــــــــو

مـــــــــــــــــن لحمنـــــــــــــــــا نعطيــــــــــــــــــك

لكــــــــــــــــن ســــــــــــــــهل الــــــــــــــــريح ال

يعطـــــــــى عبيـــــــــد الـــــــــريح زرعـــــــــا

إنـــــــــــــــا ســـــــــــــــنقلع بـــــــــــــــالرموش

الشــــــــــــــوك واألحـــــــــــــــزان قلعـــــــــــــــا

ســــــنظل فــــــي الزيتــــــون حضــــــرته

وحـــــــــــــــــــــــول األرض درعـــــــــــــــــــــــا
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الفكرة الرئيسية :دعوة الفلسطيني للصمود في أرضه.
األفكار الفرعية:
 .1بكاء الزيتون على األجداد.
.2الحرص على حكمة األجداد وحمايتها.
.3الضعيف ل يحقق وجوده على هذه األرض.
.4عدم الخضوع والستسالم بل التصدي والمواجهة.
.5التمسك باألرض.
بعد قراءة الدرس ،أجب:
*لماذا كان الزيتون رم از للبقاء؟
تدريبات وأنشطة:
-1استمع إلى معلمك أو أحد زمالئك ثم اق أر النص قراءة معبرة عن معناه.
-2ناقش مع زميلك ثم أجب:
ما الذى قصده الشاعر بقوله "صار الزيت دمعا"؟ بم صور الشاعر الرموش؟ما المقصود بحكمة األجداد ؟
كيف سيحمي الشاعر شجرة الزيتون ؟لم اختار الشاعر شجرة الزيتون بالذات ؟ في العبارة األولى من النشيد يقول الشاعر:وطن الشمس ومهد األنبياء
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أي وطن يقصد الشاعر؟ وما العالقة بينه وبين األنبياء؟-5وضح الجمال في العبارات التالية:
-لــــــــو يــــــــذكر الزيتــــــــون غارســــــــه

لصـــــــــــــــــار الزيـــــــــــــــــت دمعـــــــــــــــــا

-لكـــــــــــــــن ســـــــــــــــهل الـــــــــــــــريح ال

يعطـــــــــى عبيـــــــــد الـــــــــريح زرعـــــــــا

-6تتعدد طرق قطف الزيتون ،اذكر بعضها مبينا أفضلها.
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القواعد والتطبيقات:
نصب الفعل المضارع
اق أر ولحظ الكلمات الملونة:
إذا كنت تخلع مالبسك ببطء ،فأنت تثق بنفسك ،وتفكر بعمق ،ولن تتشاجر مع أحد ،وتحب أن

تبتعد عن األصوات المرتفعة ،وغالبا ما تجلس وحيدا لتتأمل جمال الطبيعة التي خلقها اهلل.
أول :نصب الفعل المضارع
ألحظ:
األفعال المضارعة التالية (تتشاجر تبتعد – تتأمل) أفعال صحيحة اآلخر(ليس آخرها حرف علة) .
هذه األفعال مسبوقة بحرف ينصب الفعل المضارع:الفعل (تشاجر) سبقته لن ،والفعل (تبتعد) سبقته أن ،والفعل (تتأمل) سبقته لم التعليل.
و كلها أفعال مضارعة صحيحة اآلخر منصوبة وعالمة النصب الفتحة.
أستنتج:

*القاعدة:
في حالة نصب الفعل المضارع:
ينصب الفعل المضارع إذا سبقه حرف من الحروف التي تنصب الفعل المضارع.الحروف التي تنصب الفعل المضارع هي( :أن – كي – لم التعليل – لن – حتى).-عالمة نصب الفعل المضارع الصحيح اآلخر الفتحة الظاهرة.
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التدريب األول:
ضع مكان النقط حرف من حروف نصب الفعل المضارع:
 -1افتح نوافذ بيتك ........تدخل الشمس ،و ........يتجدد الهواء.
 -2إنك .......تعيش بمفردك ،وعليك ......تتعاون مع الناس.
التدريب الثاني:
ضع مكان النقط فيما يلى فعال مضارعا مضبوطا بالشكل:
 -1أنام مبك ار حتى ............مبكرا.
 -2أتقن عملي كي ..............في الحياة.
 -3لن ..............صوت المذياع.
التدريب الثالث:
ضع مكان النقط فعال مضارعا ،ويبين عالمة إعرابه:
 -1ل .................كل منكم زميله.
 -2لم ................أحد منا في الواجب.
التدريب الرابع :
أعرب ما تحته خط:
إذا الشعب يوما أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر
التدريب الخامس:
استخرج األفعال المضارعة من الفقرة التالية ،واضبطها بالشكل:
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يقول الزعيم مصطفى كامل :إن كل فرد يدافع عن وطنه ،ويذوذ عن بالده ،كما أن عليه أن يقدم

نفسه قربانا ،إلعالء شأن بالده ،أي أنه يعد الموت بعد الوطن حياة

....................................................................................
اإلمالء:
الهمزة المتطرفة على ياء

اق أر

من آداب الصالة

يحتاج المصلى في صالته إلى جو هادئ ،يخلو فيه إلى ربه

ليناجيه في سكينة ،فمن أدب المسجد الحرص على تهيئة هذا المناخ
الهادئ للمصلى ،فال يجوز التشويش عليه بأي شئ كان ،ال بالقرآن،
وال بالدعاء ،وال باالستغفار ،وال بالذكر ،وما ورد من رفع الصوت،
واالستغفار والذكر بعد الصالة كان يقصد به التعليم.

أالحظ:
الكلمات التي تحتها خطوط في الفقرة السابقة ،وهى (هادئ  -شيء) جاءت همزتها

المتطرفة مسبوقة بكسرة ،مع أنها مكسورة في (هادئ)  ،وساكنة في (شيء) لذا كتبت الهمزة غير

منقوطة بغض النظر عن حركتها.
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استنتج:

أن الهمزة المتطرفة تكتب على ياء غير منقوطة ،إذا سبقت بمكسور ،مهما كانت حركتها.
أمثلة توضيحية:
أبين سبب كتابة الهمزة المتطرفة على ياء غير منقوطة في الكلمات التي تحتها خطوط فيما يأتي:
 -1حصل أمر مفاجﺊ.
مفاجﺊ :كتبت الهمزة متطرفة على ياء غير منقوطة ألنها مضمومة وما سبقها مكسور.
 -2أنبﺊ أخاك أنه قد نجح.
أنبﺊ :كتبت الهمزة على ياء ألنها ساكنة وما قبلها مكسور.
 -3مخطﺊ من ظن يوما أن للثعلب دينا
مخطﺊ :كتبت الهمزة على ياء متطرفة ألنها مضمومة وما سبقها مكسور.
 -4كوفﺊ الناجحون بجوائز تقديرية.
كوفﺊ :كتبت الهمزة المتطرفة على ياء متطرفة ألنها مفتوحة وما سبقها مكسور.
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تدريبات:
تدريب :1
 ابحث مع زميلك ما يلي: ما سبب كتابة الهمزة المتطرفة على ياء في الكلمات التي تحتها خطوط فيما يلي: الحفرة هي الشيء الذى كلما أخذت منه ازداد. إن اهلل برئ من المشركين.التعبير:
ابحث مع زميلك الموضوع التالي:
 -للزيتون في بالدنا أهمية اقتصادية ودللة دينية .اكتب في هذا الموضوع مبينا فضل شجرة

الزيتون.
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