جامــعة األزهــر  -غـزة
عمــادة الدراسـات العـليا
كليــــة التــربيـــة
قسم المناهج وطرق التدريس

أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية بعض مهارات
التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSفي العلوم لدى طالبات الصف الثامن بغزة

إعداد الطالبة

نهاد حاتم يوسف شقورة

إشراف
د .مــها محمد الشــقرة

د.عطا حسن درويش
أستاذ المناهج وطـرق تدريـس العــلوم المشــارك

أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات غير المتفرغ

كلية التربيــة -جامعة األزهر-غزة

كلية التربيــة -جامعة األزهر-غزة

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية  -جامعة األزهر -غزة
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إيل القلوب الطاهرة والنفوس الربيئة (إخوتي وأخواتي)
إيل من حتلي باإلخاء والوفاء (صديقيت داليا)
إيل أقاربي وأصدقائي  ...إيل معلمي ومربيي األفاضل علي مدار مسريتي التعليمية
إيل األكرم منا مجيعاً (شهداء األمة اإلسالمية)
إيل الباحثني عن املعرفة
إليهم مجيعاً  ...أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع

الباحثة
نهاد حاتم شقورة
ت

شكر وتقدير
علي بسبيل العلم والبيان ألبحث وأتأمل ثم أخرج
الحمد هلل الذي هداني لإلسالمَ ،
ومن َ
بتلك الدراسة إلي حيز الوجود ،فأسأله تعالى أن ينفعني والمسلمين بما علمني ،فالشكر هلل تعالي

قبل كل شيء الذي أعانني ،ووفقني ،وهيأ لي من أسباب الصحة ،والعافية ،والقدرة ،مامكنني من

آداء هذا البحث ،وبعد شكره تعالى ،فإنني أتقدم بداية بالشكر والتقدير لمنارة العلم واألخالق

جامعة األزهر ،وعمادة الدراسات العليا ،وكلية التربية ،وقسم المناهج وطرق التدريس

وأساتذتها األفاضل ،أشكرهم جميعا علي جهودهم لتمهيد طريق الباحثين وطلبة العلم ،فجزاهم اهلل

عنا كل خير.
وبأرفع وأسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل إلى األستاذ الدكتور /عطا حسن درويش

وأستاذتي ومشرفتي الدكتورة /مها محمد الشقرة ،لتكرمهما وتفضلهما بقبول اإلشراف على هذه

الرسالة ،واللذان منحاني من وقتهما وعلمهما وخبرتهما الكثير ،ومساعدتي عند كل حاجة فجزاهما

اهلل خير الجزاء.

والشكر موصول ألعضاء لجنة المناقشة :الدكتور /عبد اهلل عبد المنعم

والدكتور /راشد أبو صواوين ،اللذان أثريا البحث وتلمسا عثراته؛ لتصفيته من الخلل والزلل فكان
لهم الفضل علي إلتمامه واخراجه على أفضل صورة.
كما وأتقدم بالشكر إلى السادة المحكمين؛ لما بذلوه من جهد ووقت ،ولما قدموه من

نصائح وتوجيهات في تحكيم أدوات الدراسة ،وأخص بالذكر منهم الدكتور /جمال الزعانين
واألستاذ /نعيم أبو غلوة ،فلهم مني كل احترام وتقدير ،وحفظهم اهلل من كل سوء.
كما ال يفوتني أن أشكر المسؤولين في مديرية التربية والتعليم غرب غزة السيما

األستاذ /عماد حرب لما قدمه لي من تسهيالت في تنفيذ أدوات الدراسة.

ان لحظة في
وعرفانا مني بالجميل ،أشكر زميلي األستاذ /هاني صرصور الذي لم يتو َ
تقديم المساعدة لي ،فجزاه اهلل عني كل خير وارتضاه لعباده الصالحين.

ث

كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى المربية الفاضلة مديرة مدرسة بنات الرمال اإلعدادية

للبنات األستاذة /هداية الوحيدي ،ومعلمة مبحث العلوم العامة األستاذة /عطاف أبو حسان
لمساعدتهما لي في تطبيق أدوات الدراسة وتشجيعي طوال أيام الدراسة ،فلهن مني كل الشكر
والتقدير.
وجل تقديري واحترامي ألفراد أسرتي األعزاء ،الذين وفروا لي الوقت ،وتحملوني بكل

سعة صدر ،وأخص بالذكر في هذا المقام زوجي العزيز يوسف ،الذي صبر وتحمل الكثير من

أجل إتمام هذه الدراسة.

كما أشكر الذين اكتحلت عيناي برؤيتهم؛ الجمع الكريم من األهل واألقارب واألصدقاء

الذين شرفوني بالحضور لمساندتي.

وأخي ار أتقدم بالشكر والعرفان لكل من قدم نصحا ،أو بذل جهدا ،أو أمضى وقتا ،من
قريب أو بعيد ،إلنجاز هذه الد ارسة ،فجزي اهلل الجميع عني خير الجزاء.

ج

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول

المشكلة في تنمية بعض مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSفي العلوم لدى
طالبات الصف الثامن بغزة ،وتتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي:
ما أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية بعض مهارات التفكير
المتضمنة في اختبارات  TIMSSفي العلوم لدى طالبات الصف الثامن بغزة ؟
وتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSالدولية المراد تنميتها لدي طالبات
الصف الثامن األساسي في العلوم العامة ؟

 -2هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ),0,0  αفي االختبار البعدي بين
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة في اختبار مهارات التفكير (المتضمنة في اختبارات  )TIMSSتعزي
الستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة؟

 -3ما أثر إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في العلوم العامة علي تنمية بعض
مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSلدى طالبات الصف الثامن األساسي؟

 -4هل تحقق إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة تنمية مهارات التفكير المتضمنة في
اختبارات  TIMSSلدي طالبات الصف الثامن األساسي نسبة  %07فأعلى؟
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي لمالءمته لموضوع
الدراسة وقد تكونت عينة الدراسة من ( )07طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي بمدرسة
بنات الرمال اإلعدادية للبنات بمحافظة غزة ،حيث تم تقسيمهن إلى مجموعتين األولى تجريبية
وتضم ) (38طالبة ،واألخرى ضابطة وتضم ) (38طالبة.
ولبيان أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على تنمية مهارات التفكير
المتضمنة في اختبارات  TIMSSقامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة وهي :اختبار مهارات
التفكير (المتضمنة في اختبارات .)TIMSS

ح

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0  αبين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير (المتضمنة

في اختبارات  ) TIMSSلصالح المجموعة التجريبية.

 -2تحقق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة حجم تأثير كبير في اختبار مهارات
التفكير (المتضمنة في اختبارات  )TIMSSبقيمة ≥ ( )7014مقاسا بمربع ايتا.

 -3تحقق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة تنمية مهارات التفكير المتضمنة في
اختبارات  TIMSSلدي طالبات الصف الثامن األساسي نسبة  %07فأعلى.

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،تم وضع عدد من التوصيات ،أهمها :ضرورة

االهتمام باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة كمدخل لتدريس العلوم العامة
مهارت التفكير.
ا
باعتبارها إحدى االستراتيجيات الفعالة في تنمية

خ

Abstract
This study aimed to investigate the effect of implementing the Problem Based
Learning strategy on developing some implied thinking skills in TIMSS tests in
science for the eighth grade students in Gaza Governorate.
The problem of the study presented in the following major question:
What is effect of implementing the Problem Based Learning strategy on
developing some implied thinking skills in TIMSS tests in science for the
eighth grade students in Gaza Governorate?
The following are the sub-questions:

1- What are the implied thinking skills in TIMSS tests intended to be developed
for the eighth grade female students in science?
2- Are there statistically significant difference at the (α ≤ 0.05) level in the
mean scores of the experimental group and the control one in an implied
thinking skills in TIMSS tests due to Problem Based Learning strategy?

3- What is the effect of the Problem Based Learning strategy on developing
some implied thinking skills in TIMSS tests in science for the eighth grade
female students?
4- Does the problem based learning strategy help to achieve a proportion higher

than 70% on developing implied thinking skills in TIMSS test for the eighth
grade female students?

To answer

experimental

the questions of the study the researcher used the quasi
approach

for

it

suits

the

The sample of the study consisted of seventy six

object

of

the

study.

of the female eighth grade

students at UNRWA Remmal Prep Girls School in Gaza Governorate. They were
divided into two groups : the experimental group that consisted of (38) students, and
the

control

group

that

consisted

of

(38)

students.

To demonstrate the effect of implementing the Problem Based Learning strategy on
developing some implied thinking skills of TIMSS tests, the researcher designed the
instrument of the study which was the thinking skills test (implied in TIMSS tests ).
د

The following results were revealed as follows:
1- There are statistically significant difference at the (α ≤ 0.05) level in the
mean scores of the experimental group and the control one in the thinking
skills test
post- test in favor of the experimental group.
2- The Problem Based Learning strategy achieved a big effect in the thinking
skills test at the value (≤ 0.14) measured by Eta square.

3- Problem Based Learning helped to achieve a proportion higher than %70 on
developing some implied thinking skills in TIMSS science tests for the eighth
grade female students.
In the light of these results, the researcher recommended the importance of
using the Problem Based Learning strategy as an access to teach science as
it is one of the effective strategies in developing the thinking skills.
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الفصل األول
خلفية الدراسة
المقدمة:
يقاس تقدم األمم في مجاالت الحضارة بمدى تقدمها في ميادين العلم عامة ،وال عجب
في ذلك ،حيث أننا نعيش عصر التقدم العلمي ،عصر اكتشاف أسرار الكون وخفاياه ،عصر
االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتية ،حيث تولد في كل لحظة عشرات األفكار الجديدة في شتى
المجاالت ،فالمعلومات غزيرة التدفق،و متعددة اآلراء ،ومتنوعة المصادر ،وبذلك أصبح العالم
قرية صغيرة.
وبما أن التربية المعاصرة تسعى لتعليم الفرد كيف يتعلم ،وكيف يفكر بدأ التركيز على
تنمية المهارات المختلفة ألنواع التفكير المختلفة؛ وذلك نظ ار للتطورات السريعة في األنظمة
العلمية واالجتماعية والثقافية وغيرها ،فإذا تمكن الطالب من إتقان مهارات التفكير المختلفة تمكن
من أن ينمو علميا ،ويكتسب خبرات تمكنه من مواجهة المشكالت والمقتضيات الالزمة للحياة في
عصر العولمة ،عصر العلم والتكنولوجيا ،عصر (اإلنترنت) والصراعات الدائمة ،أي تنمو
شخصيته بصورة متكاملة في كل جوانب التعلم المعرفية والنفسحركية والوجدانية.
ونظ ار ألن العلوم من أكثر المواد ارتباطا بحياة المتعلمين؛ لذا ركز القائمين علي العملية
التربوية باالهتمام بمناهج العلوم وطرائق تدريسها بحيث تقوم علي عوامل ومرتكزات تتضمن
التأكيد علي الدور االيجابي للطالب ،وتنمية قدرته علي التفكير واالبداع واالبتكار ،وأخي ار
استخدام استراتيجيات تلبي حاجة المتعلمين وتنمي تفكيرهم.
كما أن مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرين هي مناهج ديناميكية سريعة التغير،
األفرد كأساس لمحتوياتها ،وتهدف إلى
ا
تستثمر إمكانيات العلم والتكنولوجيا واستخداماتها في حياة

إعداد مواطن متقبل للتطوير يحسن استخدام أدوات العلم ولديه المهارات األساسية التي هي من
أهم ما يجب أن نسلح به كل مواطن (سليم.)527:1997 ،
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وال شك أن كل معلم يسعي جاهدا ليصل بطلبته إلى أقصي درجة من الفهم واإلستيعاب
التي تمكنهم من مواجهة المشكالت والمواقف الحياتية بكل ذكاء وحكمة ،فيبحث عن طرق
وأساليب حديثة تحقق األهداف المنشودة من عملية التعلم ألن الحياة شبكة من المشاكل التي
تتطلب حلوال وتفسي ار ،ولذلك فال بد من تدريب المتعلم علي بعض األساليب المجدية لحل
المشاكل وتبسيطها ،وحيث أن التفكير واعمال العقل هو األداة النافذة في معالجة المشاكل
والتغلب عليها وتبسيطها لذلك وجب علينا تنمية مهارات التفكير لدي الطالب بالطرق
واالستراتيجيات المناسبة (الجدبة.)4:2011،
وفي إطار النظرية البنائية وما تتضمنه من منطلقات فكرية لتنظيم تعلم فعال؛ أجريت
العديد من الدراسات الختبار فاعلية وأثر استراتيجيات قائمة علي الفلسفة البنائية لتحسين مستوي
الطالب في مباحث مختلفة ،ومن بين هذه االستراتيجيات استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة التي كشفت بعض الدراسات فاعليتها في تنمية التحصيل وبعض أنواع التفكير
(اليعقوبي.)3 :2717،
ومن هذه الدراسات دراسة اليعقوبي (  ) 2717التي أشارت إلي فاعلية استراتيجية
التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية مهارات التفكير المنظومي في العلوم لدي طالبات الصف
التاسع ،ودراسة برغوث ( )2778التي أشارت إلي أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
تعمل علي تنمية بعض المهارات التكنولوجية لطالب الصف السادس ،ودراسة السعدي ()2770
التي كشفت عن األثر اإليجابي الستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في معالجة التدني
في ممارسة التفكير الناقد لدي طالب الصف العاشر.
وبالرغم من وجود العديد من االستراتيجيات التي تستخدم حل المشكالت إال أن
استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة تتميز بأنها أكثر فاعلية لتحقيق األهداف المنشودة حيث
تقترح هذه االستراتيجية ثالث مراحل أساسية مكونة لها أال وهي :المهام ،والمجموعات المتعاونة
والمشاركة ،حيث تميزت هذه االستراتيجية بأنها تقدم المحتوى في صورة مشكالت أو مهام
تعليمية تكون مثيرة للتفكير وتعكس المفاهيم األساسية وتعمل على إكساب الطلبة الثقة بالنفس
والقدرة على التفكير والنقاش (زيتون.) 53 :2770 ،
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واستنادا إلى ذلك بدأ اهتمام المؤسسات التربوية بالتقويم والتطوير لعملية تعليم العلوم
وتحسين مستوى آداء الطلبة فيها ،ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال ال الحصر؛ الجمعية
األمريكية للعلوم والرياضيات المدرسية ) ،)NCTMوكذلك المنظمة الدولية للتقييم التربوي )(IEA
ومقرها العاصمة الهولندية (أمستردام) ،والتي تعتمد سلسلة دراسات  TIMSSوهي من دراسات
التقويم المقارنة في مادتي الرياضيات والعلوم للصفين الرابع والثامن وتنظم كل أربع سنوات ،وقد
هدفت هذه الدراسة إلي توفير قاعدة من البيانات التربوية حول تحصيل الطلبة في العلوم
والرياضيات في األنظمة التربوية التي شاركت في الدراسة في مختلف أنحاء العالم ،كما قدمت
قاعدة من البيانات السياقية ذات العالقة بالتحصيل.
وتعد التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم ( )TIMSSبمثابة مسابقة دولية تشارك فيها
الدول طواعية بهدف تقييم كل دولة النجازات طالبها في العلوم والرياضيات بمراحل التعليم العام
المختلفة.
هذا وقد وضع مشروع ( )TIMSSمجموعة من االختبارات لوصف تعلم الطالب
والحصول على بيانات عن اتجاهات الطالب والمعلمين والخبرات التعليمية داخل المدرسة
وبالنسبة لمادة العلوم فقد صممت هذه االختبارات على بعدين أساسين هما :المحتوى ،والعمليات

المعرفية ،وينقسم بعد المحتوى إلى ثالثة مجاالت فرعية هي :علوم الحياة ،والعلوم الفيزيائية
وعلوم األرض ،أما بعد العمليات المعرفية فينقسم إلى ثالثة مجاالت فرعية ،هي :المعرفة
والتطبيق ،واالستدالل (.(Mullis and other,2008:p 5

ولقد جاءت مشاركة فلسطين األولى في تاريخ التربية الفلسطينية من خالل و ازرة التربية
والتعليم في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات
والعلوم  TIMSS 2003بعينة ممثلة من طلبة الصف الثامن األساسي فقط ،حيث لم تشارك
في الجزء المتعلق بالصف الرابع منها ،محاولة الختبار نوعية التعليم الفلسطيني وفق مقاييس
عالمية ،عبر مؤشر مهم من مؤشرات النوعية تمثل في مستوي تحصيل الطلبة في مبحثين
محوريين في نظام التعليم العام ،هما :الرياضيات والعلوم ،واتجاهات هؤالء الطلبة نحو عمليتي
التعليم والتعلم ،كما جاءت هذه المشاركة لتضع النظام التربوي الفلسطيني على محك المقارنة مع
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عشرات األنظمة التربوية العريقة في العالم ،في تحد آخر لهذا النظام في ظل ظروف استثنائية،
فرضها االحتالل اإلسرائيلي واجراءاته )مطر  ،وآخرون .)18 : 2775 ،
وقد أشارت هذه المنظمة الدولية للتقييم التربوي ) (IEAإلى أن نسبة عالية من طلبة
الصف الثامن يعانون من مشاكل حقيقية علي عالقة بإتقان المهارات والمفاهيم األساسية في
العلوم ،مما أثر سلبا علي مستوي التحصيل العام لطلبة فلسطين.
وتشير النتائج كذلك إلي تفوق واضح لطلبة المدارس الخاصة علي طلبة المدارس
الحكومية ومدارس وكالة الغوث ،كما تشير النتائج إلي تفوق طلبة مدارس الضفة الغربية علي
نظرائهم من طلبة مدارس قطاع غزة في المبحثين ،مع اإلشارة إلي أن هذا الفارق كان أكثر
وضوحا في العلوم؛ كما أن المؤشرات في دراسة  2773كانت أفضل منها في دراسة ،2770
مما يثير العديد من التساؤالت عن أسباب هذا التراجع بعد أربع سنوات من العمل التربوي وبرامج
التطوير (و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية .(2779 ،
أما نتائج  TIMSS 2011فتشير إلى ارتفاع متوسط تحصيل الطلة في العلوم بمقدار
( )17نقطة مقارنة بمتوسط التحصيل في دراسة عام  ،2770لكنه ال يزال أقل مما كان عليه في
دراسة  ،2773كذلك تشير النتائج إلى تفوق طلبة المدارس الخاصة على نظرائهم من طلبة
مدارس الوكالة وطلبة مدارس الحكومة فى الرياضيات والعلوم ،فيما تقارب مستوى تحصيل
مدارس الحكومة والوكالة في كال المبحثين.
وفي السياق ذاته كانت هناك العديد من الدراسات العالمية واإلقليمية والمحلية التي
اهتمت بمشروع ) (TIMSSومنها دراسة أبو غلوة ( )2711حيث كان الهدف من هذه الدراسة
الكشف عن األخطاء الشائعة في موضوع األعداد والجبر لدى طلبة الصف الثامن األساسي
بفلسطين والمتضمنة في اختبار الدراسة الدولية ،TIMSS 2007والتعرف على فاعلية البرنامج
المقترح لعالج هذه األخطاء ،وأوضحت دراسة الغامدي ( )2717أن المدارس في الدول ذات
التحصيل المرتفع أكبر حجما وأفضل تجهي از من المدارس في الدول ذات التحصيل المنخفض
وأوصت الباحثة بضرورة إعداد برامج تطوير مستمرة لمعلمي الرياضيات والعلوم والزامهم بها
خاصة فيما يتعلق بطرق ومهارات التدريس الحديث ،وعرضت دراسة مصطفي ( )2770تفصيال
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لطبيعة دراسات  TIMSSوبياناتها ،كما عرضت (اعتمادا على تجارب عالمية) بعض التوجهات
في تفعيل نتائج دراسات التقويم التربوي ،وطبيعة األسئلة البحثية التي يمكن أن تجيب عليها
بيانات هذه الدراسات ،ثم عرضت بعض الوسائل التي يمكن استخدامها لنشر وتفعيل هذه
النتائج.
ونظر ألهمية مشروع ) (TIMSSوما يقدمه من بيانات شاملة ومقارنة دولية عن
ا
المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلبة في مادة العلوم للصف الثامن األساسي ،و قياس وتفسير
وتعلم
الفروق الموجودة بين األنظمة التعليمية في الدول المشاركة ،والمساعدة في تطوير تعليم ّ
العلوم واالستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحات في مجال تدريس العلوم ،ومع تسارع

البحث في آليات تطوير مهارات التفكير العلمي وطرق تنميته كانت هذه من أهم األسباب التي
دفعت الباحثة إلى اختيار بعض مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات .TIMSS
ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة لمبحث العلوم العامة الفلسطينى ،الحظت وجود صعوبات في
بناء وتوسيع المعارف العلمية وربطها بالمواقف الحياتية لدى الطالبات ،وخصوصا في الوحدة

الد ارسية السابعة (الصوت) ،والوحدة الدراسية الثامنة (الضوء) ،كما أن هناك عددا كبي ار من

الطالبات يشعرن بأن مادة العلوم العامة صعبة ومجردة ومعقدة وعلى وجه الخصوص عند
التطرق إلى دراسة الظواهر الطبيعية والفيزيائية ،لذا قامت الباحثة بعرض أحد الدروس التي تم
تطبيقها بتوظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة البنائية في تدريس مفهوم انكسار

الضوء في ورشة عمل ،مما أثار انتباه واهتمام الحضور ،وأوصى الجميع بضرورة التركيز على

سترتيجيات التعلم الحديثة والمنبثقة من النظرية البنائية ،وضرورة ربط المعارف العلمية بحياة
ا ا

الطالبات؛ مما أدى إلى طمأنة الباحثة وارتياحها لتطبيق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
البنائية ،باإلضافة إلى تدني متوسط آداء طلبة فلسطين في اختبارات  ،TIMSSوهذا ما أكدته
نتائج المنظمة الدولية للتقييم التربوي )(IEA؛ لذا كانت الحاجة ماسة إلج ارء مثل هذه الد ارسة

للتعرف إلى أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية بعض مهارات
التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSلدى طالبات الصف الثامن األساسي.
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مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية بعض مهارات التفكير
المتضمنة في اختبارات  TIMSSفي العلوم لدى طالبات الصف الثامن بغزة ؟
وانبثقت عنه األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSالدولية المراد تنميتها لدي طالبات
الصف الثامن األساسي في العلوم العامة ؟

 -2هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ),0,0  αفي االختبار البعدي بين
متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات طالبات المجموعة

الضابطة في اختبار مهارات التفكير (المتضمنة في اختبارات  )TIMSSتعزي
الستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة؟

 -3ما أثر استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في العلوم العامة علي تنمية بعض
مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSلدى طالبات الصف الثامن؟

 -4هل تحقق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة تنمية مهارات التفكير المتضمنة في
اختبارات  TIMSSلدي طالبات الصف الثامن األساسي نسبة  %07فأعلى؟

أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلي:
 -1تحديد مهارات التفكير (المتضمنة في اختبارات  )TIMSSالمراد تنميتها لدي طالبات
الصف الثامن األساسي في العلوم العامة.
 -2الوقوف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات

المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة في مهارات التفكير (المتضمنة في اختبارات

.)TIMSS

 -3معرفة مدى تأثير استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في اختبار مهارات التفكير
(المتضمنة في اختبارات  )TIMSSمقاسا بقيمة مربع إيتا ( ≤1)41.0
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فرضيات الدراسة :
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ),0,0  αبين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير (المتضمنة في

اختبارات  ) TIMSSلصالح المجموعة التجريبية.

 -2تحقق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة حجم تأثير كبير في اختبار مهارات التفكير
(المتضمنة في اختبارات  ) TIMSSبقيمة ≥ ( )7014مقاسا بمربع ايتا.

 -3تحقق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة تنمية مهارات التفكير المتضمنة في
اختبارات  TIMSSلدي طالبات الصف الثامن األساسي نسبة  %07فأعلي.

أهمية الدراسة :
تتضح أهمية الدراسة من خالل تحقيق األهداف ،وتظهر األهمية في الجوانب اآلتية:
 -1قد تشكل استجابة موضوعية لما ينادي به التربويون في الوقت الحاضر ،من مسايرة
االتجاهات الحديثة والعالمية؛ وتمشيا مع التوجهات المحلية؛ لإلهتمام بالتفكير ومهاراته

في التدريس ،وتجريب أساليب ونماذج تعليمية ،قد تؤدي إلى نتائج إيجابية في العملية
التعليمية ومجاالتها.

 -2قد يفيد التأصيل النظري الستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في توضيح تطبيقاتها
التربوية لكل من المعلمين والمشرفين في الحقل التربوي.

 -3قد توجه النتائج المتوقعة من الدراسة أنظار المعلمين والمشرفين التربويين في المدارس
أو الجامعات ،إلى تبني إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،والتوجه نحو
استراتيجيات النظرية البنائية كمدخل أساسي ومحفز للتعليم.

 -4توفر دليال للمعلم ،من المأمول أن يستفيد منه مشرفوا ومعلموا العلوم العامة ،وطلبة
الدراسات العليا ،والباحثون في مجال تدريس العلوم العامة عند إعداد أدواتهم للبحث.

 -5تعد الدراسة من أوائل الدراسات على  -حد علم الباحثة  -التي تناولت استراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة في تنمية بعض مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات

.TIMSS
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 -7قد تفيد واضعي المنهاج ،وذلك عند صياغة وتطوير منهاج العلوم العامة ،أو عند وضع

خطط وبرامج مساعدة واثرائية؛ لرفع مستوى مهارات التفكير عند طلبة الصف الثامن
األساسي.

 -0قد تسهم هذه الدراسة في حث باحثين آخرين علي إجراء دراسات وبحوث أخري للكشف
عن فاعلية طرق أخري في تعليم وتعلم العلوم العامة بفاعلية لتنمية مستوي اآلداء في

اختبارات . TIMSS

حدود الدراسة :
اقتصرت الدراسة على عينة من طالبات الصف الثامن األساسي في مدرسة الرمال

اإلعدادية للبنات التابعة لوكالة الغوث الدولية شرق غزة ،للفصل الثاني من العام الدراسي 2712
2713م ،واقتصرت على تدريس الوحدة السابعة (الصوت حركة موجية) ،والوحدة الثامنة (الضوء
والبصريات) من كتاب العلوم العامة الجزء الثاني للصف الثامن األساسي باستخدام استراتيجية

التعلم المتمركز حول المشكلة ،وقياس فاعليتها باستخدام اختبار مهارات التفكير (المتضمنة في
اختبارات  )TIMSSوالتى شملت المالحظة ،والتفسير ،والتطبيق ،والتفكير المنتج ،وحل

المشكالت.

مصطلحات الدراسة :
بعدد الرجدو إلدى األدب التربدوي والدراسدات السدابقة مثدل دراسدة لاليعقدوبي)3141،
ولبرغددوث ،)3112،ودراسددة لأبددو غلددوة ،)3144،قامــت الباحثــة بتعريــف مصــطلحات الد ارســة
إجرائيا كاآلتي:
 -1الستراتيجية :فن توظيف وتنسيق الفعاليات التعليمية-التعلمية لتحقيق األهداف
وتتضمن عدة طرق وأساليب وامكانات ،ويتحكم في آلية االستراتيجية المعايير التالية
المعلم ،والطالب ،والوقت ،واإلمكانات ،واألهداف ،والمهارات.
 -2التعلم المتمركز حول المشكلة :استراتيجية في التدريس تتحقق في ثالث مراحل :المهام
والمجموعات المتعاونة ،والمشاركة ،بحيث تبني الطالبة معارفها من خالل المناقشة
والمشاركة إليجاد حل للمهام؛ ليس بهدف الوصول إلى الحل فقط بل لتحقيق اإلثارة
والمتعة في التعلم والقدرة على ممارسة التفكير العلمي .
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 -3مهارات التفكير :عمليات عقلية محددة يتم ممارستها واستخدامها عن قصد في معالجة
المعلومات ،والبيانات لتحقيق أهداف تربوية متنوعة تتراوح بين المالحظة ،والتفسير

والتطبيق؛ إلى التفكير المنتج؛ وصوال الى حل المشكالت ،وهي تلك المتضمنة في

اختبارات  TIMSSوالتي تم قياسها من خالل االختبار المعد من قبل الباحثة.
 -4الدراسة الدولية  :TIMSSالمصطلح  TIMSSهو اختصار للعبارة ( Trends in :
)  International Mathematics and Science Studyأي توجهات دولية في
دراسة الرياضيات والعلوم ،وهي دراسة دولية من سلسلة دراسات المنظمة الدولية لتقويم

التحصيل التربوي )(International Association for the Evaluation of )IEA
)  Educational Achievement؛ الراعية والمنظمة لسلسلة دراسات  ،TIMSSحيث
تجرى كل أربع سنوات وتشارك فيها العديد من دول العالم.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
المحور األول :استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.
 مفهوم استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.

 مكونات وعناصر استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.
 خصائص ومزايا استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.

 أسس بناء بيئة التعلم وفق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.
 دور المعلم وفق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.

المحور الثاني :مهارات التفكير.
 مفهوم مهارات التفكير.

 أساليب واستراتيجيات تعلم مهارات التفكير وتنميتها.
 دور مناهج العلوم في تنمية مهارات التفكير.

 دور بيئة التعلم والتعليم في تنمية مهارات التفكير.
 معوقات تنمية مهارات التفكير.
 تصنيف مهارات التفكير.

المحور الثالث :اختبارات .TIMSS
 نبذة تاريخية عن .TIMSS
 مميزات دراسة .TIMSS
 نموذج اختبار.TIMSS

 توجيهات حول أسئلة .TIMSS
 آداء طلبة فلسطين في اختبارات  TIMSSفي العلوم.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
المقدمة:
تناولت الباحثة في هذا الفصل عرضا مفصال لمحاور الدراسة التي تتضمن المحور

األول :استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،مفهومها ،وعناصرها ،وخصائصها ،وأسس بناء
بيئة التعلم ،ودور المعلم من خاللها.

والمحور الثاني :ويتضمن مهارات التفكير ،مفهومها ،وأساليبها ،ودور مناهج العلوم وبيئة

التعلم في تنميتها ،ومعوقاتها ،وتصنيفها.

والمحور الثالث :ويتضمن اختبارات  ،TIMSSنشأتها ،ومميزاتها ،وتوجيهات حول

أسئلتها ،وآداء طلبة فلسطين فيها .

المحور األول:

استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة" Problem - Based Learning" :

يتضمن هذا المحور استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،مفهومها ،وعناصرها وخصائصها

وأسس بناء بيئة التعلم ،ودور المعلم من خاللها .

أولا  /مفهوم استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة (نموذج ويتلي):
يترجم هذا النموذج أو االستراتيجية أفكار البنائيين المحدثين في تدريس العلوم
والرياضيات؛ إذ أن مصممها جريسون ويتلي( (Grayson Wheatleyيعتبر من أكبر مناصري

البنائية المحدثين ،وهي تخص تدريس العلوم والرياضيات وتتكون من ثالثة عناصر رئيسية هي
مهام التعلم ،والمجموعات المتعاونة ،والمشاركة ( زيتون .)2770 ،
ويعرف إسماعيل وصديق ( )2717استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بأنها
موقف تعليمي يواجه فيه الطالب مشكلة حقيقية ( واقعية ) ،ويسير في حلها وفق مراحل محددة

مستخدما عمليات البحث و اإلسقتصاء والتفكير المنطقي حتى يصل إلي حل المشكلة.

أما كوان ( )Kwan,2000فيعرفها أنها طريقة من طرق التعلم الفعال ذات العالقة

بأهداف التعلم مقابل طريقة التعليم التقليدية التي تقوم علي التعلم المتمركز حول المعلم ويتضمن

التعلم الفعال التفاعل الديناميكي بين المتعلمين وعملية التعليم حيث يكون التركيز في استراتيجية
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التعلم المتمركز حول المشكالت علي عملية حل المشكلة وليس حل المشكلة كما في طريقة حل
المشكالت .

وتعرفها بلجون ( )9:2717أنها أحد استراتيجيات التدريس التي حدد خطواتها جريسون

ويتلي ( (Grayson Wheatleyعام 1991م في ضوء مبادئ النظرية البنائية حيث يعتمد
محور التدريس بهده االستراتيجية علي مهارة تصميم المشكلة واتباع الطرق العلمية في حلها
بطريقة تعاونية تسمح بالبحث الحر المفتوح.

ويعرفها برغوث ( )7:2778أنها إحدى استراتيجيات النظرية البنائية والتي تعتمد على

العمل الجماعي ،فهي تتيح للمتعلم صنع فهم ذي معنى من خالل ربط المعرفة السابقة ودمجها
مع ما تم تعلمه ،حيث تبدأ هذه االستراتيجية بتقديم مشكلة حقيقية يواجهها الطالب ،ويقومون
بتحليلها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من خالل المعرفة والمهارات التي يتم اكتسابها

وتتكون هذه االستراتيجية من ثالثة عناصر أساسية هي :المهام ،والمجموعات الصغيرة
والمشاركة.

ويعرفها أمبوسعيدي ( )2770أنها استراتيجية يتعلم فيها الطالب من خالل عرض مواقف

مشكلة واقعية ومحاولته لحل هذه المواقف وفق خطوات منظمة بإشراف وتوجيه من قبل المعلم.

مما سبق تعرف الباحثة استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بأنها موقف تعليمي
يتحقق في ثالث مراحل :المهام ،والمجموعات المتعاونة ،والمشاركة ،بحيث تبني الطالبة معارفها
من خالل المناقشة ،والمشاركة إليجاد حل للمهام؛ ليس بهدف الوصول إلى الحل فقط بل لتحقيق
اإلثارة ،والمتعة في التعلم ،والقدرة على ممارسة التفكير العلمي .

ثاني ا :مكونات وعناصر استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة (نموذج ويتلي):

تتكون هذه االستراتيجية من ثالثة عناصر أساسية هي :المهام  ،Tasksوالمجموعات

المتعاونة  ،Cooperative Groupsوالمشاركة .Sharing

فالتدريس بهذه االستراتيجية يبدأ بمهمة  Taskتتضمن موقفا مشكال يجعل المتعلمين

يستشعرون وجود مشكلة ما ،ثم يلي ذلك بحث المتعلمين عن حلول لهذه المشكلة من خالل

مجموعات صغيرة كل على حده ،ويختتم التعلم بمشاركة المجموعات بعضها البعض في مناقشة
ما تم التوصل إليه (برغوث .)23:2778 ،
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وتعرض الباحثة النقاط التالية لمكونات الستراتيجية بنوع من التفصيل :

أولا /مهام التعلم  :Learning Tasksتعتبر هذه المهام األساس في استراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة ،ويتوقف نجاحها علي االختيار الدقيق لتلك المهام من قبل المعلمين
األمر الذي يتطلب أن تتوفر في هذه المهام مجموعة من الشروط حتى تؤتي اإلستراتيجية ثمارها

لخصها الحذيفي( )143-142 : 2772في أنها :
 -تكون بسيطة وليست معقدة.

 تحث المتعلمين على البحث الحر لوضع افتراضات وحلول متعددة. -تشجع المتعلمين على صنع الق اررات.

 تشجع المتعلمين على طرح أسئلة من النوع المسمى ماذا لو؟. -تسمح بالمناقشة والحوار واالتصال.

 تكون شيقة وممتعة ويتوفر فيها عنصر المفاجأة.يتضح للباحثة مما سبق مدى أهمية هذه المرحلة حيث أن ناتج استخدام هذه االستراتيجية
يتوقف علي االختيار الدقيق لمهام التعلم ولذلك يجب أن تكون هذه المهام واضحة ومحددة تماما

في أذهان التالميذ في نهاية تلك المرحلة من مراحل االستراتيجية تمهيدا للمرحلة الثانية منها.
ثانيا /المجموعات المتعاونة : Cooperative Groups

يتبني هذا النموذج في المكون الثاني (المجموعات المتعاونة) مبدأ التعلم التعاوني ،ويتم

تقسيم تالميذ الفصل طبقا لذلك لعدة مجموعات تتكون كل مجموعة من (  )7-3تالميذ شريطة
أن يكون هؤالء التالميذ غير متكافئين في التحصيل؛ بمعني أن يكون من بينهم علي األقل تلميذ

(مرتفع  -متوسط – منخفض) التحصيل بحيث يتم تقسيم التالميذ في ضوء محكات عدة من
بينها درجتهم في أحد االختبارات التحصيلية التي مروا بها ،يعمل أفراد كل مجموعة علي

التخطيط لحل المهمة المطروحة وقد يتطلب األمر تبادل األدوار فيما بينهم ،والمعلم ليس ببعيد
عن مجموعات العمل بل إنه عضو في كل مجموعة ( الشهراني .)51:2717 ،

وقد أورد شاهين ( )0,7:2010المراحل التي يجب مراعاتها لكي ينجح العمل في المجموعات

المتعاونة وهي كالتالي :

 -1مرحلة التعرف  :يتم فيها فهم المشكلة ،أو المهمة المطروحة ،وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت المخصص لتنفيذها.
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 -2مرحلة البلورة  :وفيها يتم االتفاق علي توزيع األدوار ،وكيفية التعاون وتحديد
المسؤوليات الجماعية ،واتخاذ القرار المشترك ،واالستجابة آلراء المجموعة ومهارات حل

المشكلة.

 -3مرحلة اإلنتاجية  :حيث يتم في هذه المرحلة االنخراط في العمل من قبل أفراد
المجموعة ،والتعاون في إنجاز المطلوب ،حسب األسس والمعايير المتفق عليها.

 -4مرحلة اإلنهاء  :يتم فيها كتابة التقرير ،إذا كانت المهمة تتطلب ذلك ،أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في جلسة الحوار العام.
ففي هذه المرحلة (المجموعات المتعاونة) يحدث التعاون بين التالميذ بشكل طبيعي أثناء

مناقشات المجموعة فيما بينهم ،وذلك ألن التالميذ في ضوء هذه االستراتيجية يتم تقسيمهم إلي

مجموعات صغيرة ،وعلي المعلم أن يشجع التالميذ علي التعاون فيما بينهم فالعمل التعاوني بين
تالميذ المجموعة ربما يكون أكثر العناصر أهمية في الوصول إلي التعلم ،وإليجاد حلول

للمشكالت ،فهم يساعدون بعضهم بعضا من خالل تبادل األفكار واآلراء ،وتكوين فهم للمشكلة
وهذا التعاون يسمح للتالميذ بتنمية الثقة ،وحرية التفكير وفي هذه المرحلة يقوم المعلم بتقديم

اإلرشاد والتوجيه لبعض المجموعات ،وذلك بإعادة التفكير والتأمل فيما وصلوا إليه ،وال يمارس
دور موزع المعرفة ،أو دور الحكم علي أفكارهم (بلجون .)2717 ،

ويجب مالحظة أنه ال تنتهي مهمة التعلم عند وصول كل مجموعة من المجموعات المتعاونة

داخ ــل الفص ــل إل ــي ح ــل خ ــاص به ــا ،ولك ــن تبق ــي الخط ــوة األخيـ ـرة ف ــي ه ــذه االس ــتراتيجية وه ــي
المشاركة.
ثالثا /المشاركة :Sharing

يمثل هذا المكون المرحلة األخيرة من مكونات نموذج ويتلي حيث يعرض التالميذ

لحلولهم والطرق التي توصلوا بها إلي هذه الحلول علي باقي المجموعات وتدور المناقشات فيما

بينهم تحت قيادة المعلم  ،حيث يتحول الفصل إلي مجموعة واحدة كبيرة.

وهناك العديد من القواعد والمعايير التي يجب مراعاتها عند مرحلة المشاركة والتي حددها

هارمن ( ) 87 : 2,,,في التالي :

 على المعلم أن يزاول مهمة تسهيل االتصال بين المتعلمين. -على المعلم التجول بين المتعلمين وتشجيعهم على االستقالل العقلي.
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 أن يتم اختيار أول طالب يوضح الحل الذي توصلت إليه مجموعته من قبل المعلم بناءعلى مالحظته الدقيقة للمجموعات وهي تعمل على حل المشكلة.

 يوضح المعلم للمتعلمين أن الهدف األساسي من هذه المرحلة تعلم المتعلمين من بعضهمالبعض.

 أن يعود المعلم طالبه على االستفادة من الوقت المتاح لالنتظار الذي يعطيه لهملالستعداد قبل تقديم تفسي ارتهم لحل المشكلة.

 إعطاء معظم الطالب الفرصة للمشاركة في المناقشة داخل الفصل.وترى الباحثة أن لهذه المرحلة أهمية كبيرة لدى مناصري البنائية؛ حيث يرون أن الفرد
ال يبني معرفته من خالل أنشطته الذاتية مع معطيات العالم التجريبي المحيط به فقط؛ وانما يتم
أيضا من خالل تفاوض األفراد ومناقشاتهم حول ما وصلوا إليه من حلول ونتائج مع اآلخرين كي
تتعدل هذه المعاني لدى الفرد الواحد من خالل تفاوض األفراد على معنى لهذه المشكالت ،أو

المهام.

ثالث ا :خصائص ومزايا استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة :
من خالل تتبع األدب التربوي في مجال استخدام التعلم المبني على المشكلة في تدريس
العلوم؛ تجد الباحثة مجموعة من المزايا التي يتميز بها هذا النوع من التعلم ،ويعود ذلك باألساس
إلي ان هذا النوع من التعلم يعتمد على قاعدة راسخة أال وهي حل المشكلة ،ومساعدة الطلبة

علي تنمية تفكيرهم وقدرتهم على حل المشكلة في الحياة الواقعية.

ومن ضمن ماتتميز به استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة مايلي (أبو جادو
ونوفل:) 2,,7 ،

 تحمل التالميذ المسؤولية أثناء التعليم ،كونهم يضعون حلوال محتملة للمشكالت التيتواجههم ،ويستخدمون المصادر المتنوعة للمعلومات التي يتوقعون أن تساعدهم.

 محور التدريس بهذه االستراتيجية يعتمد على مهارة تصميم المشكلة ،بطريقة تسمحبالبحث الحر المفتوح.

 تساعد هذه االستراتيجية على تنمية مفهوم التعلم الذاتي ،كما تنمي كثي ار من المهاراتاالجتماعية؛ مثل اإلتصال مع اآلخرين ،واحترام آرائهم ،واالستماع لهم.

 التعاون مبدأ أساسي في هذا النوع من التعلم كون التالميذ يتناقشون من خالله ويتعلمونسويا ويساعد بعضهم بعضا في الحصول على فهم لما يتعلمونه ،ومن ثم يتم تطبيقه.
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 ال يشعر التلميذ بتقييد على أفكاره أو آرائه ،بل يشعر بحرية في التعبير دون تسلط منالمعلم.

 -يقتصر دور المعلم في هذا النموذج على التوجيه واإلرشاد لعملية التعلم.

 يتم تقويم التالميذ عن طريق قياس أدائهم ،عندما يواجهون مشكالت أخرى. إن من شأن هذه االستراتيجية أن تعدل من االتجاهات السلبية للتالميذ نحو مادة العلومنتيجة تعودهم على العمل بشوق وحماس ،دون شعور بالحرج ،أو الخجل من الخطأ.

ويضيف زيتون (  )060-06,: 2,,7إلي ما سبق :
 األساس في هذا النموذج هم الطلبة (المتعلمون) أنفسهم؛ فهم الذين يتحملون المسؤوليةفي أثناء تعلمهم كونهم يضعون حلوال محتمله للمشكالت التي تواجههم ،ويستخدمون

مصادر التعلم المختلفة التي يتوقعون أن تساعدهم.

 يساعد هذا النموذج علي تنمية مبدأ التعلم الذاتي  Self _ Learningو تتبناه ،كماتنمي عددا من المهارات االجتماعية  social skillsمثل اإلتصال مع اآلخرين ،واحترام

آراءهم وتقديرها ،واإلستماع لهم والتحدث إليهم.

 التعاون  cooperationمبدأ أساسي في هذا النموذج؛ وذلك كون التالميذ يناقشون فيأثنائه ويتعلمون معا ،ويساعد بعضهم بعضا لفهم ما يتعلمونه وتطبيقه.

 ال يشعر الطلبة كما يفترض ،بتقيد على أفكارهم أو آرائهم بل يشعرون بحريه التعبير عناألفكار دون تسلط يذكر من المعلم.

 يتم تقييم تعلم التالميذ عن طريق آدائهم أو إنجازهم  Performanceعندما يواجهونمشكالت أخري.
وترى الباحثة بناء على ما سبق ذكره أن أهميتها بالنسبة للمتعلمين تكمن في:
 اإلهتمام بالمادة بشكل أكبر مما لو كانت تدرس بالطريقة المعتادة.
 تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.

 تنمية مهارات التفكير المختلفة لدى المتعلمين.
 إضفاء جو من المتعة أثناء عملية التعلم.

 إعطاء فرصة لمشاركة جميع المتعلمين على إختالف مستوياتهم المعرفية) التحصيلية(.

رابعا :أسس بناء بيئة التعلم وفق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة :

إن التدريس المتمركز حول المشكلة يتطلب بيئة تعليمية مميزة ،ويشير)الحذيفي
 )000: 2,,2إلي أسس بناء بيئة ونظام التعلم القائم على المشكلة في التالي :
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 -أن تتسم البيئة الصفية واإلدارة المدرسية بالديمقراطية والمرونة.

 أن ال يكون هناك تقديم مسبق للموضوع أو الدرس قبل المشكلة أو المهام. وجود ترتيب معين لتسجيل نشاطات المجموعة ومدى التقدم الحاصل على مستوىاإلدارة المدرسية والمواد والتجهيزات.

 أن يقوم المعلم بمراقبة أعمال المجموعات والتحرك بينها ،والتحدث مع كل مجموعة فيأثناء العمل الستجالء الموقف وتقديم المعونة أو النصح واإلرشاد.

 أن يوفر المعلم جلسات عامة لجميع أفراد الصف لمناقشة أعمال المجموعات ،وتقاسماألفكار ،واآلراء ،والتعرف على اإلنجازات ومناقشتها.

 أن يمارس المعلم أدواره البنائية  ،يوفر الوقت الكافي لممارسة هذه األنشطة. توفر األدوات ،واألجهزة الالزمة لممارسة األنشطة المتضمنة في مهام التعلم.وترى الباحثة أن المتعلم مكتشف للمعرفة من خالل تفكيره فيها ،كما أنه مشارك في إدارة
التعلم ،والتعلم لديه عملية نشطة يتطور فيها المعني على أساس الخبرة وهذه الخبرة يكتسبها من

خالل تفاعله مع البيئة المعرفية المحيطة به.

خامسا :دور المعلم وفق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة :

حدد روه  )Roh,2003:6( Rohعددا من األدوار التي يقوم بها المعلم في استراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة وهي كاآلتي:

 -1المعلم مصمم للمنهج :إن استخدام المعلم لنموذج التعلم القائم على المشكلة يتطلب من
المعلم السير في الخطوات التالية:
 -مراجعة المادة المقررة على المتعلمين مراجعة مستفيضة من حيث األهداف والمحتوى.

 صياغة المشكلة من طبيعة المحتوى المتوافر إن أمكن أو الرجوع إلى المعايير التييستند إليها المنهج أو مستوى اإلتقان المطلوب بلوغه من قبل المتعلمين ،وهنا يمكن

للمعلم صوغ مشكالت قبل بدء العام الدراسي من محتوى المادة المقررة ،أو صوغ
مشكالت أثناء عملية التعليم والتعلم من خالل بعض المشكالت التي تثير اهتمام الطلبة

دون تحضير مسبق.

 -2المعلم موجه :وذلك من خالل تهيئة الجو المناسب للسير في خطوات حل المشكلة وتوفير
أكبر عدد ممكن من مصادر المعلومات وتوجيه المتعلمين حول الحلول المقترحة وتحديد ما
يعرفونه وما يتعين عليهم أن يعرفوه ويمكن تقديم اقتراحات عندما ال يتمكنون من ذلك.
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 -3المعلم مقيم :على المعلم المراقبة الفعالة للمشكلة ،وجودة إنتاج المتعلمين والبدائل التي
يقترحوها لحل المشكلة ومستوى العمل الجماع  ،حيث على المعلم أن يقيم فاعلية المشكلة لتنمية

مهارات المتعلمين ،أداء المتعلمين ،أداء المعلم.

 -4المعلم يعمل على إدارة المتعلمين والفصل الدراسي لبحث المعلومات واستخدام المعرفة
التطبيقية.

كما ذكر  ) 1994 ( Bayardأن هناك مهام أخرى للمعلم مثل :
 المحافظة علي استم اررية العملية التعليمية ( حراك العملية التعليمية ). التأكد من عدم إهمال أي مرحله من مراحل العملية التعليمية. البحث في المعرفة التي يكتسبها الطالب بطريقة مستمرة. -إشراك جميع الطالب في العملية التعليمية.

 إرشاد المجموعة حتى يتم التغلب علي التوتر المتزايد والحفاظ علي التحدي الذي يواجههالطالب.
تضيف الباحثة بناء على ما سبق ذكره أن المعلم منظم وميسر لبيئة التعلم بحيث يشيع فيها
جو من االنفتاح العقلي ،وحرية التعبير عن الرأي ،واصدار الق اررات ،ويضع دستو ار مع طلبته

للتعامل داخل الفصل ،وينوع األنشطة وأساليب التدريس وفقا للموقف التعليمي ،وقدرات الطلبة

ويستخدم أساليب المشاركة وتحمل المسؤولية ،كما أنه يربط التدريس ببيئة الطلبة وخبراتهم ،يعمل

علي زيادة دافعية الطلبة للتعلم ،يوفر إشارات ومنبهات وتغذية راجعة لكل الفصل أو لمجموعات

الطلبة بناء على مالحظته ألفرادهم ،أو مشاركاتهم في حل المشكلة.

والخالصـة تـرى الباحثـة أن اسـتراتيجية الـتعلم المتمركـز حـول المشـكلة بمـا تحويـه مـن فلسـفة
تربوية تقدم تعلمـا أفضـل لـو تـم تطبيقهـا فـي جميـع المجـاالت الد ارسـية وخاصـة فـي تـدريس العلـوم
وهــذا يحــتم علينــا كمعلمــين عــدم التســرع ،وتقــديم المعلومــات للطلبــة مباشـرة ،بــل يجــب العمــل علــي

إيج ــاد ق ــدر م ــن الدافعي ــة لض ــمان اس ــتمرار الطلب ــة ف ــي العم ــل بم ــا يناس ــب العم ــر الزمن ــي للطلب ــة
واستعداداتهم الذهنية والعضلية.
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المحور الثاني :
"مهارات التفكير" "Thinking Skills" :

عرضت الباحثة في هذا المحور مهارات التفكير مفهومها وأساليبها ودور مناهج العلوم وبيئة

التعلم في تنميتها ومعوقاتها وتصنيفها.

أولا  /مفهوم مهارات التفكير:
ينظر إلي التفكير علي أنه مجموعة من المهارات التي يستخدمها العقل البشري في

معالجة المعلومات للوصول إلي مخرجات معينة في صورة ق اررات ،واصدار أحكام صائبة ،أو
إيجاد حلول للمشكالت.
وتعرف القاسمية ) )2717مهارات التفكير( :بأنها عمليات عقلية محددة نمارسها
ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات ،والبيانات بشكل علمي ،وتفسيرها ،وايجاد

الفرضيات وتعميم األدلة ،وصياغة الحلول ،واألفكار في مجموعات جديدة لتحقيق هدف ما
وتعميم هذه الحلول واألفكار).
ويعرفها أحمد ( ()2770أنها مجموعة السلوكيات الدالة على القدرة على :استدعاء

ومالحظة ،ومقارنة ،وتصنيف ،وتطبيق ،وتفسير ،وتلخيص ،ونقد البيانات ،والمعلومات تمهيدا
الستخدامها في اتخاذ الق اررات وحل المشكالت إبداعيا).

وتعرفها رمضان (( )2778أنها طرق ذهنية فعالة في تناول المحتوي والتي تتطلب أداء
عمليات عقلية يمارسها في معالجة المعلومات بسرعة ،واتقان لتحقيق أهداف معينة).
ويعرفها مصطفي (( )11:2711أنها مجموعة من المهارات األساسية ،والمتقدمة،
والمهارات الفرعية المكونة للمهارات المتقدمة التي تحكم العمليات المعرفية للفرد ،وتتضمن هذه

المهارات المعرفة ،والترابطات ،والعمليات المعرفية ،ومافوق المعرفية).

أما تعريف ( )Wilson,2002فينص على (أنها تلك العمليات العقلية التي نقوم بها من
أجل جمع المعلومات وحفظها أو تخزينها؛ وذلك من خالل إجراءات التحليل ،والتخطيط ،والتقييم
والوصول إلي استنتاجات وصنع القرار).
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ويوضح زيتون وزيتون ( )2773أن جانييه وبرجر أشاروا إلي أن مهارات التفكير هي

مجموعة من المهارات العقلية التي تتطلب القدرة علي أداء عمل يغلب عليه الطابع العقلي ،ومن
أمثلتها مهارة التنبؤ ،مهارة التصنيف ،مهارة االستنتاج ومهارة التصنيف.
وبالتالي تعرف الباحثة مهارات التفكير بأنها( :عمليات عقلية محددة يتم ممارستها
واستخدامها عن قصد في معالجة المعلومات ،والبيانات لتحقيق أهداف تربوية متنوعة تتراوح بين

المالحظة ،والتفسير ،والتطبيق؛ إلى التفكير المنتج؛ وصوال الى حل المشكالت).

ثاني ا  :أساليب واستراتيجيات تعليم مهارات التفكير وتنميتها:

يعد إستخدام استراتيجيات وأساليب التفكير أحد الواجبات المتوقع من المعلم إنجازها في

غرفة الصف لتنمية مهارات التفكير سواء في أنشطة منهجية ،أو مواقف عامة؛ ومع أن العديد

من استراتيجيات التفكير ،قد ال تصلح للتطبيق المباشر من قبل المعلم لقصر الحصة الصفية أو

لعدم توفر اإلمكانيات الالزمة للمعلم لتطبيق مثل هذه االستراتيجيات؛ لذلك قد يلجأ بعض
المعلمين إلي تطبيق بعض األنشطة واإلجراءات الذهنية المحدودة التي تنمي التفكير بشكل عام

أو تنمي بعض مهارات الخاصة ،ومحاولة ربطها مع عملية التدريس االعتيادية.
ويشير زيتون ( )0,9:2,,3إلي ثالثة أساليب لتعليم مهارات التفكير وهي كالتالي :

 -1التعليم المباشر للتفكير :ويتم فيه تعليم مهارة التفكير بشكل مباشر وصريح بعيدا عن
محتوى المواد الدراسية ،ومن أنصار هذا االتجاه ادورد دي بونو.Edward Bono

 -2التعليم من أجل التفكير :ويتم فيه تعليم مهارات التفكير بشكل ضمني في سياق تدريس
محتوى المواد الدراسية ،ومن أنصاره لوين رسنك  Lauern Resinekاحدي علماء

التفكير المبرزين.

 -3الدمج في تعليم التفكير :ويتم فيه تعليم مهارة التفكير بشكل صريح في إطار محتوي
المواد الدراسية ،ومن أنصاره روبرت سوارتز  Robert Swortezوروبرت إنيس

 Robert Ennisوهما من أبرز علماء تعليم التفكير.

كذلك يشير العتوم والجراح ( )23:2,,9إلي األساليب والستراتيجيات التي تم استخدامها

في تنمية مهارات التفكير لدي المتعلمين وهي :

 -1األساليب المعرفية ) : (Cognitive Stylesوتشير إلي األساليب والطرق المفضلة التي
يستخدمها األفراد لمعالجة المعلومات ،لتصف النمط التقليدي لتفكير الفرد ،وادراكه
وطرق تصرفه في مواقف معينة.
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 -2استراتيجيات التعلم ) : (Learning Stylesويمكن للمعلمين استخدام استراتيجيات
عديدة في التعلم من أجل تنمية التفكير عند المتعلمين كالتركيز علي استراتيجيات تنشيط

الذاكرة ،والمعالجة المعرفية العميقة للمعلومات ،وزيادة السعة والسرعة المعرفية أثناء
عمليات التعلم ،وتركيز االنتباه.

 -3استراتيجيات تنمية أشكال التفكير :تستخدم استراتيجيات تعليم التفكير من قبل المعلمين
من أجل تحسين فهم المتعلمين والتعلم بهدف تحقيق االستخدام الفعال للمعلومات
والمعرفة المتوفرة ،ومساعدة الطلبة على ممارسة الضبط الذاتي خالل عمليات التفكير
ويمكن تصنيف هذه االستراتيجيات إلي أربعة أنواع وهي:

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير)(Thinking Through Thinkpointsوتهدف إلي مساعدة الطلبة علي تحديد بعض المواضيع في المنهاج التي تسمح بالتأمل

والتطوير ،ومحاولة تحليل هذه المواضيع بطريقة نقدية ومبدعة.

 -استراتيجيات الميل للتفكير ) :(Thinking Through Dispositionsوتهدف هذه

االستراتيجيات إلي تعميق وتنمية مهارات التفكير لدي الطلبة ،وتطوير اتجاهاتهم

وعاداتهم ،وحالتهم العقلية والمزاجية نحو تنمية مهارات التفكير.

 استراتيجيات تنمية التفكير من خالل انتقال أثر التعلم (Thinking Through) :Transferوتهدف هذه االستراتيجيات إلي تعزيز وتعميق التعلم من خالل ربط معرفة

الطلبة وما يتعلمونه داخل غرفة الصف مع المواقف والقضايا التي يتعاملون بها خارج

المدرسة.

 استراتيجيات تنمية التفكير من خالل التقييم)(Thinking Through Assessmentوتهدف هذه االستراتيجيات إلي تنمية تفكير الطلبة ،وتعميق فهمهم من خالل التصاميم

اإلجرائية ،وتبني إجراءات التقييم الذاتي والخارجي.

وتخلص الباحثة إلى ضرورة دمج تعليم مهارات التفكير في العملية التعليمية  ،وفي جميع
المواد الدراسية؛ ألنه يسهم في تحسين عملية التعلُّم ،وتعميق الفهم لمحتوى المواد الدراسية
ويساعد في بقاء أثر التعلم وانتقاله إلى المواقف الحياتية؛ وذلك ألن عملية التعليم ارتبطت
بالممارسة العملية للطلبة ،كما أنها تحقق نتائج إيجابية وفعالَة في تعلُّم الطلبة للمواد الدراسية
على اختالفها ،واعدادهم للحياة العملية ،والتكيف مع المستحدثات العلمية في البيئة
االجتماعية.
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ثالثا  :دور مناهج العلوم في تنمية مهارات التفكير :
تعد مهارات التفكير من المهارات الضرورية لتكيف الفرد في مجتمعه ،ولتحقيق أهدافه

وطموحاته ،وتعد المدرسة من أهم المؤسسات التي يتم فيها تدريب األفراد على مهارات التفكير
وذلك بما تقدمه من خبرات وأنشطة صفية ،وغير صفية ،واجراءات تعليمية تعبر في مجملها عن

المناهج ،لذلك فإن تنمية التفكير عبر المناهج المدرسية عملية ممكنة إذا توافر المعلم المؤهل
والمدرب علي تنمية التفكير ،وكذلك إذا توافرت اإلدارة الميسرة لتلك المهمة بما تقدمه من دعم

وتشجيع للمعلم ،وما تهيؤه من تسهيالت ،ومواد وفرص ،وتعزيز لتحقيق ذلك .
ويشير نوفل ( )37:2,,8إلي ثالث مداخل لتنمية التفكير وتحقيق التكامل بين تعليم التفكير

ومحتوى مناهج العلوم وهي كالتالي :

 المدخل األول  :التعليم المباشر لمهارات التفكير دون التقيد بمنهج دراسي معين أوالدخول في تفاصيله ،مثل برامج تعليم التفكير كبرنامج كورت  Cortوالقبعات الست
والمفكر البارع .Master Thinking

 المدخل الثاني  :تنمية مهارات التفكير من خالل محتوى مناهج العلوم أي التضمين(الصهر)  ،Infusionوهي تتطلب تدريس مهارات التفكير في إطار تعليم المحتوى ذاته

أي تعليم التفكير الماهر واتقان أعمق للمحتوي وهذا يتطلب االختيار الدقيق للمهارات
والمحتوى ،وادماجهما (صهرهما) معا على نحو متميز إضافة إلى معلم متمكن ومدرب

ومبدع.

 المدخل الثالث  :إستخدام طرق واستراتيجيات لتنمية مهارات التفكير أوال ثم توظيفه فيمحتوى معين ،وهذا يعتمد علي دور المعلم في تنفيذ المحتوى الذي حدد له سلفا أي أن
الهدف هو إتقان المحتوى بعد تعلم مهارات التفكير ،ومن الطرق ،واالستراتيجيات

المساعدة في ذلك العصف الذهني ،طرح األسئلة الجيدة ،والتعليم التعاوني ويسمى ذلك

أيضا باسم التجسير (بناء الجسور)  Bridgingأي( :تنمية مهارات التفكير أوال ثم

استخدامها مباشرة في تعلم محتوى معين وبناء جسور مابين مهارات التفكير والمحتوى

الدراسي).

حيث أكدت دراسة كل من (أبو مهادى( ،)2711،المجبر( ،)2777،البنعلي)2775،

أن لكل مدخل من هذه المدخالت مبررات ودوافع تؤيده وتؤكد على صحة ،وضرورة استخدامه،
وتطبيقه وفعاليته.
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واذا كان تنمية مهارات التفكير لدى الطالب من أهم أهداف تدريس العلوم فإن مناهج

العلوم ينبغي أن تساعد في تحقيقه وتسعى إليه؛ بحيث يتم اختيار مهارة التفكير وتطبيقاتها من
جانب واختيار المحتوى المناسب وتنظيمه من جانب آخر مع االهتمام الكبير بالفلسفة التي ترى
أن مهارات التفكير هي العملية المحورية التي يجب أن تتمركز حولها العملية التعليمية (سعادة

.)07:2775

رابع ا  :دور بيئة التعلم والتعليم في تنمية مهارات التفكير :

مما ال شك فيه أن المناخ الصفي يلعب دو ار مهما في إثارة التفكير وتنميته لدى التالميذ

فالمقاعد الصحية السليمة ،والمريحة ،والوسائل التعليمية المتنوعة ،والحديثة ،والمراجع المتعددة

والكثيرة ،وطرق التدريس القديمة منها والحديثة ،واألنشطة التعلمية التي تتناسب والفروق الفردية
مع استخدام الحاسوب واالنترنت ،كلها مجاالت واسعة يمكن للمعلم الناجح استغاللها في إيجاد

البيئة التعليمية الصفية التي تشجع التالميذ على التفكير واإلبداع.
ويمكن تحديد ثالثة أبعاد لبيئة التعلم والتعليم التي تشكل أو تحدد قدرتنا علي تنمية قدرات
الطلبة الفكرية ( البنعلي :)77 :2,,0 ،

أولا :البيئة الصفية التي تتسم باالنخراط المستمر من قبل المعلم والطلبة في النشاطات الفكرية
وكذلك المظاهر المادية كترتيب المقاعد الذي يسمح بتشكيل المجموعات والتفاعل ،والمواد

التعليمية المستخدمة والمهمات التعليمية الحافزة على التفكير وتأمين الوقت الكافي لها.

ثانيا :المادة الدراسية إذ تشير الدراسات إلي أن تعلم وتنمية مهارات التفكير تتطلب أن يكون
مضمون المواد الدراسية ذا معنى للطلبة وأن المواد التعليمية المستخدمة تكون مناسبة لمهمات

تعلم مهارات التفكير المقصودة .

ثالث ا :عمليات واستراتيجيات التعليم  ،وتشير أدبيات البحث التربوي إلى أن استراتيجيات التدريس
التي تستخدم عادة في تعزيز قدرات الطلبة العقلية تشمل استراتيجيات موجهة  Directiveتساعد

على اكتساب الحقائق واألفكار ،واستراتيجيات وسيطة  Meditativeتساعد على تطوير مهارات

التعليل واالستقصاء وفهم المفاهيم ،وحل المشكالت ،واستراتيجيات مولدة  Generativeتساعد
على تطوير االستبصار الكتشاف العالقات ،أو إضفاء معان جديدة ،واستراتيجيات تعاونية
 Collaborativeوتساعد على أساليب ومتطلبات العمل التعاوني في مجموعات.
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وذكرت رمضان ( )060:2,,8مجموعة من التوصيات لتهيئة مناخ إجرائي مناسب لتنمية
مهارات التفكير منها :

 طرح األسئلة التي تثير اهتمام التالميذ للتساؤل ،والتفكير (األسئلة ذات المستوياتالمعرفية العليا) واطالة وقت االنتظار أثناء مناقشة الفصل.

 -التشجيع على المشاركة ،والتفاعل ،واالعتراف بكل اجابة وتقبل الفروق الفردية.

 مراعاة االستماع للتالميذ  ،فاالستماع للتالميذ يمكن المعلم من التعرف على أفكارهم عنقرب.

 -إظهار االحترام لكل متعلم ،وتقديم أنشطة معدة جيدا.

 تشجيع التالميذ على اإلختالف في الرأي وتقبل الرأي اآلخر. تشجيع التعلم النشط وهذا يعني ممارسة التالميذ لمهارات مثل التفسير ،والمقارنةالتلخيص ،واالنشغال في حل مشكالت حقيقية.

 -تحفيز التالميذ على ابتكار أفكار جديدة وطرح حلول بديلة حول الموقف.

 -تهيئة الفرصة للتالميذ للتخطيط لألنشطة ،وتحفيزهم علي تقديم أفكار جديدة.

خامس ا :معوقات تنمية مهارات التفكير :

على الرغم من أهمية إثارة التفكير في إنجاح العملية التعليمية ،ورغم المميزات العديدة لتنمية

مهارات التفكير لدى الطالب ،ووضوح دور مناهج العلوم في تنمية هذه المهارات إال أن هناك
بعض المعوقات التي تحول دون تنمية هذه المهارات بالشكل المطلوب.

وفيما يلي بعض معوقات تنمية مهارات التفكير من خالل مناهج العلوم (جروان :2,,2،

:)00-0,

 قصور األنشطة العلمية الموجهة لتنمية مهارات التفكير. عدم تضمين مهارات التفكير في أهداف ،ومحتوى مناهج العلوم. قصور البيئة المدرسية الصفية /الالصفية. األساليب المتبعة في تقويم تعلم العلوم. -قصور إعداد معلم العلوم وتدريبه.

 استخدام أساليب واستراتيجيات تعليم /تعلم العلوم االعتيادية.كذلك يواجه تعليم التفكير في المدارس مجموعة من الصعوبات  ،يمكن توضيحها فيما يلي

(عبيدات وأبو سميد :)000-0,6 : 2,,0 ،

 -المفهوم التقليدي للتربية الذي يهدف إلى تزويد المتعلمين بالمعلومات والحقائق.

25

 االعتماد على مناهج تقليدية في برامج إعداد المعلمين. -عدم اهتمام المعلم الحالي بتعليم التفكير.

 -إعاقة القيادات التربوية التقليدية المحافظة لعملية التطوير واإلبداع.

 اعتماد النظام التعليمي على معدل العالمات ،والتي تعد معيا ار لقبول الطلبة ،علىحساب تعليم الطلبة لمهارات التفكير.

 صعوبات فنية ،ومادية ،تتمثل في :زيادة حجم الصف المدرسي ،وكثافة المناهج الدراسيةوضعف اإلمكانات ،واألدوات التكنولوجية المساعدة ،والبيئة المدرسة غير المؤهلة لتقديم

برامج تعليم التفكير.

 عوامل اجتماعية وسياسية ،تتمثل في :تشجيع الطفل الهادئ المؤدب الذي يسير حسبتوجيهات المجتمع ،وكبت محاوالت التفكير عند األطفال شديدي التساؤل ومحبي

االستطالع ،وممارسة المعلمين وأولياء األمور لسلوكيات معيقة للتفكير.

سادسا :تصنيف مهارات التفكير:

تعد القدرة على التفكير قدرة متعلمة أكثر من كونها موروثة ،ومرتبطة بمهارات يمكن أن

تعلَم ،ويمكن أن تحسن من خالل التدريب ،والممارسة ،وتعد مهارات التفكير مهارات حياتية
يمارسها الفرد يوميا ،ويحتاجها جميع أفراد المجتمع؛ إذ تستخدم في حل مشكالت الحياة اليومية
كما تستخدم في المجال األكاديمي ،فهي مهمة للطالب منذ دخوله المدرسة ،فبواسطتها يستطيع

االستنتاج وربط المعلومات والتمييز ،وتطوير مهارات الدقة ،والسرعة ،وتطوير العمليات العقلية
والمعرفية العليا ،إلي جانب تطوير مهارات التفكير ذاتها.
وقد اختلف التربويون و المهتمون بتنمية عملية التفكير ،في أنواع المهارات التي تتعلق

بعملية التفكير ،وفي طريقة تصنيف تلك المهارات وفق إطار معين ،حيث صنف كل منهم

مهارات التفكير ضمن نظام مختلف عن النظم األخرى ،فقد صنف جاسوبسن )( Jacobsen
مهارات التفكير إلى ثالثة مستويات رئيسة ،تتمثل في( :المصدر)34:2717،

 -1العمليات المعرفية األساسية ،وتشمل :المالحظة ،والمقارنة ،واالستنتاج ،والتعميم ،وفرض

الفروض،واالستقراء،و االستدالل.

 -2العمليات المعرفية العليا وتشمل :حل المشكالت ،واصدار األحكام ،والتفكير الناقد ،والتفكير

االبداعي.

 -3العمليات فوق المعرفية أو التفكير من أجل التفكير.
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كما يحدد (مصطفي  )38:2,00 ،بعض مهارات التفكير األساسية على النحو التالي:
 -مهارة المالحظة :هي قدرة الفرد على إدراك الخصائص المادية لشيء ما.

 مهارة التصنيف :هي قدرة المتعلم على تصنيف األشياء ووضعها ضمن مجموعة بناءعلى خصائص أو اتجاهات مشتركة لهذه المجموعات.

 مهارة الترتيب :هي وضع المفاهيم أو األشياء أو األحداث التي ترتبط فيما بينها بصورةأو بأخري في نسق متتابع وفقا لمعيار معين.

 مهارة العنونة :تهدف هذه المهارة إلي أن يقدم المتعلم أسماء أو مصطلحات أو جمللمجموعة من الخصائص ،من أجل تسهيل عملية التواصل الفعال.

 مهارة التسلسل :تعني وضع المعلومات والمفاهيم التي ترتبط معا بطريقة متسلسلةومتدرجة وفقا لمعيار معين ،ومن أشكال هذه المهارة (الترتيب ،والتوالي ،والتتابع
والتسلسل التصاعدي ،والتنازلي).

 مهارة التفسير :عبارة عن عملية عقلية غايتها إضفاء معنى على خبراتنا الحياتية أواستخالص معنى منها ،والتفسير مهارة متقدمة تشمل المهارات األولية التالية (االستنتاج
والتنبؤ).

 مهارة المقارنة :هي قدرة الفرد على تنظيم المعلومات ومالحظة أوجه الشبه ،واالختالفبين شيئين أو أكثر.

 -مهارة الربط.

 مهارة التطبيق :هي استخدام المفاهيم والقوانين والحقائق والنظريات التي سبق أن تعلمهاالطالب لحل مشكلة تعرض له في موقف جديد.

 مهارة التفكير المنتج :تظهر من خالل تقديم العديد من األفكار ،تقديم األفكار المتنوعةتقديم األفكار غير المألوفة ،واضافة التجويد والتجديد للفكرة.

 مهارة التواصل :تظهر من خالل استخدام االستراتيجيات التالية: تقديم العديد من الكلمات المفردة والمتنوعة لوصف شيء ما.

 تقديم العديد من الكلمات المفردة والمتنوعة لوصف مشاعر شخص أو شيء.
 تقديم العديد من المقارنات المتنوعة على شكل تشبيهات.

 إثارة وعي اآلخرين بتفهم شعورهم؛ من خالل مشاركتهم لخبراتهم الشخصية.

 توليد شبكة من األفكار ،من خالل استخدام عدة أفكار كاملة متنوعة وعديدة بشكل
شفهي أو مكتوب.

 التعبير عن المشاعر واألفكار واالحتياجات بدون استخدام الكلمات.
 -مهارة إتخاذ القرار.
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 -مهارة العصف الذهني.

 مهارة حل المشكالت :تعتمد على الخطوات التالية: تحديد المشكلة.

 عرض المشكلة.
 إختيار خطة للحل.
 تنفيذ الخطة.
 تقييم الحل.

وتصنف الجمعية األمريكية لإلشراف وتطوير المناهج مهارات التفكير األساسية ،التي يمكن

اعتبارها لبنات بناء التفكير إلى) :لجنة الترجمة والتعريب)2,:2,,6 ،
 -1مهارات التركيز :توجيه االهتمام نحو معلومات مختارة ،وتضم:
 تعريف المشكالت ( توضيح مواقف المشكلة ).
 وضع األهداف ( تحديد االتجاه والهدف ).

 -2مهارات جمع المعلومات ،وتعني :الحصول على المعلومات المناسبة ،وتشمل:
 المراقبة ) الحصول على المعلومات من خالل حاسة واحدة أو أكثر ).

 طرح األسئلة ( السعي للحصول على معلومات جديدة من خالل صياغة أسئلة

جديدة ).

 -3مهارات التذكر :وهي القدرة على تخزين المعلومات واسترجاعها ،وتشمل:
 الترميز ( تخزين المعلومات بذاكرة طويلة األمد ).

 االستذكار( استرجاع المعلومات من ذاكرة طويلة األمد ).

 -4مهارات التنظيم :أي ترتيب المعلومات بحيث يمكن استخدامها بفاعلية أكثر ،وتضم:
 المقارنة ( مالحظة التشابهات واالختالفات بين شيئين أو أكثر ).

 التصنيف ) وضع األشياء في مجموعات حسب الصفات المشتركة ).
 الترتيب ( تسلسل األشياء طبقا للمعيار المعطى ).

 -5مهارات التحليل ،أي :توضيح المعلومات الموجودة بالتعريف ،والتمييز فيما بين
المركبات ،والصفات ،وتضم:

 تعريف الصفات والمركبات ( تحديد خصائص وأجزاء شيء معين ).
 تعريف العالقات واألنماط ( تحديد الطرق التي ترتبط بها العناصر).

 -7مهارات الستنباط ،وتعني :استخدام المعلومات السابقة إلضافة معلومات جديدة
وتشمل :

 االستدالل ) التعليل فيما هو أبعد من المعلومات المتوفرة لملء الثغرات ).
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 التنبؤ ( توقع حوادث مستقبلية ).

 التفصيل ( استخدام المعلومات السابقة إلضافة معنى إلى معلومات جديدة ،وربطها مع
البنية الموجودة ).

 التمثيل ( إضافة معنى جديد عن طريق تغيير شكل المعلومات ).

 -0مهارات التكامل :وهي ربط وتوحيد المعلومات ،وتضم:
 التلخيص ( استخالص المعلومات بفاعلية وتقنين ).

 إعادة البناء ( تغيير بنية المعرفة الموجودة ليتم دمجها مع المعلومات الجديدة ).

 -8مهارات التقييم :وهي تقييم معقولية وجودة األفكار ،وتشمل:
 تأسيس معايير ( وضع قواعد إلصدار األحكام ).
 التحقق ( التأكد من دقة االدعاءات ).

 تعريف األخطاء ( إدراك المغالطات المنطقية (.

ويقترح فيشر ) )Fisher,1999تصنيفا لمهارات التفكير األساسية ،كما يلي :
 مهارات تنظيم المعلومات. -مهارات االستقصاء.

 المهارات ذات العالقة بالمبررات واألسباب. مهارات التفكير اإلبداعي. -مهارات التقييم.

ويقترح سعادة ( )80-82 :2,,9تصنيف ا آخر لمهارات التفكير ،كما يلي :
أولا :مهارات التفكير الناقد ،وتشمل المهارات اآلتية:
 -1مهارة االستنتاج.
 -2مهارة االستقراء.

 -3مهارة تحديد العالقة بين السبب والنتيجة.
 -4مهارة المقارنة والتباين.

 -5مهارة تحديد األولويات.
 -7مهارة التتابع.

 -0مهارة التمييز ،وتضم التمييز بين :الحقيقة ،والرأي ،والمصادر الصحيحة وغير
الصحيحة ،والمعلومات ذات الصلة وغير ذات الصلة ،واالفتراضات والتعميمات،
والتفكير االستقرائي ،والتفكير االستنتاجي.
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 -8مهارات أخرى مثل :التعرف إلى وجهات النظر ،والتحقق من التناسق وغير التناسق في
الحجج والبراهين ،وتحليل المجادالت.

ثانيا  :مهارات التفكير اإلبداعي ،وتتضمن المهارات اآلتية:
 -1مهارة األصالة.
 -2مهارة الطالقة.
 -3مهارة المرونة.

 -4مهارة التوضيح أو التفصيالت الزائدة.

ثالثا  :مهارات جمع المعلومات وحفظها وعرضها ،وتشمل اآلتي:
 -1مهارة التذكر.

 -2مهارة الوصف أو العزو.

 -3مهارة الوصول إلى المعلومات.
 -4مهارة تدوين المالحظات.
 -5مهارة المالحظة.
 -7مهارة اإلصغاء.

 -0مهارة شد االنتباه.

 -8مهارة عرض المعلومات بيانيا.
 -9مهارة طرح األسئلة أو المساءلة.

رابعا  :مهارات التقييم وحل المشكالت ،وتتضمن المهارات اآلتية:
 -1مهارة تقييم الدليل.

 -2مهارة وضع المعايير أو المحكات.
 -3مهارة إصدار األحكام أو الوصول إلى حلول.
 -4مهارة تحمل المسؤولية.

 -5مهارة عمل الخيارات الشخصية.

 -7مهارة طرح الفرضيات واختبارها.
 -0مهارة حل المشكالت.

خامس ا  :مهارات بناء المفاهيم والتعميم والتنظيم وتشمل اآلتي:
 -1مهارة تنمية المفاهيم أو تطويرها.
 -2مهارة التعميم.

 -3مهارة عمل األنماط المعرفية واستخدامها.
 -4مهارة التصنيف.
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 -5مهارة تطبيق اإلجراءات.
 -7مهارة التنبؤ.

 -0مهارة التفكير بانتظام.
 -8مهارة إدارة الوقت.

 -9مهارة التنظيم المتقدم .
ويصنف نيومان ( )New Mann ,1997:325مهارات التفكير في فئتين رئيسيتين
هما :مهارات التفكير الدنيا ،ومهارات التفكير العليا ،وتعني مهارات التفكير الدنيا التطبيق
الروتيني واآللي للمعلومات ،واالستخدام المحدود للعقل؛ فهي تتضمن تذكر المعلومات التي

تعملها سابقا .أما مهارات التفكير العليا فتعني التحدي واالستخدام الواسع للعقل ،ويحدث هذا

عندما يقوم الفرد بتفسير وتحليل المعلومات ،ومعالجتها لإلجابة عن سؤال ،أو حل مشكلة ال

يمكن حلها من خالل االستخدام الروتيني للمعلومات التي تعملها سابقا ،ويقع ضمن هذه الفئة
مهارات التفكير التي يطلق عليها مهارات التفكير الناقد ،واإلبداعي ،واالستداللي ،والتأملي

والتباعدي وغيرها.

وتستخلص الباحثة ،في نهاية عرض تصنيفات مهارات التفكير السابقة ،أن هناك
اختالفا بين الباحثين حول تحديد أهم مهارات التفكير ،و في طريقة تصنيف تلك المهارات وحول
مضمون تلك المهارات ،وما تشمله من مهارات فرعية ،وقد تناول بعض الباحثين مهارات التفكير
بصورة عامة ،في حين تناول بعضهم اآلخر تلك المهارات بشكل أكثر تحديدا ودقة  ،حيث تم

تقسيم تلك المهارات إلى مهارات رئيسة تندرج تحتها مجموعة من المهارات الفرعية ،وكانت هناك

مجموعة من المهارات محل إجماع من قبل أغلب الباحثين ،مثل مهارات التفكير الناقد واإلبداعي
ومهارات جمع المعلومات ،وجاء تصنيف (سعادة) في صورة شاملة ودقيقة ،ليضم جميع

المهارات تقريبا.

مما سبق تتبني الباحثة تصنيف مصطفي ( )2711لمهارات التفكير والتي اقتصرت فيها

الباحثة على المهارات الخمسة التالية (المتضمنة في اختبارات :)TIMSS

 -1مهارة المالحظة :هي قدرة الفرد على إدراك الخصائص المادية لشيء ما.

 -2مهارة التفسير :عبارة عن عملية عقلية غايتها إضفاء معنى على خبراتنا الحياتية أو
استخالص معنى منها ،والتفسير مهارة متقدمة تشمل المهارات األولية التالية (االستنتاج
والتنبؤ ).
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 -3مهارة التطبيق :هي استخدام المفاهيم والقوانين والحقائق والنظريات التي سبق أن تعلمها
الطالب لحل مشكلة تعرض له في موقف جديد.

 -4مهارة التفكير المنتج :تظهر من خالل تقديم العديد من األفكار ،تقديم األفكار المتنوعة
تقديم األفكار غير المألوفة ،واضافة التجويد ،والتجديد للفكرة.

 -5مهارة حل المشكالت  :تعتمد على الخطوات التالية :

(تحديد المشكلة ،وعرض المشكلة ،واختيار خطة للحل ،وتنفيذ الخطة ،وتقييم الحل).

المحور الثالث" :اختبارات "TIMSS
نبذة تاريخية عن : TIMSS

المصطلح ( :TIMSSهو اختصار للعبارة Trends of the International

 Mathematics and Science Studiesأي توجهات دولية في دراسة الرياضيات والعلوم
وهي دراسة دولية من سلسلة دراسات المنظمة التربوية لتقييم التحصيل التربوي )(IEA

International Association for the Evaluation of Educational Achievement
الراعية والمنظمة لسلسلة دراسات  ،TIMSSوتمتد هذه السلسلة خالل األعوام 1999 ،1995

 2711 ،2770 ،2773حيث تجري دراسة  TIMSSكل أربع سنوات وتشارك فيها العديد من
دول العالم بما فيها فلسطين).

ويعود تاريخ إجراء أول دراسة دولية في مادة الرياضيات للعام 1964م ،وهي الدراسة

التي عرفت باسم ) ،(FIMSكما تم تقويم أداء الطالب في مادة العلوم ضمن ست مواد أخرى

في عامي1971 ،1970م  ،وظلت كل من الرياضيات ،والعلوم محل اهتمام وتركيز البحوث
التربوية الكبرى التي نفذت في األعوام  1984 ،1980م على التوالي ،وفي العام  1990م قرر

االجتماع العام للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي القيام بتقويم أداء الطلبة في مادتي

الرياضيات والعلوم معا على نحو دوري كل أربع سنوات ،وشكل ذلك القرار بداية الدراسات

الدولية الموسعة لقياس اتجاهات أداء الطلبة ،ليبدأ إجراء الدراسة الدولية المعروفة باسم
) (TIMSSوالتي تم تنفيذها ألول مرة عام  1995م ،ثم تكرر إجرائها بعد ذلك عام 1999م ،ثم
عام  2003م) .و ازرة التربية والتعليم(2006،

وقد لوحظ تأخر ترتيب الدول العربية عموما في نتائج هذه التجربة مقارنة مع الدول

األخرى والتي برز منها بتفوق واضح كل من سنغافورا ،وتايوان ،وهونج كونج ،والواليات المتحدة
وقبرص وغيرها؛ حيث تم تطبيق الدراسة األولى من " "TIMSSفي العام 1995م ،وبمشاركة

دولة عربية واحدة هي الكويت ،وفي العام  1999تم تنفيذ الدراسة بمشاركة ثالث دول عربية هي
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األردن ،وتونس ،والمغرب؛ وفي العام  ،2773تم تنفيذ دراسة "التوجهات الدولية في الرياضيات

والعلوم  "2773وبمشاركة عشر دول عربية ،قدم برنامج ) (UNDPتمويال لخمس منها وهي
مصر ،ولبنان ،واليمن ،وفلسطين ،وسوريا؛ في حين شاركت كل من تونس ،والمغرب ،واألردن

بمنح من البنك الدولي؛ وشاركت كل من السعودية  ،والبحرين بتمويل خاص منها؛ وفي العام

 2770بدأ تنفيذ الدراسة الدولية الرابعة " ،"TIMSS 2007وبمشاركة أكثر من  77دولة ،منها
خمس عشرة دولة عربية وهي :مصر ،ولبنان ،واليمن ،وفلسطين ،وسوريا ،واألردن ،والجزائر

وجيبوتي ،وتونس ،والمغرب ،والسعودية ،والبحرين ،وقطر ،وعمان ،والكويت.

وحتى تكون اختبارات  TIMSSوما تخلص إليه من نتائج أداة فاعلة لدى مخططي

السياسة التربوية ،وصانعي ومتخذي القرار ،فقد اختارت الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي

) (IEAأن يكون تقييم الطلبة في نهاية األربع سنوات األولى ،أي في الصف الرابع االبتدائي ثم

عند نهاية السنوات األربع التالية أي في الصف الثاني المتوسط (TIMSS & PIRLS).

مميزات دراسات : TIMSS
إن الهدف الرئيس من هذه دراسات  TIMSSهو مقارنة تحصيل الطلبة في العلوم،

والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية ،واالقتصادية ،واالجتماعية بهدف

التعرف على مستوى التحصيل في تلك األنظمة ،وقياس مدى تأثير مجموعة من العوامل ذات

العالقة على مستوى التحصيل ،وتطوير اإلحصائيات الخاصة بآداء الطالب في المرحلة
التأسيسية في مادتي العلوم ،والرياضيات ،وكذلك تدريب الكوادر الوطنية في مجال إجراء
االختبارات القياسية وجمع البيانات الخاصة بأداء العملية التعليمية.

فكان لهذه الدراسات ميزات عديدة من بينها (قسم العالقات واإلعالم التربوي :)2,,0 ،
 إعطاء جميع الدول فرصة لقياس التحصيل العلمي في مادتي الرياضيات والعلومومقارنته بالدول األخرى المشاركة في الدراسة عالميا أو عربيا.

 بجانب االختبارات التحصيلية ،تطلب هذه الدراسة من الطلبة والمعلمين ومديري المدارساستكمال استبيانات متعلقة بتعليم وتعلم المادتين ،هذه البيانات الناتجة توفر صورة حية
حول المتغيرات والصعوبات في تدريس المادتين ،وتساعد على إظهار القضايا الجديدة
المرتبطة بجهود التطوير في مجال المناهج وطرق التدريس وتدريب المعلم.

 مقارنة المستوى التحصيلي للعلوم ،والرياضيات على مستوى التحصيل في الدولاألخرى.

 دراسة الفروق بين أنظمة التعليم الوطنية بغرض المساعدة علي تحسين تعليم وتعلمالعلوم ،والرياضيات على مستوى العالم.
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 -تعويد الطلبة على تطبيق جميع المفاهيم الرياضية والعلمية التي درسوها لتطوير أدائهم.

 تدريب المعلم على صياغة األسئلة الموضوعية التي تتمحور حول المعلومة بحيثيستخدم الطلبة المفاهيم والمهارات الخاصة بهذه المعلومة للوصول إلى الحل الصحيح.

 اكساب الطلبة المهارات الرياضية ،والعلمية التي تعتمد على أسلوب التفكير والتحليلوالتحدي.

 -إعادة النظر في مناهج العلوم والرياضيات بما يتوافق مع المناهج في الدول األخرى.

 االهتمام بتطوير طرق التقويم والتركيز على التقويم البنائي وقياس المهارات المكتسبةفكريا ،وعلميا والتقليل من أسئلة التذكر والحفظ.

 تنوع طرائق التدريس بما يساعد على تنمية مهارات التفكير العلمي لدى المتعلمين. لهذا البرنامج تأثير كبير في إصالح وتطوير الجهود المبذولة لرفع مستوى تعليم وتعلمالرياضيات ،والعلوم في العالم ،حيث أنه يلبي حاجة جمع البيانات الالزمة ،للتحكم في

عملية التطوير من جهة وتحسين السياسات الهادفة لتقييم وتوجيه االستراتيجيات

التعليمية الجديدة من جهة أخرى.

 تجذير ثقافة وممارسات راسخة في إجراء تقييم موضوعي لألنظمة والمؤسسات التربويةلدى البلدان المشاركة.

 تقديم المساعدات الفنية لصياغة سياسات واستراتيجيات إلصالح األنظمة التربويةالخاصة بكل دولة من الدول المشاركة في نهاية الدراسة.

 -تطوير جهاز من التربويين ،واإلداريين ،والباحثين المدربين وذوي الخبرة في النواحي

األساسية من التقييم ،بما في ذلك إعداد التقارير ،إضافة إلى أصول سحب العينات
واكسابهم الخبرة في تقييم تأثير اإلصالحات والسياسات التربوية باستمرار.

ويضيف محمد وآخرون ميزتان ( )02:2,,0أخريان هما:
 -1توفر للدول المشاركة برامج إحصائية حديثة تساعد في تحليل نتائج الدراسة.

 -2توفر للدول المشاركة قواعد بيانات غير تحصيلية عن المناهج ،والطلبة ،والمعلمين
ومديري المدارس ،بحيث يمكن استخدامها في تطوير الدراسات التربوية ،وتوجيه تدريب

المعلمين ،وتطوير المناهج الوطنية.

كما يضيف مطر ( )4:2770مميزات أساسية أهمها:
 -1تصميم بحثي يمكن من قياس مستويات التحصيل كأحد المؤشرات المهمة لنوعية
مخرجات األنظمة التربوية.
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 -2تمكن من قياس توجهات مستويات التحصيل عبر سنوات مختلفة بما يوفر مؤشرات عن
مدى التطور الحاصل في مخرجات األنظمة التربوية كل أربع سنوات.

 -3ربط مستويات التحصيل بمجموعة من المتغيرات السياقية التي تمكن من التعرف على
السياقات التي حصلت فيها عمليات التعلم والتعليم.

نموذج اختبار :TIMSS
تضمنت اختبارات التحصيل في اختبار  TIMSSكما ذكرها مطر ( )6:2,,9نمطين من

الفقرات :

 -1االختيار من متعدد.
 -2الفقرات ذات اإلجابة القصيرة.

وفيما يلي توزيع ألسئلة اختبار العلوم بحسب المحتوي  /المستوي المعرفي ونوع السؤال (أبو

لبدة :)2,,8 :

فقد قاست هذه الفقرات في  TIMSS 2007للصف الثامن أجزاء محتوى العلوم اآلتية:
 -1األحياء  :بما نسبته ( )%35من محتوى االختبار.
 -2الفيزياء  :بما نسبته ( )%25من محتوى االختبار.

 -3الكيمياء  :بما نسبته ( )%27من محتوى االختبار.

 -4علم األرض  :بما نسبته ( )%27من محتوى االختبار.

أما المجالت المعرفية التي قاستها الفقرات فقد تمثلت فيما يلي:
 -1التطبيق  :بما نسبته ( )%35من محتوى االختبار.

 -2معرفة الحقائق  :بما نسبته ( )%37من محتوى االختبار.
 -3االستدالل  :بما نسبته ( )%35من محتوى االختبار.

أما في  TIMSS 2003فقد قاست هذه الفقرات أجزاء محتوى العلوم اآلتية:
 -1األحياء  :بما نسبته ( )%29من محتوى االختبار.
 -2الفيزياء  :بما نسبته ( )%24من محتوى االختبار.

 -3الكيمياء  :بما نسبته ( )%17من محتوى االختبار.
 -4علم األرض  :بما نسبته ( )%31من محتوى االختبار.

أما المجالت المعرفية التي قاستها الفقرات فقد تمثلت فيما يلي:
 -1التطبيق  :بما نسبته ( )%39من محتوى االختبار.
 -2معرفة الحقائق  :بما نسبته ( )%37من محتوى االختبار.
 -3االستدالل  :بما نسبته ( )%31من محتوى االختبار.
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ورغم ثقة الباحثة بأهمية كافة أجزاء العلوم ،إال أنها اقتصرت على الفيزياء؛ تاركة الباب

مفتوحا للبحث العلمي لدراسات تتناول الكيمياء ،واألحياء ،وعلم األرض.

توجيهات حول أسئلة : TIMSS
تعتبر أسئلة  TIMSSقياس دقيق للمهارات العليا التي يكتسبها المتعلم من خالل التركيز
على قدراته العقلية وتمكنه من الفهم والتطبيق والتركيب والتحليل وصوال إلى الحكم الصحيح .
ولهذه األسئلة فوائد عديدة عندما تتم صياغتها بالشكل الصحيح والمبني على أهداف محددة

مثل (همالن :)2,00 ،

 -1تفيد المتعلمين وتساعد في بناء جيل قادر على:
 التعامل الفعال مع مختلف المواقف.

 اتخاذ القرار الصحيح في االتجاه الصحيح والوقت الصحيح.
 النقد البناء ألعماله أو أعمال غيره.

 التعامل مع الحل والحل البديل للمشاكل.

 ترتيب أولويات الحل بطريقة األهم ثم المهم.
 تحويل أي علم يقدم له إلى سلوك وظيفي مفيد.

 -2تفيد المعلمين وتدفعهم إلى:

 تطوير المستوى العلمي وباستمرار .
 تحديث طرق التدريس.

 استعمال أحدث الوسائل التربوية والتقنية.
 االهتمام الحقيقي بالجانب العملي الدقيق.

 التعامل مع إجابات الطالب على أنها ناتج تفكير لعقل بشري حر  ،والبعد عن التقيد
بحرفية نموذج اإلجابة.

كما أن فلسفة بناء أسئلة  TIMSSتتركز فيما يلي (دائرة المعارف العربية:)2,,9،
 -1ليست أسئلة تعجيزية.

 -2ال تتعامل مع المستويات الدنيا للمعرفة أي الحفظ واالستظهار.

 -3السؤال يهدف إلى إثارة تفكير الطالب ،واكسابه مهارات ستؤثر إيجابيا في بنائه عموما.
 -4السؤال يتعامل مع أكثر من مهارة من المستويات العليا للمعرفة.

 -5ستدفع المعلم نحو تجديد وتعميق معلوماته والتعامل الدائم مع أحدث المراجع.
 -7ستؤدي لتغيرات جوهرية في:
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 كم ،ونوع ،وطريقة عرض الدروس وأسئلة التقويم في الكتب لمدرسية.
 كم ،ونوع ،وطريقة عرض الدروس العملية.

 كم ،ونوع ،ومستوى أسئلة االمتحانات واالختبارات العملية.
 أطر االمتحانات واالختبارات العملية.

 -0ستبني جس ار قويا للثقة المتبادلة بين المعلم والمتعلم حينما يتأكد المتعلم أن معلمه يفيده

فائدة مؤثرة ويتعامل مع أفكاره باحترام وال يجبره على نمط محدد من أنماط األداء

التعبيري أو الحركي.

 -8ستتيح فرصا كبيرة لظهور الموهوبين ) ،(TALENTEDوهؤالء هم درة التاج في أي
مجتمع وبهم تتقدم الشعوب ويعلو شأنها .

آداء طلبة فلسطين في اختبارات  TIMSSفي العلوم :
بلغ متوسط أداء الطلبة الفلسطينيين ضمن دراسة التوجهات الدولية )(TIMSS 2003
في العلوم ) (435عالمة من مقياس عالماته ( )800عالمة ومتوسطه )  ( 500عالمة
وانحرافه المعياري )  ( 100عالمة؛ حيث جاء ترتيب طلبة فلسطين في المرتبة ( )35من أصل

( )47دولة مشاركة.

وقد أظهر تصنيف ) (IEAالعالمي للطلبة الفلسطينيين المشاركين في الدراسة وفق أدائهم

في العلوم بأنه أفضل من أداء نظرائهم في كل من مصر ،وأندونيسيا ،وتشيلي ،وتونس
والسعودية ،والمغرب ،ولبنان ،والفلبين ،وبتسوانا ،وغانا ،وجنوب أفريقيا بفروق جوهرية (ذات

داللة).

وحول نتائج الطلبة الفلسطينيين ضمن دراسة التوجهات الدولية ) (TIMSS 2007في

العلوم فقد بلغ متوسط أداء الطلبة في العلوم ) (404عالمة من مقياس عالماته ( )1777عالمة

ومتوسطه )  ( 500عالمة ،وانحرافه المعياري )  ( 100عالمة؛ حيث جاء ترتيب طلبة فلسطين

في المرتبة )  ( 43من أصل )  ( 49دولة مشاركة.

وقد أظهر تصنيف ) (IEAالعالمي للطلبة المشاركين في الدراسة وفق أدائهم في العلوم

بأن ( )%1من طلبة فلسطين قد بلغوا المستوي الدولي المتقدم ،في حين لم يصل ( )%47من
الطلبة الفلسطينيين المستوي الدولي المنخفض وفق سلم عالمات الدراسة لوزارة التربية والتعليم
العالي الفلسطينية .(3112 ،
ترى الباحثة مما سبق ذكره ضرورة مراجعة مناهج العلوم العامة وتطويرها لالهتمام
بمهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSالدولية؛ وذلك من أجل رفع مستوي آداء

الطلبة في االختبارات الدولية.
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وخالصة القول وبعد عرض محاور الدراسة الثالثة, ،وهي إستراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة ،ومفهومها ،وعناصرها ،وخصائصها ،وأسس بناء بيئة التعلم ،ودور المعلم من

خاللها ،ومهارات التفكير مفهومها ،وأساليبها ،ودور مناهج العلوم ،وبيئة التعلم في تنميتها
ومعوقاتها وتصنيفها ،واختبارات  TIMSSنشأتها ومميزاتها وتوجيهات حول أسئلتها وأداء طلبة

فلسطين فيها ،يتبين للباحثة أن هناك عالقة وثيقة بين إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
واختبارات  TIMSSوذلك لكونها تحث على التفكير واعمال العقل وايجابية العملية التعليمية
برمتها ،واكتساب المفاهيم والحقائق وغرس القيم واالتجاهات االيجابية من خالل العمل التعاوني
وتبادل اآلراء والمعلومات ،كما أنها قد تعمل على تنمية بعض مهارات التفكير المتضمنة في

واختبارات .TIMSS
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
أولا :الدراسات المتعلقة بإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.

نظرة تحليلية على دراسات المحور األول.

ثاني ا :الدراسات المتعلقة بمهارات التفكير .

نظرة تحليلية على دراسات المحور الثانى.

ثالث ا :الدراسات المتعلقة باختبارات .TIMSS

نظرة تحليلية على دراسات المحور الثالث.
رابعا :التعقيب علي الدراسات السابقة .

أ .من حيث النتائج المتعلقة بأثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة.
ب .أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
ج .أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
د .أوجه االستفادة من الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
إن الدراسة الحالية تسعى إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة في تنمية بعض مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSفي العلوم العامة لدى
طالبات الصف الثامن األساسي بغزة؛ ولذلك قامت الباحثة باالطالع على الدراسات السابقة في

هذا المجال؛ لإلستفادة منها في إعداد اإلطار النظري وتحديد أدوات الدراسة ،وتوظيف األساليب

اإلحصائية المناسبة ،وبعد مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة ،تم تصنيفها إلى

ثالثة محاور ،ومن ثم التعقيب العام على تلك المحاور؛ إلبراز مدى االتفاق واالختالف بين
الدراسة الحالية والدراسات السابقة ،وقد صنفت محاور الدراسة على النحو اآلتي:
المحور األول :الدراسات المتعلقة باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
المحور الثاني :الدراسات المتعلقة باختباراتTIMSS

المحور الثالث :الدراسات المتعلقة بمهارات التفكير.

أولا  /المحور األول :دراسات تناولت استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:
 -0دراسة يورك (: )Yurick,2011

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
باستخدام اإلنترنت في تعليم "تكنولوجيا النانو" على اكتساب مفاهيم العلوم ،ومعرفة اتجاهات
الطالب في المرحلة االبتدائية نحو مادة العلوم العامة ،وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي
القائم علي تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي  -بعدي ،وتحددت أدوات الدراسة في

اختبار المفاهيم العلمية ،ومقياس اتجاه ،وقد استخدمت الباحثة اختبار "ت" لقياس الفرق بين
متوسط درجات مجموعات الدراسة  ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجود فروق

ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في اختبار المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية؛ كذلك وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في

مقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الباحثة بضرورة استخدام استراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة باعتبارها أحد األساليب الفعالة في تنمية المفاهيم.
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 -2دراسة بلجون (: )2,0,

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية نموذج ( ويتلي ) للتعليم المتمركز حول

المشكالت في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى تلميذات المرحلة المتوسطة في مادة العلوم
بالمملكة العربية السعودية ،وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة

الضابطة مع اختبار قبلي_بعدي ،وتكونت العينة من (  ) 130تلميذة من تلميذات الصف األول
والثالث المتوسط وتحددت أدوات الدراسة في اختبار للتفكير الناقد في مادة العلوم ،ومن أهم

النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (),.,0 α

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الناقد لصالح

المجموعة التجريبية ،وأوصت الباحثة بضرورة تدريب معلمي العلوم أثناء الخدمة على استخدام

نموذج ويتلي في تدريس العلوم.

 -3دراسة ندهام ): (Needham,2010

هدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة بين نتائج اختبارات الصفوف التي تتلقى التعليم بالطريقة

االعتيادية والصفوف التي تتلقى التعليم باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لدى طلبة

الصف السادس االبتدائي ،وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،وعند النظر للنتائج للوهلة

األولى وجد أن التعليم باستخدام التعلم المتمركز حول المشكلة له نفس جدوى وتأثير التعليم
بالطريقة االعتيادية في االمتحانات الموحدة؛ ولكن عند مقارنة اإلجابات الصحيحة واإلجابات
الخاطئة وتحليلها نجد أن المجموعة التجريبية والتي تلقت تدريسها باستخدام استراتيجية التعلم

المتمركز حول المشكلة أجابت إجابات صحيحة لألسئلة التي تتطلب مهارات تفكير عليا؛ بينما
المجموعة الضابطة التي تلقت تعليمها بالطريقة االعتيادية نجدها أجابت إجابات صحيحة على

اغلب األسئلة التي تتطلب مهارات تفكير دنيا؛ وبذلك تكون هناك فروق بين درجات المجموعة

الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 -0دراسة اليعقوبي (: )2,0,

هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تقني يوظف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

لتنمية مهارات التفكير المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة ،وقد استخدم
الباحث المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي_بعدي ،وتكونت

العينة من (  ) 00طالبة من مدرسة حسن سالمة األساسية للبنات ،حيث تم اختيار فصلين
بطريقة عشوائية ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار مهارات التفكير المنظومي ،وقد استخدم

الباحث المعالجات اإلحصائية التالية :المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،اختبار "ت" ،مربع
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ايتا ،حجم التأثير ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها أن استخدام استراتيجية التعلم

المتمركز حول المشكلة له أهمية في تنمية بعض مهارات التفكير المنظومي لدى الطلبة ،وأوصى
الباحث بضرورة إطالع معلمي العلوم علي المستحدثات التقنية والمعاصرة في مجال العلوم
وسبل استخدامها .

 -0دراسة أبو المجد (: )2,,9

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في التربية األسرية قائم على استراتيجية

التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية المهارات الحياتية و الوعي الصحي لدى طالبات كلية

التربية بسوهاج ،وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة
مع اختبار قبلي  -بعدي ،وتكونت العينة من ( )87طالبة من طالبات الفرقة الثانية شعبة التعليم
االبتدائي بكلية التربية بسوهاج ،وتحددت أدوات الدراسة في مقياس المهارات الحياتية ،ومقياس

الوعي الصحي ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس

المهارات الحياتية لصالح المجموعة التجريبية؛ كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الوعي
الصحي لصالح المجموعة التجريبية.

 -6دراسة برغوث (: )2,,8

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على

تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة ،وقد استخدم الباحث
المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي_بعدي ،وتكونت العينة
من (  ) 87طالبا من مدرسة معين بسيسو األساسية الدنيا للبنين ،بحيث تم اختيار فصلين

بطريقة قصدية ،وتوزيعها بالتساوي علي مجموعتي الدراسة ،وتحددت أدوات الدراسة في االختبار

وبطاقة المالحظة ،وقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية :اختبار "ت" واختبار مان

ويتني ،ومربع ايتا ،وحجم التأثير ،ومعامل ارتباط بيرسون ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة

إليها أن استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة له أهمية في تنمية بعض المهارات
التكنولوجية لدى الطلبة ،وأوصى الباحث بضرورة تفعيل االستراتيجيات التي تتيح فرص التفاعل
والمشاركة االيجابية مثل استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.
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 -7دراسة شارب (:)2,,8

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت على

التحصيل وأنماط التعلم والتفكير واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية وقد

استخدم الباحث المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي بعدي
وتكونت العينة من )  )137تلميذا من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي من مدرستين بقرية عرابة

أبو دهب بمحافظة سوهاج ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي ،ومقياس االتجاه نحو
مادة العلوم ،ومقياس أنماط التعلم والتفكير ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجود

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية؛ كذلك وجود فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة
في مقياس االتجاه نحو العلوم لصالح المجموعة التجريبية .

 -8دراسة السعدي (:)2,,7

هدفت الدراسة إلى معالجة التدني في ممارسة التفكير الناقد لدى طالب الصف األول

الثانوي بمحافظة بيشة من خالل تدريس وحدة التلوث البيئي باستراتيجية التعلم المتمركز حول

المشكلة ،وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار
قبلي_بعدي ،وتكونت العينة من (  ) 125طالبا ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار التفكير

الناقد  ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( ),.,0 αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الناقد

لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصى الباحث بضرورة إعداد دورات تدريبية لمعلمي ومشرفي

العلوم للتدريب على استخدام وتطبيق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تخطيط وتنفيذ
الدروس لتشجيع الطالب على بناء المعرفة بأنفسهم واكتسابهم مهارات التفكير الناقد.

 -9دراسة أوموا ماسيا ):(Amoa Masya,2005

هدفت الدراسة إلى كيفية بناء مهارات التعلم في تدريس العلوم وعالقة ذلك في تنمية

مهارات التفكير المنطقي بإستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،حيث استخدم
الباحث المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي_بعدي ،حيث

قام بتقسيم العينة إلى مجموعتين إحداهما الضابطة واستخدم معها الطريقة االعتيادية في التدريس
والمجموعة األخرى التجريبية والتي استخدم معها استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،ولقد
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قام بتطبيق الدراسة على طالب كلية التربية في جامعة غازي تركيا ،ولقد كان عدد طالب

المجموعة التجريبية )  ( 105طالبا في حين أن المجموعة الضابطة كان عدد طالبها ) ( 115
طالبا ،ولقد كانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية والتي درست باستخدام استراتيجية التعلم

المتمركز حول المشكلة على حساب المجموعة الضابطة والتي درست بالطريقة االعتيادية.
 -0,دراسة عبد الحكيم (: )2,,0

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية نموذج ويتلي ( التعلم المتمركز حول

المشكلة ) في تدريس الرياضيات على تنمية التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالب المرحلة
الثانوية ،وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع
اختبار قبلي  -بعدي ،وتكونت العينة من (  ) 93طالبة من طالبات الصف األول الثانوي في
مدرسة مصر الجديدة النموذجية بالقاهرة  ،بحيث تم اختيار فصلين بطريقة عشوائية ؛ وتوزيعها

بالتساوي علي مجموعتي الدراسة ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي ،واختبار للتفكير

الرياضي ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ),.,0αبين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار

التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية؛ كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( ),.,0 αبين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار للتفكير الرياضي
لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الباحثة بضرورة استخدام نموذج ويتلي في تدريس
الرياضيات لطالب الصف األول الثانوي.

 -11دراسة الجندي (: )2,,3

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر نموذج ويتلي في تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلم

األساسية والتفكير العلمي في العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ،وقد استخدمت
الباحثة المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي-بعدي ،وتكونت

العينة من ( ) 00طالبة من طالبات الصف الخامس بمدرسة التفاح األساسية العليا (ب) للبنات،
بحيث تم اختيار فصلين بطريقة عشوائية ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار للمفاهيم العلمية،

واختبار مهارات التفكير التأملي ،وقد استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية التالية معادلة
كودر ريتشاردسون ،وطريقة التجزئة النصفية ،واختبار "ت" ،ومن أهم النتائج التي توصلت
الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار للمفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية كذلك
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0αبين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية وأوصت

الباحثة بضرورة االهتمام باستخدام نموذج ويتلي كمدخل لتدريس العلوم باعتبارها احدى
االستراتيجيات الفعالة في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير التأملي كأهداف مهمة في

تدريس العلوم.

 -02دراسة الحذيفي (: )2,,2

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية التدريس باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تلميذات الصف الثاني المتوسط
بالمملكة العربية السعودية ،وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة

الضابطة مع اختبار قبلي  -بعدي ،وتكونت العينة من ( )140تلميذة من تلميذات الصف الثاني
المتوسط؛ تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي ،ومقياس
اتجاه ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( ),.,0αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي
لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة أن لهذه االستراتيجية المستخدمة تأثي ار كبي اَر في
تنمية التحصيل الدراسي بمستوياته المختلفة وكذلك فاعليتها في تنمية االتجاه نحو العلوم.

نظرة تحليلية على دراسات المحور األول المتعلقة باستراتيجية التعلم المتمركز

حول المشكلة:

 -0من حيث أغراض الدراسة وأهدافها:

فقد تناولت الدراسات المتعلقة باالستراتيجية مجموعة من األغراض واألهداف ،فبعضها

تناول استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بأكثر من مسمى لها فمنهم من أطلق عليها
استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،وآخر استراتيجية ويتلي نسبة إلى العالم الذي صممها

)جيرسون ويتلي( ،وهو ما يتشابه تماما من حيث المضمون والمفهوم مع هذه الدراسة مثل دراسة

(بلجون( ،)2717،اليعقوبي( ،)2717،أبو المجد( ،)2779،برغوث(،)2778،شارب)2778،

(السعدي(Needham,2010) ،)Yurick,2011( ،)Amoa Masya,2005) ،)2770،
(عبد الحكيم( ،)2775،الجندي( ،)2772،الحذيفي.)2772،
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وبذلك ففي هذا المجال تتفق أغراض هذه الدراسة وأهدافها جزيئا مع الدراسات العربية

التي تناولت إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة فيما عدا دراسة (بلجون )2717 ،فقد كان
كبير ،وكذلك تتفق من حيث المضمون مع الدراسات األجنبية فيما عدا دراسة
ا
االتفاق
كبير.
) ،(Amoa Masya,2005فقد كان االتفاق ا

 -2من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:

فقد اشتركت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة العربية في استخدامها المنهج

التجريبي كمنهج يناسب طبيعة هذه الدراسة ،واختلفت مع بعض الدراسات األجنبية مثل دراسة

) (Needham,2010والتي استخدمت المنهج شبه التجريبي كمنهج يناسب طبيعة الموضوع.

 -3من حيث أداة الدراسة:

تنوعت األدوات المستخدمة في جمع المعلومات مابين الدراسات السابقة تبعا لنوعية

المتغير التابع ،فقد اشتركت هذه الدراسة مع أغلب الدراسات السابقة العربية في أداة الدراسة وهي
(االختبار) فيما عدا دراسة (أبو المجد )2779،فقد استخدمت مقياس المهارات الحياتية ،ومقياس

الوعي الصحي ،كما اختلفت مع دراسة (شارب( ،)2778،الحذيفي)Yurick,2011( ،)2772،
والتي استخدمت كل منهما مقياس االتجاه ،كذلك مع دراسة (برغوث )2778،والتي استخدمت
بطاقة المالحظة.

 -0من حيث مجتمع الدراسة وعينته:

شملت الدراسات السابقة عينات مختلفة تنوعت مابين المرحلة االبتدائية كدراسة

(( ، (Needham,2010)،)Yurick,2011برغوث ،)2778،أما في المرحلة المتوسطة والتي
تتفق

مع الدراسة الحالية كانت هناك دراسة (الحذيفي( ،)2772،شارب)2778،

(اليعقوبي( ،)2717،بلجون ،)2717،أما في المرحلة الثانوية فقد كان هناك دراستين فقط هما

دراسة (السعدي( ،)2770،عبد الحكيم ،)2775،وكان هناك دراسة واحدة في التعليم العالي هي
دراسة ).)Amoa Masya ,2005
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ثانيا  /المحور الثاني :دراسات تناولت مهارات التفكير:
-0دراسة عرام (: )2,02

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية  K.W.Lفي اكتساب المفاهيم

ومهارات التفكير الناقد في العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي ،وقد استخدمت الباحثة

المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي  -بعدي ،وتكونت

العينة من (  ) 90طالبة من طالبات الصف السابع في مدرسة عيلبون األساسية المشتركة
بمدينة خان يونس ،بحيث تم اختيار العينة بطريقة قصدية ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار

للمفاهيم العلمية ،واختبار لمهارات التفكير الناقد ،وقد استخدمت الباحثة اختبار "ت" لقياس
الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة ،ومن أهم النتائج التي

توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية
كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية
وأوصت الباحثة بضرورة تنمية مهارات التفكير لدى الطالبات وخاصة التفكير الناقد إلثارة

تفكيرهن واشباع فضوله ّن العلمي.

 -2دراسة أبو مهادي (: )2,00

هدفت الدراسة إلى تحديد مهارات التفكير الناقد الواجب توافرها في منهاج الفيزياء

للمرحلة الثانوية ،والى معرفة مدى توافر هذه المهارات في محتوى منهاج الفيزياء ،ومدى اكتساب
الطلبة لها ،وقد استخدم الباحث المنهج المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت العينة من () 477

طالبا وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة غزة ،وتحددت أدوات الدراسة في أداة
تحليل المحتوى ،واختبار لقياس مدى اكتساب الطلبة لمهارات التفكير الناقد الموجودة في

المحتوى ،وقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية :النسب المئوية ،والمتوسط الحسابي

والمتوسط النسبي ،ومعامل ارتباط بيرسون ،واختبار "ت" ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة
إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مهارات التفكير الناقد في محتوى منهاج

الفيزياء لدى طلبة الصف الحادي عشر تعزى للجنس وكانت لصالح الطالبات ،وأوصى الباحث
بضرورة إعادة النظر في مناهج الفيزياء في فلسطين ،بحيث يتم معالجة الموضوعات الموجودة.
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 -3دراسة الجدبة (: )2,00

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية توظيف استراتيجية التخيل الموجه في تنمية

المفاهيم ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي ،وقد استخدمت

الباحثة المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي_بعدي ،وتكونت

العينة من ( ) 00طالبة من طالبات الصف التاسع بمدرسة التفاح األساسية العليا (ب) للبنات
بحيث تم اختيار فصلين بطريقة عشوائية ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار للمفاهيم العلمية

واختبار مهارات التفكير التأملي ،وقد استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية التالية :معادلة

كودر ريتشاردسون ،وطريقة التجزئة النصفية ،و اختبار "ت" ،ومن أهم النتائج التي توصلت
الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار للمفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية؛ كذلك
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات المجموعتين

التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت

الباحثة بضرورة االهتمام باستخدام استراتيجية التخيل الموجه كمدخل لتدريس العلوم باعتبارها
احدى االستراتيجيات الفعالة في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير التأملي كأهداف مهمة
في تدريس العلوم.

 -4دراسة أبو غالي (: )2,0,

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) على تنمية

مهارات التفكير المنطقي في العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي ،وقد استخدم الباحث

المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي_بعدي ،وتكونت العينة
من (  ) 171طالب وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي في مدرستي (مدرسة النيل

اإلعدادية للبنين ومدرسة رقية العلمي اإلعدادية للبنات) بغزة ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار
مهارات التفكير المنطقي ،وقد استخدم الباحث اختبار "ت" لقياس الفروق بين متوسط درجات

مجموعات الدراسة ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار

مهارات التفكير المنطقي لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصي الباحث بضرورة ضرورة استخدام
إستراتيجيات التدريس الحديثة ومنها استراتيجية )فكر – زاوج– شارك( في تعلم العلوم من قبل

المعلمين والموجهين والطلبة كأحد األساليب الفعالة للتعلم.
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 -5دراسة جبر (:)2,0,

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية في تنمية

المفاهيم ،ومهارات التفكير البصري بالعلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة ،وقد استخدم

الباحثة المنهج التجريبي والمنهج البنائي ،وتكونت العينة من ( ) 97طالبا من طالب الصف

العاشر األساسي ،بحيث تم اختيار فصلين بطريقة عشوائية؛ وتوزيعها بالتساوي على مجموعتي

الدراسة ،وتحددت أدوات الدراسة في اختبار المفاهيم العلمية ،واختبار مهارات التفكير البصري
وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية :اختبار "ت" ،والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات

المعيارية ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ),.,0αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم

العلمية لصالح المجموعة التجريبية؛ كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( ),.,0αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير
البصري لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصى الباحث بضرورة توظيف استراتيجيات حديثة في
التدريس بشكل عام وتدريس العلوم بشكل خاص.

 -7دراسة الشوبكي (: )2,0,

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهارات

التفكير البصري بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر ،وقد استخدمت الباحثة المنهج

التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي  -بعدي ،وتكونت العينة من

( ) 78طالبة من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة زهرة المدائن الثانوية "أ" ،وتحددت

أدوات الدراسة في اختبار المفاهيم العلمية ،واختبار مهارات التفكير البصري ،وقد استخدمت
الباحثة اختبار "ت" لقياس الفرق بين متوسط درجات مجموعات الدراسة ،ومن أهم النتائج التي

توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية

كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية
وأوصت الباحثة بضرورة األخذ بالمدخل المنظومي كأحد مداخل التعليم باعتباره أحد األساليب

الفعالة في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري.
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 -0دراسة القطراوي (: )2,0,

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم

ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي ،وقد استخدم الباحث

المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي_بعدي ،وتكونت العينة
من ( )32طالبا من طالب الصف الثامن األساسي في مدرسة عين الحلوة الثانوية للبنين بحيث
تم اختيار فصلين بطريقة قصدية؛ وتوزيعها بالتساوي علي مجموعتي الدراسة ،وتحددت أدوات

الدراسة في أداة تحليل محتوى ،واختبار عمليات العلم ،واختبار مهارات التفكير التأملي وقد
استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية :اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ،ومعامل مربع إيتا

لحساب حجم التأثير ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( ),.,0αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في

اختبار عمليات العلم لصالح المجموعة التجريبية؛ كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ),.,0αبين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير

التأملي لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصي الباحث بتوظيف استراتيجية المتشابهات في جميع
المراحل الدراسية مما يزيد من فعالية التعلم ،وضرورة توعية المعلمين باستخدام استراتيجية

المتشابهات.

 -8دراسة بيرم (: )2,,2

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية المتناقضات على تنمية مهارات

التفكير الناقد في العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة ،وقد استخدم الباحث المنهج

التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي  -بعدي ،وتكونت العينة من

( ) 197طالبا وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي بمحافظة شمال غزة ،وتحددت أدوات

الدراسة في اختبار مهارات التفكير الناقد ،وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية اختبار
"ت" ،ومعادلة كودر ريتشاردسون ،واختبار مان ويتني ،ومربع ايتا ،ومن أهم النتائج التي توصلت
الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0αبين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية

وأوصى الباحث بضرورة استخدام استراتيجية المتناقضات لتنمية مهارات التفكير الناقد؛ كذلك
ضرورة تدريب المعلمين على كيفية استخدام األحداث المتناقضة في تدريس العلوم من خالل
إعداد دروس توضيحية ودورات تعتمد على التعليم المصغر.
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 -9دراسة جين ) :( Jean , 2004

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام التفكير البصري المصمم ببيئة االنترنت

على تعلم العلوم ،واستخدم الباحث المنهج البنائي لتصميم وبناء موقع االنترنت التعليمي المعتمد

على التفكير البصري ،باإلضافة إلى المنهج التجريبي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من
( )15طالبا اختيروا بطريقة عشوائية من مدرسة ايمرسن االبتدائية في شمال فيالدلفيا من الصف
الرابع لمدة خمسة أسابيع ،واعتمد الباحث المقابلة لتقييم الطالب واختبار المفاهيم العلمية وأشارت
نتائج الدراسة إلى أن التفكير البصري من خالل االنترنت ينمي لدى الطلبة تعلم المفاهيم العلمية

من حيث فهم المعرفة ،وربط العالقات ،وبناء تراكيب علمية.

 -17دراسة دابولونيا ،تشارلز (: )Dapollonia & Charles, 2004

هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات التفكير المنظومي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

باستخدام النماذج الفكرية المنظومية ،وذلك باستعمال لغة المستكشف لبرمجة العقول االلكترونية

وقد كانت هذه النماذج مشابهة لنماذج مدرسيهم ،وأعد الباحثان أداة الدراسة المتمثلة في اختبار
التفكير المنظومي لتحقيق غرض الدراسة ،واتبع الباحثان المنهج التجريبي؛ حيث تم تقسيم عينة

الدراسة إلى مجموعة تجريبية (درست بالنماذج الفكرية المنظومية( ،ومجموعة ضابطة (درست
باستخدام الطريقة االعتيادية) ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين

متوسطي درجات طلبة مجموعتي البحث في اختبار التفكير المنظومي وذلك لصالح طالب

المجموعة التجريبية.

 -11دراسة لونجو ) :( Longo,2001

هدفت الدراسة إلى أثر استخدام اللون المضاف على استراتيجيات تمثيل المعرفة الجديدة

كناتج من ربط الشبكات بالتفكير البصري ،وتم استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة من
تخصص علوم األرض والبيئة يبلغ عددها ( )57طالب وطالبة ،وتحددت أدوات الدراسة في

اختبار مهارات التفكير البصري في علم الفضاء واألرض ،الذي يرتكز على المعرفة والفهم
والتصور ،وأشارت الدراسة إلى أن استخدام اللون المضاف على استراتيجيات تمثيل المعرفة

زادت من قدرة الطلبة على التفكير البصري.

50

 -12دراسة المجبر (: )2,,,

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى مهارات التفكير العلمي لدى طلبة الصف الثامن

وعالقتها بميولهم واستطالعهم العلمي ،وتكونت العينة من ( )325طالبا وطالبة بواقع ()171

طالبا و( )174طالبة موزعين في بعض مدارس محافظات غزة اإلعدادية التابعة لوكالة الغوث
وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار قبلي

بعدي ،وتحددت أدوات الدراسة في أداة تحليل محتوى ،اختبار لقياس مهارات التفكير العلمي،
ومقياس لالستطالع العلمي ،واستبانة لقياس الميول العلمية ،وقد استخدم الباحث المعالجات

اإلحصائية التالية :النسب المئوية ،االنحرافات المعيارية ،اختبار "ت" ،ومعامل ارتباط بيرسون،
ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها :عدم فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( ),.,0في متوسط مهارات التفكير العلمي بين طالب وطالبات الصف الثامن؛ كذلك وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.71في متوسط االستطالع العلمي بين
طالب وطالبات الصف الثامن ،وأوصى الباحث بضرورة بناء استراتيجيات تدريسية تأخذ بعين
االعتبار االرتباط االيجابي الدال بين مهارات التفكير واالستطالع العلمي والميول العلمية.

نظرة تحليلية علي دراسات المحور الثاني المتعلقة مهارات التفكير:
 -0من حيث أغراض الدراسة وأهدافها:

تناولت أغلب الدراسات أثر استخدام استراتيجيات و طرق التدريس المتنوعة مثل

استراتيجية ( K.W.Lعرام ،)2712،استراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) (أبو غالي)2717،
استراتيجية المتشابهات (القطراوي ،)2717،استراتيجية التخيل الموجه (الجدبة)2711،
استراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية (جبر ،)2717،استراتيجية المتناقضات (بيرم)2772،
استراتيجيات تمثيل المعرفة الجديدة ) ،(Longo,2001المدخل المنظومي (الشوبكي)2717،
النماذج الفكرية المنظومية ( )Dapollonia & charles, 2004في تنمية مهارات التفكير

المختلفة ،وتناول بعضها تحديد مستوى مهارات التفكير مثل دراسة (أبو مهادي)2711،
و(المجبر ،)2777،وتناولت دراسة ) )Jean,2004أثر استخدام التفكير البصري المصمم ببيئة

االنترنت على تعلم العلوم.

 -2من حيث مجتمع الدراسة وعينته:

شملت الدراسات السابقة عينات مختلفة تنوعت مابين المرحلة الثانوية كدراسة

(أبومهادي( ،)2711،الشوبكي( ،)2717،جبر ،)2717،أما في المرحلة المتوسطة والتي تتفق

مع الدراسة الحالية كانت هناك دراسة (عرام( ،)2712،الجدبة( ،)2711،القطراوي)2717،
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)(، (Dapollonia & charles,2004أبو غالي( ،)2717،بيرم( ،)2772،المجبر)2777،
وكان هناك د ارسة واحدة في المرحلة االبتدائية هي دراسة ()Jean,2004؛ كذلك كان هناك

دراسة واحدة في التعليم العالي هي دراسة ).(Longo,2001

 -3من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:

استخدم أغلب الباحثين المنهج التجريبي حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين

ضابطة وتجريبية ،واستخدم ( )Jean,2004كالَ من المنهج البنائي والمنهج التجريبي ،واستخدم

كال من (أبو مهادي ،)2711،و(المجبر )2777،المنهج الوصفي التحليلي.

 -0من حيث أداة الدراسة:

تباينت أدوات الدراسة المستخدمة من قبل الباحثين ،واشتركت أغلب الدراسات في

استخدام اختبار لقياس مهارات التفكير حسب طبيعة الدراسة؛ عدا دراسة ( )Jean,2004حيث

استخدم المقابلة واختبار المفاهيم العلمية ،واستخدمت بعض الدراسات إلى جانب اختبار مهارات
التفكير :أداة تحليل المحتوي مثل دراسة (القطراوي ،)2717،و(المجبر ،)2777،و(أبو

مهادي )2711،واختبار المفاهيم العلمية مثل دراسة (عرام ،)2712،و(الجدبة)2711،
و(جبر )2717،و(الشوبكي ،)2717،ومقياس استطالع و استبانة مثل دراسة (المجبر.)2777،

ثالثا  /المحور الثالث :دراسات تناولت الدراسة الدولية :TIMSS
 -0دراسة أبو غلوة (:)2,00

هدفت الدراسة إلى الكشف عن األخطاء الشائعة في موضوع األعداد والجبر لدى طلبة

الصف الثامن األساسي بفلسطين والمتضمنة في اختبار الدراسة الدولية TIMSS 2007
والتعرف إلى فاعلية البرنامج المقترح لعالج هذه األخطاء ،استخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي لتشخيص األخطاء الشائعة ،والمنهج البنائي ،والمنهج التجريبي ذو تصميم المجموعة

الواحدة ،وتألفت العينة التجريبية من (  ) 04طالب وطالبة ،تم اختيارهم بالطريقة القصدية بواقع

(  ) 37طالبا و(  ) 44طالبة  ،وقد استخدم الباحث األدوات التالية :قائمة المهارات العددية
والجبرية التي تتوافق مع المقرر الدراسي أو الخبرات السابقة لدي الطلبة ،واالختبار التشخيصي
واالختبار التحصيلي ،باإلضافة إلى دليل المعلم وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية

المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والنسب المئوية ،ومعامل ارتباط بيرسون ،ومعادلة ألفا
كرونباخ ،واختبار مان ويتني ،واختبار "ت" ،ومربع ايتا ،وحجم التأثير ،وخرجت الدراسة بالنتائج
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اآلتية :يتصف البرنامج المقترح في عالج األخطاء الشائعة لدى أفراد العينة بفاعلية كبيرة بلغت

 1.60وفقا لمعامل إيتا ،وقد أوصى الباحث باالهتمام بالدراسات الدولية المتعلقة بالرياضيات
والعلوم ،والتنوع في استخدام طرائق التدريس المختلفة ،واالهتمام بالوسائل التعليمية الحديثة سواء

المسموعة أو المرئية وعدم االكتفاء بالوسائل المعتادة.

 -2دراسة الغامدي (: )2,0,

هدفت الدراسة إلى التعرف على خصائص المدرسة في الدول ذات التحصيل المرتفع

(الصين وسنغافورة) والدول ذات التحصيل المنخفض (السعودية) في اختبارات الدراسة الدولية
للرياضيات والعلوم  ،TIMSS 2007واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة

الدراسة من )  ( 12888طالبا ،منهم (  ) 4747طالبا من الصين ،و(  ) 4599طالبا من
سنغافورة ،و(  ) 4243طالبا من السعودية ،حيث استخدمت الباحثة نتائج الطلبة في االختبار

كأداة للدراسة ،ولإلجابة على تساؤالت الدراسة تم استخدام عددا من األساليب اإلحصائية
والمتمثلة في اختبار مربع كاي ،تحليل التباين األحادي ،تحليل االنحدار الخطي المتدرج ،ومن

أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها أن المدارس في الدول ذات التحصيل المرتفع أكبر حجما
وأفضل تجهي از من المدارس في الدول ذات التحصيل المنخفض؛ كما أظهرت النتائج أن أقوى

المتغيرات تفسي ار للتباين في تحصيل الطالب في الرياضيات )توفر أجهزة حاسب آل متصلة
باالنترنت ،رغبة الطالب في االجتهاد( ،وفي العلوم )توفر أجهزة حاسب آل تستخدم للتعليم ،دعم

اآلباء إلنجازات الطالب( ،وفي ضوء نتائج الدراسة وتفسيرها اقترحت الباحثة إجراء عدد من

الدراسات المماثلة على دراسة  ،TIMSSوعلى متغيرات ودول أخرى لالستفادة من التجارب
الناجحة ،ومعرفة مكامن الضعف وعالجها.

 -3دراسة بلفقيه (: )2,,9

هدفت الدراسة إلى معرفة تطبيق سلسلة مناهج العلوم المترجمة علي تحصيل طالب

الصف الرابع بدولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء نتائج اختبارات  TIMSS 2007وتكونت

العينة من ( )1715طالب وطالبة ( )549طالبة ،و( )477طالب ،بحيث تم اختيار العينة
بطريقة عشوائية كما تم تحديد المدارس باستخدام العينة الطبقية ،وتحددت أدوات الدراسة في

اختبار التحصيل المعتمد من قبل  ،TIMSSومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها أن

درجة تحصيل طلبة اإلمارات في اختبارات  )341( TIMSSدرجة ،وفي ضوء نتائج الدول

المشاركة في  TIMSS 2007فإن تصنيف دولة اإلمارات سيضعها في موقع قبل كل من
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الكويت وقطر ،ولكن بعد إيران بمراحل ودون المتوسط العام ،وأوصي الباحث بضرورة االهتمام
بالعمليات العقلية العليا عند تقويم الطلبة ،فالمنطلق األساسي لعملية التطوير هو تحسين عملية

التقويم ،كذلك ضرورة ربط العملية التدريسية بأهداف المنهج المقصود.

 -0دراسة أبو لبدة (: )2,,8

هدفت الدراسة إلي تقييم تحصيل طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية TIMSS

للصفين الرابع والثامن في مادتي الرياضيات والعلوم ،وقد بلغ عدد الطلبة األردنيين الذين شاركوا

في الدراسة (  ) 5251طالبا وطالبة ،أما عدد الدول المشاركة في الصف الثامن فقد بلغ ()57

دولة ،وأوضحت نتائج الدراسة تفوق طلبة التعليم الخاص على طلبة التعليم العام ،إال أن طلبة
التعليم العام أظهروا تحسنا في تحصيل العلوم بلغ ( )7عالمات بينما تراجع تحصيل طلبة التعليم
الخاص في عام  2770عما كان عليه في عام  2773بمقدار ( )14عالمة ،وفي الرياضيات

بلغ مقدار التراجع عند طلبة التعليم الخاص ( )27عالمة ،وأوصت الدراسة مدارس التعليم العام
بضرورة االستفادة من المدارس الخاصة وخبراتها في تطوير مستوي التعليم عند طلبتها للوصول

إلي مستوي المدارس الخاصة ،كما أشارت الدراسة إلي أن المدرسة الخاصة بحاجة إلي
المحافظة علي انجازاتها والعمل على إدخال التحسينات التربوية والتي من شأنها أن ترتقي

بمستويات آداء طلبتها.

 -0دراسة مطر (: )2,,8

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوي توافر المهارات الرياضية المتضمنة في اختبارات

الدراسة الدولية  TIMSS 2007في أسئلة كتب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطين،وقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوب تحليل المحتوي ،وتحددت أدوات

الدراسة في بطاقة تحليل المحتوي والتي تم إعدادها باالعتماد على قائمة المهارات المتضمنة في
 ،TIMSS 2007ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها :بلغ الوزن النسبي لعدد األسئلة
في مجال األعداد  %09.4من إجمالي عدد األسئلة في كتب الرياضيات للصف الرابع األساسي
علما بأن الدراسة الدولية  TIMSS 2007حددت نسبة  %57فقط لهذا المجال؛ كما بلغ الوزن

النسبي لعدد األسئلة في مجال الهندسة والقياس  %10.1من إجمالي عدد األسئلة في كتب

الرياضيات للصف الرابع األساسي في حين حددت الدراسة الدولية  TIMSS 2007نسبة %35
فقط لهذا المجال ،وأوصي الباحث بضرورة إثراء كتب الرياضيات للصف الرابع األساسي بأسئلة

تتضمن مهارات التفكير العليا ألنها تسهم في صقل مهاراتهم وتنميه التفكير لديهم.
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 -6دراسة شحادة (:)2,,7

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج التحفيز الذهني في العلوم علي تنمية التفكير

االستداللي لعينة من طالبات المرحلة األساسية العليا وتحصيلهن في امتحان  TIMSSبغزة ،وقد

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع اختبار
قبلي_بعدي ،وتألفت العينة من (  ) 107طالبة ،تم اختيارهم بالطريقة القصدية بواقع ( ) 84
طالبة من طالبات الصف الثامن ،و(  ) 87طالبة من طالبات الصف العاشر ،وقد استخدمت
الباحثة األدوات التالية :اختبار النمو المعرفي ،باإلضافة إلى اختبار مكافئ الختبار ،TIMSS
وقد استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية :التك اررات ،والمتوسطات الحسابية ،والنسب

المئوية ،ومعامل ارتباط بيرسون ،ومعامل ارتباط سبيرمان ،ومعامل ايتا ،ومن أهم النتائج التي
توصلت الدراسة إليها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار النمو المعرفي لصالح المجموعة التجريبية؛
كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),.,0 αبين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار المكافئ الختبار  TIMSSلصالح المجموعة
التجريبية ،وأوصت الباحثة بضرورة تنويع أساليب التدريس لما له من أثر على رفع مستوى

التفكير؛ كذلك ضرورة إعداد برنامج يساعد على رفع مستوى تحصيل الطالب في اختبارات
.TIMSS

 -7دراسة مصطفي (: )2,,7

هدفت الدراسة إلي عرض بعض األفكار والرؤى التي يمكن أن تؤسس لنقاش تربوي يقود

لرؤية تربوية وطنية نحو إستراتيجية تسهم في نشر وتعميم نتائج دراسات  TIMSSفي فلسطين
وأراد الباحث لهذه األفكار والرؤى أن تثير نقاشا جادا على مستوى الباحثين ومتخذي القرار

التربوي على المستوى اإلقليمي ،يمكن أن يقود إلى تطوير رؤية إقليمية تمكن من تفعيل نتائج
الطلبة العرب في الدراسات الدولية بما يخدم نوعية التعليم في الوطن العربي ،وعرضت الدراسة
تفصيال لطبيعة دراسات  TIMSSوبياناتها ،كما عرضت (اعتمادا على تجارب عالمية) بعض

التوجهات في تفعيل نتائج دراسات التقويم التربوي ،وطبيعة األسئلة البحثية التي يمكن أن تجيب
عليها بيانات هذه الدراسات ،ثم عرضت بعض الوسائل التي يمكن استخدامها لنشر وتفعيل هذه

النتائج ،وفي النهاية عرضت طبيعة الجهات التي يمكن أن تستفيد من هذه النتائج ،مفصلة
مجاالت اإلفادة لكل جهة.
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 -8دراسة كيمانش (: (Kiamanesh,2006

هدفت الدراسة إلي استقصاء التغير المالحظ في تحصيل الرياضيات بين طلبة الصف

الثامن في الجمهورية اإليرانية الذكور واإلناث كما أظهرته الدراسة الدولية  ،TIMSS 2003كما

سعت كذلك إلي التعرف على عالقة ذلك بآداء كل من المعلمين والمعلمات ،حيث أظهرت نتائج
 TIMSSأن التفوق الواضح للذكور في مجال المحتوى الرياضي األربع في TIMSS 1999
لم يظهر في  TIMSS 2003بل على العكس فقد تفوقت اإلناث على الذكور في مجاالت

المحتوى األربعة ( األعداد  ،والجبر  ،والهندسة  ،والبيانات )؛ فقد تفوق الطالب اإليرانيين

الذكور في فقرات االختيار من متعدد في  TIMSS 1999تالشي ذلك في TIMSS 2003
كما أن الفجوة في اآلداء بين الجنسين في فقرات اإلجابة القصيرة والتي كانت لصالح الذكور

في TIMSS 1999أصبحت لصالح اإلناث في  ،TIMSS 2003وأظهرت فقرات التوجهات
ذات اإلجابة القصيرة واالختيار من متعدد بين دراستي  TIMSSفي  1999و 2003عدم

اختالف األداء بين الذكور واإلناث علي تلك الفقرات؛ أما فيما يتعلق بالمعلمين فإن المعلمات
اإليرانيات كن بصفة عامة أصغر من المعلمين اإليرانيين وأقل خبرة منهم؛ وعلى الرغم من ذلك

فإن المعلمات عبرن عن ميول أعلى من المعلمين نحو استخدام طرق مختلفة لحل المسائل
الرياضية.

 -9دراسة هاوس (: )House,2006

هدفت الدراسة إلي التعرف على طبيعة العالقة بين الطالب والتحديات التعليمية من

جهة والتحصيل في الجبر من جهة أخرى ،لدى الطلبة في الواليات المتحدة األمريكية ،واليابان
في ضوء نتائج  ،TIMSS 2003واعتمدت الدراسة قاعدة أن المعرفة الجبرية تمثل جزءا حرجا

في تحصيل رياضيات المرحلة المتوسطة ،كما أن النجاح في الجبر يؤهل الطالب لاللتحاق

بتخصصات متقدمة ،وتحقيق نتائج جيدة في االختبارات المحلية والدولية ،وبذلك فقد سعت
الدراسة إليجاد العالقة بين المعتقدات الرياضية واستراتيجيات التعلم الصفي والتحصيل في

الجبر ،وقد استخدمت الدراسة خطوات تقدير التباين المكررة والموزونة لحساب الخطأ المعياري
المناسب لكل متغير من متغيرات الدراسة ،كما استخدم الباحث إجراءات االنحدار المتعدد
الختبار المشاركة النسبية لمتغيرات كل نشاط تعليمي ومعتقد رياضي في توضيح درجات

التحصيل في الجبر ،وقد أظهر الطالب الذين حصلوا على نقاط متقدمة في الجبر توجها إيجابيا
نحو معتقداتهم حول قدرتهم الرياضية الجبرية ،وعند أخذ الممارسات التعليمية بعين االعتبار فإن
الطالب الذين مارسوا حل المسائل الرياضية الجبرية لفترة أطول اتجهوا نحو كسب نقاط أكثر من
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غيرهم من الطلبة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كال من معتقدات الطالب الرياضية والممارسات

التعليمية الصفية ارتبطت بعالقة دالة إحصائيا على التحصيل في الجبر لدى الطلبة في الواليات

المتحدة األمريكية واليابان ،كما أظهرت النتائج أيضا بعض التشابهات واالختالفات بين الثقافات

المختلفة داخل الدولتين في طبيعة هذه العالقة ،وأوصت الدراسة بضرورة تضمين الرياضيات
لممارسات تعليمية عملية لتحسين اآلداء في الجبر.

 -0,دراسة إربربر (:)Erberber,2005

هدفت الدراسة إلي تحليل نتائج اختبارات  TIMSS 2007في مادة العلوم للصف الثامن

األساسي ،وقد أشارت نتائج االختبارات في العلوم إلى تأخر تركيا بشكل كبير عن االتحاد

األوروبي الذي ستصبح جزءا منه عما قريب؛ كذلك وجود فروق كبيرة بين األقاليم التركية

وخاصة األقاليم غير المطورة ال سيما في جنوب شرق األناضول وشرق األناضول؛ كما أشارت

الدراسة إلي العديد من األسباب وراء هذا الـتأخر والتي منها محدودية موارد التعليم في تلك

المناطق ،وسوء البيئة المدرسية ،وعدم توفر كافة المعدات والموارد التعليمية مما يؤثر سلبا على
تحصيل الطالب ،وأوصت الدراسة بضرورة التغلب على هذه المشكالت من أجل الرقي بمستوى

الطالب األتراك في كافة مناطق تركيا في اختبارات .TIMSS

 -00دراسة عفانة  ،ونبهان (: )2,,0

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الجودة في تحصيل الرياضيات باستخدام اختبار تيمس

( )TIMSSواالتجاه نحو تعلمها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة ،وقد استخدم الباحثان

المنهج الوصفي ،وتكونت العينة من (  ) 87طالبا وطالبة بواقع ( )47طالبا و( )47طالبة
بحيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية ،وقد استعانت الدراسة باألداتين التاليتين :اختبار قياس

مستوي الجودة في الرياضيات للصف الثامن ( ،)TIMSSومقياس االتجاه نحو تعلم الرياضيات

وقد استخدم الباحثان المعالجات اإلحصائية التالية :اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ،اختبار مان
ويتني ،النسب المئوية ،معامل ارتباط بيرسون ،ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها أنه ال
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الجودة في تحصيل الرياضيات في ضوء اختبار

 TIMSSألفراد العينة واتجاههم نحو تعلم الرياضيات؛ كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين الطالب والطالبات في مستوى جودة تحصيل الرياضيات ،وأوصى الباحثان بضرورة تشجيع

المعلمين على تنويع أساليب التدريس التي تعمل على رفع مستوي الجودة في تحصيل
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الرياضيات لدى طلبة المراحل التعليمية المختلفة وبخاصة الصف الثامن؛ كذلك ضرورة إعادة
صياغة المناهج الفلسطينية الجديدة بما يناسب الفروق الفردية.

نظرة تحليلية على دراسات المحور الثالث المتعلقة باختبارات :TIMSS
-0من حيث أغراض الدراسة وأهدافها:

تباينت الدراسات التي تناولت الدراسة الدولية  TIMSSمن حيث أهدافها فاستهدفت

دراسة (مصطفي )2770،إلى عرض بعض األفكار والرؤى لنتائج فلسطين وتوفير مؤشرات

نوعية لمستوى طلبة فلسطين ،وجاءت دراسة (أبو غلوة )2711،للكشف عن األخطاء الشائعة

في موضوع األعداد والمتضمنة في اختبار  ،TIMSS 2007وسعت (الغامدي )2717،إلى
التعرف على خصائص المدرسة في الدول ذات التحصيل المرتفع والدول ذات التحصيل

المنخفض في اختبارات  ،TIMSS 2007وهدفت دراسة (بلفقيه )2779،إلي تطبيق سلسلة

مناهج العلوم المترجمة على تحصيل الطالب في ضوء نتائج اختبارات  ،TIMSS 2007أما

دراسة (أبو لبدة )2778،فقد هدفت إلي تحصيل طلبة الدول المشاركة في الدراسة الدولية
 ،TIMSSوجاءت دراسة (مطر )2778،لمعرفة مستوى توافر المهارات الرياضية المتضمنة في

اختبارات  ،TIMSS 2007وهدفت (شحادة )2770،إلى معرفة أثر برنامج التحفيز الذهني على
التحصيل في امتحان  ،TIMSSوجاءت دراسة (عفانة ونبهان )2774،لمعرفة مستوى الجودة
في تحصيل الرياضيات باستخدام اختبار  ،TIMSSو( )House,2006للتعرف على طبيعة
العالقة بين الطالب والتحديات التعليمية من جهة والتحصيل في الجبر من جهة أخرى في ضوء

نتائج  ،TIMSS 2003وهدفت دراسة ( )Erberber,2009إلى تحليل نتائج اختبارات

 TIMSS 2007في مادة العلوم للصف الثامن األساسي ،أما دراسة ((Kiamanesh,2006
فقد هدفت إلي استقصاء التغير المالحظ في تحصيل الرياضيات بين طلبة الصف الثامن في
الجمهورية اإليرانية كما أظهرته الدراسة الدولية .TIMSS 2003

 -2من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:

استخدمت غالبية الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة (أبو

غلوة( ،)2711،الغامدي( ،)2717،بلفقيه( ،)2779،أبو لبدة( ،)2778،مطر( ،)2778،عفانة
ونبهان(Kiamanesh,2006( ،)Erberber,2009( ،)House,2006( ،)2774،؛ بينما

استخدمت دراسة (شحادة )2770،المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع
اختبار قبلي – بعدي.
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 -3من حيث أداة الدراسة:

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،وكان تنوعها يتفق وطبيعة تلك

الدراسات،فقداستخدم(أبوغلوة )2711،اختبارين تشخيصي وتحصيلي،أما دراسة(الغامدي)2717،
و( (Kiamanesh,2006فقد استخدمتا نتائج اختبار  ،TIMSSواستخدم (بلفقيه )2779،اختبار
التحصيل المعتمد من قبل ، TIMSSفي حين استخدم (مطر )2778،بطاقة تحليل المحتوي
واستخدمت (شحادة )2770،اختبار مكافئ الختبار  ،TIMSSأما (عفانة ونبهان )2774،فقد

استخدما اختبار قياس مستوي الجودة في الرياضيات؛ باإلضافة إلي مقياس اتجاه.

 -0من حيث مجتمع الدراسة وعينته:

تفاوتت العينات والمراحل التعليمية في الدراسات التي تناولت الدراسة الدولية TIMSS

فقد استهدفت الدراسات السابقة المرحلتين األساسية الدنيا والعليا وباألخص الثامن والرابع

األساسي نظ ار ألن الدراسة الدولية تجري على الصفين الثامن والرابع ،فدراسة كل من (أبو

غلوة ، )2711،و(عفانة ونبهان ، )2774،و( ، )House,2006و()Erberber,2009
و( (Kiamanesh,2006استهدفت الصف الثامن األساسي ،أما دراسة (بلفقيه)2779،

و(مطر )2778،فقد استهدفت الصف الرابع األساسي ،أما دراسة (شحادة )2770،فقد شملت
الصفين الثامن والعاشر األساسي ،في حين استهدفت دراسة (أبو لبدة )2778،المرحلتين

األساسية الدنيا والعليا ،وهناك بعض الدراسات التي لم تشمل على عينات مثل دراسة

(مصطفي ،)2770،أما الدراسة الحالية فقد استهدفت المرحلة األساسية العليا وبالتحديد الصف

الثامن األساسي ،نظ ار ألن فلسطين تشارك في الصف الثامن فقط وال تشارك في الصف الرابع
مما دفع الباحثة االهتمام بالصف الثامن األساسي.

التعقيب العام علي الدراسات السابقة:

من خالل عرض الدراسات السابقة وتحليل عناصرها الرئيسة يمكن رصد العديد من

جوانب التشابه وجوانب االختالف بينها وبين هذه الدراسة ،والتي كان لها أثر كبير في بنائها.
ولرصد هذه النقاط نلقي نظرة تحليلية على كل نوع من هذه الدراسات ،ثم نلقي نظرة لمقارنة

الدراسة الحالية بالدراسات السابقة من حيث أوجه التشابه ،وجوانب االختالف ،وجوانب االستفادة
وأهم ما تتميز به هذه الدراسة.
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أ -من حيث النتائج المتعلقة بأثر استخدام باستراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة والتي توصلت إليها مجمل الدراسات السابقة يتضح ما يلي:

أجمعت جميع الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االستراتيجية بأن هناك داللة
إحصائية لصالح المجموعة التجريبية أو االختبار البعدي حسب نوع البحث ،ذلك يفسر أن

االستراتيجية لها أثر فعال في التدريس ،وكذلك في تنمية مهارة حل المشكالت ،والتفكير
اإلبداعي ،والتفكير الناقد ،والتفكير المنظومي ،والتفكير الرياضي والعلمي ،والتفكير المنطقي؛ كما
وأجمعت الدراسات السابقة على ضرورة تبني هذه االستراتيجية واستراتيجيات النظرية البنائية في

التعليم لجميع المراحل الدراسية ولشتى التخصصات العلمية.

ب-أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 -1من حيث موضوع الدراسة وأهدافها:

يتشابه موضوع هذه الدراسة وأهدافها مع جميع الدراسات السابقة العربية واألجنبية والتي

هدفت إلى التعرف على أثر استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في التعليم مثل دراسة

(بلجون( ،)2717،اليعقوبي( ،)2717،أبو المجد( ،)2779،برغوث( ،)2778،شارب)2778،
(السعدي(،)2770،عبدالحكيم(،)2775،الجندي(،)2773،الحذيفي)Yurick,2011( ،)2772،
).)Amoa Masya,2005)، (Needham,2010

 -2من حيث مجتمع الدراسة وعينتها:

يتكون مجتمع الدراسة وعينتها في هذه الدراسة من طالبات المرحلة اإلعدادية عامة

وطالبات الصف الثامن خاصة من مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة ،وهي تتفق بذلك

مع دراسة (شارب( ،)2778،أبوغلوة( ،)2711،عفانة ونبهان( ،)2774،أبوغالي)2717،

(القطراوي(،)2717،الحذيفي(،)2772،المجبر)Erberber,2009(،(House,2006(،)2777،

( (Kiamanesh,2006في اختيار العينة من طلبة الصف الثامن.

 -3من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:

اشتركت هذه الدراسة مع دراسة ) (Needham,2010في استخدامها المنهج شبه

التجريبي كمنهج يناسب طبيعة هذه الدراسة.
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 -0من حيث أداة الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على أداة الدراسة وهي (اختبار مهارات التفكير) وهي بذلك تتفق

مع أغلب الدراسات العربية مثل دراسة (الجدبة( ، )2711،بلجون( ،)2717،اليعقوبي)2717،

(السعدي( ،)2770،عبدالحكيم( ،)2775،بيرم( ،)2772،عرام( ،)2712،أبومهادي)2711،
(أبوغالي( ،)2717،القطراوي( ،)2717،جبر( ،)2717،الشوبكي( ،)2717،الجندي)2773،
(المجبر)2777،؛ كذلك تتفق مع بعض الدراسات األجنبية السابقة مثل & (Amoa
) (Longo,2001) ، Masya,2005في أداة الدراسة (اختبار مهارات التفكير).

ج -أوجه الختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 -0من حيث موضوع الدراسة وأهدافها:

تناول موضوع هذه الدراسة تنمية بعض مهارات مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات

 TIMSSلدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة ،وهذا يمثل أحد أهم نقاط االختالف عن
الدراسات السابقة والتي تناولت الموضوعات التالية :استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة
اختبارات  ،TIMSSومهارات التفكير ،ولم تتناول أي من الدراسات السابقة مهارات التفكير

المتضمنة في اختبارات  TIMSSكمتغير تابع ،وهذا يدلل على أصالة الموضوع وحداثه.

 -2من حيث مجتمع وعينة الدراسة:

تمثلت عينة هذه الدراسة ومجتمعها في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية بمحافظة

غزة للصف الثامن األساسي ،حيث تكونت عينة الدراسة من فصلين دراسيين أحدهما يمثل

المجموعة الضابطة  -والتي درست بالطريقة االعتيادية  -وعدد طالباته ( )38طالبة ،وآخر

يمثل المجموعة التجريبية  -والتي درست بإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة  -وعدد

طالباته ( )38طالبة ،وهي بذلك لم تتشابه مع أي من الدراسات السابقة.

 -3من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:

استخدمت هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي كمنهج يناسب لطبيعة الموضوع ،حيث

جاءت مختلفة ألغلب الدراسات العربية واألجنبية والتي استخدمت مناهج أخرى مثل دراسة كل

من (الغامدي( ،)2717،أـبو لبدة( ،)2778،مطر( ،)2778،مصطفي( ،)2770،عفانة
ونبهان( ،)2774،أبو مهادي( ،)2711،المجبر )2777،التي استخدمت المنهج الوصفي

التحليلي؛ كذلك دراسة (الجدبة(،)2711،بلجون( ،)2717،اليعقوبي( )2717،السعدي)2770،
(عبدالحكيم( ،)2775،بيرم( ،)2772،عرام( ،)2712،أبوغالي( ،)2717،القطراوي)2717،
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(الشوبكي( ،)2717،الجندي( ،)2773،شارب( ،)2778،أبوغلوة( ،)2711،الحذيفي)2772،
(أبو المجد( ،)2779،برغوث( ،)2778،شحادة )2770،والتي استخدمت المنهج التجريبي
كذلك دراسة (جبر )2717،التي استخدمت المنهج التجريبي والبنائي ،كما واختلفت مع أغلب

الدراسات األجنبية مثل دراسة()Erberber,2009(، )House,2006(،(Kiamanesh,2006
والتي استخدمت المنهج الوصفي ،ودراسة

)(Longo,2001)،(Amoa & Masya,2005

( )Dapollonia & Charles, 2004والتي استخدمت المنهج

التجريبي ،واشتركت هذه

الدراسة فقط مع دراسة ) (Needham,2010التي استخدمت المنهج شبه التجريبي كمنهج
يناسب طبيعة هذه الدراسة.

 -4من حيث أداة الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على أداة الدراسة وهي اختبار مهارات التفكير وهي بذلك لم تتفق

مع دراسة كل من (الغامدي( ،)2717،أـبو لبدة( ،)2778،مطر( ،)2778،مصطفي)2770،
(عفانةونبهان(،)2774،أبوالمجد(،)2779،شارب(،)2778،أبوغلوة( ،)2711،الحذيفي)2777،
(بلفقيه )Yurick,2011( ،(Kiamanesh,2006( ،)Jean,2004( ،)2779،التي استخدمت

أدوات أخرى كاالختبارات التحصيلية ،اختبارات المفاهيم العلمية ،مقاييس االتجاه ،مقاييس
المهارات الحياتية ،االستبيانات.

د -أوجه الستفادة من الدراسات السابقة :

لقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في عدة أمور من أهمها:

 -1تدعيم الدراسة الحالية في مجال الخلفية النظرية ،في مباحث استراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة ،واختبارات  ،TIMSSومهارات التفكير.

 -2المساعدة في إعداد دليل المعلم ،وصياغة الوحدة في ضوء استراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة.

 -3تحديد التصميم التجريبي المناسب للدراسة.

 -4تنوع العينات في الدراسات السابقة؛ أعطت الباحثة مجاال للتعرف علي مدي تأثير
استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على فئات مختلفة.

 -5تعدد األدوات المستخدمة؛ مكنت الباحثة من االطالع على عدد من األدوات المختلفة
مما أرشدتها لبعض التفاصيل المتعلقة بتصميم اختبار لقياس مهارات التفكير المتضمنة

في اختبارات  TIMSSوتحديدها بناء على المتغير المستقل.

 -6اإلطالع على األساليب اإلحصائية المستخدمة؛ منحت الباحثة خبرة في كيفية اختبار
فروض الدراسة إحصائيا.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
تتناول الباحثة في هذا الفصل منهج الدراسة ومجتمعها ،ومتغيراتها ،وعينتها ،باإلضافة

إلى أدوات الدراسة واجراءاتها وتكافؤ المجموعات واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة،
وفيما يلي وصفاا للعناصر السابقة:

 منهج الدراسة:

الدرسة الحالية ،والذي يتفق مع طبيعتها وهو المنهج
تم تحديد المنهج الغالب الذي تم اتباعه في ا

شبه التجريبي والذي يعرف على أنه المنهج الذي يكشف العالقات السببية بين المتغيارت ،وذلك

في ضوء ضبط كل العوامل المؤثرة في المتغير ،أو المتغيارت التابعة ،ماعدا متغير واحد يتحكم
فيه الباحث؛ لغرض قياس تأثيره على المتغيارت التابعة (الحمداني وآخرون.)157:2777،

ولذلك تم اختيار المنهج شبه التجريبي؛ الستقصاء أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول

المشكلة البنائية في تنمية بعض مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSفي مبحث
العلوم العامة الفلسطيني لدى طالبات الصف الثامن األساسي ،ولتسهيل إجراءات تطبيق الدراسة

الحالية تم اختيار التصميم شبه التجريبي للمجموعة الضابطة مع قياس قبلي -بعدي
(أبو عالم ،)224-222:2717 ،ويعبر عنه بالصورة التالية:
المجموعة التجريبية :قياس قبلي
المجموعة الضابطة :قياس قبلي

معالجة1

معالجة 2

قياس بعدي
قياس بعدي

الدرسة:
متغيرت ا
ا


المستقل :ويعرف بأنه( :العامل أو المتغير الذي يسبب الظاهرة أو يؤثر فيها) ( أبو
• المتغير ُ

الدرسة الحالية في التدريس باستراتيجية التعلم المتمركز حول
ناهية ،)35:2779 ،ويتمثل في ا

المشكلة.

• المتغير التابع :ويعرف بأنه( :العامل أو المتغير الذي يتبع المتغير المستقل ،ويتأثر بوجوده،

أو يحدث نتيجة له) ( أبو ناهية ،)35:2779 ،ويتمثل في الدارسة الحالية في مهارات التفكير

المتضمنة في اختبارات ( TIMSSالمالحظة ،والتفكير المنتج ،والتطبيق ،وحل المشكالت،
والتفسير) ،وتم قياسها باالختبار الذي تم إعداده.
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المتغيرت التي تؤثر في المتغير التابع
ا
وتعرف( :بأنها
• المتغيارت الدخيلة التي تم ضبطهاّ :
بخالف المتغير المستقل) ،والهدف من الدارسة معرفة أثر المتغير المستقل في المتغير

التابع) ،(Beaumont,2009:39و( أبو عالم .)39:2717 ،وتتمثل في الدارسة الحالية في
المتغيرت التالية :معلم العلوم ،والمادة التعليمية ،والفترة الزمنية ،والكثافة الصفية ،والعمر الزمني
ا

للطالبات ،وتحصيل الطالبات في مبحث العلوم العامة.

 مجتمع الدراسة:

الدرسة من جميع طالبات الصف الثامن األساسي بمحافظات غزة في مدارس
تكون مجتمع ا

التابعة لوكالة الغوث للعام الدراسي ( ،)2713-2712والبالغ عددهن ( )12757طالبة موزعات
يتروح عدد الطالبات في الشعبة الواحدة ما
على ( )287شعبة دراسية في ( )09مدرسة ،حيث ا
يعادل ( )38طالبة.

 عينة الدراسة:
تتألف عينة الدراسة من عينتين ،هما:
•عينة الدراسة:
تم اختيار وحدتين دارسيتين قصديا من كتاب العلوم العامة الفلسطيني للصف الثامن

الدرسية السابعة (الصوت حركة موجية) ،والوحدة الدراسية الثامنة
األساسي ،وهما الوحدة ا
(الضوء والبصريات) ،وذلك إلعادة صياغتهم وفقا للخطوات اإلج ارئية لم ارحل استراتيجية التعلم

المتمركز حول المشكلة البنائية ،ومن مبررات اختيارهن :

 مالءمة األنشطة التي تم إعدادها ضمن خطوات اإلستراتيجية.

 من خالل عمل الباحثة كمعلمة علوم عامة الحظت وجود صعوبات في بناء وتوسيع
المعارف العلمية المتضمنة في الوحدتين ،وربطها بالمواقف الحياتية.

•عينة الطالبات:
الدرسي  2713/2712م بمدرسة بنات
تتمثل العينة في الطالبات اللواتي التحقن في العام ا

الرمال اإلعدادية لالجئات والتابعة لوكالة الغوث الدولية بمديرية شرق غزة ،وهن طالبات الصف

وتتروح أعمارهن ما بين ( )14-13عاما ،وتم سحب عينة قصدية بواقع ()07
الثامن األساسي ا
طالبة في بداية الفصل الد ارسي الثاني ،ليمثل طالبات الصف ( )4/8المجموعة التجريبية بواقع

( )38طالبة ويتلقن التدريس باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة البنائية ،أما طالبات
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الصف ( )5/8فيمثلن المجموعة الضابطة بواقع ( )38طالبة ويتلقن التدريس االعتيادي،
والجدول التالي يوضح عدد أفراد عينة الدراسة في المجموعتين التجريبية والضابطة

الجدول ()4-1

عدد الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة والنسبة المئوية لها
الطالبات

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

المجموع

العدد

38

38

07

النسبة المئوية

%0,

%0,

%177

تتروح أعمارهن ما بين
وتجدر اإلشارة إلى أن طالبات الصف الثامن األساسي اللواتي ا

مرحل النمو المعرفي عند بياجيه)
( )14-13عاما يمثلن مرحلة العمليات المجردة (إحدى ا
ويمكن القول بأنهن قادرات على بناء المعارف ،والمهاارت واستخدامها في المواقف الحقيقية التي
تواجههن في الحياة ،وتميزهن بالطابع االجتماعي ،مما يتيح الفرصة للتفاوض االجتماعي بين

الطالبات أنفسهن وبين معلم العلوم (نشوان ،)87:1997،و(األستاذ ومطر.)190:2771،

 أدوات الدراسة:

تمثلت أدوات الدراسة في :اختبار مهارات التفكير (المتضمنة في اختبارات  (TIMSSفي

العلوم العامة.

اختبار مهارات التفكير:
قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSفي العلوم
متبع اة الخطوات التالية:

 -4تحديد وحدتي الدراسة:
المرد الكشف عن مهارات التفكير المتضمنة في اختبار  TIMSSموضوع الدارسة ،وقد تم
ا

اختيار الوحدة الدراسية السابعة (الصوت) ،والوحدة الدراسية الثامنة (الضوء).

 -3تحديد الهدف من االختبار:
يهدف االختبار إلى معرفة مدى اكتساب طالبات الصف الثامن األساسي لمهارات التفكير
المتضمنة في اختبار  TIMSSفي مادة العلوم العامة.
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 -3صياغة فقرات الختبار:

قامت الباحثة باإلطالع كافة اختبارات  TIMSSواإلطار المنطقي للدراسة؛ والذي يتضمن

المهارات التي تم قياسها ،ومجاالتها ،ومستوياتها المعرفية ،كما اطلعت الباحثة علي التقارير
النهائية لهذه الدراسة ،ثم قامت بترجمة األسئلة المتضمنة في كافة اختبارات  TIMSSوالمرتبطة
بوحدتي (الصوت ،والضوء) في كتاب العلوم العامة للصف الثامن األساسي ،كما قامت بمقابلة

خمس معلمات ممن يدرسن مادة العلوم العامة للصف الثامن األساسي ،واستعانت ببعض
األفكار التي طرحت من قبلهن في بناء االختبار ،حيث تكون من ( )13بندا من أسئلة

)االختيار من متعدد( ،وهذا النوع من االختبا ارت الموضوعية أكثر األنواع مرونة من حيث
االستخدام؛ لخلوه من ذاتية المصحح ،وسهولة وسرعة تصحيحه ،واستخراج نتائجه ،وارتفاع

معاملي صدقه وثباته وأكثر مالءمة لقياس الفهم ،وتشخيصه لمختلف األهداف المرجو تحقيقها،

وتكون أيضا من ( )9بندا من أسئلة (المقالي القصير) ،بذلك أصبح االختبار مكونا من ()22

بندا من األسئلة ،حيث تمت مارعاة القواعد التالية أثناء كتابة فقرات االختبار:

 تتكون كل فقرة من قائمة من البدائل عددها اثنين ،أو أربعة من بينها بديل واحد صحيح
فقط.

ترعي الدقة العلمية اللغوية.
 محتوى البنود االختبارية ا
 البنود واضحة ومحددة وخالية من الغموض.

 مناسبة البند االختباري للمستوى الزمني والعقلي للطالبات.

 -4وضع تعليمات االختبار:
بعد تحديد عدد الفق ارت وصياغتها ،قامت الباحثة بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى

شرح فكرة اإلجابة عن االختبار في أبسط صورة ممكنة ،وقد ارعت الباحثة عند وضع تعليمات
االختبار ما يلي:

 بيانات خاصة بالطالبة ،وهي :االسم ،والشعبة.

 تعليمات خاصة بوصف االختبار ،وهي :عدد األسئلة ونوعها.
 تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ،ووضع البديل الصحيح في المكان
المناسب.

 إعداد مفتاح ورقة اإلجابة؛ لالسترشاد به عند تصحيح االختبار.

 -5الصورة األولية لالختبار:
في ضوء ما سبق تم إعداد اختبار مهارات التفكير في صورته األولية ،حيث اشتمل

على( )22فقرة ،وبعد كتابة الفقرات تم عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة
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واالختصاص من أساتذة جامعات ،ومشرفي ومعلمي العلوم العامة ومعلمي اللغة اإلنجليزية

ملحق ( ،)1وتم األخذ بآارئهم ومالحظاتهم واجراء التعديالت المناسبة ،وأهم النقاط التي تم أخذ
آراء المحكمين فيها هي:

 عدد بنود االختبار.
 مدى تمثيل فق ارت االختبار لألهداف المراد قياسها.
 مدى صحة فق ارت االختبار اللغوية والعلمية.

 مدى دقة البدائل لكل فقرة من فق ارت االختبار.
 مدى مناسبة فق ارت االختبار لمستوى الطالبات.
 إمكانية الحذف واإلضافة.

ف ــي ض ــوء تل ــك اآلراء ت ــم األخ ــذ بمالحظ ــات المحكم ــين ،وح ــذف فقـ ـرتين م ــن االختب ــار ،وبق ــي

االختبار في صورته النهائية مكونا من ( )27فقرة.

والجدول التالي يوضح أرقام الفقرات والمهارات التي تقيسها كل فقرة :

الجدول ()4-2
أرقام الفقرات والمهارات التي تقيسها كل فقرة
المهارة

عدد

أرقام الفقرات

النسبة المئوية

المالحظة

2

8 ،1

%10

التفكير المنتج

0

19 ،7 ،5 ،3 ،2

%25

التطبيق

6

17،13،10،18 ،4،0

%30

حل المشكالت

0

27 ،9،11،15

%20

التفسير

3

12،14،17

%15

الفقرات

20

المجموع
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%100

 -7تجريب الختبار:

بعد إعداد االختبار بصورته األولية طبقت الباحثة االختبار على عينة استطالعية قوامها

( )47طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي ،وقد أجريت التجربة االستطالعية لالختبار
بهدف:

 التأكد من الصدق الداخلي لالختبار وثباته.

 تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينه البحث األساسية.
 تحليل فقرات االختبار إليجاد معامل الصعوبة والتمييز.

 -0حساب زمن الختبار:

تم حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالبات

َجبن عن االختبار ،مضا فا إليه
التجربة االستطالعية ،حيث تم حساب زمن أول خمس طالبات أ َ
زمن آخر خمس طالبات أجبن عنه مقسوما على عددهن ،فكانت المدة الزمنية التي استغرقتها
الطالبات تساوي ( )47دقيقة ،وذلك بتطبيق المعادلة اآلتية:
زمن إجابة االختبار= ()33( = 093= )33+34+33+33+33(+)03+03+03+03+03دقيقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33

 -8تصحيح أسئلة الختبار:

تم تصحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة االستطالعية على فقراته ،حيث حددت درجة

واحدة لكل فقرة ،وبذلك تكون الدرجة التي حصلت عليها الطالبة محصورة بين( )27-7درجة.

 -9تحليل نتائج الختبار:

قامت الباحثة بعد تطبيق اختبار مهارات التفكير على طالبات العينة االستطالعية ،بتحليل
نتائج إجابات الطالبات على أسئلة االختبار؛ وذلك بهدف التعرف إلى:
 صدق االختبار.

 معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.
 معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار.
 ثبات االختبار.
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 صدق الختبار:

ويقصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه ،وقد تحققت الباحثة من صدق

االختبار عن طريق:

أولا :صدق المحكمين:
هو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه ،وقامت الباحثة بالتحقق من صدق االختبار عن طريق

عرضه على مجموعة من الخبراء ،واألساتذة الجامعيين المتخصصين في المناهج وطرق
التدريس ،ومجموعة من مشرفي ومعلمي العلوم ملحق ( ،)1حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم
حول مناسبة فقراته ،ووضوح صياغتها اللغوية ،ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد
االختبار ،وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها:
 إعادة الصياغة لبعض األسئلة.

 تبسيط اللغة بحيث تتناسب لمستويات الطلبة.
 اختصار بعض األسئلة.

لذلك بقيت فقرات االختبار في صورتها النهائية مكونة من ( )27فقرة.

ثانياً :صدق االتساق الداخلي:
ويقصد به قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف ،ودرجة االختبار الكلية
وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي التي تنتمي إليه (حسن،
.)517:2711

وقد جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار ،بتطبيق االختبار على عينة

استطالعية مكونة من ( )47طالبة من خارج أفراد عينة الدراسة ،وتم حساب معامل ارتباط
بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار ،والدرجة الكلية لالختبار.

ولحساب صدق االتساق الداخلي قامت الباحثة بإجراء الخطوات اآلتية:

 .0معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية الختبار التفكير:

قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية
لالختبار ،وهي كما يوضحها الجدول (.)4-3
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الجدول ()4-3
معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير
رقم السؤال معامل الرتباط رقم السؤال

معامل الرتباط

1

**0.657

11

*0.379

2

**0.411

12

**0.653

3

**0.535

13

**0.489

4

**0.664

14

**0.453

5

*0.386

15

**0.717

6

**0.689

16

**0.799

7

**0.466

17

*0.338

8

**0.579

18

**0.531

9

**0.657

19

**0.705

10

**0.728

20

**0.631

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.304 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائيا عند مستوى داللة

( ،)0.01،0.05وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة جيدة من االتساق الداخلي ،مما يطمئن
الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسة.
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 .2معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لمجالها الختبار التفكير :

لقد قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية

لمجالها ،وهي كما يوضحها الجدول ()4-4

جدول رقم ()4-4
معامالت ارتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار مهارات التفكير مع الدرجة الكلية لمجالها
مهارات الختبار
المالحظة
التفكير المنتج
التطبيق
حل المشكالت
التفسير

معامل الرتباط

مستوى الدللة

**0.730

دالة عند 7.71

**0.848

دالة عند 7.71

**0.916

دالة عند 7.71

**0.886

دالة عند 7.71

**0.803

دالة عند 7.71

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.304 = )0.05

يتضح من جدول ( )4-4أن معظم الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية لمجالها ارتباطا
داأل إحصائيا عند مستوىين داللة ( ،)7.75( ،)0.01وهذا يدل على أن االختبار يمتاز
باالتساق الداخلي لمجالها.

 حساب معامالت الصعوبة والتمييز:

ولكي تحصل الباحثة على معامل صعوبة ومعامل تمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

قامت بتقسيم الطالبات إلى مجموعتين :مجموعة عليا ضمت ( )%20من مجموع الطالبات،

وهن الطالبات اللواتي حصلن على أعلى الدرجات في االختبار ،ومجموعة دنيا ضمت ()%20

من مجموعة الطالبات اللواتي حصلن على أدنى الدرجات في االختبار ،وقد بلغ عدد طالبات كل

مجموعة ( )11طالبة.

 معامل الصعوبة:
يقصد بمعامل الصعوبة :النسبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا عن كل سؤال من االختبار

إجابة صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا )الكيالني وآخرون.)418:2711،
ويحسب بالمعادلة اآلتية:
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معامل الصعوبة=

ع)ص)+د)ص)
ن

حيث أن:
 ع) ص) :عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.
 د (ص) :عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
 ن:عدد أفراد المجموعتين العليا والدنيا.

وكان الهدف من حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار ،هو حذف الفقرات التي تقل درجة

صعوبتها عن ( )7.27أو تزيد عن (( )7.87أبو دقة.)107:2778،

وبتطبيق المعادلة السابقة ،وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت

الباحثة أن معامالت الصعوبة لكل الفقرات تتراوح بين ( )7.00-7.41وكان متوسط معامل

الصعوبة( ،)7.77وبهذه النتائج تبقي الباحثة على جميع فقرات االختبار؛ وذلك لتدرج مستوى
صعوبة االختبار.
 معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار:
حيث قامت الباحثة بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة اآلتية
معامل التمييز=

ع)ص)  -د)ص)
ن

حيث أن:
 ع (ص ( = عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.
 د(ص ( = عدد الذين أجابوا على الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
 ن = عدد التالميذ في إحدى الفئتين.

وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار هو :حذف الفقرات التي يقل معامل

تمييزها عن ()7.27؛ ألنها تعتبر ضعيفة) أبو دقة.)102:2778 ،

والجدول ( )4-5يبين معامالت الصعوة والتمييز لفقرات االختبار:
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الجدول ()4-5
معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الختبار
م

معامالت الصعوبة

معامالت
التمييز

م

معامالت الصعوبة

معامالت التمييز

1

0.64

0.73

11

0.36

0.36

2

0.77

0.45

12

0.68

0.64

3

0.41

0.64

13

0.41

0.64

4

0.64

0.73

14

0.77

0.45

5

0.68

0.45

15

0.59

0.64

6

0.55

0.73

16

0.55

0.73

7

0.45

0.36

17

0.77

0.45

8

0.64

0.73

18

0.59

0.64

9

0.59

0.64

19

0.55

0.36

10

0.64

0.73

20

0.68

0.64

متوسط معامل الصعوبة

متوسط معامل التمييز

0.60

0.59

يتضح من الجدول ( )4-5أن جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار تراوحت بعد
استخدام المعادلة السابقة بين ( )0.73-0.36للتمييز بين إجابات الفئتين العليا والدنيا ،وقد بلغ
متوسط معامل التمييز الكلي ( (0.59ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من()7.27

(الكيالني وآخرون )448:2008،وبذلك تبقى الباحثة على جميع فقرات االختبار.

 حساب ثبات االختبار :Test Reliabilit
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس

الظروف ،ولقد تم التأكد بطريقتين لثبات االختبار ،بعد إعداده قامت الباحثة بتطبيق االختبار
على عينة استطالعية قوامها ( )47طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي ،واخترن من

خارج عينة الدراسة ،وللتأكد من ثبات االختبار قامت الباحثة بحساب اآلتي:
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 -1طريقة التجزئة النصفية:

استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار ،بعد تجريبه على عينة

استطالعية بلغ عددها ( )47طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي ،حيث قامت الباحثة
بتجزئة فقرات االختبار إلى أبعاد :أسئلة المالحظة ،وأسئلة التفكير المنتج ،وأسئلة التطبيق،

وأسئلة حل المشكالت ،وأسئلة التفسير ،ثم قامت بحساب معامل ارتباط بيرسون بين األبعاد
السابقة ،ثم قامت بتصحيح معامل االرتباط بمعادلة" سبيرمان براون" لألبعاد الزوجية و"جتمان "

لألبعاد الفردية.

معامل الثبات = 2ر

+2ر

(ملحم)272:2777 ،

جدول رقم ()4-6
معامالت ثبات مستويات االختبار
البعد المعرفي

عدد الفقرات

الرتباط قبل
التعديل

معامل الثبات
بعد التعديل

2

0.623

0.767

*5

0.534

0.550

6

0.457

0.627

4

0.719

0.836

*3

0.498

0.570

20

0.820

0.901

المالحظة
التفكير المنتج
التطبيق
حل المشكالت
التفسير
الدرجة الكلية

* تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين

ويتضح من الجدول ( )4-7أن معامل االرتباط قبل التعديل يساوي ( ،)7.827ثم جرى
تعديل الطول باستخدام معادلة" سبيرمان براون ،فكان معامل االرتباط بعد التعديل()7.971
طمئن الباحثة إلى صحة النتيجة
وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،ت ْ
التي يتم الحصول عليها ،وتظهر صالحية االختبار واستخدامه في الدراسة.
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 -2طريقة كودر -ريتشاردسون :Richardson and Kuder 20
استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار
حيث حصلت على قيمة معامل كودر ريتشاردسون  21للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقا
للمعادلة التالية :والجدول ( )0يوضح ذلك:
–0م(ك-م)

ر =21
حيث أن  :م  :المتوسط

2

ع ك
ك  :عدد الفقرات

ع : 2التباين

جدول رقم ()4-7
عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 21

المالحظة
التفكير المنتج
التطبيق
حل المشكالت
التفسير
الدرجة الكلية

ك

ع2

م

معامل كودر ريتشاردسون21

2

0.779

1.200

0.768

5

1.754

3.300

0.450

6

3.051

3.775

0.649

4

2.661

1.825

0.836

3

1.323

1.400

0.653

20

33.333

11.500

0.898

يتضــح م ــن الج ــدول ( )4-0أن معام ــل ك ــودر ريتش ــارد ش ــون  21لالختب ــار كك ــل كان ــت
( )0.898وهي قيمة عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
و بذلك تأكدت الباحثة من صدق ،وثبات االختبار ،وأصبح االختبار في صورته النهائيـة
( )20فقرة  .انظر ملحق رقم (.)5
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ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:
انطالقا من الحرص على سالمة النتائج ،وتجنبا آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب

ضبطها ،والحد من آثارها؛ للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم ،تَبنت الباحثة
طريقة المجموعتين التجريبية والضابطة باختبارين قبل التجربة ،ويعتمد على تكافؤ وتطابق
المجموعتين من خالل االعتماد على اختيار أفراد العينة ،ومقارنة المتوسطات الحسابية في

بعض المتغيرات أو العوامل ،لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات اآلتية:

.1تكافؤ مجموعتي الدراسة في مبحث العلوم العامة للصف السابع األساسي:
يبين جدول ( )4-8المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة
للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في مادة العلوم
قبل تطبيق النموذج.

جدول رقم ()4-8
المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الدللة ومستوى الدللة للتعرف إلى الفروق بين
المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في مادة العلوم قبل تطبيق النموذج
المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

النحراف
المعياري

التحصيل
في مادة
العلوم

تجريبية

38

71.947

18.616

ضابطة

38

66.789

19.029

"ت "

قيمة
الدللة

0.236 1.194

مستوى
الدللة
غير دالة
إحصائيا

قيمة لت) عند درجة حرية ل )74ومستوى داللة ل2.66 = )0.05

يتضح من الجدول ل :)1-2أن المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي
( ،)01.940والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي ( ،)77.089وكانت
قيمة) ت (المحسوبة تساوي ( ،)1.194وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()7.75
وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )7.75في متوسطي درجات الطالبات

للتحصيل في مادة العلوم العامة للمجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء التجربة ،وهذا يعني أن
المجموعتين متكافئتين في تحصيل العلوم العامة.

 .3تكافؤ مجموعتي الدراسة في االختبار المعد للدراسة:
يبين جدول ( )4-9نتائج استخدام اختبار)ت( للكشف عن الفروقات بين المجموعتين
التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير قبل تطبيق االستراتيجية المقترحة.
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جدول رقم ()4-9

نتائج استخدام اختبار ) ت ( للكشف عن الفروقات بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات
التفكير قبل تطبيق االستراتيجية المقترحة
مستوى
قيمة
النحراف
"ت"
المتوسط
العدد
المجموعة
الدللة
الدللة
المعياري

المالحظة

التفكير المنتج

التطبيق

حل المشكالت

التفسير

الدرجة الكلية




تجريبية قبلي

38

0.526

0.687

ضابطة قبلي

38

0.605

0.638

تجريبية قبلي

38

2.211

1.119

ضابطة قبلي

38

2.184

0.955

تجريبية قبلي

38

2.342

1.122

ضابطة قبلي

38

2.289

1.011

تجريبية قبلي

38

0.842

0.855

ضابطة قبلي

38

0.711

0.694

تجريبية قبلي

38

1.026

0.753

ضابطة قبلي

38

1.132

0.623

تجريبية قبلي

38

6.947

2.313

ضابطة قبلي

38

6.921

2.210

0.519

0.110

0.215

0.737

0.664

0.605

غير دالة
إحصائيا
عند ,.,0

0.912

غير دالة
إحصائيا
عند ,.,0

0.830

غير دالة
إحصائي ا
عند ,.,0

0.464

غير دالة
إحصائي ا
عند ,.,0

0.509

غير دالة
إحصائيا

0.960

غير دالة
إحصائي ا
عند ,.,0

عند ,.,0
0.051

قيمة (ت) عند درجة حرية ( )74ومستوى داللة (2.77 = )7.75
قيمة (ت) عند درجة حرية ( )74ومستوى داللة (2.66 = )7.71

يتضح من الجدول ل :)1-2أن المتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للعينة التجريبية في

اختبار مها ارت التفكير يساوي ( ،)7.940والمتوسط الحسابي في التطبيق القبلي للعينة الضابطة
في اختبار مهارات التفكير يساوي ( ،)7.921وكانت قيمة) ت ( المحسوبة تساوي ()7.751
وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)7.75وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

عند مستوى ( )7.75في متوسطي درجات الطالبات في اختبار مهارات التفكير للمجموعتين
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التجريبية والضابطة قبل بدء التجربة ،وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتين في اختبار
مهارات التفكير القبلي.

 إعداد دليل المعلم:

يعرّ ف دليل المعلم بأنه( :كتيب يرجع إليه المعلم ويسترشد به في تدريس وحدة ما) وتستهدف

الدراسة الحالية إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية بعض
مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSبالعلوم العامة لدى طالبات الصف الثامن
األساسي.

كيفية إعداد دليل المعلم ،بحيث ينمي مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات TIMSS

باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لموضوعي) الصوت ،والضوء).

وقد قامت الباحثة باشتقاق مضامين الدروس التعليمية من المصادر التالية:

 -1كتاب العلوم العامة المقرر على طلبة الصف الثامن األساسي وبعض المراجع المتعلقة
بمحتوى الكتاب.

 -2معطيات اإلطار النظري ،حيث قامت الباحثة باإلطالع على األدب التربوي المتعلق
باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة وذلك للتعرف على األسس والمبادئ والشروط

الالزم توافرها في الدروس المعدة وفقا لتلك االستراتيجية.

 -3بعض الدراسات السابقة المشابهة لدراسة الباحثة ،حيث تم االطالع على طريقة تنظيم
الدروس ،وعرضها في ضوء استراتيجيات التعلم المختلفة التي استخدمتها تلك الدراسات
وبالذات استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،منها دراسة(برغوث ،)2778،ودراسة

(أبو غالي.)2717،

ثم تم إعداد الدليل وعرضه على عدد من أساتذة الجامعات تخصص مناهج وطرق تدريس
وعلى عدد من مشرفي ومعلمي العلوم العامة؛ إلبداء آرائهم حوله وحول إمكانية تعديله ،ثم قامت

الباحثة بتعديل الدليل بناء على آراء المحكمين ،مثل :تعديل بعض األهداف السلوكية ،حيث
تضمن الدليل األهداف المراد تعلمها ،والخبرات السابقة ،والتوزيع الزمني للحصة ،واألنشطة

المتضمنة ،والوسائل التعليمية ،واألدوات المستخدمة في تنفيذ الدروس ،وخطوات التنفيذ ،وأسئلة

التقويم بأنواعه المختلفة ،إلى أن خرج الدليل بصورته النهائية كما هو موضح في ملحق (.)8
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 خطوات الدراسة :
لقد اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية لتحقيق أهداف الدراسة:
 االطالع على األدب التربوي ،والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة :استراتيجية
التعلم المتمركز حول المشكلة ،ومهارات التفكير ،واختبارات . TIMSS

 تحليل محتوى اختبارات  TIMSS 2007 ،TIMSS 2003الدولية في العلوم العامة
للصف الثامن األساسي لتحديد مهارات التفكير المتضمنة بها.

 إعداد اختبار مهارات التفكير (المتضمنة في اختبارات  ،)TIMSSوتحديد صدقه وثباته.
 عرض قائمة مهارات التفكير ،واختبار مهارات التفكير على مجموعة من المحكمين

والخبراء في مجال طرق تدريس العلوم العامة من أساتذة جامعات ،ومشرفي ومعلمي

العلوم العامة؛ إلجراء التعديالت الالزمة.

 إعداد دليل المعلم في ضوء استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة وتحكيمه ،من
خالل عرضه على مجموعة من المتخصصين ،والخبراء  ،والمشرفين ،والمعلمين.

 تطبيق اختبار مهارات التفكير على عينة استطالعية عددها (  ) 47طالبة من طالبات
الصف التاسع األساسي ،لحساب زمن االختبار ،وحساب معامالت الصعوبة والتمييز
وللتأكد من صدقه وثباته ،وصالحيته للتطبيق ،والوصول إلى الصورة النهائية له.

 تطبيق اختبار مهارات التفكير ،كاختبار قبلي على مجموعتي الدراسة؛ وذلك للتأكد من
تكافؤهما ،وتم ذلك يوم األربعاء الموافق .2713/3/7

 بدأت الباحثة بتطبيق الدراسة يوم السبت الموافق 2713/3/9م ،حيث قامت الباحثة
بتدريس المجموعة التجريبية باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،وتدريس

المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.

 تطبيق اختبار مهارات التفكير بعد تنفيذ التجربة كاختبار بعدي على مجموعتي الدارسة
وذلك يوم السبت الموافق .2713/5/11



تحليل واستخراج النتائج بواسطة برنامج (.)SPSS

 عرض النتائج ،ومناقشتها ،وتفسيرها في ضوء فروض الدراسة.

 وضع التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنه النتائج.
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 المعالجات اإلحصائية :

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS

والمعروفة باسم  Statistics Package For Social Scienceفي إجراء التحليالت
اإلحصائية التي تم استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية:
-1
-2
-3
-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "  " Pearsonإليجاد صدق االتساق الداخلي،
ومعامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية ،ومعادلة جتمان للتجزئة
النصفية غير المتساوية إليجاد معامل الثبات.
اختبار .T.test independent sample
معامل إيتا ،و dإليجاد حجم التأثير.

82

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول مناقشتها وتفسيرها.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني مناقشتها وتفسيرها.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث مناقشتها وتفسيرها.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع مناقشتها وتفسيرها.
 توصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها
تناولت الباحثة في هذا الفصل عرضا مفصال لنتائج الدراسة التجريبية التي توصلت إليها
على عينة الدراسة ،والمتعلقة بهدف الدراسة المتمثل في معرفة :أثر استراتيجية التعلم المتمركز

حول المشكلة في تنمية بعض مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSالدولية بالعلوم
العامة لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة ،حيث تم تحليلها وتفسيرها من خالل اإلجابة
على أسئلة الدراسة ،ومناقشة الفرضيات وتفسيرها ،وفيما يأتي عرض النتائج التي تم التوصل

إليها وكذلك مناقشتها وتفسيرها.

أولا :النتائج:

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
يـــنص الســـؤال األول مـــن أســـئلة الدراســـة علـــى( :م ــا مهـ ـارات التفكي ــر المتض ــمنة ف ــي

اختبارات  TIMSSالدولية المراد تنميتها لدى طالبات الصف الثامن األساسي في العلوم العامة؟)
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثـة بعقـد ورشـة عمـل مـع عـدد مـن معلمـي ومعلمـات

مبحـث العلـوم العامـة تـم مـن خاللهـا تحليـل اختبـارات  ،TIMSS 2007،TIMSS 2003بحيـث
تم التوصل إلي خمس مهارات كمـا فـي ملحـق( ،)3ثـم تـم عرضـها علـى مجموعـة مـن المحكمـين

من ذوي الخبرة واالختصاص؛ لمعرفة آرائهم حول القائمة ،ولكـن لـم يشـر أي مـن المحكمـين إلـى

حـذف أي مهـارة مـن المهـارات الخمـس كمـا فـي جـدول ( ،)5-1وبـذلك تـم التأكـد مـن صـدقها
ظاهريا.

جدول()5-1
مهارات التفكير المتضمنة في اختبار مهارات التفكير
التعريف

الرقم

المهارة

.1

المالحظة

.2

التفسير

القدرة على إضفاء معني علي خبراتنا الحياتية أو استخالص معنى

.3

التطبيق

القدرة على استخدام المفاهيم والقوانين والحقائق والنظريات التي

.4

التفكير المنتج

القدرة عى تقديم العديد من األفكار ،تقديم األفكار المتنوعة ،تقديم

.5

حل المشكالت

القدرة على تحديد المشكلة ،عرض المشكلة ،اختيار خطة للحل،

القدرة على إدراك الخصائص المادية لشيء ما.
منها.

سبق أن تعلمها الطالب لحل مشكلة تعرض له في موقف جديد.

األفكار غير المألوفة ،واضافة التجويد والتجديد للفكرة.

تنفيذ الخطة ،تقييم الحل.
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ويتضح للباحثة أن الوحـدتين المسـتهدفتين قـد وفرتـا مجـاأل خصـبا لتوظيـف تلـك المهـارات

الخمس خصوصا أن الطالبة بنفسها تقوم بالتوصل للحلول واكتشاف خبرات جديدة.
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها:

ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على ( :هل توجد فروق دالة إحصائيا عند
مستوى ( )7.75 ≥αفي االختبار البعدي بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية،
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير تعزي الستراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة؟)
ولإلجابة عن السؤال تم صياغة البديلة اآلتية:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )7.75 ≥αبين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير تعزي الستراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة.
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت ( لعينتين مستقلتين؛ للكشف

عن داللة الفروق بين متوسطي اآلداء في اختبار مهارات التفكير (المتضمنة في اختبارات
 )TIMSSالبعدي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ،والجدول ( )5-2يوضح

ذلك.
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الجدول ()0-2
نتائج استخدام اختبار)ت ( للكشف عن الفروقات بين متوسط درجات المجموعتين
الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لمهارات التفكير
البعد
المالحظة
التفكير المنتج
التطبيق
حل المشكالت
التفسير

الدرجة الكلية

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

قيمة الداللة

مستوى الداللة

تجريبية بعدي

38

1.921

0.273

9.676

0.000

ضابطة بعدي

38

0.684

0.739

دالة إحصائيا ً عند
1.14

تجريبية بعدي

38

4.368

0.714

0.000

ضابطة بعدي

38

2.605

1.175

دالة إحصائيا ً عند
1.14

تجريبية بعدي

38

5.395

0.823

0.000

ضابطة بعدي

38

2.868

1.379

دالة إحصائيا ً عند
1.14

تجريبية بعدي

38

3.447

0.950

0.000

ضابطة بعدي

38

1.158

0.855

دالة إحصائيا ً عند
1.14

تجريبية بعدي

38

2.474

0.725

0.000

ضابطة بعدي

38

1.447

0.921

دالة إحصائيا ً عند
1.14

تجريبية بعدي

38

17.605

2.200

0.000

ضابطة بعدي

38

8.763

2.562

دالة إحصائيا ً عند
1.14

7.906

9.697

11.042

5.396

16.141

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ل )74وعند مستوى داللة ل4.22 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ل )74وعند مستوى داللة ل3..3= )0.01≥α

يتضح من الجدول السابق أن:

أولا -بالنسبة للمالحظة كأحد أبعاد الختبار:

كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة يساوي ( ،)7.784وهو أقل من

المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( ،)1.921وكانت قيمة (ت(
المحسوبة تساوي ( ،)9.707وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)7.71وهذا يعني أنه توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)7.75 ≥αبين متوسطات درجات طالبات

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد المالحظة الختبار مهارات التفكير البعدي

لصالح المجموعة التجريبية.
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ثاني ا -بالنسبة للتفكير المنتج كأحد أبعاد الختبار :

كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة يساوي ( ،)2.775وهو أقل من

المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( ،)4.387وكانت قيمة (ت(
المحسوبة تساوي ( ،)0.977وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)7.71وهذا يعني أنه توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)7.75 ≥αبين متوسطات درجات طالبات

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد التفكير المنتج الختبار مهارات التفكير البعدي

لصالح المجموعة التجريبية.

ثالثا -بالنسبة للتطبيق كأحد أبعاد الختبار :

كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة يساوي ( ،)2.878وهو أقل من

المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( ،)5.395وكانت قيمة (ت(
المحسوبة تساوي ( ،)9.790وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)7.71وهذا يعني أنه توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)7.75 ≥αبين متوسطات درجات طالبات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد التطبيق الختبار مهارات التفكير البعدي لصالح

المجموعة التجريبية.

رابع ا -بالنسبة لحل المشكالت كأحد أبعاد الختبار :

كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة يساوي ( ،)1.158وهو أقل من

المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( ،)3.440وكانت قيمة (ت(
المحسوبة تساوي ( ،)11.742وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)7.71وهذا يعني أنه توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)7.75 ≥αبين متوسطات درجات طالبات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد حل المشكالت الختبار مهارات التفكير البعدي

لصالح المجموعة التجريبية.

خامس ا -بالنسبة للتفسير كأحد أبعاد الختبار :

كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة يساوي ( ،)1.440وهو أقل من

المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية الذي يساوي ( ،)2.404وكانت قيمة (ت(
المحسوبة تساوي ( ،)5.397وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)7.71وهذا يعني أنه توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)7.75 ≥αبين متوسطات درجات طالبات

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في بعد التفسير الختبار مهارات التفكير البعدي لصالح

المجموعة التجريبية.
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سادس ا -بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار :

كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة الضابطة يساوي ( ،)8.073وهو أقل من

المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي للعينة التجريبية ،الذي يساوي ( ،)10.775وكانت قيمة
)ت( المحسوبة تساوي ( ،)17.141وهي أكبر من قيمة) ت ( الجدولية التي تساوي ()1.98

وهذا يعني أنها دالة إحصائيا عند ( ،)7.71وبالتالي نقبل الفرضية البديلة ،أي :توجد فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.75 ≥αبين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:
 -1تتيح للطالبة نوعا من التعلم يعتمد على التفاعل النشط والمشاركة اإليجابية في األنشطة
المعدة.

 -2تساعد الطالبة علي تحمل المسؤولية أثناء التعليم كونها تضع حلوال محتملة للمشكالت

التي تواجهها ،األمر الذي يزيد من دافعيتها نحو الموقف التعليمي خاصة بعد إنجاز

المهام الموكلة إليها بنجاح واقتدار.

 -3تسهم في إيجاد بيئة صفية محفزة للتفكير ،وذلك من خالل التشجيع على التنافس
والتعزيز ،والتغذية الراجعة ،وتنوع أساليب التقويم المختلفة ،مما يؤدي إلى تحقيق

األهداف المرجوة.

 -4تساعد الطالبة على تنظيم أفكارها ،وتسلسلها للمادة العلمية ،من جهة أخرى تزيد من ثقة

الطالبة بنفسها ومشاركتها في الحصة بفاعلية ،بحيث يصبح التعليم عملية تفاعلية بين

الطالبة والمعلم.

 -5تزيد من ثقة الطالبة بنفسها ،وهذا يتضح من خالل مساعدتها في التعبير عن أفكارها
واستكشافها لنقاط القوة لديها وابداعها.

 -7تعمل على تشجيع الطالبات على تنمية مهارات التفكير المختلفة ،فمن خاللها تتمكن

الطالبات من تحويل الفكرة الرئيسة إلى عدة أفكار جزئية ،بحيث توضح وتيسر مهام
التعلم حتى يصل المتعلم إلى فهم الصورة الكلية للمهمة المطلوبة.

وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة (بلجون)2717
و(اليعقوبي ،)2717،و(برغوث ،)2778،و(شارب ،)2778،و(السعدي ،)2770،والتي تؤكد كل

منها على استخدام استراتيجيات تعلم حديثة تسهم في تنمية مهارات التفكير على اختالف أنواعها
بما فيها مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات .TIMSS
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 النتائج المتعلقة السؤال الثالث ومناقشتها:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على( :ما أثر إستراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة في العلوم العامة علي تنمية بعض مهارات التفكير (المتضمنة في اختبارات )TIMSS

لدى طالبات الصف الثامن األساسي؟)

ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية البديلة اآلتية:
تحقق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة حجم تأثير كبير في اختبار مهارات التفكير
(المتضمنة في اختبارات  )TIMSSبقيمة ( ≥  )0.14مقا سا بمربع إيتا ،وللتحقق من صحة
هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب حجم تأثير الستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة علي
مهارات التفكير (المتضمنة في اختبارات  )TIMSSباستخدام المعادلة اآلتية (محمد وعبد
العظيم.)437،2712 ،
t2
t2 + df

=

2

η

حيث " " η 2مربع إيتا الذي يعبر عن نسبة التباين الكلي في المتغير التابع الذي يمكن
أن يرجع إلى المتغير المستقل ( = ) t2مربع قيم ) ت( ( = ) dfدرجات الحرية
وقامـت أيضـا بحسـاب قيمـة ( )dللكشـف عـن درجـة التـأثير باسـتخدام المعادلـة اآلتيـة
(حسن:)201،2711،

η2

d= 2

1- η 2

والجدول ( )5-3يوضح حجم التأثير بواسطة كل من : η 2 ، d
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الجدول ()0-3
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير
حجم التأثير
األداة المستخدمة
صغير

متوسط

كبير

كبير جداً

d

0.2

0.5

0.8

1.1

η2

0.01

0.06

0.14

0.20

والجدول ( )5-4يوضح قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير لكل من مستويات االختبار
واالختبار الكلي:
الجدول ()0-0
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير لكل من مستويات الختبار والختبار الكلي
المهارة

قيمة
"ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

المالحظة

9.676

0.559

2.250

كبير جداً

التفكير المنتج

7.906

0.458

1.838

كبير جداً

التطبيق

9.697

0.560

2.255

كبير جداً

حل المشكالت

11.042

0.622

2.567

كبير جداً

التفسير

5.396

0.282

1.254

كبير جداً

الدرجة الكلية

16.141

0.779

3.753

كبير جداً

يتضح للباحثة من خالل استقراء الجدول ( )0-0بالرجوع إلى الجدول المرجعي

( )0-3أن حجم التأثير بالنسبة لمستوى:

 المالحظة :بلغت قيمة ( ،)15559( ) η2وبلغت قيمة ( ،)2.257( ) dوهذا يعني

أن حجم التأثير كبير جدا ،مما يدل على أن المتغير المستقل (استراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة) لها تأثير على المتغير التابع (مهارات التفكير المتضمنة في

اختبارات  )TIMSSفي مستوى المالحظة بدرجة كبيرة جدا من الفعالية لصالح

المجموعة التجريبية.
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 التفكير المنتج :بلغت قيمة ( ،)15458( ) η2وبلغت قيمة ( ،)1.838( ) dوهذا

يعني أن حجم التأثير كبير جدا ،مما يدل على أن المتغير المستقل (استراتيجية التعلم

المتمركز حول المشكلة) لها تأثير على المتغير التابع (مهارات التفكير المتضمنة في
اختبارات  )TIMSSفي مستوى التفكير المنتج بدرجة كبيرة جدا من الفعالية لصالح

المجموعة التجريبية.

 التطبيق :بلغت قيمة ( ،)15561( ) η2وبلغت قيمة ( ،)2.255( ) dوهذا يعني أن
حجم التأثير كبير جدا ،مما يدل على أن المتغير المستقل (استراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة) لها تأثير على المتغير التابع (مهارات التفكير المتضمنة في

اختبارات  )TIMSSفي مستوى التطبيق بدرجة كبيرة جدا من الفعالية لصالح

المجموعة التجريبية.

 حل المشكالت :بلغت قيمة ( ،)15622( )η2وبلغت قيمة ( ،)2.570( )dوهذا

يعني أن حجم التأثير كبير جدا ،مما يدل على أن المتغير المستقل (استراتيجية التعلم

المتمركز حول المشكلة) لها تأثير على المتغير التابع (مهارات التفكير المتضمنة في

اختبارات  )TIMSSفي مستوى حل المشكالت بدرجة كبيرة جدا من الفعالية لصالح
المجموعة التجريبية.

 التفسير :بلغت قيمة ( ،)15282( ) η2وبلغت قيمة ( ،)1.254( )dوهذا يعني أن
حجم التأثير كبير جدا ،مما يدل على أن المتغير المستقل (است ارتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة) لها تأثير على المتغير التابع (مهارات التفكير المتضمنة في

اختبارات  )TIMSSفي مستوى التفسير بدرجة كبيرة جدا من الفعالية لصالح

المجموعة التجريبية.

 بالنسبة لحجم التأثير للدرجة الكلية :بلغت قيمة ( ،)15779( ) η2وبلغت قيمة ()d
( ،)3.053وهذا يعني أن حجم التأثير كبير جدا ،مما يدل على أن المتغير المستقل
(استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة) لها تأثير على المتغير التابع (مهارات
التفكير المتضمنة في اختبارات  )TIMSSبدرجة كبيرة جدا من الفعالية لصالح
المجموعة التجريبية.

وقد أظهرت النتائج وجود فروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البعدي ،وأن هذه الفروق كانت لصالح

المجموعة التجريبية.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:
تتيح للطالبة نوعا من التعلم يعتمد على التفاعل النشط والمشاركة اإليجابية في األنشطة
المعدة ،كما تساعد الطالبة على تحمل المسؤولية أثناء التعليم كونها تضع حلوال محتملة
للمشكالت التي تواجهها ،األمر الذي يزيد من دافعيتها نحو الموقف التعليمي خاصة بعد إنجاز
المهام الموكلة إليها بنجاح واقتدار ،كما تسهم في إيجاد بيئة صفية محفزة للتفكير ،وذلك من
خالل التشجيع على التنافس ،والتعزيز ،والتغذية الراجعة ،وتنوع أساليب التقويم المختلفة ،مما
يؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة.
وتساعد الطالبة على تنظيم أفكارها وتسلسلها للمادة العلمية ،ومن جهة أخرى تزيد من ثقة
الطالبة بنفسها ومشاركتها في الحصة بفاعلية ،بحيث يصبح التعليم عملية تفاعلية بين الطالب
والمعلم ،كما تزيد من ثقة الطالبة بنفسها ،وهذا يتضح من خالل مساعدتها في التعبير عن
أفكارها ،واستكشافها لنقاط القوة لديها وابداعها ،كما تعمل على تشجيع الطالبات على تنمية
مهارات التفكير المختلفة ،فمن خاللها تتمكن الطالبات من تحويل الفكرة الرئيسة إلى عدة أفكار
جزئية ،بحيث توضح وتيسر مهام التعلم حتى يصل المتعلم إلى فهم الصورة الكلية للمهمة
المطلوبة.
وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة (بلجون)2717

و(اليعقوبي ،)2717،و(برغوث ،)2778،و(شارب ،)2778،و(السعدي ،)2770،والتي تؤكد
على استخدام استراتيجيات تعلم حديثة تسهم في تنمية مهارات التفكير على اختالف أنواعها بما

فيها مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات .TIMSS
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها :

ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على" :هل تحقق إستراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة في تنمية مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSلدى طالبات الصف الثامن

األساسي نسبة  %07فأعلي؟ "

ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضية التالية:

تحقق إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية مهارات التفكير المتضمنة في

اختبارات  TIMSSلدى طالبات الصف الثامن األساسي نسبة  %07فأعلى.
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وللتحقق من صحة هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام اختبار (ت) لعينة واحـدة والجـدول ()5-5
يوضح ذلك:
الجدول () 0-0
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمتوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية وبين المتوسط
الفتراضي  %07وقيمة "ت" ومستوى دللتها
م

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ت

قيمة
الداللة

مستوى الداللة

1

المالحظة

0.961

0.137

11.754

0.000

دالة لصالح
المتوسط

2

التفكير المنتج

0.874

0.143

7.502

0.000

دالة لصالح
المتوسط

3

التطبيق

0.899

0.137

8.946

0.000

دالة لصالح
المتوسط

4

حل المشكالت

0.862

0.238

4.201

0.000

دالة لصالح
المتوسط

5

التفسير

0.825

0.242

3.175

0.003

دالة لصالح
المتوسط

الدرجة الكلية

0.880

0.110

10.102

0.000

دالة لصالح
المتوسط

قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية ( )30وعند مستوى داللة ( 7.75
قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية ( )30وعند مستوى داللة ( 7.71

يتضح من الجدول السابق أن:

 
 )  تساوي 2.07
) تساوي 2.72

أولا -بالنسبة للمالحظة كأحد أبعاد الختبار:

كانت قيمة (ت( المحسوبة تساوي ( ،)11.054وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)7.71مما
يدل على أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لها تأثير كبير جدا في بعد المالحظة

لصالح المجموعة التجريبية.

ثاني ا -بالنسبة للتفكير المنتج كأحد أبعاد الختبار :

كانت قيمة (ت( المحسوبة تساوي ( ،)0.572وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)7.71مما يدل
على أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لها تأثير كبير جدا في بعد التفكير المنتج

لصالح المجموعة التجريبية.
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ثالثا -بالنسبة للتطبيق كأحد أبعاد الختبار :

كانت قيمة (ت( المحسوبة تساوي ( ،)8.947وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)7.71مما يدل
على أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لها تأثير كبير جدا في بعد التطبيق لصالح

المجموعة التجريبية.

رابع ا -بالنسبة لحل المشكالت كأحد أبعاد الختبار :

كانت قيمة (ت( المحسوبة تساوي ( ،)4.271وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)7.71مما يدل
على أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لها تأثير كبير جدا في بعد حل المشكالت

لصالح المجموعة التجريبية.

خامسا -بالنسبة للتفسير كأحد أبعاد الختبار :

كانت قيمة (ت( المحسوبة تساوي ( ،)3.105وهي دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)7.71مما يدل
على أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لها تأثير كبير جدا في بعد التفسير لصالح

المجموعة التجريبية.

سادسا -بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار :
كانت قيمة )ت( المحسوبة تساوي ( ،)17.172وهي أكبر من قيمة ) ت ( الجدولية التي

تساوي ( )2.07عند مستوى داللة ( ) 1510في جميع المهارات ،أي أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط الطالبات وبين المتوسط االفتراضي ولقد كانت الفروق لصالح المتوسط

الحسابي ،وهذا يعني أن تحصيل الطالبات أكبر من ( )%71الذي يمثل المتوسط االفتراضي
وبالتالي نقبل الفرضية البديلة أي :تحقق استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية

مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSلدي طالبات الصف الثامن األساسي نسبة

 %07فأعلى.

وترى الباحثة أن النتيجة السابقة تعود إلى :أن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لها أثر
فعال في تنمية بعض مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSلدى طالبات الصف
الثامن ،ويتضح ذلك من خالل مقارنة درجات طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية على
االختبار ،ولوحظ أيضا أن هناك فرقا داال إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية كما هو موضح

في الجدول السابق.
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وكذلك إلى أن الطالبات في المجموعة الضابطة قد درسن المضمون اإلعتيادي الذي لم

يتح لهن اكتسابا واسعا وعميقا لهذه المهارات وأهميتها ،بينما طالبات المجموعة التجريبية كن

على وعي وفهم لهذه المهارات وكيفية تطبيقها من خالل دليل المعلم المعد وفقا الستراتيجية

التعلم المتمركز حول المشكلة بطريقة جيدة ،وكما أن استخدام دليل المعلم لألنشطة وأوراق العمل
المتنوعة واألساليب غير اإلعتيادية في التدريس مثل طريقة المجموعات والمناقشة قد ساعد على

جذب انتباه طالبات المجموعة التجريبية للدروس المتضمنة فيه ومشاركتهن اإليجابية ،إضافة إلى
اإلعداد الجيد لدليل المعلم وتوفير مناخ صفي ديمقراطي ،واعطاء الفرصة للطالبات للتعبير عن

أفكارهن بحرية قد زاد من فهم الطالبات واستيعابهن بشكل أوسع و أفضل من طالبات المجموعة
الضابطة.

ثانيا :التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،فقد أثبتت االستراتيجية فاعليتها في تنمية بعض مهارات التفكير
المتضمنة في اختبارات  TIMSSفي العلوم العامة لدى طالبات الصف الثامن األساسي ،فإن

الباحثة توصي باألمور اآلتية:

 ضرورة تنويع االستراتيجيات واألساليب المستخدمة في تدريس العلوم العامة ،بحيث يتم
تفعيل االستراتيجيات التي تتيح فرص التفاعل والمشاركة اإليجابية مثل استراتيجية التعلم

المتمركز حول المشكلة.

 ضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين؛ لتدريبهم على كيفية توظيف استراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة في العلوم العامة ،وتوضيح دورها في تنمية مهارات التفكير
المتضمنة في اختبارات . TIMSS

 االهتمام بتعليم مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSللمعلمين ،عن طريق
ورشات العمل والدورات التدريبية؛ وذلك لصقل خبراتهم.

 ضرورة تبصير معلمي العلوم العامة بنتائج األبحاث والدراسات التي تناولت
اإلستراتيجيات البنائية؛ لالستفادة منها وتوظيفها في تنمية مهارات لتفكير المختلفة.

 إدراج هذه االستراتيجية في كتاب دليل المعلم للمنهاج بهدف تنويع طرق التدريس.
 االستفادة من الدراسة الحالية في تنفيذ أنشطة وتدريبات بشكل يماثل ما تم تنفيذه من
أنشطة وتدريبات في االستراتيجية.
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ثالثاً :المقترحات:
في ضوء أهداف الدراسة الحالية والنتائج التي توصلت إليها الباحثة ،فإنها تقترح إجراء المزيد
من البحوث والدراسات في المجاالت اآلتية:
 دراسة أثر استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على تنمية مهارات التفكير المختلفة.
 دراسة أثر توظيف مداخل استراتيجيات مختلفة على تنمية مهارات التفكير المتضمنة في
اختبارات . TIMSS

 برنامج مقترح لتدريب المعلمين أثناء الخدمة ،على استخدام استراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة في التدريس وأثره على أدائهم في التدريس وتحصيل طلبتهم.

 إجراء دراسة بعنوان :أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على تنمية
الذكاوات المتعددة ،والتفكير االستداللي.

 إجراء دراسة بعنوان :أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على تنمية
جانبي الدماغ والتفكير اإلبداعي.

 إجراء دراسة بعنوان :فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة الستراتيجية التعلم المتمركز حول
المشكلة على تنمية عمليات العلم والتفكير المنظومي.

 إجراء دراسات تقوم على برامج لتنمية مهارات التفكير التي تتناولها الدراسات الدولية.

 إجراء دراسة تقوم على تطوير قدرات المعلمين على تصميم االختبارات في ضوء
الدراسة الدولية .TIMSS
 ضرورة االهتمام بالدراسات الدولية المتعلقة بالرياضيات والعلوم ،وبناء اختبارات محلية
وفق الرؤية العالمية وتطبيقها بشكل مستمر داخل المدارس.
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المــــراجـــــــــع
أولا :المراجع العربية :
 -1أبو المجد ،هيام (  .) 2779أثر برنامج مقترح فى التربية األسرية قائم على
استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية المهارات الحياتية والوعي الصحي
لدى طالبات كلية التربية بسوهاج ،رسالة دكتوراة (غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة

سوهاج ،جمهورية مصر العربية .متاح على الموقع االلكتروني:
))http://drkhaledomran.blogspot.co.uk/2010/01/blog-post.html

تاريخ الزيارة:

)20/10/2012( 10:00 p.m

 -2أبو جادو ،صالح؛ نوفل ،محمد ( .)2770تعليم التفكير :النظرية والتطبيق ،عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 -3أبو دقة ،سناء ( .)2778القياس والتقويم الصفي المفاهيم واإلجراءات لتعلم فعال
ط ،3غزة :دار أفاق للنشر والتوزيع.

 -4أبو عالم ،رجاء ( .)2717مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،القاهرة :دار
النشر للجامعات.

 -5أبو غالي ،سليم (  .) 2717أثر توظيف استراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) على
تنمية مهارات التفكير المنطقي في العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي ،رسالة
ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -7أبو غلوة ،نعيم (  .) 2711األخطاء الرياضية الشائعة لدى طلبة الصف الثامن
األساسي بفلسطين في ضوء الدراسة الدولية  TIMSS 2,,7وفاعلية برنامج مقترح

لعالجها .رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.

 -0أبو لبدة ،خطاب ( .)2778التقرير الوطني األردني عن الدراسة الدولية للرياضيات

والعلوم لعام  ،) TIMSS 2007 ( 2770المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

المملكة األردنية الهاشمية .متاح على الموقع االلكتروني:
تاريخ الزيارة:

http://www.moe.gov.jo
(2/12/2012) 08:00 pm
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 -8أو ناهية ،صالح الدين ( .)2779دليل الباحث في إعداد خطة البحث وتنفيذها وكتابة
الرسالة الجامعية ،الطبعة األولي ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.

 -9أبو مهادي ،صابر(  .) 2711مهارات التفكير الناقد المتضمنة في منهاج الفيزياء

للمرحلة الثانوية ومدى اكتساب الطلبة لها ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة .

 -17أحمد ،حمد ( :)2770تقييم منظومة المنهج في التعليم الثانوي والتجاري في ضوء

مهارات التفكير ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،ع ( ،)127ص ص 13

.58

 -11األستاذ ،محمود؛ مطر ،ماجد ( .)2771أساسيات المناهج ،الطبعة األولي غزة.
 -12أمبوسعيدي ،عبداهلل ( .)2772فاعلية استراتيجية التعلم المبني على المشكلة في تدريس
األحياء على التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالتعلم لدى طالبات الصف العاشر ،مجلة

العلوم التربوية ،العدد  ،13ص ص  ،90-70يوليو  2770م.

 -13إسماعيل ،جالل؛ صديق ،محفوظ (  .)2717أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكالت في رسم منحنيات الدوال على تحصيل طالب الرياضيات بجامعة تبوك

مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،ج  ،1العدد  ،159ص ، 77-13

2717م.

 -14برغوث ،محمود (  .) 2778أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

على تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة،رسالة
ماجستير(غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -15بلجون ،كوثر(  .) 2717فاعلية نموذج ( ويتلي ) للتعليم المتمركز حول المشكالت في

تنمية مهارات التفكير الناقد لدى تلميذات المرحلة المتوسطة في مادة العلوم ،مجلة
دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد  ،174ص ص 2717 ،159-179م.

 -17بلفقيه ،نجيب ( .)2779دراسة أثر تطبيق سلسلة مناهج العلوم المترجمة علي تحصيل
طالب الصف الرابع بدولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء نتائج اختبارات

 ،TIMSS 2770مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،ع (،)140ص ص 70
.88

 -10البنعلي ،غدنانة ( .)2775مدى استخدام معلمي الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير
في تدريس تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة قطر ،رسالة الخليج العربي ،ع ( ،)97ص

ص .111-79
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 -18بيرم ،أحمد ( .)2772أثر استخدام إستراتيجية المتناقضات على تنمية مهارات التفكير

الناقد في العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير (غير
منشورة) ،كلية التربية ،برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة

األقصي ،غزة.

 -19جبر ،يحيي ( .)2717أثر توظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية في تنمية

المفاهيم ومهارات التفكير البصري بالعلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي ،رسالة
ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -27الجدبة ،صفية ( .)2711فاعلية توظيف إستراتيجية التخيل الموجه في تنمية المفاهيم
ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي ،رسالة

ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -21جروان ،فتحي ( .)2772تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات ،عمان :دار الفكر العربي.
 -22الجندي ،أمنية ( .)2773أثر نموذج ويتلي في تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلم

األساسية والتفكير العلمي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم ،مجلة

التربية العلمية ،المجلد ( ،)7العدد ( ،)1ص ص.87-55

 -23الحذيفي ،خالد ( .)2772فاعلية إستراتيجية التعليم المرتكز على المشكلة في تنمية

التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تلميذات المرحلة المتوسطة ،المؤتمر

العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،العدد (،)91
ديسمبر ص ص . 179-123

 -24حسن ،عزت عبد الحميد ( .)2711اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام
برنامج  ،SPSS18القاهرة :دار الفكر العربي.

 -25الحمداني ،موفق وآخرون ( .)2777مناهج البحث العلمي :الكتاب األول أساسيات
البحث العلمي ،ط ،2عمان :جامعة عمان العربية للد ارسات العليا.

 -27دائرة المعارف العربية )  .( 2009االمتحان الدولي  TIMSSلطالب الصف الثامن

)نشرة صادرة عن دائرة المعارف العربية( ،دائرة المعارف العربية ،فلسطين المحتلة ،ص
.13

 -20رمضان ،حياة( .)2778فاعلية استراتيجية (كون-شارك-استمع-ابتكر) )(F-S-L-C

في تنمية بعض مهارات التفكير العليا والمفاهيم العلمية في مادة العلوم لدي تالميذ الصف

الخامس االبتدائي ،مجلة التربية العلمية ،المجلد ( ،)11ع ( ،)3ص ص .197-145

 -28زيتون ،حسن )  .( 2003تعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة ،ط1
عالم الكتب ،القاهرة ،مصر.
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-29زيتون ،حسن؛ زيتون ،كمال ( .)2773التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية
الطبعة األولي ،القاهرة :عالم الكتب.

-37زيتون ،عايش ( .)2770النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم ،عمان :دار
الشروق للنشر والتوزيع.

 -31سعادة ،جودت ( .) 2775تدريس التفكير (مع مئات األمثلة التطبيقية) ،عمان :دار
الشروق للنشر والتوزيع.

 -32سعادة ،جودت ( .) 2779تدريس التفكير (مع مئات األمثلة التطبيقية) ،عمان :دار
الشروق للنشر والتوزيع.

 -33السعدي ،محمد (  .) 2770فعالية تدريس وحدة التلوث البيئي باستراتيجية التعلم

المتمركز حول المشكلة في تنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي

بمحافظة بيشة ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة الملك خالد ،أبها.

متاح على الموقع االلكتروني:
تاريخ الزيارة:

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABSA/absa9959.pdf
)3/11/2010( 10:00p.m

 -34سليم ،محمد( .)1997أضواء على تطوير مناهج العلوم في التعليم العام ندوة التربية
العلمية و متطلبات التنمية في القرن الحادي والعشرين ،مجلة الجمعية المصرية للتربية
العلمية ،جامعة عين شمس ،العباسية.

 -35شارب ،مرتضي (  .) 2778أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت
على التحصيل وأنماط التعلم والتفكير والتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة

اإلعدادية ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة أسيوط ،جمهورية مصر
العربية .متاح على الموقع االلكتروني:
تاريخ الزيارة:

http://wessam.allgoo.us/t12684-topic
)10/11/2010( 06:00p.m

 -37شاهين ،عبد الحميد ( :)2717استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم
وأنماط التعلم ،الدبلوم الخاصة في التربية ،جامعة االسكندرية .متاح على الموقع

االلكتروني :
http://site.iugaza.edu.ps/floolo/files
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تاريخ الزيارة:
)(15/11/2012
 -30شحادة ،ريم (  .) 2770أثر برنامج التحفيز الذهني في العلوم على تنمية التفكير

الستدللي لعينة من طالبات المرحلة األساسية العليا وتحصيلهم في امتحان

 ،TIMSSرسالة ماجستير (غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة .

 -38الشهراني ،محمد (  .) 2717أثر استخدام نموذج ويتلي في تدريس الرياضيات على
التحصيل الدراسي والتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس البتدائي ،رسالة دكتوراة

(غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية ،متاح على

الموقع االلكتروني:
تاريخ الزيارة:

http://www.elms4mps.com/mod/forum/discuss.php
)(16/11/2012

 -39الشوبكي ،فداء ( :)2717أثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهارات

التفكير البصري بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر ،رسالة ماجستير

(غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة .

 -47عبد الحكيم ،شيرين (  .) 2775فعالية استخدام نموذج ويتلي للتعلم البنائي في تنمية

التحصيل والتفكير الرياضي لدى طالب الصف األول الثانوي في مادة الرياضيات،مجلة
تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،المجلد (.)8

 -41العتوم ،عدنان والجراح ،عبد الناصر ( :)2779تنمية مهارات التفكير ،عمان :دار
المسيرة.

 -42عبيدات ،ذوقان وأبو السميد ،سهيلة )  .( 2005الدماغ والتعليم والتفكير ،ط ،2عمان
دار ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع.

 -43عرام ،ميرفت (  .) 2712أثر استخدام استراتيجية  K.W.Lفي اكتساب المفاهيم
ومهارات التفكير الناقد في العلوم لدى طالبات الصف السابع األساسي ،رسالة
ماجستير(غير منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 -44عفانة ،عزو؛ نبهان ،سعد (  .) 2774مستوي الجودة في تحصيل الرياضيات باستخدام
اختبار تيمس ( )TIMSSواالتجاه نحو تعلمها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

المؤتمر التربوي األول :التربية في فلسطين ومتغيرات العصر ،الجامعة اإلسالمية
فلسطين 24-23 ،نوفمبر ،الجزء األول.
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 -45الغامدي ،حنان (  .) 2717خصائص المدرسة في الدول ذات التحصيل المرتفع
(الصين وسنغافورة) و ذات التحصيل المنخفض (السعودية) في اختبارات الدراسة الدولية

للرياضيات والعلوم  ،TIMSS 2007مركز الختبارات الدولية ،السعودية .متاح على
الموقع االلكتروني:

www.moudir.com
)(20/11/2012

تاريخ الزيارة:

 -47القاسمية ،شريفة ( .)2717دراسة تحليلية لمناهج علوم الحلقة الثانية من التعليم

األساسي بسلطنة عمان في ضوء مهارات التفكير ،مجلة التربية العلمية ،المجلد ()13

ع ( ،)1ص ص .88-35

 -40قسم العالقات واإلعالم التربوي ( .)2775تنظيم ورشة حول الدراسة الدولية في
الرياضيات والعلوم ( ،)Timss 2007محافظة ظفار .متاح على الموقع االلكتروني
http://www.moedhofar.net

تاريخ الزيارة:
(5/12/2012) 09:00 am

 -48القطراوي ،عبد العزيز (  .) 2717أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية

عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي
رسالة ماجستير(غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.

 -46الكيالني ،عبد اهلل وآخرون ( .)2711القياس والتقويم في التعلم والتعليم ،منشورات
جامعة القدس المفتوحة ،أم السماق – عمان :األردن.

 -57لجنة الترجمة والتعريب )  .( 2006تعليم مهارات التفكير (مداخل وتدريبات عملية)
دار الكتاب الجامعي ،العين ،اإلمارات العربية المتحدة.

 -51المجبر ،محمد (  .) 2777مستوى مهارات التفكير العلمي لدى طلبة الصف الثامن

وعالقتها بميولهم واستطالعهم العلمي ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،كلية التربية

الجامعة اإلسالمية ،غزة .

 -52المصدر ،فاطمة ( .)2717مهارات التفكير في التكنولوجيا المتضمنة في كتاب

التكنولوجيا للصف العاشر األساسي ومدى اكتساب الطلبة لها ،رسالة ماجستير (غير
منشورة) ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة .
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 -53مصطفي ،محمد (  .) 2770خطوط عريضة الستراتيجية مقترحة لنشر وتفعيل نتائج
الدراسة الدولية ،مؤتمر نوعية التعليم في فلسطين ،واقع وطموحات وتحديات ،و ازرة التربية
والتعليم العالي ،فلسطين.

 -54مصطفى ،مصطفى ( .)2711تنمية مهارات التفكير ،عمان :دار البداية.
 -55مطر ،محمد ( .)2770خطوط عريضة الستراتيجية مقترحة لنشر وتفعيل نتائج الدراسة
الدولية  ،TIMSS 2007ورقة بحثية بعنوان نوعية التعليم في فلسطين :واقع وطموحات
وتحديات ،فلسطين ،المؤتمر التربوي الفلسطيني ديسمبر  ،2007ص ص.17 2

 -57مطر ،محمد( .)2779نتائج أولية لطلبة فلسطين في المشاركة الثانية في دراسات
التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم  ،TIMSS 2007فلسطين ،مجلة مسيرة
التربية والتعليم العالي ،السنة  ،13العدد  ،64مارس  ،2009ص.6

 -50مطر ،محمد وآخرون ( .)2775التقرير الوطني حول نتائج فلسطين ضمن دراسة

التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم ( ،TIMSS 2007تقرير صادر عن دائرة
القياس والتقويم) ،فلسطين ،وزارة التربية والتعليم العالي ،ص.53-2

 -58مطر ،محمود ( .)2778مستوى توافر المهارات الرياضية المتضمنة في اختبارات
الدراسة الدولية  TIMSS 2007في أسئلة كتب الرياضيات للصف الرابع األساسي ،المؤتمر
التربوي :نحو تطوير نوعية التعليم في فلسطين ،الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية.

 -59ملحم ،سامي ( .)2777القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ،ط ،2عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع.

 -77نشوان ،يعقوب ( .)1997الجديد في تعليم العلوم ،الطبعة الثانية ،عمان :دار الفرقان
للطباعة والنشر.

 -71نوفل ،محمد ( .)2778تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات العقل
عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 -72هارمن ،ميريل ( .)2777استراتيجيات لتنشيط التعلم الصفي :دليل للمعلمين /ترجمة
مدارس الظهران األهلية ،الدمام :دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع.

 -73همالن ،علي ( .)2711نشرة تعريفية عن اإلختبارات الدولية ،مدرسة مسلية اإلبتدائية
للبنين ،متاح على الموقع اإللكتروني:
تاريخ الزيارة:

http://www. masleahschool.org/popup.php
(8/12/2012) 06:30 am
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 ) نشرة صادرة عن دائرة، فلسطين أمام تحد جديد.)2777(  و ازرة التربية والتعليم العالي-74
. فلسطين، وزارة التربية والتعليم العالي،(القياس والتقويم

 برنامج تقني يوظف استراتيجية التعلم المتمركز.) 2717 (  عبد الحميد، اليعقوبي-75
حول المشكلة لتنمية مهارات التفكير المنظومي في العلوم لدى طالبات الصف التاسع
. غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية،) رسالة ماجستير(غير منشورة،بغزة
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ملحق رقم ()1
ق ائمة بأسماء السادة المحكمين

م.

االسم

الدرجة
العلمية

التخصص

مكان العمل

.1

جمال الزعانين

أستاذ مشارك

مناهج وطرق تدريس

جامعة األقصى -غزة

.2

حسن مهدي

أستاذ مشارك

مناهج وتكنولوجيا التعليم

جامعة األقصى -غزة

.3

وائل العاصي

أستاذ مشارك

مناهج وطرق تدريس

جامعة األقصى -غزة

.4

جواد الشيخ خليل

دكتوراة

مناهج وطرق تدريس

مشرف تربوي -مديرية التربية

.5

سليم أبو غالي

ماجستير

مناهج وطرق تدريس

معلم مدرسة النيل للبنين

.7

حمدان األغا

ماجستير

مناهج وطرق تدريس

معلم مدرسة كمال ناصر

.0

نعيم أبو غلوة

ماجستير

مناهج وطرق تدريس

جامعة القدس المفتوحة -غزة

.8

عبير أبو عيادة

ماجستير

مناهج وطرق تدريس

معلم مدرسة ذكور دير البلح

.9

هاني صرصور

ماجستير

مناهج وطرق تدريس

جامعة األقصى -غزة

.17

عطاف أبو حسان

بكالوريوس

علوم عامة

معلم مدرسة بنات الرمال

.11

اعتماد أبو غلوة

بكالوريوس

علوم عامة

معلم مدرسة بيت الهيا الجديدة

علوم عامة

اجتماعيات
كيمياء

علوم عامة

علوم عامة
رياضيات

لغة انجليزية
لغة عربية
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والتعليم

األساسية للبنين

اإلبتدائية (ب)

اإلعدادية للبنات

ملحق رقم ()2
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامــعة األزهــر  -غـزة
عمــادة الدراسـات العـليا
كليــــة التــربيـــة
قسم المناهج وطرق التدريس

السيد الف اضل  _____________________ :حفظه اهلل ورعاه.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...
الموضوع  :تحكيم قائمة مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات TIMSSفي العلوم للصف الثامن األساسي.

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:

"أثر توظيف ا ستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية بعض مهارات التفكير المتضمنة في
اختبارات  TIMSSفي العلوم لدى طالبات الصف الثامن بغزة" ،للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية

بجامعة األزهر.

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتحليل اختبارات TIMSSبهدف تحديد قائمة مهارات التفكير التي

تتضمنها االختبارات؛ من أجل تنميتها باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة،حيث تعتبر القوائم
أدوات لرسالة الماجستير المسجلة بالعنوان السابق.

لذا نرجو من سيادتكم التكرم باالطالع على مهارات التفكير ثم إبداء رأيكم ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم في هذا

المجال من حيث:
اإلجرئي للمهارة.
ا
مدى مالءمة التعريف
مدى شمولية مها ارت التفكير الختبارات . TIMSS
حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعيةً اهلل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
الباحثة
نهاد حاتم شقورة

البيانات الشخصية للمحكم:

االسم......................... :

الدرجة العلمية...................:

التخصص................... :

مكان العمل.....................
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ملحق رقم ()3
قائمة مهارات التفكير
مهارات التفكير:
عمليات عقلية محددة يتم ممارستها واستخدامها عن قصد في معالجة المعلومات
والبيانات لتحقيق أهداف تربوية متنوعة تتراوح بين المالحظة والتفسير والتطبيق؛ إلى التفكير
المنتج وصوال الى حل المشكالت ،وهي تلك المتضمنة في اختبارات. TIMSS
التعريف

الرقم

المهارة

.1

المالحظة

.2

التفسير

القدرة على إضفاء معني علي خبراتنا الحياتية أو

.3

التطبيق

القدرة على استخدام المفاهيم والقوانين والحقائق

.4

التفكير المنتج

.5

حل المشكالت

القدرة على إدراك الخصائص المادية لشيء ما.
استخالص معنى منها.

والنظريات التي سبق أن تعلمها الطالب لحل مشكلة

تعرض له في موقف جديد.
القدرة على تقديم العديد من األفكار ،تقديم األفكار
المتنوعة ،تقديم األفكار غير المألوفة ،واضافة

التجويد والتجديد للفكرة.

القدرة على تحديد المشكلة ،عرض المشكلة ،اختيار
خطة للحل ،تنفيذ الخطة ،تقييم الحل.

مالحظات المحكم.............................. :

الباحثة
نهاد حاتم شقورة
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ملحق رقم ()4
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامــعة األزهــر  -غـزة
عمــادة الدراسـات العـليا
كليــــة التــربيـــة
قسم المناهج وطرق التدريس

السيد الف اضل  _____________________ :حفظه اهلل ورعاه.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...
الموضوع  :تحكيم اختبار مهارات التفكير
تقوم الباحثة بإجراء بحث تربوي بعنوان:

"أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية بعض مهارات التفكير

المتضمنة في اختبارات  TIMSSفي العلوم لدى طالبات الصف الثامن بغزة" ،للحصول على
درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة األزهر.
لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار في ضوء خبرتكم في هذا المجال من حيث:
 صياغة عبارات اإلختبار.
 مطابقته للمقرر الدراسي.

 مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار.
 وما ترونه مناسبا.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعيةً اهلل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
الباحثة
نهاد حاتم شقورة
البيانات الشخصية للمحكم:

االسم......................... :

الدرجة العلمية...................:

التخصص................... :

مكان العمل.....................:
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ملحق رقم ()5
عزيزتي الطالبة :
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يهدف االختبار الذي بين يديك إلى قياس مدى اكتسابك لمهارات التفكير المتضمنة في
اختبارات  TIMSSبوحدة لالصوت) ،ووحدة لالضوء) في مبحث العلوم العامة.
والمهارات هي( :المالحظة ،التفكير المنتج ،التطبيق ،حل المشكالت ،التفسير).
شاكرين لك حسن تعاونك ،ونرجومنك قراءة تعليمات االختبار بكل عناية ودقة ،علما

بأن هذا االختبار ليس له عالقة بالدرجات المدرسية وانما لغرض البحث العلمي.

تعليمات اإلختبار:
-1
-2
-3
-4
-5

زمن االختبار محدد بحصة واحدة )  ( 45دقيقة.
نو األسئلة ل  :)2لاالختيار من متعدد) و لمقالي قصير).
يتكون اإلختبار من ل  ) 31فقرة.
يرجى قراة األسئلة بشكل جيد قبل البدء باإلجابة.
يرجى وضع رمز اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلة بوضع إشارة ()
أمام رمز اإلجابة الصحيحة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحثة
نهاد حاتم يوسف شقورة
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اختبار مهارات التفكير
الدرجة...................... :

اسم الطالبة …………..……... :

ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ثم انقليها إلى مفتاح ورقة

اإلجابة:

 -0إن لون مادة ما كالتفاحة مشابه للون الموجات الضوئية؟
أ -التي تنتقل عبر المادة.
ب -التي تمتصها المادة.
ج -التي تعكسها المادة.
د -التي تنتقل حول المادة.
 -2عند مقارنة الموجات الصوتية كبيرة السعة بالموجات الصوتية صغيرة السعة ،فإن
الموجات الصوتية كبيرة السعة لديها ؟
أ -طاقة أقل وصوتها أهدأ.
ب -طاقة أكثر وصوتها أعلى.
ج -الطاقة ذاتها وصوتها أهدأ.
د -الطاقة ذاتها وصوتها أعلى.
ُ -3يسمع صوت عندما تضرب أحد أوتار العود .ماذا يحصل للصوت عندما تضرب الوتر
بقوة أكبر؟

أ -تبقى شدة الصوت نفسها ،لكن درجته تزداد.
ب -تبقى درجة الصوت نفسها ،لكن شدته تزداد.
ج -تزداد كل من درجة الصوت وشدته.
د -تبقى كل من الدرجة والشدة كما هي.
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 -0يمكن لطواقم قاربين في البحر التصال مع بعضهما البعض بالنداء ،لماذا ل يمكن أن
يتم ذلك بين سفينتين فضائيتين تفصل بينهما نفس المسافة في الفضاء؟
أ -الصوت ينعكس بصورة أكبر في الفضاء.
ب -الضغط عالي جدا في داخل السفن الفضائية.
ج -السفن الفضائية أسرع من الصوت.
د -عدم وجود الهواء في الفضاء النتقال الصوت خالله.
 -0يصنع الضوء المتوهج الموجود بالقرب من جدار ،دائرة صغيرة من الضوء على
الجدار ،مقارنة بالدائرة التي يصنعها الضوء لو كان بعيد ا عن الجدار.
هل يصل مزيدا من الضوء إلي الجدار لو كان الضوء بعيدا جدا عن الجدار؟ أو لو أبعدنا
الضوء كثي ار عن الجدار؟
أ -نعم.
ب -ال.
 -6محمد وأحمد كل منهما صنع مصباح ا كهربائي ا من بطاريات ولمبة .مصباح محمد
يحتوي على عاكس للضوء ،بينما مصباح أحمد ل يحتوي على عاكس.
أي المصباحين يشع ضوءا أكثر على جدار يبعد  5أمتار عن المصباح؟
أ -محمد.
ب -أحمد.

أحمد

محمد
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 -7شعاع من الضوء يسقط على مرآة مستوية كما بالشكل التالي :

أي من الصور التالية توضح انعكاس الشعاع؟
أA -
بB -
جC -
دD -
 -8عندما تسقط أشعة من الضوء األبيض على قميص شخص ،فإن قميصه يظهر باللون
األزرق .لماذا يظهر القميص باللون األزرق؟
أ -يمتص القميص جميع الضوء األبيض ويحول معظمه إلي الضوء األزرق.
ب -يعكس القميص الجزء األزرق من الضوء ويمتص جميع األلوان األخري.
ج -يمتص القميص فقط الجزء األزرق من الضوء.
د -يطلق القميص ضوء األزرق
 -9وضع مصباح صغير على بعد ( )2,سم من بطاقة مربعة ووضعت البطاقة المربعة
على بعد ( )2,سم من لوح ملصقات كما في الشكل .طول ضلع ظل البطاقة المربعة
على لوح الملصقات يساوي ( )0,سم.
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إذا تم تحريك لوح الملصقات ( )0,سم إلي اليمين بحيث يصبح على بعد ( )8,سم من
المصباح ،كم سيكون ضلع ظل البطاقة؟
أ 5 -سم.
ب 17 -سم.
ج 15 -سم.
د 27 -سم.
-17شعاع ضوئي يسقط على مرآة كما يبين الشكل التالي:

أي من الرسومات التالية توضح أفضل اتجاه للضوء المنعكس؟
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 -11وضعت شمعة على قاعدة ذات خطوط متعامدة أمام مرآة كما في الشكل .عند أي نقطة
سيظهر انعكاس الشمعة؟
أ -النقطة .A
ب -النقطة .B
ج -النقطة .C
د -النقطة .D

 -12يستطيع شخص ما وهو في غرفة معتمة أن يري بوضوح شخص ا آخرا في الخارج
بالنهار .بينما ل يستطيع شخص في الخارج رؤية الشخص الموجود داخل الغرفة .لماذا يحدث
ذلك؟
أ -ال يوجد ضوء كاف ينعكس عن الشخص الذي بداخل الغرفة.
ب -ال تستطيع األشعة الضوئية المرور مرتين من خالل النافذة.
ج -ال يمر الضوء الخارجي من خالل النوافذ.
د -أشعة الشمس ليست بشدة المصادر األخري للضوء.
 -13الضوء يمر أسرع خالل :
أ -الهواء.
ب -الزجاج.
ج -الماء.
د -الفراغ.
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أجب عن األسئلة التالية:
-00إشرح بإيجاز كيف تساعد النظارات الطبية والعدسات الالصقة بعض الناس ليروا بشكل
أوضح؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
-00يبين الشكل أدناه فرشاة رسم موضوعة على رف أمام مرآة مستوية .ارسم صورة الفرشاة
كما تراها في المرآة .لمساعدتك استخدم أنماط الخطوط المبينة على الرف.

-06كانت منى تنظر من نافذتها في ليلة عاصفة .فشاهدت برق ا ثم سمعت رعد ا بعد ثوان
قليلة .فسر لماذا شاهدت البرق قبل سماعها الرعد؟
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-07يبين الشكل شعاع ا من ضوء الشمس يخترق منشورا زجاجي ا .صف ما سيشاهد على
الشاشة.
(يمكنك الرسم على الشكل للمساعدة في تفسير إجابتك)

-08الشكل التالي يظهر جرس كهربائي موضوع داخل جرة تم تشغيل الجرس الكهربائي ومن
ثم سماع صوت الجرس .ماذا سوف يحدث لصوت الجرس عند تفريغ الهواء من الجرة؟

-09الشكل التالي يظهر منظار (بيرسكوب) تستخدمه مريم لتنظر إلى الجدار .ارسم مسار
شعاع الضوء الذي سيسلكه خالل المنظار باستخدام األسهم ؟
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-2,يوضح الشكل قلم ا موضوع ا على رف أمام مرآة .ارسم صورة لهذا القلم كما تراه في
المرآة .استخدم أنماط الخطوط على الرف لمساعدتك في الرسم.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق

021

ملحق رقم ()6
مفتاح اإلجابة النموذجية الختبارمهارات التفكير
الصف.............:
الشعبة..............:

اسم الطالبة..................:
المدرسة....................:

البدائل

رقم
السؤال

أ

ب



3
2



0




3


3
3



7




4



9
33




33
32

ج

د




30

-00كبار السن عادة مايعانون من طول النظر وفيه :تقع الصور خلف الشبكية ،ويكون هناك
نقص في تحدب العدسة ،فيعالج بوضع عدسة محدبة فتقع الصور علي الشبكية فيري بوضوح.
أما صغار السن فعادة مايعانون من قصر النظر وفيه :تقع الصور أمام الشبكية ،ويكون هناك
زيادة في تحدب العدسة ،فيعالج بوضع عدسة مقعرة فتقع الصور علي الشبكية فيري بوضوح.
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-15

-17ألن سرعة الضوء أكبر بكثير من سرعة الصوت.

-10يتحلل الشعاع إلى سبعة ألوان (ألوان الطيف المرئي وهي( :أحمر ،برتقالي ،أصفر ،أخضر
أزرق ،نيلي ،بنفسجي) و لكل لون معامل انكسار مختلف عن اآلخر ،وزاوية انحراف مختلفة عن

اآلخر.

 -18في حال تفريغ الهواء فإننا لن نستطيع سماع الصوت (ألن الصوت يحتاج لوسط مادي
إلنتقاله).

-19

-27
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ملحق رقم ()7

بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الف اضل  _____________________ :حفظه اهلل ورعاه.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...
الموضوع  :تحكيم دليل معلم
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" :أثر توظيف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية
بعض مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSفي العلوم لدى طالبات الصف الثامن

بغزة" ،للحصول على درجة الماجستير في كلية التربية بجامعة األزهر.

وتتطلب بعض إجراءات الدراسة إعداد دليل المعلم وفقا الستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة ،لذا أرجو

من سيادتكم التكرم بقراءة الدليل وابداء وجهة نظركم فيه من حيث:
 السالمة العلمية واللغوية.

 مدى صحة التحضير ،ومدى ارتباط أهداف كل درس بالموضوع.
 مناسبة أسئلة التقويم.
 حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وداعيةً اهلل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...
الباحثة
نهاد حاتم شقورة

البيانات الشخصية للمحكم:
االسم......................... :

الدرجة العلمية...................:

التخصص................... :

مكان العمل.....................:
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ملحق رقم ()8
دليل المعلم لتدريس الوحدة السابعة والوحدة الثامنة من كتاب العلوم العامة للصف
الثامن األساسي وفقا لستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على معلم البشرية الخير محمد ، أما بعد:

يمتاز العصر الذي نعيش فيه بسرعة التطور والتغير ،حيث يعتبر االنفجار المعرفي

والتطورات التقنية المعاصرة من أهم سماته ،ولقد أصبح المتعلم أمام كم هائل من المعارف

والمعلومات والمفاهيم؛ لذا فإن الحاجة ملحة لألخذ بيده من خالل التطوير والتجديد في أساليب
التدريس ،وأساليب التعلم الكفيلة بتنشئته واعداده ليواكب هذا التطور المتسارع في المعرفة
والمعلومات.

إن اختيار االستراتيجية المناسبة لتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة لها أثر كبير في

تحقيق األهداف المنشودة من المادة التعليمية ،وعموما كلما كان اشتراك الطالب أكبر كلما كانت

اإلستراتيجية أفضل ،ومن استراتيجيات التدريس التي يكون الطالب فيها ايجابيا وفعاال قادر على
إعمال عقله متكيفا مع واقعه وعصره استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.

أخي المعلم/أختي المعلمة تضع الباحثة بين يديك دليال لتدريس وحدتي (الصوت حركة
موجية) ،و(الضوء والبصريات) ،المقررتين على الصف الثامن األساسي ،حيث يقدم بعض

اإلرشادات واالجتهادات التي تساعدك أثناء تدريسك للوحدتين وتدفع العملية التعليمية إلى االتجاه

الصحيح من خالل تدريب الطالبات من قبل المعلم على كيفية استخدام استراتيجية التعلم
المتمركز حول المشكلة .وقد تضمن هذا الدليل على:

 -1نبذة عن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.
 -2نبذة عن مهارات التفكير المتضمنة في اختبارات  TIMSSالمراد تنميتها.
 -3أهداف تدريس الوحدتين.

 -4الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدتين المختارتين.
 -5تخطيط وتنفيذ الدروس باستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بطريقة تنمي مهارات
التفكير لدى طالبات الصف الثامن األساسي حيث تضمنت خطة كل درس على مايلي
 األهداف السلوكية لكل درس.

 األدوات المطلوبة لتنفيذ األنشطة.
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 إجراءات تنفيذ الدرس.

 تحديد أساليب التقويم وقد تضمن:
 التقويم القبلي :لتحديد الخبرات السابقة في بنية الطالب المعرفية. -التقويم التكويني :لتقديم تغذية راجعة عن سير العمل.

 التقويم الختامي :للحكم على مدى تحقيق األهداف المرجوة. -تحديد الواجبات البيتية.

والباحثة اذ تضع هذا الدليل بين يديك ،فإنها تقدم اجتهادات وارشادات وتترك لك المجال

إلظهار قدراتك ،وخبراتك ،وابداعاتك في وضع البدائل ،أو األنشطة المتنوعة ،أو إضافة الجديد
إلى المحتوى.

أوالً :نبذة عن استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:
تعرف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة بأنها( :موقف تعليمي يتحقق في

ثالث مراحل :المهام ،والمجموعات المتعاونة ،والمشاركة ،بحيث تبني الطالبة معارفها من خالل

المناقشة والمشاركة إليجاد حل للمهام؛ ليس بهدف الوصول إلى الحل فقط بل لتحقيق اإلثارة
والمتعة في التعلم والقدرة على ممارسة التفكير العلمي).
تتكون هذه االستراتيجية من ثالثة عناصر أساسية هي المهام  ،Tasksالمجموعات
المتعاونة  ،Cooperative Groupsوالمشاركة .Sharing

فالتدريس بهذه االستراتيجية يبدأ بمهمة تتضمن موقفا مشكال يجعل المتعلمين يستشعرون

وجود مشكلة ما ،ثم يلي ذلك بحث المتعلمين عن حلول لهذه المشكلة من خالل مجموعات

صغيرة كل على حده ،ويختتم التعلم بمشاركة المجموعات بعضها البعض في مناقشة ما تم

التوصل إليه.

مهارات التفكير:

عمليات عقلية محددة يتم ممارستها واستخدامها عن قصد في معالجة المعلومات والبيانات

لتحقيق أهداف تربوية متنوعة تتراوح بين المالحظة والتفسير والتطبيق؛ إلى التفكير المنتج وصوال
الى حل المشكالت.
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وتشمل اختبارات  TIMSSالمهارات التالية:
 -1مهارة المالحظة :هي قدرة الفرد على إدراك الخصائص المادية لشيء ما.

 -2مهارة التفسير :عبارة عن عملية عقلية غايتها إضفاء معنى على خبراتنا الحياتية أو
استخالص معنى منها ،والتفسير مهارة متقدمة تشمل المهارات األولية التالية (االستنتاج
والتنبؤ).

 -3مهارة التطبيق :هي استخدام المفاهيم والقوانين والحقائق والنظريات التي سبق أن تعلمها
الطالب لحل مشكلة تعرض له في موقف جديد.

 -4مهارة التفكير المنتج :تظهر من خالل تقديم العديد من األفكار ،تقديم األفكار المتنوعة
تقديم األفكار غير المألوفة ،واضافة التجويد والتجديد للفكرة.

 -5مهارة حل المشكالت :تعتمد على الخطوات التالية :

(تحديد المشكلة ،عرض المشكلة ،اختيار خطة للحل ،تنفيذ الخطة ،تقييم الحل).
أولا  :الوحدة السابعة (الحركة الموجية والصوت) وتشتمل علي:

الفصل األول  :الحركة الموجية.

الفصل الثاني  :الصوت حركة موجية.

ويضم الفصل الثاني أيضا تطبيقات على األمواج فوق السمعية.

األهداف العامة للوحدة:

يمكن تحديد األهداف العامة للوحدة على النحو التالي:
 يتعرف على كيفية انتقال الصوت في األوساط المختلفة. يفرق بين سرعة الموجة وسرعة جزيئات الوسط الناقل للموجة. -يستنتج أن الصوت بحاجة إلي وسط مادي لالنتقال.

أما األهداف الخاصة للوحدة فتتمثل فيما يلي:
 -1يوضح مفهوم كل من الموجة والحركة الموجية.
 -2يتعرف أهمية األمواج في حياتنا اليومية.

 -3يبين أن األمواج تنقل الطاقة من مكان إلي آخر.

 -4يستنتج عمليا أن جزيئات المادة ال تنتقل مع الموجة بل تهتز حول موضعها األصلي.
 -5يفرق بين سرعة الموجة وسرعة جزيئات الوسط الناقل للموجة.
 -7يميز بين أنواع األمواج المختلفة.
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 -7يتعرف على خصائص األمواج و سلوكها في األوساط المختلفة.
 -8يوضح مفهوم الصوت ومنشؤه.

 -9يستنتج أن الصوت بحاجة إلى وسط مادي لالنتقال.

 -17يبين أن سرعة الصوت تختلف باختالف الوسط المادي.
 -11يتعرف خصائص الصوت وييين سلوكه في األوساط المختلفة.
 -12يوضح المقصود بالرنين.

 -13يتعرف الشروط الالزمة لحدوثه.
-14يوضح المقصود بالصدى ويستنتج الشروط الالزمة لحدوثه.
-15يتعرف على بعض التطبيقات العملية لألمواج الصوتية.
-17يفرق بين صوت الموسيقي والضجيج.
ثاني ا  :الوحدة الثامنة (الضوء والبصريات) وتشتمل علي:

الفصل األول  :الضوء.

الفصل الثاني  :انعكاس الضوء.
الفصل الثالث  :انكسار الضوء.

ويضم الفصل الثالث أيضا موضوعا عن العين البشرية وعيوب اإلبصار وبعض اآلالت

البصرية من حيث تركيبها وطريقة عملها.

األهداف العامة للوحدة:

يمكن تحديد األهداف العامة للوحدة على النحو التالي:
يتعرف الطالب على كيفية انتقال الضوء في األوساط المختلفة.يتعرف على انعكاس الضوء.-يتعرف على انكسار الضوء.

أما األهداف الخاصة للوحدة فتتمثل فيما يلي:
- ١يبين كيف ينتقل الضوء في وسط ما.

- ٢يصمم نموذجا آللة تصوير ذات الثقب.

- ٣يعدد بعض الظواهر المتعلقة بانتقال الضوء في خطوط مستقيمة.
- ٤يبين المقصود باألوساط الشفافة واألوساط المعتمة.
- ٥يقارن بين سلوك الضوء في األوساط المختلفة.

- ٦يستنتج العالقة بين سمك الوسط الشفاف و مقدار الضوء النافذ من خالله عمليا
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– ٧يوضح المقصود بانعكاس الضوء.

- ٨يحدد مفهوم زاوية االنكسار وزاوية السقوط.
- ٩يستنتج قانون انعكاس الضوء بالتجربة العملية.

 - ١١يقارن بين االنعكاس المنتظم واالنعكاس غير المنتظم.
 - ١١يحدد صفات األخيلة في المرايا المستوية.
 - ١٢يصمم نموذجا للبيرسكوب.

 - ١٣يميز بين المرايا المقعرة والمرايا المحدبة بواسطة رسم األشعة.
 - ١٤يحدد خصائص األخيلة في المرايا المقعرة والمرايا المحدبة.

 - ١٥يعدد أمثلة على استخدامات المرايا المستوية والكروية في الحياة العملية.
 - ١٦يحل مسائل بسيطة على المرايا المستوية والمرايا الكروية.
 - ١٧يوضح المقصود بانكسار الضوء.

 - ١٨يحلل الضوء األبيض في المنشور إلى ألوانه السبعة.
 - ١٩يوضح المقصود بالعدسة.

 - ٢١يعدد أنواع العدسات ويميز بينها.
 – ٢١يقدر البعد البؤري لعدسة محدبة.

 - ٢٢يبين كيف تتكون األخيلة في العدسات المحدبة والمقعرة عمليا.
 - ٢٣يحدد خصائص األخيلة المتكونة في العدسات المحدبة.
 - ٢٤يحدد خصائص األخيلة المتكونة في العدسات المقعرة.
 - ٢٥يحل مسائل حسابية بسيطة على العدسات.

 - ٢٦يعدد بعض التطبيقات العملية على العدسات المحدبة والمقعرة.
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الوحدة السابعة
الفصل األول

( الحركة الموجية )
النظرة الشاملة:

يعطي هذا الفصل فكرة عامة عن الموجة والحركة الموجية ،ويثبت عمليا أن جزيئات

المادة ال تنتقل مع الموجة بل تهتز حول موضعها ،ويوضح أهمية األمواج في حياتنا اليومية،
ويبين العالقة بين سرعة الموجة وسرعة جزيئات الوسط الناقل للموجة ،ويميز بين أنواع األمواج

المختلفة ،ويوضح أن األمواج تنقل الطاقة من مكان إلي آخر.
مدة التنفيذ ( )0-0حصص دراسية :

الخبرات السابقة:

-1ما المقصود بالموجة؟

-2ما أهمية األمواج في حياتنا؟
-3ما المقصود بسرعة الموجة؟
األهداف السلوكية:
 -1يوضح مفهوم كل من الموجة والحركة الموجية.
 -2يتعرف أهمية األمواج في حياتنا اليومية.

 -3يبين أن األمواج تنقل الطاقة من مكان إلي آخر.

 -4يستنتج عمليا أن جزيئات المادة ال تنتقل مع الموجة بل تهتز حول موضعها األصلي.
 -5يفرق بين سرعة الموجة وسرعة جزيئات الوسط الناقل للموجة.
 -7يميز بين أنواع األمواج المختلفة.

 -7يتعرف على خصائص األمواج وسلوكها في األوساط المختلفة.
المواد واألدوات واألجهزة الالزمة:
حوض ماء – قطارة أو حقنة – قطعة فلين أو خشب صغيرة .-حبل طويل ،قطعة شبر ملونة.

نابض حلزوني طويل وخفيف – قطعة شبر ملون.-حوض األمواج ،ماء ،حاجز.

-حوض األمواج ،ماء ،مثلث زجاجي.

029

اقتراحات التنفيذ:
 -قم بإسقاط قطعة خشب ثم قطعة فلين في حوض به ماء ،ومن ثم وزع ورقة عمل رقم ( ( 1

على مجموعات الطلبة.

 -اطلب من كل مجموعة التفكير في األسئلة الموجودة في ورقة العمل رقم ( )1السؤال األول

والسؤال الثاني ،وتدوين إجاباتهم عليها.

 -أناقش الطالب فيما توصلوا إليه من مالحظات ونتائج وتفسيرات ،وتدوين اإلجابة السليمة

لترسيخها في أذهان الطلبة.

 -اطلب من كل مجموعة إجراء النشاط رقم ( )1من الكتاب المدرسي ص ( :)34الحركة

الموجية.

 اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال الثالث من نفس ورقة العمل. جعل الفصل مجموعة واحدة وادارة النقاش مع باقي مجموعات الفصل فيما تم التوصل إليه. -إتاحة الفرصة لمجموعات الطلبة لإلجابة عن السؤال الرابع من نفس ورقة العمل.

 أعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة عن السؤال ،ثم إدارة النقاش مع باقي المجموعاتلتبادل اآلراء واألفكار بين طالب المجموعات األخرى والتوصل لإلجابة الصحيحة وتدوينها على

السبورة.

 -اطلب من كل مجموعة إجراء النشاط رقم ( )2من الكتاب المدرسي ص ( :)35األمواج

الطولية واألمواج المستعرضة.

 - -اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول في ورقة العمل رقم ( )2وتدوين إجاباتهم.

التجوال بين المجموعات ومراقبتهم وتشجيعهم ومحاورتهم ،ومتابعة تقدم كل مجموعة دون

إعطائهم األجوبة الصحيحة.

 -جعل الفصل مجموعة واحدة وادارة النقاش مع المجموعات فيما توصلوا إليه من إجابات.

 إثارة انتباه الطلبة من خالل الحوار والنقاش بين المعلم والمجموعات لإلجابة عن السؤال الثانيمن نفس ورقة العمل وتدوين اإلجابات الصحيحة.

 -اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال الثالث من نفس ورقة العمل.

 أناقش الطلبة فيما توصلوا إليه من حلول وتفسيرات ،وبعدها يقوم المعلم بتلخيص كل نقطةمن النقاط لترسيخ الفكرة في أذهان الطلبة.

 اعرض الشكل رقم ( )5من الكتاب المدرسي ص ( : )37األمواج المستعرضة في نابض،واتاحة الفرصة لهم لإلجابة عن السؤال الرابع من نفس ورقة العمل.

 -أعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة وادارة النقاش معهم؛ ثم تدوين اإلجابة السليمة على

السبورة.
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 -اعرض الشكل رقم ( )7من الكتاب المدرسي ص ( :)30تضاغطات وتخلخالت موجة طولية.

 -اترك المجال لمجموعات الطلبة لإلجابة عن السؤال الخامس من نفس ورقة العمل ،ومناقشته مع باقي

المجموعات من أجل التوصل إلي اإلجابة السليمة وتدوينها.

 اعرض الشكل رقم ( )17من الكتاب المدرسي ص ( :)39حركة نابض حلزوني. -اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول من ورقة العمل رقم (.)3

 إتاحة الفرصة للمجموعات لإلجابة عن السؤال وتدوين إجاباتهم على ورقة العمل. -إدارة النقاش مع باقي المجموعات وتدوين اإلجابة الصحيحة.

 قم بتوضيح وحدة التردد (هيرتز) ومضاعفاتها (الكيلو والميجا) على مجموعات الطلبة. اطلب من كل مجموعة استنتاج العالقة بين التردد والزمن الدوري. تعميم العالقة وكتابتها على السبورة (ت=/1ز) ( ،ز=/1ت). -قم بحل مثال رقم ( )1من الكتاب المدرسي صفحة .47

 اترك المجال لمجموعات الطلبة الستنتاج العالقة بين سرعة الموجة وترددها وطولها الموجي. -التجوال بين المجموعات وارشادهم وتوجيههم نحو التفكير العلمي السليم.

 مناقشة الطلبة فيما تم التوصل إليه  ،وكتابة القانون على السبورة (ع= ل*ت). -اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال الثاني من نفس ورقة العمل.

 أعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة وادارة النقاش مع باقي المجموعات الفصل ،وبعدها قمبحل السؤال على السبورة لتعميم اإلجابة الصحيحة.

 -اطلب من كل مجموعة إجراء النشاط رقم ( )3من الكتاب المدرسي ص ( :)42انعكاس األمواج في نابض.

 اطلب من مجموعات الطلبة تدوين مالحظاتهم في ورقة العمل رقم ( )4السؤال األول. -التجوال بين المجموعات ومتابعة دقة اآلداء وتوجيههم ومناقشتهم.

 جعل الفصل مجموعة واحدة وادارة النقاش مع بعضهم البعض فيما توصلوا إليه من حلولونتائج وتفسيرات.

 قم بكتابة الحلول على السبورة وتعميمها لترسيخ اإلجابات الصحيحة في أذهان الطلبة. -قم بإجراء النشاط رقم ( )4من الكتاب المدرسي :سلوك أمواج الماء.

 -اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال الثاني من نفس ورقة العمل.

 قم بمحاورة المجموعات ومراقبتهم وتوجيههم وارشادهم دون إعطائهم األجوبة الصحيحة. كرر إجراء التجربة السابقة مستخدما مثلث زجاجي بدل الحاجز داخل حوض األمواج. اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال الثالث من نفس ورقة العمل. إدارة النقاش مع باقي مجموعات الفصل فيما تم التوصل إليه من حلول. التقويم:

اطلب من الطلبة حل أسئلة الكتاب المدرسي لمادة العلوم الموجودة في الصفحة رقم (.)44
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ورقة العمل رقم ()0
الحركة الموجية
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

أ -ماذا تكون على سطح الماء ؟

_________________________________________________________

ب -ماذا يحدث لقطعة الفلين ؟ صف حركتها ؟

___________________________________________________________

ج -هل حركة قطعة الفلين انتقالية مع الدوائر أم ال ؟فسر ذلك ؟

___________________________________________________________

السؤال الثاني:
أ – ماذا تتوقع أن يحدث لو  :رميت حج ار في بركة ماء راكدة ؟

___________________________________________________________

ب  -اكتب المصطلح العلمي :

(_______) حركة ناتجة عن اهتزاز جزيئات وسط ما.

السؤال الثالث :
أ – حرك يدك إلى أعلى والى أسفل  ،كيف أصبح شكل الحبل ؟

_________________________________________________________

ب -راقب حركة قطعة الشبر الملون  ،في أي اتجاه تتحرك ؟

___________________________________________________________

032

ج – ماذا يحدث بعد توقف يدك عن الحركة ؟

_________________________________________________________

السؤال الرابع  :عرف ما يلي :

أ -الحركة الموجية _____________________________ :

ب -الحركة الدورية _____________________________ :

ت -النبضة __________________________________ :

ث -خط انتشار الموجة ___________________________ :
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ورقة العمل رقم ()2
أنواع األمواج
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

أ -هل تتحرك قطعة الشبر باتجاه عمودي أم موازي لخط انتشار الموجة عند شده من قبل
الطرف اآلخر؟

_________________________________________________________

ب -كيف تتحرك قطعة الشبر عندما تحرك يدك بشكل دوري إلى اليسار والى اليمين ؟

___________________________________________________________

السؤال الثاني :أكمل العبارات التالية :
أ – تقسم األمواج لقسمين حسب حركة _______ بالنسبة لخط _______ وهما األمواج

_______ وفيها تتحرك الجزيئات عموديا على خط االنتشار ،واألمواج _______ وفيها
تتحرك الجزيئات بشكل مو ٍاز لخط االنتشار.

السؤال الثالث :
أكمل جدول المقارنة التالي :
وجه المقارنة

األمواج المستعرضة

حركة جزيئات الوسط
الموجة تتكون من
شكل الموجة
اهتزاز الجزيئات
مثال على الموجات
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األمواج الطولية

السؤال الرابع  :أكمل :
أ -تتكون الموجة المستعرضة من _______ و _______ .

ب -أقصي إزاحة لدقائق الوسط ألعلي _______ .
ت -أقصي إزاحة لدقائق الوسط ألسفل _______ .

ث -المسافة بين قمتين متتاليتين أو بين قاعين متتاليين تتحركان في طور واحد (بسرعة
واحدة واتجاه واحد) _______ وتقاس بوحدات الطول.

السؤال الخامس  :أكمل :
أ -تقارب دقائق الوسط من بعضها يسمى ب _______ .

ب -تباعد دقائق الوسط من بعضها يسمى ب _______ .
ت -أقصي إزاحة لدقائق الوسط ألسفل _______ .

ث -المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليتين أو مركزي تخلخلين متتاليين هو _______ .
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ورقة العمل رقم ()3
خصائص األمواج
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول :أكمل الفراغ :

أ -عدد الدورات التي يقوم بتنفيذها الجسم المهتز في الثانية الواحدة يعرف ب_______.

ب -الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل اهت اززة كاملة يعرف ب_______ ويقاس بالثانية.
السؤال الثاني:

أ -احسب تردد موجة صوت المذياع إذا كان طول موجة صوته  ٣,١متر؟ علما بأن سرعة
الصوت في الهواء تساوى  ٣٤١م  /ث.

ب -إذا كان تردد شوكة رنانة  ٨١١ذ  /ث فاحسب طول الموجة التي تصدرها إذا كانت
سرعة الصوت في الهواء  ٣٣٦م  /ث ؟
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ورقة العمل رقم ()0
انعكاس األمواج
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

أ -اكتب مالحظاتك في الجدول التالي :
ما حدث للنبضة المستعرضة عند
وصولها الطرف اآلخر

ما حدث للنبضة الطولية عند وصولها
الطرف المثبت

شعور التلميذ عند وصول النبضة إلي
الطرف الذي يمسكه

ب  -من خالل قيامك بالنشاط وتدوين مالحظاتك أجب عما يلي :

 -1عندما تصل موجة إلى نهاية وسط فان جزءا منها _______ في الوسط نفسه والجزء
اآلخر _______ إلى الوسط الجديد.

 -2سرعة الموجتين الساقطة والمنعكسة _______ والسبب _______ .
 -3الطول الموجي لكل منها _______ والسبب _______ .

 -4سعة الموجة المنعكسة أقل من سعة الموجة الساقطة والسبب _______ .
السؤال الثاني :
أ – اكتب مالحظاتك في الجدول التالي :
ما حدث عند تشغيل المحرك

ما حدث عند وضع الحاجز في طريق
األمواج

ب  -تبين من النشاط السابق :

عالقة زاوية السقوط بزاوية اإلنعكاس

إذا قابلت األمواج حاج از في طريقها فإنها _______ بحيث تكون زاوية السقوط _______

زاوية اإلنعكاس .
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السؤال الثالث  :تبين من النشاط السابق مايلي :
 -1سرعة أمواج الماء _______ بتناقص عمق الماء.

 -2عندما تمر أمواج المياه العميقة إلى المياه األقل عمقا _______ سرعتها وبالتالي
تتغير _______ األمواج أي أنها _______.
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الفصل الثاني
النظرة الشاملة:

( الصوت حركة موجية )

يعطي هذا الفصل فكرة عامة عن مفهوم الصوت ومنشؤه ،ويثبت عمليا أن الصوت

بحاجة إلى وسط مادي لالنتقال ،ويبين أن سرعة الصوت تختلف باختالف الوسط المادي
ويوضح المقصود بالرنين والشروط الالزمة لحدوثه ،ويميز بين الصوت الموسيقي والضجيج

يتعرف على بعض التطبيقات العملية لألمواج الصوتية.
مدة التنفيذ ( )0-0حصص دراسية :

الخبرات السابقة:

-1كيف ينتقل صوتك في الهواء عند الكالم؟
-2ما نوع أمواج الصوت؟ مم تتكون؟
األهداف السلوكية:
 -1يوضح مفهوم الصوت ومنشؤه.
 -2يستنتج أن الصوت بحاجة إلى وسط مادي لالنتقال.

 -3يبين أن سرعة الصوت تختلف باختالف الوسط المادي.

 -4يتعرف خصائص الصوت ويبين سلوكه في األوساط المختلفة.
 -5يوضح المقصود بالرنين.

 -7يتعرف الشروط الالزمة لحدوثه.
 -0يوضح المقصود بالصدى ويستنتج الشروط الالزمة لحدوثه.
 -8يتعرف على بعض التطبيقات العملية لألمواج الصوتية.

 -9يفرق بين الصوت الموسيقي والضجيج.
المواد واألدوات واألجهزة الالزمة:
 ناقوس ،جرس كهربائي ،مفرغة هواء . -خيط متين بطول  2متر ،شوكة طعام .

 شوكتان رنانتان متماثلتان لهما نفس التردد ،شوكة ثالثة مختلفة في التردد  ،مطرقة. -عود ،ناي ،طبلة.
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اقتراحات التنفيذ:
 -قم بعرض الشكل رقم ( -18أ) على مجموعات الطلبة من الكتاب المدرسي ص ( ،)47ثم قم

بتوزيع ورقة عمل رقم( (5على مجموعات الطلبة.

 -اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال األول في ورقة العمل ،وتدوين إجاباتهم عليها.

 -ناقش الطالب فيما توصلوا إليه من حلول ،وتدوين اإلجابة السليمة لترسيخها في أذهان الطلبة.

 -اطلب من كل مجموعة إجراء النشاط رقم ( )5من الكتاب المدرسي ص ( :)40الصوت ال ينتقل في

الفراغ.

 -ناقش مع الطلبة مفهوم الصوت وقم بتدوينه على السبورة (الصوت :عبارة عن موجات

ميكانيكية تحتاج إلى وسط مادي النتقالها وال تنتقل في الفراغ).

 -اطلب من كل مجموعة إجراء النشاط رقم ((7من الكتاب المدرسي ص ( :)49انتقال الصوت

في المواد الصلبة.

 -اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني في ورقة العمل رقم ( )5وتدوين

إجاباتهم.

 -التجوال بين المجموعات ومراقبتهم وتشجيعهم ومحاورتهم ،ومتابعة تقدم كل مجموعة دون

إعطائهم األجوبة الصحيحة.

 -جعل الفصل مجموعة واحدة وادارة النقاش مع المجموعات فيما توصلوا إليه من إجابات.

 اطرح على مجموعات الطلبة السؤال التالي :كيف تسبب األصوات المنتقلة خالل األوساطالمختلفة إحساسك بالسمع؟

 -ناقش مع مجموعات الطلبة كيفية اإلحساس بالسمع ،واطلب منهم اإلجابة عن السؤال الثالث

من نفس ورقة العمل.

 -اعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة عن السؤال ،ثم إدارة النقاش مع باقي المجموعات

لتبادل اآلراء واألفكار بين طالب المجموعات األخرى والتوصل لإلجابة الصحيحة وتدوينها على

السبورة.

 -ناقش مع مجموعات الطلبة العوامل التي تتوقف عليها سرعة انتقال الصوت خالل الوسط

مناقشة جماعية.

 -توصل مع مجموعات الطلبة إلى مفهوم مرونة الوسط وتدوينه على السبورة :قدرة جزيئات

الوسط إلى العودة إلى موضعها األصل )موضع اتزانها) بعد نقل االهت اززة.

 -اطلب من مجموعات الطلبة الرجوع إلى الكتاب المدرسي صفحة ( )49وتحديد سرعة الصوت

خالل الهواء والماء والنحاس من الجدول.
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 -اطلب من مجموعات الطلبة الرجوع إلى الجدول صفحة ( )49والذي يبين كثافة غازات

مختلفة وسرعة الصوت خاللها ،واإلجابة عن السؤال األول في ورقة العمل رقم (.)7

 اجعل الفصل مجموعة واحدة وادارة النقاش مع باقي مجموعات الفصل فيما تم التوصل إليهمن حلول ونتائج وتفسيرات.

 ناقش مع مجموعات الطلبة تأثير درجة ح اررة الهواء على سرعة الصوت ،واستنتاج العالقةبين سرعة الصوت في الهواء ودرجة الح اررة وتدوينها على السبورة :ع = * 7.7( + 331د ).

 إتاحة الفرصة للمجموعات لإلجابة عن السؤال الثاني من نفس ورقة العمل وتدوين إجاباتهم. -إدارة النقاش مع باقي المجموعات وتدوين اإلجابة الصحيحة.

 قم بطرق عدة شوكات رنانة ذات ترددات مختلفة عدة مرات . -اترك المجال لمجموعات الطلبة لإلجابة عن السؤال الثالث من نفس ورقة العمل.

 -اطرح على مجموعات الطلبة التساؤل التالي :هل تستطيع أذن اإلنسان سماع جميع

األصوات؟ ومناقشته مناقشة جماعية.

 -اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال األول والسؤال الثاني من ورقة العمل رقم (.)0

 اعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة وادارة النقاش معهم؛ ثم تدوين اإلجابة السليمة عليالسبورة.

 -ناقش مجموعات الطلبة مناقشة جماعية لإلجابة عن السؤال الثالث من نفس ورقة العمل.

 اطلب من كل مجموعة إجراء النشاط رقم ( )9من الكتاب المدرسي ص ( :)54ظاهرة الرنين. اطلب من مجموعات الطلبة تدوين مالحظاتهم في ورقة العمل رقم ( )8السؤال األول. -التجوال بين المجموعات ومتابعة دقة األداء وتوجيههم ومناقشتهم.

 جعل الفصل مجموعة واحدة وادارة النقاش مع بعضهم البعض فيما توصلوا إليه من حلولونتائج وتفسيرات.

 اترك المجال لمجموعات الطلبة لإلجابة عن السؤال الثاني من نفس ورقة العمل ،ومناقشته معباقي المجموعات من أجل التوصل إلى اإلجابة السليمة وتدوينها.

 أحضر آالت موسيقية مختلفة مثل ناي -مزمار  -عود  -طبلة  -دف ....الخ ،واطرق كلآلة أو انفخ فيها ليتم سماع صوتها.

 -اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال الثالث من نفس ورقة العمل.

 اعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة وادارة النقاش مع باقي المجموعات الفصل ،وبعدها قمبحل السؤال علي السبورة لتعميم اإلجابة الصحيحة.

التقويم:

اطلب من الطلبة حل أسئلة الكتاب المدرسي لمادة العلوم الموجودة في الصفحة رقم ()50
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ورقة العمل رقم ()0
طبيعة الصوت ومنشؤه
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

أ -ماذا تستنتج عند تحسس حنجرتك أثناء الكالم ؟

_________________________________________________________

ب -ما نوع موجة الصوت ؟ لماذا ؟

__________________________________________________________

السؤال الثاني :من النشاط السابق :
أ – هل سمعت الصوت ؟ إذا كنت سمعت الصوت فبأي وسط انتقل الصوت إلي أذنك ؟

___________________________________________________________

ب  -ماذا تستنتج ؟

___________________________________________________________

علميا دقيقاا :
تفسير
اا
السؤال الثالث  :فسر ما يلي
ا
أ – ال نستطيع سماع اإلنفجارات التي تحدث في النجوم والفضاء.

_________________________________________________________

ب -يستخدم رواد الفضاء أجهزة خاصة للتحدث حتى لو كانوا على مسافات قريبة.

___________________________________________________________

ج – نستطيع سماع االنفجارات في المحيطات.

_________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ()6
سرعة الصوت
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

أ -في أي الغازات تكون سرعة الصوت أعلى ؟ ولماذا ؟

_________________________________________________________

ب  -لماذا تتساوى سرعة الصوت في كل من غاز النيتروجين وأول أكسيد
الكربون؟

___________________________________________________________
السؤال الثاني:
احسب سرعة الصوت عندما تكون درجة ح اررة الجو :
أ 37 -درجة سيلزيوس :

ب 47 -درجة سيلزيوس :

ت 57 -درجة سيلزيوس :
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السؤال الثالث :

أ – علل لما يأتي :
صوت الرجل غليظ أما صوت المرأة حاد.

_________________________________________________________

ب -اذكر العوامل التي تعتمد عليها شدة الصوت ؟
_________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ()7
المدي الصوتي
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

طرقت شوكة رنانة ترددها  ١١١هيرتز  ،واهتز وتر كمان بتردد  ١١١هيرتز  .بماذا يتشابه

الصوتان الناتجان  ،وبماذا يختلفان؟

السؤال الثاني:
أ – ما المقصود باألمواج السمعية ؟

___________________________________________________________

ب  -اذكر تطبيقات الستخدام الموجات فوق السمعية ؟

___________________________________________________________

السؤال الثالث :
أ – ما المقصود بالصدى ؟

_________________________________________________________

ب -ما شروط حدوث الصدى ؟

___________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ()8
الرنين
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول :من النشاط السابق :

أ -استمع إلى الشوكة التي لم تطرق  ،هل تصدر صوتا  ،عالم يدل

ذلك؟

_________________________________________________________

ب -كرر التجربة باستخدام شوكتين غير متماثلتين في التردد هل تسمع صوتا ؟
___________________________________________________________
ج -السؤال الثاني:
أ – ماهو الرنين ؟
___________________________________________________________
ب  -اذكر تطبيقا عمليا على ظاهرة الرنين ؟

___________________________________________________________

السؤال الثالث :
أ – ما أنواع اآلالت الموسيقية مع التمثيل ؟
_________________________________________________________
ب -ما العوامل المؤثرة في درجة الصوت الناتج عن الوتر المهتز ؟
___________________________________________________________
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الوحدة الثامنة
الفصل األول
النظرة الشاملة:

(الضوء)

يعطي هذا الفصل فكرة عامة عن كيفية انتقال الضوء في الوسط الواحد ،ويثبت عمليا

أن الضوء ينتقل بخطوط مستقيمة ،ويوضح السبب في تكون الظل ،ويذكر التفسير العلمي
المنطقي لحدوث ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر .ويعطي فكرة عن سلوك الضوء في
األوساط المختلفة .ويبين العالقة بين سمك الوسط الشفاف ومقدار الضوء النافذ من خالله.

ويميز بين سلوك الضوء في كل من األوساط الشفافة واألوساط المعتمة ،ويوضح سلوك الضوء

في األوساط المعتمة ،ويبين تحوالت الطاقة الضوئية ،وأهميتها للكائنات الحية المختلفة ومنها
النبات واإلنسان.

مدة التنفيذ ( )0-0حصص دراسية :

الخبرات السابقة:

-1كيف ينتقل الضوء؟
-2كيف يسلك الضوء في كل من األوساط الشفافة واألوساط المعتمة؟
-3كيف يتكون الظل؟

-4ماذا نعني بخسوف القمر وكسوف الشمس؟
األهداف السلوكية:
-1يبين كيف ينتقل الضوء في وسط ما.

-2يصمم نموذجا آللة التصوير ذات الثقب كتطبيق على انتقال الضوء في خطوط مستقيمة.
-3يعدد بعض الظواهر المتعلقة بانتقال الضوء في خطوط مستقيمة.
-4يوضح سبب تكون الظل.

-5يبين المقصود باألوساط الشفافة واألوساط المعتمة.
-6يوضح سلوك الضوء في األوساط الشفافة ،واألوساط شبه الشفافة.
-7يوضح سلوك الضوء في األوساط المعتمة.

-8يستنتج العالقة بين سمك الوسط الشفاف ومقدار الضوء النافذ من خالله عمليا.
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المواد واألدوات واألجهزة الالزمة:
شمعة ،ثالث قطع متشابهة من الكرتون مثقوبة في مراكزها.-ستارة ،مصباح ضوئي ،كتاب ،طاولة.

علبة من الكرتون أو المعدن ،شمعة ،ورق شفاف للرسم ،الصق.لوح زجاجي شفاف ،قطعة نقود معدنية ،حوض به ماء.مجموعة ورق شفافيات بالستيكية متماثلة ،صورة.اقتراحات التنفيذ:
-اعرض شفافية موضحا عليها تكون ظل لألجسام ،مثل ظل أشجار  ،ظل شخص ......الخ

ويمكن االستعانة بالكتاب المدرسي لعرض الصورة الموجودة في الصفحة ( ،)73ومن ثم وزع
ورقة عمل رقم (  ( 1على مجموعات الطلبة.

-اطلب من كل مجموعة التفكير في األسئلة الموجودة في ورقة العمل السؤال األول ،وتدوين

إجاباتهم عليها.

-أناقش الطالب فيما توصلوا إليه من مالحظات ونتائج وتفسيرات ،وتدوين اإلجابة السليمة

لترسيخها في أذهان الطلبة.

-قم بإجراء النشاط رقم ( )1من الكتاب المدرسي ص ( :)74انتقال الضوء في الهواء .

اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن األسئلة الموجودة في هذا النشاط.-أناقش الطلبة فيما توصلوا إليه من حلول وتفسيرات.

-احضر ممحاة اللوح ( الطباشير ( ،مصباح يدوي ،ألصق على المصباح قطعة ورق مثقوبة

من الوسط ،أشعل المصباح ،اضرب الممحاة أمام المصباح ،سيعمل غبار الطباشير على
تشتيت جزء من ضوء المصباح فيمكن رؤية الشعاع الضوئي الذي يظهر بخط مستقيم.

-اسأل الطلبة أيهما أسرع في االنتقال الضوء أم الصوت؟ واضرب لهم مثال البرق والرعد حيث

أن البرق أسرع من الرعد في الوصول إلينا.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني من ورقة العمل رقم ( .( 1

جعل الفصل مجموعة واحدة وادارة النقاش مع المجموعات فيما توصلوا إليه من إجابات.-اسأل مجموعات الطلبة :أيهما يحتاج لوسط مادي لكي ينتقل الضوء أم الصوت؟ مع توضيح

لإلجابة أو تفسير لإلجابة.

-اعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة وادارة النقاش معهم؛ ثم تدوين اإلجابة السليمة علي السبورة.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثالث والرابع والخامس من نفس ورقة العمل.
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ناقش كل مجموعة على حدا فيما توصلت إليه من حلول ونتائج وتفسيرات ،ثم ناقش مناقشةجماعية من أجل التوصل إلى الحل السليم وتدوينه على السبورة.

اطلب من مجموعات الطلبة توضيح مفهوم الظل ومن ثم كتابته على السبورة لترسيخه فيأذهان الطلبة (الظل :منطقة يحتجب عنها الضوء نتيجة وجود جسم معتم في مسار األشعة

الضوئية).

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول من ورقة العمل رقم ( .( 2

-إتاحة الفرصة للمجموعات لإلجابة عن السؤال وتدوين إجاباتهم ،وادارة النقاش مع باقي المجموعات.

خذ الطلبة إلى حديقة المدرسة في الصباح في يوم مشمس ،ودعهم ينظرون إلى األشجاروالبنايات واألعمدة ،وأسألهم :هل لهذه األشياء ظل؟ هل ظل األجسام كلها في اتجاه واحد أم
باتجاهات مختلفة؟ إلى أي جهة يكون الظل بالنسبة للشمس؟

-إتاحة الفرصة للمجموعات إلجراء النشاط رقم ) ( 2من الكتاب المدرسي ص( :)75تكوين

ظل الكتاب.

–اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال الثاني والسؤال الثالث من ورقة العمل رقم ) .( 2

مناقشة كل مجموعة في إجاباتها ،ومن ثم ناقش مناقشة جماعية من أجل التوصل إلياإلجابات السليمة وتدوينها.

-اطلب من مجموعات الطلبة القيام بصناعة آلة التصوير ذات الثقب وذلك من خالل اجراء

النشاط رقم ( )3من الكتاب المدرسي ص ( :)77آلة التصوير ذات الثقب ،وهذا النشاط يوضح
أن آلة التصوير ذات الثقب تطبيقا عمليا على أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة في الوسط

الواحد.

-التجوال بين المجموعات ومراقبة دقة أداء العمل وتشجيعهم وتوجيههم.

-إتاحة الفرصة لمجموعات الطلبة لتجريب آلة التصوير ذات الثقب من خالل الوقوف على

شباك غرفة مظلمة ،مع توجيه الثقب نحو شجرة أو مبنى أو شخص واطلب منهم وصف ما
يشاهدوه على الورقة الشفافة الموجودة على الطرف اآلخر للعلبة.

-اترك المجال لمجموعات الطلبة لإلجابة عن السؤال الرابع من نفس ورقة العمل ،ومناقشته مع

باقي المجموعات من أجل التوصل إلي اإلجابة السليمة وتدوينها.

-اطلب من الطلبة اإلجابة عن السؤال األول من ورقة العمل رقم ) . ( 3

اعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة عن السؤال ،ثم ادارة النقاش مع باقي المجموعاتلتبادل اآلراء واألفكار بين طالب المجموعات األخري والتوصل لإلجابة الصحيحة وتدوينها.

-اطلب من كل عريف مجموعة تمرير الضوء على قطعة صغيرة من الزجاج الشفاف ،ومن ثم

اإلجابة عن السؤال الثاني من نفس ورقة العمل.
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-إتاحة الفرصة لمجموعات الطلبة إلجراء النشاط رقم( )4من الكتاب المدرسي ص ( :)78سلوك

الضوء في الوسط الشفاف.

-التجوال بين المجموعات ومراقبة دقة أداء العمل مع إعطاء بعض التوجيهات واإلرشادات.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثالث من نفس ورقة العمل ،واطلب منهم

ذكر مواد أو أوساط شفافة أخرى غير الهواء والماء النقي.

اتاحة الفرصة للمجموعات لإلجابة عن السؤال وتدوين إجاباتهم على ورقة العمل.-إدارة النقاش مع باقي المجموعات وتدوين اإلجابة الصحيحة.

-اترك المجال لمجموعات الطلبة للقيام بالنشاط رقم ) ( 5من الكتاب المدرسي ص (:)78

تأثير سمك الجسم الشفاف على انتقال الضوء ،واطلب منهم اإلجابة عن السؤال الثاني والسؤال
الثالث من نفس ورقة العمل.

التجوال بين مجموعات الطلبة ومحاورتهم ومراقبتهم واعطائهم بعض اإلرشادات ،وتشجيعهمعلى التفكير العلمي السليم.

جعل الفصل مجموعة واحدة وادارة النقاش مع باقي المجموعات؛ وذلك لتعميق الفكرة وترسيخها في أذهانالطلبة ،وهي أن العالقة بين سمك الوسط الشفاف وكمية الضوء النافذ من خالله عالقة عكسية.

اطلب من كل عريف مجموعة وضع قطعة من الزجاج الشفاف فوق قطعة أخرى منه ،واطلبمن الطلبة رأيهم عما يالحظونه.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الخامس والسادس من نفس ورقة العمل.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول والسؤال الثاني من ورقة العمل رقم (.)4

ناقش كل مجموعة فيما توصلن إليه من حلول ،ثم ناقش مناقشة جماعية من أجل التوصلللحل السليم وتدوينه.

-بعد انتهاء المجموعات الصغيرة يتم تحويل الفصل بأكمله إلى مجموعة واحدة ،وتقوم كل

مجموعة بتقديم كل ماتوصلت إليه من حلول ونتائج وتفسيرات.

-ادارة الحوار والنقاش مع باقي المجموعات لتعميق الفكرة وترسيخها في أذهان الطلبة.

-قم بإمساك أجسام معتمة مثل كتاب العلوم واطلب من أحد الطلبة أن يقف خلف الجسم المعتم

ويضيء مصباح ويسأل الطلبة هل يوجد ضوء؟ ثم اسأل الطلبة ماذا يحدث للضوء؟ وهل تتحول

الطاقة الضوئية إلى أشكال أخرى من الطاقة ؟

-اترك المجال لمجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثالث والرابع والخامس من ورقة العمل رقم

( ، )4ومناقشتها مع باقي المجموعات والتوصل إلي إجابات سليمة وتدوينها.
التقويم:

اطلب من الطلبة حل أسئلة الكتاب المدرسي لمادة العلوم الموجودة في الصفحة رقم (.)01
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ورقة العمل رقم ( ( 1
الضوء يسير بخطوط مستقيمة
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

من حولك ،وعندما يكون شخص آخر خلف الباب فإنك ال تستطيع مشاهدته ،وكذلك حدوث
ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر .كل تلك الظواهر لها سبب سنتعرف عليه من خالل

األسئلة التالية :عزيزي الطالب تحدث حولك ظواهر عديدة فعندما تسير في النهار والشمس

مشرقة تالحظ وجود ظل لجسمك على األرض ويتحرك معك أينما تتحرك ،وكذلك تشاهد ظال
لألشجار والمباني والسيارات

أ – أشاهد ظال لألجسام المعتمة ألن الضوء_____________________ .

ب _ال أشاهد شخصا آخر موجود خلف الجدار ألن الضوء__________________ .

ج -تحدث ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر ألن الضوء. ________________.

السؤال الثاني:

ينتقل الضوء بسرعة عالية جدا حيث تبلغ سرعة الضوء حوالي ___________ كم  /ث.

السؤال الثالث:
لو وضعنا مصباح كهربائي وجرس كهربائي داخل مفرغة هواء ،وقمنا بسحب الهواء من مفرغة

الهواء ،أيهما سينتقل في الفراغ الضوء أم الصوت؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________

السؤال الرابع:
أذكر بعض الظواهر التي تدل على أن الضوء يسير بخطوط مستقيمة؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________

050

السؤال الخامس:
ما المقصود بكل من:

أ– الظل. __________________________________________________:
ب -كسوف الشمس.____________________________________________:
ج -خسوف القمر. ___________________________________________:
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ورقة العمل رقم ( ( 2
الظل
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

أ  -فسر سبب تكون ظل لألجسام المعتمة نها ار ؟

___________________________________________________________

ب -في أي لحظة من النهار يكون ظل جسمك أقصر ما يمكن  .فسر ذلك ؟

___________________________________________________________

السؤال الثاني:
أ – متى يكون الظل محددا أي ( واضح المعالم ومظلما ) ؟
_________________________________________________________
ب -متى تتكون منطقة الظل التام ومنطقة شبه الظل ؟

___________________________________________________________

السؤال الثالث:
ما العالقة بين مساحة الظل ووضوحه ،وبعد الجسم عن مصدر الضوء ؟
___________________________________________________________
السؤال الرابع:
تعتبر آلة التصوير ذات الثقب تطبيقا عمليا على انتقال الضوء بخطوط مستقيمة  .لماذا يتكون
خيال مقلوب للشمعة في آلة التصوير ذات الثقب ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ( ( 3
سلوك األوساط المختلفة
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

- ١عرف األوساط الشفافة؟ ثم أذكر أمثلة على أوساط شفافة ؟

_________________________________________________________

- ٢عندما يسقط الضوء على األوساط الشفافة ماذا تتوقع أن يحدث للضوء ؟

___________________________________________________________

- ٣ماذا نقصد باألوساط الشفافة المتجانسة؟

___________________________________________________________

- ٤اذكر العالقة بين سمك الوسط الشفاف ومقدار الضوء النافذ من خالله؟

___________________________________________________________

- ٥ماذا نقصد باألوساط شبه الشفافة مع ذكر أمثلة؟

___________________________________________________________

- ٦عندما يسقط الضوء على األوساط الشبه شفافة ماذا تتوقع أن يحدث للضوء ؟

___________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ( ( 4
سلوك األوساط المختلفة
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:
- ١علل  /وجود الظالم في قاع البحر.

_______________________________________________________

- ٢هل يمكن تمييز معالم الجسم الموجود خلف األوساط الشبه شفافة ؟

_______________________________________________________

- ٣ماذا نقصد باألوساط المعتمة مع ذكر أمثلة ؟
_______________________________________________________
- ٤تتحول الطاقة الضوئية التي يحدث لها االمتصاص إلى طاقة______________ .
- ٥اذكر الظواهر األخرى للطاقة الضوئية التي يحدث لها االمتصاص:
_______________________________________________________-1
_______________________________________________________-2
______________________________________________________ -3

_______________________________________________________-4
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الفصل الثاني
النظرة الشاملة:

(انعكاس الضوء)

يعطي هذا الدرس فكرة عن انعكاس الضوء ،وقانون انعكاس الضوء ،وكيف ينعكس
الضوء في كل من المرايا المستوية والمرايا الكروية بنوعيها المحدبة والمقعرة ،ويميز بين كل من
المرايا المحدبة والمرايا المقعرة ،كما يوضح كيفية التعرف على خصائص األخيلة في كل نوع

منها وذلك بواسطة رسم األشعة ،ويتم باستخدام التجربة العملية بناء بعض األجهزة البسيطة

المعتمدة على المرايا المستوية مثل البريسكوب ،ويعطي أمثلة على استخدامات المرايا المستوية
والكروية من الحياة العامة ،ويوجد به بعض المسائل البسيطة على المرايا المستوية والمرايا

الكروية.
مدة التنفيذ ( )7-7حصص دراسية:

األهداف السلوكية:

- ١يتعرف المفاهيم اآلتية :انعكاس الضوء – المرآة المستوية –المرايا الكروية– الخيال الحقيقي
الخيال الوهمي – التكبير – البعد البؤري.

- ٢يتوصل إلى قانون انعكاس الضوء بالتجربة العملية.
- ٣يحدد صفات األخيلة في المرايا المستوية.

- ٤يبني بعض األجهزة البسيطة المعتمدة على المرايا المستوية مثل البريسكوب.
- ٥يميز بين المرايا المقعرة والمرايا المحدبة.

- ٦يوضح كيف تتكون األخيلة في المرآة المقعرة والمرآة المحدبة بواسطة رسم األشعة.
- ٧يحدد صفات األخيلة المتكونة في المرايا المقعرة والمرايا المحدبة.

- ٨يعطي أمثلة على استخدامات المرايا المستوية والكروية في حياتك.
- ٩يحل مسائل بسيطة على المرايا المستوية والمرايا الكروية.
الخبرات السابقة:
- ١ما المقصود بانعكاس الضوء ؟
- ٢ما قانون انعكاس الضوء ؟

- ٣كيف ينعكس الضوء في المرايا المستوية والمرايا الكروية ؟
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المواد واألدوات:
-مرآة مستوية ،منقلة هندسية ،مصدر ضوئي ) ليزر).

مصدر ضوئي ،قطعة من ورق ألومنيوم ملساء ،ورقة ألومنيوم خشنة ،مصباح ضوئي.-مرآة مستوية ،ورق مربعات.

مرآة مستوية ( ،)2أنبوبة رفيعة من الكرتون.-مرآتان مستويتان ،شمعة أو قلم.

مرآة مقعرة بعدها البؤري معروف ،شمعة ،ستارة.مرآة محدبة ،شمعة ،ستارة ،مسطرة.اقتراحات التنفيذ:

 -اعرض بعض المواد مثل :مسطرة بالستيك ،قطعة خشب ،مرآة مستوية واطلب منهم تحديد

الجسم العاكس للضوء من األجسام السابقة.
 اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال األول من ورقة العمل رقم )  ( 5والذي يتضمنتحديد أهم فوائد انعكاس الضوء ،وتدوين إجاباتهم ومن ثم ندير حلقة النقاش حول الموضوع.

 اطلب من كل عريف مجموعة وضع مرآة مستوية أمام وجه كل طالب من طلبة المجموعةواطلب منهم اإلجابة عن السؤال الثاني من ورقة العمل مع إتاحة الفرصة والوقت الكافي

لإلجابة.

 قم بإجراء النشاط رقم )  ( 6من الكتاب المدرسي ص ( :)03قانون انعكاس الضوء ،واجعلهميجيبون عن أسئلة النشاط ثم اطلب من المجموعات استنتاج قانون انعكاس الضوء وهو :زاوية

السقوط =

زاوية النعكاس ،مع إتاحة الفرصة للمجموعات الستنتاج القانون ومتابعتهم

وتوجيههم.

 جعل الفصل مجموعة واحدة وادارة النقاش معهم ،وبعدها يقوم المعلم بكتابة القانون عليالسبورة.

 -اطرح على الطلبة التعميم اآلتي :الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة

السقوط على السطح العاكس ،جميعها تقع في مستوى واحد عمودي ا على هذا السطح.

 -اترك المجال لمجموعات الطالب لتوضيح التعميم السابق بالتجربة العملية من خالل مرآة

مستوية وقلم ليزر ،مع متابعة دقة آداء المجموعات.

 -اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال الثالث والرابع من نفس ورقة العمل.
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 -خذ قطعة مرآة مستوية ،وقطعة من األلومونيوم ثم سلط أشعة قلم ليزر على القطعتين ،ثم

اطلب من الطلبة اإلجابة عن السؤال الخامس والسؤال السادس والسؤال السابع من نفس ورقة
العمل.

 -إتاحة الفرصة للمجموعات لإلجابة عن األسئلة ومناقشتهم بإجاباتهم.

 -قم بإجراء النشاط رقم ) (7من الكتاب المدرسي ص ) (75وهو بعنوان :االنعكاس عن السطح

المصقول.

 اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثامن من ورقة العمل رقم )  ( 8الفقرة (أ). أعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة وادارة النقاش مع باقي مجموعات الفصل ،وبعدها قمبتلخيص إجابات الطالب.

 -قم بإجراء النشاط رقم)  ( 8من الكتاب المدرسي ص ( :)07االنعكاس عن سطح خشن.

 -اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثامن من ورقة العمل رقم )  ( 8الفقرة (ب).

 اجعل الفصل مجموعة واحدة وتقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه من حلول أو نتائجأو استفسارات ومناقشتها مع باقي المجموعات.

 اعرض على الطلبة عدة أنواع من المرايا بحيث يكون منها المرايا المستوية والمرايا المحدبةوالمرايا المقعرة.

 اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال األول والثاني من ورقة العمل رقم (.)7 -أعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة ،ثم إدارة حلقة النقاش مع باقي الفصل.

 -قم بإجراء النشاط رقم )  ( 9من الكتاب المدرسي ص ( :)08صفات الخيال في المرايا

المستوية.

 -اطلب من مجموعات الطلبة وضع شمعة أمام مرآة مستوية ،ومن ثم تحديد صفات الخيال في

المرايا المستوية.

 -جعل الفصل مجموعة واحدة ،ويقوم عريف كل مجموعة بعرض صفات الخيال التي تم

التوصل إليها على مجموعات الفصل وادارة النقاش.

 اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثالث والرابع من ورقة العمل رقم(.)7 -مناقشة جميع المجموعات مع بعضهم البعض من خالل ما توصلت إليه كل مجموعة ،وادارة

النقاش مع باقي الفصل.

 -اجعل أحد الطلبة يقف أسفل شباك دون أن ينظر من خالله مباشرة واطلب منه أن يذكر ماذا

يرى خارج الفصل من خالل الشباك.

 -اطلب من كل مجموعة اإلجابة عن السؤال األول والثاني والثالث من ورقة العمل رقم (.)0
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 متابعة المجموعات وتوجيههم وتوضيح الغامض لديهم ومراقبة دقة العمل وادارة النقاش معباقي المجموعات.

 -اطلب من كل مجموعة صناعة جهاز البريسكوب واحضاره بأقرب وقت ممكن؟

 قم بإجراء النشاط رقم )  ( 10من الكتاب المدرسي الصفحة رقم )  ( 80وهو بعنوان :تكثيراألخيلة في المرايا المستوية ،واطلب من كل مجموعة استنتاج قانون عدد األخيلة :عدد األخيلة
= (/377ه)1-

 اعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة وادارة النقاش مع باقي مجموعات الفصل ،وبعدها قمبكتابة القانون علي السبورة.

 -اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الرابع (أ) ،و (ب) وتدوين إجاباتهم ،ومن ثم

إدارة حلقة نقاش مع باقي الفصل.

 -اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول من ورقة العمل رقم (.)8

 اجعل الفصل مجموعة واحدة وتقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه من تعريفات ،يقومالمعلم بتلخيص كل نقطة من النقاط لترسيخ الفكرة في أذهان الطالب.

 -اكتب على السبورة العبارة التالية :عندما تسقط األشعة الضوئية المتوازية على سطح مرآة

مقعرة تنعكس عنها وتتجمع في بؤرتها الرئيسة التي يرمز لها بالرمز (ب).

-اطلب من كل مجموعة رسم تلك األشعة الضوئية المتوازية والساقطة على سطح مرآة مقعرة مع

إيضاح تجمعها عند البؤرة في السؤال الثاني من ورقة العمل رقم (.)8

 -اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني ( ب ) من نفس ورقة العمل.

 التجوال بين المجموعات ومتابعتهم ومناقشتهم وتوجيههم نحو التفكير العلمي السليم ،إدارةالنقاش مع باقي الفصل.

 -وضح للطلبة كيفية تحديد موقع وخصائص الخيال المتكون في مرآة مقعرة من خالل رسم

األشعة.

-قم بإجراء النشاط رقم )  ( 11من الكتاب المدرسي الصفحة )  ( 83وهو بعنوان :خصائص

األخيلة المتكونة في المرايا المقعرة.

 -إتاحة الفرصة للمجموعات اإلجابة عن السؤال األول ،والسؤال الثاني (أ) و(ب) من ورقة

العمل رقم ( )9ومناقشتهم بإجاباتهم.

 -اطلب من كل مجموعة حل السؤال الثاني من نفس ورقة العمل :استنتاج قانون المرايا العام

(/1س) /1(+ص)=(/1ع) ،وقانون مقدار التكبير = ص /س.

 -متابعة المجموعات وتوجيههم وتوضيح الغامض لديهم ،ومراقبتهم ثم إدارة النقاش مع باقي

المجموعات.
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 -قم بكتابة القوانين على السبورة ،ووضح داللة الرموز التالية:

س  :بعد الجسم عن المرآة.

ص  :بعد الخيال عن المرآة.

ع  :البعد البؤري.

 قم بإجراء النشاط رقم )  ( 12من الكتاب المدرسي :صفات األخيلة في المرايا المحدبة. اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثالث في ورقة العمل رقم ) .( 9 -اعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة وادارة حلقة النقاش مع باقي الفصل.

 -قم بتلخيص صفات األخيلة في المرايا المحدبة على السبورة لترسيخها في أذهان الطلبة

(وهمية – معتدلة – مصغرة).

 -اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الرابع من نفس ورقة العمل :العالقة بين

الصحون الالقطة والمرايا المقعرة.

 اعط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة وادارة النقاش مع باقي مجموعات الفصل. -وأخي ار اعط الطلبة المالحظة التالية :عند تطبيق قانون المرايا العام في حل مسائل عددية تعد

إشارة البعد البؤري ( ع ) موجبة في حالة المرآة المقعرة ،وسالبة في حالة المرآة المحدبة .وتكون
إشارة ) ص ( موجبة في حالة الخيال الحقيقي المقلوب  ،وسالبة في حالة الخيال الوهمي
المعتدل.

 -قم بإعطاء الطلبة المثال رقم( ، )1والمثال رقم )  ( 2من الكتاب المدرسي الصفحة (.)85

التقويم  :اطلب من الطلبة اإلجابة عن أسئلة الكتاب الموجودة في الصفحة رقم (.)89
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ورقة العمل رقم ()0
انعكاس الضوء
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:
- ١اذكر فوائد إنعكاس الضوء ؟
__________________________________________________________
- ٢علل :عندما تقف أمام المرآة المستوية فإنك ترى صورتك ؟

__________________________________________________________

- ٣أذكر قانون اإلنعكاس ؟

__________________________________________________________

- ٤كيف ينعكس الضوء إذا سقط عموديا على المرآة المستوية ؟

__________________________________________________________

- ٥اذكر أنواع اإلنعكاس ؟
__________________________________________________________
- ٦هل ينعكس الضوء عن جميع األجسام بالكيفية نفسها ؟
__________________________________________________________
- ٧اذكر أمثلة عل كل من :اإلنعكاس المنتظم واإلنعكاس غير المنتظم ؟
أ) أمثلة على اإلنعكاس المنتظم:

__________________________________________________________
ب) أمثلة على اإلنعكاس غير المنتظم:

__________________________________________________________
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- ٨عرف مع التفسير والرسم لكل من:
أ -اإلنعكاس المنتظم؟

__________________________________________________________
ب-اإلنعكاس الغير منتظم ؟
__________________________________________________________
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ورقة العمل رقم (( 6
المرايا
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

تنقسم المرايا إلى مرايا:
-١مرايا_______________.

- ٢مرايا_______________.
- ٣مرايا_______________.
السؤال الثاني:
عرف المرآة المستوية ؟
__________________________________________________________
السؤال الثالث:
تتميز المرايا المستوية بالخصائص التالية:
___________________________________________________________
___________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
السؤال الرابع:
إذا وضعت جسما على بعد  ٧١سم من مرآة مستوية  ،فما بعد خيال هذا الجسم عن المرآة؟ واذا

تحرك الجسم مسافة  ٣١سم مبتعدا عن المرآة  ،أوجد الموقع الجديد للخيال ؟ مثل ذلك برسم
تخطيطي.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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ورقة العمل رقم (( 7
تطبيقات على المرايا
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

كيف يمكن مشاهدة جسم يقع خلف جدار باستخدام مرآة مستوية ؟

__________________________________________________________
__________________________________________________________

السؤال الثاني:
من استخدامات البريسكوب
______________________________________________________ -1
______________________________________________________ -2
______________________________________________________ -3
السؤال الثالث:
يتكون البريسكوب البسيط من:

______________________________________________________ -1
______________________________________________________ -2

السؤال الرابع:
أ -اذكر قانون عدد األخيلة ؟

___________________________________________________________

ب-كم خياال يتكون للجسم عندما تكون المرآتان متوازيتين  .فسر ذلك؟

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ((8
المرايا الكروية
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

ماذا نقصد بكل من:

المرايا الكروية__________________________________________-المرآة المحدبة_________________________________________

-المرآة المقعرة__________________________________________

قطب المرآة (ق(__________________________________________-مركز التكور (م(_________________________________________

المحور الرئيسي للمرآة______________________________________بؤرة المرآة (ب)__________________________________________البعد البؤري____________________________________________نصف قطر المرآة )نق)____________________________________السؤال الثاني:
أ  -عندما تسقط األشعة الضوئية المتوازية على سطح مرآة مقعرة تنعكس عنها وتتجمع في
بؤرتها  .مثل ذلك برسم تخطيطي يوضح ذلك؟

ب  -ماذا تتوقع أن يحدث إذا وضع جسم مضيء في بؤرة المرآة المقعرة ؟ مثل ذلك بالرسم ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ) ( 9
المرايا الكروية
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول :علل :

أ -توضع مصابيح الضوء للسيارة أمامها ؟

________________________________________________________
ب -الخيال المتكون للجسم من مرآة مقعرة هل هو وهمي أم حقيقي فسر ذلك ؟

_________________________________________________________
السؤال الثاني:
أ -اذكر قانون المرايا العام ؟

_________________________________________________________
ب -ما قانون مقدار التكبير ؟
_________________________________________________________
السؤال الثالث:
صفات األخيلة في المرايا المحدبة دائما
._____________________ -2 ._____________________ -1
السؤال الرابع:
هل هناك عالقة بين الصحون الالقطة والمرايا المقعرة ؟ وهل تعمالن على المبدأ نفسه ؟ ماذا
يحدث عند انتقال الضوء من وسط آلخر ؟

___________________________________________________________

_________________________________________________________
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الفصل الثالث
انكسار الضوء
النظرة الشاملة:

يعتبر هذا الفصل مهما لنا في حياتنا اليومية والذي يمكننا من خالله تفسير لحدوث

ظاهرة انكسار الضوء وكيف يتم تكون قوس قزح ،ويعطينا بعض المهارات العملية التي توضح
لنا انكسار الضوء ومنها إسقاط الضوء األبيض على منشور زجاجي والذي بدوره يحوله إلى

ألوان الطيف السبعة والسبب في ذلك انكسار الضوء .ثم يتحدث عن العدسات بأنواعها المختلفة
من محدبة بأنواعها ،ومقعرة بأنواعها .ويوضح كيف تتكون األخيلة في العدسات المحدبة
والمقعرة ،ومن ثم يتعرض لبعض التطبيقات العملية للعدسات المحدبة والمقعرة ،ويذكر بعض

األجهزة التي تتكون منها العدسات ومنها المجاهر والمقراب .....الخ ،ويذكر عيوب اإلبصار
وكيف يتم عالج كل نوع منها.
مدة التنفيذ ( )0,-9حصص دراسية :

األهداف السلوكية:

- ١يوضح المقصود بانكسار الضوء.

- ٢يوضح كيف يتم إنكسار الضوء في المنشور الزجاجي.
- ٣يحلل الضوء األبيض في المنشور إلى ألوانه السبعة.
- ٤يوضح المقصود بالعدسة.
- ٥يذكر أنواع العدسات.

- ٦يوضح كيف تتكون األخيلة في العدسات المحدبة والمقعرة.

- ٧يتعرف خصائص األخيلة المتكونة في العدسات المحدبة والعدسات المقعرة.
- ٨يتعرف بعض تطبيقات العدسات المحدبة والمقعرة.
الخبرات السابقة:
 – 1ماذا يحدث للضوء عندما ينتقل من وسط إلى وسط آخر يختلف عنه ؟
- 2ماذا نعني بإنكسار الضوء ؟

- 3كيف يتم إنكسار الضوء في المنشور والعدسات ؟
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المواد واألدوات الالزمة:
حوض زجاجي ،ماء ،مصدر ضوئي ،قطعة من ورق مقوى ،مسحوق طباشير ،قلم أو ملعقة.منشور ثالثي ،شاشة ،مصدر ضوئي أبيض.-عدسات محدبة ،عدسات مقعرة.

عدسة محدبة ،ستارة أو حاجز ،مسطرة.عدسة محدبة بعدها البؤري معروف ،حامل عدسات ،مسطرة ،شمعة.-عدسة مقعرة ،حامل عدسات ،شمعة أو ستارة.

مرآة حالقة ( مقعرة )،عدسات محدبة ،أنبوبتين من الكرتون.شريط فيديو ،تلفاز ،فيديو.اقتراحات التنفيذ:
 -اطلب من كل عريف مجموعة وضع أي جسم صغير في كأس كبير شفاف به ماء.

 -ناقش الطالب فيما توصلوا إليه من مالحظات ونتائج وتفسيرات؛ حيث يبدو الجسم أقرب مما

هو عليه.

 -اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول الفقرة ( أ ) من ورقة العمل رقم (.)17

اطلب من كل عريف مجموعة وضع ملعقة بشكل مائل في الكأس نفسه بحيث ينغمر جزء فيهامنه.

 -ناقش الطالب في مالحظتهم للملعقة بأنها تبدو مكسورة عند سطح الماء.

 اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول الفقرة ( ب ( من نفس ورقة العمل. -اطلب من مجموعات الطلبة تفسير حدوث انكسار الضوء في وسطين مختلفين ؟

-اعط المجموعات الوقت الكافي لذكر السبب ومناقشته مع المجموعات ،وتدوين الحل السليم

علي السبورة ( ألن الضوء الذي يصل ألعيننا ال يسلك خطا مستقيما واحدا في الوسطين

المختلفين ).

اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني من نفس ورقة العمل.-قم بإجراء النشاط رقم )  ( 13من الكتاب المدرسي ص ( :)92انكسار الضوء عند انتقاله من

وسط شفاف إلى آخر.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثالث ( أ ) من نفس ورقة العمل.

ناقش كل مجموعة في إجابتها ،ثم ناقش مناقشة جماعية من أجل التوصل إلي الحل السليموتدوينه علي السبورة وتوضيحه.
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-قم بإجراء النشاط رقم ( )14من الكتاب المدرسي ص ( :)93النشاط البديل من الكتاب

المدرسي.

اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثالث ( ب)  ،و(ت)  ،و(ث)  ،و(ج) مننفس ورقة العمل.

 -التجوال بين المجموعات ومحاورتهم ومراقبتهم وتشجيعهم ؛ ومتابعة تقدم كل مجموعة دون

إعطائهم األجوبة الصحيحة  ،وادارة النقاش مع باقي المجموعات.

اعرض لوحة الشكل )  ( 30من الكتاب المدرسي ص ( )94ووضح ماذا يحدث فيهااعرض لوحة الشكل )  ( 31من الكتاب المدرسي ص ( )94ووضح ماذا يحدث فيها.-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال من كتاب العلوم الصفحة (.)94

-إتاحة الفرصة للمجموعات لإلجابة عن هذا السؤال  ،وتدوين إجاباتهم وادارة النقاش مع باقي

المجموعات.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول الفقرة ( أ ( ،و) ب ( ،و( ت ( من

ورقة العمل رقم (.)11

-اطلب من مجموعات الطلبة النظر من خالل قلم الحبر الجاف المصنوع من البالستيك

الشفاف  ،وأسألهم ماذا تالحظون ؟

-أناقش كل مجموعة في إجابتها ثم أناقش مناقشة جماعية من أجل التوصل إلي تكون ألوان

الطيف السبعة على شكل قوس قزح.

-اطلب من كل مجموعة إجراء النشاط رقم )  ( 15من الكتاب المدرسي ص (:)95انكسار

الضوء في منشور ثالثي.

اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني الفقرة ( أ ) من ورقة العمل رقم (.)11-اسأل الطلبة عن أمثلة عن انكسار الضوء من الطبيعة ؟

أعط المجموعات الوقت الكافي لذكر األمثلة والتي من بينها ظاهرة قوس قزح.-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني الفقرة ( ب ) من نفس ورقة العمل.

اترك المجال لمجموعات الطلبة لإلجابة عن السؤال ومناقشته مع باقي المجموعات من أجلالتوصل إلي اإلجابة السليمة وتدوينها.

-اعرض لوحة العدسات المحدبة والعدسات المقعرة بكافة أنواعها الموجودة في كتاب العلوم

للصف الثامن ص ( )97الشكل (-33أ) والشكل(-33ب).

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول الفقرة (أ) ،والفقرة ) ب ( من نفس ورقة

العمل.
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-اعرض الشكل )  ( 34العدسة المحدبة من كتاب العلوم للصف الثامن ص ) (96واطلب

منهم مالحظة ما يلي  :وجود كال من :

- ١المحور الرئيس للعدسة ) الخط الواصل بين مركزي التكور ).
- ٢مركزي التكور م  ، ١م .٢

- ٣المركز البصري ( م ( )إذا سقط شعاع ضوئي ما ار به فإنه ال ينحرف عن مساره).
- ٤بؤرتان ب  ، ١ب .٢

- ٥البعد البؤري ( ع ( ) المسافة بين البؤرة والمركز البصري للعدسة ).
-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني من نفس ورقة العمل.

-اطلب من كل مجموعة إجراء النشاط )  ( 16من الكتاب المدرسي الصفحة ( : )90تقدير

البعد البؤري لعدسة محدبة.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثالث الفقرة ( أ (  ( ،ب)  ( ،ج ) من نفس

ورقة العمل.

-ا عط المجموعات الوقت الكافي لإلجابة عن األسئلة  ،ثم إدارة حلقة النقاش مع باقي

المجموعات لتبادل اآلراء واألفكار بين طالب المجموعات األخرى  ،والتوصل إلي اإلجابات
الصحيحة بتوجيه المعلم وتدوينها على السبورة.

-اعرض لوحة شكل ( :)37عدسة مقعرة  ،من كتاب العلوم للصف الثامن ص (.)98

اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول والثاني من ورقة العمل رقم (.)13-إتاحة الفرصة للمجموعات لإلجابة عن هذا السؤال وتدوين إجاباتهم على ورقة العمل  ،ثم إدارة

النقاش مع باقي المجموعات.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني من نفس ورقة العمل  :اذكر كيفية

تحديد موقع خيال جسم موضوع أمام عدسة محدبة بطريقة رسم األشعة  ،ويكتفي برسم اثنين من

األشعة الضوئية.

-اعرض الجدول من الكتاب المدرسي الصفحة )  ( 98وحدد اتجاه كل شعاع مع وصف

الشعاع وماذا يحدث له.

-اعرض الشكل من الكتاب المدرسي ص ( )98وحدد مسار األشعة.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثالث الفقرة (أ) ،و(ب) ،و(ت) من نفس

ورقة العمل.

التجوال بين مجموعات الطلبة ومحاورتهم ومناقشتهم واعطائهم بعض اإلرشادات وتشجيعهمعلى التفكير العلمي السليم.
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-إدارة النقاش مع باقي المجموعات ورسم الشعاع في الحاالت الثالثة على السبورة وذلك لتعميق

الفكرة وترسيخها في أذهان الطلبة.

-قم بإجراء النشاط )  ( 17من الكتاب المدرسي الصفحة ( :)99خصائص األخيلة في

العدسات المحدبة.

 -اكتب قانون العدسات /1( :س) /1( +ص) = (/1ع)

-مقدار التكبير = (ص/س) = (طول الخيال/طول الجسم).

اعرض األشكال الموجودة في الكتاب المدرسي الصفحة )  ( 100عند الحاالت التالية:*س > ٢ع.
*س = ٢ع.
*ع > س < ٢ع.
*س < ع.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة وكتابة خصائص الخيال لكل حالة من الحاالت األربعة

السابقة على ورقة العمل رقم (.)14

أناقش كل مجموعة في إجاباتها ثم أناقش مناقشة جماعية من أجل التوصل إلي خصائصاألخيلة في الحاالت األربعة السابقة وتوضيحها مع المجموعات.

-قم بإجراء النشاط )  ( 18من الكتاب المدرسي ص ( :)171خصائص األخيلة في العدسة

المقعرة.

-قم بإعطاء الطلبة المالحظة التالية  :عند تطبيق قانون العدسات العام في حل مسائل عددية

تعد إشارة البعد البؤري )ع ( موجبة في حالة العدسة المحدبة  ،وسالبة في حالة العدسة المقعرة .
وتكون إشارة ( ص ) موجبة في حالة الخيال الحقيقي المقلوب  ،وسالبة في حالة الخيال الوهمي

المعتدل.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول من ورقة العمل رقم (.)15

-تقدم كل مجموعة ما توصلت إليه من إجابات وتفسيرات.

إدارة الحوار والنقاش مع باقي المجموعات وذلك لتعميم الفكرة وترسيخها في أذهان الطلبة.اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني من نفس ورقة العمل.-حل األمثلة الموجودة في الكتاب المدرسي في الصفحة (.)173-172

-اترك المجال لمجموعات الطلبة لإلجابة عن السؤال األول ،والثاني ،والثالث من ورقة العمل

رقم (.)17

 -اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول  ،والسؤال الثاني الفقرة (أ) من ورقة

العمل رقم (.)10
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جعل الفصل مجموعة واحدة وادارة النقاش مع باقي المجموعات من أجل التوصل إلياإلجابات السليمة وتدوينها.

-اعرض الشكل (-47أ) والشكل (-47ب).

اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني الفقرة (ب( من نفس ورقة العمل.-اعرض الشكل (-41أ) والشكل (-41ب).

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال الثاني الفقرة ( ج ( من نفس ورقة العمل.

-اطلب من مجموعات الطلبة اإلجابة عن السؤال األول ،والثاني ،والثالث من ورقة العمل رقم

(.)18

بعد انتهاء المجموعات الصغيرة يتم تحويل الفصل بأكمله إلي مجموعة واحدة  ،وتقوم كلمجموعة بتقديم كل ما توصلت إليه من حلول ونتائج وتفسيرات.

-إدارة الحوار والنقاش مع باقي المجموعات لتعميق الفكرة والتوصل إلي الحل السليم.

-قم بإجراء النشاط رقم( )19من الكتاب المدرسي ص ( :)178كيفية عمل المقراب العاكس من

الكتاب المدرسي الصفحة (.)178
التقويم:
-اطلب من الطلبة اإلجابة عن أسئلة الفصل وأسئلة الوحدة من كتاب العلوم الصفحات من

(.)113-117
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ورقة العمل رقم ()0,
انكسار الضوء
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

علل لما يأتي:

أ – تبدو السمكة الموجودة في بركة ماء أقرب مما هي عليه.

_________________________________________________________

ب -الملعقة الموجودة في كأس فيها ماء وموضوعة بشكل مائل تبدو مكسورة عند سطح الماء.
_________________________________________________________
السؤال الثاني:
ماالمقصود بانكسار الضوء؟
_________________________________________________________
السؤال الثالث:
أ -هل تختلف سرعة الضوء باختالف صفات الوسط المار فيه ،وما عالقة انكسار الضوء
بذلك؟

_________________________________________________________
ب -ماذا نقصد بالكثافة الضوئية للوسط؟
_________________________________________________________
ت -هل الكثافة الضوئية لألوساط الشفافة ثابتة أم متغيرة؟ وضح ذلك؟
_________________________________________________________
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ث -ما العالقة بين الكثافة الضوئية ومقدار االنكسار؟

_________________________________________________________
ج -بماذا يستعاض عن الكثافة الضوئية للمادة؟
_________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ( ( 11
انكسار الضوء
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

ماذا يحدث في الحاالت التالية ،مبينا زوايا السقوط واالنكسار واتجاه السهم-:

أ -إذا انتقل الشعاع الضوئي من الهواء إلى الماء؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

ب-إذا انتقل الشعاع الضوئي من الماء إلى الهواء؟

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ت-إذا انتقل الشعاع الضوئي من الهواء إلى الماء إلى الزجاج؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
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السؤال الثاني:
أ  -إذا تم إمرار الضوء األبيض عند سقوطه على المنشور ،ماذا يحدث له؟ مع ذكر أمثلة من

الطبيعة؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ب -علل :ظهور عدة ألوان لقوس قزح .
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ( ( 12
العدسات
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

أ -ماذا نقصد بالعدسة؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ب -اذكر أنواع العدسات مع توضيح كل نوع؟

___________________________________________________________

___________________________________________________________
السؤال الثاني:
ماذا نقصد بكل من -:
أ -مركز التكور؟ وكم مركز تكور للمرآة محدبة الوجهين؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ب-المحور الرئيسي للعدسة :

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ث -المركز البصري(م) :

________________________________________________________
________________________________________________________
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د -البعد البؤري (ع) :
_________________________________________________________

السؤال الثالث:
أ -عند مرور األشعة المتوازية على عدسة محدبة الوجهين ماذا يحدث؟

_________________________________________________________
_________________________________________________________

ب  -ما نوع البؤرة في العدسة محدبة الوجهين ؟ وبماذا تسمى العدسة المحدبة؟
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ج-ماذا تتوقع أن يحدث إذا وضع مصدر ضوئي في بؤرة عدسة محدبة؟ ارسم األشعة الخارجة
من العدسة؟

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ( ( 13
العدسات
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

العدسة المقعرة عند مرور األشعة المتوازية ماذا يحدث لها؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

السؤال الثاني:
بماذا تسمى العدسة المقعرة؟ وما نوع بؤرتها؟
___________________________________________________________
___________________________________________________________
السؤال الثالث:
ماذا يحدث في الحاالت التالية مع رسم الشعاع؟

أ -الشعاع الساقط على العدسة المحدبة ومواز لمحورها الرئيسي؟
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

ب-الشعاع المار بالمركز البصري للعدسة؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ت-الشعاع المار في بؤرة العدسة المحدبة؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ورقة العمل رقم (( 14
العدسات
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

أذكر خصائص الخيال مع الرسم في كل من الحاالت التالية والتي يبعد الجسم فيها عن العدسة
كما يلي:

أ -أكبر من مثلي البعد البؤري س > ٢ع.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ب-يساوي مثلي البعد البؤري س =٢ع.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ت-أكبر من البعد البؤري ع<س <٢ع.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ث-أقل من البعد البؤري س<ع.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ( ( 15
العدسات
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

وضع جسم على بعد  ٢١سم من مرآة مقعرة بعدها البؤري  ١٥سم احسب:

أ – بعد الخيال المتكون:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ب -تكبير الخيال:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
ج -حدد صفات الخيال مستعينا برسم توضيحي:
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
السؤال الثاني:
أ -متى تكون إشارة البعد البؤري ( ع ) موجبة ومتى تكون سالبة ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ب-متى تكون إشارة بعد الخيال ) ص ( موجبة ومتى تكون سالبة ؟

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ( ( 16
العين البشرية
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

مما تتكون العين البشرية ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

السؤال الثاني:
مما تتكون وما وظيفة كل من:

-١الطبقة الخارجية ( الصلبة )
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

-٢الطبقة الوسطى) المشيمية(
___________________________________________________________

___________________________________________________________
__________________________________________________________

-٣الطبقة الداخلية ( الشبكية)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_________________________________________________________
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السؤال الثالث:
أ -أين توجد عدسة العين  .وكيف تحدث الرؤية ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ب-أين توجد العدسة البلورية ؟ وما وظيفتها ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ( ( 17
العين البشرية
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

ماذا نقصد بتكيف العين ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

السؤال الثاني:
أ -اذكر عيوب اإلبصار ؟

_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
ب-ماذا نقصد بقصر النظر ؟ وما أسباب حدوثه ؟ وكيف يتم عالج الشخص المصاب به ؟

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ج -ماذا نقصد بطول النظر؟ وما أسباب حدوثه؟ وكيف يتم عالج الشخص المصاب به؟

أي فئة عمرية أكثر إصابة بطول النظر ؟ وأيها أكثر إصابة بقصره ؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ورقة العمل رقم ) ( 18
اآللت البصرية
أعزائي الطلبة الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول:

ماذا نقصد باآلالت البصرية؟

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

السؤال الثاني:
ما أنواع اآلالت البصرية؟

___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
السؤال الثالث:
أ  -ما صفات الخيال المتكون في المجهر البسيط ؟

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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ملحق رقم ()9
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ملحق رقم ()11
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