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المهظ مي في ما ة العم م الح ات

ل ى طالب الصف الحا ي عش
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صدق اهلل انعظيم

أ

اإلهداء
أهديبحثًهذاإلى :

الماس الذي ال ينكسر ..
نبع العطاء الذي زرع األخالؽ بداخمي وعممني طرؽ االرتقاء  ..إلى أبي العزيز.
الزىرة التي ال تذبؿ ..نبع الحناف ..
التي ساندتني ووقفت إ لى جانبي حتى وصمت ىذه المرحمة مف التقدـ والنجاح إلى أمي.
نصفي األخر ,رفيقة دربي ..

إلى زوجتي.

إلى أغمى ىدايا مف الخالؽ ,أبنائي ...
فجر ,لياؿ ,عبدا﵀ ,وعبد الرحمف..
إلى أخوتي ..أصدقائي ...وزمالئي ..
الذيف احتضنوني وزرعوا الورد في طريقي.
إلى الذيف رفعوا رايات العمـ والتعميـ واخمدوا رايات الجيؿ والتجييؿ إلى أساتذتي األفاضؿ,

وأخص بالذكر ..

أ .د عطا درويش

و د .عمي نصار

إليكـ أىدي ىذا الجيد المتواضع سائال المولى عز وجؿ أف يوفقني لما يحب ويرضى.

ب

شــكــــــر وتمــــديــــــر
الحمد ﵀ مؿء السموات واألرض الذي أعانني ويسر أمري عمى أنجاز ىذا البحث المتواضع
فمو الفضؿ األوؿ واألخير ,وأسالو تعالى بأف ينفعنا بما عممنا ,وأف يعممنا بما ينفعنا .
عف أبي ىريرة رضي ا﵀ عنو عف النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ قاؿَ « :ال َي ْش ُك ُر المَّ َو َم ْف َال
َي ْش ُك ُر َّ
َح َم ُدَ ,وأ َُبو َد ُاودَ ,والتِّ ْرِم ِذي ,وصححو األلباني.
اس»َ ,رَواهُ أ ْ
الن َ
انطالقًا مف العرفاف بالجميؿ ,فإنو يسرني ويثمج صدري أف أتقدـ بالشكر واالمتناف إلى

أُستاذي األستاذ الدكتور عطا درويش والدكتور الفاضؿ عمي نصار المذاف مدوني مف منابع عمميـ
بالكثير ,والذيف ما توانيا يومًا عف مد يد المساعدة لي وفي جميع المجاالت ,وحمداً ﵀ بأف يسرىما
في دربي ويسر بيما أمري وعسى أف يطيؿ عمرىما ليبقيا نبراساً متأللئًا في نور العمـ والعمماء.

وأ تقدـ كذلؾ بجزيؿ الشكر إلى الييئة التدريسية الموقرة في قسـ مناىج وأساليب التدريس كالٌ

بمقبو واسمو ,لكؿ ما قدموه لي مف معرفو ومساعدة ومسانده ,مكنتني مف المضي بخطى ثابتة في
مسيرتي العممية.
كما أتتقدـ بجزيؿ الشكر إلى األساتذة أعضاء لجنة النقاش الموقريف عمى ما تكبدوه مف عناء
في قراءة رسالتي المتواضعة واغنائيا بمقترحاتيـ القيمة ,وىـ:
ال دكتور /راشد أبو صواويف.

األستاذ الدكتور /عبدا﵀ عبد المنعـ.

ولـ ولف أنس أف أتقدـ بفائؽ الشكر واالحتراـ والتقدير إلى عائمتي وزمالئي وأقربائي اإلعزاء
المذيف ساندوني ووقفوا بجانبي منذ بداية مسيرتي العممية ولغاية اآلف وجزاىـ ا﵀ عني كؿ الخير.
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدرسة المتنبي بنيف ممثمة بمديرىا والييئة التدريسية ,كما أتوجو بالشكػ ػ ػػر
الجػ ػ ػ ػ ػزيؿ لمسادة الذيف قاموا بتحكيـ أدوات البحث لما قدمتموه مف رأي ومشورة قيمو.
وفي النياية يسػ ػ ػ ػرني أف أتقدـ بجػ ػ ػ ػ ػ ػزيؿ الشكػ ػ ػ ػ ػر إلى كؿ مف مد لي يد العوف في مس ػ ػ ػ ػيرتي العممية.

ج

ممخص ال اس
ىدفت الدراسة إلى معرفة" فاعم
المهظ مي في ما ة العم م الح ات

ت ظ ف است ات ج

التساؤل الذاتي عمى تهم

مها ات التفك

ل ى طالب الحا ي عش بمحافظات غ ة ,مف خالؿ اإلجابة عف

األسئمة التالية:
ال مف المجموعة التجريبية
 .1ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات ك ً
والمجموعة الضابطة الختبار تنمية ميارات التفكير المنظومي؟

 .2ما حجـ تأثير استراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي في مادة العموـ
الحياتية لدى طالب الحادي عشر؟
 .3ما فاعمية توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي في مادة
العموـ الحياتية لدى طالب الحادي عشر؟

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ,ذو تصميـ المجموعتيف التجريبية
والضابطة مع قياس قبمي – بعدي ,حيث تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ الحادي عشر
بقطاع غزة -المدارس الحكومية والبالغ عددىـ( ,)3398حيث تـ اختيار مدرسة المتنبي الثانوية بنيف
بمحافظة خانيونس كعينة قصدية ,وتكونت العينة مف( )66طالباً مف طالب الصؼ الحادي عشر,
وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف :المجموعة التجريبية درست باستخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي والبالغ
عددىـ( )33طالبًا ,واألخرى المجموعة الضابطة درست باستخداـ الطريقة االعتيادية ,والبالغ
عددىـ( )33طالباً ,وذلؾ في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ (  ,)2015-2016وقد طبؽ عمى عينة
الدراسة أداة وىي :
 اختبار ميارات التفكير المنظومي ,ويتكوف مف ( )55سؤاالً.

د

استخدـ الباحث معامؿ التمييز ,ومعامؿ السيولة ,كما استعاف بطريقة التجزئة النصفية ,واعادة
االختبار لمتأكد مف ثبات االختبار ,وتأكد مف صدقو مف خالؿ صدؽ المحكميف وصدؽ االتساؽ
الداخمي ,كما استعاف بعض األساليب اإلحصائية منيا اختبار ,Independent sample T-Test
ومربع إيتا ( )η 2لمكشؼ عف حجـ التأثير ,واستعاف أيضًا بمعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ لمتعرؼ عمى
فاعمية االستراتيجية.
وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج ومف أىميا:
 -5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 0.01≥αبيف متوسطي درجات طالب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير المنظومي  -لصالح المجموعة التجريبية.
 -2يحقؽ توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي حجـ تأثير في تنمية ميارات التفكير المنظومي لدى
طالب الحادي عشر بقيمة تزيد عف مربع إيتا (.) 0.2

 -3يحقؽ توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي فاعمية في اختبار تنمية ميارات التفكير المنظومي لدى
طالب الحادي عشر عف نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ قدرىا(≥ .) 1.2

في ض ء ذه الهتائر أ صى الباحث:
 -1االىتماـ باستخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي لما اثبتتو الدراسات التربوية مف فاعميتيا في
تنمية ميارات التفكير المنظومي.
 -2االىتماـ باالستراتيجيات التي تسيـ في تنمية ميارات التفكير لدى الطالب بما فييا ميارات
التفكير المنظومي.
 -3أخذ في عيف االعتبار تطوير المناىج بما يضمف وضع أنشطة وارشادات تسيـ في تنمية
ميارات التفكير المنظومي.
 -4عقد دورات تدريبية تحت إشراؼ عدد مف المختصيف في مجاؿ طرؽ تدريس العموـ ,تيدؼ
إلى تدريب المعمميف عمى تطبيؽ استراتيجيات تدريس حديثة بما فييا استراتيجية التساؤؿ
الذاتي.
 -5تطبيؽ دروس توضيحية لتدريب المعمميف عمى استخداـ االستراتيجيات الحديثة.

ه

Abstract
The study aimed to find out “the effectiveness of employing the selfquestioning strategy in developing the systemic thinking skills to eleventh
grade in Gaza governorates”, through the following questions:
1- Are there statically significant differences between the average of the
students’ scores of the experimental group and the standard group in
testing the development of systemic testing skills?
2- What is the degree of effectiveness for the self – questioning strategy
on the development of systemic thinking skills in biology for the
eleventh grade students?
3- What is the effectiveness of the employing of self- questioning strategy
on the development of systemic thinking skills in biology for eleventh
grade students?
To answer the questions of the study and achieve its objectives, the researcher
used the quasi- experimental approach with the designing of the experimental
and control groups with pre-test and post- test . The population of the study
consisted of all the eleventh grade students in Gaza Strip totaling (3398)
students . Al Motanabi secondary school for boys in Khan Younis was chosen
to be the sample of the study formed of (66) students divided into two groups:
the experimental group totaling (33)studied using self - questioning strategy,
and the control group totaling (33) studied using the traditional method during
the first semester of the year (2015-2016).
 A test of systemic thinking skills composed of (15) items was used to
collect the data.
The researcher used a discrimination coefficient, simplicity coefficient, splithalf method and the re-testing to make sure of the reliability and, the validity
of the test through the reliability of the referees and the internal content, . In
addition to that, he used several statistical methods such as Independent
sample T-Test followed by Eta-Square test (η 2) to find out effect size, Also
he used Blake's modified gain ratio to find out the effectiveness of the
strategy.

و

The study came up with important results such as :
1- There are statistically significant differences at the level (0.01 ≥ α)
between the average of the student's scores of the two groups in favor
of the experimental group.
2- The employing of self-questioning strategy achieves a degree of
effectiveness on the development of the systemic thinking skills for the
eleventh grade students greater than Eta-square value of (0.2)
3- The employing of self-questioning strategy achieves effectiveness in
the testing of developing systemic thinking skills of eleventh grade
students in Blake's gain ratio greater than (1.2).

In the light of these results, the researcher recommended :
1- More attention should be paid to employing the self-questioning strategy
due to what the educational studies has proven of the effectiveness of such
strategy in developing systemic thinking skills.
2-More attention should be paid to strategies that contribute to the
development of students' thinking skills including systemic thinking skills .
3- Developing the curriculum to ensure planned activities and guidance that
develop systemic thinking skills .
4- Training courses should be worked out by specialists in science teaching
methods aim to train teachers how to apply new teaching strategies including
self-questioning strategy .
5- Apply several illustrative lessons to train teachers on new strategies .
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مق مــــــــ


حمؿ اإلنساف لواء التطور ,وتجسد ذلؾ في بداية األلفية الثالثة ,واعتبارىا حقبة جديدة مثيرة مف
التقدـ نتيجة لمتطورات العممية والتكنولوجية التي حدثت خالؿ الخمسيف سنة األخيرة مف القرف
المنصرـ ,ىذا وتدؿ الدراسات عمى أف التقدـ المتوقع في القرف الحادي والعشريف سيكوف في مجاؿ
اليندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والبيئية ,بما سوؼ ينعكس عمى تطوير حياة الشعوب في
مجتمعاتيا المختمفة مما يتطمب االىتماـ بتعميـ العموـ ومحاولة فيـ أكبر لمطبيعة لتنمية القدرة عمى حؿ
المشكالت واالبتكار ,ولف يأتي ىذا إال باالىتماـ باإلعداد الجيد لألجياؿ لمواجية تحديات المستقبؿ,
لذلؾ لـ يعد االىتماـ مقصو ًار عمى التحصيؿ لممعمومات فقط ,بؿ أصبح االىتماـ بأىداؼ أخرى تعمؿ
عمى تنمية الميارات المتنوعة لدى المتعمميف مما يتطمب التركيز عمى ميارات التفكير العممي المختمفة
( إبراىيـ.) 254 : 2004 ,


ومف ىذا المنطمؽ ,تغير شعار الشعوب المتقدمة المرتبط بكثرة قرأتيا وأف كاف في ذلؾ جدوى
كبيرة إلى أف أصبح شعارىا لبموغ التقدـ العممي ومواكبة االنفجار المعرفي" كيؼ نفكر" ,وىذا ينعكس
الممقف ,وأصبح المتعمـ ٍ
باف لتعممو تحت
عمى المتعمميف ,فال يصبح المعمـ ً
ناقؿ لممعارؼ ,والمتعمـ ُ

توجيو المعمـ ,كما أصبح مف ضمف أىداؼ المجالس العميا لمتعميـ ومصممي المناىج ,التركيز عمى

ٍ
بشكؿ منظـ وممنيج ,وتحت ىذا المبدأ ارتقت
إدراج برامج واستراتيجيات تنمي التفكير ومياراتو,
حضارات مف العدـ إلى قمة اليرـ.
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فوضع مربو العموـ التفكير وتنمية مياراتو تحت المجير ,فأصبح أىداؼ تعمـ العموـ حديثاً ىو
مواكبة التطور العممي ,وايجاد حموؿ لالنفجار المعرفي ,والخروج مف بوتقة التعمـ السطحي المفاىيمي,
والتخمي عف اتجاىات سمبية لتعمـ العموـ المرتكزة عمى الحفظ وىذا يتنافى مع طبيعة تعمـ العموـ,
ويسفر عنو التراجع في حب العموـ واالىتماـ بو ,وىذا يتطمب منا إعادة التفكير في تمؾ األىداؼ مف
خالؿ االىتماـ بالجانب الفكري لممتعمـ وتعميميـ كيؼ يفكروف ,ويوظفوف المعرفة العممية ,وتكويف
العقوؿ االستقصائية – االستكشافية ,ليصبح مواطناً مستقالً واعيًا ,ناقداً ,مقوماً ,ميتماً ,ذا حساسية,
مسؤوالً اجتماعياً ,ومباد اًر ( زيتوف.)7-5 : 1996 ,
ويشير اليعقوبي ( ,) 38 : 2010بأف التفكير في حقيقة األمر ليس مجرد منيجية جوفاء تيذر

بيا األلسف ,وتؤلؼ بيا الكتب ,وتنمؽ بيا الدراسات ,بؿ ىو ما يسترشد بو الفكر ,وما يضيء بو
العقؿ ,وما تنجذب إليو النفس مف خطوات ذىنية ,يحوطيا انفعاؿ صادؽ يروـ العطاء والبذؿ,
تعمـ فطف وتأمؿ حاذؽ.
وتزحميا رؤى متناثرة ,استجالبيا ّ

ولموصوؿ لمتعمـ الفطف نحتاج إلى تنمية ميارات التفكير ,فيي عمميات محددة نمارسيا
ونستخدميا عف قصد في معالجة المعمومات ,ويعتبر ىذا أحد المبررات التي تمكننا مف تنمية تمؾ
الميارات مف خالؿ برامج معدة خصيصاً ,أو مف خالؿ دمج وتكامؿ يبف ميارات التفكير ومحتوى

المادة الدراسية بحيث يتـ تعميـ المحتوى وميارات التفكير في وقت واحد ,وىذا ينعكس في نياية
المطاؼ عمى عممية التفكير المركبة المستيدفة باإليجاب (النافع.)25-24 : 2009 ,
وت ختمؼ ميارات التفكير حسب نوعيا ,فعمميات التفكير نجدىا تضـ مستويات متدرجة مف الميارات,
تبدأ بميارات التفكير األساسية ثـ تتدرج إلى العمميات المركبة كالتفكير الناقد ,والتفكير اإلبداعي
والتفكير المنظومي وحؿ المشكالت واتخاذ القرار ,ويالزـ كؿ عممية مف ىذه العمميات مجموعة مف
الميارات واالستراتيجيات المتشابكة ,وىذا يدلؿ بأنو يجب اإللماـ بأنواع التفكير ,ومف ثـ التركيز عمى
ميارات التفكير المراد تنميتو.
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يضـ التفكير أنواع متعددة فمنيا الناقد ,االستداللي ,اإلبداعي ,المنطقي ,الفوؽ معرفي ,التأممي
والمنظومي ,فأما التفكير المنظومي مف العمميات التفكيرية التي نفتقرىا ضمف مجتمعنا العربي ,فنحف
نجيد النقد ,ونحمؿ مسببات المشكالت دوف الوصوؿ لحالة انسجاـ ,وىذا ما يعكس الواقع المرير الذي
بناء
نمر بو ,فالتفكير المنظومي يسعى ليحمؿ الموقؼ إلى أجزائو ,يمييا معرفة وظائفيا ,ومف ثـ تُجمع ً

عمى العالقات التي تربطيا ,لموصوؿ إلى اليدؼ المنشود دوف نسياف أو نقصاف في صورة منسجمة

كمية.
ومف الفقرة السابقة نستنتج بأف التفكير المنظومي يضـ مجموعة مف الميارات ,والتي أشارت إلييا
دراسة الفيؿ ( ,) 5 :2011وىي التعرؼ عمى المنظومة ,إدراؾ العالقات بيف مكونات المنظومة,

ٍ
بشكؿ منسجـ.
تحميؿ المنظومة إلى مكوناتيا ,وأخي ار ميارة إعادة بناء المنظومة وىيكمتيا

ٍ
وبشكؿ عاـ تبرز أىمية التفكير المنظومي في أحد النقاط الرئيسية ,والتي يعتبرىا الباحث أحد

الدوافع القوية إلجراء الدراسة ,وىي أحد الحموؿ لعالج الحفظ الصمي والبرمجة العمياء ,والتي قد
تتطور لتنعكس عمى المجتم ع بآفة التعصب ,فتنمية مياراتو وتدريب الطالب عمى ذلؾ النوع مف
التفكير يقدـ صورة حقيقية لممواقؼ والظواىر ذات الطابع المنظومي ,ووضعيا في صورتيا الحقيقية
ٍ
ىدؼ مشترؾ ,ومف ىذا المنطمؽ أظير العديد مف
وىي االنسجاـ بيف العناصر ,وااللتفاؼ حوؿ
الباحثيف سبؿ تطوير وصقؿ أساليب المعرفة وايجاد تعمـ فعاؿ مف خالؿ دراسات أىتمت بالتفكير
المنظومي وم ياراتو ,وسبؿ تطويرىا في المناىج.
وفي ىذا الصدد ,أثبتت دراسات متعددة ,فاعمية برامجيا واستراتيجياتيا الحديثة في تنمية ميارات
التفكير المنظومي ,كما في دراسة كالً مف دراسة ( ضيير ,)2013 ,ودراسة (مينا,)2013 ,

ودراسة(العػكموؾ ,)2010 ,ود ارسػة(عسػػقوؿ وح ػ ػػسف ,)2007 ,ود ارسػػة(أبو ع ػػودة,)2006 ,

ودراسة(اليعقوبي ,)2010 ,ودراسة(ع ػػزو وأبومموح ,(moore &others, 2010) ,)2006 ,عممًا

بأ ف تمؾ الدراسات استيدفت مراحؿ دراسية متعددة ,وبعد نظرة تحميمو وجد الباحث شح في الدراسات
التي تناولت طالب الحادي عشر عموـ ,وىذا يعتبر مف ضمف دوافع الدراسة لدى الباحث أيضًا.
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ومف جانب آخر شيدت العموـ اإلنسانية تطو ًار في الحقبة التربوية الحديثة ,وىذا التطور يتضح

مرو ًار بالمدرسة السموكية التي تُمقي بمعموماتيا عمى المتعمميف دوف النظر إلي ميوليـ ورغباتيـ
واستعداداتيـ ,ومرو اًر ايضًا بالمدرسة المعرفية التي أحدثت تغيي ًار مفاده كيفية ترسيـ خطوات اكتساب

المعرفة وتشفيرىا وتنظيميا ,واف كانت مقارنةً بالسابقة تعطي دو اًر أكبر لمطالب مف خالؿ تعممو
النشط ,وأخي ار بالتعمـ البنائي الذي أصبح المتعمـ ٍ
باف لتعممو ,مستعينا بفكره لموصوؿ إلي حموؿ
لممواقؼ والمواضيع المحيرة لديو.
ومف مالمح التعمـ البنائي ,ىو أف يبني المتعمـ معارفو مف بيئات تعمـ حقيقية ,كما تُ ِ
نظر الى تنمية
القدرات العقمية ,خاصة التفكير ما وراء المعرفة ,حيث يشير عبد القادر( ,)239-238 : 2012إف

وي ِ
قوـ تعممو,
التفكير في ما وراء المعرفة ييتـ بقدرة المتعمـ عمى أف يخطط ,ويراقب ,ويسيطرُ ,
وبالتالي فيو يعمؿ عمى تحسيف اكتساب المتعمميف لعمميات التعمـ المختمفة ويسمح ليـ بتحمؿ
المسؤولية والتحكـ في العمميات المعرفية المرتبطة بالتعمـ ,ويسيؿ البناء النشط لممعرفة.
فخاطب المعرفيوف البنائيوف موضوعات التعمـ والمعرفة والذاكرة ,وسعوا لموصوؿ إلى
استراتيجيات ,تخاطب ىذه الموضوعات ,فيجب عمى المعمـ استخداـ استراتيجيات توجو المتعمـ
الستخداـ استراتيجيات تعينو لمتعمـ ذو معنى ,مثؿ استراتيجيات الذاكرة ,واالستراتيجيات المعرفية,
واالستراتيجيات ما وراء المعرفية( زيتوف وزيتوف.)141 : 2003 ,
ولمحديث عف استراتيجيات ما وراء المعرفة ,واعتبارىا استراتيجيات تنطمؽ مف الفكر البنائي يجدر
بنا اإلشارة إلى مفيوـ ما وراء المعرفة ,حيث يشير المواجدة وأخروف(  ,) 142 : 2013بأنو ظير

مفيوـ ما وراء المعرفة في بداية السبعينات ليضيؼ بعدًا جديدًا في مجاؿ عمـ النفس المعرفي مف
خالؿ ما كتبو فالفؿ ) (Flavell, 1979لإلشارة الى معرفة فرد ما بالعمميات المعرفية والمعارؼ التي
مف الممكف أف تستخدـ لضبط العمميات المعرفية ,حيث أطمؽ مفيوـ المعرفة فوؽ المعرفية والتي
تتضمف قدرات معرفية خاصة ,لتشمؿ التنبؤ ,الضبط والتنسيؽ ,ورصد الواقع.

وتبرز أىمية ما وراء المعرفة في تشجع المتعمميف عمى أف يفكروا بشكؿ مستقؿ في عمميات

التفكير الخاصة بيـ ,وتعينيـ عمى اتخاذ القرار وحؿ مشكالتيـ بفاعميو واستقالؿ ,وكما تعينيـ عمى
القياـ بدور إيجابي في جمع المعمومات ,وتنظيميا ,وتقويميا أثناء عممية التعمـ ,باإلضافة إلى تنميتيا
ميارات التنظيـ الذاتي لعممية التعمـ .
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واستراتيجيات ما وراء المعرفة عدة منيا استراتيجية االستدالؿ ,واستراتيجية ربط المعمومات
الجديدة بالسابقة ,واستراتيجية الصور المتخيمة ,واستراتيجية  ,K.W.Lواستراتيجية التساؤؿ الذاتي.
تشير وتروؾ ) , (Wittrockبأف استراتيجية التساؤؿ الذاتي ,ما يقوـ بو الطالب في أثناء تعممو
مف فحص النص المقروء ,وتكويف أسئمة عف مضمونيا تساعد عمى االستيعاب الدقيؽ ,فالفيـ يعتمد
عمى ما يقوـ الطالب بتوليده وانتاجو في أثناء التعمـ ,والتدريس مف أجؿ الفيـ عممية توليدية لبناء

عالقات بيف أجزاء المادة المقروءة ,مثؿ الكممات والجمؿ والفقرات والوحدات األكبر ,وبيف معمومات

بيف الطالب وخبراتو ومعتقداتو مف جانب ,والموضوعات الدراسية مف جانب آخر ,وبناء عالقات بيف
المعمومات المختزنة في الذاكرة والمعمومات الجديدة (أبو عجوة .)35-34 ,2009 :
وتقوـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى توجيو المتعمـ مجموعة مف األسئمة لنفسو أثناء معالجة
المعمومات خالؿ ثالثة مراحؿ ما قبؿ التعمـ ,أثناء التعمـ ,وما بعد التعمـ ,مما يجعؿ المتعمـ أكثر
اندماجاً مع المعمومات التي يتعمميا ,ويخمؽ لديو الوعي بعمميات التف كير ,مف خالؿ تعممو النشط.
كما تفيد ىذه االستراتيجية في تحقيؽ العديد مف األىداؼ منيا تركيز االنتباه عمى العناصر
المطموب تعمميا ,اإلثارة في عممية التعمـ ,التفكير في حؿ المشكالت ,كما تشجع المتعمـ عمى التفكير

بطرؽ متنوعة ,بمستويات مختمفة مف التعقيد.

ال
ومف الدراسات التي تناولت استراتيجية التساؤؿ الذاتي لتنمية بعض ميارات التفكير ,دراسة ك ً

مف دراسة( فالتو ,) 2014 ,لتنمية ميارات التفكير التأممي ,ودراسة( الروقي ,) 2014 ,لتنمية
ميارات القراءة الناقدة ,ودراسة (جاسـ ومحمد ,)2013 ,لتنمية الذكاءات المتعػػددة ,ود ارسة(األحمدي,
 ,)2012لتنمية ميارات القراءة االبداعية ,ود ارسػػة(أبو بكر ,)2012 ,لتنمية ميارات التحدث ,ودراسة

(الكبيسي ,)2011,لتنمية التفكير التأممي ,ودراسة(حميدة ,)2009 ,لتنمية بع ػػض ميارات التفػ ػ ػػكير,
ود ارسػ ػػة( أبو عجوة ,)2009 ,لتنمية ميارات حؿ المسائؿ الكيميائية ,ودراسة ( العذيقي,) 2009 ,
ودراسة) ,(Hui-Fang & I-Ju Chang, 2009لتنمية بعض مفاىيـ المغة اإلنجميزية ,ودراسة

) ,(Afzali, 2012لتنمية قراءة النصوص األدبية ,وقد أشارت تمؾ الدراسة إلى فاعميتيا في تنمية

ميارات التفكير المتنوعة.
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في ض ء ما سبق ,استه الباحث بض

بهاء عمى ال افع التال :
ة أج اء تمك ال اس
ً

 .1شح الدراسات التي تناولت فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي لطالب المرحمة الثانوية حسب
إطالع الباحث.
 .2شعور الباحث بغياب التفكير المنظومي لدى الطالب مف خالؿ متابعة أعماؿ الطالب الكتابية
وبناء عمى ذلؾ عقدت ورشة عمؿ
والشفيية لمواضيع العموـ الحياتية ذات الطابع المنظومي,
ً
ألخذ رأي المختصيف في تدريس العموـ– ممحؽ( ,)6وكاف مف أىـ النتائج التأكيد عمى افتقار
الطالب لمتفكير المنظومي.
 .3أف التفكير المنظومي يضـ عمميات مركبة ,ويحتاج إلى استراتيجيات حديثة لتنمية مياراتو.
فمجأ الباحث إلى دراسة فاعمية توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى تنمية ميارات التفكير

المنظومي في مادة العموـ الحياتية لدى طالب الحادي عشر بمحافظات غزة.
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مشكم ال اس :
مشكم ال اس في السؤال ال ئ

تُح

التالي:

 ما فاعمية توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي في مادة
العموـ الحياتية لدى طالب الحادي عشر؟
هبثق مهه ا سئم الف ع

التال :

ال مف المجموعة التجريبية
 .1ىؿ يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات ك ً
والمجموعة الضابطة الختبار تنمية ميارات التفكير المنظومي؟

 .2ما حجـ تأثير استراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي في مادة العموـ
الحياتية لدى طالب الحادي عشر؟

 .3ما فاعمية توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي في مادة
العموـ الحياتية لدى طالب الحادي عشر؟

ف ض ال اس :


يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05≤αبيف متوسطي درجات المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة لالختبار البعدي في تنمية ميارات التفكير المنظومي.

 يحقؽ توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي حجـ تأثير في تنمية ميارات التفكير المنظومي لدى
طالب الحادي عشر عف قيمة مربع إيتا (≥ .) 0.2
 يحقؽ توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي فاعمية في اختبار تنمية ميارات التفكير المنظومي
لدى طالب الحادي عشر عف نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ قدرىا(≥ .) 1.2
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أ اف ال اس :
ال مف المجموعة التجريبية
 .1التعرؼ عمى فروؽ الداللة اإلحصائية بيف متوسطي درجات ك ً
والمجموعة الضابطة الختبار تنمية ميارات التفكير المنظومي.

 .2التعرؼ عمى حجـ تأثير استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات التفكير المنظومي في
مادة العموـ الحياتية لدى طال بالحادي عشر.
 .3التعرؼ عمى فاعمية توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي
في مادة العموـ الحياتية لدى طالب الحادي عشر.

أ م

ال اس :

تنبع أىمية الدراسة كونيا ذات قيمة لكؿ مف المتعمميف والمعمميف والخبراء ومصممي المناىج في
النقاط التالية:

المتعمم ن:
ال عف الحفظ.
 .1قد تطرح أحد الحموؿ الكتساب المعرفة ذات الطابع المنظومي بدي ً

 .2قد تساىـ تمؾ الدراسة في التعمـ الذاتي لممتعمـ والمساعدة في اتخاذ القرار.
ٍ
بصوت عاؿ .
 .3قد تساىـ تمؾ الدراسة في التعرؼ عمى ما يدور في ذىف الطالب
 .4قد تساىـ في تنمية المتعمميف القدرة عمى تنظيـ أفكارىـ ,وتقويميا ذاتيًا.

ال مع
 .5قد تساىـ في جعؿ المتعمميف جزء ال يتج أز مف المجتمع ,وأف يكوف لو أثر إيجابي فعا ً
بيئتو واألخريف.

المعمم ن:
 .1حث المعمميف عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي بالتناغـ مع محتوى المادة الدراسية.

 .2استفادة الزمالء المعمميف ,والباحثيف مف دليؿ المعمـ ,وأوراؽ العمؿ في توظيؼ استراتيجية
التساؤؿ الذاتي ضمف المرحمة التعميمية المحددة.
 .3تزويد معممي العموـ الحياتية بميارات التفكير المنظومي ,لالستفادة منيا في العممية التعميمية
التعممية.
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الخب اء المصمم ن:
 .1توجيو نظر مصممو المناىج لتوظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي ,ضمف أنشطة المناىج
الدراسية.

 .2توجيو النظر لمشرفي مبحث العموـ الحياتية لعقد ورشات عمؿ لتدريب المعمميف لتطبيؽ
استراتيجية التساؤؿ الذاتي .

ح

ال اس :



 -1الح الم ض عي :يشمؿ تطبيؽ االستراتيجية عمى محتوى الوحدة األولى (الخمية) مف
كتاب العموـ الحياتية الفمسطيني -الجزء األوؿ.

 -2الح المؤسسي :تطبؽ الدراسة عمى المدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ
العالي الفمسطيني.
 -3الح المكاهي :محافظات قطاع غزة.

 -4الح ال ماهي :الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي .2016 -2015

 -5الفئ المسته ف  :طمبة الحادي عشر بمدرسة المتنبي ثانوية بنيف-شرؽ خانيونس.
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مصطمحات ال اس :
ع ف الباحث إج ائ ا مصطمحات ال اس عمى الهح التالي :
است ات ج

التساؤل الذاتي :

بأنيا مجموعة مف اإلجراءات واألنشطة المنظمة التي تثير تفكير الطالب وتمكنو مف طرح أسئمة عمى
نفسو ,وتحثو لإلجابة عف تمؾ التساؤالت ,مف خالؿ تعممو الذاتي أو مف خالؿ التعاوف مع أقرانو ,ويتـ
ذلؾ مف خالؿ ثالث مراحؿ وىي مرحمة ما قبؿ التعمـ ,ومرحمة أثناء التعمـ ,ومرحمة ما بعد التعمـ.
المها ة :ىي القدرة عمى أداء ميمة ما ,بدقة وسرعة.
التفك

المهظ مي :

يتبنى الباحث التعريؼ اإلجرائي لمباحث اليعقوبي ( ,)8 : 2010بأنو ذلؾ النمط مف التفكير الذي يمر
بعدة مراحؿ أال وىي  :تحميؿ الموقؼ التعميمي ,وتفكيكو إلى أجزائو ,ثـ إدراؾ الروابط بيف تمؾ
األجزاء ,إلى أف يتـ إعادة تجميعيا في صورة منسقة .وتبنى الباحث ذلؾ التعريؼ اإلجرائي ألنو
يتصؼ بالسالسة ووضوح الفكرة ,ويوضح مياراتو.

مها ات التفك

المهظ مي:

مجموعة مف العمميات العقمية التي تشمؿ تحميؿ الموقؼ إلى مكوناتو الفرعية ,مع تحديد كؿ ٍ
دور منيا,
وادراؾ العالقات بيف تمؾ المكونات ,مف ثـ إعادة تركيبيا ضمف إطار منظـ ذي معنى ,كما تقاس
باالختبار المعد لذلؾ.
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انفصم انثاني
(اإلطـــــار اننظــــري)



المح

ا ل

المح

الثاهي

است ات ج التساؤل الذاتي
التفك
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المهظ مي

المح

ا ل -است ات ج التساؤل الذاتي:
تضمن الفصل الحالي عمى ع ض

بالتأص ل إلى أ م تها الت ب

م ما جاء عن است ات ج

التساؤل الذاتي ابت اء

.

أضافت النظرية البنائية تحوال كبي ًار في المجاؿ التربوي في أواخر القرف الماضي ,نتج عنيا
تحوؿ كبير في البناء المعرفي لدى المتعمـ ,حيث يذكر الخميمي(" :)255 : 1995أنو في السنوات
الماضية شيد البحث التربوي تحوالً مف التركيز عمى العوامؿ الخارجية التي تؤثر في التعمـ مثؿ
متغيرات المعمـ (شخصيتو ,حماسة ,تعزيزه) المدرسة ,المنيج ,إلى العوامؿ الداخمية أي ما يجري
بداخؿ عقؿ المتعمـ مثؿ معرفتو السابقة ,المفاىيـ السابقة الخطأ ,دافعيتو لمتعمـ ,أنماط تفكيره ,أي
االنتقاؿ مف التعمـ السطحي إلى التعمـ ذي المعنى ,وقد واكب ذلؾ التحوؿ ظيور ما يسمى بالنظرية
المعرفية البنائية واحالليا محؿ النظرية السموكية ".
بناء عمى ذلؾ أتخذ منحى بتصميـ استراتيجيات تستند إلى الفكر البنائي وادراجيا في المجاؿ
و ً

التعميمي ,وىذا ما أكده زيتوف وزيتوف( )141 :2003بأنو" :خاطب المعرفيوف البنائيوف موضوعات
التعمـ والمعرفة والذاكرة ,وسعوا لموصوؿ إلى استراتيجيات تخاطب ىذه الموضوعات ,فيجب عمى
المعمـ استخداـ استراتيجيات توجو المتعمـ الستخداـ استراتيجيات ,مثؿ استراتيجيات الذاكرة,
االستراتيجيات المعرفية ,واستراتيجيات ما وراء المعرفة".

ويشير الباحث إلى أف ما وراء المعرفة عممية عقمية تشمؿ مجموعػة مػف المكونػات تسػتند عمػى مجموعػة
مف الميارات وىي التخطيط والتنظيـ والتقييـ ,يسعى مػف خالليػا المػتعمـ بتوظيػؼ تمػؾ الميػارات لتحقيػؽ
ى ٍ
ػدؼ محػػدد وىػػو اكتسػاب المعرفػػة فػػي إطػػار ذو معنػى ومنسػػجـ ,ىػػذا مػػا دفػع التربويػػوف لتبنػػي وتصػػميـ
استراتيجيات توظؼ ميا ارت ما وراء المعرفة في شكؿ إجراءات منظمة ضمف الموقؼ التعميمي.
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أه اع است ات ج ات ما اء المع ف :
أشار كوستا (  ,) 72-68 : 1998إلى العديد مف استراتيجيات ما وراء المعرفة ويحددىا فيما يمي:
 .1استراتيجية التخطيط.

 .2استراتيجية توليد األسئمة.
 .3استراتيجية االختيار القصدي.

 .4استراتيجية استخداـ محاكات متعددة لمتقييـ.
 .5استراتيجية إعطاء النقد والتقدير.
 .6استراتيجية عدـ قبوؿ كممة ال أستطيع.
 .7استراتيجية إعادة صياغة أفكار وأقواؿ الطالب.
 .8استراتيجية تسمية سموكيات الطالب.

 .9استراتيجية تحديد المصطمحات وتوضيحيا.
 .10استراتيجية لعب الدور والمحاكاة.
 .11استراتيجية حفظ السجالت.

وتضيؼ األحمدي (  ,) 129 : 2012إلى استراتيجيات أخرى مثؿ:
 .12العصؼ الذىني والعرض الذىني .
 .13استراتيجية التساؤؿ الذاتي .
 .14استراتيجية ). (KWL
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ا م الت ب

لت ظ ف است ات ج ات ما اء المع ف :

أجمع التربويوف عمى أف استخداـ المتعمميف الستراتيجيات ما وراء المعرفة في مواقؼ التعمـ المختمفة
يساعد عمى توفير بيئة تعميمية تبعث عمى التفكير ,ويمكف أف تسيـ في تحقيؽ ما يمي (,بيموؿ,
:) 175 – 174 : 2004
 .1تحسيف قدرة المتعمـ عمى االستيعاب .
 .2تحسيف قدرة المتعمـ عمى اختيار االستراتيجية الفعالة واألكثر مناسبة .

 .3زيادة قدرة المتعمـ عمى التنبؤ بالمخرجات أو األىداؼ المطموب تحقيقيا .
 .4مساعدة المتعمـ عمى القياـ بدور إيجابي في جمع المعمومات وتنظيميا ومتابعتيا ,وتقيميا
أثناء عممية التعمـ .
 .5زيادة قدرة المتعمـ عمى استخداـ المعمومات ,وتوظيفيا في مواقؼ التعمـ المختمفة.
 .6تحقيؽ تعمـ أفضؿ مف خالؿ زيادة القدرة عمى التفكير بطريقة أفضؿ.
 .7تنمية االتجاه نحو دراسة المادة المتعممة.
ض ف الباحث ,بأف استراتيجيات ما وراء المعرفة تساعد المتعمميف أيضًا عمى,
 .8القدرة عمى اتخاذ المتعمميف لق اررات صحيحة تستند عمى أدلة منطقية.
 .9تنمي لدى المتعمميف ميارات تفكير عميا.

 .10ليس أف يقتصر التعمـ عمى أف يكوف أفضؿ فقط ,وانما ذو معنى وخاضع لعممية تقويـ.
 .11مساعدة المتعمميف في تطبيؽ ما تعممونو ضمف مواقؼ حياتية.

55

است ات ج التساؤل الذاتي:


بعد أف تعرضنا إلى تأصيؿ استراتيجية التساؤؿ الذاتي كونيا واحدة مف استراتيجيات ما وراء المعرفة
وتنبثؽ مف الفكر البنائي ,وبياف أىمية استراتيجيات ما وراء المعرفة لمعممية التعميمية التعممية بشكؿ
عاـ ,ودورىا في تنمية قدرات المتعمميف بشكؿ خاص ,اآلف يمكننا أف نسمط الضوء عمى إحدى

استراتيجياتيا وىي استراتيجية التساؤؿ الذاتي.

تناوؿ عديد مف الباحثيف استراتيجية التساؤؿ الذاتي ,حيث عرفيا البعض عمى النحو التالي:
عرفيا نصار(  ) 11 :2015بأف التساؤؿ الذاتي" :ىي العممية التي مف خالليا يتـ تحميؿ المعمومات
المطروحة ووضع مجموعة مف األسئمة الغامضة التي يسعى الطالب في الوصوؿ إلى إجابات عنيا

خالؿ معالجة المعمومات".
يشير الروقي( ) 13 :2014بأف استراتيجية التساؤؿ الذاتي ىي" :مجموعة مف األسئمة يوجييا الطالب
لنفسو قبؿ القراءة ,وأثناء القراءة ,وبعدىا ,بحيث تساعد ىذه األسئمة عمى تنمية الميارات المتعمقة
بالتمييز ,واالستنتاج ,والتذوؽ ,والتقويـ ,واصدار االحكاـ".
وتعرفيا فالتو (" : )26 : 2014بأنيا توجيو الطالبات لطرح أسئمة ألنفسيف قبؿ المحاضرة ,وفي
أثناء التعمـ ,وبعده ,بعد أف يتـ تدريبيف مسبقًا ,مما يجعميف أكثر اندماجًا مع المعمومات التي
يتعممنيا ,و بشكؿ ينمي تحصيميف ومياراتيف".

وكما عرفيا الكبيسي( " :) 273 : 2011ىي مجموعة اإلجراءات واألنشطة التي يختارىا الباحث
ويخطط ليا لمساعدة الطالب عمى توليد أسئمة عند دراستيـ لممادة ,فيعمؿ عمى جمع المعمومات وربط
بينيا لإلجابة عمى األسئمة التي طرحيا عمى نفسو فيتمكف مف خالليا عمى فيـ المادة واستيعابيا
وقدرت و عمى أثارة التفكير ,وتتـ عمى مراحؿ ثالث ىي :مرحمة ما قبؿ التعمـ ,ومرحمة أثناء التعمـ,
ومرحمة ما بعد التعمـ".

ويعرفيا أيضًا ( )Coyne, 2007: 85بأنيا" :مجموعة مف األسئمة التي يطرحيا الطالب قبؿ عممية

القراءة ,أو في أثنائيا ,أو بعد القراءة ,وىذه التساؤالت تستدعي تكامؿ المعمومات ,وتفكير الطالب في
عممية القراءة ,وتتطمب إجابة الطالب عف ىذه التساؤالت".
وتشير أيضًا بدر( )414 :2006بأنيا" :مجموعة مف األسئمة يقوـ الطالب بتوجيييا لنفسو أثناء
معالجة المعمومات".
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ع فها الباحث إج ائ اً ,بأن يا مجموعة مف اإلجراءات واألنشطة المنظمة التي تثير تفكير الطالب

وتمكنو مف طرح أسئمة عمى نفسو ,وتحثو لإلجابة عف تمؾ التساؤالت ,مف خالؿ تعممو الذاتي أو مف
خالؿ التعاوف مع أقرانو تحت توجيو المعمـ ,ويتـ ذلؾ مف خالؿ ثالث مراحؿ وىي مرحمة ما قبؿ
التعمـ ,مرحمة أثناء التعمـ ,ومرحمة ما بعد التعمـ.
المهظ

اإلسالمي لمتساؤل الذاتي:

القرآف الكريـ صالح لكؿ زماف ومكاف ,فكثير مف مكتشفات العصر الحديث التي اعتبرىا العمماء

اكتشاؼ نوعي لـ يتوصؿ إليو أحد قط ,ثبت أف قرآننا الكريـ قد أشار إليو في آياتو الكريمة ,وىذا

يثبت حقائؽ إعجاز القرآف الكريـ ,ولـ يكف ىذ ا عمى مستوى العموـ الطبيعية فقط ,بؿ عمى مستوى
ت عمَي ُكـ نِعمتِي ور ِ
ِ
يت
ض ُ
العموـ اإلنسانية ,وأكده تعالى في كتابو الحكيـ "اْل ْيوَـ أَ ْك َمْم ُ
ت لَ ُك ْـ د َين ُك ْـ َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ
ِ
الـ ِديناً" (المائدة.(٣ :
لَ ُك ْـ اإل ْس َ
فاذا ما سمطنا الضوء عمى بعض اآليات الكريمة بتتبع اآليات التي وردت في القرآف الكريـ بصيغة

السؤاؿ ,نجد أنيا صنفت لخمس تصنيفات رئيسة ,تُفيـ مف سياؽ األسموب ,وتركيب النص ,وىي
كالتالي) كحيؿ: )28-13 : 2009,

 .1السؤال االستفهامي؛ ويقصد بو :طمب العمـ بشيء لـ يكف معموماً مف قبؿ ,كما في قولو تعالى :
ون َؾ ع ِف ْاأل ِ
وت ِم ْف ظُيُ ِ
ورَىا َو َّ
لكف
َف تَأْتُوا اْل ُب ُي َ
َىمَّ ِة قُ ْؿ ِى َي َم َو ِاق ُ
الح ِّج َولَ ْي َس اْلبِر بِأ ْ
يت لِ َّمناس َو ْ
﴿ي ْسأَلُ َ َ
َ
ِ
َّ
َّ
اْلبِ َّر م ِف اتَّقَى وأْتُوا اْلبي َ ِ
وف﴾)البقرة .) 189 ,
وت م ْف أ َْب َوابِيَا َواتَّقُوا الم َو لَ َعم ُك ْـ تُْفم ُح َ
ُُ
َ
َ
 .2السؤال االهكا ي؛ ويقصد بو :االنكار الذي حاصمو راجع إلى تثبيت السامع عمى فساد ذلؾ الشيء
َؿ َم ْف أ َْر َسْمَنا ِمف َقْبمِ َؾ ِمف
اسأ ْ
﴿و ْ
حتى يرجع إلى نفسو فيخجؿ ويرتد عنو ,كما في قولو تعالىَ :
ِ
ِ
َج َعْمَنا ِمف ُد ِ
وف﴾)الزخرؼ .) 45 :
وف َّ
الر ْح َم ِف آليَةً ُي ْعَب ُد َ
ر ُسمَنا أ َ
 .3السؤال التق ي؛ ويقصد بو :حمؿ المخاطب عمى االقرار واالعتراؼ ٍ
بأمر قد استقر عنده ,كما
الشمس واْل َقمر َليقُولُ َّف َّ
ؽ الس ِ
في قولو تعالىِ :
َنى
الموُ َفأ َّ
ض َو َس َّخ َر َّ ْ َ َ َ َ َ
َّم َوات َواأل َْر َ
﴿وَلئف َسأَْلتَيُـ َّم ْف َخَم َ َ
َ
وف ﴾ )العنكبوت .) 61 :
ُي ْؤَف ُك َ
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 .4السؤال الت ب خي؛ ويقصد بو :ما يقع في أمر ثابت ووبخ عمى فعؿ ,أو ما يقع عمى ترؾ فعؿ
ِ
وف﴾
كاف ينبغي أف يقع ,كما في قولو تعالىَ ﴿:ق َ
اسأَلُ َو ُى ْـ إِف َك ُانوا َينطقُ َ
يرُى ْـ َى َذا َف ْ
اؿ َب ْؿ َف َعَموُ َكبِ ُ
ت﴾)التكوير .)9-8 :
ت* بِأ ِّ
َي ْذ ْن ٍب قُتِمَ ْ
ودةُ ُسئِمَ ْ
الم ْو ُء َ
﴿وِا َذا َ
)األنبياء ,)63 ,وقولو تعالىَ :
 .5السؤال الطمبي؛ ويقصد بو :استعماؿ صيغة دالة عمى طمب مف المخاطب عف طريؽ االستعالء,
الَ تَمَّنوا ما َفض َ َّ ِ
ض لِّ ِّمر َج ِ
ض ُك ْـ َعَمى َب ْع ٍ
يب ِّم َّما ا ْكتَ َس ُبوا
نص ٌ
َّؿ الموُ بِو َب ْع َ
اؿ َ
﴿و َ َ ْ َ
كما في قولو تعالى َ :
َّ
يب ِّم َّما ا ْكتَس ْبف واسأَلوا المَّو ِمف َف ْ ِ ِ
اء َن ِ
ولِ ِّمنس ِ
اف بِ ُك ِّؿ َش ْي ٍء َعمِيمًا﴾)النساء)32 ,
ص ٌ
ضمو إِ َّف الم َو َك َ
َ َ َ ْ ُ َ
َ َ
وف﴾)الطور.)40 ,
,وقولو تعالى ﴿:أ َْـ تَ ْسأَلُيُ ْـ أ ْ
َج ًار َفيُـ ِّمف َّم ْغ َرـ مثَْقمُ َ
ومف االستعراض السابؽ؛ نتبيف أف استخداـ األسئمة ليس حديث عيد بالتربية والتعميـ ,بؿ إف التربية
اإلسالمية سباقة في استخداـ ىذا النوع مف األساليب في توجيو ,وتعميـ أفراده ,واستثمار نشاطو,
وبناء عميو فالتساؤؿ أو االستفسار بشكؿ
ويعتبر القرآف الكريـ أحد الركائز التي نستمد منيا معرفتنا,
ً
عاـ ورد في نص قرآننا الحكيـ ,وىذا أحد األسباب التي تجعمنا نسمط الضوء عمى استراتيجية التساؤؿ
الذاتي.
أ اف است ات ج

التساؤل الذاتي:

يشير جرواف ( ,)383 :1999و( نصار ,) 11 :2015 ,بأف استراتيجية التساؤؿ الذاتي تيدؼ
تحقيؽ ما يمي:
 .1تعرؼ ما لدى الطالب مف معرفو سابقو حوؿ موضوع الدرس وأثارة اىتمامو.

 .2تساعد المدرس في تشكيؿ خبرات التعمـ ومساعدة الطالب عمى الوصوؿ إلى المفيوـ المقبوؿ
عممياً.

 .3تخمؽ توجيا عقميًا معينًا لدى الطالب وتخمؽ لدييـ دليؿ يوجييـ في التعمـ وفى معالجة
البيانات والمعمومات.

 .4تساعد عمى تنظيـ المعمومات المختمفة عف طريؽ تذكر المعمومات السابقة والجديدة مما
يجعمو يفكر في الخطوات التي تساعده عمى حؿ المشكمة مف جوانبيا المختمفة.
 .5تنشيط عمميات ما وراء المعرفة التي توجد لدى الطالب.

 .6ربط ا لمعمومات السابقة بالمعمومات الجديدة وتحميميا بعمؽ وتنظيميا مما يؤدى إلى اكتساب
المعرفة وتكامميا.
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التساؤل الذاتي

م احل است ات ج


تشير بدر( ,) 17-16 : 2006أنو يمكف تقسيـ األسئمة التي يسأليا القارئ لنفسو إلى ثالثة مراحؿ
رئيسة ,عمى النحو التالي :

أ الً :م حم ما قبل التعمم :حيث يبدأ المدرس بعرض موضوع الدرس عمى الطمبة ,ثـ يدربيـ عمى
أساليب التساؤؿ الذاتي لتنشيط عمميات ما وراء المعرفة ,مف خالؿ األسئمة في الجدوؿ(:)2-2
ج ل( :)1-2تساؤالت مرحمة ما قبؿ التعمـ.
ت

العمم

السؤال

 1ماذا أفعؿ؟

 -بيدؼ إيجاد نقطة لمتركيز.

 2لماذا أفعؿ ىذا؟

 -إيجاد اليدؼ.

 3لماذا يعد ىذا ميما؟

 -بيدؼ إيجاد سبب لمقياـ بو.

 4كيؼ يرتبط ىذا بما أعرفو؟

التي ث ا

 بيدؼ التعرؼ عمى العالقة بيف المعرفة الجديدة والمعرفةالسابقة أو معرفة المواقؼ المشابية.

ويفيد عبد الفتاح ( )102 :2005بأف الغرض مف ىذه األسئمة التي يوجييا الطالب لنفسو ,ىو

التعرؼ إلى ما لديو مف معرفة سابقة حوؿ موضوع الدرس واثارة اىتمامو ,ألنيا تساعد المعمـ في
تحديد تشكيؿ خبرات التعمـ ,ومساعدة التالميذ عمى الوصوؿ إلى المفيوـ المقبوؿ عمميًا ,فيذه األسئمة

تخمؽ توجيا عقميا معينا لدى الطالب وتخمؽ لدييـ دليالً يوجييـ في التعمـ ومعالجة المعمومات.

ثاه اً :م حم التعمم :حيث يدرب المدرس الطمبة عمى استخداـ أساليب التساؤؿ الذاتي مف خالؿ
أسئمة التي يوضحيا جدوؿ( )3-2اآلتي:

ج ل( :)2-2تساؤالت مرحمة التعمـ.
العمم

ـ

السؤال

1

ما األسئمة التي أحتاج لتوجيييا في ىذا الموقؼ؟

بيدؼ اكتشاؼ الجوانب غير المعمومة.

2

ما األفكار الرئيسة في ىذا الموقؼ؟

بيدؼ إثارة االىتماـ.

 3ىؿ احتاج لخطة معينة لفيـ ىذا الموقؼ أو تعممو؟
4

ىؿ الخطة التي وضعتيا مناسبة لبموغ اليدؼ؟

5

ىؿ ما قمت بو حتى اآلف ينسجـ مع الخطة؟
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التي ث ا

تصميـ طريقة لمتعمـ.
يسير باتجاه اليدؼ.

ويفيد أيضًا عبد الفتاح(  ) 103 : 2005بأف في ىذه المرحمة تتضح الجوانب الغامضة أو غير
المعمومة لدى الطمبة ,والتي يحتاج الطمبة الى معرفتيا عف الموضوع المراد دراستو ,وفيو ايضا يتـ

تحديد األدوات والمواد المطموبة إلجراء األنشطة ,كما يتـ تحديد الخطوات الالزمة ,والقواعد التي يجب
تذكرىا والتعميمات الواجب اتباعيا ,كما يجب تحديد الزمف واألىداؼ التي تـ وضعيا مسبقا مف قبؿ
المعمـ ,ووضوح ىذه اإلرشادات وتقديميا بشكؿ صحيح ومباشر وظاىر يساعد الطمبة عمى االحتفاظ

بيا في أذىانيـ أثناء التدريس وتعطييـ فرصة لتقييـ أدائيـ فيما بعد.
ثالثاً :م حم ما بع التعمم :وفييا أيضا يدرب المدرس الطمبة عمى استخداـ أساليب التساؤؿ
الذاتي مف خالؿ أسئمة التي يوضحيا الجدوؿ ()4-2اآلتي:

ج ل( :)3-2تساؤالت مرحمة ما بعد التعمـ.
م

العمم

السؤال

التي ث ا

كيؼ أستخدـ ىذه المعمومات في جوانب

 -بيدؼ تطبيؽ المعمومات في مواقؼ أخرى بيدؼ

حياتي األخرى؟

ربط المعمومة الجديدة بخبرات بعيدة المدى.

2

ما مدى كفاءتي في ىذا الموقؼ؟

 -بيدؼ تقييـ التقدـ في التعمـ.

3

ىؿ أحتاج إلى بذؿ جيد جديد؟

 -بيدؼ تحديد ما إذا كاف ىناؾ حاجة إلجراء آخر.

1

ويفيد الخطيب (  ) 28 : 2003أف ىذه األسئمة تساعد الطمبة عمى التحكـ في عمميات التفكير بحيث
يدركوف التعمـ كوحدة ذات مفاىيـ مرتبطة ببعضيا البعض ,وليس كمجموعة مف المعمومات المتناثرة,

وتكويف وادراؾ محدد لمتعمـ ,وادراؾ المفاىيـ باعتبار ما بينيا مف ارتباط يساعد الطمبة عمى التعمـ
بكفاءة أكبر ,واستخداـ ما تعممونو في حياتيـ بشكؿ عاـ.
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خط ات است ات ج التساؤل الذاتي :


أورد عطية (  ,) 156 : 2006في دراستو بأنو يتـ تدريب المتعمميف عمى استراتيجية التساؤؿ
الذاتي حسب الخطوات التالية ,كما يمي:
 .1التعرؼ عمى األفكار األساسية.
 .2كتابة األفكار األساسية.
 .3التفكير في األسئمة المبنية عمى األفكار األساسية وتدوينيا.
 .4مناقشة األفكار واألسئمة.
 .5اإلجابة عمى األسئمة.
كمػا أشػار جػابر( ,) 206 :2005بأنػو تػدريب الطػالب عمػى اسػتراتيجية التسػاؤؿ الػذاتي يسػير وفػؽ
خطوات محددة ,وىي:
 -1التنبؤ وتنشيط المعمومات السابقة :أي ينظر الطالب إلى عنواف النص ,ثـ يسأؿ نفسو:
أ -عف أي شيء سوؼ يكوف ىذا النص أو الموضوع بناء عمى العنواف؟
ب -لماذا أتوقع ذلؾ؟
 - ٢تقػويـ التنبػؤ والتأمػؿ الػذاتي :يقػ أر الطالػب الػنص ومػف خػالؿ قراءتػو يختبػر إلػى أي مػدى كانػت
صحيحا ,فإنو يواصؿ التنبؤ والتفكير حػوؿ مػا يحػدث
تنبؤاتو حوؿ النص صحيحة ,فإف كاف التنبؤ
ً
في بقية النص ,ثـ يسأؿ نفسو ما الحؿ المقترح لممشكمة ؟ ما الخاتمػة المناسػبة لمقصػة؟ مػا النيايػة

المتوقعة لمموضوع؟.
أمػا إذا كانػت التنبػؤات غيػر مطابقػة ,أو مقاربػة لمػنص ,أو الموضػوع ,أو غيػر صػحيحة ,فػإف
الطالب يسأؿ نفسو لماذا كانت توقعاتي أو تنبؤاتي غير صحيحة؟ كيؼ يمكنني عمػؿ توقعػات ,أو
تنبؤات مختمفة؟
شيئا غير واضح ,فمف األفضؿ إعادة فيمو بقراءة الموضوع مرة أخرى.
-3إعادة الفيـ :إذا ق أر الطالب ً
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ويحدد أبو شامية( )2011في دراستو ,بأنو يمكف تحديد الخطوات التدريسية ضمف الموقؼ
التعميمي وفقًا الستراتيجية التساؤؿ الذاتي كالتالي ( ,الروقي:) 50 – 49 :2014 ,
أ ًال :م حم ما قبل التعمم:
 .1يوزع المعمـ صحيفة األعماؿ لمطالب في بداية الحصة.
 .2يكتب المعمـ عنواف الدرس عمى السبورة ,ويطمب مف طالبو النظر إلى عنواف الدرس.
 .3يطمب المعمـ مف الطالب طرح تساؤالت حوؿ عنواف الدرس لتنشيط عقوليـ والتعرؼ عمى
معموماتيـ السابقة عف موضوع الدرس.

 .4بعد طرح التساؤالت ,يطمب المعمـ مف طالبو تدويف ىذه التساؤالت في صحيفة األعماؿ التي
وزعت.
 .5يطمب المعمـ مف أحد الطالب كتابة تساؤالتو عمى السبورة حوؿ عنواف الدرس ,ثـ يطمب
المعمـ مف بقية الطالب طرح تساؤالتيـ الخاصة بيـ التي لـ يذكرىا الطالب.

 .6يقوـ المعمـ بكتابة التساؤالت الجديدة ,مع حذؼ المكرر منيا والتي تحمؿ نفس المعنى.
 .7يطمب المعمـ مف كؿ طالب كتابة األسئمة التي لـ تكف لديو في صحيفة األعماؿ الخاصة بو.
 .8يكمؼ المعمـ طالبو باإلجابة عف ىذه التساؤالت.

 .9بعد انتياء الطالب مف اإلجابة ,يعرض المعمـ االجابات الصحيحة ,ليتكمف كؿ طالب مف
تصويب أخطائو ويقوـ نفسو ذاتيًا.
ثاه اً :م حم التعمم:
 .1يقسـ المعمـ موضوع الدرس إلى أفكاره الرئيسة.
 .2يكمؼ المعمـ طالبو قراءة الفكرة األولى.
 .3يطمب المعمـ مف الطالب طرح تساؤالتو حوؿ ىذه الفكرة ,وكتابة ىذه التساؤالت في صحيفة
األعماؿ الخاصة بيذه الفكرة.

 .4يطمب المعمـ مف أحد الطالب كتابة تساؤالتو عمى السبور.
 .5يطرح بقية الطالب تساؤالتيـ التي لـ يتـ ذكرىا حوؿ الفكرة.
 .6يكتب المعمـ تساؤالت ىذه الفكرة التي تـ التوصؿ إلييا.

 .7يكمؼ المعم ـ الطالب باإلجابة عف ىذه التساؤالت المتعمقة بيذه الفكرة.
 .8بعد االنتياء مف اإلجابة عف ىذه التساؤالت ,يعرض المعمـ اإلجابات ,مع التقويـ الذاتي
لمطمبة.
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ثالثاً :م حم ما بع التعمم:
 .1يطمب المعمـ مف طالبو قراءة الفقرات كامم ًة.
 .2يطمب المعمـ مف الطالب صياغة تساؤالتو عامة عف الدرس ككؿ.
 .3يكتب أحد الطالب التساؤالت التي توصؿ إلييا عمى السبورة مع إعطاء الفرصة لبقية الطالب
بإضافة التساؤالت الجديدة.

 .4يكمؼ المعمـ الطالب باإلجابة عف ىذه التساؤالت ,ثـ يعرض عمييـ االجابات الصحيحة ,مع
التقويـ الذاتي.
ويضيؼ الباحث بأف العموـ الطبيعية ,خاصة العموـ الحياتية مف المواد العممية التي تستند عمى
الجانب العممي بجانب النظري ,فمذلؾ يجب أف يأخذ المعمـ ىذا في عيف االعتبار بالموازنة بيف
الجانب النظري والعممي ,ودمج اجراءات عممية إما مف خالؿ درج بعض الصور ,النماذج ,التجارب
العممية ,شرائح ) ,(power pointوغيرىا مف الوسائؿ التي تساعد في تحقيؽ أىداؼ الدرس والتي

تساعد عمى إ ثارة تفكير الطالب ,وىذا ما يالئـ طبيعة تدريس العموـ الحياتية ,مع عدـ اختالؿ
الخطوات التنفيذية الستراتيجية التساؤؿ لذاتي.
ال مف أبو سكينة(: 2004
واستراتيجية التساؤؿ الذاتي تشتمؿ عمى نوعيف مف األسئمة ,كما ذكر ك ً

 ,) 176وعطية(  ) 189 : 2010وىي :

 -1ا سئم الم جه  :وىي األسئمة التي يصيغيا المتعمـ في ضوء قائمة يزود بيا تتضمف أمثمة
لبعض األسئمة التي يصمح استخداميا لكؿ نص ,أو ىي األسئمة التي يصيغيا المتعمـ في
ضوء توجييات المعمـ وارشاداتو ,الذي يمده بأسس األسئمة التي يصمح استخداميا.
 -2ا سئم غ

الم جه  :وىي األسئمة التي يصيغيا المتعمـ بنفسو دوف االعتماد عمى القائمة,

ودوف االعتماد عمى توجيو المعمـ ,وتؤدي ىذه األسئمة إلى تركيز المتعمـ عمى النقاط الرئيسة
في موضوع الدرس.

ويعقب الباحث عمى النوع الثاني مف األسئمة ,وىي التي نسعى إلى الوصوؿ إلييا لبموغ اليدؼ,

وتمكف الطالب مف اتقاف االستراتيجية ,كما إنيا تشكؿ نواة لتنمية التفكير ,والتي يمجأ إلييا في
تطبيقات حياتو العممية ,فيجب عمى المعمـ االىتماـ بتساؤالت الطالب وتحفيزىا ,وعدـ االستيانة بتمؾ
التساؤالت بؿ بدعميا أو تعديميا.
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أ م التساؤل الذاتي
يشير بدوي (  ,) 266 : 2010إف حفظ الحقائؽ والمعمومات عف ظير قمب ليس أىـ الميارات
في عالـ اليوـ ,فالحقائؽ تتغير والمعمومات في متناوؿ الجميع ,وما نحتاجو اليوـ فيـ كيفية الحصوؿ
عمى كت مة المعمومات اليوـ ,والمربوف اليوـ يجب أف يفيموا أف المدارس يجب أف تتجاوز تراكـ
المعمومات والبيانات والتحرؾ نحو توليد المعارؼ المفيدة ,فمف خالؿ االستفسار ,يبني األفراد الكثير

مف فيميـ لمعالـ الطبيعي ,ومف خاللو يمكف تنمية ميارات البحث والتقصي ,وتربية االتجاىات التي
تمكف األفراد مف مواصمة السعي مف أجؿ المعرفة طواؿ الحياة.
كما يضيؼ بوتير ) )Boterودريجير ) ,) 2 : 2005( )Draaijerبأف استراتيجية التساؤؿ
الذاتي ذات أىمية ,حيث تساعد المعمميف عمى اكتساب المعرفة وقراءة المفاىيـ مف خالؿ طرح
تساؤالتيـ ,كما أنيا تساعد عمى ربط المعمومات السابقة بالجديدة ,وتنمي وتحفز المتعمميف عمى تنمية

القدرات العقمية لدييـ.

ويضيؼ كنج )  , (king, 1991: 332أف التساؤؿ الذاتي ذو أىمية كبيرة ,فعمى سبيؿ المثاؿ,
سؤاؿ المتعمـ "ما العالقة بيف ما تعممت اليوـ بما تعممت سابقا؟" ,فيذا يؤدي بالمتعم ـ لربط المعمومات

السابقة بالتعمـ الجديد ,و في سؤاؿ أخر  :ما العيوب والمزايا؟ ,فيذا يساعده عمى التفكير الناقد
الستخالص العيوب والمزايا ,ولجؤه أيضًا لسؤاؿ " كيؼ كانت نتائجي؟ ,فيذا يساعده أيضاً عمى
مراجعة معموماتو أو إعادة النظر في ما توصؿ إليو ,أي التقويـ الذاتي لما توصؿ.

كما يشير ىاؿ )  ( Hallوسامبسوف )  ( Sampsonإلى أف استخداـ ميارات التساؤؿ الذاتي
تساعد المعمميف عمى تعزيز ميارات التفكير العميا لدى طالبيـ ,كما تشجع المتعمميف عمى طرح
األسئمة التي تعتبر نقطة ارتكاز تساعدىـ عمى التفسير والتعميؿ الناجح ).( Anderson, 2012 : 2
من خالل إطالع الباحث ,وما أوجزه الباحثوف ,ت َك ُمف أىمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في النقاط
التالية:
 .1إكساب المتعمميف ميارات التفكير العميا.

 .2تنمية القدرة لدى لطالب عمى ربط المعمومات السابقة بالجديدة.
 .3تنمي القدرة لدى المتعمميف عمى البحث العممي لممعرفة ,في وجود االنفجار المعرفي.
 .4تنمي لدى الطالب تحميؿ المعمومات ,ومف ثـ إعادة تنظيميا في إطار ذي معنى.
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 .5تساعد المتعمميف في اتخاذ القرار ,وتعزيز الثقة بالنفس.
 .6تعزز التعمـ التعاوني بيف الطالب مف خالؿ طرح تساؤالتيـ ,ومناقشتيـ لبعضيـ البعض.
 .7تطبيؽ ما يتعممونو ضمف المواقؼ الحياتية المختمفة.

ٍ
بصوت ٍ
عاؿ.
 .8تبرز ما يدور في تفكير المتعمـ ,مف خالؿ طرح األسئمة
هصائح عه ت ظ ف است ات ج

التساؤل الذاتي :

يقدـ الباحث بعض النصائح عند توظيؼ الخطوات اإلجرائية الستراتيجية التساؤؿ الذاتي ,منيا:
 -1يجب عمى المعمـ تقديـ توجييات عامة لمطالب عف كيفية تطبيؽ االستراتيجية والخطوات
العامة ليا قبؿ الشروع في تدريس الوحدة التدريسية المقترحة.

 -2تدريب الطالب عمى طرح أسئمة مقاليو محدودة ,والبعد عف األسئمة المفتوحة ,ويتـ توجيييا
مف خالؿ تحديد أنشطة ووسائؿ توجو رؤية الطالب بشكؿ صحيح حوؿ موضوع الدرس.
 -3أف يستعيف المعمـ ببعض األشكاؿ والرسوـ والوسائؿ التعميمية التي تحث الطالب عمى طرح
أسئمة تجاه ميارات التفكير المنظومي.

 -4أف يراعي المعمـ التناغـ بيف أىداؼ الدرس واألنشطة وتناسقيا مع الوقت المحدد ,حتى ال
ييدر وقت الحصة.
 -5عند تدريس وحدة مقترحة باست ارتيجية التساؤؿ الذاتي ,يؤخذ في عيف االعتبار أف تسعى لتنمية
جانب مياري بالتوازي مع محتوى الدرس ,ألف ىذا يساعد في وضع حدود لألسئمة التي سوؼ

يطرحيا الطالب.
 -6استراتيجية التساؤؿ الذاتي تعتمد عمى التعمـ الذاتي ,فيذا قد يؤدي إلى صعوبة توظيفيا بشكؿ
فردي في الفصوؿ ال مزدحمة ,لذلؾ مف المفضؿ أف يتـ توظيفيا مف خالؿ تعمـ ذاتي
لمجموعات غير متجانسة عددىا( ,)6 – 4تجرى مناقشة داخمية فيما بينيما ومف ثـ مناقشة
بيف المجموعات ,وىذا تحت إشراؼ وتوجيو المعمـ.
 -7عند تطبيؽ نظاـ المجموعات يجب التنويو عمى تعمـ تعاوني ذاتي ,وأال يكوف التعمـ تنافسي
يسيطر عميو أحد أفراد المجموعة ,ويمكف التغمب عمى ذلؾ بتدوير المياـ بيف أفراد المجموعة.

 -8التنويو عمى المجموعات التروي في تنفيذ األنشطة وأال تأخذ طابع تنافسي سريع يؤثر عمى
مخرجات الطالب ,ويمكف إعطاء صبغة التنافس مف خالؿ عرض أعماؿ الطالب وبياف

دقتيا.
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المح

الثاهي  -التفـــــــك

المهظــــــــــ مي:

يعتبر التفكير المنظومي نمطًا مف أنماط التفكير المركب ,والذي يشمؿ عدة ميارات ,كما أنو

يعتبر ذو أىمية كبيرة في حؿ المشكالت وتطور األنظمة ,فما التفكير المنظومي؟

تعرفو مينا ( " :) 9 : 2013بأنو قدرة المتعمـ عمى رؤية المضاميف العممية بشكؿ شامؿ ,بحيث
تستطيع أف ترى العالقات التي تحدد شكؿ ىذه المنظومة ,وذلؾ مف خالؿ عالقتيا بالمنظومات
األخرى ,ثـ تقوـ بتحميميا إلى أجزاء وادراؾ العالقات التي تربط ىذه األجزاء ومف ثـ إعادة تركيبيا
بحيث تكوف المنظومة بصورة أكثر وضوحًا لمطمبة ".

يعرؼ ماكنما ار ) ( Mc Namaraالتفكير المنظومي بأنو" :وسيمة لمساعدة الفرد عمى رؤية

المنظومة مف منظور واسع يشمؿ رؤية واسعة لمبنيات المكونة لممنظومة ,واألنماط المختمفة ليا,
ودورات ىذه المنظومة وذلؾ بدال مف رؤية أحداث معينة في النظاـ "( الفيؿ .) 3 :2011 ,

وٌعرفهالعكلوك()23:2252بأنه":منظومةمن العملٌاتالتًٌتممنخاللهاتوظٌفالخبرات
المتراكمةلحل مشكلة معٌنةٌ,مكناالستدال لعلٌهامنخالل السلوك الموجه والهادف بما ٌعكس
العملٌاتالعقلٌةالداخلٌة" .

وٌعرفهعفانةوأبوملوح( )55: 2226بأنه":هومنظومةمنالعملٌاتالعقلٌةالمركبةتكسب
المتعلمالقدرةعلىإدراكالعالقاتبٌنالمفاهٌموالموضوعات,ومنثمتكوٌنصورةكلٌةلها" .
كماٌعرفهكالمنعفانهونشوان( )52:2224بأنه":ذلكالنمطمنالتفكٌرالذيٌقومبمعالجة
المفاهٌم و المضامٌن من خالل منظومة متكاملة تتضح فٌها العالقات بٌن تلك المفاهٌم مما ٌجعل
المتعلم قادراً على ربط خبراته السابقة بخبراته الجدٌدة ,وٌركز على تحلٌل الصورة الكلٌة إلى
أجزائهاوالعالقاتالتًتربطبٌنتلكاألجزاء" .

وٌعرفه عبٌد ( )5 : 2222بأنه" :ذلك النوع من التفكٌر الذي ٌتضمن إدارة عملٌة التفكٌر,
والتفكٌرفًالتفكٌر ,كماٌتطلبمهاراتعلٌافًالتفكٌرمنتحلٌلالموقفثمإعادةتركٌبمكوناته
بمرونةمعتعددطرقإعادةالتركٌبالمنظمفًضوءالمطلوبالوصولإلٌه" .
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ويتبنى الباحث التعريؼ اإلجرائي لمباحث اليعقوبي ( )44 : 2010بأنو" :ذلؾ النمط مف التفكير
الذي يمر بعدة مراحؿ أال وىي  :تحميؿ الموقؼ التعميمي ,وتفكيكو إلى أجزاءه ,ثـ إدراؾ الروابط بيف
تمؾ األجزاء ,إلى أف يتـ إعادة تجميعيا في صورة منسقة" .ويبرر الباحث اختياره ليذا التعريؼ ,ألنو
يتصؼ بالسالسة ووضوح الفكرة ,ويبيف مياراتو.
ستهتر من التع فات السابق بأن التفك

المهظ مي :

 .1عممية عقمية تحتاج لمستويات التفكير العميا حسب تصنيؼ بموـ تطبيؽ ,تحميؿ ,تركيب.

 .2يضـ ميارات أىميا ا لتعرؼ عمى المنظومة ,تحميميا ,إ دراؾ عالقاتيا ,ومف ثـ إعادة تركيبيا
في شكؿ ذو معنى.
 .3يمكف مف خالليا التنبؤ بمستقبؿ المنظومة ,والرجوع إلى ماضييا.
 .4كما يمكف مف خالليا ربط المعمومات السابقة بالجديدة.
 .5يمكف مف خاللو توقع السموؾ ,باعتباره عممية منظمة.
 .6االنتقاؿ مف التعمـ الخطي إلى رؤية األ طر التنظيمية المتشعبة.
التفك

المهظ مي التفك

المهظم:

عند قراءة مصطمح التفكير المنظومي) ,( Systemic Thinkingومصطمح التفكير المنظـ
) ,(Systematic Thinkingقد يتبيف لنا أف كالىما يحمؿ نفس المعنى ,ولكنيما في حقيقة

األمر يختمفاف .

حيث يفيد الحوامدة ( ) 575 : 2003بأنو" :يتوجو المربوف في ىذا الوقت إلى المنحى المنظومي

) (System Approachفي التدريس ,وفي التفكير ,لمتغمب عمى عيوب التعميـ القائـ حاليًا ,والذي

غالبًا ما يعتمد عمى المنحى الخطي ) ."( Linear Approach

كمػػا يشػػير أمػػيف وجوالجوكسػػي " :أف واقعنػػا التعميمػػي ال ػراىف يػػؤدي فػػي معظػػـ األحيػػاف إلػػى تػػدريس
مفػػاىيـ أو موض ػػوعات أي من ػػاىج منفص ػػمة ع ػػف بعض ػػيا ال ػػبعض ,بحي ػػث ت ػػؤدي ف ػػي النياي ػػة إل ػػى رك ػػاـ
معرفي ىائؿ غير مترابط مع نفسو أو مع البيئة ,كػؿ ذلػؾ ييػدؼ إلػى إعػداد الطػالب الجتيػاز امتحانػات

معظميػػا تقػػؼ عنػػد الحػػدود الػػدنيا لمػػتعمـ ,إف ىػػذا الواقػػع أدى إلػػى تخػػريج أجيػػاؿ معظميػػا يفكػػر بطريقػػة
خطيػػة منفص ػػمة ع ػػف اإلطػػار الكم ػػي المتػ ػرابط المنظػػومي وال ػػذي يص ػػنع النسػػيج المعرف ػػي المتش ػػابؾ ألي

نش ػػاط إنسػػػاني ,إننػػػا نري ػػد ونحػػػف عمػ ػػى أعتػػػاب الق ػػرف القػػػادـ أف نعبػػػر بنظامن ػػا التعميمػ ػػي مػ ػػف الخطي ػ ػة

(  ,) Linearityإلى المنظومية( ( ") Systemicالجانبي.) 7 : 2009,
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حيث تشير إسماعيؿ( " :) 38 : 2012التفكير المنظـ عادة ما يشير بتصورات المنحى الخطي
ُ
)  (Linear Approachالقابؿ لمتعميـ والمرتبط بكيفية فعؿ شيء ما ,بين ما التفكير المنظومي نشاط
جماعي ,وليس نشاطًا فرديًا ,حيث يممؾ كؿ الصعوبات الضرورية ألي ميمة جماعية ,باإلضافة إلى

أنو يتطمب المثابرة فمعناه أف تعيد دائماً تأمؿ الفروض السابقة ,وأف تكوف مرناً بما يكفي لتغيير التفكير
الذي كاف محؿ اتفاؽ فيما سبؽ".

ويعقػػب الباحػػث بػػأف التفكيػػر المػػنظـ ذلػػؾ التفكيػػر المتعمػػؽ بالمػػدخؿ الخطػػي ,وىػػو أف تبػػدأ بنقطػػة

محػػددة وتسػػير بخط ػوات متسمسػػمة إلػػى النتيجػػة ,وىػػو يعتمػػد عمػػى د ارسػػة العالقػػات ال أرسػػية فقػػط ,بينمػػا
التفكي ػػر المنظػ ػػومي ىػ ػػو التفكيػػػر بش ػػكؿ متشػ ػػعب النمػػػاذج المنظوميػػػة ,وتحدي ػػد العالقػػػات فيمػ ػػا بينيػ ػػا,
ووضعيا في إطار ذو معنى ,ومتجانس.
أ اف التفك

المهظ مي :

وضح كالً مف عبيد وعفانة( ,) 68 : 2003أ ف التفكير المنظومي ييدؼ إلى ما يمي :
 .1إدراؾ الصور الكمية مف خالؿ ربط المك ونات المختمفة في منظومة متكاممة.
 .2تنمية القدرة عمى رؤية العالقات المكونة لمصورة الشاممة ألي موضوع دوف أف يفقد جزئياتو.
 .3تنمية القدرة عمى تحميؿ الموضوعات العممية والثقافية واالجتماعية إلى مكوناتو الفرعية,
لتسييؿ ربطيا مع بعضيا البعض ,سواء أكانت عالقات تفاعمية أـ استداللية.

 .4ترطيب العناصر والمكونات مع بعضيا البعض لموصوؿ إلى منظومة تعطي الفكرة العامة,
ال عف ربط عدة منظومات جزئية مع بعضيا البعض إلعطاء فكرة أكثر اتساعًا أو شمولية.
فض ً

ال
 .5يتفؽ التفكير المنظومي مع النظـ العممية والبيئية والتربوية واالجتماعية فيذه النظـ أص ً

متكاممة ومترابطة يتطمب فيميا وادراكيا بصورتيا الكمية الشاممة.

 .6التفكير المنظومي أسموب ينمي القدرة اإلبداعية عند المتعمـ خالؿ وضع حموؿ جديدة
لمشكالت مطروحة.
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ويضيؼ الباحث ,بأنو اذا ما أجرينا مقارنة بيف مجتمعنا العربي بالتحديد ,بإحدى الدوؿ المتقدمة
ال الياباف ,لبياف أىمية تحقيؽ أىداؼ التفكير المنظومي ,فنجد الطفرة العممية التي تتسـ بيا تمؾ
مث ً

البمداف ,وظيور أفكار إبداعية وابتكارات جديدة تنافسية عمى المستوى العموـ الطبيعية ,فنالحظ أوؿ
المقارنات واف كاف ىو أىميا التنظيـ الذي يعتبر ىو نقطة التحوؿ ,وارتكازىـ عمى العمؿ المنظومي

الجماعي ,فال نالحظ تمييز مؤسسة عمى أخرى ,وانما التفافيـ حوؿ منطمؽ واحد وىو الريادة والتقدـ
العممي الحديث ,وما أعنيو في ىذا المقاـ بأف التفكير المنظومي ىو نقطة ارتكاز صمبة ,ألجؿ اإلبداع
واإلبتكار ,ويجب أف ُيارعى التفكير المنظومي الرعاية الكاممة ضمف أىداؼ المناىج ,والسعي لتوظيفو
لموصوؿ لنقطة التحوؿ التي تخرجنا مف التيو العممي ال ذي نبحث عف مخرج لو منذ زمف طويؿ.

أبعا التفك

المهظ مي :

أشارت إسماعيؿ (  ,) 35: 2012بأف التفكير المنظومي يرتكز عمى أربعة أبعاد ىي :
 .1التفكير في نماذج  :يعني القدرة عمى بناء وتركيب النماذج وتطويرىا والتحقؽ مف صدقيا ,فإمكانية
بناء النموذج وتحميمو يعتمد بدرجة كبيرة عمى األدوات المتاحة لوصفو ,كما أف اختيار شكؿ مالئـ
مف أشكاؿ التمثيؿ ( مخطط الحمقة السمبية ,ومخططات التدفؽ ,والمعادالت ,خرائط المفاىيـ).... ,
ىو أمر ذو أىمية كبرى في التفكير المنظومي.
 .2التفكير ذو العالقات المتبادلة :ىو نوع مف التفكير ييتـ بالنتائج المباشرة وغير المباشرة ,وشبكات

 .3األسباب والنتائج ,وحمقات التغذية الراجعة ,وتطور ىذه األبنية عبر الزمف ,كما يتطمب أيضا وجود
تمثيالت مالئمة ,ويعتبر مخطط الحمقة السببية ىو أبسط أداة لإلشارة الى المشكالت ذات العالقات
المتبادلة وأكثرىا استخداماً.

 .4التفكير الدينامي :يعني التنبؤ بالتطورات المستقبمية الممكنة لممنظومة ,باإلضافة إلى الرؤية
االسترجاعية لمتطورات الماضية ليا ,فمكؿ منظومة سموؾ معيف عبر الزمف ,والمالمح النموذجية
لممنظومات مثؿ التأخيرات الزمنية والتذبذبات ال يمكف مالحظتيا بدوف األخذ في االعتبار البعد

الزمني .

 .5توجيو المنظومات :ويقصد بو التوجو العممي لممنظومة والتأمؿ فييا واالىتماـ بالميمة توجيييا.
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خط ات التفك

المهظ مي :

ذكر أبو جاللة (  ,) 74 : 2007أف خطوات التفكير المنظومي تتضمف التالي :
 .1دراسة الموضوع العممي عف فيـ ووعي.

 .2تحميؿ الموضوع الدراسي إلى مكوناتو األساسية.
 .3توضيح الروابط والعالقات الرابطة بيف المكونات األساسية لمموضوع.
 .4تحديد تأثير كؿ مكوف مف مكونات الموضوع.

 .5التركي ػ ػػز عمػ ػ ػػى التسمس ػ ػػؿ اليرمػ ػ ػػي ف ػ ػػي تكػ ػ ػػويف المنظوم ػ ػػات المعرفيػػ ػػة م ػ ػػف األكثػػ ػػر ش ػ ػػمولية إلػ ػ ػػى
األكث ػ ػػر خصوصػ ػ ػػية ,مػ ػ ػػع إعطػػ ػػاء أمثمػػ ػػة عمػ ػ ػػى بعػػ ػػض المكونػػ ػػات األساسػ ػ ػػية التػ ػ ػػي تحتػ ػ ػػاج إلػ ػ ػػى
تفسير أو توضيح.

 .6التدقيؽ في المنظومة ومكوناتيا وذلؾ بغرض سد الفجوات إف وجدت ومعالجتيا.
 .7رب ػ ػػط المنظوم ػ ػػة المعرفي ػ ػػة بمنظوم ػ ػػات أخ ػ ػػرى لتحقي ػ ػػؽ تكام ػ ػػؿ المعرف ػ ػػة وابػ ػ ػراز الص ػ ػػورة الش ػ ػػمولية
لمموضوعات.
مها ات التفك

المهظ مي:

تع ت ال اسات التي تها لت مها ات التفك

المهظ مي ,س تم ع ضها في الس اق التالي:

أ ًال :حدد الفيؿ ( ,) 5 : 2011ميارات التفكير المنظومي عمى النحو التالي:
 .1ميارة التعرؼ عمى المنظومة.
 .2ميارة ادراؾ العالقات بيف مكونات المنظومة.
 .3ميارة تحميؿ المنظومة لمكوناتيا .

 .4ميارة بناء المنظومة واعادة ىيكمتيا.
ثاه اً :ىذا وقد صنفيا عسقوؿ وحسف (  ) 2007إلى ما يمي ( ,اليعقوبي/) 45 : 2010 ,

 .1ميارة قراءة الشكؿ المنظومي ,ويقصد بيا القدرة عمى تحديد أبعاد وطبيعة الشكؿ المنظومي

المعروض.

 .2ميارة تحميؿ الشكؿ وادراؾ العالقات ,أي القدرة عمى رؤية العالقات في الشكؿ وتحديد

خصائص تمؾ العالقات وتصنيفيا.
 .3ميارة تكممة العالقات في الشكؿ ,أي القدرة عمى الربط بيف عناصر العالقات في الشكؿ

وايجاد التوافقات بينيا والمغالطات والنواقص فييا.
 .4ميارة رسـ الشكؿ المنظومي.
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ثالثاً :تقسيـ نمر( )13 : 2004لميارات التفكير المنظومي ,والذي يضـ خمس ميارات أساسية,
تحتوي عمى ميارات فرعية ,وىي كالتالي :

 .1مها ة التصه ف المهظ مي ,وتتضمف:
أ -فرز لعناصر المنظومة في مجموعات ليا خصائص مشتركة.
 .2مها ة ا اك العالقات المهظ م  ,وتتضمف:
أ -إدراؾ العالقات بيف أجزاء منظومة فرعية.
ب-إدراؾ العالقات بيف منظومة وأخرى.
ت-إدراؾ العالقات بيف الكؿ والجزء.
 .3مها ة تحم ل المهظ مات ,وتتضمف:
أ -اشتقاؽ منظومات فرعية مف منظومات رئيسية.
ب-استنباط استنتاجات مف منظومة.
 .4مها ة ت ك ب المهظ مات ,وتتضمف:
أ -بناء منظومة مف عدة مفاىيـ.
ب-اشتقاؽ تعميمات المنظومة.
 .5مها ة تق م المهظ مات ,وتتضمف:
أ -الحكـ عمى صحة العالقات بيف أجزاء المنظومة.
ب-الرؤية الشاممة لموقؼ مف خالؿ المنظومة ,وتتحقؽ مف خالؿ قياـ المتعمـ بسد الفجوات
داخؿ الشكؿ المنظومي.
ت-اكتشاؼ األجزاء الخطأ في منظومة.
يتبنى الباحث قائمة ميارات التفكير المنظومي لمباحث نمر( ,)2004وذلؾ التفاؽ معظـ الدراسات
مع بعض ميارات الباحث نمر وىي " تصنيؼ المنظومة ,تحميؿ المنظومة ,وادراؾ العالقات ,ومف ثـ
إعادة التركيب" وىذا ال يتنافى مع تقسيم و ,والمختمؼ في تصنيفو أف قائمة مياراتو األساسية تضمنت
ميارة تقويـ المنظومة ,بيدؼ التأكد مف تجانس المنظومة وىذا متطمب أساسي ويعتبر مف أبعاد
التفكير المنظومي ,كما أف استراتيجية التساؤؿ الذاتي كونيا مف استراتيجيات ما وراء المعرفة ,ويعتبر

التقويـ الذاتي أحد مكوناتيا ,فتتالءـ تمؾ الميارات مع الخطوات اإلجرائية لتنفيذ استراتيجية التساؤؿ
الذاتي.
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التفك

أسال ب ق ا

المهظ مي:

يصعب قياس التفكير المنظومي بشكؿ مباشر ,شأف أي عممية عقمية ,وانما يمكف االستدالؿ
عميو مف خالؿ تتبع مخرجاتو ,واف صح التعبير مف خالؿ قياس المخرجات الخاصة بميارات
التفكير المنظومي ,ولقياس ميارات التفكير المنظومي يستعاف بأشكاؿ التمثيؿ المنظومي مثؿ الخرائط
العقمية ,خرائط المفاىيـ ,خرائط المعمومات ,الحمقة السمبية ,خرائط التدفؽ ,وغيرىا.
ويشػ ػػير الكامػػػؿ ( ,) 5-4: 2005بأنػػػو يمكػػػف توصػ ػػيؿ وقػػػائع التفكيػػػر المنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػومي ,مػ ػػف خػ ػػالؿ
أشػكاؿ التمثيػؿ المنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػومي ) ,) Away of systemic presentationوالػذي يػرتبط بػو ارتباطػًا

وثيقاً ,ويتضح ذلؾ مما يمي:

 -1يظي ػ ػ ػػر التفكي ػ ػ ػػر المنظ ػ ػ ػػومي فق ػ ػ ػػط م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػالؿ أش ػ ػ ػػكاؿ التمثي ػ ػ ػػؿ المنظ ػ ػ ػػومي المالئم ػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػؿ
أساليب التمثيؿ المغوي ,أو الرمزي ,أو الشكمي.
 -2تعمـ التفكير المنظومي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعمـ أشكاؿ التمثيؿ المنظومي.
 -3عن ػ ػػدما نرغ ػ ػػب فػ ػ ػػي قي ػ ػػاس ق ػ ػ ػدرة التفكي ػ ػػر المنظ ػ ػػومي إمبيريقي ػ ػ ػاً ,يج ػ ػػب أف نعيػػ ػػد تمثي ػ ػػؿ ىػ ػ ػػذا
التفكير حتى يمكف مالحظة التجربة.

أكد أبو مموح وعفانو (  ) 27 – 24 : 2006في دراستيما بأنو" :يمكف قياس التفكير المنظومي
مف خالؿ أشكاؿ التمثيؿ المنظومي" وقد وظفت بسبعة أساليب ,وىي كالتالي :
 ا سم ب اال ل:
يقدـ لممتعمـ مخططاً منظومياً مكتوبًا عميو العالقات التي تربط المفاىيـ باإلضافة إلى بعض

المفاىيـ ,ويطمب مف المتعمـ إكماؿ المفاىيـ الناقصة في ىذا المخطط المنظومي ,بيدؼ رصد ميارة
الرؤية الشاممة لمشكؿ المنظومي ( ردـ الفجوات ).

أكمؿ المخطط المنظومي التالي:
البناء
الضوئي
......

......

تحويل الطاقة الضوئية
لكميائية

تثبيت co2

تحدث في

تحدث في
.....

......

شكل ( :)1-2يوضح األسموب األوؿ في قياس التفكير المنظومي.
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ا سم ب الثاهي :

في ىذا األسموب يعطى المتعمـ مخططًا يوجد بو المفيوـ الرئيسي ,والعالقات التي تربط بيف

المفاىيـ ,ويطمب منو إكماؿ المفاىيـ الناقصة ,بيدؼ رصد ميارة تحميؿ الشكؿ المنظومي.
الخاليا الليمفية
تتماٌزفً

األحمر

تفرزأجساممضادة

الثٌموسٌة

رقابةمناعٌة

ثالثأنواع

تهاجماألنسجةالمزروعة

تثبطاالستجابةالمناعٌة

تنشطاالستجابةالمناعٌة

شكل ( :)2-2يوضح األسموب الثاني في قياس التفكير المنظومي.


ا سم ب الثالث :

في ىذا األسموب يعطى المتعمـ مخططًا منظوميًا يوجد فيو المفيوـ الرئيسي ,ويطمب مف الطالب

إكماؿ الم نظومة بكتابة المفاىيـ الفرعية والعالقات التي تربط بينيما ,بيدؼ تحميؿ المنظومة,

واستخالص العالقات بينيما .

شكل ( :)3-2يوضح األسموب الثالث في قياس التفكير المنظومي.
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ا سم ب ال ابع :

في ىذا األسموب يعطى المتعمـ مخططًا منظوميًا مكتوبًا عميو المفاىيـ ,ويطمب منو كتابة شبكة

العالقات بيف تمؾ المفاىيـ ,بيدؼ قياس ميارة إدراؾ عالقات الشكؿ المنظومي .
حمضنووي
 DNA
.......

أنواع RNA

حموضأمٌنٌة

راٌبوسوم

سلسلةببتٌدٌة

بروتٌنوظٌفً
فعال

شكل(  :) 4-2يوضح األسموب ا لرابع في قياس التفكير المنظومي.


ا سم ب الخام :
يعطى المتعمـ مخططًا منظوميا مكتوبا عميو العالقات ويطمب منو كتابة المفاىيـ عمى المخطط

المنظومي.

جلوكوز

تحلل
هدمفً
وجود O2

هدمفً
غٌاب O2

ٌستخدمفً
صناعةالكحول

صناعةالمخلالت

شكل(  :)5-2يوضح األسموب الخامس في قياس التفكير المنظومي.
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ا سم ب السا



:

في ىذا األسموب يعطى المتعمـ مخططًا منظوميًا أصمًا ,ومجموعة مف المفاىيـ ,ويطمب منو ترتيب

ىذه المفاىيـ في المخطط المنظومي مع كتابة العالقات بيف تمؾ المفاىيـ ,بيدؼ تركيب الشكؿ
المنظومي ,وربط العالقات بشكؿ متجانس.

شكل ( :) 6-2يوضح األسموب السادس في قياس التفكير المنظومي.


ا سم ب السابع :

في ىذا األسموب يعطى المتعمـ مجموعة مف المفاىيـ ,ويطمب منو بناء مخططًا منظوميًا لتمؾ
ال ,بيدؼ قياس
المفاىيـ مع كتابة العالقات ,بحيث يبقى المفيوـ الرئيسي المراد التوصؿ إليو مجيو ً
ميارة رسـ الشكؿ المنظومي .

مثاؿ \ ركب المفاىيـ التالية ,لمحصوؿ عمى منظومة متجانسة.
( مرئ  -عصارة صفراوية – كبد – ضروس وأسناف – معدة – أمعاء – ممحقات – إزالة السموـ –
ىضـ الطعاـ – امتصاص الغذاء – مرور الطعاـ لممعدة– جزيئات صغيرة – جزيئات أصغر) .
ض ف الباحث أسم ب ج

لق ا

مها ة التق م المهظ مي ,

 ا سم ب الثامن :
وفي ىذا األسموب يعطى الطالب شكؿ منظومي يحوي عدة أخطاء ,ويطمب مف الطالب اكتشاؼ تمؾ
األخطاء ومف ثـ إعادة تصحيحيا ,بيدؼ قياس قدرة الطالب عمى تقويـ الشكؿ المنظومي.
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الج ل (  ,) 4-2يوضح األساليب التي سوؼ يستخدميا الباحث في دراستو ,مشي ًار إلى اليدؼ مف

كؿ أسموب:

ج ل ( :)4-2يوضح أساليب الباحث لقياس التفكير المنظومي.
االسم ب

اله ف

التسمسل
.1

األسموب االوؿ

-تحميؿ الشكؿ المنظومي

.2

األسموب الثالث

.3

األسموب الرابع

.4

األسموب السادس

.5

األسموب السابع

-تركيب الشكؿ المنظومي.

.6

األسموب الثامف

 -تقويـ الشكؿ المنظومي.

بيدؼ تحميؿ المنظومة.استخالص العالقات بينيما.التعرؼ عمى المنظومة.إدراؾ العالقات.تركيب الشكؿ المنظومي.-ربط العالقات بشكؿ متجانس.

حيث أف الباحث يبرر سبب اختياره لتمؾ األساليب عمماً بأنيا قد تشترؾ في اليدؼ أحيانًا ,ألف

الباحث يفضؿ التنوع في األساليب حتى ينعكس ذلؾ عمى الطالب باإلثارة والتشويؽ ,كما يساعد
المعمـ في التدرج في مستوى األسئمة المتضمنة في األنشطة ,كما أف األصؿ في االستعانة بتمؾ

األساليب ىو قياس ميارات التفكير المنظومي.
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أ م

التفك

المهظ مي :

ال مف أرونسف ) ,( Aronsonوستيرماف ) ,( steramanأف أىمية التفكير المنظومي تكمف
يرى ك ً
في ( الفيؿ:) 6-5 : 2011 ,

مدى واسعًا مف القضايا المعقدة .
 -1يجعؿ المتعمـ أكثر فاعمية في حؿ المشكالت التي تتضمف ً
 -2يساعد المتعمميف في التعرؼ عمى القضايا والمشكالت وتحديدىا بشكؿ جيد .
 -3يساعد المتعمميف عمى صناعة ق اررات )  (Decisionsصحيحة .
 -4يمكف المتعمميف مف اكتساب معارؼ ميمة .

 -5يكسب المتعمميف بصيرة )  (Insightبكيفية التفاعؿ والتعاوف مع بعضيما البعض.
 -6يساعد المتعممي ف في التعرؼ عمى األسباب الجدرية )  ( Roots Causesلممشكالت
والقضايا المختمفة .

 -7يمكف المتعمميف مف الحؿ اإلبداعي لممشكالت). ( Creative Problem Solving Skills
 -8يمكف المتعمميف مف الفيـ األفضؿ لمكيفية التي تترابط وتتفاعؿ بيا العناصر مع بعضيا
البعض .

 -9يمكف المتعمميف مف التعامؿ مع القوى التي تشكؿ نتائج أفعاليـ .

التفك

المهظ مي التساؤل الذاتي:
يفيد زيتوف(" :) 244 :1996بأنو تمعب األسئمة دو ًار ىامًا ال غنى عنو في تدريس العموـ,

وبخاصة في أساليب وطرؽ تدريس العموـ التي ترتكز عمى البحث والتفكير العممي ,وطرؽ العمـ
وعممياتو".


كما ويعد التفكير المنظ ػ ػ ػ ػومي مف المستويات العميا لمتفػ ػ ػكير ,حيث يستط ػ ػ ػيع الم ػ ػ ػتعمـ مف
خ ػ ػ ػالؿ ىذا النمط مف التفكير رؤية الموضوعات بصورة شاممة ,فيو يصبح قاد اًر عمى النقد واإلبداع

ال ألنواع مختمفة مف التفكير,
واالسػ ػ ػ ػ ػتقصاء ,األمػ ػ ػ ػ ػر الذي يؤكد أف ىذا النوع مف التفكير يعد شػ ػ ػ ػ ػام ً

وبالتالي فالم ػ ػ ػ ػتعمـ الذي يفػ ػ ػ ػكر بيذا النمط يكتسب مستويات تفكير مػ ػ ػتعددة وم ػ ػ ػ ػتنوعة

(عفانة ونشواف.) 219 : 2004 ,
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ال مف الطناوي (  ,) 114-112 :2009وزيتوف ( ,) 246- 245 : 1996
كما وضح أيضًا ك ً

بأف األسئمة الصفية تصنؼ حسب مستويات بموـ المعرفية ): (Bloom

 -1المع ف  ,وتؤكد عمى المستويات العقمية الدنيا كما في  :الحقائؽ ,والتصنيؼ ,والتعريفات,
التعميمات والقيـ ,والخطوات التي يمكف حفظيا .

 -2الفهم ( االست عاب ) ,ويتضمف القدرة عمى التفسير ,وادراؾ العالقات ,واجراء المقارنات .
 -3التطب ق ,ويشير إلى القدرة عمى تطبيؽ المفاىيـ والمبادئ السابقة التي تعمميا في مواقؼ
جديدة ,أو تطبيؽ بعض المعمومات توصؿ إ لييا ضمف مواقؼ حياتية جديدة .
 -4التحم ل ,وتيدؼ إلى قياس قدرة المت عمـ عمى تحميؿ المعمومات المتاحة ,بيدؼ تحديد أسباب
حدوثيا ,والتوصؿ إلى نتائج وتعميمات مستندة إلى شواىد.
 -5الت ك ب ,وتيدؼ إلى قياس قدرة المتعمـ عمى استخداـ المعمومات والعمميات العقمية التي
اكتسبيا مف خبراتو السابقة في تشكيؿ عالقات جديدة ,ووضعيا ف ي أشكاؿ جديدة مثؿ أشكاؿ

التمثيؿ ,والتنبؤ بما سوؼ يحدث تحت ظروؼ معينة .

 -6التق م ,ويتضمف القدرة عمى إصدار االحكاـ  ,وتقويمو لما توصؿ إليو ذاتيًا.
ويعقب الباحث بأنو يترتب عمى ذلؾ ,أف التساؤؿ الذاتي مف ضمف استراتيجيات ما وراء

المعرفة ,والتي بدورىا تحث المتعمميف لطرح تساؤالتيـ الخاصة ضمف المستويات العقمية العميا
المتمثمة في أسئمة التحميؿ ,والتركيب ,والتقويـ بعد التعرض لمثير ذو طبيعة منظومية ,وذلؾ مف
خالؿ توظيفيا ضمف مراحؿ استراتيجية التساؤؿ الذاتي وىي مرحمة ما قبؿ التعمـ ,ومرحمة أثناء

التعمـ ,ومرحمة ما بعد التعمـ .

كما إف تمؾ األسئمة يتـ توجييا بيدؼ التوصؿ إلى أجزاء المنظومة ,ومف ثـ تحميميا ,وادراؾ
عالقاتيا ,وأخي ًار إعادة تركيبيا في إطار ذو معنى ومنسجـ ,وتعتبر ىذه أحد النقاط الرئيسية التي

يستند عمييا الباحث في دراستو عف فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات التفكير

المنظومي.

كما يؤكد الباحث بأنو يؤخذ في عيف االعتبار نوع األسئمة التي قد يطرحيا الطالب ,فقد يطرح
الطالب أسئمة مف النوع المفتوح والذي قد يؤدي الى إىدار الوقت ,فينبغي تدريب الطالب عمى طرح
أسئمة مقالية محدودة موجية نحو الميارات المستيدفة ,وىذا ما يرجوه الباحث بأف يتدرب الطالب عمى

طرح أسئمة موجو تضمف إجراء وقائع التفكير المنظومي.
38

انفصم انثانث



(اندراسات

أ الً:
ثاه اً:
ثالثاً:

مح

انسابقة)

ال اسات المتعمق باست ات ج
مح

ال اسات المتعمق بالتفك

التساؤل الذاتي
المهظ مي

التعق ب العام عمى ال اسات السابق

39

يعرض ىذا الفصؿ الدراسات السابقة المحاور الرئيسية التي تناولت موضوع الدراسة ,ولذلؾ قاـ
الباحث باالطالع عمى مجموعة مف الدراسات السابقة في ىذا الميداف ,واالستفادة منيا ,وصنفت إلى

محوريف :

أ ال  :مح

ال اسات المتعمق باست ات ج التساؤل الذاتي:

-1ال اسات الع ب :
ىدفت دراسة نصار(  ,) 2015لتقصي أثر استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات
حؿ المسألة الرياضية والتفكير التأممي لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة ,ولتحقيؽ أىداؼ
الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ,وتكونت العينة مف (  ) 70طالبًا مف طالب

الصؼ التاسع األساسي ,وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف :المجموعة التجريبية درست باستخداـ
استراتيجية التساؤؿ الذاتي والبالغ عددىـ ( )35طالبًا ,واألخرى المجموعة الضابطة درست
باستخداـ الطريقة االعتيادية ,والبالغ عددىـ ( )35طالباً  ,كما استعاف الباحث بأدوات دراسة
متمثمة في اختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية واختبار ميارات التفكير التأممي ,كما استعاف

بمجموعة مف األساليب اإل حصائية الوصفية واالستداللية أبرزىا ,معامؿ بيرسوف ,اختبار Tلعينتيف
مترابطتيف ,و Tلعينيتيف مستقمتيف ,وقد أشارت أىـ النتائج الي:
أ -وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسػط درجػات طػالب المجموعػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ القبمػي
ومتوس ػػط درج ػػاتيـ ف ػػي التطبي ػػؽ البع ػػدي ف ػػي اختب ػػار ح ػػؿ المس ػػألة الرياض ػػية لص ػػالح التطبي ػػؽ

البعدي.

ب-وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسػط درجػات طػالب المجموعػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ القبمػي
ومتوسػػط درجػػاتيـ فػػي التطبيػػؽ البعػػدي فػػي اختبػػار ميػػارات التفكيػػر التػػأممي لصػػالح التطبيػػؽ

البعدي.

ت-وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بيف الدرجة الكمية الختبار حؿ المسألة الرياضية
وبيف الدرجة الكمية لمقياس التفكير التأممي.
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وتناولت دراسة الدحدوح (  ,) 2015أثر توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات حؿ
المسألة الفيزيائية مقارنة باستراتيجية تعميـ األقراف لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بغزة ,حيث
استخدمت الباحثة تصميـ تجريبي ,بعينة قصدية قدرىا (  ) 57طالبة ,قسمت إلى مجموعة
تجريبية أولى (  ) 31ومجموعة تجريبية ثانية (  ,) 26وقد قامت الباحثة بإعداد دليؿ معمـ
واختبار تنمية ميارات حؿ المسألة الفيزيائية كأدوات لمدراسة ,واستعانت بمجموعة مف األساليب

اإل حصائية منيا اختبار ت لعينتيف مستقمتيف لقياس الفروؽ بيف المجموعات ,قيمة إيتا لقياس حجـ
األثر ,واختبار ت لعينتيف مترابطتيف ,وأشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ دالة احصائية بيف

استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات حؿ المسألة الفيزيائية مقارنة باستراتيجية تعميـ األقراف
لدى طالبات الصؼ الحادي عشر.
وجاءت دراسة فالتو(  ,) 2014بفاعمية توظيؼ استراتيجيتي التساؤؿ الذاتي والتدريس التبادلي في
تنمية التحصيؿ الدراسي والتفكير التأممي لدى طالبات مقرر تدريس التربية اإلسالمية بجامعة أـ
القرى ,حيث انتيجت الباحثة المنيج التجريبي ,بعينة قصدية بمغت ( )94طالبة  ,ووزعت عمى

ثالث مجموعات ,مجموعتيف تجريبيتيف ,وثالثة ضابطة ,وشممت أدوات الدراسة دليؿ معمـ,
واختبار تحصيمي ,ومقياس ميارات التفكير التأممي ,واستخدمت كأساليب إحصائية المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت ) ,ومربع إيتا لقياس حجـ األثر ,وقد أسفرت النتائج

عف فاعمية استراتيجيتي التساؤؿ الذاتي والتدريس التبادلي في تنمية التحصيؿ وميارات التفكير
التأممي ,كما اثبتت وجود عالقة ارتباطية بيف متغيري التحصيؿ والتفكير التأممي لعينة الدراسة.
كما تناولت دراسة الروقي(  ,) 2014فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي وتنشيط المعرفة السابقة
في تنمية ميارات القراءة النا قدة لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بمحافظة الطائؼ واتجاىاتيـ
نحو القراءة ,حيث انتيج الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو التجريبي لثالث

مجموعات ,بعينة قصدية بمغت ( )115طالبًا ,ووزعت عمى ثالث مجموعات ,مجموعتيف
تجريبيتيف ,وثالثة ضابطة ,وشممت أدوات الدراسة قائمة بميارات القراءة الناقدة ,دليؿ معمـ,

واختبار القراءة الناقدة ,ومقياس اتجاه ,واستخدمت الباحثة كأساليب إحصائية المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ومعامؿ جتماف ,وتحميؿ التبايف المصاحب  ,ANCOVAوحجـ األثر),(d

وقد اسفرت النتائج عف فاعمية استراتيجيتي التساؤؿ الذاتي وتنشيط المعرفة السابقة في تنمية
ميارات التفكير الناقد ,كما اثبتت وجود اتجاه إيجابي لدى الطالب نحو استخداـ االستراتيجيتاف

تبعاً لنتائج الدرجة الكمية لمقياس االتجاه.
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ىدفت دراسة جاسـ ومحمد( ,)2013لمعرفة أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تحصيؿ طالبات
الصؼ الثاني متوسط في مادة الرياضيات وذكاءاىف المتعددة بمدينة تكريت ,حيث استخدـ الباحثاف
المنيج شبو التجريبي ,وعينة قصدية بمغ عددىا ( )50قسمت إلى مجموعتيف تجريبية ( ,)25وأخرى
ضابطة ( ,)25كما استعاف الباحثاف باختبار التحصيؿ واختبار الذكاوات المتعددة كأدوات قياس ,كما
استعاف الباحثاف لموصوؿ لمنتائج بأساليب اإلحصاء الوصفي واالستداللي وأىميا اختبار ت لعينتيف
مستقمتيف ,وأشارت النتائج الى:
أ -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في متوسط درجات االختبار
التحصيمي.

ب-ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة
الختبار تنمية الذكاوات المتعددة.
وكما ىدفت دراسة أحمد ( ,) 2013فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تدريس التاريخ عمى تنمية
بعض ميارات التفكير التأممي والتحص ػػيؿ لدى طالب الصػػؼ األوؿ الثانوي بالغردقة ,وعينة قصػػدية
بمغ عددىا ()60قسمت إلى مجموعتيف تجريبية( )30وأخرى ضابطة( ,)30كما استعاف الباحث اختبار
ميارات التفكير التأممي واختبار التحصيؿ كأدوات قياس ,وأشارت النتائج إلى فاعمية استراتيجية

التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات التفكير التأممي والتحصيؿ الدراسي.

وتناولت دراسة األحمدي (  ,)2012فاعمية استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية بعض
ميارات القراءة اإل بداعية وأثره عمى التفكير فوؽ المعرفي لدى طالبات المرحمة المتوسطة بمدينة

تبوؾ ,حيث انتيج الباحث بحثًا تجريبيًا بعينة قدرىا ( )50طالبة وقسمت إلى مجموعة تجريبية عددىا
ٍ
بشكؿ عشوائي ,وتمثمت أدوات
( )25طالبة ,وأخرى ضابطة وعددىا ( )25طالبة ,عممًا بأنيا اختيرت
الدراسة في اختبار لقياس ميارات القراءة اإلبداعية ومستوى التفكير فوؽ المعرفي ,كما أعد قائمة

بميارات القراءة اإلبداعية ودليؿ لممعمـ ,واستخدمت كأساليب إحصائية المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية واختبار(ت) ,ومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ لمعرفة فاعمية االستراتيجية ,وأشارت

النتائج إ لى فاعمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية وأثره عمى
التفكير فوؽ المعرفي.
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كمػا تناولػػت د ارسػة أبػػو بكػر(  ,)2012فاعميػػة اسػتراتيجيتي التسػػاؤؿ الػذاتي والمحاكػػاة فػي تنميػػة ميػػارات
التحدث لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ,وأشارت أىـ النتاج إلى فاعميػة البرنػامج القػائـ عمػى اسػتراتيجيتي
التس ػػاؤؿ ال ػػذاتي والمحاك ػػاة عم ػػى تنمي ػػة مي ػػارات التح ػػدث (الفكري ػػة ,المغوي ػػة ,الص ػػوتية ,واإلش ػػارية) ل ػػدى
تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
وحممت دراسة الكبيسي(,)2011عنواناً " أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تحصيؿ مادة الجغرافية
والتفكير التأممي لدى طالب الصؼ الخامس األدبي بمحافظة األنبار" ,حيث استخدـ الباحث المنيج

شبو التجريبي ,وعينة قصدية بمغ عددىا( )40قسمت إلى مجموعتيف تجريبية( ,)20وأخرى
ضابطة( ,) 20كما استعاف الباحث باختبار التحصيؿ واختبار التفكير التأممي كأدوات قياس ,واستعانت
بمجموعة مف األساليب اإلحصائية أىميا اختبار ت لعينتيف مستقمتيف ,مربع إيتا لقياس حجـ األثر,
وأشارت النتائج إلى تفوؽ المجموعة التجريبية عمى صعيد اختباري التحصيؿ والتفكير التأممي.

وأىتمت دراسة العفاري( ,) 2010أثر تدريب طالب الصؼ األوؿ الثانوي عمى استخداـ استراتيجيتي
التساؤؿ الذاتي ومراقبة الفيـ في استيعابيـ لممقروء بمحافظة حجو ,حيث انتيج الباحث المنيج
التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو التجريبي لثالث مجموعات ,بعينة قصدية بمغت ( )66طالبًا,

ووزعت عمى ثالث مجموعات ,مجموعتيف تجريبيتيف األولى عددىا( )22تدرس بالتساؤؿ الذاتي
والثانية تدرس باستراتيجية مراقبة الفيـ البالغ عددىا (  ,) 22وثالثة ضابطة عددىا ( )22تدرس
بالطريقة االعتيادية ,وشممت أدوات الدراسة قائمة بميارات التعبير القرائي ,دليميف لممعمـ ,واختبار الفيـ

القرائي ,وقد أسفرت النتائج عف :
أ -فاعمية تدريب الطالب باستخداـ استراتيجيتي التساؤؿ الذاتي ومراقبة الفيـ لتنمية ميارات الفيـ
القرائي.

ب -ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي المجموعة التجريبية األولى والمجموعة
التجريبية الثانية لالختبار تنمية ميارات الفيـ القرائي البعدي.
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كما درست حميدة( ,)2009أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي والمتشابيات عمى تنمية ميارات التفكير
لدى طالب المرحمة اإلعدادية ,حيث انتيج الباحث المنيج التجريبي بمجموعتيف تجريبيتيف وثالثة
ضابطة ,فأظيرت النتائج :
أ -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية األولى التي تدرس
باستراتيجية التساؤؿ الذاتي في متوسط درجات اختبار التفكير.

ب-وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس
بالمتشابيات في متوسط درجات اختبار التحصيؿ.

ت-كما أظيرت النتائج تفوؽ متوسط درجات الطالب الذيف يدرسوف بالتساؤؿ الذاتي عف
نظيرىا المتشابيات.
وتناولت دراسة أبو عجوة ( ,)2009التعرؼ عمى أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات حؿ
المسائؿ الكيميائية لدى طالب الحادي عشر عموـ بمحافظات غزة ,حيث استخدـ الباحث المنيج شبو
التجريبي ,وعينة قصدية بمغ عددىا( )62قسمت إلى مجموعتيف تجريبية( )31وأخرى ضابطة (,)31
كما استعاف الباحث باختبار تنمية ميارات المسائؿ الكيميائية كأدوات قياس ,واستعاف الباحث باختبار

ت ,قيمة  dلقياس حجـ األثر كأىـ األساليب اإلحصائية ,وأشارت أىـ النتائج وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في متوسط درجات اختبار حؿ المسائؿ الكيميائية.

وتناولت دراسة العذيقي ( ,)2009فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية بعض ميارات الفيـ
القرائي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بمحافظة القنفذة ,حيث استخدـ الباحث المنيج شبو
التجريبي ,وعينة قصدية بمغ عددىا( )50قسمت إلى مجموعتيف تجريبية( )25وأخرى ضابطة(,) 25
كما استعاف الباحث بقائمة ميارات الفيـ القرائي واختبار يتضمف تمؾ الميارات كأدوات قياس,

واستخدمت كأساليب إحصائية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعادلة كوبر ,وتحميؿ
التبايف المصاحب  ,ANCOVAوأشارت النتائج إلى:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة الختبار تنمية ميارات الفيـ القرائي لصالح المجموعة التجريبية.
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 -2ال اسات ا جهب

:

ىدفت دراسة  , (2011) Pateلمتعرؼ عمى أثر توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى أداء طالب
المرحمة الثانوية في حؿ المشكالت بوالية أيوا األمريكية ,انتيج الباحث منيج شبو تجريبي ,بعينة
قصػػدية بمغ عددىا ( )68قسمت إلى مجموعتيف تجريبية( )34وأخرى ضابطة( ,)34كما استعاف

الباحث اختبار مكوف مف  6أسئمة عمى شكؿ دوائر كيربائية مفردة ,وأشارت النتائج إلى فاعمية
استراتيجية التساؤؿ الذاتي في أداء حؿ المشكالت لطالب المرحمة الثانوية.
وتناولت دراسة  , (2012) Afzaliأثر التساؤؿ الذاتي عمى تنمية قراءة النصوص األدبية ,حيث

انتيج الباحث بحث تجريبي ,واستخدـ اختبار ) ,( paired sample T-Testلمكشؼ عف الفروؽ
بيف النتائج حيث شممت العينة عمى( )24طالبًا و( )8طالبات مف طالب المستوى الثالث اإلنجميزي
بجامعة شيشباني ,حيث استخدـ الباحث اختبار لقياس قدرة الطالب عمى القراءة والتعبير كأدوات

قياس ,حيث أشارت أىـ النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب
بيف االختبار القبمي والبعدي ,مما يشير إلى جدوة االستراتيجية بشكؿ إيجابي ,كما أفادت الباحثة إلى
إنو أصبح لممتعمميف دافعية لمقراءة بتطبيؽ االستراتيجية وىذا يأتي مف خالؿ المالحظة ونتائجيـ.

وىدفت دراسة  ,)2012(Andersonإلى التعرؼ عمى أثر اس ػ ػ تراتيجية التساؤالت عمى اكتساب بعض
الميارات البحثية خالؿ مشروع البحث لمادة الفيزياء بجامعة مونتانا ,حيث اشػػرفت الباحػػثة عمى ع ػػينة
عػػددىا( ,)14وانتي ػػجت بح ػ ػػث تج ػ ػ ػريبي مستعينًا باختبار ت لعينتيف مترابطتيف(pair sample T-

) ,Testواستخدمت الباحثة قائمة تقدير تشمؿ ستة أ بعاد ,واختبار كأدوات الدراسة ,وكانت النتائج
إيجابية ألثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في إكساب الطالب الميارات البحثية.
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كما جاءت دراسة  ,)2009( Hui-Fang & I-Ju Chanاستقصاء أثر التساؤؿ الذاتي عمى تنمية
بعض مفاىيـ المغة اإلنجميزية لطالبات المرحمة األولى بجامعة شو واتجاىاتيـ نحوىا ,حيث استخدـ
الباحثاف البحث التجريبي بمجموعة ضابطة وأخرى تجريبية ,وبرزت أىـ النتائج عمى النحو التالي :
أ -توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيؿ االختبار البعدي لصالح المجموعة
التجريبية عف نظيرتيا المجموعة التي تدرس بالطريقة التقميدية.

ب-توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط مقياس االتجاه نحو التدريب عمى استراتيجية
التساؤؿ الذاتي لصالح نتائج مقياس االتجاه البعدي.
واىتمت دراسة  ,)2005(Draaijer and Boterأثر برنامج حاسوبي قائـ عمى اإلنترنت لتنمية
ميارات التساؤؿ الذاتي لدى طالب المستوى األوؿ في جامعة فريجي بأمسترداـ ,حيث أنو صمـ

البرنامج ليضـ بنؾ أ سئمة يستخدميا الطالب حسب اإلرشادات التدريبية ,حيث انتيج الباحث منيج
تجريبيي ,بعينة بمغ عددىا  ,135وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار مكوف مف  25فقرة لقياس خبرات
المتعمميف ,كما شمؿ مقياس اتجاه ,وأشارت النتائج إلى أف بنؾ األسئمة لو أثر ايجابي عمى تنمية
ميارات التساؤؿ الذاتي.
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هظ ة تحم م عمى اسات المح
 -1من ح ث أغ اض ال اس

ا ل:
أ افها:

ىدفت ىذه الدراسة إلى تنمية ميارات التفكير المنظومي لدى طالب الحادي عشر مف خالؿ

توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي  ,لذلؾ فقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية مف حيث
المتغير المستقؿ ,وىو توظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية بعض الميارات المختمفة مع
اختالؼ التخصص ,مثؿ(نصار ,) 2015 ,لتنمية ميارات حؿ المسائؿ الرياضية وميارات التفكير

التأممي ,ودراسة (الدحدوح ,) 2015 ,لتنمية ميارات حؿ المسألة الفيزيائية ,دراسة( فالتو,) 2014 ,

لتنمية ميارات التفكير التأممي ,ود ارسة( الروقي ,)2014 ,لتنمية ميارات القراءة الناقدة ,ود ارسػ ػػة
( جاسـ ومحمد ,)2013 ,لتنمية الذكاءات المتعػػددة ,ودراسة( األحمدي ,)2012 ,لتنمية ميارات
القراءة اإلبداعية ,ود ارسػػة( أبو بكر ,)2012,لتنمية ميارات التحدث ,ودراسة (الكبيسي,)2011 ,
لتنمية التفكير التأممي والتحصيؿ ,ودراسة (حميدة ,)2009 ,لتنمي ة بع ػػض ميارات التفػ ػ ػػكير ,ود ارسػ ػػة
(أبو عجوة ,)2009 ,لتنمية ميارات حؿ المسائؿ الكيميائية ,ودراسة( العذيقي ,)2009 ,لتنمية
ميارات الفيـ القرائي ,ودراسة( أحمد ,)2013 ,لتنمية ميارات التفكير التأممي ,ودراسة ( العفاري,

 ,)2010لتنمية ميارات الفيـ القرائي ,ودراسة ) ,(Hui-Fang & I-Ju Chang, 2009لتنمية
بعض المفاىيـ المغة اإلنجميزية ,ودراسة) ,(Afzali, 2012لتنمية قراءة النصوص األدبية,
ودراسة )  ,(Anderson, 2012لتنمية بعض الميارات البحثية.
 -2من ح ث المههر المستخ م في ال اس :
اتفقت ىذه الدراسة مع أغمب الدراسات السابقة العربية ومنيا األجنبية في استخداميا المنيج التجريبي

ذو تصميـ مجموعتيف تجريبية وأخرى ضابطة ,كمنيج مناسب لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات ,مثؿ
دراسة( فالتو( ,) 2014 ,نصار ( ,) 2015 ,الروقي ( ,) 2014 ,جاسـ ومحمد,)2013 ,
(األحمدي( ,(Hui-Fang & I-Ju Chang, 2009) ,)2012 ,حػميدة( ,)2009 ,الكػبيسي,
( ,)2011أبو بكػ ػ ػ ػر ( ,)2012 ,أبو ع ػ ػ ػجوة( ,)2009 ,الع ػ ػ ػذيقي ,) 2009,و(العفاري,) 2010 ,
(أحمد ,) 2013 ,فيما انتيج البعض اآلخر منيج تجريبي أيضًا ولكف بتصميـ

(Paired sample

) , T-Testكما في دراسة) ,( Afzali, 2012ودراسة) ,(Anderson, 2012ودراسة (Pate,

)  ,2011كما تناولت دراسة( الدحدوح )2015 ,منيج تجريبي بمجموعتيف تجريبيتيف.
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 -3من ح ث أ اة ال اس :
فقد اشتركت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات في استخداـ أدوات الدراسة المتمثمة في اختبار لقياس
الميارات مثؿ دراسة ( الدحدوح  ,) 2015 ,ودراسة (نصار ,) 2015 ,ودراسة( فالتو ,) 2014 ,

ودراسػ ػ ػة( الروقي ,) 2014 ,ودراس ػ ػ ػة( جاسػ ػ ػ ػـ ومحمد  ,)2013 ,ودراس ػ ػة( األح ػ ػ ػ ػمدي,) 2012 ,
(أبوبكر ,)2012 ,ودراسة(الكػبيسي ,)2011,ودراسة(حػ ػػميدة ,)2009 ,ودراسة(أبو عجوة,)2009 ,
ودراسة(العفاري ,) 2010 ,ودراسة(العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذيقي ,)2009 ,ودراسة(أحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمد ,)2013 ,ودراسة(Hui-
) ,Fang & I-Ju Chang, 2009ودراسة) ,( Afzali, 2012كما اختمفت مع بعض الدراسات
حيث استخدمت قوائـ تقدير لقياس أداء المتعمميف مثؿ دراسة).(Anderson,2012
 -4من ح ث مجتمع ع ه ال اس :
تنوعػػت الد ارس ػػات بالنس ػػبة لمعين ػػة الممثم ػػة لممجتمػػع ,معظ ػػـ الد ارس ػػات تناول ػػت ط ػػالب المرحم ػػة
اإلعداديػػة مث ػػؿ د ارسػ ػ ػ ػ ػػة ( األحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمدي ,) 2012 ,ود ارسػػة (نص ػػار ( ,) 2015 ,أبػػو بك ػػر,)2012,
(الك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيسي( ,)2011,حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػميدة ,)2009 ,و( جاسػػ ػػـ ومحمػ ػ ػػد ,)2013 ,كمػػ ػػا تناولػ ػ ػػت بعػ ػ ػػض
الد ارسػ ػػات طػ ػػالب الصػ ػػؼ العاشػ ػػر مثػ ػػؿ د ارسػ ػ ػ ػػة( الروقػ ػػي ( ,) 2014 ,العفػ ػػاري( ,) 2010 ,أحم ػ ػػد,

 ,) 2013وتتفػػؽ الد ارسػػة الحاليػػة مػػع د ارسػػة( الدحػػدوح ,) 2015 ,ود ارسػػة ( أبػػو عجػػوة ,)2009 ,و
)2011

 ,(Pate,م ػػف حيػػػث عين ػػة الد ارس ػػة ,وتناولػػػت بع ػػض الد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ط ػػالب المرحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمة

الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامعية كمػػا فػػي د ارسػػة ( فالتػػو ,(Hui-Fang &I-Ju Chang, 2009) ,) 2014 ,
) .( Afzali, 2012) ,(Anderson, 2012
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ثاه اً :مح

ال اسات المتعمق بالتفك

المهظ مي:

-1ال اسات الع ب :
تناولت دراسة ضيير( ,)2013أثر توظيؼ الخرائط الذىنية لتنمية ميارة التفكير المنظومي والتحصيؿ
في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة ,حيث استخدـ الباحث المنيج شبو
التجريبي ,وعينة قصدية بمغ عددىا( )62قسمت إلى مجموعتيف تجريبية( )30وأخرى ضابطة(,)32
واستعانت الباحثة كما استعاف الباحث باختبار التحصيؿ واختبار ميارات التفكير المنظومي كأدوات

قياس ,كما استعانت بأساليب إحصائية وصفية واستداللية لتفسير النتائج أىميا اختبار ت لعينتيف
مستقمتيف ,وحجـ األثر ( )dوأشارت النتائج الى :
أ-

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة في اختبار التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية.

ب -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في اختبار ميارات التفكير المنظومي لصالح المجموعة التجريبية.
وتشير مينا( ,) 2013في دراستيا فاعمية استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تنمية المفاىيـ العممية و
ميارات التفكير المنظومي في العموـ الحياتية لدى طالبات الحادي عشر بغزة ,حيث استخدـ الباحث
المنيج شبو التجريبي ,وعينة قصدية بمغ عددىا (  ) 68قسمت إلى مجموعتيف تجريبية( )32وأخرى

ضابطة( ,) 36كما استعاف الباحث باختباري تنمية المفاىيـ العممية وميارات التفكير المنظومي كأدوات
قياس ,كما استعانت باختبار ت لعينتيف مستقمتيف ,حجـ األثر ( )dومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ
كأحد أىـ األساليب اإلحصائية ,وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

أ -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية لصالح المجموعة التجريبية.

ب-وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في اختبار ميارات التفكير المنظومي لصالح المجموعة التجريبية.
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وىدفت دراسة العكموؾ( ,)2010في دراستو أثر المسرحية اإللكترونية عمى تنمية ميارات التفكير
المنظومي لدى طالبات الصؼ العاشر بغزة ,حيث استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,وعينة قصدية
بمغ عددىا

(  ) 58قسمت إلى مجموعتيف تجريبية (  ) 29وأخرى ضابطة ( ,)29كما استعاف

الباحث باختبار تنمية ميارات التفكير المنظومي كأدوات قياس ,واستعاف الباحث بمجموعة مف

األ ساليب اإلحصائية أىميا معامؿ بيرسوف ,اختبار ت لعينتيف مستقمتيف ,ومعامؿ إيتا ,وأشارت أىـ
النتائج إلى وجود فروؽ ذات دال لة إحصائية في متوسط درجات المجموعة التجريبية الختبار ميارات
التفكير المنظومي.
وكما تناولت دراسة اليعقوبي( ,)2010برنامج تقني يوظؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة
لتنمية ميارات التفكير المنظومي في العموـ لدى طالبات الصؼ التاسع بغزة ,حيث استخدـ الباحث

المنيج شبو التجريبي ,وعينة قصدية بمغ عددىا ()77قسمت إلى مجموعتيف تجريبية وأخرى ضابطة,
كما استعاف الباحث باختبار ميارات التفكير المنظومي كأدوات قياس ,واستعاف الباحث بمجموعة مف
األساليب اإلحصائية منيا معاممي بيرسوف وسبيرماف ,كما استعاف ايضاً باختبار ت لعينتيف مستقمتيف,
ومعامؿ إيتا ,وجاءت أىـ النتائج عمى النحو التالي:

أ -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير المنظومي لصالح التجريبية.

ب-وجود عالقة ارتبا طية بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي
الختبار التفكير المنظومي.
وفي دراسة عسقوؿ وحسف( ,)2007ىدفت الدراسة لتقصي أثر استخداـ الوسائؿ المتعددة في تنمية
التفكير المنظومي لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي في مادة التكنولوجيا بغزة ,حيث انتيج الباحث

المنيج البنائي التجريبي ,فكانت عينة الدراسة قصدية وبمغت ( )85طالبًا ,واستخدـ الباحث اختبار

تنمية الميارات التفكير المنظومي كأدوات الدراسة ,وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية لصالح المجموعة التجريبية عف نظيرتيا التقميدية في اختبار تنمية ميارات التفكير المنظومي
.
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درست أبو عودة( ,)2006أثر استخداـ النموذج البنائي في تدريس الرياضيات عمى تنمية ميارات
التفكير المنظومي واالحتفاظ بيا لدى طالب الصؼ السابع األساسي بغزة ,حيث انتيج الباحث المنيج
التجريبي ,باستخداـ مجموعة تجريبية عددىا( )33طالباً تتعمـ بالنموذج البنائي وأخرى ضابطة

عددىا( )34طالبًا تتعمـ بالتقميدية ,وكانت أدوات الدراسة متمثمة في اختبار تنمية ميارات التفكير
المنظومي ,وجاءت أىـ النتائج عمى النحو التالي :

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي الدرجات لصالح المجموعة التجريبية عف
نظيرتيا المجموعة التقميدية في اختبار ميارات التفكير المنظومي.

ودرست عفانة وأبو مموح ( ,)2006أثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية البنائية في تنمية التفكير
المنظومي في اليندسة لدى طالب الصؼ التاسع األ ساسي بغزة ,حيث انتيج الباحث المنيج التجريبي
بمجموعتيف تجريبيتيف األولى تدرس باستراتيجية دورة التعمـ عددىا( ,)42والثانية باستراتيجية نموذج
التعمـ البنائي عددىا( ,) 42كما استخدـ مجموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية عددىا( ,)42حيث
استعاف الباحثاف بأساليب إحصائية منيا تحميؿ التبايف األحادي  ,ANOVAشيفيو ,واختبار
كروسكاؿ-ويمس ,حيث أسفرت أىـ النتائج عمى النحو التالي:
أ -وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية األولى في متوسط درجات
اختبار ميارة التفكير المنظومي عف نظيرتيا التقميدية.

ب-وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية الثانية في متوسط درجات
اختبار ميارة التفكير المنظومي عف نظيرتيا التقميدية.

ال مف المجموعة التجريبية أولى
ت-ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات ك ً
والمجموعة التجريبية الثانية الختبار ميارة التفكير المنظومي.

وحممت دراسة الحوامده ( ,)2003عنوانًا " ميمة القرآف الكريـ في تنمية التفكير المنظومي لدى
اإلنساف ,حيث انتيج الباحث المنيج الوصفي التحميمي ,وأشار في دراستو بأف القرآف الكريـ اعتنى

عناية خاصة بتنمية التفكير مف كؿ جوانبو السيما بالتركيز عمى العالقات البينية بيف األحداث
والظواىر الطبيعية واالجتماعية ووضع معايير ضابطة لطاقة التفكير لدى الفرد والمجتمع مع التوجيو
بالواقع والبيئة التي تحيط باإلنساف ,ليتمكف مف القياـ بعبء مسؤوليتو ,واإلستخالؼ في األرض

واعمارىا.
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 -2ال اسات االجهب :
اىتمت دراسة , (2014)Katerinaبتنمية التفكير المنظومي واستيعاب طالب الحادي عشر لمكيمياء
العضوية ,وكانت الدراسة تضـ ىدفاف ,األوؿ التصديؽ عمى مخططات لتقييـ التفكير المنظومي
واستيعاب طالب الحادي عشر لمكيمياء العضوية و سبؿ تطويرىا ,واليدؼ الثاني لبحث العالقة بيف

أداء الطالب وتطبيقيـ لتمؾ المخططات المقترحة ,لتحقيؽ ىذاف اليدفاف ,استعاف الباحثوف بأسئمة
متنوعة لتقييـ فيـ الطالب ,وكما استعانوا ببعض األسئمة األخرى لتقييـ التفكير المنظومي ,وجاءت
النتائج كتالي ,مالئمة كالً مف المخططات المعدة لتنمية فيـ الطالب لمكيمياء العضوية والتفكير

المنظومي ,كما أكد الباحثوف عمى وجود عالقة بيف استيعاب الطالب لممفاىيـ العممية والتفكير

المنظومي .

وجاءت دراسة  ,)2010(mooreلتصميـ مقياس ميارات التفكير المنظومي ,حيث انتيج الباحػػثوف

المنػيج التجػ ػريبي ,بمػجموعة واحػدة ) ,(One-Sample T-Testوتمثمت أدوات الدراسة في مقياس
أداء مكوف مف  30بندًا ,يطبؽ عمى عينة مف المجاؿ الطبي ,وأخرى مف المجاؿ التعميمي ,حيث
أشارت أىـ النتائج إلى فاعمية المقياس ,وأثبتت النتائج أيضًا إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التابعة

لمحقؿ التعميمي عف نظيرتيا في الحقؿ الطبي.

وتعتبر دراسة  ,)2004(Despresمف البحوث الوصفية التي ىدفت لوضع تصور لمتفكير المنظومي
ضمف اإلدارة التعميمية لفيـ أفضؿ ألحداث الحياة ,كما سعت لتقديـ بعض االعتبارات لمفكر التعميمي

اإلداري ,وىذا مف خالؿ دراسة الحالة لمجموعات ثالث مف حيث الشكؿ ,التصميـ ,البنية التحتية,
ومف خاللو قدـ الباحث مقترحات لمعمؿ اإلداري ومف أىـ تمؾ المقترحات ضرورة دمج التفكير

المنظومي ضمف المجاؿ التعميمي اإلداري.
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وكما تعتبر دراسة  (2000) Li, Ming-Feمف البحوث الوصفية والتي أشار مف خالليا الباحث بأنو
زاد االىتماـ بالتفكير التصميمي والتفكير المنظومي في مجاؿ التصميـ كثي ًار في الفترة الحديثة ,حيث

أجرى مقارنة عممية بيف التفكير التصميمي والتفكير المنظومي ,حيث جاءت ىذه الدراسة لتعرض

وتناقش جوىر التفكير التصميمي والتفكير المنظومي ,ولتصؿ إلى تبني اقتراح طريقة جديدة لمتصميـ,

فالتصميـ بالطريق ة المقترحة ييدؼ لموصوؿ إلى ثقافة تصميمية متقنة ,فمف خالؿ ىذه الطريقة
المتعمموف يحفزوا في تصور التعمـ وفي تصميـ منظـ لتعمميـ ,كما تعتبر تمؾ الطريقة المقترحة طريقة
بديمة تتضمف التحمي بالطريقة المنظمة والحقيقية لمتفكير المنظومي ,وتسمط الضوء عمى فكر تصميمي

جديد ,حيث اعتنت تمؾ الدراسة:

أ -بأىـ االعتبارات الخاصة بالتفكير المنظومي.

ب-دراسة العالقة بيف التفكير المنظومي والتصميمي.
ت-مقارنة التفكير المنظومي والتصميـ التعميمي المفتوح.
ث-تتبع الجذور الفمسفية لمتفكير المنظومية لمثقافتيف الغربية والشرقية.
ج-فمسفة التصميـ وقواعده بالطريقة التصميمة المقترحة.

هظ ة تحم م عمى اسات المح
 -1من ح ث أغ اض ال اس

الثاهي:

أ افها:

ىدفت ىذه الدراسة إلى تنمية ميارات التفك ير المنظومي لدى طالب الحادي عشر مف خالؿ توظيؼ
استراتيجية التساؤؿ الذاتي ,لذلؾ فقد اتفقت معظـ الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية مف حيث

الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتغير التابع ,وىو تنمية ميارات التفكير المنظومي ,مثؿ دراسة (م ػػينا,)2013 ,
ودراس ػ ػة(العػك ػ ػ ػموؾ ,)2010 ,ودراس ػ ػة(اليعق ػ ػوبي ,)2010 ,ودراسة (ضػ ػ ػػيير ,)2013 ,ود ارس ػ ػ ػ ػػة(أبو
عػػودة )2006 ,ودراسة (عسػ ػػقوؿ وحػػسف ,)2007 ,ودراسة (ع ػػزو ,أبو مموح  ,)2006,ودراسة (
) .moore & others, 2010

في حيف بعض الدراسات كانت تيدؼ إلى اقتراح برامج جديدة لتنمية التفكير المنظومي كما في
دراسة)  ,( Li, Ming-Fe, 2000) ,(Katerina &others, 2014ودراسة),(Despres, 2004

وبعض الدراسات مثؿ دراسة (الحوامده ) 2003 ,تناولت بحث وصفي تحميمي ,بيدؼ الكشؼ عف
تضمف القرآف الكريـ لمتفكير المنظومي.
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 -2من ح ث المههر المستخ م في ال اس :
اتفقت ىذه الدراسة مع أغمب الدراسات السابقة العربية ومنيا األجنبية في استخداميا المنيج التجريبي
ذو تصميـ مجموعتيف تجريبية وأخرى ضابطة ,كمنيج مناسب لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات ,مثؿ

دراسة(ضيير ,)2013 ,دراسة(مينا ,)2013 ,دراسة(العػكموؾ ,)2010 ,ودراسة(اليعقوبي,)2010 ,

ودراسة(عسػػقوؿ وحػػسف ,)2007 ,ود ارسػػة (أبو عػ ػػودة ,)2006 ,ودراسة(ع ػػزو وأبو مموح,)2006 ,
فيما انتيج البعض األخر منيج تجريبي بنائي ولكف بتصميـ مختؿ ذو مجػموعة تجريبية واحػدة (Pair
) ,T-Testكمػا في د ارسػة ) ,( Li, Ming-Fe, 2000كما انتيج بعض الباحثيف المنيج الوصفي
التحميمي كما في د ارسػ ػ ػػة( ,(Despres, 2004ود ارسػ ػ ػ ػ ػػة (الحوامده.) 2003 ,
 -3من ح ث أ اة ال اس :
فق ػ ػػد اتفق ػ ػػت ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة م ػ ػػع بع ػ ػػض الد ارس ػ ػػات ف ػ ػػي اس ػ ػػتخداـ أدوات الد ارس ػ ػػة المتمثم ػ ػػة ف ػ ػػي اختب ػ ػػار

لقيػػ ػ ػ ػػاس ميػػ ػ ػ ػػارات التفكيػ ػ ػ ػ ػػر المنظػ ػ ػ ػ ػػومي ,مثػػ ػ ػ ػػؿ دراسة(ض ػ ػ ػ ػ ػيير ,)2013 ,د ارسػػ ػ ػ ػػة(مينػ ػ ػ ػ ػػا,)2013 ,
ود ارس ػ ػ ػػة( العػ ػ ػ ػػكموؾ ,)2010,ود ارسػػ ػ ػػة (اليعق ػ ػ ػػوبي ,)2010 ,ود ارسػػ ػ ػػة( عسػ ػ ػ ػػقوؿ وح ػ ػ ػ ػػسف,)2007 ,

ود ارسػ ػ ػ ػػة (أبػ ػ ػػو ع ػ ػ ػػودة ,)2006 ,ود ارسػ ػ ػػة (ع ػ ػ ػ ػػزو ,أبػ ػ ػػو ممػ ػ ػػوح  ,)2006,كمػ ػ ػػا اختمفػ ػ ػػت مػ ػ ػػع بعػ ػ ػػض
الدرس ػ ػات حيػ ػػث اسػ ػ ػتخدمت ق ػ ػوائـ تقػ ػػدير مثػ ػػؿ د ارس ػ ػة )2000
ا

Ming-Fe,

 ,(Li,فػ ػػي حػ ػػيف

البعض استخدـ تحميؿ المحتوى كما في د ارسػ ػ ػ ػ ػػة(الحوامده.) 2003 ,
 -4من ح ث مجتمع ع ه ال اس :
تنوعت الدراسات بالنسبة لمعينة الممثمة لممجتمع ,معظـ الدراسات تناولت طالب المرحمة اإلعدادية
مثؿ(ضػ ػ ػػيير ,)2013 ,ودراسة(اليعقوبي ,)2010 ,ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة(عس ػ ػػقوؿ وح ػ ػ ػػسف ,)2007 ,ود ارس ػػة
(أبو ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة ,)2006 ,ودراسة (ع ػػزو وأبو مموح ,)2006 ,كما تناولت بعض الدراسات طالب
الصؼ العاشر كدراسة(العػكموؾ ,)2010 ,وتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة(م ػػينا ,)2013 ,مف حيث
عينة الدراسة المتمثمة في طالب الحادي عشر عموـ ,وتناولت بعض الد ارسػات المينييف في المجاؿ
الطبي والمعمميف كما في دراسة ) ,( moore & others, 2010أما عمى صعيد البحوث الوصفية
فتمثمت بعض العينات كتب ,كما في دراسة (الحوامده.) 2003 ,
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تعق ب عام عمى ال اسات السابق :
 -1استخدمت معظـ الدراسات االختبارات كأدوات لمدراسة ,ويتفؽ الباحث مع ىذه الدراسات في
استخداـ اختبا ًار لمتفكير المنظومي .

 -2اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي لدراسة أثر االستراتيجية المستخدمة مقارن ًة مع

الطريقة التقميدية ,وتتفؽ ىذه الدراسة مع ىذا التوجو حيث استخدمت المنيج التجريبي ,فقسمت
عينة الدراسة إلى مجموعتيف تجريبية وأخرى ضابطة لمقارنة توظيؼ استراتيجية التساؤؿ
الذاتي في تنمية ميارات التفكير المنظومي مقارنة بالطريقة االعتيادية .

ال لممعمـ لتسييؿ تدريس الوحدة المقترحة وفقًا الستراتيجية
 -3استخدمت بعض الدراسات دلي ً
التساؤؿ الذاتي ,عمماً بأنيا تتناسب مع ميارات التفكير المنظومي ,ويستخدـ في الدراسة
ال لممعمـ لتوضيح خطوات تدريس الوحدة المختارة .
الحالية دلي ً

 -4تناولت الدراسات عينات موزعة عمى مراحؿ تعميمية مختمفة ,سواء عمى صعيد المتغير
المستقؿ أو المتغير التابع ,عممًا بأف الدراسات التي استيدفت المرحمة الثانوية خاصة الحادي
عشر قميمة.

 -5جميع الدراسات التي انتيجت المنيج التجريبي أثبتت فاعميتيا ,وىذا يدلؿ عمى أىمية إجراء
الدراسة .

الفائ ة من ال اسات السابق :
 .1بناء اإلطار النظري المتعمؽ باستراتيجية التساؤؿ الذاتي ,وميارات التفكير المنظومي.
 .2بناء أداة الدراسة متمثمة في اختبار تنمية ميارات التفكير المنظومي.
 .3تبني ميارات التفكير المنظومي.
 .4اختيار األساليب اإلحصائية.

 .5تفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة باالستفادة الدراسة السابقة.
 .6تصميـ دليؿ لممعمـ.
 .7الوصوؿ إلى بعض المقترحات وتوصيات لمباحثيف المعنييف بالدراسة.
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ما اختمفت به ال اس الحال عن ال اسات السابق :
بناء عمى ما سػبؽ مػف اسػتعراض لمد ارسػات السػابقة يػرى الباحػث أف الد ارسػة الحاليػة اختمفػت عػف غيرىػا
ً
بما يمي :
 قم ػػة الد ارس ػػات الت ػػي تس ػػتيدؼ ط ػػالب الح ػػادي عش ػػر عم ػػوـ سػ ػواء عم ػػى صػ ػعيد توظي ػػؼ اس ػػتراتيجيةالتساؤؿ الذاتي ,أو عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي.
 تعتبر الدراسة الوحيدة في حد عمـ الباحث التي تتناوؿ قياس فاعمية توظيؼ استراتيجية التساؤؿالذاتي عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي في العموـ الحياتية لطالب الحادي عشر عموـ في

محافظات غزة.
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انفصــم انرابع
انطريقة واإلجراءات


مههر ال اســـــ
مجتمع ال اس
ع ه ال اس
متغ ات ال اس


أ ات ال اس
خط ات ال اس
المعالج اإلحصائ
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الفصـل ال ابـع

الط ق

اإلج اءات

يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ اإلجراءات التي قاـ بيا ,والتي تشمؿ منيج الدراسة
المستخدـ في ىذه الدراسة ,ومجتمعيا ,وعينتيا ,وكيفية اختيارىا ,وتصؼ أداة الدراسة وكيفية إعدادىا,
بناء عميو تطبيؽ أدوات
وكيفية التأكد مف صدقيا وثباتيا ,كما يشمؿ ىذا الفصؿ اإلجراءات التي تمت ً

ىذه الدراسة ,كما تصؼ المعالجا ت اإلحصائية لتحميؿ البيانات والوصوؿ إلى النتائج ,وفيما يمي

التفصيؿ.

أ ًال :مههر ال اس :
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي " وىو المنيج الذي يتـ فيو التحكـ في المتغيرات
المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير واحد يقوـ الباحث بتطويعو وتغييره بيدؼ تحديد وقياس تأثيره
بناء عميو ذلؾ تصميـ
عمى الظاىرة موضع الدراسة "( زيتوف .) 168: 2004 ,ويستعيف الباحث ً
التجريبي ذو المجموعتيف المتكافئتيف ,بحيث يتـ تطبيؽ االختبار القبمي والبعدي لمجموعتيف متكافئتيف

إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية ,كما مبيف في الشكؿ

التالي( :)1- 4




الت

المجم ع التج ب



باست ات ج
التساؤل الذاتي




التطب ق القبمي



لالختبا

التطب ق البع ي
الت

المجم ع الضابط

بالط ق التقم



شكل ( :)1-4التصم م التج بي لم اس
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لالختبا

ثاه اً :مجتمع ال اس :
وقد اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع طالب الصؼ الحادي عشر عموـ بالمدارس الحكومية
بمحافظات غزة البالغ عددىـ( )3398طالبًا موزعيف عمى( )103شعبة في الفصؿ الدراسي األوؿ مف
العاـ الدراسي  2016 – 2015ـ ,وقد تـ اختيار مدرسة المتنبي بنيف بطريقة قصدية البالغ عدد
الطالب الصؼ الحادي عشر عموـ فييا (  )116طالبًا موزعيف عمى ( )4شعب ,وذلؾ ألف الباحث
يعمؿ في تمؾ المدرسة.

ثالثاً :ع ه ال اس :
تكونت عينة الدراسة األساسية مف شعبتيف مف طالب الصؼ الحادي عشر عموـ في مدرسة المتنبي
الثانوية بنيف ,وقد اختي ار بطريقة عشوائية مف ضمف ( )4شعب ,وتتراوح أعمارىـ ما بيف ()17 – 16
عاماً ,حيث تـ توزيعيـ عمى مجموعتيف :مجموعة تجريبية عددىا()33طالباً ومجموعة ضابطة
عددىا()33طالبًا ,وسيتـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي والمجموعة
الضابطة بالطريقة االعتيادية .والجدوؿ رقـ ( (1-4يوضح أفراد العينة :
ج ل قم ( :)1-4ع

أف ا ع ه ال اس لممجم ع التج ب

الم س

الصف

مدرسة المتنبي
الثانوية لمبنيف

الع

الضابط
الهسب المئ

الصؼ الحادي عشر عموـ ( (4تجريبية

33

%50

الصؼ الحادي عشر عموـ ( )3ضابطة

33

%50

المجموع

66

%100

ثالثاً :متغ ات ال اس :
تكونت متغيرات الدراسة مف المتغيرات التالية:
 .3المتغ

المستقل:
المجم ع الضابط

المجم ع التج ب
استراتيجية التساؤؿ الذاتي

 .1المتغ

الطريقة االعتيادية

التابع :ويتمثؿ في متغير واحد ,وىو :ميارات التفكير المنظومي.
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ابعاً :أ ات ال اس :
قام الباحث ببهاء ا

ات التال :

أ -تحميؿ المحتوى لوحدة الخمية في العموـ الحياتية.

ب -اختبار ميارات التفكير المنظومي ,وىي األداة الوحيد التي جمعت مف خالليا المعمومات.
ت -دليؿ لممعمـ لتوظيؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي.

أ -تحم ل المحت ى :
تيدؼ تحميؿ المحتوى إلى تحديد األىداؼ التدريسية تبعًا لميارات التفكير المنظومي في وحدة
(الخمية) ,مف كتاب العموـ الحياتية ,الجزء األوؿ ,لمصؼ الحادي عشر .وقد قاـ الباحث بتحميؿ
المحتوى وفقًا لمخطوات التالية:
 -3تح

اله ف من التحم ل:

تيدؼ عممية التحميؿ إلى اشتقاؽ األىداؼ التعميمية وفقاً لميارات التفكير المنظومي المتضمنة بوحدة
(الخمية) بكتاب العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر ,الجزء األوؿ.



 -1تح

ع ه التحم ل :

شممت عينة التحميؿ الوحدة األولى (الخمية) مف كتاب العموـ الحياتية ,والجدوؿ التالي ( )2-4يبيف
الفصوؿ التي تتضمنيا الوحدة:

ج ل ( :) 1-4الفصوؿ المتضمنة في وحدة الخمية.
الفصل

اسم الفصل

األوؿ

التركيب الكيميائي لمخمية

الثاني

المجاىر والخمية
المجموع

ع

الصفحات
23
22
45
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 -1تح

ح ة التحم ل :

ويقصد بوحدة التحميؿ ":أصغر جزء في المحتوى ويختاره الباحث ويخضعو لمعد والقياس حيث يعتبر
ظيوره أو غيابو أو تك ارره ذو داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ ,وقد تكوف وحدة التحميؿ الكممة أو
الموضوع أو الشخصية المفردة أو مقاييس المسافة والزمف"(طعيمة.)524-523 : 5987,
واختار الباحث الصفحة كوحدة تحميؿ يعتمد عمييا في رصد فئات التحميؿ.
 -4تح

فئات التحم ل :

وىي العناصر الرئيسية أو الثانوية التي يتـ وضع وحدات التحميؿ فييا ,سواء أكانت كممة أو
موضوع أو قيـ أو غيرىا ,والتي يمكف يمف وضع كؿ صفة مف صفات المحتوى فييا أو تصنيفيا
عمى أساسيا( طعيمة.) 62 :5987,
وحدد الباحث فئات التحميؿ في ىذه الدراسة ميارات التفكير المنظومي.
 -5تح

ح ة التسج ل :

وىي أصغر وحدة يظير مف خالليا تكرار الظاىرة ( شحاتة والنجار.) 89 :2223 ,
وقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة الصفحة التي تظير فييا فئات التحميؿ كوحدة لمتسجيؿ.
 -6تح

ض ابط عمم

التحم ل :

أ -يتـ التحميؿ في ضوء إطار محتوى كتاب العموـ الحياتية لمحادي عشر ,الجزء األوؿ .
ب-يقتصر التحميؿ عمى الوحدة األولى(الخمية)مف كتاب العموـ الحياتية ,الجزء األوؿ.
ت-يشمؿ التحميؿ األنشطة ,وأسئمة التقويـ.

ث-التحميؿ في ضوء ميارات التفكير المنظومي ومياراتيا الفرعية.
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 -7ص ق أ اة تحم ل المحت ى :
صدؽ األداة ىو أف تقيس األداة ما وضعت لقياسو بحيث يعطي صورة كاممة وواضحة لمقدرة
األداة عمى قياس الخاصية المراد قياسيا .وقد تـ تقدير صدؽ األداة باالعتماد عمى صدؽ
المحكميف ,حيث عرضت األداة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المختصيف ممحؽ رقـ (,)5
بيدؼ التأكد مف مراج عة فئات التحميؿ ,ومدى تمثيميا لميارات التفكير المنظومي ,وفي ضوء أراء
المحكميف قاـ الباحث بإجراء التعديالت الالزمة عمى قائمة األىداؼ وفقًا لميارات التفكير المنظومي
ممحؽ رقـ(.)3
 -8ثبات التحم ل:
 -8أ  .ثبات التحم ل عب ا ف ا :
ويقصد بو مدى االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي توصؿ إليو الباحث وبيف نتائج التحميؿ التي
توصؿ إلييا المختصوف في مجاؿ تدريس العموـ الحياتية ,وذلؾ بعد االتفاؽ عمى جميع اإلجراءات
الخاصة بالتحميؿ  ,وقد استعاف الباحث بمعمـ يدرس نفس المنياج ,وطمب منو إجراء تحميؿ محتوى
بشكؿ مستقؿ ,ثـ قاـ الباحث حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىولستي لحساب معامؿ االتفاؽ
مف قبؿ المحمميف.
معامل الثبات = عدد نقاط االتفاؽ( /عدد نقاط االتفاؽ +عدد نقاط االختالؼ) * %100
(طعيمو)134 :1987 ,
ج ل ( :)3-4معامؿ الثبات عبر األفراد لتحميؿ وحدة الخمية.
ا

اف الهاتج
من عمم
التحم ل

تحم ل الباحث

تحم ل المعمم

هقاط االتفاق

هقاط االختالف

78

70

70

8

معامل الثبات
%89.7

يتضح مف الجدوؿ ( )3-4اف نسبة االتفاؽ بيف تحميؿ الباحث والمعمـ كانت  ,%89.7مما
يدؿ عمى ثبات تحميؿ الباحث عبر األفراد.
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 -8ب .ثبات التحم ل عب ال من:
تـ إعادة تحميؿ وحدة الخمية مف قبؿ الباحث مرة أخرى بعد شير مف التحميؿ األوؿ والجدوؿ
( )4-4يبيف نتائج التحميؿ :
ج ل ( :)4-4نتائج تحميؿ المحتوى عبر الزمف لتحديد األىداؼ وفقًا لميارات التفكير المنظومي
ا

اف الهاتج
من عمم
التحم ل

التحم ل ا ل التحم ل الثاهي هقاط االتفاق هقاط االختالف
74

74

78

معامل الثبات

4

%94.8

تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىولستي :
معامؿ الثبات = عدد نقاط االتفاؽ( /عدد نقاط االتفاؽ +عدد نقاط االختالؼ) * %100
وبناء عمى التحميؿ
وكاف معامؿ الثبات =  ,%94.8وىذا يدؿ عمى ثبات عالي لمتحميؿ عبر الزمف,
ً
تـ تحديد ميارات التفكير المنظومي المتضمنة في الوحدة كما في الممحؽ (.)2

ب -اختبا مها ات التفك
 -1تح

المهظ مي :

الما ة ال اس :

وىي الوحدة الدراسية التي تـ اختيارىا مف كتاب العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر عموـ (وحدة
بناء عميو أثمرت ورشة
الخمية) ,عممًا بأف الباحث استعاف بمجنة مبحث العموـ الحياتية-ممحؽ( ,)6و ً

العمؿ عمى مالئمة الوحدة المقترحة لتوظيؼ ميارات التفكير المنظومي ,والجدوؿ ( )5-4يبيف تقسيـ

الدروس:
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جدول( :)5-4تنفيذ دروس الوحدة األولى
ال ح ة ا لى – الخم
الت ك ب الك م ائي

الفصؿ

المجا

الخم

عنواف الدرس

عدد الحصص

عنواف الدرس

عدد الحصص

حصة توضيحية

1

المجاىر

2

تركيب الخمية

2

خصائص عامة لمخاليا

1

المركبات العضوية

1

مكونات الخمية

1

الكربوىيدرات

2

عضيات صناعة البروتيف

1

الميبيدات

2

عضيات حماية الخمية

1

البروتينات

1

الطاقة واليضـ

1

اإلنزيمات

2

التضاعؼ

1

الشكؿ والدعامة في الخمية

2

الحموض النووية

1

المجموع

12

األوؿ

الفصؿ
الثاني

طرؽ انتقاؿ المواد عبر
األغشية

 -2تح

المجموع

2
12

اله ف من االختبا :

ىدؼ االختبار إلى قياس مدى تأثير استراتيجية التساؤؿ الذاتي عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي
لدى المجموعة التجريبية بعد االنتياء مف تدريس االستراتيجية.
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 -3تصم م ج ل م اصفات لالختبا :
بناء عمى نتيجة تحميؿ المحتوى ,حيث تـ تحديد األوزاف النسبية
قاـ الباحث بإعداد جدوؿ موصفات ً
ألجزاء المحتوى ,والجدوؿ (  )6-4يبيف ذلؾ:
ج ل( :) 6-4يوضح جدوؿ مواصفات إعداد االختبار.
المها ة

ت

تصه ف

.5



.2



.3



.4



.5



المهظ م



المجم ع

المهظ م

است الل
عالقات

المهظ م
تحم ل

المهظ م
تكب

المهظ م
تق م

ا

ع

اف

11

ال ن

ع فق ات

الهسبي

االختبا

%14.1

2

ع

ت

ال جات

12

السؤال

األوؿ

17

%21.7

4

16

الثاني

30

%38.4

6

24

الثالث

13

%16.6

2

12

الرابع

1

8

الخامس

15

72

ه ع الفق ات

تصنيؼ مفاىيـ-مقالي محدود

مخطط مفاىيمي-استنتاج

تحميؿ مخطط مفاىيمي-مقارنة

7
78

8.9
%
%100

تركيب مخطط مفاىيمياكتشاؼ أخطاء مخططمفاىيمي وتصحيحيا

 -4إع ا فق ات االختبا :
لقد استفاد الباحث مف األدبيات والدراسات السابقة التي تحدثت عف ميارات التفكير المنظومي,
حيث صمـ اختبا ًار مكوف مف خمس أسئمة رئيسة متفرع منيا خمسة عشر سؤاؿ فرعي ,حيث الجدوؿ

( )6-4السابؽ يبيف عدد وشكؿ فقرات االختبار حسب الميارة المستيدفة:
وقد راعى الباحث عند صياغة بنود االختبار التالي:
أ -أف تكوف البنود سميمة لغويًا ,وعمميًا.
ب-أف تكوف البنود شاممة لموحدة الدراسية المختارة.
ت-أف تكوف األسئمة مناسبة لمستوى الطالب.
ث-أف تكوف األسئمة محددة وواضحة وخالية مف الغموض.
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 -5كتاب تعم مات االختبا :
قاـ الباحث بتقديـ عدة تعميمات وارشادات لمطالب في الصفحة األولى ,واشتممت عمى -:
أ -البيانات األولية قبؿ البدء باإلجابة عف األسئمة.
ب-اليدؼ مف االختبار.
ت-كيفية اإلجابة عف الفقرات.
ث-عدد أسئمة االختبار.

ج-عدد صفحات االختبار.
ح-زمف االختبار.

خ-مجموع درجات االختبار.
 -6تحك م االختبا :
بعد إعداد االختبار في صورتو األولية ,قاـ الباحث بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف
مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية ,ومشرفيف تربوييف في و ازرة التربية والتعميـ,
وبعض مدرسي العموـ الحياتية – ممحؽ رقـ ( – )1وذلؾ إلبداء أراءىـ ومالحظاتيـ حوؿ
النقاط التالية-:
أ -مدى مالئمة فقرات االختبار لمغرض المعد مف أجمو عمميًا ولغويًا.

ب-مدى صحة صياغة فقرات االختبار .

ت-مدى الصحة اإلمالئية لفقرات االختبار .
ث-إضافة وحذؼ ما يرونو مناسب في التحكيـ .
كما أف الممحؽ رقـ ( ) 4يوضح بطاقة تحكيـ اختبار ميارات التفكير المنظومي في وحدة الخمية ,وقد
اقترح السادة المحكموف التعديالت التالية-:
أ -استبداؿ بعض البدائؿ لكونيا ضعيفة.

ب-حذؼ بعض األسئمة التي ال تؤثر عمى المحتوى المراد قياسو ,والتي تشمؿ عمى أفكار
متشابية وذلؾ نظ ًار لطوؿ االختبار.

ت-تعديؿ بعض األخطاء في الصياغة المغوية.
ث-مراعاة الدقة في األشكاؿ والصور.

وبعد إجراء التعديالت المطموبة أصبح االختبار جاى اًز لمتطبيؽ االستطالعي.
66

 -7التطب ق االستطالعي لالختبا :
قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف طالب الثاني عشر عموـ ,وكانت العينة مكونة
مف ( )30طالبًا ,مف مدرسة المتنبي بنيف – وقد تـ التطبيؽ قبؿ البدء بالتجربة بأسبوع وقد ىدفت
العينة االستطالعية إلى -:
أ -تحديد زمف االختبار.
ب-إيجاد معامؿ الصعوبة ,ومعامؿ التمييز لفقرات االختبار.
ت-التأكد مف صدؽ االختبار ,وذلؾ بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي.
ث-حساب ثبات االختبار.
 -8تح

من االختبا :

تـ حساب زمف االختبار عف طريؽ المتوسط الحسابي لزمف استجابة أوؿ طالب انتيى مف االستجابة
عمى فقرات االختبار حيث بمغ ( )45دقيقة ,بينما زمف استجابة آخر طالب عمى فقرات االختبار بمغ
( )70دقيقة ,لذا فقد كاف متوسط الزمنيف بالتقريب يساوي( )60دقيقة ,وىو الزمف المناسب لالستجابة
عمى أسئمة اختبار التفكير المنظومي.
 -9تصح ح االختبا :
تـ تصحيح االختبار بعد إجابة طالب العينة االستطالعية عمى فقراتو ,حيث اتبع الباحث آلية لتوزيع
الدرجات وجاءت مفصمة كما في الجدوؿ (:)7-4
ج ل( :)7-4آلية توزيع درجات االختبار
قم

مجم ع

الفق ة

ال جات

تصه ف الشكل

1

 6جات

 -ج لكل به

المهظ مي

2

 6جات

 -ج لكل به

المها ات

آل
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ت

ع ال جات

مجم ع ال جات
حسب كل مها ة
 12ج

 ج لمبه ا ل أخ ى لمثاهي.3

 4جات

4

 4جات

 جت ن لمبه الثالث ,ح ث أههتحسب ج لذك العالق

ا خى

لت ض حها.
 ج لمبه ا لاست الل

ج لمثاهي.

 جت ن لمبه الثالث ,ح ث أههتحسب ج لذك العالق

ا خى

العالقات

لت ض حها.

المهظ م

 جت ن لمبه ا ل ,ح ث أههتحسب ج لذك العالق

 61درجة

ا خى

لت ض حها.

5
 4درجات

 جت ن لمبه الثاهي ,ح ث أههتحسب ج لذك العالق

ا خى

لت ض حها.
6

4

جات

 ج لكل به عمى المخطط . جت ن لمبه ا ل ,ح ث أههتحسب ج لذك ه ع التغ

7

 4جات

ا خ ى لت ض حه.
 جت ن لمبه الثاهي ,ح ث أههتحسب ج لذك المب ئ ا خ ى
لت ض حه.

تحم ل الشكل
المهظ مي

8

جت ن

 ج لذك السبب. -ج لت ض ح االستهتاج.

9

 4جات

 -ج لكل به في المقا ه .

10

 4جات

 -ج لكل به في الج ل.

11

 4جات

 ج لكل به عمى المخططالمفا مي.
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 24ج

ت ك ب الشكل
المهظ مي

تق م الشكل
المهظ مي

12

 6جات

13

 6جات

14

 6جات

15

 8جات

 ج لكل به عمى المخططالمفا مي.
 ج لكل به عمى المخططالمفا مي
 -ج لكل به عمى المخطط

 12ج

المفا مي.
 -ج لتح

الخطأ.

 ج لتصح ح الخطأ.المجم ع

 8جات
 72ج

وبذلؾ تكوف الدرجة التي حصؿ عميو الطالب محصورة بيف ( )72-0درجة ,حيث تكوف
االختبار مف ( )15فقرة في صورتو النيائية.
 -10تحم ل هتائر االختبا :
بعد أ ف تـ تطبيؽ اختبار التفكير المنظومي عمى طمبة العينة االستطالعية ,ثـ تحميؿ نتائج إجابات
الطمبة عمى االختبار وذلؾ بيدؼ التعرؼ إلى:
أ.

معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.

ب .معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
ت .صدؽ االختبار.
ث.ثبات االختبار.
ولكي يحصؿ الباحث عمى معامؿ تمييز لكؿ فقرة مف فق ارت االختبػار ,قػاـ بتقسػيـ الطػالب إلػى
مجمػػوعتيف مجموعػػة عمي ػا ضػػمت  %27مػػف مجمػػوع الطػػالب ,وىػػـ الطػػالب الػػذيف حصػػموا عمػػى أعمػػى
الػػدرجات فػػي االختبػػار ,ومجموعػػة دنيػػا ضػػمت  %27مػػف مجموعػػة الطػػالب الػػذيف حصػػموا عمػػى أدنػػى
الػدرجات فػػي االختبػار ,وقػػد بمػػغ عػدد طػػالب كػؿ مجموعػػة ( )8طػػالب ,كمػا أخػػذ جميػع األفػراد لحسػػاب
معامؿ الصعوبة.
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 .10أ -حساب معامل الصع ب :
اليدؼ مف حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعوبتيا عف
 0.20أو تزيد عف  , 0.80فإذا كاف معامؿ الصعوبة ( )1فيذا يدؿ عمى أف السؤاؿ سيؿ جداً  ,أما

صفر  ,فيذا يدؿ عمى أف السؤاؿ صعبًا جدًا ,ويحسب بالمعادلة التالية( ,عبد
إذا كاف معامؿ الصعوبة ًا
المنعـ:)2015 ,
مجموع الدرجات المحصمة عمى السؤاؿ
عدد الطالب × درجة السؤاؿ

معامل الصعوبة=

والجدوؿ رقـ ( )8-4يبيف معامؿ الصعوبة لفقرات اختبار ميارات التفكير المنظومي.
ج ل قم ( :)8-4معامؿ الصعوبة لفقرات اختبار ميارات التفكير المنظومي
م

معامل الصع ب

م

معامل الصع ب

1

0.43

9

0.33

2

0.51

10

0.41

3

0.40

11

0.35

4

0.43

12

0.46

5

0.38

13

0.43

6

0.3

14

0.62

7

0.42

15

0.52

8

0.5

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت الصعوبة كانت مناسبة لجميع الفقرات ,وتتراوح ما بيف
( )0.62 – 0.3وعميو فإف جميع الفقرات مقبولة.
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 .10ب  -حساب معامل التم /
ويقصد بو قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة مف حيث الفروؽ الفردية بينيـ ,وقدرتيا أيضاً عمى
التمييز بيف الفئة العميا والفئة الدنيا ,وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حذؼ
الفقرات التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف  0.20ألنيا تعتبر ضعيفة ,ويحسب بالمعادلة التالية (عبد
المنعـ:)2015 ,
معامل تم

مج س – مج ص

الفق ة=

د×ف

حيث أنو ,مج س  :مجموع الدرجات التي حصمت عمييا الفئة العميا.
مج ص  :مجموع الدرجات التي حصمت عمييا الفئة الدنيا.
د  :الدرجة المخصصة لمسؤاؿ.

ف  :عدد أفراد إحدى المجموعتيف.

والجدوؿ التالي رقـ ( )9-4يبيف معامؿ التمييز لفقرات اختبار ميارات التفكير المنظومي.
ج ل قم ( :)9-4معامؿ التمييز لفقرات اختبار ميارات التفكير المنظومي
م

معامل التم

م

معامل التم

1

0.54

9

0.56

2

0.39

10

0.75

3

0.56

11

0.43

4

0.56

12

0.56

5

0.31

13

0.35

6

0.47

14

0.40

7

0.53

15

0.54

8

0.50

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت التمييز كانت مناسبة لجميع الفقرات ,وتتراوح ما بيف
( )0.75 – 0.31وعميو فإف جميع الفقرات مقبولة.
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 .10ت  -ص ق االختبا :
يقصػد بالصػػدؽ ىػو أف تقػػيس األداة مػا وضػػعت لقياسػػو ,ويمثػؿ صػػدؽ االختبػار إحػػدى الوسػػائؿ
اليامة في الحكـ عمى صالحيتو ,وتحقؽ الباحث مف صدؽ االختبار باستخداـ طريقتيف وىما كالتالي:
 .10ت - 1 .ص ق المحكم ن :
ت ػػـ إعػػػداد االختب ػػار فػ ػػي ص ػػورتو األوليػػػة وعرض ػػو عمػ ػػى مجموع ػػة مػػػف المحكم ػػيف مػ ػػف ذوي

االختصػػاص ممحػػؽ رقػػـ ( )1وذلػػؾ السػػتطالع آرائيػػـ ومالحظػػاتيـ ,واج ػراء التعػػديالت الالزمػػة ,مػػف
حيػػث السػػالمة المغويػػة ,ومػػدى شػػمولية الميػػارات لوحػػدة الد ارسػػة ,ومػػدى انتمػػاء فق ػرات اختبػػار ميػػارات
ػاء عم ػػى آراء المحكم ػػيف الت ػػي بمغ ػػت نس ػػبة اتف ػػاقيـ عم ػػى مف ػػردات
التفكي ػػر المنظ ػػومي ,وت ػػـ تعديم ػػو بن ػ ً
االختبار  ,%85حيث يرى الباحث أف ىذه نسبة معقولة العتماد الفقرات في االختبار.


 .10ت  - 2 .ص ق االتساق ال اخمي :
تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار عف طريػؽ تطبيػؽ االختبػار المعػد عمػى عينػة اسػتطالعية مكونػة
م ػػف ( )30طالبػ ػًا ,وت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ االرتب ػػاط (بيرس ػػوف) ب ػػيف درج ػػات ك ػػؿ فقػ ػرة م ػػف فقػ ػرات االختب ػػار
والدرجة الكمية لالختبار  ,وذلؾ باسػتخداـ البرنػامج اإلحصػائي ( )spssوالجػدوؿ( )10-4التػالي يوضػح
ذلؾ.
الج ل قم ()10-4
معامل ا تباط كل فق ة من فق ات االختبا مع ال ج الكم
قم

معامل

قم

قم

معامل

لالختبا 

ق م ال الل

السؤال

اال تباط
**0.574

ال الل
0.001

2

**0.488

0.006

10

3

**0.625

0.000

11

**0.536

4

**0.569

0.001

12

**0.633

0.000

5

**0.474

0.008

13

**0.545

0.002

6

**0.578

0.001

14

**0.527

0.003

7

**0.635

0.000

15

**0.746

0.000

8

*0.407

0.026

1

السؤال

اال تباط
**0.522

0.003

**0.743

0.000
0.002

9

**رالجدولٌةعنددرجةحرٌة()28وعندمستوىداللة( 0.463=)0.01
*رالجدولٌةعنددرجةحرٌة()28وعندمستوىداللة(0.361=)0.05

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة (.)0.01,0.05
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 .10ث  -ثبات االختبا :
ويعرؼ ثبات االختبار "أف يعطي االختبار النتائج نفسيا تقريباً إذا أعيد تطبيقو عمى الطالب
أنفسيـ مرة ثانية.
وقد تـ إيجاد ثبات االختبار باستخداـ طريقتي التجزئة النصفية واعادة االختبار عمى النحو
التالي :
 .10ث  - 1.ط ق التج ئ الهصف :
قاـ الباحث بقيس معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ,حيث تـ تجزئة األسئمة إلى نصفيف,
واعتبرت األسئمة ذات األرقاـ الفردية ىي أسئمة النصؼ األوؿ ,واألسئمة الزوجية ىي أسئمة النصؼ
الثاني ,ثـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف النصؼ األوؿ مف االختبار والنصؼ الثاني مف االختبار
فكاف (,)26862ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براوف لحساب معامؿ ثبات االختبار الكمي مف المعادلة
التالية (كاظـ.)55622225

حيث (ـ) :معامؿ ثبات االختبار ,و(ر) :معامؿ ارتباط العبارات الزوجي ة مع العبارات الفردية
وبالتعويض في المعادلة السابقة ينتج معامؿ الثبات( ,)2.884ويتضح مف ما سبؽ أف االختبار يتمتع
بدرجة ثبات جيدة.

 .10ث - 2 .الثبات عن ط ق إعا ة تطب ق االختبا :
حيػػث تػػـ تطبي ػػؽ االختبػػار مػ ػرتيف عمػػى العين ػػة االسػػتطالعية نفس ػػيا بفاصػػؿ زمن ػػي مدتػػو ثالث ػػة
أس ػػابيع ,وت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػوف ب ػػيف درج ػػات الط ػػالب ف ػػي التطبي ػػؽ األوؿ ودرج ػػاتيـ ف ػػي
التطبيػػؽ الثػػاني فكػػاف ( ,)2.952وىػػي قيمػػة تطمػػئف الباحػػث إلػػي تطبيػػؽ االختبػػار عمػػي عينػػة الد ارسػػة,
وبذلؾ تأكد مف صدؽ وثبات اختبار ميارات التفكير المنظومي.
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ت -إع ا ل ل المعمم :
يعرؼ دليؿ المعمـ بأنو كتيب يرجع إليو المعمـ ويسترشد بو في تدريس وحدة ما .وتستيدؼ الدراسة

الحالية تقصي فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات التفكير المنظومي لدى طالب
الحادي عشر عموـ.

لذلؾ قاـ الباحث بإعداد دليؿ المعمـ وفقًا لمخطوات التالية:
 .1االط الع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المختصة بكيفية دمج ميارات التفكير المنظومي
في محتوى المنيج الدراسي.
 .2االطالع عمى محتوى وحدة الخمية في كتاب العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر الجزء األوؿ.
 .3تحديد اليدؼ مف الدليؿ ويتمثؿ في:
أ .صياغة األىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا بشكؿ صحيح.
ب.تحديد المادة العممية التي يسعى المعمـ لتعميميا لمطالب.
ت.تحديد االنشطة التعميمية التعممية المناسبة لممحتوى التعميمي.
ث.تحديد وتجييز األدوات والمواد الالزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية.
ج .تحديد أساليب التقويـ المناسبة لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ التعميمية.
ح .وضع الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ الدروس.
 .4عرض الدليؿ عمى مجموعة مف معممي العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر ,ومشرفي العموـ,
ومجموعة مف األستاذة المختصيف في المناىج وطرؽ التدريس ,وذلؾ إلبداء آرائيـ في الدليؿ,
مف حيث :
أ .مدى شمولية الدليؿ لمحتوى وحدة الخمية.
ب.مالئمة توظيؼ األنشطة لميارات التفكير المنظومي.
ت.مدى مناسبة الدليؿ لمستوى طالب الصؼ لحادي عشر .
ث.الصحة العممية والمغوية.
ج .حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى.
 .5تعديؿ الدليؿ بناء عمى آراء المحكميف ومالحظاتيـ ,وخروج الدليؿ في صورتو النيائية كما في
ممحؽ (. )2
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 .6تطبيؽ وتنفيذ الدليؿ :قاـ الباحث بنفسو بتنفيذ الدروس مع طالب المجموعة التجريبية خالؿ
الفترة (2015/9/2ـ ) إلى ( 2015/10/24ـ ) حيث بمغ مجموع الحصص لتنفيذ دروس
الدليؿ (  ) 24حصة تـ تنفيذىا بمعدؿ ( أربع حصص ) أسبوعياً لمدة ستة أسابيع كاممة.

ضبط إج اءات ال اس :
حرص الباحث عمى ضمانة سالمة نتائج الدراسة مف خالؿ تجنب المتغيرات الدخيمة ,فقد قاـ
بضبط تكافؤ المجموعتيف التجريبية ,والضابطة ,مف خالؿ المتغي ارت التالية-:
 .5التحصيؿ السابؽ في مادة العموـ الحياتية.
 .2التحصيؿ العاـ.

 .3االختبار القبمي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية الختبار التفكير المنظومي.
وفيما يمي عرض موجز لتكافؤ المجموعتيف لكؿ مف المتغيرات السابقة:
أ الً -التحص ل في العم م الح ات :
تـ رصد درجات الطالب في مادة العموـ الحياتية لمعاـ الماضي ,قبؿ بدء التجريب واستخرجت

الدرجات لضبط متغير التحصيؿ في العموـ الحياتية ,وتـ استخداـ اختبار) (tلمتعرؼ عمى الفروؽ بيف
المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ البدء في التجربة ,والجدوؿ ( ) 33-4يوضح ذلؾ:
ج ل( :)33-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة" ت "ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف
متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية لمتغير التحصيؿ في العموـ الحياتية.
المتغ
التحص ل في

العم م الح ات

االهح اف

المجم ع

الع

المت سط

تج ب

33

89.182

9.422

ضابط

33

84.030

12.677

المع ا ي

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )64وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )64وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α
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"ت "

1.874

قم

ال الل
0.066

مست ى
ال الل

غ

ال

إحصائ اً

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ( )tالمحسوبة في المقارنة بيف متوسطي المجموعتيف كانت
أصغر مف قيمة ( )tالجدولية ,وىذا يعني أف قيمة ( )tالمحسوبة غير دالة إحصائيًا عند مستوى
() 2625؛ أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط المجموعة التجريبية مع متوسط
المجموعة الضابطة  ,وىذا يدؿ عمى أف ىاتاف المجموعتاف متكافئتاف مف حيث التحصيؿ في العموـ
الحياتية.
ثاه اً -التحص ل العام:
تـ رصد درجات الطالب في التحصيؿ العاـ لمعاـ الماضي ,قبؿ بدء التجريب واستخرجت
الدرجات لضبط متغير التحصيؿ العاـ ,وتـ استخداـ اختبار) (tلمتعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف
الضابطة والتجريبية قبؿ البدء في التجربة ,والجدوؿ ( )31-4يوضح ذلؾ:
ج ل ( :)12-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة" ت "ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ
بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية لمتغير التحصيؿ في العاـ.
المتغ

التحص ل العام

االهح اف

المجم ع

الع

المت سط

تج ب

33

87.155

9.728

ضابط

33

84.255

9.608

المع ا ي

"ت "

1.218

قم

ال الل
0.228

مست ى
ال الل

غ

ال

إحصائ اً

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )64وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )64وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ( )tالمحسوبة في المقارنة بيف متوسطي المجموعتيف كانت
أصغر مف قيمة ( )tالجدولية ,وىذا يعني أف قيمة ( )tالمحسوبة غير دالة إحصائيًا عند مستوى
() 2625؛ أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط المجموعة التجريبية مع متوسط
المجموعة الضابطة ,وىذا يدؿ عمى أف ىاتاف المجموعتاف متكافئتاف مف حيث التحصيؿ العاـ.
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ثالثاً -التطب ق القبمي الختبا التفك

المهظ مي:

تـ رصد درجات الطالب في االختبار القبمي ,قبؿ بدء التجريب واستخرجت الدرجات لضبط
متغير التحصيؿ في االختبار القبمي .وتـ استخداـ اختبار) (tلمتعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف
الضابطة والتجريبية قبؿ البدء في التجربة ,والجدوؿ ( ) 31-4يوضح ذلؾ:
ج ل( :)31-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة" ت "ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف متوسطي
درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ القبمي الختبار التفكير المنظومي.
المتغ

الع

المت سط

المجموعة التجريبية

33

1.091

1.444

المجموعة الضابطة

33

1.000

1.750

است الل عالقات

المجموعة التجريبية

33

0.364

0.742

المهظ م

المجموعة الضابطة

33

0.091

0.384

المجموعة التجريبية

33

0.606

1.116

المجموعة الضابطة

33

0.667

1.080

المجموعة التجريبية

33

1.818

1.446

المجموعة الضابطة

33

1.182

1.380

المجموعة التجريبية

33

0.061

0.242

المجموعة الضابطة

33

0.091

0.292

المجموعة التجريبية

33

3.939

2.235

المجموعة الضابطة

33

3.030

2.365

تصه ف المهظ م

تحم ل المهظ م

ت ك ب المهظ م

تق م المهظ م

ال ج الكم

لمتفك

المهظ مي

الع ه

االهح اف
المع ا ي

قم

(ت)
0.230

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )64وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α
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اإلحصائ
0.819

اإلحصائ
غ

ال

إحصائ اً

1.874

0.065

غ

ال

إحصائ اً

-0.224

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )64وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α

ال الل

ال الل

0.823

غ

ال

إحصائ اً

1.829

0.072

غ

ال

إحصائ ًا

-0.459

0.648

غ

ال

إحصائ ًا

1.605

0.113

غ

ال

إحصائ اً

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ( )tالمحسوبة في المقارنة بيف متوسطي المجموعتيف كانت
أصغر مف قيمة ( )tالجدولية ,وىذا يعني أف قيمة ( )tالمحسوبة غير دالة إحصائيًا عند مستوى

() 2625؛ أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط المجموعة التجريبية مع متوسط
المجموعة الضابطة ,وىذا يدؿ عمى أف ىاتاف المجموعتاف متكافئتاف مف حيث التحصيؿ في االختبار

المعد لمدراسة.

إج اءات ال اس :
لقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة:
 -1االطػػالع عمػػى األدب التربػػوي ,والد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة باسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي ,والد ارسػػات
الخاصة بتنمية ميارات التفكير المنظومي في مادة العموـ الحياتية.

 -2تحميؿ محتوى وحدة الخمية واعادة صياغة محتوى األنشطة وفقاً لميارات التفكير المنظومي.

 -3أعػ ػ ػػد الباحػ ػ ػػث اختبػ ػ ػػار ميػ ػ ػػارات التفكيػ ػ ػػر المنظػ ػ ػػومي ,وعرض ػ ػ ػو عمػ ػ ػػى مجموعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف المحكمػ ػ ػػيف
والمتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ طػػرؽ تػػدريس العمػػوـ ,ومػػف أسػػاتذة الجامعػػات ,ومشػػرفي ومعممػػي العمػػوـ؛
إلجراء التعديالت الالزمة (ممحؽ.)5-

 -4أع ػػد الباح ػػث دلي ػػؿ المعم ػػـ ف ػػي وح ػػدة الخمي ػػة بن ػػاء عم ػػى اس ػػتراتيجية التس ػػاؤؿ ال ػػذاتي وعرض ػػو عم ػػى
مجموعة مف المحكميف ذوي االختصاص والمشرفيف ,والمعمميف.
 -5قػػػاـ الباحػػػث باختيػ ػػار فصػ ػػميف بطريقػ ػػة عش ػ ػوائية مػػػف أصػ ػػؿ ( )4فص ػ ػوؿ لتطبيػ ػػؽ التجربػ ػػة ,لتكػ ػػوف
المجموعة التجريبية مكونة مف ( )33طالب ,والمجموعة الضابطة مكونة مف ( )33طالب.

 -6قػػاـ الباحػػث باختيػػار بطريقػػة عش ػوائية عينػػة اسػػتطالعية لمتحميػػؿ اإلحصػػائي الختبػػار الد ارسػػة م ػػف
مدرسة المتنبي لمبنيف مف طالب الصؼ الثاني عشر وعددىـ ( )32طالباً.

 -7طبػؽ الباحػػث اختبػار التفكيػػر المنظػومي عمػػى العينػػة االسػتطالعية لحسػػاب زمػف االختبػػار ,وحسػػاب
معامػػؿ السػػيولة والتمييػػز ,ولمتأكػػد مػػف صػػدقو وثباتػػو ,وصػػالحيتو لمتطبيػػؽ ,والوصػػوؿ إلػػى الصػػورة
النيائية لو.

 -8طبػػؽ الباحػػث اختبػػار التفكيػػر المنظػػومي قبػػؿ تطبيػػؽ التجربػػة يػػوـ الخمػػيس الموافػػؽ 2255/8/27ـ
وذلػ ػ ػػؾ لمتحقػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف تكػ ػ ػػافؤ المجمػ ػ ػػوعتيف التجريبيػ ػ ػػة والضػ ػ ػػابطة بحسػ ػ ػػاب المتوسػ ػ ػػطات الحسػ ػ ػػابية
واالنحرافات المعيارية التي أكدت التكافؤ بيف المجموعتيف.
 -9بػ ػػدأ الباحػ ػػث بتطبي ػ ػػؽ الد ارسػ ػػة يػ ػػوـ األربع ػ ػػاء الموافػ ػػؽ 2255/9/2ـ ,حيػ ػػث ق ػ ػػاـ الباحػ ػػث بت ػ ػػدريس
المجموعػػة التجريبيػػة باسػػتخداـ اسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي ,وتػػدريس المجموعػػة الضػػابطة بالطريقػػة

االعتيادية ,حيث تـ تطبيؽ التجربة مف فترة (2255/9/2ـ إلى 2255/52/24ـ).
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 -11طب ػ ػػؽ الباح ػ ػػث اختب ػ ػػار التفكي ػ ػػر المنظ ػ ػػومي البع ػ ػػدي عم ػ ػػى المجم ػ ػػوعتيف ي ػ ػػوـ الخم ػ ػػيس المواف ػ ػػؽ
2255/52 /29ـ.
 -11تـ جمع البيانات واجراء المعالجات اإلحصائية واستخراج النتائج.
 -12تـ عرض النتائج ,ومناقشتيا ,وتفسيرىا في ضوء فروض الدراسة.

 -13قدـ الباحث التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنو النتائج.

ا سال ب اإلحصائ

المستخ م في ال اس :

تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية في ىذا البحث:
 -5اختبار .independent sample T.test
 -2مربع إيتا( )η 2لمكشؼ عف حجـ التأثير.
 -3معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ لتقدير فاعمية االستراتيجية.
 -4معاممي بيرسوف وسبيرماف لحساب ثبات االختبار.
 -5معاممي الصعوبة والتمييز.
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انفصم اخلامس
نتائج اندراسة وتفسريها


اإلجاب المتعمق بالسؤال ا ل تفس ا
اإلجاب المتعمق بالسؤال الثاهي تفس ا
اإلجاب المتعمق بالسؤال الثالث تفس ا
ت ص ات ال اس
مقت حات ال اس
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الفصل الخام
هتائر ال اس

مهاقشتها

يتناوؿ ىذ الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحث ,والمتعمقة بيدؼ الدراسة المتمثؿ في
"حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي "  " spssفي معالجة بيانات الدراسة ,وسيتـ عرض النتائج التي
تـ التوصؿ إلييا ,وكذلؾ مناقشة النتائج وتفسيرىا وفي ضوئيا وضع الباحث مجموعة مف التوصيات

والمقترحات.

اإلجاب المتعمق بالسؤال ا ل تفس ا:
ينص السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة عمى " :ل ج ف ق ذ

جات كالً من المجم ع التج ب

المجم ع الضابط الختبا تهم

الل احصائ

مها ات التفك

ب ن مت سطي
المهظ مي ؟

ولإلجاب ػػة ع ػػف السػ ػؤاؿ ق ػػاـ الباح ػػث بص ػػياغة الف ػػرض البحث ػػي الت ػػالي :جــــ فــــ ق ذ
احصائ

عهـ مسـت ى ( )0005≤αبـ ن مت سـطي جـات المجم عـ التج ب ـ

لالختبا البع ي في تهم مها ات التفك

اللــــ

المجم عـ الضـابط

المهظ مي.

ولمتحق ػػؽ م ػػف ص ػػحة ى ػػذا الف ػػرض ,ق ػػاـ الباح ػػث بحس ػػاب المتوس ػػطات الحس ػػابية واالنح ارف ػػاتالمعياريػػة ,واسػػتخداـ اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف "  " Independent sample T- testلمكشػػؼ
ع ػػف دالل ػػة الف ػػروؽ ب ػػيف متوس ػػطي األداء ف ػػي اختب ػػار التفكي ػػر المنظ ػػومي البع ػػدي لك ػػؿ م ػػف المجموع ػػة
التجريبية والمجموعة الضابطة ,وجدوؿ رقـ ( )1-5يوضح ذلؾ.
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الج ل ()1-5
المت سطات االهح افات المع ا

ق م "ت" مست ى ال الل لممجم عت ن التج ب

الضابط الختبا التفك

المهظ مي في التطب ق البع ي
المتغ
تصه ف المهظ م
است الل عالقات
المهظ م

تحم ل المهظ م
ت ك ب المهظ م
تق م المهظ م
ال ج الكم

لمتفك

المهظ مي

المجم ع

االهح اف

الع

المت سط

تجريبية بعدي

33

11.667

1.137

ضابطة بعدي

33

6.727

2.950

تجريبية بعدي

33

13.909

1.739

ضابطة بعدي

33

3.061

2.358

تجريبية بعدي

33

20.606

2.536

ضابطة بعدي

33

6.818

5.940

تجريبية بعدي

33

11.212

 1.193

ضابطة بعدي

33

6.455

2.501

تجريبية بعدي

33

7.182

1.310

ضابطة بعدي

33

1.909

2.241

تجريبية بعدي

33

64.576

5.397

ضابطة بعدي

33

24.970

11.384

المع ا ي

قم

ق م "ت"
8.975

21.274

12.264

ال الل
0.000

0.000

0.000

مست ى ال الل
دالة إحصائياً عند
0.01

دالة إحصائي ًا عند
0.01

دالة إحصائياً عند
0.01

9.863

0.000

دالة إحصائي ًا عند
0.01

11.668

0.000

دالة إحصائياً عند
0.01

18.059

0.000

دالة إحصائياً عند
0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )64وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )64وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01≥α

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف :
أ ال -بالهسب لمها ة تصه ف المهظ م كإح ى مها ات التفك

المهظ مي:

كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي ( ,)11.667وىو أكبر مف
المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي( ,)6.727وكانت قيمة "ت" المحسوبة
تساوي ( )8.975وىي دالة إحصائيًا عند  , 0.01وىذا يعني أنو " ت ج ف ق ذات الل إحصائ
عه مست ى ( ) 0.01ب ن مت سطي

جات طالب المجم ع التج ب

مها ة تصه ف المهظ م كإح ى مها ات اختبا التفك
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المجم ع الضابط في

المهظ مي  -لصالح المجم ع التج ب .

ثاه ا /بالهسب لمها ة است الل عالقات المهظ م كإح ى مها ات التفك

المهظ مي:

كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي ( ,)13.909وىو أكبر مف
المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي( ,)3.061وكانت قيمة "ت" المحسوبة
تساوي ( )21.274وىي دالة إحصائيًا عند  , 0.01وىذا يعني أنو " ت ج ف ق ذات الل إحصائ
عه مست ى ( ) 0.01ب ن مت سطي

جات طالب المجم ع التج ب

مها ة است الل عالقات المهظ م كإح ى مها ات اختبا التفك

المجم ع الضابط في

المهظ مي  -لصالح المجم ع

التج ب .
ثالثاً -بالهسب لمها ة تحم ل المهظ م كإح ى مها ات التفك

المهظ مي:

كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي ( ,)20.606وىو أكبر مف
المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي( ,)6.818وكانت قيمة "ت" المحسوبة
تساوي ( )12.264وىي دالة إحصائياً عند  , 0.01وىذا يعني أنو " ت ج ف ق ذات الل إحصائ
عه مست ى ( ) 0.01ب ن مت سطي

جات طالب المجم ع التج ب

مها ة تحم ل المهظ م كإح ى مها ات اختبا التفك

المجم ع الضابط في

المهظ مي  -لصالح المجم ع التج ب .

ابعاً -بالهسب لمها ة ت ك ب المهظ م كإح ى مها ات التفك

المهظ مي:

كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي( ,)11.212وىو أكبر مف
المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي( ,)6.455وكانت قيمة "ت" المحسوبة
تساوي ( )9.863وىي دالة إحصائيًا عند  , 0.01وىذا يعني أنو " ت ج ف ق ذات الل إحصائ
عه مست ى ( ) 0.01ب ن مت سطي

جات طالب المجم ع التج ب

مها ة ت ك ب المهظ م كإح ى مها ات اختبا التفك
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المجم ع الضابط في

المهظ مي  -لصالح المجم ع التج ب .

خامساً /بالهسب لمها ة تق م المهظ م كإح ى مها ات التفك

المهظ مي:

كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي ( ,)7.182وىو أكبر مف المتوسط
الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي( ,)1.909وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي
( )11.668وىي دالة إحصائيًا عند  , 0.01وىذا يعني أنو " ت ج ف ق ذات الل إحصائ
مست ى ( ) 0.01ب ن مت سطي

جات طالب المجم ع التج ب

تق م المهظ م كإح ى مها ات اختبا التفك
سا ساً -بالهسب لم ج الكم

عه

المجم ع الضابط في مها ة

المهظ مي  -لصالح المجم ع التج ب .

الختبا مها ات التفك

المهظ مي:

كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي ( ,)64.576وىو أكبر مف
المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذي يساوي( ,)24.970وكانت قيمة "ت" المحسوبة
تساوي ( )18.059وىي دالة إحصائياً عند  , 0.01وىذا يعني أنو " ت ج ف ق ذات الل إحصائ
عه مست ى ( ) 0.01ب ن مت سطي
اختبا التفك

جات طالب المجم ع التج ب

المجم ع الضابط في

المهظ مي  -لصالح المجم ع التج ب  .بذلك تم فض الف ض الصف ي قب ل

الف ض الب ل.

بهاء عمى ذلك قبل الباحث الف ض
ً

البحث

بأهه " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى

( ) 0.01بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير
المنظومي  -لصالح المجموعة التجريبية".
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اإلجاب المتعمق بالسؤال الثاهي تفس ا:
ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى " ما حجم تأث
تهم

المهظ مي في ما ة العم م الح ات

مها ات التفك

است ات ج

التساؤل الذاتي عمى

ل ى طالب الحا ي عش ".

ولإلجابة عف السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض التػالي ":حقـق ت ظ ـف اسـت ات ج
الذاتي عمى تهم

مها ات التفك

المهظ مي ق م حجم تأث

التسـاؤل

(≥ .")2.0

قاـ الباحث بحساب حجـ التأثير باستخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية التفكير
المنظومي ,وذلؾ بحساب مربع ( )η 2لمكشؼ عف درجة التأثير وىي كما يوضحيا جدوؿ (.)2-5

الج ل ( :)2-5قيمة "ت" و " " η 2إليجاد حجـ التأثير الستراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية
التفكير المنظومي
ا بعا

جات

تصه ف المهظ م

64

8.975

0.557

2.244

كبير جدًا

است الل عالقات المهظ م

64

21.274

0.876

5.318

كبير جدًا

تحم ل المهظ م

64

12.264

0.701

3.066

كبير جدًا

ت ك ب المهظ م

64

9.863

0.603

2.466

كبير جدًا

تق م المهظ م

64

11.668

0.680

2.917

كبير جدًا

ال ج الكم

64

18.059

0.836

4.515

كبير جدًا

الح

ق م "ت

ق م م بع

قم d

حجم التأث

ا تا

2

أ ال -بالهسب لمها ة تصه ف المهظ م كإح ى مها ات التفك

η

المهظ مي:

ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة " " η 2لميارة تصه ف المهظ م بمغت ( )0.557وىي كبيرة,
ألف قيمة " " η 2أكبر مف (.)0.20
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ثاه اً -بالهسب لمها ة است الل عالقات المهظ م كأح مها ات التفك
ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة " " η 2لميارة

المهظ مي:

است الل عالقات المهظ م

بمغت ( )0.876وىي كبيرة

جدًا ,ألف قيمة " " η 2أكبر مف (.)0.20
ثالثاً -بالهسب لمها ة تحم ل المهظ م كأح مها ات التفك
ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة " " η 2لميارة

المهظ مي:
بمغت ( )0.701وىي كبيرة جداً ,ألف

تحم ل المهظ م

قيمة " " η 2أكبر مف (.)0.20

ابعاً -بالهسب لمها ة ت ك ب المهظ م كأح مها ات التفك
ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة " " η 2لميارة

المهظ مي:

ت ك ب المهظ م

بمغت ( )0.603وىي كبيرة ,ألف

قيمة " " η 2أكبر مف (.)0.20
خامساً -بالهسب لمها ة تق م المهظ م كأح مها ات التفك
ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة " " η 2لميارة

المهظ مي:

تق م المهظ م

بمغت ( )0.680وىي كبيرة جدًا ,ألف

قيمة " " η 2أكبر مف (.)0.20
سا ساً -بالهسب لم ج الكم الختبا مها ات التفك

المهظ مي:

ويتضح مف الجدوؿ أف قيمة " " η 2لمدرجة الكمية بمغت ( )0.836وىي كبيرة جداً ,ألف قيمة
" " η 2أكبر مف (.)0.20
وىذا يدؿ أف المتغير المستقؿ "استراتيجية التساؤؿ الذاتي" ليا تأثير كبير جداً عمى المتغير
التابع لمدرجة الكمية "لميارات التفكير المنظومي" وجميع الميارات الفرعية.
وبناء عمى ذلؾ يقبؿ الفرض البحثي ” :حقق ت ظ ف است ات ج
ً
مها ات التفك المهظ مي ل ى طالب الحا ي عش بق م ت

التساؤل الذاتي حجم تأث

في تهم

عن م بع إ تا ( ,") 0.2لصالح

المجموعة التجريبية في اختبار ميارات التفكير المنظومي ,وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج بعض

الدراسات ,مثؿ دراسة(ضيير ,)2013 ,ودراسة(مينا ,)2013 ,ودراسة(العػكموؾ,)2010 ,

ودراسة(اليعقوبي ,)2010 ,ودراسة(عسػػقوؿ وحػػسف ,)2007 ,ود ارسػػة (أبو عػ ػػودة,)2006 ,
ودراسة(ع ػػزو وأبو مموح.)2006 ,
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الباحث ذلك إلى أن :
 -5استراتيجية التساؤؿ الذاتي جديدة تتصؼ بالحداثة ,وتسيـ في انتقاؿ المتعمـ مف الدور التقميدي
إلى الدور الفعاؿ مف خالؿ مشاركتو في تحديد أىداؼ الدرس مف خالؿ طرح تساؤالتو.
 -2تساعد الطالب في اكتساب الجانب الميارى بالتوازف مع الجانب المعرفي مف خالؿ توظيؼ
االستراتيجية لتنمية ميارات التفكير المنظومي.

 -3تحكـ الطالب بقدراتيـ مف خالؿ التخطيط لتحديد األىداؼ ,وتنظيـ المعرفة ,وادارة الوقت
عمى شكؿ تساؤالت ,حيث صممت ووظفت أنشطة تثير تفكير الطالب لتساعدىـ عمى طرح

تمؾ التساؤالت.

 -4تنظيـ المعمومات عمى شكؿ مخططات صممت بشكؿ يتناسب مع الخطوات اإلجرائية ,كما
تضمنت أيضًا بعض األنشطة التي يختار فييا الطالب الطريقة المناسبة لتنظيـ المعمومات

بناء عمى تصوره ,وىذا يؤكد بأف المتعمـ يبني تعممو بنفسو.
ً
 -5االعتماد عمى التعمـ الذاتي سواء أ كاف عمى المستوى الفردي أو عمى مستوى المجموعات,

وكاف ىذا لو دور إيجابي وفعاؿ في تبادؿ الطالب الخبرات بينيـ ,وكسر لحالة الجمود والتعمـ
الروتيني.

 -6مف ضمف األسباب الميمة التي أدت الى تمؾ النتائج الطيبة أف الطالب قاموا بتقويـ ذاتي
وذلؾ عمى مستوييف ,األوؿ مف خالؿ مناقشة داخمية بيف أفراد كؿ مجموعة عمى حده ,والثاني
المناقشة الجماعية بيف المجموعات وىذا تحت إشراؼ المعمـ وتوجيو.

 -7لـ يقتصر التقويـ عمى فعميات أوراؽ العمؿ ,االختبارات القصيرة فقط ,و إنما تـ التركيز عمى
واجبات منزلية كسرت النس ؽ الروتيني وذلؾ مف خالؿ إعداد لتقارير ,بحوث ,نماذج ,خرائط
مفاىيمية ,وممخصات.

 -8كما أف ورؽ العمؿ تضمف مجموعة مف الصور واألشكاؿ واألنشطة التي خدمت توظيؼ
إجراءات االستراتيجية وكانت تستيدؼ ميارات التفكير المنظومي.
 -9إعداد الوسائؿ واختيارىا أيضًا كاف لو دور فاعؿ م ف حيث مالئمتيا لألىداؼ ,كما إنيا تحد
مف التصورات البديمة ,وتساعد الطالب عمى اكتساب ميارات التفكير المنظومي وتوجو

الطالب نحو طرح تساؤالت بما يخدـ خطوات االستراتيجية.
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اإلجاب المتعمق بالسؤال الثالث تفس ا:
ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى " :ما فاعم
تهم مها ات التفك

المهظ مي في ما ة العم م الح ات

ت ظ ف است ات ج

التساؤل الذاتي عمى

ل ى طالب الحا ي عش ؟

ولإلجابػة عػف السػؤاؿ قػاـ الباحػػث بصػياغة الفرضػية البحثيػة :حقــق ت ظ ـف اسـت ات ج

التســاؤل

الــذاتي فاعم ـ فــي اختبــا تهم ـ مهــا ات التفك ـ المهظ ـ مي ل ـ ى طــالب الحــا ي عش ـ عــن هســب
الكسب المع ل لبالك ق

ا(≥ .) 1.2

قــام الباحـــث ب اســ فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي فػػي تنميػػة التفكيػػر المنظػػومي ,وذلػػؾ
بحساب قيمة نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ لمكشؼ عف فاعمية االستراتيجية ,حسب المعادلة اآلتية:

 : MG نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ.
 : M1 متوسط القياس القبمي.
 :M2 متوسط القياس البعدي.
 : P النياية العظمى لممقياس.
فإذا كانت نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ أقؿ مف ( ,)1.2فإف االستراتيجية غير فعالة وغير مقبولة
الفاعمية ,بينما تعتبر االستراتيجية فعالة إذا وصمت النسبة إلى (≤ ,)1.2والجدوؿ ( )3-5يوضح
ذلؾ.
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الج ل ( :)3-5نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ ألبعاد التفكير المنظومي
البع
تصه ف المهظ م
است الل عالقات
المهظ م

تحم ل المهظ م
ت ك ب المهظ م
تق م المهظ م
ال ج الكم لمتفك
المهظ مي

االهح اف

المجم ع

الع

المت سط

تجريبية قبمي

33

1.091

1.444

تجريبية بعدي

33

11.667

1.137

تجريبية قبمي

33

0.364

0.742

تجريبية بعدي

33

13.909

1.739

تجريبية قبمي

33

0.606

1.116

تجريبية بعدي

33

20.606

2.536

تجريبية قبمي

33

1.818

1.446

تجريبية بعدي

33

11.212

1.193

تجريبية قبمي

33

0.061

0.242

تجريبية بعدي

33

7.182

1.310

تجريبية قبمي

33

3.939

2.235

تجريبية بعدي

33

64.576

5.397

المع ا ي

معامل
بالك

1.85
1.71
1.69
1.71
1.79
1.73

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الكسب المعدؿ لبالؾ تتراوح بيف ( )1.69و (  ,)1.85وىذا يدؿ
أف المتغير المستقؿ "استراتيجية التساؤؿ الذاتي" ليا تأثير عمى المتغير التابع "ميارات التفكير
المنظومي" بدرجة كبيرة جداً مف الفعالية في الدرجة الكمية لالختبار وجميع الميارات.

بهاء عمى ذلك هقبل الف ض
ً

البحث  :تتصؼ استراتيجية التساؤؿ الذاتي بفاعمية في تنمية

ميارات التفكير المنظومي لمادة العموـ الحياتية لدى طمبة الصؼ الحادي عشر بقيمة تزيد عف نسبة
الكسػ ػ ػػب الم ػ ػػعدؿ لبالؾ ,وتتفؽ تمؾ النتائج مع بعض نتائ ػػج الد ارس ػ ػػات الس ػ ػ ػػابقة م ػ ػثؿ دراس ػ ػ ػة(نصار,
 ,)2015ودراسة(فالتو ,)2014 ,ودراسة(الروقي ,)2014 ,ودراسة(جاسـ ومحمد,)2013 ,
ودراسة(األحمدي ,)2012 ,ودراسة) ,(Hui-Fang & I-Ju Chang, 2009ودراسة(حػميدة,
 ,)2009ودراسة(الكػبيسي ,)2011 ,ودراسة(أبو بكػ ػ ػ ػر ,)2012 ,ودراسة(أبو ع ػ ػ ػجوة,)2009 ,
ودراسة(الع ػ ػ ػذيقي ,)2009,ودراسة(العفاري ,)2010 ,ودراسة(أحمد.) 2013 ,
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الباحث ذلك إلى أن :

 -1االستراتيجية تتيح دور إيجابي لمطالب أثناء قياميـ بمجرياتيا ,ويتجسد ذلؾ في طرحيـ
لتساؤالت تنمي القدرات العقمية العميا لدييـ وتعينيـ عمى التفكير بصوت مرتفع ,وتزيد مف ثقتيـ
بنفسيـ.

 -2الخطوات اإلجرائية المتضمنة ضمف فعميات ورؽ العمؿ تعيف المتعمميف في استدعاء المعرفة
القديمة وربطيا بالمعرفة الجديدة ,بما فيو منفعة لتسمسؿ وترابط المعمومات.
 -3إعطاء درجة حرية أكبر لممتعمميف مف خالؿ المشاركة في التخطيط ألىداؼ الدرس وذلؾ مف
خالؿ طرح تساؤالت عمى الشكؿ المنظومي ,كما تدربيـ عمى تنمية القدرات التنظيمية باختيار

الشكؿ المنظومي األنسب ,وكيفية تنظيـ المعمومات استنادًا ألسس عممية منظمة ,كما أف

المتعمميف يشاركوا في تقويـ نتائج التعمـ.

 -4التدريس باستخداـ التساؤؿ الذاتي يمكف الطالب عمى طرح تساؤالتيـ واإلجابة عنيا ,كما أف
عرض الموضوعات المحددة ساعد عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي ,واالتصاؿ لدى
الطالب ,كما أيضًا خطوات االستراتيجية ترتكز عمى البحث والتقصي وجمع المعمومات

والبيانات وكيفية إدارة المعرفة.

ابتداء مف طرح الطالب لتساؤالتيـ لتمكنيـ مف الرؤية
 -5صممت أوراؽ العمؿ بشكؿ متدرج,
َ
الشاممة لمشكؿ المنظومي ,إلى أف يتـ بعدىا توظيؼ إجراءات وأنشطة متسمسمة تنمي قدرات
ورؽ العمؿ
المتعمميف ومياراتيـ لبناء األشكاؿ المنظومية ,وكيفية تقويـ تمؾ األنشطة ,كما أف أ ا

اىتمت بمستويات الطالب والفروؽ الفردية بشكؿ يتيح ليـ الفرصة لبناء الشكؿ المنظومي ومف
ثـ تقويمو.
 -6زيادة دافعية الطالب ,واثارتيـ ,وتحصيميـ مف خالؿ مجموعات التعمـ الذاتي والتي بدورىا

تيدؼ إلى انتقاؿ الخبرات بيف المتعمميف وىذا ينعكس باإليجاب عمى تنمية ميارات التفكير

المنظومي.
 -7كما أف الرسوـ واألشكاؿ المستخدمة تتصؼ بالحداثة والتنوع ,واختيرت بشكؿ دقيؽ يتالءـ مع
مستويات الطالب وعمرىـ  ,كما تساعد الطالب عمى استدالؿ ميارات التفكير المنظومي.

 -8كما أُ ِ
ورؽ العمؿ بعض اإلرشادات التوضيحية التي تساعد الطالب عمى
درج في فاعميات أ ا
كيفية تنظيـ المعرفة وتعينيـ عمى إدارة وقت التعمـ.
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الت ص ات:
بهاء عمى هتائر ال اس التي تم الت صل إل ها ؛ ُ صي الباحث ف ما مي:
ً
 .1االىتماـ باستخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي لما اثبتتو الدراسات التربوية مف فاعميتيا في زيادة
تحصيؿ الطالب ,وتنمية ميارات التفكير لدييـ ,ووجدانيـ.
 .2االىتماـ باالستراتيجيات التي تسيـ في تنمية ميارات التفكير لدى الطالب بما فييا ميارات التفكير
المنظومي.
 .3أخذ في عيف االعتبار تطوير المناىج بما يضمف وضع أنشطة وارشادات تسيـ في تنمية ميارات
التفكير المنظومي.
 .4عقد دورات تد ريبية تحت إشراؼ عدد مف المختصيف في مجاؿ طرؽ تدريس العموـ ,تيدؼ إلى
تدريب المعمميف عمى تطبيؽ استراتيجيات تدريس حديثة بما فييا استراتيجية التساؤؿ الذاتي.
 .5تطبيؽ دروس توضيحية لتدريب المعمميف عمى استخداـ االستراتيجيات الحديثة.
المقت حات:
بناء عمى ما قاـ بو الباحث في الدراسة فإنيا تقترح ما يمي:

 -1تقصي أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات التفكير االستداللي.
 -2تقصي أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية ميارات التفكير المنطقي.
 -3تقصي أثر المدخؿ المنظومي في تنمية ميارات التساؤؿ الذاتي.
 -4دراسة مقارنة بيف بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات التفكير
المنظومي.
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المصا

الم اجع بالمغ الع ب \

 .1القرآف الكريـ.
 .2أبو بكر ,أميرة ( .)2012فاعم

است ات ج تي التساؤل الذاتي المحاكاة في تهم

التح ث ل ى تالم ذ الم حم اإلع ا

مها ات

 .رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة

عيف شمس ,جميورية مصر العربية .
تهم

 .3أبو جاللة ,صبحي(  .)2007مها ر العم م

التفك

اإلب اعي .ط ,1عماف :دار

الشروؽ.
 .4أبو سكينة ,نادية(  .)2004فاعمية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية عمميات الكتابة لدى
الطالب المعمـ المغة العربية .مجم الق اءة المع ف  ,كمية التربية ,جامعة عيف شمس ,العدد
 ,35ص.176
 .5أبو عجوة  ,حساـ(  .) 2009أث است ات ج
الك م ائ

التساؤل الذاتي في تهم

مها ات حل المسائل

ل ى طالب الصف الحا ي عش  .رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة

اإلسالمية ,فمسطيف.
 .6أبو عودة ,سميـ ( .)2006أث استخ ام الهم ذج البهائي في ت
مها ات التفك

ال اض ات عمى تهم

المهظ مي االحتفاظ بها ل ى طالب الصف السابع ا ساسي بغ ة .رسالة

ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,فمسطيف.
 .7أبودقة ,سناء( .)2008الق ا

التق م الصفي :أساس ات اج اءات عمم

لتق م صفي

فعال .غزة :آفاؽ.
 .8أحمد ,أماؿ( يوليو . ) 2008 ,ب هامر ت بي باستخ ام است ات ج ات ما اء المع ف لتهم
مها ات الت

اإلب اعي ل ى معممات العم م أث ه في تهم

التفك

التباع ي ل ى

تمم ذاتهن بم حم التعم م ا ساسي .المؤتمر الثاني عشر التربية العممية والواقع المجتمعي:
التأثير والتأثر ,جميورية مصر العربية ,الجمعية المصرية لمتربية العممية240 ,ص.
 .9أحمد ,سارة(  .) 2013فاعم
بعض مها ات التفك

است ات ج

التساؤل الذاتي في ت

التا خ عمى تهم

التأممي التحصـــ ل ل ى طالب الصــف ا ل الثاه ي .رسالة ماجستير

غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة جنوب الوادي ,الغردقة ,جميورية مصر العربية.
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 .10األحمدي ,مريـ( .)2012فاعمية استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية بعض
ميارات القراءة اإلبداعية وأثره عمى التفكير فوؽ المعرفي لدى طالبات المرحمة المتوسطة.
المجم ال ل

لألبحاث الت ب

 ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,عدد.129-128 ,32

 .11إسماعيؿ ,دينا(  .)2012س ك ل ج

التفك

المهظ مي .ط,1

دار الفكر العربي,

القاىرة ,جميورية مصر العربية.
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الع ب  .القاىرة ,)41(12 ,ص. 17-16
 .13بدوي ,رمضاف( .)2010التعمم الهشط .ط  ,1عماف :دار الفكر ناشروف وموزعوف266 ,
.
 .14بيموؿ ,إبراىيـ( . )2004اتجاىات حديثة في استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعميـ القراءة
 .مجم الق اءة المع ف  ,عدد ( ,)30ص . 175-174
التعمم ,ا س

 .15جابر ,جابر( .)2005الت

الهظ

 ,االست ات ج ات الفاعم .

القاىرة ,دار الفكر العربي.
.16

جاسـ ,باسـ ومحمد ,فاتف( .)2013أثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تحصيؿ طالبات

الصؼ الثاني متوسط وذكاءاتيف المتعددة .مجم آ اب الف ا

ي ,عدد .341 ,17

 .17الجانبي ,سعد(  .)2009الم خل المهظ مي عالقته بالتعم م التعمم .الجامعة اليولندية,
الىاي ,ص.7
 .18حميدة ,أماني( .)2010أث
ت

التا خ لتهم

استخ ام است ات ج تي التساؤل الذاتي المتشابهات في

مها ات التفك

ل ى طالب الم حم اإلع ا

منشورة ,جامعة عيف شمس ,جميورية مصر العربية.
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 .رسالة ماجستير غير

الحوامده ,مصطفى (  .) 2003ميمة القرآف الكريـ في تنمية التفكير المنظومي لدى

.19

اإلنساف .مجم جامع

الهفس .575- 611,)2(19 ,

مشق لمعم م الت ب

 .20الخطيب ,منى(  .)2003أث استخ ام است ات ج ات ما
التحص ل التفك

الهاق ل ى تالم ذ الصف الخام

اء المع ف لتعمم العم م في

اإلبت ائي .رسالة ماجستير غير منشورة,

كمية البنات ,جامعة عيف شمس ,جميورية مصر العربية.
 .21الخميمي ,خميؿ يوسؼ(1995ـ) .مضاميف الفمسفة البنائية في تدريس العموـ ,مجم
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 .22الدحدوح ,أماني(  . ) 2015أث ت ظ ف است ات ج
المسأل الف ائ

مقا ه باست ات ج

التساؤل الذاتي في تهم

مها ات حل

تعم م االق ان ل ى طالبات الصف الحا ي بغ ة .رسالة

ماجستير غير منشورة ,جامعة األزىر ,فمسطيف .
 .23الدمرداش ,صبري(  .) 1997أساس ات ت
 .24الروقي ,راشد(  .) 2014فاعم
تهم

العم م .ط ,2القاىرة  :دار المعرفة.
التساؤل الذاتي تهش ط المع ف السابق في

است ات ج

مها ات الق اءة الهاق ة ل ى طالب الصف ا ل الثاه ي اتجا اتهم هح الق اءة.

رسالة دكتوراه غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة أـ القرى ,المممكة العربية السعودية.
 .25زيتوف ,حسف وزيتوف ,كماؿ(  .)2003التعمم الت

من مهظ

الهظ

البهائ .

ط ,1القاىرة :عالـ الكتب.
 .26زيتوف ,حسف( .)2003تعم م التفك  :ؤ

تطب ق

في تهم

العق ل المفك ة .ط ,3

القاىرة :عالـ الكتب.
 .27زيتوف ,عايش ( .) 1996أسال ب ت
 .28زيتوف ,عايش(.)2004أسال ب ت

العم م .ط ,2عماف :دار الشروؽ.
العم م .ط ,1عماف :دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
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 .29السميماف ,ميا (  .)2001أث ب هامر قائم عمى استخ ام است ات ج تي ما
في تهم

مها ة الفهم الق ائي ل ى تمم ذات صع بات الق اءة في الصف السا

اء المع ف
االبت ائي.

رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الخميج العربي ,كمية التربية ,البحريف.
 .30الصاحب ,منتيى والعفوف ,نادية ( .) 2012التفك
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تعممه .عماف :دار صفاء لمنشر والتوزيع.
 .31ضيير ,غادة( .)2013ت ظ ف الخ ائط الذ ه
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مها ة التفك

المهظ مي

التحص ل في التكه ل ج ا ل ى طالبات الصف التاسع ا ساسي .رسالة ماجستير غير
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استخدامو ,دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ,القاىرة ,مصر.
الفعال :تخط طه ,مها اته ,است ات ج اته ,تق مه.

 .33الطناوي ,عفت (  .) 2009الت
ط ,1األردف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 .34عبد الفتاح ,فوقيو وعبد الحميد ,جابر( .)2005عمم الهف

المع في ب ن الهظ

التطب ق .ط ,1القاىرة :دار الفكر العربي.
 .35عبد القادر ,خالد ( .)2012أثر طريقة االكتشاؼ الموجو في تنمية التفكير فوؽ المعرفي
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جامع الهجاح لألبحاث.239-238 ,)9( 26 ,
 .36عبد المنعـ ,عبدا﵀ ( .)2015مفا م معا الت في التحم ل اإلحصائي لمبح ث الت ب

.

جامعة القدس المفتوحة ,فمسطيف.
 .37عبيد ,وليـ (  .) 2002الهم ذج المهظ مي ع ن العقل .المؤتمر العربي الثاني ,المدخؿ
المنظومي في التدريس والتعمـ ,القاىرة ,مركز تطوير تدريس العموـ.
 .38عبيد ,وليـ( .)2000ما وراء المعرفة ,المفيوـ والداللة .مجم الق اءة المع ف  ,العدد
األوؿ.7-6 ,
 .39العذيقي ,ياسيف( .)2009فاعم

است ات ج

التساؤل الذاتي في تهم

بعض مها ات

الفهم الق ائي ل ى طالب الصف ا ل الثاه ي .رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية,
جامعة أـ القرى ,المممكة العربية السعودية.
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.40

الصفي بالذكا ات المتع ة .ط ,1آفاؽ
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.41
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البهائ

في تهم

التفك

المهظ مي في الهه س ل ى طالب الصف التاسع ا ساسي بغ ة.

المؤتمر األوؿ لكمية التربية ,المجمد األوؿ ,جامعة األقصى ,فمسطيف .
 .46عفانة ,عزو ونشواف ,محمود (  .)2004أث استخ ام بعض است ات ج ات ما
المع ف في ت

التفك

ال اض ات عمى تهم

اء

المهظ مي ل ى طمب الصف الثامن

ا ساسي بغ ة .المؤتمر العممي الثامف ,الجمعية المصرية لمتربية العممية ,المجمد األوؿ,
اإلسماعيمية يوليو .2004
.47
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مها ات التفك

الكت ه
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التساؤل الذاتي الت
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ممحق رقم ()1

قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

االسم

الدرجة العممية

المسمى الوظيفي
ُ

.1

فتحية المولو

أستاذ دكتور

عميد كمية التربية/الجامعة اإلسالمية

.2

عبد اهلل عبد المنعم

أستاذ دكتور

.3

محمد مقاط

دكتوراه

أستاذ مساعد/جامعة األزىر

.4

عبد الحميد اليعقوبي

دكتوراه

رئيس قسم /و ازرة التربية والتعميم

.5

ميا الشق ار

دكتوراه

أستاذ مساعد/جامعة األزىر

.6

حمدان األغا

ماجستير

مدرس أحياء

.7

ىاني األغا

ماجستير

مدرس رياضيات

.8

بالل أبو طير

ماجستير

مدرس كيمياء

.9

فريد قديح

بكالوريوس

مشرف أحياء

.10

خالد أبو رجيمة

بكالوريوس

مشرف أحياء

.11

محمد حنون

بكالوريوس

مشرف المختبرات العممية

.12

زكريا العطار

بكالوريوس

مدرس أحياء

التسمسل
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عضو مجمس أمناء جامعة القدس
المفتوحة

ممحق رقم ()2
دليل معمم

نموذج الفصل الثاني لوحدة الخمية ,وفقاً الستراتيجية التساؤل الذاتي
بطاقة تحكيم دليل المعمم لتدريس الوحدة األولى (الخمية ) من كتاب العموم الحياتية الجزء األول
لمصف الحادي عشر وفقاً الستراتيجية التساؤل الذاتي"

السيد الدكتور  /األستاذ  .................المحترم

الدرجة العممية ........................:

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو :
الموضوع  :تحكيم الدليل وفق توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي.
يقوم الباحث بإجراء دراسة تكميمية لمحصول عمى الماجستير من قسم المناىج وطرق التدريس من
كمية التربية بجامعة األزىر وىي بعنوان " فاعمية توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي في تنم عمى تنمية
ميارات التفكير المنظومي في العموم ال حياتية لدى طالب الحادي عشر عموم بمحافظات غزة ",
ال لممعمم وفقاً الستراتيجية التساؤل الذاتي لوحدة الخمية من كتاب العموم الحياتية الجزء
واستمزم ذلك دلي ً
األول لمصف الحادي عشر عموم.
لذا يشرفني من سيادتكم التكرم بتحكيم الدليل في ضوء خبرتكم ,وذلك من حيث -:
 -1مدى مالئمة دليل المعمم لخطوات استراتيجية التساؤل الذاتي.
 -2دقة الصياغة السموكية ألىداف الدروس المتضمنة بالدليل.
 -3وجود اتساق بين األىداف التعميمية لكل درس ومحتواه.
 -4دقة وسالمة الصياغة المغوية والعممية لمدليل.
 -5وجود تنظيم وتسمسل جيد لممادة التعميمية خالل الدرس الواحد وبين الدروس المختمفة.
ورق العمل بالنسبة لمستوى الطمبة.
 -6مالءمة األنشطة المتضمنة أل ا
 -7مالءمة أساليب التقويم المستخدمة لما يتضمنو الدرس واألىداف.
الباحث  /أشرف سميمان سالم عصفور.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعين المولى عز وجل أن يجعمو في ميزان حسناتكم
وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير
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أخي المعمم  /ة  :السالم عميكم و رحمة اهلل و بركاتو ,أما بعد :
ال لممعمم ,بيدف دراسة فاعمية توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية ميارات
أُقدم بين ايدكم دلي ً
التفكير المنظومي في مادة العموم الحياتية لدى طالب الحادي عشر ,ويعتبر ىذا ٍ
جيد متواضع لمرقي
بالعممية التعميمة التعممية ,والمساىمة في تسيي ل العقبات عمى أبنائنا الطالب ,وتدريبيم عمى امتالك
القدرات والميارات الالزمة لمتفكير العممي السميم.
ٍ
بشكل عام ,المرشد الذي ُيستعا ن بو في التدريس ,وفق استراتيجية معينة ,حيث
يعتبر دليل المعمم
يعتبر المعمم اداة تساعد الطالب عمى تحقيق األىداف التعميمية ,وتجييز األدوات ,والوسائل لتنفيذ

األنشطة ,و يجعمو عمى بصيرة أثناء سيره في تنفيذ الدرس ,أقدم لك ىذا الدليل  :ليكون لك عونًا في
تدريس مفاىيم الوحدة ا ألولى ( الخمية ) من كتاب العموم الحياتية الجزء األول من مقرر الصف
الحادي عشر ,وفقًا الستراتيجية التساؤل الذاتي ,وىي إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة ,والتي
تسعي بوجو عام عمى تدريب الطالب عمى تحمل المسئولية لتعميم ذاتو ,من خالل استخدام معارفو
ومعتقداتو وعمميات التفكير في تحويل األفكار والمفاىيم إلى معاني مثمرة ,كما تيدف بوجو خاص إلى
تنمية وعي الطالب بعمميات التعمم والتحكم فيو ,ويشمل ىذا الدليل عمى:
 .1نبذة عن استراتيجية التساؤل لذاتي.
 .2نبذة عن ميارات التفكير المنظومي المراد تنميتيا.
 .3تحديد األىداف العامة لموحدة.

 .4تحميل محتوى الوحدة في ضوء ميارات التفكير المنظومي.
 .5الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة المختارة .
 .6تخطيط وتنفيذ الدروس باستراتيجية التساؤل الذاتي كطريقة لتنمية ميارات التفكير المنظومي
لدى طالب الحادي عشر عموم ,حيث تضمنت خطة كل درس عمى ما يمي :



األىداف السموكية لكل درس.



الوسائل واألدوات المطموبة لتنفيذ األنشطة العممية.



إجراءات تنفيذ الدرس .



أوراق عمل كأحد أساليب التقويم ,و تضمنت :
 تقويم ذاتي قبمي  :لتحديد المعارف السابقة في بنية الطالب المعرفية. تقويم تكويني  :لتحديد النمو في المعارف أثناء الدرس. تقويم ختامي  :لتحديد مدى تحقيق األىداف المرجوة.103

أو ًال  -نبذة عن استراتيجية التساؤل الذاتي :
زاد التوجو في اآلونة األخيرة عمى تنمية ميارات التعمم الذاتي لدى الطالب ,وجعل الطالب قاد ًار عمى
اكتساب معارفو بنفسو من أجل مواكبة االنفجار المعرفي ,فمم يعد الطالب ذلك الوعاء الذي يتمقى
المعرفة ,بل أصبح محور العممية التعميمية التعممية ,وأصبح من ضمن الحمول لمواكبة ذلك التطور
المعرفي ىو االىتمام بتدريب الطالب عمى ميارات العمم الذاتي التي تمكنيم من اكتساب تمك المعارف
والوصول لتعمم ذو معنى من خالل وعي الطالب بعمميات التعمم والتحكم فييا بشكل ايجابي ومنظم,
ومن ضمن االستراتيجيات التي تيدف إلى ذلك استراتيجية التساؤل الذاتي.
تعريف استراتيجية التساؤل الذاتي:
تعرف استراتيجية التساؤل الذاتي بأنيا " ,مجموعة من اإلجراءات واألنشطة المنظمة التي تثير تفكير
الطالب وتمكنو من طرح أسئمة عمى نفسو ,وتحثو لإلجابة عن تمك التساؤالت ,من خالل تعممو الذاتي
أو من خالل التعاون مع أقرانو تحت توجيو المعمم ,ويتم ذلك من خالل ثالث مراحل وىي مرحمة ما
قبل التعمم ,مرحمة اثناء التعمم ,ومرحمة ما بعد التعمم ".
تتمخص أهمية استراتيجية التساؤل الذاتي في النقاط التالية /
 .1إكساب الطالب ميارات التفكير العميا .
 .2تنمية القدرة لدى الطالب عمى ربط المعمومات السابقة بالجديدة .
 .3تنمي القدرة لدى الطالب عمى البحث العممي لممعرفة ,في وجدود االنفجار المعرفي.
 .4تنمي القدرة لدى الطالب عمى تحميل المعمومات ,ومن ثم اعادة تنظيميا في اطار ذو معنى.
 .5تساعد الطالب في اتخاذ القرار ,وتعزيز الثقة بالنفس .

 .6تعزز التعمم الذاتي والتعاوني بين الطالب من خالل طرح تساؤالتيم ,ومناقشتيم لبعضيم
البعض.

 .7تطبيق ما يتعممونو ضمن المواقف الحياتية المختمفة.
 .8تنمي لدى الطالب القدرة عمى طرح أسئمة ذات معنى .

ٍ
بصوت عال.
 .9تبرز ما يدور في تفكير الطالب ,من خالل طرح األسئمة
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ثانياً – مهارات التفكير المنظومي :
نبذة عن التفكير المنظومي :
 تتسم العموم الحياتية بمواضيع شيقة خاصة ذات الطابع المنظومي منيا ,مثل أجزاء جسم
اإلنسان والعمميات الحيوية ,والمجاىر ,والوظائف الحيوية ,والتصنيف ,وتعتبر تمك المواضيع
سالح ذو حدين لمطالب ,فاذا ما لجأ الطالب إلى حفظيا ,دون أن يصل لتعمم ذو معنى فيذا
يؤشر إلى غياب ميارات التفكير المنظومي لدى الطالب ,وىذا ينعكس عمى اكتساب الطالب
اتجاىات سمبية لمعموم الحياتية ,ووصفيم إياىا بالحفظ ,فمذلك أقدم إليكم نبذة عن التفكير

المنظومي.
 التفكير المنظومي من مميين ا التفكينر الذذي يمذر بعذدة م ارحذل أال وىذي :تحميذل الموقذف التعميمذي,
وتفكيكذذو إلذذى أج ذزاءه ,ثذذم إدراك الذذروابط بذذين تمذذك األج ذزاء ,إلذذى أن يذذتم إعذذادة تجميعيذذا فذذي صذذورة
منسقة ذات معنى .

أهمية التفكير المنظومي :
عزيزي المعمم تكمن أىمية تنمية ميارات التفكير المنظومي في النقاط التالية :

 .1يساعد الطالب في التعرف عمى القضايا ومعالجة المشكالت وتحديدىا بشكل جيد.
 .2يساعد الطالب عمى صناعة ق اررات صحيحة.
 .3يمكن الطالب من اكتساب معارف ميمة.

 .4يكسب الطالب بصيرة بكيفية التفاعل والتعاون مع بعضيم البعض.
 .5يمكن الطالب من الحل اإلبداعي لممشكالت.
 .6يمكن الطالب من الفيم األفضل لمكيفية التي تترابط وتتفاعل بيا العناصر مع بعضيا البعض.
 .7يمكن الطالب من التعامل مع القوى التي تشكل نتائج أفعاليم.
 .8اكتساب المعرفة بطريقة ذات معنى بدالً من الحفظ.

105

ثالثاً :األهداف العامة لموحدة :
 .1يصف المواد الداخمة في تركيب الخمية.

 .2يصنف أىم المركبات غير العضوية الداخمة في تركيب الخمية.
 .3يوضح أىمية المركبات غير العضوية في تركيب الخمية.
 .4يبين أىمية المركبات العضوية الداخمة في تركيب الخمية.
 .5يقارن بين أنواع المركبات العضوية.

 .6يوضح تركيب اإلنزيمات ووظيفتيا ,والعوامل المؤثرة في نشاطيا.
 .7يقارن بين أنواع المجاىر.

 .8يستخدم المجير الضوئي بإتقان.
 .9يحضر شرائح مجيرية لخاليا مختمفة.
 .10يقارن بين الخاليا بدائية وحقيقة النواة.
 .11يوضح تركيب مكونات الخمية حقيقة النواة ووظائفيا.
 .12يوضح التالؤم بين تركيب مكونات الخمية ووظائفيا.
 .13يشرح طرق انتقال المواد عبر الغشاء الخموي.
 .14يستنتج التكامل الوظيفي بين عضيات الخمية.
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رابعاً :تحميل محتوى وحدة الخمية في ضوء مهارات التفكير المنظومي /
ت

مهارات التفكير المنظومي

.1

ميارة التصنيف

األهداف الخاصة لمفصل األول
 -أن يصنف الطالب أنواع الحموض األمينية.

المنظومي

 أن يفرز الطالب عناصر التفاعالت الكيميائية.-أن يصنف الطالب أنواع المركبات العضوية .

 أن يصنف المركبات العضوية وغير العضوية في الخمية .أن يوضح الطالب دور المركبات غير العضوية داخل الخمية.أن يستدل الطالب العالقة بين الماء واألمالح.أن يوضح الطالب العالقة بين المركبات العضوية في تركيبالخمية.
-أن يوضح الطالب أىمية الميبيدات في الجسم .

.2

ميارة استدالل العالقات
المنظومية

-أن يوضح الطالب دور الميبيدات في الخمية .

أن يحدد الطالب العالقة بين اإلنزيم والمواد المتفاعمة .أن يوضح الطالب آلية عمل اإلنزيم.أن يوضح الطالب تركيب اإلنزيم.أن يحدد الطالب العالقات بين الحموض النووية.أن يوضح ا الطالب لعالقات الوظيفة بين الحموض النووية.أن يقارن الطالب الطالب بين المركبات الكيميائية .أن يحمل ا الطالب لمركبات العضوية الموجودة داخل الخمية.أن يقارن الطالب بين أنواع الكربوىيدرات .-أن يقارن الطالب بين الميبيدات والكربوىيدرات.

.3

ميارة تحميل المنظومات

-أن يقارن الطالب بين الزيوت والدىون.

أن يقارن الطالب بين الحموض الدىنية والميبيدات المفسفرة.أن يقارن الطالب بين أنواع الميبيدات الثالثة من حيثالتركيب.
أن يقارن الطالب بين أنواع الحموض األمينية .107

أن يقارن الطالب التركيب الكيميائي لمحموض النووية.أن يستنتج الطالب الصيغة الجزيئية لمكربوىيدرات.أن يستنتج الطالب دور اإلنزيم.أن يستنتج الطالب الخصائص العامة لمبروتينات.أن يحمل الطالب مخططات مفاىيمية فرعية ألنواعالكربوىيدرات.
أن يركب الطالب مخطط مفاىيمي ألنواع الكربوىيدرات .-أن يبين الطالب الطالب أىمية الكربوىيدرات.

أن يرس ذ ذ ذذم الطال ذ ذ ذذب مخط ذ ذ ذذط منظ ذ ذ ذذومي يوض ذ ذ ذذح عمي ذ ذ ذذو أنذ ذ ذ ذواعالميبيدات.
-أن يكتب الطالب سمسمة ببتيدية مكونة من خمس حموض

.4

ميارة تركيب المنظومات

.5

يهبرة حمىٌى انًُظىيبث

أمينية.

أن يركب الطالب مخطط مفاىيمي ألنواع الحموض األمينيةفي الجسم.
أن يركب الطالب مخطط مفاىيمي يوضح عميو المالئمة بينتركيب اإلنزيم ووظيفتو.
أن يصحح الطالب األخطاء في مخطط مفاىيمي ألنواعالحموض النووية .
-أن يسذ ذذد الطالذ ذذب الفج ذ ذوات داخذ ذذل خريطذ ذذة مفاىيميذ ذذة موضذ ذذحًا

عمييا أنواع المركبات الكيميائية لمخمية .

-أن يسذ ذذد الطالذ ذذب الفج ذ ذوات داخذ ذذل خريطذ ذذة مفاىيميذ ذذة موضذ ذذحاً

عمييا أنواع المركبات العضوية لمخمية.
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ت

مهارات التفكير المنظومي

األهداف الخاصة لمفصل الثاني
أن يحدد الطالب أجزاء المجير المركب .أن يصنف الطالب أجزاء الخمية الحيوانية والخمية النباتية .-أن يفرز الطالب العضيات المشاركة في تصنيع البروتين.

.1

ميارة التصنيف
المنظومي

أن يحدد الطالب عضيات الحماية داخل الخمية.-أن يصنف الطالب العضيات مراكز الطاقة واليضم في

الخمية.

أن يحدد الطالب العضيات المشاركة في تضاعف الخمية.-أن يصنف الطالب العضيات المشاركة في حماية واعطاء

الشكل لمخمية.

أن يحدد الطالب العالقات بين وحدات المجير المركب.أن يوضح العالقات الوظيفية بين أجزاء المجير المركب.أن يوضح الطالب العالقة بين حجم ومساحة الخاليا ..2

ميارة استدالل العالقات
المنظومية

أن يستدل الطالب العالقات التركيبية بين العضياتالمشاركة في تصنيع البروتين .

-أن يبين الطالب العالقات الوظيفية بين العضيات المشاركة

في تصنيع البروتين.

يوضح الطالب العالقات الوظيفية بين عضيات الحماية.أن يوضح العالقات التركيبية بين مكونات النواة .أن يحمل الطالب أجزاء المجير المركب .-أن يقارن الطالب بين أنواع المجاىر.

أن يستنتج الطالب الخصائص الشكمية لمخاليا .أن يقارن الطالب بين الخاليا بدائية النواة وحقيقية النواة ..3

ميارة تحميل المنظومات

أن يقارن الطالب بين الخمية الحيوانية والخمية النباتية .أن يقارن الطالب بين البالستيدات والميتوكندريا .أن يقارن الطالب بين أنواع الفجوات داخل الخاليا.-أن يقارن الطالب بين النواة والنوية .

أن يقارن الطالب بين الخمية الحيوانية والخمية النباتية منحيث السنتروسوم.
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أن يقارن الطالب بين أنواع الييكل الخموي .-أن يقارن الطالب بين األغمفة الخارجية لمخمية .

أن يقارن الطالب بين اإلنتشار والخاصية اإلسموزية .أن يقارن الطالب بين النقل المسيل والنقل النشط .يستنتج الطالب العضيات المشاركة في تصنيع البروتين.أن يستنتج الطالب العضيات الحماية داخل الخمية .-أن يستنتج الطالب عضيات مراكز الطاقة واليضم.

أن يستنتج العضيات المشاركة في تضاعف الخمية.-أن يستنتج الطالب العضيات المشاركة في حماية واعطاء

الشكل لمخمية.

أن يركب مخطط مفاىيمي لمكونات المجير المركب .أن يبني الطالب مخطط مفاىيمي فرعي ألجزاء الخمية.-أن يركب الطالب مخطط مفاىيمي لمعضيات المشاركة في

تصنيع البروتين.
.4

ميارة تركيب المنظومات

.5

يهبرة حمىٌى انًُظىيبث

أن يركب الطالب مخطط مفاىيمي يوضح عميو عضياتالحماية داخل الخمية.

يركب مخطط مفاىيمي فرعي لعضيات تضاعف الخمية .يركب مخطط مفاىيمي فرعي لعضيات الدعامة في الخمية.-يركب مخطط مفاىيمي يوضح عمية طرق انتقال المواد

عبر االغشية.

أن يسد الطالب الفجوات داخل المخطط المفاىيميلمخصائص المورفولوجية لمخمية .
-أن يصحح الطالب أخطاء مخطط مفاىيمي لعضيات

الحماية داخل الخمية.

أن يسد الطالب الفجوات لمخطط مفاىيمية فرعي لعضياتمراكز الطاقة واليضم في الخمية.

-أن يصحح الطالب أخطاء مخطط مفاىيمي ألغمفة الشكل

والدعامة لمخمية .
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خامساً  :الجدول الزمني/
عزيزي المعمم ,لتسييل ميمة توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي مرفق إليكم الجدولين()6( , )5

لخطتين زمنتين:

 .1خطة شيرية شاممة لتدريس الوحدة المقترحة (جدول . ) 5

 .2خطة زمنية لتنفيذ دروس الوحدة األولى ( جدول .) 6
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الشهر

سبتمبر

الحصص

عدد

المرحمة  :الحادي عشر عموم

األسبوع

األول

3

المادة  :العموم الحياتية

كت ب المدرسة(ط ) 2013-السبورة و الطباشير.

-حاسوب.

L.C.D -

الوسائل واألنشطة

العام الدراسي 2016 -2015 :

نموذج الخطة الشهرية لتدريس الوحدة المقترحة ( جدول)5 ,

المحتوى

-التركيب الكيميائي

أهداف الوحدة

-يصف المواد الداخمة في

لممادة الحية.

العضوية المشاركة في تركيب
الخمية .
ورق عمل.
-أ ا

-وسائل ورقية.

-سبورة ذكية.

-يصنف أىم المركبات غير -شرائح صور.

تركيب الخمية .

المركبات غيرالعضوية.
 -نماذج ومجسمات .

-تعمم تعاوني وفردي.

يوضح أىمية المركبات غير -افالم تعميمية قصيرة.
العضوية.
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الفصل  :األول

أساليب التقويم

التغذية الراجعة

مشاركة الطالب.

مالحظةمالحظةبحوث,تقارير.-أوراق عمل.

-أسئمة شفيية.

وتصويب دقة
اإلجابة.

تصحيح-اختبارات.

بناء خرائطمفاىيمية.

األعمال الكتابية.
 -تصحيح

أعمال الطالب.

سبتمبر

الثاني

الثالث

9

-المركبات العضوية.

يبين أىمية المركبات العضويةالداخمة في تركيب الخمية .
يقارن بين أنواع المركباتالعضوية .
يوضح تركيب اإلنزيماتووظيفتيا  ,والعوامل المؤثرة في
نشاطيا.
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كت ب المدرسة(ط ) 2013-السبورة .

الطباشير.L.C.D -

حاسوب.شرائح صور-سبورة ذكية.

وسائل ورقية.ورق عمل.
أ اافالم تعميمية قصيرة.تعمم تعاوني وفردي. -نماذج ومجسمات.

-مالحظة

مشاركة الطالب.

-يتم مالحظة

مشاركة الطالب
-بحوث ,تقارير.

مالحظة دقةاإلجابة.

الشفيية.
أوراق عمل.أسئمة شفيية.-اختبارات.

بناء خرائطمفاىيمية.

-متابعة و

تصحيح األعمال
الكتابية.

اكتوبر

األول

انثبًَ

الثالث

3

 -المجاىر.

يقارن بين أنواع المجاىر.يستخدم المجير الضوئيبإتقان.

يحضر شرائح مجيرية لخاليامختمفة.
يقارن بين الخاليا البدائية والحقيقة النواة .

7

يوضح تركيب مكونات الخمية-الخمية.

حقيقة النواة ووظائفيا.

2

-يوضح التالؤم بين تركيب

انتقال المواد عبراألغشية.

-يشرح طرق انتقال المواد عبر

مكونات الخمية و وظائفيا.
الغشاء الخموي.

يستنتج التكامل الوظيفي بينعضيات الخمية.

كت ب المدرسة
(ط ) 2013
السبورة .الطباشير.L.C.D -

حاسوب.شرائح صور-سبورة ذكية.

وسائل ورقية.-ورق عمل.

تعمم تعاوني وفردي.افالم تعميمية قصيرة.مجير ضوئي.نماذج ومجسمات .-عينات لخاليا مختمفة.

نموذج الخطة الشهرية لتدريس الوحدة المقترحة( جدول )5
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يتم مالحظةمشاركة الطالب

مالحظةمشاركة الطالب.
-بحوث ,تقارير.

اإلجابة.

-مالحظة دقة

الشفيية.
-أوراق عمل.

أسئمة شفيية.-اختبارات.

بناء خرائطمفاىيم.

تصحيحاألعمال الكتابية.

خطح سينٍح نرنفٍذ دروص انىحذج األونى( جذول )6
الفصل األول
الشهر

التركيب الكيميائي

االسبوع

األول

سبتمبر
الثاني

الثالث

عنوان الدرس

عدد الحصص

حصة توضيحية

1

التركيب الكيميائي للخلية

2

المركبات العضوية

1

الكربوىيدرات

2

الميبيدات

2

البروتينات

1

اإلنزيمات

2

الحموض النووية

1
12

المجموع
الفصل الثاني
الشهر

الخمية
عنوان الدرس

عدد الحصص

األسبوع

المجاىر

2

خصائص عامة لمخاليا

1

مكونات الخمية

1

عضيات صناعة البروتين

1

عضيات حماية الخمية

1

الطاقة واليضم

1

التضاعف

1

الشكل والدعامة في الخمية

2

طرق انتقال المواد عبر األغشية

2

األول

الثاني

الثالث

12

المجموع
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سادساً – إجراءات تنفيذ الدروس :

الدرس األول  /حصة توضيحية

عمماً بأنو سيعرض الفصل الثاني لوحدة الخمية ,كما يرفق لحضرتكم أسطوانة  , CDيعرض عمييا الوحدة كاممة.

عدد الحصص1 /

التاريخ /

 .1يتعرف الطالب عمى أنواع األسئمة المقالية المحدودة.

 .2يوظف الطالب أسئمة مقالية محدودة ضمن األنشطة.

األهداف الخاصة /
 .4يوظف الطالب ميارات التفكير المنظومي .
 .5ينظم الطالب المعمومات بأحد أشكال التمثيل المنظومي .

 .3يحدد اليدف من األشكال والصور المنظومية .

الوسائل /

( طباشير  -سبورة –  - L.C.Dشرائح مكتوبة ومصورة  -أوراق عمل )

طريقة التدريس /

 تعمم تعاوني ( مجموعات رباعية غير متجانسة ).

 عرض عممي .

 حوار ومناقشة .
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األهداف

 يتعرف الطالب عمى

اإلجراءات واأل نشطة

-يرحب المعمم بالطالب ,ويوضح ليم اليدف من الدراسة

مبينًا أىميتيا ليم .

-يقسم المعمم الطالب إلى مجموعات( )6-4غير

متجانسة ,مع تحديد أدوار الطالب ,ويوزع عمييم ورقة

عمل (  ,) 1وأن تكون المشاركة بالتدوير .

أنواع األسئمة المقالية -يعرض المعمم من خالل جياز  L.C.Dمجموعة من

المحدودة .

األسئمة المحدودة ,بيدف توجييم الستخدام أسئمة من ىذا

النوع في األنشطة .

-يعرض المعمم نشاط ( -1أ) ,و من خاللو يتم عرض

أمثمة وال أمثمة عمى أسئمة محدودة ,يقوم الطالب بإختيار

األنسب منيا ,من خالل المناقشة داخل أطر المجموعات

ومن ثم عرض النتائج من خالل منسقي المجموعات.

 يوظف الطالب أسئمة يطمب المعمم من الطالب طرح أسئمة حسب مضمون

مقالية محدودة ضمن النشاط (  – 1ب ) ,بيدف تدريبيم عمى طرح أسئمة

األنشطة .

محدودة .
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الوسائل واألدوات

جياز L.C.D
أوراق ممل
شرائح مكتوبة ومصورة

ورقة عمل

التقويم

 يشارك الطالب في النشاط ()1.

 مالحظة دقة اإلجابة الشفيية . تصحيح األعمال الكتابية . -تعزيز المجموعات .

يشارك الطالب في النشاط( - 1ب) .

مالحظة دقة اإلجابة الشفيية .-تصحيح األعمال الكتابية .

 يحدد اليدف من

األشكال والصور

المنظومية.

 يوظف الطالب

ميارات التفكير

المنظومي.

 ينظم الطالب

المعمومات بأحد

أشكال التمثيل

المنظومي .

-يناقش المعمم الطالب ,اليدف من التفكير المنظومي,

وتوضيح مياراتو ,ويعرض بعض األمثمة عن األُطر

التنظيمية ( خمية – تمفاز – راديو – مدرسة . )...... -

-يطمب المعمم من الطالب المشاركة في نشاط (,)2

بيدف عرض أمثمة عمى أشكال منظوميو أخرى .

-يطرح المعمم فكرة بأن الصف يشكل إطار منظومي,

ويتم مناقشة الطالب عمى تحميل ميارات التفكير

المنظومي  ,وتدريبيم عمى طرح سؤال لكل ميارة عمى

حدة  ,كما يستغل الباحث ذلك في وضع خطوط لإلدارة

الصفية.

-يطمب المعمم من الطالب المشارك في النشاط

(  – 3أ و ب و ج )بيدف تدريبيم عمى ميارات التفكير

المنظومي .

-يناقش المعمم الطالب في كيفية تنظيم المكونات في

إطار ذو معنى ,من خالل عرض أشكال التمثيل

المنظومي والمرفقة لدييم في صفحة (  ,) 5ومشاركتيم

في تطبيق أحد أشكال التمثيل في تنظيم محتوى نشاط

(  – 3د ).
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أوراق عمل

 أوراق عمل. ممحق أشكال التمثيلالمنظومي( ص . )5

يشارك الطالب فيالنشاط(.)2
يشارك الطالب في النشاط ( – 3أ ) و(ب) و(ج ).
مالحظة دقة اإلجابة الشفيية.تصحيح األعمال الكتابية.-تعزيز المجموعات .

-يشارك الطالب في

(  – 3د ).

مالحظة دقة اإلجابة الشفيية .-تصحيح األعمال الكتابية .

(ورقة عمل ) 1

عزيزي الطالب  ,قيامك باألنشطة التالية سوف يمكنك من/
 .1أن تحدد أنواع األسئمة المقالية المحدودة .
 .2أن توظف أسئمة مقالية محدودة ضمن األنشطة .

 .3أن تذكر اليدف من األشكال والصور المنظومية .
 .4أن توظف ميارات التفكير المنظومي .
 .5أن تنظم المعمومات بأحد أشكال التمثيل المنظومي .

النشاط األول /

(زمن تنفيذ النشاط 7 -دقائق )

أ -عزيزي الطالب ,باالشتراك مع أفراد مجموعتك أي من األسئمة التالية محدودة :

ت

السؤال

التصويب

نوعه

ما مراحل تطور اإلنسان ؟

1

2

وضح مراحل تطور اإلنسان ؟

3

عرف الكائنات الدقيقة ؟

4

استنتج العالقة بين الطول والحجم ؟

5

قارن بين الجين والكروموسوم ؟

6

وضح وظيفة الرايبوسوم ؟

7

أذكر أعضاء جسم اإلنسان ؟

8

وضح وظائف الجسم ؟

9

عدد جميع أنواع الخاليا ووظائفيا؟
باالشتراك مع أفراد مجموعتك ,صغ ثالثة أسئمة تدور حول الكروموسوم :

ب-

ت

التصويب

السؤال

1
2
3
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(زمن تنفيذ النشاط  7 -دقائق )

النشاط الثاني/

أ -عزيزي الطالب باالشتراك مع مجموعتك ,أي من المفاىيم التالية تعتبر ذات طابع منظومي:
ت

منظومي \ غير منظومي

المفهوم

.1

تمفاز

.2

سمك التمفاز

.3

خمية

.4

القمب

.5

المدرسة

.6

خشب

.7

شجرة

.8

حاسوب

ب -عزيزي الطالب باالشتراك مع أفراد مجموعتك ,عدد ثالثة من األطر التنظيمية في البيئة:
.1
.2
.3
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(زمن تنفيذ النشاط  55 -دقيقة )

النشاط الثالث/

عزيزي الطالب ,تعتبر المدرسة أحد أىم األُطر التنظيمية في بناء المجتمع ,أجب عن األسئمة التالية:
أ -عذذدد العناصذذر المكونذذة ليذذذا النظذذام ؟ ثذذم أختذذر الشذذكل المالئذذم لتنظيميذذا مذذن أشذذكال التمثيذذل
المنظومي المرفقة بصفحة . 4

ب -ما العالقة بين كالً من
ت

المفاهيم

.1

الطالب  -المعمم

.2

الطالب – البيئة الصفية

.3

الطالب  -اإلدارة

.4

الطالب – المرافق

.5

المعمم – البيئة الصفية

العالقة

ال من المعمم و الطالب.
ج -حمل دور ك ً
المعمم

الطالب
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د -م ذذن الص ذذفحة (  ) 4المرفق ذذة ,أخت ذذر الش ذذكل المنظ ذذومي المناس ذذب لتركي ذذب تم ذذك المف ذذاىيم ف ذذي ش ذذكل
منسجم ذو معنى :

(كذرة قذدم – كذرة – العبذذين – إدارة تدريبيذة – حكذام – العبذين وسذذط – العبذين دفذاع – العبذين ىجذذوم
– حكم ساحة – حكم خطوط – مدرب – مساعد مدرب )
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ممحق لورقة عمل ( - )5أشكال التمثيل المنظومي
 أشكال التمثيل المنظومي  :ىي رسوم توضيحية تضم مجموعة من المكونات ,والروابط
والعالقات ,تيدف إلى تم ثيل المعمومات في إطار ذو معنى ومنسجم .
 يوجد العديد من أشكال التمثيل المنظومي ,و منيا :
 -1مخطط التدفق  :ىو رسم توضيحي بسيط ,يعرض من خاللو سمسمة من العمميات أو
الخطوات أو المكونات ,بيدف التركيز عمى ترابط مكونات المخطط وعالقتيا مع بعضيا
البعض.

 -2خررررائط مفاهيميررررة  :أس ذذموب لتمثي ذذل المف ذذاىيم عم ذذى ش ذذكل مخط ذذط بي ذذاني ,يعك ذذس العالق ذذات
المتداخمة بينيا ,وذلذك مذن أجذل االسذتفادة منيذا فذي تقيذيم الفيذم المفذاىيمي لذديك حذول موضذوع
معين.

 -3أشررركال تمثيرررل العناصرررر :شذذكل بس ذذيط ,يذذتم مذذن خالل ذذو عذذرض مكون ذذات أو عناصذذر األُط ذذر
التنظيمية.

مكو
رئيس
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الفصل الثاني /الدرس التاسع  -المجاهر
عدد الحصص 2/
المتطمبات السابقة:
 .1أن ُيعرف الطالب الكائنات الدقيقة.
 .2أن ُيحدد الطالب األداة المناسبة لرؤية الكائنات الدقيقة.

األهداف الخاصة :

 .1أن يقارن الطالب بين أنواع المجاىر.
 .2أن يحمل الطالب أجزاء المجير المركب .
 .3أن يوضح الطالب وظائف أجزاء المجير المركب .
 .4أن يحدد الطالب العالقات بين وحدات المجير المركب.
 .5أن يركب الطالب مخطط منظومي يوضح عميو مكونات المجير المركب .
 .6أن يحضر الطالب عينات مجيرية.

المصادر و الوسائل :

(الكتاب المدرسي -السبورة وطباشير -ورقة عمل -جياز  –L.C.Dشرائح -مجير مركب-صور )
الخطوات اإلجرائية :
تجرى أحداث التعمم في المختبر المدرسي.
أوالً( :مرحمة ما قبل التعمم )

 .1بعد الترحيب بالطالب ,يعرض المعمم عنوان الدرس " المجاىر ".
 .2يوزع المعمم عمى المجموعات ورقة عمل (.)9
 .3يطمذذب المعمذذم مذذن المجموعذذات ,طذذرح تس ذاؤالتيم المتعمقذذة بعن ذوان الذذدرس وكتابتيذذا فذذي
ورقة العمل ( نشاط . ) 1

 .4يطمب المعمم من الطالب عرض تساؤالتيم ,مع حذف المكرر .
 .5تجرى مناقشة الطالب في األسئمة التي طرحوىا (بيدف توقع اإلجابة ).
 .6يقدم المعمم اإلجابة الصحيحة .

 .7يطمذذب مذذن الطذذالب تصذذويب اإلجابذذة عذذن االسذذئمة فذذي ورقذذة العمذذل نشذذاط  ,1وتعذذزز
المجموعات التي أجابت بشكل صحيح ,ويثنى عمى مجيود المجموعات األخرى .
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ثانيًا( :مرحمة التعمم )

 .1يعذذرض المعمذذم ,مجيذذر مركذذب وبعذذض الصذذور المتضذذمنة فذذي نشذذاط  , 2بيذذدف إثذذارة
الطالب وتوليد أسئمة نحو أىداف الدرس .
 .2بعد إعطاء الطالب وقت لمتفكير ,يطمب المعمم من الطالب كتابذة األسذئمة عمذى ورقذة
العمل (نشاط  ,) 2ومن ثم طرحيا.

 .3يتم حذف المكرر ,وتعرض عمى السبورة.
 .4يتم مناقشة تساؤالت الطالب بالتناغم مع األنشطة المتضمنة في ورقة العمل.
 .5حيذذث يوجذذو المعمذذم المجموعذذات لممناقشذذة الداخميذذة لمتسذذاؤل األول الذذذي يحقذذق اليذذدف
األول ,ومن ثم تجرى مناقشة جماعية ,لتأكيد التعمم الذاتي لممجموعات .

 .6يعذذرض المعمذذم ش ذرائح تعميمي ذة)  ,( power pointبيذذدف التعذذرف عمذذى اإلجابذذة
الصحيحة ,وتعزز المجموعات عمى أدائيا .

 .7يطم ذذب م ذذن الط ذذالب اإلجاب ذذة ع ذذن األس ذذئمة ف ذذي نش ذذاط (  ,) 3لض ذذمان تحقي ذذق وق ذذائع
ميارات التفكير المنظومي ,ويناقش الطالب في اإلجابات الصحيحة .
 .8وىكذا بالنسبة لباقي التساؤالت األخرى مذع ضذرورة التناسذق بذين التسذاؤل واليذدف مذن
النشاط .

 .9عمم ذًا ب ذذأن ف ذذي النش ذذاط األخي ذذر يوج ذذو الط ذذالب لتحض ذذير شذ ذرائح مجيري ذذة لخالي ذذا ال ذذدم
الحمراء.

ثالثًا  ( :مرحمة ما بعد التعمم )
يطيب المعيم م طالبه طرح أسئية تجمل م تعيمن اليوم :
 يتم االستماع إلى إجابات الطالب ,وتقويميا.

التقويم:

ث ذذم يطم ذذب م ذذن المجموع ذذات اإلجاب ذذة ع ذذن النش ذذاط ( )6ف ذذي ورق ذذة العم ذذل ,لمتأك ذذد م ذذن تحقي ذذق
أىداف الدرس.

 من خالل مالحظة المشاركة ودقة اإلجابة.


تصحيح أعمال الطالب ألنشطة ورقة العمل .

 نشاط بيتي ,ابحث عبر اإلنترنت عن أنواع أخرى لممجاىر ودونيا في دفترك.
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ورقة عمل – ( )9
المجاىر
انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط األول

الهدف من النشاط/

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

 تحدد اليدف من الدرس.

 تربط ما تعممتو سابقاً بعنوان الدرس.

عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
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انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الثاني

الهدف من النشاط/

الوقت المقترح؟

4د

6د

8د

10د

 تطرح أسئمة موجو نحو ميارات التفكير المنظومي
عزيذذزي الطالذذب ,تأمذذل الصذذور ,ثذذم دون األسذذئمة التذذي تذذدور فذذي ذىنذذك داخذذل الجذذدول المخصذذص فذذي

الصفحة التالية:

جهاس يٍكزوذىو – صىرج 1

مجهر تشريحي –صورة 3

يجهز يزكة – صىرج 2

عينة لمجموعة من الفيروسات – صورة 4
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جسم نممة تحت المجهر -صورة 5

تابع النشاط الثاني /
دون األسئمة التي تدور في ذىنك بعد أن تأممت الصور السابقة :
السؤال

انزلى

.1
.2
.3
.4
.5
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
.5
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انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الثالث

الوقت المقترح؟

الهدف من النشاط /

2د

4د

6د

8د

 تقارن بين أنواع المجاىر.

أ -الجدول التالي يوضح أنواع المجاىر ,أجب عن األسئمة /
1

الميكروتوم.

2

المجير التشريحي.

3

المجير اإللكتروني النافذ .

4
5

المجير الضوئي .
المجير اإللكتروني الماسح .

 -1أي من المجاىر يستخدم لتقطيع األنسجة ؟ ------------
 -2بأي مجير يمكن رؤية أجزاء الذبابة ؟

------------

 -3ما وجو الشبو بين (  ) 3و() 5؟
---------------------------------------------------------------------------------------- -4ما نقاط االختالف بين (  )2و (  ) 4؟

---------------------------------------------

-------------------------------- ------------ -5ما العالقة بين (  ) 1وجميع المجاىر ؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الرابع

الهدف من النشاط /

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

 توضح أجزاء المجير المركب .
أ -الشكل التالي يمثل مجير مركب ( ضوئي) ,إلى ماذا تشير األرقام التالية
( : ) 12, 11, 9, 8, 4, 1
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النشاط الخامس

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

الهدف من النشاط /

 تحدد العالقات بين أجزاء المجير المركب.

عزي ذذزي الطالذذذب ,مسذ ذذتعينًا بمخط ذذط التذ ذذدفق التذ ذذالي ,ب ذذين العالقذ ذذات بذ ذذين المكون ذذات الفرعيذ ذذة لممجيذ ذذر

المركب:

عشٌشي انطانة :
ًٌكُك حسذٌذ
انعاللبث يٍ خالل
يعزفت وظبئف
انًكىَبث

ضوء

• العالقة/1

مكون ا
التحكم

• العالقة/2

مكون ا
التكبير

• العالقة/3
رؤية
العينة
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الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط السادس

2د

4د

6د

8د

انهذف ين اننشاط/
 تركب مخطط مفاىيمي يوضح عميو مكونات المجير المركب .
أ  -في ضوء ما درست ,أكمل المخطط المنظومي التالي :

أجزاء المجهر المركب
يتكون من

أجزاء تركيبية

أجزاء وظيفية
1

أجزاء الرؤية

5

6

مثل

مثل

مثل

مثل

4

عدسة شيئية

الضابطين 3 , 2
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الحامل

النشاط السابع
انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الهدف من النشاط /

الوقت المقترح؟

4د

6د

8د

10د

 تحضر شرائح مجيرية لخاليا الدم الحمراء .
المواد و األدوات :
(قطرة دم ,ثاقب ,قطن ,كحول طبي ,محمول ممحي ,شرائح ,أغطية ,مجير ضوئي)
خطوات العمل :
 .1بمل قطعة من القطن بالكحول ,وامسح طرف إصبعك .
 .2أخرج الثاقب ,ثم أوخز البنصر بمطف ,ثم امسح البنصر بالكحول مرة أخرى .
 .3ضع قطرة من الدم في أنبوب يحتوي عمى المحمول الممحي,
سؤال  /لماذا توضع قطرة الدم في محمول ممحي ()%0.9؟
 .4حرك االنبوب بمطف ثم خذ قطرة من المحمول المحضر ,وضعيا عمى شريحة .
 .5ضع غطاء الشريحة ,وافحص باستخدام قوى تكبير مختمفة .
ارسم ماذا تشاهد/
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الدرس العاشر – الخصائص الشكمية لمخاليا

التقويم

عدد الحصص 5/

األهداف الخاصة :
 أن يستنتج الطالب الخصائص الشكمية لمخاليا .

 أن يقارن بين الخاليا بدائية النواة وحقيقية النواة .

المتطمب السابق /أن يعدد الطالب بعض الخاليا الموجودة في الجسم.
 أن يوضح الطالب العالقة بين حجم ومساحة الخاليا .
 أن يسد الطالب الفجوات الموجودة في مخطط الخصائص المورفولوجية لمخمية.

المصادر والوسائل :
اإلجراءات واألنشطة

(الكتاب المدرسي  -السبورة وطباشير  -ورقة عمل (  -) 10جياز  - L.C.Dشرائح– صور )

الهدف

من كل مرحمة

دور المعمم

دور الطالب

-يرحب المعمم بالطالب.

ما قبل التعمم /

أوالً :مرحمة

 -مالحظة مشاركة

 -يعرض المعمم عنوان الدرس "الخصائص الشكمية الخاليا".

تعزيز اإلجابة الصحيحة.األخرين وتعديل إجاباتيم.

-الثناء عمى الطالب

ودقتيا.

-مالحظة اإلجابة

الطالب .
تتناقش المجموعات في تحديدالتساؤالت ,وكتابتيا عمى الجدول.

-يحدد اليدف من

-يطمب المعمم المجموعات كتابة تساؤالتيم حول عنوان الدرس في

الجدول الموجود في نشاط (. )1

 يطمب المعمم طرح تساؤالتيم ,مع حذف المكرر منيا. -يصحح الطالب إجاباتيم .

 -يتوقع الطالب اإلجابة .

-تطرح المجموعات تساؤالتيم.

-يوزع المعمم عمى المجموعات ورقة عمل (. )10

الدرس.

-يربط ما تعممو سابقًا

بموضوع الدرس .

 -يتم مناقشة الطالب في تساؤالتيم بيدف التعرف عمى اإلجابة.

 يعرض المعمم اإلجابات الصحيحة.134

الهدف

من كل مرحمة

ثانياً :مرحمة أثناء

التعمم /

-5يوضح العالقة

بين حجم و مساحة

دور المعمم

اإلجراءات واألنشطة
دور الطالب

التقويم

التي تدور في ذىنيم  ,وأن تتوافق مع ميارات التفكير المنظومي

-يطمب المعمم من منسقي المجموعات طرح تساؤالتيم ,مع حذف

-يوجو المعمم المجموعات لمتأمل في الصور ,وتدوين التساؤالت

المجموعة ,لتدوين التساؤالت.
-يطرح منسقي المجموعات

المكرر منيا.

-تجرى مناقشة بين عناصر

 مالحظة مشاركةالطالب .
تساؤالتيم.

مع أىداف الدرس ( ) 3 , 2واألنشطة المتضمنة في نشاط ( . )4

-يطمب المعمم من المجموعات تمخيص ما توصمنا لو ,ويتم تدريبيم

عمى بعض األسئمة  ,منيا :

-الثناء عمى الطالب

-يشارك الطالب في حل نشاط

-نشاط بيتي ,ابحث عن

 ( 4أ و ب ).
-يمخص الطالب ما تم تعممو من

حيث المشاركة في تحديد أىداف
الدرس ,تنظيم المعمومات ,اكتساب
المعرفة.
 -يكتب الطالب النشاط البيتي.

الجسم ووظائفيا؟

أشكال أخرى لمخاليا في

األخرين وتعديل إجاباتيم.

يطمب المعمم من المجموعات توقع إجابة التساؤل األول ,ومن ثم -تتوق ذ ذ ذ ذ ذذع المجموع ذ ذ ذ ذ ذذات اإلجاب ذ ذ ذ ذ ذذة- ,مالحظة اإلجابةالخاليا .
ودقتيا.
وتجرى مناقشة بين المجموعات.
.2يقارن بين
تعرض اإلجابة الصحيحة بواسطة .L.C.D
الخاليا بدائية النواة و  -يوجو المعمم المجموعات لممشاركة في حل نشاط (  ,)3ثم يناقش -يعدل الطالب إجاباتيم.
يشذ ذذارك الطذ ذذالب فذ ذذي حذ ذذل نشذ ذذاط -تعزيز اإلجابة الصحيحة.حقيقية النواة .
المعمم الطالب في إجاباتيم .
.3يسد الفجوات عمى  -ويكرر المعمم الخطوات السابقة مع باقي التساؤالت ,بحيث تتناغم (.)3

مخطط الخصائص

الشكمية لمخاليا.

ثالثاً :مرحمة ما بعد

التعمم /

-ماذا تعممنا اليوم ؟ ىل حققت أىداف اليوم ؟

-ىل أحتاج جيد جديد ؟ ىل نظمت المعمومات بانسجام؟
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(ورقة عمل ) 10 -

الخصائص الشكمية لمخاليا
انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

انهذف ين اننشاط /
 تحدد الهدف م

الوقت المقترح؟

النشاط األول
الدرس .

2د

4د

6د

8د

عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4

136

الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الثاني

انهذف ين اننشاط /
 تطرح أسئمة نحو ميارات التفكير المنظومي.

4د

6د

8د

10د

عزيذذزي الطالذذب ,بعذذد التأمذذل فذذي الصذذور التذذي فذذي الصذذفحة التاليذذة ,دون األسذذئمة التذذي تذذدور فذذي ذىنذذك
والمتعمقة بموضوع الدرس :
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
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أ)

ب)

ت)

مالحظة  :عزيزي الطالب ,لمساعدتك في تولد أسئمة تدور في ذىنك ,اتبع التعميمات التالية :
 .1استدل عمى العالقة بين مكونات الصورة (أ ) ,ثم اطرح سؤال عنيا .

 .2استدل عمى االختالف الموجود بين الخاليا في الشكل( ب) ثم اطرح سؤالك .
 .3الحظ الفروق بين حجوم الخاليا في الشكل (ج) ثم دون سؤالك.
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النشاط الثالث

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الوقت المقترح؟

انهذف ين اننشاط /
 توضح العالقة بين حجم ومساحة الخاليا .

4د

6د

8د

10د

عزيزي الطالب ,أنظر إلى األشكال المكعبة التالية ,ثم أجب عن األسئمة التالية:

2

1
3

أ-

ما العالقة بين الحجم والمساحة عنذد قذص المكعذب(  )1إلذى مكعبذين متسذاويين كمذا فذي الشذكل

( 2و  ,)3عمماً بأن مساحة المكعب  1ممم .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------ب-

كيف تؤثر العالقة بين الحجم والمساحة عمى وظائف كريات الدم الحمراء؟ .

-------------------------------- ------------------- --------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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النشاط الرابع

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الوقت المقترح؟

انهذف ين اننشاط /

2د

4د

6د

8د

 تقارن بين الخاليا بدائية النواة وحقيقية النواة .
 تسد الفجوات الموجودة في مخطط الخصائص المورفولوجية لمخمية.
أ -تمعن الصورة ,ثم بين أىم الفروق بين الشكمين في الجدول التالي:

انشكم (ًٌ )1ثم خهٍح حقٍقٍح اننىاج
وجو المقارنة

انشكم (ًٌ) 2ثم خهٍح تذائٍح اننىاج
تذائٍح اننىاج

حقٍقٍح اننىاج

الغالف النووي
مثال
ب -عزيزي الطالب بعد أن استنتجت الخصائص المورفولوجية لمخاليا,
أكمل المخطط الماثل أمامك :

الخصائص الشكمية لمخاليا
1

حجم
متناىية

2

يخغٍز

الصغر

مثل

مثل

مثل

المساحة

3
مغزلي
اسطواني

5

معظم
الخاليا

4
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قصيرة

6
مثل

جدًا

حسب نوع
الخاليا

البويضة

الطول

مثل
معظم
الخاليا

8
مثل

9

المتطمبات السابقة:

 .1أن يميز الطالب بين أنواع الخاليا.

عدد الحصص 5/

التقويم

تعزيز اإلجابة الصحيحة.األخرين و تعديل إجاباتيم.

-الثناء عمى الطالب

-مالحظة اإلجابة ودقتيا.

 مالحظة مشاركة الطالب.

 .3أن يبني الطالب مخطط مفاىيم ألجزاء الخمية.

 .2أن يعدد الطالب بعض العضيات في الخمية.

الدرس الحادي عشر  -أجزاء الخمية

األهداف الخاصة :
 .1أن يصنف الطالب أجزاء الخمية الحيوانية والخمية النباتية.

 .2أن يركب الطالب أجزاء النواة عمى مخطط مفاىيمي.

المصادر والوسائل :
اإلجراءات و األنشطة

التساؤالت ,وكتابتيا عمى الجدول.

 -يصحح الطالب إجاباتيم .

 -يتوقع الطالب اإلجابة.

-تطرح المجموعات تساؤالتيم.

-تتناقش المجموعات في تحديد

دور الطالب

(الكتاب المدرسي  -السبورة وطباشير  -ورقة عمل (  -) 11جياز  – L.C.Dنموذج خمية حيوانية  -شرائح– صور )

الهدف

من كل مرحمة

أوالً :مرحمة

دور المعمم

-يرحب المعمم بالطالب.

ما قبل التعمم /

-يحدد اليدف من

الدرس.

 -يعرض المعمم عنوان الدرس "الخصائص الشكمية الخاليا".

-يوزع المعمم عمى المجموعات ورقة عمل (. )11

-يطمب المعمم المجموعات كتابة تساؤالتيم حول عنوان الدرس

-يربط ما تعممو سابقًا

في الجدول الموجود في نشاط (. )1

 -يطمب المعمم طرح تساؤالتيم ,مع حذف المكرر منيا.

بموضوع الدرس .

 -يتم مناقشة الطالب في تساؤالتيم بيدف توقع اإلجابة.

 يعرض المعمم اإلجابات الصحيحة .141

الهدف

من كل مرحمة

ثانياً :مرحمة أثناء

التعمم /

.1يصنف أجزاء الخمية

الحيوانية والخمية النباتية

.2يقارن بين الخمية

الحيوانية والخمية النباتية

من الغالف الخارجي

المحيط .

.3يقارن بين الخمية

الحيوانية والخمية النباتية

ثالثاً :مرحمة ما بعد

التعمم /

دور المعمم

اإلجراءات واألنشطة

يوجه المعيم المجموم ا ليتأمل في نموذج الخيية الحيوانية,وتدوي التس ؤالا التي تدور في ذهنهم ,وأ تتوافق مع
مه راا التفكير المنظومي .
يطيب المعيم م منسقي المجموم ا طرح تس ؤالتهم ,معحذف المكرر منه
.

-يطمب المعمم من المجموعات في توقع إجابة التساؤل األول

ومن ثم تعرض اإلجابة الصحيحة بواسطة . L.C.D

 -يوجو المعمم المجموعات لممشاركة في حل نشاط (  ,)3ثم

يناقش المعمم الطالب في إجاباتيم .

 -يكرر المعمم الخطوات السابقة مع باقي التساؤالت ,بحيث

تتناغم مع أىداف الدرس ( ) 3 , 2واألنشطة المتضمنة في

نشاط ( . ) 5-4

-يطمب المعمم من المجموعات تمخيص ما توصمنا لو ,ويتم

تدريبيم عمى بعض األسئمة ,منيا :

ماذا تعممنا اليوم ؟ ىل حققت أىداف اليوم ؟.-هل أحت ج جهد جديد ؟ هل نظما المعيوم ا ب نسج م؟
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دور الطالب
تجرى مناقشة بين عناصرالمجموعة ,لتدوين التساؤالت .

التقويم

 مالحظة مشاركة الطالب.
تساؤالتيم .

-يطرح منسقي المجموعات

مالحظة اإلجابة-تتوق ذ ذ ذذع المجموع ذ ذ ذذات اإلجابذذ ذ ذذة ,و

-تصحيح األعمال الكتابية .

ودقتيا.

تجرى مناقشة بين المجموعات .

يعدل الطالب إجاباتيم .يشذ ذذارك الطذ ذذالب فذ ذذي حذ ذذل نشذ ذذاط -تعزيز اإلجابة الصحيحة.-يشارك الطالب في حل نشاط

(.)3

-الثناء عمى الطالب

( .) 5 – 4

-نشاط بيتي ,أرسم مخططاً

موضحاً عميو أجزاء الخاليا.

األخرين وتعديل إجاباتيم.

-يمخص الطالب ما تم تعمموه من

حيث المشاركة في تحديد أىداف
الدرس ,تنظيم المعمومات ,اكتساب
المعرفة.

(ورقة عمل – ) 11
أجشاء انخهٍح
النشاط األول

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

انهذف ين اننشاط /
 تحديد اليدف من الدرس .
 ربط ما تعممتو سابقًا بعنوان الدرس .

عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
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النشاط الثاني

الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

2د

4د

انهذف ين اننشاط /

6د

8د

 توجه أسئية نحو مه راا التفكير المنظومي .
عزيزي الطالب ,بعد التأمل في الصور التالية ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:

السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
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انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الثالث

الوقت المقترح؟

الهدف من النشاط/

2د

4د

6د

8د

 تصنف أجزاء الخمية الحيوانية والخمية النباتية.

عزيزي الطالب ,صنف أجزاء الخاليا الحيوانية والنباتية في الجدول التالي:
التصنيف

خمية نباتية

األجزاء المشتركة

األجزاء المختمفة
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خمية حيوانية

النشاط الرابع
انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الهدف من النشاط /

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

 يركب أجزاء النواة عمى مخطط مفاىيمي .

أ)

ركب األجزاء والمفاىيم التالية عمى مخطط مفاىيمي :
( نوية – ثقوب – غالف نووي  -مادة وراثية  -إنزيمات – النواة  -شكميا كروي )

عشٌشي انطانة :
يب انشكم
انًُظىيً
انًُبسب نخًثٍم
انًعهىيبث؟
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النشاط الخامس

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الوقت المقترح؟

انهذف ين اننشاط /
 تبني مخطط مفاىيمي ألجزاء الخمية.

2د

4د

6د

8د

المخطط التالي يمثل بعض العضيات الموجودة في السيتوبالزم ,أكمل البيانات الناقصة :

يهىَت

10
خشُت

1
خهبس
غىنىخً

َىعبٌ

َىعبٌ

9

2
8

انسخىبالسو

3

ٌضى
فدىاث

4
7
5

خٍىط
دلٍمت

حشًم

خٍىط
يخىسطت

6
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المتطمبات السابقة:

 .1أن يعدد الطالب بعض المركبات البروتينية.

اإلجراءات و األنشطة

عدد الحصص 5/

-مالحظة اإلجابة

 -مالحظة مشاركة الطالب .

التقويم

 .4أن يركب الطالب مخطط تدفق لمعضيات المشاركة في تصنيع لبروتين.

 .2أن يبين الطالب وظائف العضيات المشاركة في تصنيع البروتين.

 .2أن يوضح الطالب أىم خصائص البروتينات.

الدرس الحادي عشر  -أجزاء الخمية

األهداف الخاصة :
 .1أن يستنتج الطالب العضيات المشاركة في تصنيع البروتين.

 .3يستدل الطالب العالقات بين العضيات المشاركة في تصنيع البروتين .

المصادر والوسائل :

دور المعمم

دور الطالب

((الكتاب المدرسي  -السبورة وطباشير  -ورقة عمل( - )12جياز  - L.C.Dفيمم تعميمي" تصنيع البروتين" )

الهدف

من كل مرحمة

أوالً :مرحمة

ما قبل التعمم /

-يرحب المعمم بالطالب.

 -يعرض المعمم عنوان الدرس "عضيات صناعة البروتين".

-يحدد اليدف من

تتناقش المجموعات في تحديدالتساؤالت ,وكتابتيا عمى الجدول.

ودقتيا.

 -يطمب المعمم طرح تساؤالتيم ,مع حذف المكرر منيا.

تطرح المجموعات تساؤالتيم. -يتوقع الطالب اإلجابة.

 -يتم مناقشة الطالب في تساؤالتيم بيدف توقع اإلجابة.

تعزيز اإلجابة الصحيحة.-الثناء عمى الطالب األخرين

 -يصحح الطالب إجاباتيم .

في الجدول الموجود في نشاط (. )1

-يطمب المعمم المجموعات كتابة تساؤالتيم حول عنوان الدرس

-يوزع المعمم عمى المجموعات ورقة عمل (. )12

الدرس.

-يربط ما تعممو سابقًا

بموضوع الدرس .

وتعديل إجاباتيم.

 -يعرض المعمم اإلجابات الصحيحة .
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الهدف

من كل مرحمة

ثانياً :مرحمة أثناء

التعمم /

.5يستنتج الطالب العضيات

المشاركة في تصنيع

البروتين.

 .2يبين الطالب وظائف

العضيات المشاركة في

تصنيع البروتين.

ٌ.3سرذل انطانة انعالقاخ
تٍن انعضٍاخ انًشاركح فً
ذصنٍع انثزوذٍن .

ٌ.4زكة انطانة يخطظ ذذفق
نهعضٍاخ انًشاركح فً
ذصنٍع نثزوذٍن.

ثالثاً :مرحمة ما بعد

التعمم :

دور المعمم

اإلجراءات واألنشطة

يعرض المعيم فييم يوضح مميية صن مة البروتي  ,ويحثهمميى تدوي التس ؤالا التي تدور في ذهنهم .
-يطمب المعمم من منسقي المجموعات طرح تساؤالتيم ,مع

حذف المكرر منيا.

-يطمب المعمم من المجموعات توقع إجابة التساؤل األول

والثاني ومن ثم تعرض اإلجابة الصحيحة بواسطة . L.C.D

 -يوجو المعمم المجموعات لممشاركة في حل نشاط ( -3أ ),

ثم يناقش المعمم الطالب في إجاباتيم .

 -يكرر المعمم الخطوات السابقة مع باقي التساؤالت ,بحيث

تتناغم مع أىداف الدرس واألنشطة المتضمنة في نشاط

(–3ب).

-يطمب المعمم من المجموعات تمخيص ما توصمنا لو ,ويتم

تدريبيم عمى بعض األسئمة ,منيا :

ماذا تعممنا اليوم ؟ ىل حققت أىداف اليوم ؟-هل أحت ج جهد جديد ؟ هل نظما المعيوم ا ب نسج م؟
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دور الطالب
-تجرى مناقشة بين عناصر

المجموعة ,لتدوين التساؤالت .
-يطرح منسقي المجموعات تساؤالتيم.

التقويم

-مالحظة مشاركة الطالب .

تتوقذ ذذع المجموعذ ذذات اإلجابذ ذذة ,وتجذ ذذرىمناقشة بين المجموعات.

مالحظة اإلجابةودقتيا.

تصحيح األعمال الكتابية .يعدل الطالب إجاباتيم .يشارك الطالب في حل نشاط (-3أ)- .تعزيز اإلجابة الصحيحة.(  -3ب ).

-يشارك الطالب في حل نشاط

-الثناء عمى الطالب األخرين

-يمخص الطالب ما تم تعمموه من

-نشاط بيتي ,أرسم شكالً

وتعديل إجاباتيم.

حيث المشاركة في تحديد أىداف
الدرس ,تنظيم المعمومات ,اكتساب
المعرفة.
 -يكتب الطالب النشاط البيتي.

موضحاً عميو أجزاء الخاليا .

(ورقة عمل )12 -

تصنيع البروتين
الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط األول

الهدف من النشاط /

4د

6د

8د

10د

 تحدد اليدف من عنوان الدرس .
 تربط ما تعممتو سابقاً بعنوان الدرس .

عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
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انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الثاني

الوقت المقترح؟

الهدف من النشاط /

4د

6د

8د

10د

 توجو أسئمة نحو ميارات التفكير المنظومي.
عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك بعد مشاىدتك لمصورة التالية :

انعضٍبث انًشبركت فً طُبعت انبزوحٍٍ .
عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
.5
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النشاط الثالث

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الوقت المقترح؟

الهدف من النشاط /

2د

4د

6د

8د

 تستنتج العضيات المشاركة في تصنيع البروتين.
 تبين وظائف العضيات المشاركة في تصنيع البروتين.
 تركب مخطط تدفق لمعضيات المشاركة في تصنيع البروتين.
أ -ف ذذي ض ذذوء مش ذذاىدتك لمقط ذذع الفي ذذديو " تص ذذنيع الب ذذروتين " ,ح ذذدد العض ذذيات المش ذذاركة ف ذذي تص ذذنيع
ال منيا.
البروتين ,موضحًا دور ك ً

الوظيفة

العضية
النواة

ترجمة الشيفرة الوراثية وربط الحموض األمينية .
جياز جولوجي

ب -الشكل التالي يمثل مخطط تدفق لمعضيات المشاركة في
صناعة البروتين داخل الخمية ,أكمل البيانات الناقصة :

عزيزي الطالب

ما ىو مخطط التدفق ؟

ىذ ذ ذ ذذو رس ذ ذ ذ ذذم توض ذ ذ ذ ذذيحي بس ذ ذ ذ ذذيط,

يعذ ذذرض مذ ذذن خاللذ ذذو سمسذ ذذمة مذ ذذن
العمميذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات أو الخط ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذوات أو

المكونذذات ,بي ذذدف التركي ذذز عم ذذى

ترابط مكونات المخطط وعالقتيا

مع بعضيا البعض.

3

5

• العالقة :
6

2

• العالقة:
صن مة
البروتي ,
وإرس له
ليشبكة .
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النواة

• العالقة:
1

المتطمبات السابقة:

 .1أن يعرف الطالب عممية البمعمة.

عدد الحصص 5/

 .2أن يركب الطالب مخطط سيمي آللية عمل أجسام الحالة.

.2أن الطالب يوضح أىم خصائص البروتينات.

الدرس الثالث عشر  -عضيات الحماية

األهداف الخاصة :
 .1أن يوضح الطالب العالقات بين مكونات الغشاء البالزمي.

دور المعمم

اإلجراءات واألنشطة

 -يصحح الطالب إجاباتيم .

 -يتوقع الطالب اإلجابة .

-تطرح المجموعات تساؤالتيم.

الجدول.

التساؤالت  ,وكتابتيا عمى

-تتناقش المجموعات في تحديد

دور الطالب

األخرين وتعديل إجاباتيم.

-الثناء عمى الطالب

-تعزيز اإلجابة الصحيحة.

ودقتيا.

-مالحظة اإلجابة

.

 -مالحظة مشاركة الطالب

التقويم

(الكتاب المدرسي  -السبورة وطباشير -ورقة عمل( - )13جياز  – L.C.Dشرائح – فيديو تعميمي" ىضم االجسام الغريبة" )

 .3أن يحمل الطالب دور البيروكسيسومات عمى مخطط تدفق.

المصادر والوسائل :

الهدف

من كل مرحمة

أوالً :مرحمة

ما قبل التعمم /

-يرحب المعمم بالطالب.

 -يعرض المعمم عنوان الدرس "عضيات الحماية".

-يحدد اليدف من الدرس.

الدرس في الجدول الموجود في نشاط (. )1

-يطمب المعمم المجموعات كتابة تساؤالتيم حول عنوان

-يوزع المعمم عمى المجموعات ورقة عمل (. )13

-يربط ما تعممو سابقًا

بموضوع الدرس .

 -يطمب المعمم طرح تساؤالتيم ,مع حذف المكرر منيا.

 -يتم مناقشة الطالب في تساؤالتيم بيدف توقع اإلجابة.

 -يعرض المعمم اإلجابات الصحيحة .

153

الهدف

من كل مرحمة

ثانياً :مرحمة أثناء

التعمم /

 .5يوضح العالقات بين

دور المعمم

اإلجراءات واألنشطة
دور الطالب

-يعرض المعمم فيمم تعميمي " عضيات الحماية " ,ويحثيم عمى -تجرى مناقشة بين عناصرتدوين التساؤالت التي تدور في ذىنيم .

-يطمب المعمم من منسقي المجموعات طرح تساؤالتيم ,مع

المجموعة ,لتدوين التساؤالت .
-يطرح منسقي المجموعات

حذف المكرر منيا.

التقويم

-مالحظة مشاركة الطالب .

-تتوق ذ ذ ذ ذذع المجموع ذ ذ ذ ذذات اإلجاب ذ ذ ذ ذذة,

مالحظة اإلجابةودقتيا.
وتجرى مناقشة بين المجموعات.

(-3أ).

يشارك الطالب في حل نشاط(  -3ب ) ,)4(,و(.)5
-يمخص الطالب ما تم تعمموه

اكتساب المعرفة.
 -يكتب الطالب النشاط البيتي.

األخرين وتعديل إجاباتيم.

قارن بين أجسام حالة

والبيروكسيسومات .

أىداف الدرس ,تنظيم المعمومات ,النشاط البيتي,

من حيث المشاركة في تحديد

-الثناء عمى الطالب

-يش ذذارك الط ذذالب ف ذذي ح ذذل نش ذذاط -تعزيز اإلجابة الصحيحة.

-يعدل الطالب إجاباتيم .

-تصحيح األعمال الكتابية .

تساؤالتيم.

مكونات الغشاء البالزمي - .يطمب المعمم من المجموعات توقع إجابة التساؤل األول

والثاني ,ومن ثم تعرض اإلجابة الصحيحة بواسطة . L.C.D
 .2يركب مخطط سيمي  -يوجو المعمم المجموعات لممشاركة في حل نشاط (  ,)3ثم
آللية عمل أجسام الحالة  .يناقش المعمم الطالب في إجاباتيم .

 يكرر المعمم الخطوات السابقة مع باقي التساؤالت ,بحيث.3يحمل دور
تتناغم مع أىداف الدرس واألنشطة المتضمنة
البيروكسيسوم عمى مخطط في نشاط( ) 4و(. )5

تدفق .

-يطمب المعمم من المجموعات تمخيص ما توصمنا لو ,ويتم

ثالثاً :مرحمة ما بعد التعمم تدريبيم عمى بعض األسئمة ,منيا :

-ماذا تعممنا اليوم ؟ ىل حققت أىداف اليوم ؟.

-ىل أحتاج جيد جديد ؟ ىل نظمت المعمومات بانسجام؟
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(ورقة عمل ) 13 -
عضيات الحماية
الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
النشاط األول
يجًىعاخ

الهدف من النشاط /

2د

4د

6د

8د

 تحدد اليدف من الدرس.
 تربط ما تعممتو سابقاً بعنوان الدرس .
عزيزي الطالب  ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون أجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
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النشاط الثاني

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الهدف من النشاط /
 توجو أسئمة نحو الشكل المنظومي.

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

عزيذذزي الطالذذب ,بعذذد التأمذذل فذذي الصذذور التاليذذة ,دون األسذذئمة التذذي تذذدور فذذي ذىنذذك المتعمقذذة بموضذذوع

الدرس :

فيروس يياجم خمية

خمية حيوانية
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
عزيزي الطالب ,دون أجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
.5
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النشاط الثالث

الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

2د

الهدف من النشاط /

6د

4د

 تحمل مكونات الغشاء الخموي.

يحيط الغشاء الخموي بمكونات الخمية ,تمعن الشكل التالي ثم أجب عن األسئمة التالية :

أ -حدد عناصر الغشاء الخموي .

ذزكٍة انغشاء انخهىي

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------ب -وضح العالقة بين المكونات الموجودة في الغشاء الخموي ,مستعينًا بالجدول التالي :

العالقة

المكونات داخل الغشاء
(لبيدات مفسفرة ) و
( بروتينات )
(بروتينات )و

( كربوىيدرات)
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انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الرابع

الوقت المقترح؟

2د

الهدف من النشاط /

4د

6د

 تركب مخطط سيمي موضحاً عميو آلية عمل أجسام الحالة.

أ -الشكل التالي يوضح آلية عمل أجسام حالة ,أجب عن األسئمة التالية:

 -1من أين تنشأ أجسام حالة ؟ وأُرسم شكالً يوضح تركيبيا.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -2أُرسم مخطط سيمي يوضح دور األجسام الحالة في الخمية.
---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
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الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الخامس

2د

4د

6د

الهدف من النشاط /
 تحمل دور البيروكسيسومات عمى مخطط تدفق .

 الشكل السابق ,يوضح آلية عمل البيروكسيسومات داخل الخمية ,أجب عن األسئمة التالية:
 -1عين عمى الرسم مكونات البيروكسوم التالي:

2

1

 -2تمعب البيروكسيسومات دو ًار ىامًا في ىضم االجسام الغريبة ,وضح عمى المخطط التالي آلية
عمميا:

3

هضم
الجسم
الغريب

2

عزيزي الطالب :ما الشكل المنظومي الماثل أمامك؟
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1

المتطمبات السابقة:

عدد الحصص 5/
 .2أن يميز الطالب بين تفاعالت اليدم والبناء.

الدرس الرابع عشر – مراكز الطاقة والهضم

 .1أن يُعرف الطالب عممية البناء الضوئي.
األهداف الخاصة :
 .1أن الطالب يستنتج عضيات الطاقة واليضم داخل الخمية.

 .2أن الطالب يقارن بين البالستيدات والميتوكندريا.
 .4أن يقوم الطالب مخطط مفاىيمي لعضيات الطاقة داخل الخمية.

اإلجراءات واألنشطة

(الكتاب المدرسي  -السبورة وطباشير  -ورقة عمل( - )14جياز  – L.C.Dشرائح)

 .3أن يقارن الطالب بين أنواع الفجوات الموجودة داخل الخاليا.

المصادر والوسائل :

الهدف

من كل مرحمة

دور المعمم

التقويم

ما قبل التعمم /

-يحدد اليدف من الدرس.

دور الطالب

-يرحب المعمم بالطالب.

 -يعرض المعمم عنوان الدرس "مراكز الطاقة واليضم".

-يوزع المعمم عمى المجموعات ورقة عمل (. )13

أوالً :مرحمة

 مالحظة مشاركةالطالب .
-تتناقش المجموعات في تحديد

-يطمب المعمم المجموعات كتابة تساؤالتيم في الجدول

-مالحظة اإلجابة

التساؤالت ,وكتابتيا عمى الجدول.

األخرين وتعديل إجاباتيم.

-الثناء عمى الطالب

-تعزيز اإلجابة الصحيحة.

ودقتيا.

يربط ما تعممو سابقًا -يصحح الطالب إجاباتيم.

 -يتوقع الطالب اإلجابة.

-تطرح المجموعات تساؤالتيم.

(. )1

بموضوع الدرس .

 -يطمب المعمم طرح تساؤالتيم ,مع حذف المكرر منيا.

 -يتم مناقشة الطالب في تساؤالتيم بيدف توقع اإلجابة.

 -يعرض المعمم اإلجابات الصحيحة .
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الهدف

من كل مرحمة

ثانياً :مرحمة أثناء

التعمم /

 .1يوضح العالقات بين

مكونات الغشاء

البالزمي.

 .2يركب مخطط سيمي

آللية عمل أجسام الحالة.

.3يحمل دور

البيروكسيسوم عمى

مخطط تدفق.

ثالثاً :مرحمة ما بعد

التعمم :

دور المعمم

اإلجراءات واألنشطة

-يعرض المعمم بعض الصور ,ويحثيم عمى تدوين التساؤالت

التي تدور في ذىنيم .

دور المتعمم
تجرى مناقشة بين عناصرالمجموعة ,لتدوين التساؤالت في

-يطمب المعمم من منسقي المجموعات طرح تساؤالتيم ,مع

التقويم

 مالحظة مشاركة-يطرح منسقي المجموعات تساؤالتيم

الطالب .

مالحظة اإلجابةعمى السبور.

-يعدل الطالب إجاباتيم .

-يشارك الطالب في حل نشاط (.)3

مناقشة بين المجموعات .

تعزيز اإلجابةالصحيحة.

يشارك الطالب في حل نشاط-يمخص الطالب ما تم تعمموه من

(  )4و ( .) 5

إجاباتيم.

حيث المشاركة في تحديد أىداف
الدرس ,تنظيم المعمومات ,اكتساب

المعرفة.

عمى مادة الكموروفيل.

عن كائنات تحتوي

-نشاط بيتي ,ابحث

األخرين وتعديل

-الثناء عمى الطالب

الكتابية .

-تتوق ذذع المجموعذذذات اإلجاب ذذة ,وتجذذذرى -تصحيح األعمال

ودقتيا.

النشاط الثاني .

حذف المكرر منيا.

-يطمب المعمم من المجموعات توقع إجابة التساؤل األول

والثاني ,ومن ثم تعرض اإلجابة الصحيحة بواسطة . L.C.D

 -يوجو المعمم المجموعات لممشاركة في حل نشاط (  ,)3ثم

يناقش المعمم الطالب في إجاباتيم .

-يكرر المعمم الخطوات السابقة مع باقي التساؤالت ,بحيث

تتناغم مع أىداف ال درس واألنشطة المتضمنة في

نشاط()4و()5

-يطمب المعمم من المجموعات تمخيص ما توصمنا لو ,ويتم

تدريبيم عمى بعض األسئمة ,منيا :

-ماذا تعممنا اليوم ؟ ىل حققت أىداف اليوم ؟

-ىل أحتاج جيد جديد ؟ ىل نظمت المعمومات بانسجام؟
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(ورقة عمل – ) 14
الطاقة والهضم

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط األول

الهدف من النشاط/
 تحدد اليدف من الدرس.

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

 تربط ما تعممتو سابقاً بموضوع الدرس .

عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
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الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الثاني

الهدف من النشاط/

2د

4د

6د

8د

 توجو أسئمة نحو ميارات التفكير المنظومي .

شكل – ( :)1مكونات الخمية
عزيذذزي الطالذذب ,بعذذد التأمذذل فذذي الصذذور التذذي فذذي الصذذفحة الثانيذذة ,دون األسذذئمة التذذي تذذدور فذذي ذىنذذك
حول موضوع الدرس:
الرقم

السؤال

.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
اإلج بة
رقم السؤال

التصويب

.1
.2
.3
.4
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انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الثالث

الهدف من النشاط/

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

 تستنتج عضيات مراكز الطاقة واليضم في الخمية.
 تقارن بين البالستيدات والميتوكندريا .

 -1من الشكل( ) 1السابقة ,ما العضيات التي تساىم في أنتاج الطاقة ؟
------------------------------ ----------------------------------------------------------- -----------------------

 -2عزيزي الطالب تأمل الصورة التالية ,ثم أجب عن االسئمة التالية :

أ -وضح الفرق بين الميتوكندريا والبالستيدات الخضراء من حيث :
وجو المقارنة

الميتوكندريا

اليدف
الشكل
التركيب
من حيث
األغشية والتجويف
العالقة بينيما
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البالستيدات

النشاط الرابع

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

الهدف من النشاط/

 توضح أىم الفروق بين أنواع الفجوات داخل الخاليا.

أ -قارن بين الفجوات المركزية ,المنقبضة ,والغذائية في الجدول التالي :
وجه المقارنة

فجوة منقبضة

فجوة مركزية

تواجدىا
الوظيفة
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فجوة غذائية

الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الخامس

2د
6د

الهدف من النشاط/

 تحمل مخطط مفاىيمي لمبالستيدة الخضراء في الخمية.

أكمل:
انبالسخٍذة

انشكم

انىظٍفت

1

بُبء
انطبلت

َىعب
ٌ
2

يهى
َت

4

كهىروفٍم

3

5

7

زشىة

8
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6

9

4د

المتطمبات السابقة:

 .2أن يقارن الطالب بين النواة والنوية.

 .2أن يوضح الطالب اليدف من تكاثر الخاليا.

الدرس الخامس عشر  -تضاعف الخمية

 .5أن يوضح الطالب دور الرايبوسومات.
األهداف الخاصة :
 .1أن يستنتج الطالب عضيات المشاركة في تضاعف الخمية.

 .3أن يوضح الطالب العالقة بين الرايبوسوم والنوية.

عدد الحصص 5/

 .4أن يقارن بين الخمية النباتية والخمية الحيوانية من حيث تركيب السنتروسوم.

اإلجراءات و األنشطة

(الكتاب المدرسي  -السبورة وطباشير  -ورقة عمل( - )15جياز  – L.C.Dشرائح)

 .5أن يُقوم الطالب مخطط مفاىيمي فرعي لتركيب السنتروسوم.
المصادر و الوسائل :

الهدف

من كل مرحمة

دور المعمم

التقويم

ما قبل التعمم /

دور الطالب

-يرحب المعمم بالطالب.

 -يعرض المعمم عنوان الدرس "مراكز الطاقة واليضم".

أوالً :مرحمة

 مالحظة مشاركةالطالب .
-تتناقش المجموعات في تحديد

-مالحظة اإلجابة

-تطرح المجموعات تساؤالتيم.

 -يتوقع الطالب اإلجابة .

التساؤالت ,وكتابتيا عمى الجدول.

-يحدد اليدف من الدرس.

-يطمب المعمم المجموعات كتابة تساؤالتيم حول عنوان الدرس

في الجدول الموجود في نشاط (. )1

تعزيز اإلجابةالصحيحة.

 -يصحح الطالب إجاباتيم .

األخرين وتعديل إجاباتيم.

-الثناء عمى الطالب

ودقتيا.

-يوزع المعمم عمى المجموعات ورقة عمل (.)15

-يربط ما تعممو سابقًا

بموضوع الدرس .

 -يطمب المعمم طرح تساؤالتيم ,مع حذف المكرر منيا.

 -يتم مناقشة الطالب في تساؤالتيم بيدف توقع اإلجابة.

 يعرض المعمم اإلجابات الصحيحة .167

المرحمة

ثانياً :مرحمة أثناء

التعمم /

اليدف األول والثاني.

اليدف الثالث .

اليدف الرابع .

اليدف الخامس.

دور المعمم

اإلجراءات واألنشطة

يعرض المعيم بعض الصور ,ويحثهم ميى تدوي التس ؤالاالتي تدور في ذهنهم .

ٌطهب انًعهى يٍ يُسمً انًدًىعبث طزذ حسبؤالحهى ,يع زذفانًكزر يُهب.

-يطمب المعمم من المجموعات توقع إجابة التساؤل األول

والثاني ,ومن ثم تعرض اإلجابة الصحيحة بواسطة . L.C.D

 -يوجو المعمم المجموعات لممشاركة في حل نشاط (  , )3ثم

يناقش المعمم الطالب في إجاباتيم .

دور الطالب
تجرى مناقشة بين عناصرالمجموعة ,لتدوين التساؤالت في
النشاط الثاني .

-يطرح منسقي المجموعات تساؤالتيم.

تتوق ذذع المجموعذذذات اإلجاب ذذة ,وتجذذذرىمناقشة بين المجموعات .
-يعدل الطالب إجاباتيم .

-يشارك الطالب في حل نشاط (.)3

 -يكتب الطالب النشاط البيتي.

المعرفة.

الدرس ,تنظيم المعمومات ,اكتساب

حيث المشاركة في تحديد أىداف

-يمخص الطالب ما تم تعمموه من

(  )4و( .) 5

يكرر المعمم الخطوات السابقة مع باقي التساؤالت ,بحيثتتناغم مع أىداف الدرس واألنشطة المتضمنة في نشاط() 4و(- )5يشارك الطالب في حل نشاط

-يطمب المعمم من المجموعات تمخيص ما توصمنا لو ,ويتم

ثالثاً :مرحمة ما بعد التعمم  :تدريبيم عمى بعض األسئمة ,منيا :

ماذا تعممنا اليوم ؟ ىل حققت أىداف اليوم ؟-هل أحت ج جهد جديد ؟ هل نظما المعيوم ا ب نسج م؟
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التقويم

 مالحظة مشاركةالطالب .

مالحظة اإلجابةودقتيا.

تصحيح األعمالالكتابية .
تعزيز اإلجابةالصحيحة.
الثناء عمى الطالباألخرين وتعديل إجاباتيم.
نشاط بيتي ,ارسممخطط مفاىيمي

لمعضيات المشاركة في
تضاعف الخمية .

(ورقة عمل – ) 15
تضاعف الخمية
انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط األول
انىقد انًقرزح؟

الهدف من النشاط /
 تحدد اليدف من الدرس .
 تربط ما تعممتو سابقًا بعنوان الدرس .

2د

4د

6د

8د

عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
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انىقد انًقرزح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الثاني

الهدف من النشاط /

2د

4د

6د

8د

 توجو أسئمة نحو ميارات التفكير المنظومي.

عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس بعد تأمل األشكال التالية:

شكم (  : ) 1يزازم اَمسبو انخهٍت .

شكل (  : ) 2تركيب النواة

شكل (  : ) 3العالقة بين الرايبوسوم والنوية .

شكل (  –) 4تركيب سنتروسوم في خمية حيوانية

170

تابع النشاط الثاني /
عزي ذذزي الطال ذذب ,بع ذذد التأم ذذل ف ذذي الص ذذور الس ذذابقة ,دون األس ذذئمة الت ذذي ت ذذدور ف ذذي ذىن ذذك ح ذذول موض ذذوع
الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
.5
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النشاط الثالث
انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الوقت المقترح؟

الهدف من النشاط/

2د

4د

6د

8د

 تستنتج عضيات المشاركة في تضاعف الخمية.
 تقارن بين النواة والنوية .
 توضح العالقة بين الرايبوسوم والنوية .

 -1يٍ انشكم (  ,) 1اسخُخح انعضٍبث انًشبركت فً حضبعف انخهٍت ؟

1
تض مف
الخيية

2

عشٌشي انطانة:
يب انشكم
انًُظىيً انًبثم
أيبيك؟

 -2قارن بين النواة والنوية .
وجه انًقارنح

النوية

النواة

انىظٍفح

 -3الشكل ( )3يدلل عمى وجود عالقة بين الرايبوسوم والنوية ,بين ذلك ؟

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------
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الوقت المقترح؟

النشاط الرابع

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

2د

4د

الهدف من النشاط/

6د

8د

 تقارن بين السنتروسوم في الخمية الحيوانية والخمية النباتية.
 تُقوم مخطط مفاىيمي فرعي لتركيب السنتروسوم .
 -1بالرجوع لمشكل (  4و ,) 5قارن بين تركيب السنتروسوم في الخمية الحيوانية والخمية النباتية :
وجه المقارنة

الخمية الحيوانية

الخمية النباتية

التركيب
النمط

 -2بعد تضاعف الخمية كما في الشكل (  ,) 1اتجيت المادة الوراثية عمى كال قطبين الخمية
تمييداً لإلنقسام ,ما عالقة ذلك بالسنتروسوم .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3عزيزي الطالب اكتشف األخطاء في المخطط المفاىيمي التالي ,ومن ثم صححو :
عشٌشي انطانة:
زذد األخطبء,
ثى طىبهب.

سنترومير

الوظيفة

انقسام النوية

تركيبه

خيوط بروتينية

النمط

في الخلية
الحيوانية (). + 9
في الخلية االنباتية
()2 + 9
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 .2أن يعمل سبب ثبات شكل الخاليا.

الدرس السادس عشر  -الشكل والدعامة

المتطمبات السابقة .5 :أن يعدد بعض الخاليا المختمفة في الشكل.

األهداف الخاصة :
.1أن يستنتج الطالب العضيات المشاركة في حماية واعطاء الشكل لمخمية.

عدد الحصص 2/

.3أن يقارن الطالب بين األغمفة الخارجية لمخمية .

.2أن يقارن الطالب بين أنواع الييكل الخموي.
.4أن يركب الطالب مخطط مفاىيمي لعضيات الدعامة لمخمية.

.5أن يركب الطالب مخطط مفاىيمي لعضيات الدعامة لمخمية.

(الكتاب المدرسي  -السبورة وطباشير  -ورقة عمل( – )15السبورة الذكية – شرائح)
اإلجراءات واألنشطة
دور الطالب
تتناقش المجموعات في تحديدالتساؤالت ,وكتابتيا عمى الجدول.

يطمب المعمم المجموعات كتابة تساؤالتيم حول عنوان الدرس في -تطرح المجموعات تساؤالتيم. -يتوقع الطالب اإلجابة.

الطالب .

-تعزيز اإلجابة

ودقتيا.

-مالحظة اإلجابة

 -مالحظة مشاركة

التقويم

.5أن يُقوم الطالب مخطط مفاىيمي ألغمفة الشكل والدعامة لمخمية.

المصادر والوسائل :

الهدف

من كل مرحمة

أوالً :مرحمة

دور المعمم

-يرحب المعمم بالطالب.

الدرس.

ما قبل التعمم /

-يحدد اليدف من

-يربط ما تعممو سابقًا

 -يعرض المعمم عنوان الدرس "الشكل والدعامة في الخمية".

-يوزع المعمم عمى المجموعات ورقة عمل (. )16

الجدول الموجود في نشاط (. )1

بموضوع الدرس .

 يطمب المعمم طرح تساؤالتيم ,مع حذف المكرر منيا. -يصحح الطالب إجاباتيم.

 -يتم مناقشة الطالب في تساؤالتيم بيدف توقع اإلجابة.

 -يعرض المعمم اإلجابات الصحيحة.

الصحيحة.

الثناء عمى الطالباألخرين وتعديل إجاباتيم.
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المرحمة

ثانياً :مرحمة أثناء

التعمم /

اليدف األول والثاني.

اليدف الثالث .

اليدف الرابع .

اليدف الخامس.

ثالثاً :مرحمة ما بعد

التعمم :

دور المعمم

اإلجراءات واألنشطة

يعرض المعيم بعض الصور ,ويحثهم ميى تدوي التس ؤالاالتي تدور في ذهنهم .
-يطمب المعمم من منسقي المجموعات طرح تساؤالتيم ,مع حذف

المكرر منيا.

-يطمب المعمم من المجموعات توقع إجابة التساؤل األول والثاني,

ومن ثم تعرض اإلجابة الصحيحة بواسطة السبورة الذكية .

 -يوجو المعمم المجموعات لممشاركة في حل نشاط (  ,)3ثم

يناقش المعمم الطالب في إجاباتيم .

-يكرر المعمم الخطوات السابقة مع باقي التساؤالت ,بحيث تتناغم

مع أىداف الدرس واألنشطة المتضمنة في نشاط() 4و(. )5

-يطمب المعمم من المجموعات تمخيص ما توصمنا لو ,ويتم

تدريبيم عمى بعض األسئمة  ,منيا :

ماذا تعممنا اليوم ؟ ىل حققت أىداف اليوم ؟.هل أحت ج جهد جديد ؟ هل نظما المعيوم ا ب نسج م؟-يطمب المعمم من المجموعات الزوجية حل نشاط (-5ب).
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دور الطالب
تجرى مناقشة بين عناصرالمجموعة ,لتدوين التساؤالت في
النشاط الثاني .

يطرح منسقي المجموعاتتساؤالتيم.

تتوق ذ ذ ذ ذذع المجموع ذ ذ ذ ذذات اإلجابذذ ذ ذ ذذة,وتجرى مناقشة بين المجموعات .
-يعدل الطالب إجاباتيم .

يش ذذارك الط ذذالب ف ذذي ح ذذل نش ذذاط(.)3
-يشارك الطالب في حل نشاط

التقويم

 مالحظة مشاركةالطالب .

مالحظة اإلجابةودقتيا.

تصحيح األعمالالكتابية .
تعزيز اإلجابةالصحيحة.

-نشاط بيتي ,صمم

(  )4و(  – 5أ ).
الثناء عمى الطالبيمخص الطالب ما تم تعمموه من األخرين وتعديل إجاباتيم.حيث المشاركة في تحديد أىداف

الدرس ,تنظيم المعمومات,

خريطة مفاىيمية تضم
اكتساب المعرفة ,ثم حل
المجموعات الزوجية نشاط(-5ب) العضيات المشاركة في
الشكل والدعامة لمخمية.

(ورقة عمل )16 -
الشكل و الدعامة
النشاط األول

الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

2د

4د

الهدف من النشاط/

6د

8د

 تشارك في تحديد أىداف الدرس.

 تربط ما تعممتو سابقاً بعنوان الدرس .

عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون أجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4

176

الوقت المقترح؟

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط الثاني

الهدف من النشاط/
 توجو أسئمة وفقاً لميارات الشكل المنظومي .
عزيزي الطالب ,تأمل ,فكر ,ثم دون األسئمة التي تدور في ذىنك :

شكم( : )1يكىناخ

انخهٍح .

شكم (: )2انهٍكم انخهىي.

شكل (  : ) 3أنواع الهيكل الخموي.
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2د

4د

6د

8د

تابع النشاط الثاني \
عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك بعد مشاىدة الصور السابقة :
التساؤل

رقم
.1
.2
.3
.4
.5
عزيزي الطالب ,دون أجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
.5
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انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الوقت المقترح؟

النشاط الثالث

الهدف من النشاط/

2د

4د

6د

8د

 تستنتج عضيات المشاركة في حماية واعطاء الشكل لمخمية.
 تقارن بين أنواع الييكل الخموي .
أ-

يٍ انشكم (  ,) 1اسخُخح انعضٍبث انًشبركت فً إعطبء انشكم وانذعبيت نهخهٍت ؟

1
2

الشكل
والدم مة

3
4
عشٌشي انطبنب :يب انشكم انًُظىيً انسببك؟

ب -من الشكل (  ,) 2قارن بين أنواع ألياف الييكل الخموي :
وجه المقارنة

انيبيبات دقيقة

خيوط دقيقة

خيوط متوسطة
متوسطة الحجم

الحجم
شكل الخيوط
تيوبيولين
الوظيفة
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الوقت المقترح؟

النشاط الرابع

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الهدف من النشاط /
 تقارن بين األغمفة الخارجية لمخمية .

انغالف انخارجً نخهٍح حٍىانٍح

180

2د

4د

6د

8د

تابع النشاط الرابع /
ال من الخمية الحيوانية والخمية النباتية:
 -1صنف في الجدول التالي مكونات الغالف الخارجي لك ً

خمية حيوانية

خمية نباتية

 -2قارن بين الغالف الخموي والجدار الخموي .

وجه المقارنة

الغالف الخموي

الجدار الخموي

التواجد
التركيب

الوظيفة

 -3وضح العالقة بين الغشاء الخموي والغالف الخارجي لمخاليا؟
-----------------------------------------------------

-------------------- ------------------------------ ----------------------------------------- --------------
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النشاط الخامس

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ سوجٍح

الوقت المقترح؟

الهدف من النشاط/

4د

6د

8د

10د

 تركب مخطط مفاىيمي لعضيات الدعامة لمخمية.
 تقوم مخطط مفاىيمي ألغمفة الشكل والدعامة لمخمية .
 -1ركب المفاىيم عمى المخطط المفاىيمي :

انهٍكم انخهىي
ٌُخشز فً

1
أَىاعهب
يخىسطت
أطىل

2

خٍىط
يخىسطت

3

حزكٍبهب

حزكٍبهب

اكخٍٍ

4

6

5

8
حسبهى فً

حسبهى فً

انسزكت انخهىٌت.
انذعبيت انخهىٌت.

9

7
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10

 -2المخطط المف هيمي الت لي يضم أربعة أخط ء ,حدد تيك األخط ء ,ثم صوبه :

انغالف انخبرخً
نهخالٌب
حضى
غالف خهىي

اندذار انخهىي

غشبء خهىي

حىخذ فً

انخالٌب انُببحٍت

انخالٌب انسٍىاٍَت
وانخالٌب انُببحٍت

انخالٌب انسٍىاٍَت

حخكىٌ يٍ
هًٍٍسهٍهىس
كزبىهٍذراث عذٌذة
انخسكز

دورهب

يثم

حسًر بخًذد انخالٌب

كزبىهٍذراث
وبزوحٍُبث

سههٍهىس
دورهب

شكم ودعى
نهسطر

سخٍزوٌذاث
وبزوحٍُبث وسكبكز

حذعى انخهٍت
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حسٍظ ببنعضٍبث

المتطمبات السابقة:

عدد الحصص 2/

.6أن يركب مخطط مفاىيمي يوضح عميو طرق انتقال المواد عبر األغشية.

.4أن يستنتج الطالب مفيوم اإلنتشار المسيل.

.2أن يستنتج الطالب مفيوم الخاصية األسموزية.

 .2أن يستنتج الطالب مفيوم الغشاء الشبو منفذ.

الدرس السابع عشر  -انتقال المواد عبر األغشية

 .1أن يعدد الطالب بعض العناصر والمواد التي تحتاجيا الخمية.

األهداف الخاصة :
 .1أن يستنتج الطالب مفيوم اإلنتشار.

.3أن يقارن الطالب بين اإلنتشار والخاصية األسموزية.

.5أن يقارن الطالب بين اإلنتشار المسيل والنقل النشط.

المصادر والوسائل :
اإلجراءات واألنشطة
دور الطالب
تتناقش المجموعات في تحديدالتساؤالت ,وكتابتيا عمى الجدول.

 مالحظة مشاركةالطالب .

-مالحظة اإلجابة

 -يتوقع الطالب اإلجابة.

ودقتيا.
-تعزيز اإلجابة الصحيحة.

 -يصحح الطالب إجاباتيم.

األخرين وتعديل إجاباتيم.

-الثناء عمى الطالب

-تطرح المجموعات تساؤالتيم.

التقويم

(الكتاب المدرسي  -السبورة وطباشير  -ورقة عمل – جياز  - L.C.Dصور– دورق – حبر – ماء – بيض – ألوان مائية – محمول ممحي )

الهدف

من كل مرحمة

أوالً :مرحمة

دور المعمم

-بعد التحية ,يعرض المعمم عنوان الدرس "الشكل

ما قبل التعمم /

-يحدد اليدف من الدرس.

الدرس في الجدول الموجود في نشاط (. )1

-يطمب المعمم المجموعات كتابة تساؤالتيم حول عنوان

والدعامة في الخمية".

-يوزع المعمم عمى المجموعات ورقة عمل (. )16

-يربط ما تعممو سابقًا

بموضوع الدرس .

 -يطمب المعمم طرح تساؤالتيم ,مع حذف المكرر منيا.

 -يتم مناقشة الطالب في تساؤالتيم بيدف توقع اإلجابة.

 -يعرض المعمم اإلجابات الصحيحة .
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المرحمة

ثانياً :مرحمة أثناء

التعمم /

دور المعمم

اإلجراءات واألنشطة
دور الطالب
تجرى مناقشة بين عناصر المجموعة ,لتدوين التساؤالت في النشاط الثاني.

يعرض المعيم بعض الصور ,ويحثهم ميى تدويالتس ؤالا التي تدور في ذهنهم .
يطيب المعيم م منسقي المجموم ا طرح تس ؤالتهم,مع حذف المكرر منه .

-يطمب المعمم من المجموعات توقع إجابة التساؤل

التقويم

 مالحظة مشاركةالطالب .

مناقشة بين المجموعات.

مالحظة اإلجابةودقتيا.

-يعدل الطالب إجاباتيم .

يشارك الطالب في حل نشاط (.)3يشارك الطالب في حل نشاط(  )4و(  )5و( .) 6

-يمخص الطالب ما تم تعمموه من

البوتاسيوم؟

الناتجة عن نقص

-نشاط بيتي ,ما األضرار

األخرين وتعديل إجاباتيم.

-الثناء عمى الطالب

-تعزيز اإلجابة الصحيحة.

تصحيح األعمالالكتابية.

-تتوق ذذع المجموعذذذات اإلجاب ذذة ,وتجذذذرى

-يطرح منسقي المجموعات تساؤالتيم.

اليدف األول و الثاني.

األول و الثاني ,و من ثم تعرض اإلجابة الصحيحة

. L.C.D

اليدف الثالث .

نشاط() 4و()5و()6

بحيث تتناغم مع أىداف الدرس واألنشطة المتضمنة في

-يكرر المعمم الخطوات السابقة مع باقي التساؤالت,

 -يوجو المعمم المجموعات لممشاركة في نشاط (  ,)3ثم

يناقش المعمم الطالب في إجاباتيم .

اليدف الرابع .

اليدف الخامس.

 -يكتب الطالب النشاط البيتي.

-تحل المجموعات الزوجية نشاط()7

المعرفة.

الدرس ,تنظيم المعمومات ,اكتساب

-يطمب المعمم من المجموعات تمخيص ما توصمنا لو ,و حيث المشاركة في تحديد أىداف

يتم تدريبيم عمى بعض األسئمة  ,منيا :
ثالثاً :مرحمة ما بعد التعمم- :ماذا تعممنا اليوم ؟ ىل حققت أىداف اليوم ؟.
هل أحت ج جهد جديد ؟ هل نظما المعيوم اب نسج م؟
اليدف السادس.
-يطمب المعمم من المجموعات الزوجية حل نشاط (.)7
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(ورقة عمل ) 17 -
طرق انتقال المواد عبر األغشية

النشاط األول
انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الهدف من النشاط/

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

 تحدد اليدف من عنوان الدرس .

 تربط ما تعممتو سابقاً بعنوان الدرس .

عزيزي الطالب ,دون األسئمة التي تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4

186

النشاط الثاني
انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ سوجٍح

الهدف من النشاط /

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

 توجو أسئمة وفقاً لميارات التفكير المنظومي .

عزيذذزي الطالذذب ,بعذذد التأمذذل فذذي الصذذور التذذي فذذي الصذذفحة الثانيذذة ,عزيذذزي الطالذذب ,دون األسذذئمة التذذي
تدور في ذىنك حول موضوع الدرس:
السؤال

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
عزيزي الطالب ,دون إجابتك في الجدول التالي :
رقم السؤال

التصويب

اإلجابة

.1
.2
.3
.4
.5
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انتقال المواد عبر األغشية الخموية

اإلنتشار

الخاصية األسموزية
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النشاط الثالث
انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الهدف من النشاط/

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

 تستنتج مفيوم اإلنتشار .
عزيزي الطالب ,يمكنك استنتاج مفيوم اإلنتشار بعد القيام بالتجربة التالية :
األدوات  ( /ماء – كأس – ألوان مائية ) .

الخطوات /

 ضع ماء في كأس .

 ثم ضع قطرة من األلوان المائية .
أ  -ماذا تالحظ ؟
----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------ب  -ماذا تستنتج ؟
----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------ج -عرف اإلنتشار؟

--------------------------------------------------------

--------------------------- ---------------------------د  -فسر  :تبادل الغازات عبر الرئتين .

--------------------------------------------------------

----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ سوجٍح

النشاط الرابع

الوقت المقترح؟

4د

6د

8د

10د

الهدف من النشاط /
 تستنتج الخاصية األسموزية .
 قارن بين اإلنتشار والخاصية األسموزية.
عزيزي الطالب ,يمكنك أيضًا استنتاج مفيوم الخاصية األسموزية ,بعد إجراء التجربة التالية :
األدوات  ( :بيض – أكواب – محاليل ممحية مختمفة التركيز )
الخطوات :
 .1حضر ثالث أكواب وضع في كل واحدة  ,صفار بيض .
 .2ضع في كأس محمول ممحي منخفض التركيز .

 .3ضع في كأس أخر محمول ممحي مرتفع التركيز .
 .4ضع في الكأس األخير محمول ممحي متساوي التركيز ( .) %0.9
 .5واتركيا عشرة دقائق .
أ  -ماذا تالحظ ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب  -ماذا تستنتج ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ج -عرف الخاصية األسموزية :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------190

ه –قارن بين اإلنتشار والخاصية األسموزية :

وجه المقارنة

اإل نتشار

نوع المواد المنقولة
الغشاء الفاصل
الحركة حسب التركيز
البروتين الناقل
االحتياج لمطاقة
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الخاصية األسموزية

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

الوقت المقترح؟

النشاط الخامس

الهدف من النشاط /

2د

4د

6د

8د

 تستنتج مفيوم اإلنتشار المسيل
عزيزي الطالب ,تأمل الشكل التالي ,ثم أجب عن األسئمة :
أ

ب
 -1حمل عناصر الشكل أعاله ,عمى المخطط التالي :

اإلنتشار
المسهل

 -2أييما تمثل منطقة تركيز أعمى ( أ ) أم ( ب) ؟ -----------
 -3تتبع حركة المواد عبر المنطقتين( أ) و(ب).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -4عرف النقل المسيل :
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
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انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ

النشاط السادس

الهدف من النشاط/

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

 تقارن بين النقل المسيل والنقل النشط .
طىدٌىو

أ

بىحبسٍىو

ب
أ -حمل عناصر الشكل أعاله ,عمى المخطط التالي :

اإلنتشار
المسهل

ب -أييما تمثل منطقة تركيز أعمى ( أ ) أم ( ب) ؟ -----------
ت -تتبع حركة المواد عبر المنطقتين( أ) و(ب).

---------------------------------------------------------------------------- ------------------------عرف النقل النشط :
------------- ------------------------------------------------------------- -----------------------و -قارن بين اإلنتشار المسيل والنقل النشط .
وجه المقارنة

اإلنتشار المسهل

نوع المواد المنقولة
الغشاء الفاصل
الحركة حسب التركيز
انبزوحٍٍ انُبلم
االحتياج لمطاقة
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النقل النشط

النشاط السابع

انعًــــــم ضًن
يجًىعاخ سوجٍح

الوقت المقترح؟

2د

4د

6د

8د

الهدف من النشاط/
تركب مخطط مفاىيمي لطرق انتقال المواد عبر األغشية.
ركب المفاىيم التالية عمى المخطط المفاىيمي:
(انرقال انًىاد  -إنرشار يسهم  -ين ذزكٍش عال إلى ينخفض  -ذحراج طاقح  -يضخح انصىدٌىو و انثىذاسٍىو)

عشٌشي انطانة:
-1حخبع انًفبهٍى انزئٍس,
ثى ادرخهب .
 -2حخبع انًفبهٍى انفزعٍت.
-3ادرج االيثهت فً
يكبَهب انًخظض.
فً وخىد
بزوحٍٍ َبلم
َىعبٌ

َمم َشظ

إحدبِ انسزكت
نهًىاد

انطبلت

يٍ حزكٍش
يُخفغ
إنى عبل

ال حسخبج
طبلت

يثبل
انسًىع
األيٍٍُت
واندهىكىس
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انطبلت

ممحق ()3
قائمة مهارات التفكير المنظومي

ت

المهارات الرئيسية

.1

مهارة التصنيف المنظومي

.2

مهارة استدالل العالقات

المهارات الفرعية
فرز لعناصر المنظومة في مجموعات لياخصائص مشتركة.
استدالل العالقات بين اجزاء منظومة فرعية-استدالل العالقات بين منظومة وأخرى.

المنظومية

-استدالل العالقات بين الكل والجزء .

اشتقاق منظومات فرعية من منظومات.3

مهارة تحميل المنظومات

.4

مهارة تركيب المنظومات

.5

مهارة تقويم المنظومات

رئيسية.
استنباط استنتاجات من منظومة.بناء منظومة من عدة مفاىيم.-اشتقاق تعميمات المنظومة.

الحكم عمى صحة العالقات بين أجزاءالمنظومة.

الرؤية الشاممة لموقف من خاللالمنظومة ,وتتحقق من خالل قيام المتعمم
بسد الفجوات داخل الشكل المنظومي.

-اكتشاف االجزاء الخطأ في منظومة.
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ممحق ()4
اختبار مهارات التفكير المنظومي
الموضوع  :تحكيم اختبار لقياس فاعمية توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية ميارات التفكير
المنظومي .
السيد ............................................ .......................... /حفظو اهلل .
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو,

يقوم الباحث /أشرف سميمان عصفور ,بإعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في المناىج وطرق التدريس
تحمل عنوان " :فاعمية توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي عمى تنمية مهارات التفكير المنظومي في
العموم الحياتية لدى طالب الحادي عشر" ,واستمزم ذلك أعداد اختبار لقياس فعالية توظيف استراتيجية
التساؤل الذاتي عم ى تنمية ميارات التفكير المنظومي ,بناء عمى تحميل محتوى وحدة(الخمية) المتضمنة
في مساق العموم الحياتية لدى طالب الحادي عشر ,وذلك اسناداً عمى جدول المواصفات.
لذا أرجو من سيادتكم التفضل لتحكيم االختبار وذلك من حيث:
 مدى مالئمة فقرات االختبار لمغرض المعد من أجمو.
 مدى صحة صياغة فقرات االختبار.

 مدى الصحة اإلمالئية لفقرات االختبار.
 إضافة وحذف ما ترونو مناسبًا في التحكيم.
"ولكم جزيل الشكر والعرفان "

اسم المحكم...................................... :
الدرجة العممية....................................:
مكان العمل...................................... :
الباحث /أشرف سميمان عصفور.
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"اختبار لقياس فاعمية توظيف التساؤل الذاتي في تنمية مهارات التفكير المنظومي"
درجة االختبار :

اسم الطالب.............................. :

72

أوالً  :الهدف م االختب ر/
ييدف ىذا االختبار لقياس فاعمية توظيف استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية ميارات التفكير

المنظومي لمبحث العموم الحياتية لدى طالب الحادي عشر.
ث ني ً  :تعييم ا االختب ر/

 اكتب البيانات األولية قبل البدء باإلجابة عن األسئمة.
 اق أر بنود األسئمة قراءة جيدة قبل اإلجابة.
 أجب عن أسئمة االختبار حسب المطموب.
 يتكون االختبار من خمس أسئمة.

 عدد صفحات االختبار ( .) 7
 وقت االختبار ( )60دقيقة.
 مجموع درجات االختبار (  ) 72درجة.

تمنياتي لكم التوفيق,,
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عزيزي الطالب :أجب عن االسئمة التالية,
أو ًال  ( :مهارة التصنيف المنظومي )

السؤال األول /صنف المفاىيم التالية في جدول ,حسب الخصائص المشتركة بينيما 12 (:درجة)

( -1غالف خموي – بالستيدة – فجوة مركزية – بيروكسوم –جدار خموي  -فجوة غذائية).

خمية حيوانية

خمية نباتية

 ( -2زيوت ,حموض دىنية مشبعة ,دىن  ,حمض الستاريك ,حمض األوليك ,حموض دىنية
غير مشبعة ).
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ثانياً  ( :مهارة استدالل العالقات المنظومية)

السؤال الثاني  /وضح العالقات بين االشكال والصور المنظومية التالية 16 ( :درجات )
 -3تأمل الشكل التالي ,ثم أجب:

()2

()1
أ .إلى ماذا تشير األرقام ( )1و ()2؟
و

......................

......................

ب .بين العالقة بين ( : )2( – ) 1
..........................................................................
..........................................................................
 -4تأمل الشكل ثم أجب عن األسئمة التالية :

1

2

أ .إلى ماذا يشير الرقمين (  )2( – ) 1؟  ................و....................
ب .ما العالقة بين (  )2( – ) 1؟
....................................................................................
....................................................................................
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 -5الشكل التالي يوضح عممية تصنيع البروتين ,أجب عن السؤالين التاليين:

2

1

أ .ما العالقة بين ( :) 2 ( – ) 1

..........................................................................................
..........................................................................................

ب .ما العالقة بين (  ( – ) 2أجسام حالة ):

..........................................................................................
..........................................................................................

 -6وضح العالقات عمى المخطط التالي:
حموض نووية

العالقة؟
DNA

سكر

RNA

قواعد
نيتروجينية

سكر

مجموعة
فوسفات

خماسي

خماسي

G

C

T

A
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مجموعة
فوسفات

قواعد
نيتروجينية

G

C

U

A

ثالثاً( :تحميل الشكل المنظومي )

السؤال الثالث  /أجب عن األسئمة التالية 24 ( :درجة)
 -7الشكل التالي يوضح آلية عمل االنزيم ,تمعن الشكل ثم أجب/

أ -استنتج التغيرات التي طرأت عمى اإلنزيم ؟
--------------------------------------------ب -ماذا يسمى ىذا المبدأ ؟
------------------------------------------- -8في مختبر المدرسة ,وضعت قطرة دم في انبوب بو محمول ممحي ,فعند فحصيا تحت
المجير ظيرت الخاليا منكمشة ,استنتج ماذا حدث ؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -9قارن بين أىم الفروق في تركيب النواة لخمية بكتيرية وخمية رئوية :
وجو المقارنة

خمية رئوية

خمية بكتيرية

النواة
أغشية عضياتيا
-10

ما أوجو الشبو واالختالف بين البيروكسيسومات وأجسام حالة؟

وجو المقارنة

البيروكسيسومات

الغشاء المحيط
المنشأ
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أجسام حالة

 حمل المفاىيم التالية إلى مكوناتيا الفرعية :
 -11حمل :
انسًىع األيٍٍُت
َىعبٌ

انعذد

بُبء اندسى
ال
ٌبٍُهب

ٌبٍُهب

-12

انعذد

حيل :
اَخمبل انًىاد

وخىد
بزوحٍٍ َبلم

عذو وخىد
بزوحٍٍ َبلم

َىعبٌ

َىعبٌ
انخبطٍت
األسًىسٌت
إحدبِ انسزكت
نهًىاد
يٍ حزكٍش
عبنً إنى
يُخفغ

َمم َشظ

انطبلت

إحدبِ
انسزكت
نهًىاد
يٍ
حزكٍش
يُخفغ
إنى عبل

ال حسخبج
طبلت

يثبل

يثبل
ايخظبص
انًبء يٍ
اندذور

انطبلت

انسًىع
األيٍٍُت
واندهىكىس
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حسخبج

رابعاً ( :مهارة تركيب األشكال المنظومية )
(  12درج ا )

السؤال الرابع :

ركب المف هيم ضم المخطط المف هيمي الت لي :
-33
( تعطي الشكل والدعامة – أكتين – انيبيبات دقيقة –خيوط دقيقة– انقباض الخاليا العضمية –
كيراتين )
هٍكم خهىي

يوجد في السيتوسول

خيوط متوسطة

ذٍٍىتٍىنٍن

حزكح حىٌصالخ

 -14أكمل رسم المخطط ,مستعيناً بالمفاىيم التالية:

( أجزاء تركيبية -تكبير-عدسة عينية -عدسة شيئية-رؤية-أجزاء وظيفية)
انًدهز

زبيم
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خامسا ً  ( :مهارة تقويم الشكل المنظومي )
السؤال الخامس  /المخطط الت لي يضم أربعة أخط ء ,حدده  ,ثم صحح تيك األخط ء 8 ( :درج ا)

الكربوهيدرات

أنواع

أحادية التسكر

ثناية التسكر

تضم

عمى شكل
سالسل

الشعير

تتكون من

غموكوزو
فركتوز

جاالكتوز

كوليسترول

الحميب

جموكوز و

ألدهيد

سكر

غاليكوجين

غمسر

القصب

سكر

نشا

هيمسيمموز

مثل

مثل

سكر

مثل
كايتين

الوحدة البنائية

2

غاالكتوز

غير
متفرع

اَخهج األسئهت ,احًُى نكى انخفىق
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متفرع

غير
متفرعة

غير متفرعة

حمقية

عديدة التسكر

يحهق رقى ()5
شهادج نًن ٌهًه األيز
يذرسح انًرنثً انثانىٌح ذفٍذ ترطثٍق أدواخ انذراسح
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ممحق رقم)6(-
أسماء السادة المشاركين في ورشة العمل

االسم

الدرجة العممية

المسمى الوظيفي
ُ

.1

فريد قديح

بكالوريوس

مشرف أحياء

.2

خالد أبو رجيمة

بكالوريوس

مشرف أحياء

.3

محمد حنون

بكالوريوس

مشرف المختبرات العممية

.4

حمدان األغا

ماجستير

مدرس أحياء

.5

زكريا العطار

بكالوريوس

مدرس أحياء

التسمسل
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