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إ ت إضع

شــــــــــــــكر وتقديــــــــــر
الحم ـ ـ ـ ـ ــد ا ذو الجــ ـ ـ ـ ــلف واوا ـ ـ ـ ـ ـ ـرامح الحم ـ ـ ـ ـ ــد ا ذو ال

ـ ـ ـ ـ ـ ــف واونع ـ ـ ـ ـ ــامح أحم ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ــبحانه حم ـ ـ ـ ـ ـ ـد

الشـ ـ ـ ـ ــااريشح وأشـ ـ ـ ـ ــار شـ ـ ـ ـ ــار الحامـ ـ ـ ـ ــديشح الحمـ ـ ـ ـ ــد ا عل ـ ـ ـ ـ ـ نعمـ ـ ـ ـ ــهح والشـ ـ ـ ـ ــار لـ ـ ـ ـ ــه عل ـ ـ ـ ـ ـ مننـ ـ ـ ـ ــهح

الحم ـ ـ ــد ا ب ـ ـ ــد ت ـ ـ ــىذش بالزي ـ ـ ــادة لم ـ ـ ــش ش ـ ـ ــار و ـ ـ ــل اا وس ـ ـ ــلم علـ ـ ـ ـ
أذش ب برح وما ات ل

ولــ ـ ــو أننـ ـ ـ ــي أوتي ـ ـ ـ ـ

ي ـ ـ ــر البش ـ ـ ــر م ـ ـ ــا س ـ ـ ــمع

عيش بنظرح وعل آله وأ حابه المياميش الغرر.

اـ ـ ـ ــف بلغـ ـ ـ ــةح وأ ني ـ ـ ـ ـ

بحـ ـ ـ ــر النطـ ـ ـ ــق ـ ـ ــي الشـ ـ ـ ــعر والن ـ ـ ـ ــرح لم ـ ـ ــا ان ـ ـ ـ ـ

بعـ ـ ـ ــد

أو ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــطور الاتـ ـ ـ ــب والمجل ـ ـ ـ ــدا ح أق ـ ـ ـ ـ

أن ـ ـ ـ ــا

البوف إال مب ار ومعتر ا بالعجز عش واجب الشار.

مهمـ ـ ـ ــا حاولـ ـ ـ ـ ـ

البح ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ــي معـ ـ ـ ــاجم اللغ ـ ـ ـ ــا

وقلمـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــاجزيش عـ ـ ـ ــش شـ ـ ـ ــر االرتبـ ـ ـ ــاة أمـ ـ ـ ــام عظمـ ـ ـ ــة ور عـ ـ ـ ــة وقـ ـ ـ ــدر ال ـ ـ ـ ــر العظـ ـ ـ ــيم جامعـ ـ ـ ــة

األزهـ ـ ـ ـ ـ ــر وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــاة هيجـ ـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ـ ــدريس واليـ ـ ـ ـ ـ ــة التربيـ ـ ـ ـ ـ ــة وجميـ ـ ـ ـ ـ ــص أسـ ـ ـ ـ ـ ــاتذتي وأ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مشـ ـ ـ ـ ـ ــر ي

الا ـ ـ ـ ـ ـ ـريميش الـ ـ ـ ـ ـ ــداتور/عطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دروي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح والـ ـ ـ ـ ـ ــداتور /محمـ ـ ـ ـ ـ ــد مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاطح لمـ ـ ـ ـ ـ ــا نهل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بحورهم قط ار العلم وارتوي

وباف إ ل

الداتور /

منها عذوبة المعر ة.

مـ ـ ـ ـ ـ ــش

وتبدير وعر اش بالجميف أتبدم بالشار لع وي لجنة المناقشة:

ل الناقة مناقشاً ارجياً  .ح ظه اا

الداتور  /علي ن ار مناقشاً دا لياً  .ح ظه اا

اما أتبدم بالشار للسادة المحاميش الذيش لم يب لوا بتو ياتهم وآراجهم السديدة ي تحايم أدوا

الدراسة.
واي

لي أش أنس

وبع ي والي منهماح ترعرع

ي أح انهماح تدلل

عل

أاتا هماح غمراني

بحبهما وعط هماح والداي أبي وأمي – أطاف اا ي عمرهما – وألبسهما تاج الوقار ي الدنيا واآل رة.

اما أديش بعظيم الشار وال

ف إلي مش علي

برح وأ اة لي شموع السهرح ومنحني حب البشر

والو اة باف ال ورح إلي مش وهبنيه البدرح إل زوجي ور يق دربي و احب المشوار ي الس ر.

والشار مو وف إل

اف مش وق

بجانبي وساندني ولو حت

بدعاة ي ظهر الغيب رحمني ربي

وغ ر.

و تام ـ ـ ـ ـاً أسـ ـ ـ ــاف اا العلـ ـ ـ ــي البـ ـ ـ ــدير أش ياـ ـ ـ ــوش هـ ـ ـ ــذا العمـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـاً لوجه ـ ـ ـ ـه الا ـ ـ ـ ـريمح وأش يجعلـ ـ ـ ــه

علماً نا عاًح ويسهف لي به طريباً إل الجنة.

شكــــراً لــــــكم
الباحثة  /إلهام رجائي عيسى
ث

ملخــــــص الدراســـــــة :
هد

لدى طالبا

ال

الدراسة إل تب ي اعلية برنامج الاور

السابص األساسيح ولتحبيق هذا الهد

 -1ما أبعاد التعلم لمارزانو الواجب تنميتها لدى طالبا
 -2ما اعلية توظي

برنامج الاور

للمادة" ي مادة العلوم لدى طالبا
واست دم

سع

ال

الدراسة لإلجابة عل األسجلة التالية:

السابص األساسي ؟

ي تنمية أبعاد التعلم لمارزانو ي وحدة "ال
السابص األساسي؟

ال

الباح ة المنهج شبه التجريبي ذا الت ميم الباجم عل

تجريبية ومجموعة
مدرسة بنا
حي

ي تنمية أبعاد التعلم لمارزانو ي مادة العلوم

تاون

ابطةح وا تير عينة الدراسة عشواجياً مش طالبا

ر ح اوعدادية "ج" للججا

اج

ال يزياجية

مجموعتيش متاا جتيش :مجموعة
ال

السابص األساسي مش

التابعة لواالة الغو الدولية التي تم ا تيارها بشاف ق ديح

عينة الدراسة مش ( )80طالبة تم تبسيمهم إل مجموعتيش  :المجموعة التجريبية وعدد

طالباتها ( )40طالبةح وتم تدريسها باست دام برنامج الاور ح والمجموعة ال ابطة وعدد طالباتها
اج

ال يزياجية

( )40طالبة وتم تدريسها بالطريبة المعتادةح حي

الباح ة بإعداد أداة الدراسةح وهي ا تبار أبعاد التعلم لمارزانوح وتم التىاد مش

دق األداة

للمادة) مش منهاج ال
وقام

طبب

السابص األساسي بغزة.

الدراسة عل

وحدة (ال

بعر ها عل لجنة التحايمح ومش باتها مش لف تطبيبها عل عينة استطلعية قوامها ( )30طالبةح

وعالج

الباح ة البيانا

إح اجياً باست ام ا تبار ( ) لعينتيش مستبلتيش للتىاد مش وجود روق ذا

داللة إح اجيةح ومعامل الكسب المعدل لبالك لبياس اعلية البرنامج.
وأظهر نتاجج الدراسة :
 وجود روق ذا
الطالبا

داللة إح اجية عند مستوى داللة ( )0.05≤ αبيش متوسطا

ي المجموعتيش التجريبية وال ابطة ي البياس البعدي ال تبار أبعاد التعلم لمارزانو

تعزى للمجموعة التي درس


اعلية برنامج الاور

المعدف لبلك ()1.33
وي

وة نتاجج الدراسة تو ل
-1

درجا

باست دام برنامج الاور .

ي تنمية أبعاد التعلم لمارزانو ي مادة العلوم حي
الباح ة إل التو يا

رورة دمج برنامج الاور

اآلتية :

ي المناهج الدراسيةح وباأل

ي تنمية مها ار الت اير العليا لديهم.

 -2زيادة وعي وا عي المنهاج بىهمية توظي

برنامج الاور

ج

بلغ معامف الاسب

مادة العلوم بطريبة تساعد الطلبة
ي تنمية أبعاد التعلم لمارزانو.

Abstract
This study aimed to investigate the effectiveness of Cort program in developing
Marzano learning dimensions in science in seventh grade students. To achieve this goal,
the study sought to answer the following questions:1- What are Marzano learning dimensions to be developed in seventh grade students ?
2- What is the effectiveness of the employment of Cort program in developing
Marzano learning dimensions in Substance Physical Properties Unit in science subject in
seventh grade students?
The researcher has used the cuasi- experimental design based on two equal groups:
an experimental group and a control group. The study sample was randomly selected from
students in the seventh grade.
To achieve the study aims, the researcher adopted the quasi-experimental approach
with two equal groups' pre-post design (experimental and control) The study sample has
been chosen randomly from the seventh grade students in UNRWA Rafah Prep Girls "C"
School, which has been purposefully selected. The study sample consisted of (80)
students divided into two groups: the experimental group, (40) students who were taught
using Cort program , and the control group, (40) students who were taught using the
traditional way. The study was applied at (Substance Physical Properties Unit) from the
seventh grade curriculum in Gaza.
The researcher designed a test to examine Marzano learning dimensions. After
examining the validity and reliability of the tool, it was implemented on a (30) student
exploratory sample. Cort program was implemented on the experimental group, while the
traditional way was implemented on the control group. The researcher used the following
statistical methods to reach the results: (T-test, Kurder Richardson 20, Alpha Cronbach
Coefficient and Blach Formula). After the statistical analysis, the findings of the study
revealed that:
1. There were significant differences at (α ≤0.05) between the mean scores of students in
the experimental and control groups in the post test of the Marzano learning dimensions in
favor of the experimental group and which are attributed to using the Cort program.
2. The effectiveness of the Cort program in developing Marzano learning dimensions in
science was high as Blach ratio was (1.33).
In light of the results of the study of the most important recommendations :
1- The need to integrate the program Alchort in the curriculum, particularly science in a
way that helps students develop higher-order thinking skills they have .
2- Increasing awareness of the importance of the curriculum makers employ Alchort
program in the development of the dimensions of learning to Marzano.
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الفصل األول :
مشكلة الدراسة وأبعادها

 مقدمـــــة مشكلة الدراسة فرضيات الدراسة أهداف الدراسة أهمية الدراسة حدود الدراسة -مصطلحات الدراسة

الفصل األول  :مشكلة الدراسة وأبعادها
المقدمـــــــة :

لبد أنعم اا تعال عل اونساش نعماً جليلةح ومش أجلها نعمة العبف والت ايرح قاف تعال :
آد َم َو َح َمْل َناه ْم ِي اْل َبِّر َواْل َب ْح ِر َوَرَزْق َناه ْم ِم َش الطَّي َِّبا ِ َوَ َّ ْل َناه ْم َعلَ ٰ َا ِ ٍ
ير ِم َّم ْش َ لَ ْب َنا
﴿ َولَبَ ْد َا َّرْم َنا َبنِي َ
يل﴾ ( اوسراة )17 :ح وميز اا سبحانه وتعال اونساش بنعمة العبف؛ اي يستغلها ي الت اير
تَ ْ ِ ً
ومواجهة

الحياةح وِاعمار األرض با تراعا

عوبا

الذي جعله اا سبحانه وتعال

العبف.
وح

إش الت اير

مناط التالي ح وح ه عل

رورة حيوية لإليماشح والاتشا

عل النظر العبليح والتىمف وال ح

(ال ا ي وآ روشح )15:2010
إش مما يل
الت ايرح واآليا

س ر عبله مش أجف وجودهاح وأعطا العبف

التب ر بالاوش بالت اير والتدبر واعماف

نواميس الحياة؛ لهذا دعا البرآش الاريم إل ذلك

ح وتبليب األمر عل وجهه ل همه وادرااه.

النظر ي اتاب اا عز وجف ا رة اآليا

البرآنية التي تدعو اونساش إل

الاونية ال يدرك جمالها وتناسبها إال بالت ايرح بف البرآش الاريم ال تدرك علومه

واعجاز إال بالت ايرح لذا حرر البرآش العبف مش العببا

التي تعوق الت اير السليمح وو ص له المعالم

المعر يةح ويهيئ له االست ادة مش ال ب ار الساببة( .ال

ارح)4:2011

الهاديةح واألسس ال ابتة التي ترشد وتح ز للت اير السديدح هو الذي يحرك جميص نشاطا
وهناك توا ق بيش أهدا

اوسلم التي جاة بها البرآش الاريم واألحادي

اونساش

النبوية وبيش األهدا

التربوية الذي يسع المعلموش إل تحبيبهاح والتي ااش مش أهم أهدا هم الدعوة إل الت اير ي الاوش

والتدبر به؛ لتمييز الحق مش الباطف وات اذ الب ار ار ال ححية ي المواق

وحف المشال .

ولبد اان التربية اوسلمية سباقة ي البح وتنمية ال ار والت ايرح قاف
ودا وعلَ ٰ جنوبِ ِهم ويتَ َ َّار ِ
َّ ِ
َّماوا ِ و ْاأل َْر ِ
ِ
ض َرب ََّنا َما
ْ ََ
اما َوقع ً َ َ
َ
َي ْذار َ
وش اللهَ ق َي ً
وش ي َ ْلق الس َ َ َ
ِ
اب َّ
الن ِار ﴾ ( آف عمراش  )191 :حي تظهر الدعوة لل ار والت اير
س ْب َح َان َك َب َنا َع َذ َ

َِّ
يش
تعال  ﴿ :الذ َ
َ لَ ْب َ ٰه َذا ب ِ
اط ًل
َ َ
ي اف المجاال

الاونية واالعتبادية والتشريعية؛ ألش الت ار هو األساس ي الو وف إل الحبيبة وتاويش الش

ية

المبدعة( .الحطيبا ح )12:2010
ومص ما يشهد العالم مش

حوة التطور والتبدم واال تراعا

التانولوجية الناجمة عش الت اير

نس أش يتطرق إل المناهج التربويةح وطرق التدريس التي تعارض طرق
العلمي ال حيحح والذي لم ي َ
رورة مشاراة الطالب ي العملية
التدريس المعتادة المعتمدة تماماً عل المعلمح والتي تح عل
التربوية بشاف إيجابي؛ ألنه محور هذ العملية و ورة المستببف.
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بىمس الحاجة إل إيلة جة
لذا إش مجتمعنا ال لسطيني اليوم وهو يحيا مراحف البناة؛ إنه
ِّ

المبدعيش عظيم االهتمامح واالستاشا
ال لسطيني إل تلك البد ار

(أبوندىح)15:2004

لبدراتهم وتنميتها وتبديرها؛ ألننا نحتاج ي بناة مجتمعنا

ي سبيف التبدم والرقيح والتي ت رج ي حلولها وت وراتها عش التبليد والمىلو .

التبدم التانولوجيح والعلميح والح اري الذي نشهد اليومح يتطلب ت جير البد ار

عند ال رد؛ لاي يواجه المشال

اوبداعية وتطويرها

الحياتية التي تنتج عش هذا التبدمح والتي بحاجة إل أعماف إبداعية

للتغلب عليها( .الطيطيح)16:2004

إش ما نحتاج إليه اليوم هو تبديم مناهج يتحرك يها عبف الطالب؛ لتست ير براته؛ يست ل
مص اآل ريش ما يد ر مش تجارب ومعلوما

بملحظا

عبليةح وتلبي حاجاته ي إدراك محدد لما هو جديد.
ونتيجة التغير المعر يح والتطو ار

جديدةح تعمف عل نبلة ياليةح يجد يها راحة

الهاجلة ي التربية والتعليمح وجب است دام االستراتيجيا

التربوية الحدي ة التي ياوش محورها الطالبح تلك التي تزيد مش قيامه بالدور النشطح وتهيئ ر
التعاوش والت اعف ي المواق

الم تل ة مش أجف مواابة التبدم العلمي الهاجف .بد ات ق معظم الباح يش

والمربيش أش تنمية الت اير تعد مش األهدا

الرجيسة للتربية والتعليمح وأش ح ظ المباح

الدراسية ال

ابتداة مش المرحلة المبارة؛
يؤدي بال رورة إل تطوير مها ار الت ايرح اما أادوا أهمية رعاية اوبداع
ً
ألش ال ب ار المبارة ي الت اير اوبداعي تساعد عل تطوير اي ية است دام البد ار العبلية ي مجاف

الت اير المتمايز والحف اوبداعي للمشال ( .الحطيبا ح )29:2010

والت اير هو مهارة التشغيف التي يؤ ر الذااة مش للها ي ال برةح مما يؤدي لتاامف ال ورة
لدى الطالب لمواجهة المشااف الواقعيةح وحي

إش مها ار

الت ايرح واوبداع موجودة عند اف طالبح؛

هي بحاجة إل التدريب عليها؛ لاي تتوقد وتنمو؛ لذلك البد مش االهتمام الابير بغرس وتعليم وتطوير

الت اير لدى الطالبيش.

وتعليم الت اير بشاف عام مش األهدا
الذي أعد

الرجيسة للتربية ي الع ر الحا ر؛ بد أاد التبرير

براة اليونساو للجنة المعنية بالتربية تح

عنواش ( :نتعلم لناوش ) أننا نعي

ي عالم

شديد التغير والتجديد؛ لذلك يجب إ سا المجاف لل ياف واوبداعية هما يم لش أو ح مظاهر حرية

اونساش( .ال ا ي وآ روشح)11:2010

3

إش تعليم الت اير وتوجيهه هد

أساسي ال يحتمف التىجيفح بف يجب أش ياوش ي

دارة

أهدا نا التربوية ألي مادة دراسيةح هو و يق ال لة باا ة المواد الدراسية وما ي احبها مش طرق
تدريس ونشاط ووساجف تعليمية وعمليا

تبويمية.

واش تعليم الت اير يعن للبعض تعليم عبا ار
الت اير يعد ق ار اًر سياسياًح إذ ت

إ طلحية ا ةح والواقص أش ات اذ قرار تعليم

ف بعض األنظمة السياسية أش ياوش الشعب م ا اًر ال تابعاً ولتعليم

الت اير ببراعة يجب است دام الت اير للاتشا ح وليس لتدعيم وجهة نظر والد اع عنهاح ويجب
است دام أشااف مش الت اير غير تلك التي تتسم بالنبد المحضح ومزيداً مش ال بة والرغبة ي الت اير

وعدم التمراز حوف الذا ( .حبيبح)15-19:2007

هناك العديد مش البرامج التي تساعد عل تنمية اوبداع والت اير لدى الطالبيشح ومنها برنامج

الاور واحد مش أ

ف وأشهر البرامج التي تنمي اوبداع لدى الطلبح واست داماً ي العالم اطريبة

لتعليم الت اير بشاف مباشرح وسهولة دمجه ي المنهاجح والذي يساهم ي إ راج متعلميش مبدعيش.

الت ايرح التي تسمح لهم باالبتعاد عش

مم برنامج الاور لتعليم الطلبة مجموعة مش أدوا

نماذج الت اير المطبوعة ي الذهشح ومحاولة إدراك األشياة بشاف أا ر و وحاًح ي بح الطلبة

مبدعيش وم اريشح وتبدم مها ار الت اير الم ممة بدقة ي برنامج الاور للطلبة اىدوا

است دامهاح ومش م يتدرب الطلبة عل

است دامها ي مواق

عملية يماش

م تل ةح العملية الوا حة  :أدوا

ت ايرح تمريش تدريبيح تطبيق( .بونوح)7:2008
ويعد برنامج الاور مش أشهر برامج تعليم الت اير ي العالمح والمة اور ) (CORTهي
ا ت ار ِلـ (  ) COgnitive Research Trustوتعني مؤسسة البح المعر ي التي أنشىها العالم
دي بونو ي اامبردجح ويست دم البرنامج سبعة ملييش ط ف ي المرحلة االبتداجيةح ومش ممي از
برنامج الاور أنه يساعد الطلبة ذوي البد ار

األااديمية والش

الم تل ة عل است دام قدراتهم بشاف عاف ي المواق

ية بما يهم الطلبة ذوو الحاجا

(ال طيبح)18:2008

وتعتبر دروس برنامج الاور
المباشر لمها ار

ال ا ة والطلبة المعر يش لل طر ).(at-risk

( )CORTللتدريب عل

الت اير أا ر المواد أهمية للتعليم

الت اير األساسيةح وتستعمف دروس الاور ) (CORTوالتي تبص ي ستة أجزاة

بشاف واسص ي العديد مش دوف العالم مش بينها :الواليا

المتحدة واندا واستراليا وغيرهاح ويحتوي

البرنامج عل ستيش درساً ي الت ايرح وتم تبسيمها إل ستة أجزاةح واف جزة يتاوش مش عشرة دروسح
ويحتاج تدريس هذ الدروس بىاملها ل

سنوا ( .ال ا ي وآ روشح)38:2010
4

الباح ة عل إ راج طالبا

ولحر

تنمية أبعاد التعلم لمارزانوح حي
بالمعلوما

واعادة

وم ا ار ح اتجه

مبدعا

إش نموذج مارزانو يحر

عل

لتوظي

برنامج الاور

أش التعليم الجيد ليس مفة العبف

والمها ار ح وانما يبت ي إ ارة التساؤال ح وتعميق ال هم عش هذ المعلوما

ياغتها.

ويعد نموذج مارزانو ألبعاد التعلم أساساً لبناة وت طيط الوحدا

رياض األط اف حت نهاية المرحلة ال انويةح مت مناً ب ار

ي

والمها ار

التعليميةح بدةاً مش مرحلة

وتجارب يبوم بها المعلموش ل لق مناخ

تعليمي نشط وم مرح ينمو مش لله الً مش المعلم والطالب نحو تحبيق أ

ف األهدا

المنشودة.

( مارزانوح )14:1996
ومش

لف ممارسة الباح ة ي التدريب الميداني عل

واالحتااك بالمعلما

وتجاهلهح وعدم الحر

للطالبا

والشااوي مش أولياة األمورح لمس
عل

مشالة عدم االهتمام بت اير الطالبا

مراعاته وتنميتهح واجهاض المواهب اوبداعيةح وعدم إعطاة ر ة

بالتعبير عنه؛ لذلك قام

الباح ة باوطلع عل األدب التربويح والبح

المنهاج؛ لتنمي وتطور الت ايرح وجد
يحبق هد

طالبا

ال

السابص األساسيح

أش مش أ

عش برامج تدمج مص

ف وأيسر البرامج هو برنامج الاور ح والذي سو

الدراسةح وهو تنمية الت اير عند الطالبا ح وتنمية مها ار أبعاد التعلم لمارزانو لديهش.

مشكلـــــة الدراســــــة:
مش لف شعور الباح ة بمشالة الدراسةح تبدى لها دراسة اعلية توظي

تنمية أبعاد التعلم لمارزانو ي مادة العلوم لدى طالبا

ال

برنامج الاور

ي

السابص األساسيح مستندة لذلك عدة

تبري ار ؛ ومش أهمها:

 -است دام األنشطة التي يعتمد عليها برنامج الاور ح قد تساهم ي مساعدة الطالبا

مش است دام األساليب االعتيادية ي الت اير إل الت اير بطرق مبدعةح وذاية.

عل االنتباف

 المنهج العلمي للمنهج المبرر مزدحم بالا ير مش الم اهيم العلمية المجردةح التي تحتاج إل طرقتدريس عالة ت ير دا عية الطلبح وتعزز اتجاهاتهم نحو تعلم هذ الم اهيم؛ لاي يتسن لهم همها
هماً

حيحاً واستعيابهم لها ي حياتهم اليومية .

 -مواابة االتجاها

المعا رة ألساليبح وطرق تدريس حدي ة.

5

وعليه تتم ف مشالة الدراسة بالسؤاف الرجيس اآلتي :

"ما فاعلية توظيف برنامج الكورت في تنمية أبعاد التعلم لمارزانو في مادة العلوم لدى طالبات
الصف السابع األساسي ؟

ويت رع مش السؤاف الرجيسي األسجلة ال رعية اآلتية :

 -1ما أبعاد التعلم لمارزانو الواجب تنميتها لدى طالبا
برنامج الاور

 -2ما اعلية توظي

للمادة" ي مادة العلوم لدى طالبا

ال

السابص األساسي؟

ال

اج

ي تنمية أبعاد التعلم لمارزانو ي وحدة "ال
السابص األساسي؟

ال يزياجية

فرضيـــــات الـــــدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة سيتم اختبار فرض الدراسة اآلتي :
 -ال توجد روق ذا

داللة إح اجياً عند مستوى داللة ( )0.05≤ αبيش متوسطا

درجا

الطالبا

ي المجموعتيش التجريبية وال ابطة ي البياس البعدي ال تبار أبعاد التعلم لمارزانو تعزى الست دام

برنامج الاور

ي تدريس المجموعة التجريبية.

أهــــــــــــداف الدراسة:
ي

وة مشالة الدراسةح وأهميتها تسع الباح ة إل تحبيق األهدا

 -1تحديد أبعاد التعلم لمارزانو الواجب تنميتها لدى طالبا
 -2معر ة اعلية توظي

برنامج الاور

ال

اآلتية :
السابص األساسي.

ي تنمية أبعاد التعلم لمارزانو لدى طالبا

ال

السابص

األساسي.

أهميـــــــــة الدراسة :

 -1تلبي الدراسة ال وة عل إستراتيجية حدي ة ي تدريس العلوم وهي برنامج الاور .
 -2قد توااب الدراسة االتجاها

العالمية الحدي ة ي توظي

برامج الت اير و ا ة برنامج الاور

ي تدريس العلومح مما يساعد وا عي المناهج ال لسطينية و ا ة منهاج العلوم.

 -3قد يسهم هذا البح

ي تعري

معلمي العلوم بنموذج مارزانو ألبعاد التعلم واستراتيجيا

التدريس و به و اعليته ي التدريس.

 -4قد تبدم معلوما

علمية جديدة واطا اًر نظرياً يساعد طلبة الدراسا

التعر عل برنامج الاور ح واي ية است دامه ي تدريس العلوم.
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العليا والبح

العلمي ي

حــــــــــــــدود الدراســـة:
تحدد

الدراسة الحالية بالحدود اآلتية :

الحد المكاني  :تم تطبيق الدراسة الحالية ي مدرسة بنا

ر ح اوعدادية (ج) للججا

لمدارس واالة الغو الدولية بمحا ظة ر ح .

الحد البشري  :تم تطبيق الدراسة الحالية عل عينة مش طالبا

الحد الزماني  :تم تطبيق الدراسة الحالية

ال

لف ال

التابعة

السابص األساسي .

ف الدراسي األوف مش العام

الد ارسي(.)2013-2014

الحد الموضوعي :
 -طب ب

لل

الدراسة الحالية عل الوحدة ال ال ة وهي وحدة (ال

السابص األساسي الجزة األوف مش المنهاج ال لسطيني.

اج

ال يزياجية للمادة) مش اتاب العلوم

جزيش مش برنامج الاور وتوظي هم لتعليم الت اير هما :
 -تم است دام أ

 .Iالجزة األوف ( توسعة مجاف اودراك ) وتندرج تحته المها ار اآلتية :

( معالجة األ اار – اعتبار جميص العوامف – البوانيش – النتاجج المنطبية وما يتبعها – األهدا
الت طيط – األولويا

اآل ريش )

المهمة األول

– البداجف واالحتماال

وال يا ار

– الب ار ار

– وجها

–
نظر

 .IIالجزة الرابص ( اوبداع ) وتندرج تحته المها ار اآلتية :

( نعم وال وبو – الحجر المتدحرج – المد ل

المشالة – إزالة األ طاة – الربط – المتطلبا

العشواجية – تحدي ال ارة – ال ارة المهيمنة – تعري

– التبييم )

مصطلحــــــات الدراسة :
الفاعلية :
وتعر

إجراجياً بىنها :مدى األ ر الذي يماش أش يحد ه برنامج الاور مبارنة بالطريبة المعتادة ي

تنمية أبعاد التعلم لمارزانو لدى طالبا

ال

السابص األساسي.
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برنامج الكورت :
ويعر
أدوا

إجراجياً بىنه :برنامج تعليمي و عه العالم "دي بونو" ي ت

بتعليم الطلب مجموعة مش

الت اير التي تتيح لهم عدم التبيد بىنماط الت اير المتعار عليهاح ومحاولة إدراك األشياة بشاف

أا ر و وحاً وتحر اًرح لتطوير قدرة ابتاارية أابر ي حف المشال ح ومش لف هذ الدروس ي بح
الطلب متشعبيش وم اريشح ويتاوش مش س
واوبداع والمعلوما

تدريس وحدة ال

وحدا

هي :توسعة مجاف اودراك والتنظيم والت اعف

والمشاعر والعمف ويتم ي هذ الدراسة توظي
ال يزياجية للمادة ي العلوم لل

اج

الوحدتيش :األول

والرابعة ي

السابص األساسي.

نموذج مارزانو ألبعاد التعلم:
تبن

الباح ة تعري

) تح ااح )11:2006

هو نموذج تدريسي يت مش عدة طوا

متم لة ي ااتساب اتجاها

و إدرااا

إجراجية متتابعةح تراز عل الت اعف بيش مسة أنماط للت اير

إيجابية مش التعلمح وااتساب المعر ة الجديدة وتااملها واتساقها

مص المعر ة الباجمة علح وتعميق المعر ة وتدقيبها للو وف إل

المعر ة است داما ذا معن ح وتنمية است دام العادا

نجاحهح وتم قياسه مش لف درجا
قام

الطالبا

نهايا

ونتاجج جديدةح واست دام

العبلية المنتجةح مش لف التعلم وتسهم ي

ي التطبيق البعدي ال تبار أبعاد التعلم لمارزانو الذي

الباح ة بت ميمه.
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الفصل الثاني :
الدراسات السابقة

 المحور األول :درسات تناولت برنامج الكورت ( )CORTلتعليم
التفكير
 المحور الثاني :دراسات تناولت نموذج أبعاد التعلم لمارزانو
 -التعقيب على الدراسات السابقة

الفصل الثاني  :الدراسات السابقة
تعرض الباح ة مجموعة مش الدراسا

وقد راع

ترتيب الدراسا

المحور األوف  :دراسا

المحور ال اني  :دراسا

تاري ياً مش األحد

تناول

العربية واألجنبية المرتبطة بالدراسة الحالية

والبحو

إل األقدم .وتم توزيعها عل محوريش :

برنامج الاور ( )CORTلتعليم الت اير.
أبعاد التعلم لمارزانو.

تناول

المحور األول  :دراسات تناولت برنامج الكورت ( )CORTلتعليم التفكير
 -1دراسة عطار : 2013
هد

الدراسة إل الاش

لدى طالبا

وتحبيباً لهد
ال

ال

عش اعلية است دام برنامج الاور تبنياً ي تنمية مها ار الت اير الريا ي

ال اني المتوسط ي مادة الريا يا

الدراسة است دم

ي مدينة ماة المارمة.

الباح ة المنهج شبه التجريبيح وطبب

ال اني المتوسط بلغ عددها ( )80طالبةًح وزعوا عل

الباح ة بإعداد ا تبار مها ار

إح اجياً باست دام ا تبار
 -وجود روق ذا

مجموعتيش تجريبية و ابطةح وقام

الت اير الريا يح وال تبار

()T-Testح وجاة

الدراسة عل عينة مش طالبا

حة روض الدراسة عولج

نتاجج الدراسة لتبيش:

داللة إح اجية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيش متوسطي درجا

التجريبية والمجموعة ال ابطة ي التطبيق البعدي لاف مهارة مش مها ار

المها ار الالية للت اير الريا ي ل الح المجموعة التجريبية.
 -اعلية است دام برنامج الاور تبنياً ي تنمية مها ار

الريا يا
وأو

لدى طالبا

الباح ة بتوظي

ال

المجموعة

الت اير الريا يح و ي

الت اير الريا ي ي وحدة االحتماال

ال اني المتوسط بماة المارمة.

بنرامج الاور

البيانا

ي تعليم الريا يا

بمادة

بالمرحلة المتوسطة.

 -2دراسة أبو قورة : 2012
هد

الدراسة إل الاش

عش معر ة أ ر توظي

حف المشالة بالعلوم لدى طالبا

المنهج التجريبيح وطبب

ال

برنامج الاور

ي تنمية الم اهيم العلمية ومها ار

العاشر األساسيح وتحبيباً لهد

الدراسة عل عينة مش طالبا
01

ال

الدراسة است دم

الباح ة

العاشر األساسي بلغ عددها ()94

طالبةًح وزعوا عل مجموعتيش تجريبية و ابطةح وقام
وا تبار للم اهيم العلميةح وال تبار

الباح ة بإعداد ا تبار مها ار

حة روض الدراسة عولج

البيانا

حف المشالة

إح اجياً باست دام ا تبار

()T-Testح ومربص إيتا لبياس تى ير البرنامج ي تنمية الم اهيم العلمية ومها ار حف المشالة.

وجاة

نتاجج الدراسة لتبيش:

 -وجود روق ذا

داللة إح اجيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيش متوسطا

ي المجموعتيش التجريبية وال ابطة ي البياس البعدي ال تبار الم اهيم العلمية.

 -وجود روق ذا

داللة إح اجيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيش متوسطا

ي المجموعتيش التجريبية وال ابطة ي البياس البعدي ال تبار مها ار

وأو

درجا
درجا

الطالبا
الطالبا

حف المشالة ي العلوم.

الباح ة بىهمية ت عيف برامج الت اير ي تدريس العلومح واالهتمام بتنمية الم اهيم العلمية

ومها ار حف المشالة وتدريب المعلميش عل است دام برنامج الاور .

 -3دراسة دهند از وبنتي هج ماجد :)Dhindsa & Binti Hj Majid(2011
هد

الدراسة إل تبييم اتجاها

الاور لمها ار الت ايرح وطبب

المعلميش المدربيش عل است دام برنامج الاور تجا اعلية برنامج

الدراسة عل عينة مش المعلميش المدربيش ي مدارس بروناي ال انوية

بلغ عددهم ( )211معلماً ومعلمةً موزعيش حسب النسب التالية (  76%إنا
است دام أداة ا ة لتدريس أجزاة الاور الستة حي

لتبيش:

ح و  24%ذاور)ح وتم

تم تزويد  36أداة للعينةح وجاة

نتاجج الدراسة

 -اتجاها

معلمي اللغة االنجليزية تجا است دام برنامج الاور أا ر إيجابية مش است دام معلمي

 -اتجاها

أا ر إيجابيةح إال أش حماس ودا عية

المواد األ رى للبرنامج.

وسلوك المعلميش اتجا است دام برنامج الاور اان

المعلما

ااش أا ر إيجابية مبارنة بالمعلميش الذاور.

وأو

الدراسة ب رورة نشر الوعي بيش المعلميش والمعلما

 -معلمي الريا يا

هم األقف است داماً لبرنامج الاور .

و رورة دمجه ي المنهاج وباأل

بحاجة إل برنامج الاور .

ي مادة الريا يا

للست ادة الابرى ببرنامج الاور

والتي تعتمد عل

مستويا

ت اير عليا

 -4دراسة الخزي وآخرون : 2010
هد

الدراسة إل التعر

تنمية مها ار

عل مدى اعلية برنامج ديبونو لتعليم الت اير " اور " ( )CORTي

الت اير اوبداعي (الطلقة ال اريةح المرونة التلباجيةح األ الة) لطالبا
00

الية التربية

بجامعة الاوي ح واست دم

التربية بجامعة الاوي

الدراسة عل

الدراسة المنهج التجريبيح وطبب

بلغ عددها ( )100طالبةًح وزعوا عل

مجموعتيش تجريبية و ابطةح و مم

ا تبار البدرة عل

الت اير اوبداعيح وال تبار

 -وجود روق ذا

داللة إح اجية تشير إل أش المجموعة التجريبية اان

باست دام ا تبار ()ACNOVAح وجاة

البدرة عل المها ار ال ل
وأو

حة روض الدراسة عولج

نتاجج الدراسة لتبيش :

للت اير اوبداعي.

الدراسة ب رورة تعليم مها ار

عينة مش طالبا
البيانا

إح اجياً

أا ر إبداعاً ي ا تبار

الت اير اوبداعي للمعلميش قبف ال دمةح واعداد ور

للمعلميش أ ناة ال دمة حوف اي ية توظي ها ي ال

الية

ف.

عمف

 -5دراسة الملك : 2010
هد

ال

عل

الدراسة إل الاش

عش عالية برنامج الاور

ي تنمية مها ار

السابص األساسي ي المدينة المنورةح واست دم الباح

طلب ال

المنهج التجريبيح وطبب

عينة الدراسة

السابص األساسي ي مدرسة أبي بار ال ديق ي المدينة المنورة وبلغ عددهم

( )62طالباًح وزعوا عل مجموعتيش تجريبية و ابطةح وقام الباح
اوبداعيح وال تبار
وجاة

الت اير اوبداعي لدى طلب

حة روض الدراسة عولج

البيانا

نتاجج الدراسة لتبيش :

باست دام ا تبار تورانس للت اير

(.)T-Test

إح اجياً باست دام ا تبار

 -توجد روق ذا

داللة إح اجية عند مستوى ( )0.05 > αبيش المجموعة التجريبية والمجموعة

 -وجود روق ذا

داللة إح اجية عند مستوى ( )0.001 > αبيش أداة المجموعتيش التجريبية

ال ابطة ي الطلقة اما يبيمها مبياس تورانس ي الطلقة ل الح المجموعة التجريبية

وال ابطة عل ا تبار تورانس للت اير اوبداعي ل الح المجموعة التجريبية ي اف مش بعد الطلقة

الل ظية والدرجة الالية.
 وجود روق ذا وقد أشاروأو

الباح

داللة إح اجية عند مستوى ( )0.0018 > αل الح المجموعة التجريبية

النتاجج إل

تحسش أداة المجموعة التجريبية والتي تم تدريبها عل

ب رورة العمف عل

برنامج الاور .

إعداد برامج لتنمية الت اير اوبداعي بالتعاوش مص و ازرة التربية

والتعليم بالمملاة السعودية وتبديم برامج تربوية تنمي الت اير عند الطلبة الموهوبيش.
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 -6دراسة بركة : 2009
هد

الدراسة إل تب ي عالية برنامج الاور المحوسب ي تنمية الت اير الناقد لدى طالبا

العلوم بجامعة األق
عينة مش طالبا
وقام

ح واست دم

الباح ة المنهج التجريبي والو

تعليم العلوم بجامعة األق

ي والبناجيح وطبب

تعليم

الدراسة عل

بلغ عددها ( )27طالبةً تم ا تيارهم ب ورة ق ديةح

الباح ة بإعداد ا تبار الت اير الناقدح وبرنامج محوسب لتعليم برنامج الاور ح وال تبار

روض الدراسة عولج

لتبيش :

 -وجود روق ذا

البيانا

إح اجياً باست دام ا تبار

(  .) T-Testوجاة

داللة إح اجيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αبيش متوسطا

نتاجج الدراسة

درجا

ي المجموعتيش التجريبية وال ابطة ي مها ار الت اير الناقد ل الح المجموعة التجريبية.
الباح ة بالحاجة إل سياسة تعليمية تهد

وأو

حة

الطالبا

لتنمية الت ايرح وانشاة مراز للت اير ي الجامعةح

يو ر م ادر عش برنامج الاور ح وزيادة الوعي االجتماعي باالهتمام ببرنامج الاور .

 -7دراسة عبد الرءوف : 2009
هد

الدراسة إل التعر

مبابف ال

عل أ ر تعليم بعض مها ار

ف ي مادة األحياة عل

األااديميح واست دم الباح
درس

له عش المحتوى وال ال

المبننة لبياس متغي ار

إح اجياً باست دام ا تبار

الدراسةح وال تبار

( .)T-Testوجاة

 ت وق طلب المجموعة التجريبية التي درسطلب المجموعة التجريبية التي درس

مها ار الت اير الناقدح وادراك العلقا
وأ

الباح

الدراسة عل

بيش الم اهيم وم هوم الذا

عينة مش ل

و

دراسية

برنامج الاور مش لف دمجه ي المحتوىح ومجموعة تجريبية

برنامج الاور مش لف

باست دام اال تبا ار

الت اير الناقدح وادراك العلقا

المنهج التجريبيح وطبب

إحداهما مجموعة تجريبية درس

الت اير لبرنامج الاور بطريبتي الدمج

درس بالطريبة المعتادةح وقام الباح
حة روض الدراسة عولج

البيانا

نتاجج الدراسة لتبيش :

برنامج الاور مش لف دمجه ي المحتوى عل

برنامج الاور

مش

بيش الم اهيم وم هوم الذا

لف

له عش المحتوى ي تعليم

األااديمي.

ب رورة إعادة الدراسة ي المناهج الدراسية الم تل ة.

 -8دراسة البلوشي والفرعي : 2007
هد

الدراسة إل الاش

عش اعلية تدريس العلوم باست دام برنامج ( اور ) ي التح يف الدراسي

والت اير الناقد لدى طلبة ال
عل

طلب ال

العاشرح واست دم الباح اش المنهج التجريبيح وطبب

العاشر األساسي بلغ عددهم ( )286طالباًح وزعوا عل
03

عينة الدراسة

مجموعتيش تجريبية

و ابطةح وقام الباح اش باست دام ا تبار الت اير الناقد وا تبار تح يليح وال تبار

الدراسة عولج

البيانا

( .)T-Testوجاة

إح اجياً باست دام ا تبار

حة روض

نتاجج الدراسة لتبيش :

 -عدم وجود روق ذا

داللة إح اجية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبيش متوسط درجا

الباح

برامج الت اير الم تل ة ي تنمية مها ار الت اير الناقد.

المجموعة التجريبية

وأو

ا تبار التح يف الدراسي البعدي ودرجا

ب رورة توظي

طلب

أقرانهم ي المجموعة ال ابطة.

 -9دراسة زمزمي : 2004
هد

هذ الدراسة إل

التعر

عالية برنامج الاور

عل

لتعليم الت اير (اودراك – الت اعف –

االبتاارية) ي تنمية الت اير الناقد واالبتااري لدى عينة مش طالبا

البرى – ماة المارمةح واست دم

الباح ة المنهج التجريبيح وطبب

قسم رياض األط اف بجامعة أم
الدراسة عل عينة مش طالبا

قسم رياض األط اف بجامعة أم البرى بلغ عددها ( )96طالبةح تم توزيعهم عل
باست دام مها ار

األول تجريبية ( )31طالبةح درس

والمجموعة ال انية تجريبية ( )32طالبةح درس

الت اير االبتااريح وال ال ة مجموعة

اودراك والت اعف لتنمية مها ار

باست دام مها ار

ابطةح درس

ل

مجموعا

الت اير الناقدح

اودراك واالبتاارية لتنمية مها ار

بالطريبة المعتادةح واست دم

الباح ة برنامج

الاور اىداة ونموذج ( )Bمش ا تبار تورانس للت اير االبتااري ونموذج ( )Aمش ا تبار توني للذااةح
وال تبار

حة روض الدراسة عولج

الباح ة للنتاجج التالية :
 -وجود روق ذا

إح اجياً باست دام ا تبار

البيانا

داللة إح اجية بيش متوسطي درجا

طالبا

()T-Testح وتو ل

المجموعة التجريبية األول وطالبا

المجموعة ال ابطة ي ا تبار تورانس للت اير اوبداعي ل الح التدريس باست دام مها ار

الاور .

 -وجود روق ذا

داللة إح اجية بيش متوسطي درجا

طالبا

برنامج

المجموعة التجريبية ال انية وطالبا

المجموعة ال ابطة ي ا تبار تورانس ل الح التدريس باست دام مها ار برنامج الاور .
وأو

الباح ة ب رورة االهتمام ببرنامج الاور ح واجراة العديد مش الدراسا

الاور بهاح واعادة الدراسة بتوظي

التي يتم توظي

برامج الت اير الم تل ة ي تنمية الت اير االبتااري والناقد.

 -10دراسة خطاب : 2004
هد

مها ار

الدراسة إل
وقد ار

معر ة مدى اعلية برنامج الاور

الت اير اوبداعيح وم هوم الذا

وال امس والسادس األساسيح واست دم الباح

المستوى األوف والمستوى ال اني ي تنمية

لدى طلبة ذوي

عوبا

التعلم ي ال

الرابص

المنهج التجريبيح وقام بتدريس المجموعة التجريبية لمدة
04

ف دراسي اامفح وطبب
عوبا

ذوي

الرابص وال امس والسادس األساسي مش

عينة الدراسة عل طلب ال

باست دام ا تبار تورانس

التعلم ي األردش وبلغ عددهم ( )32طالباًح وقام الباح

للت اير اوبداعي ومبياس بيرس هاريس لم هوم الذا ح ال تبار

حة روض الدراسة عولج

طالبا

المجموعة التجريبيةح وطالبا

البيانا

إح اجياً باست دام ا تبار

 -وجود روق ذا

( .)T-Testوتو ل

داللة إح اجية بيش متوسطي درجا

الباح ة للنتاجج التالية:

المجموعة ال ابطة ي تنمية مها ار وقد ار الت اير اوبداعي ل الح المجموعة التجريبية.
الباح

وأو

ب رورة االلت ا

إل

عوبا

ذوي

التعلمح واجراة دراسا

عدةح يتم بها توظي

برامج الت اير الم تل ة التي تساعد ي تنمية الت اير اوبداعي لديهم.

 -11دراسة جوسبي تيدونا : Giuseppe Tidona 2001
هد

الدراسة إل التعر

واست دم الباح

عل

اعلية است دام برنامج الاور

المنهج التجريبي حي

باست دام برنامج الاور ح و ابطة درس
نتاجج الدراسة لتبيش :

 -وجود روق ذا

عينة الدراسة عل

بليةح وتم تدريسهم البرنامج لمدة

ف اامف.

داللة بيش أداة المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة ل الح المجموعة

التجريبية.

سوة.
 سوة أداة المجموعة ال ابطة وعدم تحسنها بف ازديادها ًوأو

مجموعتيش تجريبية درس

باست دام الطريبة المعتادةح وطبب

طلب المدرسة الذيش بلغ أعمارهم ) )14سنة ي
وجاة

ي تنمية مها ار

تم توزيص عينة الدراسة عل

الت اير اوبداعيح

الدراسة بإجراة العديد مش الدراسا

مها ار الت اير الم تل ة.

التي تدمج برنامج الاور

ي المناهج وتساعد ي تنمية

 -12دراسة أزوباردي وآخرون : 2001
هد

الدراسة إل

التعر

عل

اعلية توظي

برنامج الاور

عل عينة مش أع اة هيجة التدريس؛ لتطبيبها دا ف الغر ة ال

الحياة العملية ي مالطاح واست دم
التدريس ي مالطا لمدة
وال تبار

نتاجج الدراسة لتبيش :
 -وجود روق ذا

ية مش لف المنهاجح وتوظي ها ي

الدراسة المنهج التجريبيح وطبب

ف اامفح وقام

حة روض الدراسة عولج

ي تنمية مها ار

البيانا

العينة عل

الدراسة باست دام ا تبار لمها ار
إح اجياً باست دام ا تبار

داللة إح اجية ل الح المجموعة التجريبية.
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الت اير التباعدي
أع اة هيجة

الت اير التباعديح

( .)T-Testوجاة

 عالية برنامج الاوروأو

ي تنمية مها ار الت اير التباعدي لدى طلب المرحلة ال انوية.

الدراسة ب رورة البيام بور عمف للتدريب عل مها ار

برنامج الاور ح وزيادة التوعية حوف

برنامج الاور ح وتدريب المعلميش عل اي ية توظي ه ي المناهج الدراسية.

المحور الثاني  :الدراسات التي تناولت نموذج أبعاد التعلم لمارزانو
 – 1دراسة التخاينة : 2011
هد

ومها ار

الدراسة إل تب ي عالية است دام استراتيجية تدريسية قاجمة عل أبعاد التعلم ي تنمية االتجا ح
االت اف الريا ي لدى طلب المرحلة األساسية ي مدارس تربية عماش ال ا ةح واست دم

المنهج التجريبيح وطبب

الباح

عينة الدراسة عل طلب ال

السابص ي مدارس تربية عماش

ال ا ة المسجليش ي المدرسة الع رية وبلغ عددهم ( )79طالباً وزعوا عل
و ابطةح وقام الباح باست دام مبيا ٍ
س للتجا نحو الريا يا ح وا تبا ار ي االت اف الريا يح
وال تبار
واالنح ار

حة روض الدراسة عولج

بيانا

المعياري وتحليف التبايش Ancovaح وجاة

 -يوجد روق ذا

مجموعتيش تجريبية

الدراسة إح اجياً باست دام المتوسط الحسابي
نتاجج الدراسة لتبيش :

داللة إح اجية عند مستوى ( )0.05 ≤ αبيش المتوسط الحسابي لعلما

طلب

المجموعتيش التجريبية وال ابطة ل الح المجموعة التجريبية ي االتجا ومها ار االت اف الريا ي.

 -يوجد ت اعف داف إح اجيا ( )0.05 ≤ αبيش االستراتيجية المست دمة ومستوى التح يف ي االتجا

نحو الريا يا .

 -ال يوجد ت اعف داف إح اجيا ( )0.05 ≤ αبيش االستراتيجية المست دمة ومستوى التح يف ي

مها ار التوا ف الريا ي.
وأو

الباح

ب رورة است دام استراتيجية أبعاد التعلم ي الريا يا

وتدريب المعلميش عل استراتيجيا

لطلب التعليم ال ا

تدريسية حدي ةح تزيد مش دا عية الطلب نحو التعلم.

 -2دراسة أحمد : 2011
هد

الدراسة إل

التعر

عل

التدريسح وأ ر ي تنمية مها ار
التجريبيح وطبب

اعلية برنامج تدريبي لمدرسي ال يزياة و ق نموذج مارزانو ي

عينة الدراسة عل

وتلميذةً للمجموعة التجريبيةح وطبب

الت اير والتح يف لدى تلمذتهمح واست دم
تلميذ ال

عل

الباح ة المنهج

ال امش األساسي وبلغ عددهم ( )669تلميذاً

عينة مش مدرسي مادة ال يزياة ي اللذقية تم ا تيارهم
06

بشاف ق ديح وقام

الباح ة بت ميم برنامج تدريبي وا تبار لبياس مدى ااتساب المدرسيش لمها ار

التدريس و ق نموذج مارزانوح وت ميم بطاقة ملحظة لبياس مدى أداة المدرسيشح وت ميم ا تبار
الت اير ي مادة ال يزياةح وال تبار

تح يليح وا تبار لمها ار

إح اجياً باست دام ا تبار
 -توجد روق ذا

()T-Testح وجاة

حة روض الدراسة عولج

نتاجج الدراسة لتبيش :

داللة إح اجية بيش متوسط درجا

البيانا

المدرسيش ي اال تبار الببلي ومتوسط درجاتهم

ي اال تبار البعدي لمها ار التدريس ل الح اال تبار البعدي ي مها ار التدريس.

 -توجد روق ذا

داللة إح اجية بيش متوسط درجا

المدرسيش ي اال تبار البعدي ومتوسط

درجاتهم ي اال تبار البعدي المؤجف لمها ار التدريس ل الح اال تبار البعدي ي مها ار التدريس.
 -توجد علقة ارتباطية إيجابية ذا

داللة إح اجية بيش إجابا

المدرسيش ي اال تبار البعدي

 -توجد علقة ارتباطية إيجابية ذا

داللة إح اجية بيش إجابا

المدرسيش ي اال تبار المؤجف

لمها ار التدريس وأداجهم ي بطاقة الملحظة البعدية.

لمها ار التدريس وأداجهم ي بطاقة الملحظة المؤجلة.
وأو

الباح ة

رورة است دام مدرس ال يزياة نموذج مارزانو لاا ة المراحف التعليمية واعادة

المواد العلمية بما يتماش مص إجراةا

ياغة

االستراتيجية المبينة عل نموذج مارزانو.

 -3دراسة العريان : 2011
هد

عل

الدراسة إل التعر

الت اير العلمي لدى طلب ال

والبناجيح وطبب

برنامج مبتر قاجم عل نموذج أبعاد التعلم لمارزانو لتنمية مها ار
التاسص األساسي بغزةح واست دم الباح

عينة الدراسة عل طلب ال

عل مجموعتيش تجريبية و ابطةح وقام الباح

التاسص األساسي وبلغ عددهم ( )110طالباً وزعوا

باست دام ا تبار مها ار

برنامج مبتر و ق نموذج أبعاد التعلم لمارزانوح وال تبار
()T-Testح وجاة

إح اجياً باست دام ا تبار

نتاجج الدرلسة لتبيش :

ا تبار مها ار

ل الح المجموعة التجريبية.
وأو

الباح

البيانا

طلب المجموعة التجريبية عل

أقرانهم ي المجموعة ال ابطة ل الح المجموعة التجريبية.

 -توجد روق دالة إح اجياً عند (  )0.05 > αبيش متوسط درجا

المجموعة التجريبية عل

الت اير العلميح وقام ببناة

حة روض الدراسة عولج

 -توجد روق دالة إح اجياً عند (  )0.05 > αي مستوى درجا

ا تبار مها ار الت اير العلمي ودرجا

المنهج التجريبي والو

ي

الت اير العلمي ودرجا

ب رورة إعادة الدراسة ي تنمية مها ار

مارزانو ي المناهج التدريسية لاا ة المراحف العلمية.
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الطلب مرت عي التح يف ي

أقرانهم ي المجموعة ال ابطة

الت اير الم تل ة و رورة توظي

نموذج

 -4دراسة عبد الرحيم : 2011
هد

الدراسة إل التعر عل

ي الريا يا

عل طلب ال

عالية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ي تنمية مها ار

لدى تلميذ المرحلة اوعداديةح واست دم الباح
ال ال

باست دام نموذج مارزانوح وعولج

 -وجود روق ذا

البعدي .
وأو

الباح

المنهج شبه التجريبيح وطبب

العينة

اوعدادي ي مدينة سيناة بم ر وبلغ عددهم ( )160طالباًح وزعوا عل

مجموعتيش تجريبية و ابطةح وقام الباح
الدراسة لتبيش :

الت اير اوبداعي

باست دام ا تبار للت اير اوبداعيح وبناة وحدة مبترحة

إح اجياً باست دام ا تبار

البيانا

()T-Testح وجاة

داللة إح اجية ل الح المجموعة التجريبية ي ا تبار مها ار

ب رورة توظي

نموذج مارزانو ي الريا يا

نتاجج

الت اير اوبداعي

لاا ة المراحف الدراسية.

 -5دراسة الرحيلي : 2010
هد

الذااةا

الدراسة إل

التعر

عل

المتعددة لدى طالبا

العلوم بالذااةا
عل طالبا

ال

و ابطةح وقام
عولج

ال اني المتوسطح واذلك معر ة مدى ارتباط التح يف ي

المتعددة لدى الطالبا ح واست دم

الباح ة المنهج التجريبيح وطبب

عينة الدراسة

ال اني المتوسط وبلغ عددهم ( )70طالبةح تم توزيعهش عل مجموعتيش تجريبية

الباح ة باست دام ا تبار تح يلي ي المستويا

وزملجهح واذلك مبياس الذااةا
البيانا

ال

أ ر است دام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ي التح يف وتنمية

المعر ية حسب ت ني

المتعددة مش إعداد برنتش شررح وال تبار
()T-Testح وجاة

إح اجياً باست دام ا تبار

بلوم

حة روض الدراسةح

نتاجج الدراسة لتبيش :

 وجود روق دالة إح اجياً ي التح يف ي مادة العلوم ل الح المجموعة التجريبية التي درسباست دام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم

 -وجود علقة ارتباطية دالة اح اجياً بيش التح يف والذااةا

( )0.05 ≤ αلدى طالبا

المجموعة التجريبية .

 عدم وجود داللة إح اجية ي الذااةاوأو

الباح ة ب رورة است دام معلما

المتعددة بيش طالبا

المتوسطةح واذلك تن يذ دو ار تدريبية للمعلما

المتعددة عند مستوى داللة
المجموعة التجريبية وال ابطة.

العلوم نموذج مارزانو ي تدريس العلوم ي المرحلة
عل است دام نموذج مارزانو ي العلوم.
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 -6دراسة صالح : 2009
الدراسة للتعر عل

هد

اعلية است دام نموذج أبعاد التعلم ي تنمية الت اير االستداللي والتح يف

ي مادة العلوم واالتجا نحو المادة لدى تلميذ األوف المتوسط بالمملاة العربية السعوديةح واست دم
عينة الدراسة عل تلميذ ال

األوف المتوسط بمنطبة عسير ي

الباح

المنهج التجريبيح وطبب

المملاة العربية السعودية وبلغ عددهم ( )83تلميذاًح وقام الباح

باست دام ا تبار تح يلي ي م اهيم

الوحدة الم تارةح وا تبار مها ار

الت اير االستداللي ومبياس اتجا الطلب نحو مادة العلومح وال تبار

حة روض الدراسة عولج

نتاجج

الدراسة لتبيش :

البيانا

إح اجياً باست دام ا تبار

 -وجود روق دالة إح اجياً ي اال تبار التح يلي وا تبار مها ار

( .)T-Testوجاة

الت اير االستداللي ل الح

المجموعة التجريبية .

 -وجود روق دالة إح اجياً ي مبياس االتجا نحو العلوم ل الح المجموعة التجريبية .

وأو

الباح

ب رورة إعادة الدراسة عل

اا ة المراحف التعليميةح واجراة دراسة توظ

مارزانو ألبعاد التعلم ي تنمية مها ار الت اير الم تل ة.

نموذج

 -7دراسة حبيب : 2008
الدراسة للتعر عل

اعلية است دام نموذج أبعاد التعلم ي تنمية التح يف ومهارة ات اذ البرار

هد

عينة الدراسة عل طالبا

األوف اوعدادي بمدارس حداجق الببة بالباهرة وبلغ عددهم ()70

واالتجا نحو العلوم لتلميذ ال
ال

األوف اوعداديح واست دم

طالبةح تم توزيعهم عل مجموعتيش تجريبية و ابطةح وقام
مها ار

البيانا

الباح ة المنهج التجريبيح وطبب

الباح ة بإعداد ا تبار تح يليح وا تبار

ات اذ البرار ومبياس االتجا نحو مادة العلومح وال تبار

إح اجياً باست دام ا تبار

( .)T-Testوجاة

حة روض الدراسة عولج

نتاجج الدراسة لتبيش :

 -وجود روق دالة إح اجياً ي اال تبار التح يلي وا تبار مها ار

ات اذ البرار ل الح المجموعة

التجريبية.

 وجود روق دالة إح اجياً ي مبياس االتجا نحو العلوم ل الح المجموعة التجريبية.وأو

الباح

عند الطلب.

ب رورة تدريب المعلميش عل

اي ية توظي

01

نموذج مارزانو ي تنمية ات اذ البرار

 -8دراسة عيطة : 2007
هد

الدراسة إل معر ة المها ار

ب لسطيش ي

العبلية المت منة ي مبر ار

وة نموذج مارزانوح واست دم الباح

المت منة ي الاتب ال مانيةح وطبب
األساسية الدنيا مش ال

العلوم العامة للمرحلة األساسية الدنيا

المنهج الو

ي التحليلي ي تحليف األسجلة

عينة الدراسة عل جميص األسجلة المت منة ي اتب المرحلة

األوف حت ال

الرابص ي لسطيشح وقام الباح

العبلية المرغوب توا رها ي منهاج العلوم للمرحلة الدنياح وال تبار
إح اجياً باست دام التا ار ار والنسب المجوية .وجاة

البيانا

بإعداد قاجمة بالمها ار

حة روض الدراسة عولج

نتاجج الدراسة لتبيش :

 -ال يوجد توازش ي نسبتي األسجلة التعليمية واألسجلة التبويمية حي

األسجلة التعليمية %60

بلغ

ونسبة األسجلة التبويمية  %39مش مجموع األسجلة المت منة ي الاتب ال مانية .
الباح

وأو

ب رورة تطوير اتب العلوم للمرحلة الدنيا ب لسطيشح بحي

األسجلة التعليمية والتبويميةح واعادة النظر ي منهاج العلوم لل

تراعي األسجلة التوازش بيش

يش األوف وال اني للتنويص بيش األنشطة

واألسجلة.

 -9دراسة فتح اهلل : 2006
إل

اعلية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ي تنمية االستيعاب

هد

هذ الدراسة إل

السعودية ي مدينة عنيزةح واست دم

تلميذ

الم اهيميح وبعض العادا
ال

التعر

السادس مش التعليم االبتداجي بالمملاة العربية

العبلية لدى تلميذ ال

الباح ة المنهج التجريبي وطبب

السادس ي مدارس مدينة عنيزة وبلغ عددهم ( )71طالباً وزعوا عل

و ابطةح وقام
وال تبار

حة روض الدراسة عولج

 -وجود روق ذا

البيانا

إح اجياً باست دام ا تبار

داللة إح اجية بيش تلميذ المجموعة التجريبية التي درس

لمارزانو ي االستيعاب الم اهيمي و العادا

العبليةح

( .)T-Testوجاة
بنموذج أبعاد التعلم

العبلية ل الح تلميذ المجموعة التجريبية.

 وجود علقة ارتباطية إيجابية بيش االستيعاب الم اهيموأو

مجموعتيش تجريبية

الباح ة باست دام ا تبار ي االستيعاب الم اهيميح ومبياس العادا

نتاجج الدراسة لتبيش :

ال

عينة الدراسة عل

السادس الذيش درسوا بنموذج مارزانو ألبعاد التعلم.

وممارسة العادا

العبلية لدى تلميذ

الباح ة ب رورة تطبيق نموذج مارزانو عل اا ة المراحف التعليميةح وتدريب المعلميش عل

اي ية است دام النموذج.
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 -10دراسة حسانين : 2006
هد

هذ الدراسة إل التعر عل

اعلية برنامج معد و ق نموذج أبعاد التعلم ي تدريس ال يزياة ي

ااتساب الم اهيم والت اير المراب ( الت اير الناقدح الت اير اوبداعي ) واالتجا نحو تعلم ال يزياة لدى

طلب ال
ال

األوف ال انويح واست دم الباح

عينة الدراسة عل

المنهج التجريبيح وطبب

طلب

األوف ال انوي وبلغ عددهم ( )152طالباً وزعوا عل مجموعتيش تجريبية و ابطةح وقام الباح

باست دام مبياس ي الت اير المرابح ومبياس االتجا نحو تعلم ال يزياةح وال تبار

الدراسة عولج

البيانا

إح اجياً باست دام ا تبار

 -وجود علقة ارتباطية موجبة دالة بيش درجا

( .)T-Testوجاة

نتاجج الدراسة لتبيش:

الم اهيم ال يزياجية ودرجا

االتجا نحو تعلم ال يزياة.

 اعلية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ي ااتساب الم اهيم ال يزياجية. -اعلية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ي تنمية عمليا

اوبداعي.

حة روض

الت اير المرابح الت اير الناقدح الت اير

 اعلية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ي تنمية االتجا الموجب نحو تعلم ال يزياة.وأو

الباح

ب رورة تدري بالمعلميش عل اي ية است دام نموذج مارزانو ي تنمية الت اير المراب

لاا ة المراحف التعليمية.

 -11دراسة كوستا وجومستون : )Costa & Gamston( 2006
هد

الدراسة إل

تنمية مها ار

الت اير عند التلميذ عبر المناهج عش طريق است دام المعلميش

ألساليب تعتمد عل نموذج مارزانو تساعد عل تحسيش األ اار الستيعابهاح واست دم الباح اش المنهج

التجريبي حي

وزع الطلب إل مجموعة تجريبية طبق عليهم البرنامجح ومجموعة

بالطريبة االعتياديةح وطبب

ابطة تم تدريسهم

لتر مش لف است دام المعلميش ألساليب
الدراسة عل التلميذ ي انج ا

ا ة ي التدريسح تم تدريبهم عليها تساعدهم عل تنمية مها ار الت اير عند الطلبح وقام الباح اش

بإعداد برنامج ا
المتوسطا

لتنمية الت ايرح وال تبار روض الدراسة عولج

الحسابية وا تبار

 -وجود روق ذا

( .)T-Testوجاة

نتاجج الدراسة لتبيش :

داللة إح اجية ي ااتساب مها ار

الت اير ل الح المجموعة التجريبية التي قام

مجموعة مش المعلميش بتدريسها عش المجموعة ال ابطة التي درس
وأو

الباح اش ب رورة توظي

نموذج مارزانو ي تنمية مها ار

بالطريبة االعتيادية.

الت اير و رورة تدريب المعلميش

عل است دام أساليب وأنشطة ا ة مناسبة للمرحلة النماجية المعر ية.
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البيانا

إح اجياً باست دام

 -12دراسة البعلي : 2003
هد

الدراسة إل التعر

عل

التح يف وتنمية بعض عمليا

م ر العربيةح واست دم الباح

عالية است دام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ي تدريس العلوم عل

العلم لدى تلميذ ال

المنهج التجريبيح وطبب

ال اني اوعدادي بمحا ظة البليوبية بجمهورية
عينة الدراسة عل

تلميذ ال

ال اني

اوعدادي وبلغ عددهم ( )159طالباً وطالبةًح وزعوا عل مجموعتيش تجريبية و ابطةح وقام الباح

باست دام ا تبار تح يلي وا تبار عمليا
إح اجياً باست دام ا تبار

 -وجود روق جوهرية ذا

درس

نتاجج الدراسة لتبيش:

( .)T-Testوجاة

داللة إح اجية بيش متوسطي درجا

و ق نموذج مارزانو ألبعاد التعلمح ودرجا

ل الح المجموعة التجريبية.
 -وج ود روق جوهرية ذا

درس

العلمح وال تبار

داللة إح اجية بيش متوسطي درجا

 هناك ارتباط داالً إح اجياً بيش التح يف وعملياوأو

تلميذ المجموعة التجريبية التي

تلميذ المجموعة ال ابطة ي ا تبار عمليا

ل الح المجموعة التجريبية.

ارتباط داف إح اجياً بيش التح يف وعمليا

تلميذ المجموعة التجريبية التي

تلميذ المجموعة ال ابطة ي اال تبار التح يلي

و ق نموذج مارزانو ألبعاد التعلمح ودرجا

الباح

حة روض الدراسة عولج

البيانا

العلم

العلم ل الح المجموعة التجريبيةح بينما ال يوجد

العلم.

ب رورة إعادة النظر ي ت طيط مناهج العلوم بالمرحلة اوعدادية لتنمية مها ار

الت اير الم تل ةح واقت ار تجريب عالية النموذج ي تدريس العلوم لل

مها ار حف المشالة لديهم.

ال امس االبتداجي وتنمية

 -13دراسة هانت وبيل : )Hant & Bell( 2002
هد

الدراسة إل معر ة أ ر المعلوما

المبدمة ألط اف الرو ة بواسطة محتوى علمي يشمف عل

العلوم والسلوايا ح و ق نموذج أبعاد التعلم ال مسة عل
واست دم الباح اش المنهج التجريبيح وطبب
أمرياا حي

التح يف واالتجا نحو المادة المت منةح

عينة الدراسة عل طلب رو ة ي والية أوالهوما ي

بلغ عددهم ( )22ط لًح وزعوا عل مجموعتيش تجريبية و ابطةح وقام الباح اش باست دام

درسةح
ا تبار تح يلي ي المحتوى العلمي ألط اف الرو ة ومبياس اتجا نحو المادة العلمية الم َّ

وال تبار

حة رو ض الدراسة عولج

التبايشح وجاة

نتاجج الدراسة لتبيش :

 -وجود روق ذا

االتجا .

إح اجياً باست دام المتوسطا

البيانا

الحسابية وتحليف

داللة إح اجية ل الح المجموعة التجريبية ي اال تبار التح يلي ومبياس

22

الدراسة ب رورة االهتمام باتجاها

وأو

نموذج مارزانو ي اا ة الواليا .

توظي

طلب الرو ة وعبد ور

عمف لتدريب المعلميش عل

 التعقيب على الدراسات السابقة :

الساببة التي تم عر ها تت ح األمور التالية:

مش لف استعراض الدراسا

أوالً  :من حيث الهدف
الدراسا

 -تباين

برنامج الاور

برنامج الاور لتعليم الت اير مش حي

التي تناول

بعض الدراسا

أهدا هاح استهد

ي تنمية مها ار الت اير اوبداعي بط ادراسة (الملك )2010

و(ال زي وآ روش  )2010و(جوسبي تيدونا .)2001
بينما استهد

دراسة ( طاب  )2004توظي
بعض الدراسا

الذا ح واستهد

توظي

برنامج الاور

ي تنمية مها ار

 )2009توظي

برنامج الاور

برنامج الاور

 )2009بينما استهد

دراسة (عبد الرةو

الناقد وادراك العلقا

بيش الم اهيم وم هوم الذا

عل

التعر

برنامج الاور

(زمزمي  )2004توظي

ي تنمية مها ار

برنامج الاور

دراسة (أبو قورة  )2012التعر
العلميةح واستهد
واستهد

الت اير الناقد ادراسة (براة
ي تنمية مها ار

الت اير

األااديميح ودراسة (البلوشي وال رعي  )2007استهد

الت اير الناقد والتح يف الدراسيح اما استهد

دراسة

ي تنمية مها ار الت اير الناقد والت اير االبتااريح بينما استهد

اعلية برنامج الاور

عل

حف المشالة والم اهيم

ي تنمية مها ار

دراسة (عطار  )2013تنمية برنامج الاور لمها ار الت اير الريا يح

دراسة (أزوبادي  )2001اعلية برنامج الاور

استهد

ي تنمية مها ار

الت اير اوبداعي وم هوم

دراسة (دهند از وبنتي هج ماجد  )2011تبييم اتجاها

ي تنمية مها ار

الت اير التباعديح بينما

المعلميش المدربيش عل است دام برنامج

الاور .
 تباينعل

الدراسا

التي تناول

أبعاد التعلم لمارزانو ي أهدا ها  .حي

اعلية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ي تنمية مها ار

 )2013و( تح اا )2006ح بينما استهد
ي حيش استهد

التعلم لمارزانو.
واستهد
وسع

استهد

بعض الدراسا

التعر

االستيعاب البراجي ادراسة (الم زومي والبطاينة

دراسة (الت اينة  )2011تنمية مها ار

االت اف الريا ي ح

دراسة (العرياش  )2011تنمية مها ار الت اير العلمي مش لف برنامج مبتر و ق أبعاد

دراسة (عبد الرحيم  )2011اعلية توظي
دراسة (الرحيلي  )2010التعر عل

دراسة ( الح  )2009للتعر

عل

نموذج مارزانو ي تنمية مها ار

اعلية نموذج مارزانو ي تنمية الذااةا

اعلية نموذج أبعاد التعلم ي تنمية مها ار
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الت اير االبداعيح
المتعددةح واتجه

الت اير االستدالليح

واتجه

ااش هد

عل

دراسة (حبيب  )2008للتعر

دراسة (حسانيش  )2006التعر عل

بينما استهد

بعض الدراسا

دراسة (البعلي  )2003التعر
ي التعر عل

اعلية نموذج مارزانو ي تنمية مها ار

اعلية نموذج مارزانو ي تنمية مها ار

عل

ات اذ البرارح بينما

اعلية أبعاد التعلم ي تنمية عمليا

الت اير المرابح
العلمح وات ب

اعلية نموذج مارزانو ي تنمية مها ار الت اير ادراسة (أحمد  )2011و
بعض الدراسا

(اوستا وجوستوش )2006ح اما اشترا

اعلية نموذج مارزانو ي تنمية

ي التعر عل

التح يف الدراسي (أحمد  )2011و(الرحيلي  )2010و( الح  )2009و(حبيب  )2008و(البعلي

 )2003و(هان

وبيف )2002ح وااش هد

بعض الدراسا

اعلية نموذج مارزانو ي

هي التعر عل

تنمية اتجا الطلب نحو المادة ادراسة (الت اينة  )2011و( الح  )2009و(حبيب  )2007و(حسانيش

 )2006و(هان

وبيف  )2002واتجه

 -ي حيش جاة

الدراسة الحالية لتوظي

المت منة ي أسجلة الاتب ي

التعلم لمارزانو.

دراسة (عيطة  )2007إل

وة نموذج مارزانو.

برنامج الاور

ثانياً  :من حيث عينة الدراسة
 -ت اوت

المراحف التعليمية التي تم تطبيق الدراسا

ي منهاج العلوم وتب ي أ ر ي تنمية أبعاد

المتناولة لبرنامج الاور  .استهد

( طاب  )2004التطبيق عل المرحلة االبتداجيةح بينما استهد
 )2001المرحلة اوعداديةح واستهد
و(أبو قورة  )2012و(عبد الرةو
طلبة الجامعا

حي

استهد

وآ روش  )2011استهد

التعر

الً مش دراسة

دراسة (الملك  )2010و(جوسبي تيدونا

المرحلة ال انوية ي التطبيق الً مش دراسة (عطار )2013
 )2009و(البلوشي وال رعي  )2007ح بينما استهد

بعض الدراسا

دراسة (دهند از وبنتي هج ماجد  )2011المعلميش المدربيش و (ال زي

طلبة الية التربية ودراسة (براة  )2009طالبا

دراسة (زمزمي  )2004طالبا

عل

المهار
ا

العبلية

قسم رياض األط افح بينما استهد

الية تعليم العلوم واستهد

دراسة (أزوبادي  )2001أع اة

هيجة التدريس.
 -ت اوت

المراحف التعليمية التي تم تطبيق الدراسا

المتناولة ألبعاد التعلم لمارزانوح بام

وبيف  )2002التطبيق عل طلب رياض األط افح بينما استهد

اا  )2006التطبيق عل المرحلة االبتداجيةح وات ب

بعض الدراسا

دراسة (هان

الً مش دراسة (عيطة  )2007و( تح
ي التطبيق عل المرحلة االعدادية

ادراسة (الت اينة  )2011و(أحمد  )2011و(العرياش  )2011و(عبد الرحيم  )2011و(حبيب )2008
و(اوستا وجوستش  )2006و(البعلي )2003ح بينما استهد

 )2009و(حسانيش .)2006
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دراسة اف مش (الرحيلي  )2010و( الح

 -أما الدراسة الحالية بد ا تار عينة الدراسة مش طالبا

ال

السابص األساسي ي المرحلة االعدادية

وبلغ عددهم ( )80طالبة تم توزيعهم عل مجموعة تجريبية ( )40طالبة ومجموعة
ثالثاً  :من حيث المنهج المستخدم
 -ا تل

الدراسا

است دم

ي نوع المنهج المست دم ي تطبيق برنامج الاور

 )2009و(البلوشي وال رعي  )2007و(زمزمي  )2004و( طاب  )2004و (جوسبي

تيدونا  )2001و (أزوبادي  . )2001بينما اتبع

( دهند از وبنتي هج ماجد  )2011المنهج الو
 -اتبع

أش أغلب الدراسا

المنهج التجريبي ادراسة (أبو قورة  )2012و (ال زي وآ روش  )2010و(الملك )2010

و(عبد الرةو

والو

حي

ابطة ( )40طالبة.

ي والبناجي .

جميص الدراسا

دراسة (عطار  )2013المنهج شبه التجريبيح واست دم

يح بينما دراسة (براة  )2009است دم

المنهج التجريبي

المتناولة ألبعاد التعلم لمارزانو المنهج التجريبي ي الدراسة عدا دراسة (العرياش
ي  .وان رد

 )2011و(عيطة  )2007المنهج الو

دراسة (العرياش  )2011باست دامها للمنهج البناجيح

ودراسة (عبد الرحيم  )2011باست دامها للمنهج شبه التجريبي .

رابعاً  :من حيث أدوات الدراسة
الدراسا

 -ا تل

المتناولة لبرنامج الاور

ي األداة المست دمة لتحبيق هد

دراسة (عطار  )2013ا تبار الت اير الريا يح واست دم
المشالة وا تبار الم اهيم العلميةح اما است دم

واست دم (عبد الرةو
)2001ح واست دم

و( طاب .)2004
بينما ات ب

 )2009ا تبا ار

بعض الدراسا

بعض الدراسا

الدراسةح است دم

دراسة (أبو قورة  )2012ا تبار مها ار

حف

االستبانة ي دراسة ( دهند از وبنتي هج ماجد )2011

مبننةح وتم است دام ا تبار الت اير التباعدي ي دراسة (أزوبادي

ي است دام ا تبار الت اير اوبداعي ادراسة (جوسبي تيدونا )2001

ي است دام ا تبار تورانس للت اير االبداعي ادراسة (الملك  )2010و(ال زي

وآ روش )2010ح واست دم الً مش (براة  )2009و(البلوشي وال رعي  )2007و(زمزمي  )2004ا تبار

الت اير الناقدح واست دم

بعض الدراسا

ا تبار تح يلي ادراسة (البلوشي وال رعي  )2007واست دم

( طاب  )2004ا تبار م هوم الذا ح بينما است دم (زمزمي  )2004ا تبار الت اير االبتااري.
 -است دم

بعض الدراسا

المتناولة ألبعاد التعلم لمارزانو ا تبار تح يلي ادراسة (الرحيلي )2010

و( الح  )2009و(حبيب  )2007و(البعلي  )2003و(هان
الدراسا

وبيف )2002ح بينما است دم

بعض

مباساً التجا ادراسة (أحمد  )2011و(الت اينة  )2011و( الح  )2009و(حسانيش )2006

و(حبيب  )2008و(هان

وبيف )2002ح
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بينما قام

دراسة ( تح اا  )2006باست دام ا تبار للستيعاب البراجيح وقام

باست دام ا تبار للت اف الريا يح وتنوع

الدراسا

دراسة (الت اينة )2011
مها ار

ي است دامها ال تبا ار

الت اير حي

است دم ( الح  )2009ا تبار للت اير االستداللي و(عبد الرحيم  )2011ا تبار للت اير االبداعي

و(حسانيش  )2006ا تبار للت اير المراب و(العرياش  )2011ا تبار للت اير العلمي و(أحمد )2011
ا تبار لمها ار

الت اير ي ال يزياةح وقام (حبيب  )2008باست دام ا تبار لمها ار

(البعلي  )2003بإعداد ا تبار لعمليا

ات اذ البرار بينما قام

العلمح أما دراسة (عيطة  )2007قاموا بتحليف األسجلة المت منة
لتنمية الت ايرح وقام

ي الاتبح وقام (اوستا وجوستوش  )2006بإعداد برنامج ا

(أحمد )2011

بت ميم بطاقة ملحظة.
 -وتميز الدراسة الحالية عش الدراسا

دليف للمعلم ودليف للطالب لتوظي

الساببة بت ميم ا تبار و ق أبعاد التعلم لمارزانو إل جانب إعداد
ي المنهاج .

برنامج الاور

خامساً  :من حيث نتائج الدراسة
 -تنوع

النتاجج وا تل

حسب نوع الدراسا ح
برنامج الاور

بع ها وجود أ ر لتوظي

التي تناول

ي الدراسا

ي تنمية مها ار

برنامج الاور ح أظهر

الت اير اوبداعي ادراسة (ال زي

وآ روش )2010و(الملك  )2010و(جوسبي تيدونا  )2001اما أظهر نتاجج دراسة (البلوشي وال رعي

 )2007عدم اعلية برنامج الاور

ي تنمية مها ار

وجود روق بيش مجموعتي الدراسةح ولاش أ بت
تنمية مها ار الت اير الريا يح بينما أاد

الت اير الناقد والتح يف الدراسي مما أدي إل عدم

نتاجج دراسة (عطار  )2013اعلية برنامج الاور

ي

دراسة (أبو قورة  )2012اعلية البرنامج ي تنمية مها ار حف
ي اعلية برنامج الاور

ي تنمية مها ار

المشالة والم اهيم العلميةح وات ب

بعض الدراسا

جانب اعليته ي إدراك العلقا

بيش الم اهيم والم هوم الذاتيح وأظهر دراسة (دهند از وبنتي هج ماجد

الناقد ادراسة (براة  )2009إل جانب اعليته ي تنمية التح يف الدراسي و(عبد الرةو
 )2011تى ير البرنامج عل اتجاها

المعلميش المدربيشح حي

نحو است دام البرنامجح بينما معلمي الريا يا

(زمزمي )2004اعلية برنامج الاور

است دام برنامج الاور ح وأظهر

الت اير االبتااريح بينما أظهر دراسة (أزوبادي

وآ روش  )2001اعلية البرنامج ي تنمية مها ار الت اير التباعدي.
 -تنوع

النتاجج ي الدراسا

مارزانو ي تنمية مها ار

المتناولة ألبعاد التعلم لمارزانوح ىظهر بعض الدراسا

االستيعاب البراجي ادراسة ( تح اا  )2006بينما أظهر

 )2011عدم اعلية نموذج أبعاد التعلم ي تنمية مها ار
اعلية ي اتجا الطلب نحو الريا يا ح وأاد

 )2009إل

أظهر معلمي اللغة االنجليزية إيجابية ابيرة

اانوا أقف إيجابية إل

ي تنمية مها ار

الت اير

اعلية نموذج
دراسة (الت اينة

االت اف الريا ي ي حيش أش النموذج أظهر

دراسة (أحمد  )2011اعلية برنامج تدريبي ي ال يزياة
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و ق نموذج مارزانو ي تنمية مها ار

الت اير والتح يف الدراسيح وأظهر دراسة (العرياش  )2011اعلية

النموذج ي تنمية مها ار الت اير العلمي.

بينما أاد (عبد الرحيم  )2011اعلية النموذج ي تنمية مها ار

 )2010اعلية النموذج ي تنمية الذااةا

الت اير االبداعيح بينما ن

المتعددة و اعليته ي تنمية التح يف الدراسيح لاش ( الح

 )2009أاد اعلية النموذج ي تنمية اف مش التح يف الدراسي ومها ار
الطلب نحو المادةح وأظهر
والتبويميةح بينما أاد

(الرحيلي

الت اير االستداللي واتجاها

نتاجج (عيطة  )2007بىنه ال يوجد توازش ي نسبتي األسجلة التعليمية

نتاجج دراسة (حبيب  )2008اعلية نموذج أبعاد التعلم ي تنمية مها ار

البرار والتح يف الدراسي واتجاها

الطلبة نحو مادة العلومح وأظهر

ات اذ

نتاجج دراسة (حسانيش )2006

اعلية نموذج مارزانو ي تنمية ااتساب الم اهيم ومها ار الت اير المراب واالتجا نحو ال يزياةح

وأظهر (اوستا وجوستوش  )2006اعلية النموذج ي تنمية مها ار
النموذج ي تنمية عمليا

العلم والتح يف الدراسي وأيد

النموذج ي تنمية التح يف الدراسي واالتجا .
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الت اير وأاد (البعلي  )2003اعلية

نتاجج دراسة (هان

وبيلي  )2002اعلية

مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة :

 تحديد مها ار أبعاد التعلم لمارزانو التي تم عل أساسها بناة ا تبار مارزانو ي العلوم. -است اد

الماونا

الباح ة مش الدراسا

واألهدا .

 -اما است اد

الدراسة.

التي تناول

برنامج الاور

الباح ة مش لف اطلعها عل الدراسا

 -تحديد طريبة ا تيار العينة المناسبة.

 ا تيار األساليب اوح اجية المناسبة واعداد أدوا اي ية است دام برنامج الاور -است اد

الباح ة مش الدراسا

اال تل

الساببة تحديد الت ميم التجريبي المناسب إل

الدراسة.

ي تنمية مها ار أبعاد التعلم لمارزانو.
الساببة ي ت سير النتاجج التي تو ل

مو وعياً وعلمياًح وتحديد موقص الدراسة الحالية مش الدراسا
بينهما وبيش الدراسا

ي و ص آلية دليف للمعلم وللطالب مش حي

لها الدراسا

الحالية ت سي اًر

الساببة مش لف إبراز نباط االت اق وموا ص

الساببة.

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
 -تميز هذ الدراسة ي أنها تستهد

توظي

برنامج الاور ح وتب ي أ ر ي تنمية مها ار أبعاد التعلم

لمارزانوح وهذا لم يلحظ ي أية دراسة ساببة حي

أش اف الدراسا

تعامل

مص أبعاد التعلم لمارزانو

امتغير مستبفح وتعتبر هذ الدراسة مميزة عنهم ي جعف أبعاد التعلم لمارزانو امتغير تابص.
 -اتبع

الدراسا

الساببة أدوا

متنوعة منها االستبانة وا تبار مها ار

الت ايرح ولاش ان رد

وتميز

عنهم الدراسة الحالية ي ت ميم ا تبار مها ار أبعاد التعلم لمارزانو.

 -تعتبر الدارسة الحالية األول

ي قطاع غزة التي قام

لمارزانو ي حدود علم الباح ة.
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بتوظي

برنامج الاور

ي تنمية أبعاد التعلم

الفصل الثالث :
الخلفية النظرية للدراسة

 المحور األول :برنامج الكورت ( )CORTلتعليم التفكير
 المحور الثاني :أبعاد التعلم لمارزانو

الفصل الثالث  :الخلفية النظرية للدراسة

الدراسا

نتيجة لا رة الجهود التي بذل

والتجارب العلمية التي أجري

لدراسة الت اير منذ البدم حت وقتنا الحا رح وبالرغم مش ا رة
عل الت ايرح إال أش بعض العلماة ما زالوا يجهلوش الا ير مش

ايا الت ايرح بعض العلماة ذهب إل الربط ما بيش الت اير والذااة وأ بح يعر الت اير عل أنه

العملية الظاهرة للذااة المورو لل ردح ومش المعرو أش الذااة والت اير أساسياش للعملية التربويةح
ِ
المبتارةح أو المزج بيش اال نيش معاًح أما الت اير
الذااة مسىلة و ار ية تعتمد عل الجينا أو عل البيجة
هو المهارة العاملة التي يمارس الذااة مش للها أنشطته عل ال برةح ويعتبر ا ير مش المدرسيش

والتربوييش أش مهمة تطوير قدرة الطالب عل الت اير هد
يت مش هذا ال

تربوي ي عونه ي مبدمة أولوياتهم.

ف اوطار النظري للدراسة ويتناوف الجزة األوف منه :برنامج الاور ومميزاته ونبذة

عنه وعش محاور واي ية تدريسهاح بينما يتناوف الجزة ال اني :أبعاد التعلم لمارزانو.

المحور األول  :برنامج الكورت ( )CORTلتعليم التفكير
يتناوف هذا المحور مجموعة مش الم اهيم والعنا ر المرتبطة بالت اير وبرنامج الاور و يما

يلي عرض ذلك بالت

يف.

تعريف التفكير :
بما أش الت اير عملية ال نراها بطريق مباشر بف بطريق غير مباشرح يجب أش نتوقص وجود العديد
مش التعري ا ح حي

نماذج مش التعري ا

تباين

وجها

نظر العلماة والباح يش حوف تعري

لم هوم الت اير وهي :

الت ايرح وقدم غانم ()2011

 -1الت اير هو ذلك النشاط الذي يبذله ال رد؛ ليحف به المشالة التي تعتر ه مهما اان
هذا النشاط سواة تطلب ت اي اًر أا ر أم أقفح حسبما ياوش الموق

 -2الت اير عملية معر ية معبدة تتم بعد ااتساب معر ة ما.
 -3الت اير هو عملية ااتشا

طبيعة

أا ر أم أقف إشااالً.

متب ر لل برة مش أجف التو ف إل هد

مطلوب.

 -4الت اير ال يتم إال إذا واجه ال رد مشالة تحرك وتد ص باقي دوا عه للعمف م ف:

 -5ي حيش يرى البعض اآل ر أش الت اير نشاط عبلي أدواته الرموز ويشمف جميص العمليا
العبلية والن سيةح ويشمف :التذار والتحليف وأحلم اليبظةح والتعليفح والت حيحح واالستلفح
واالستنباطح والتمييزح والبدرة عل

ات اذ األحاامح وال ور الذهنية والمعا ح واألرقامح

والذاريا ح واوشا ار ح وال راجط الجغ ار يةح وال يغ الريا ية  ...الخ.
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(غانمح)22-23:2011

ويماش ح ر أسباب اال تل

أ .ا تل

حوف االت اق عل تعري

ال ل ية النظرية للباح

ب .االستناد إل اتجا نظري محدد
ج .ا تل

د .ا تل

ه .ا تل
ويعر

محدد ي اآلتي:

زوايا الرؤيا التي ينظر مش للها الباح

الميوف والدوا ص

أساليب التنشجة مش باح

إل آ ر

الت اير إجراجياً :أنه عملية عبلية تحراها عمليا

المعبدة وعندما يريد أش يى ذ قرار.

إش تعليم الت اير وتوجيهه هد

إل مو وعه

دا لية يحتاج لها اونساش لحف المشال

أساسي ال يحتمف التىجيفح بف يجب أش ياوش ي

دارة

أهدا نا التربوية ألي مادة دراسية هو و يق ال لة باا ة المواد الدراسية وما ي احبها مش طرق تدريس
ونشاط ووساجف تعليمية وعمليا

تبويميةح إش تعليم الت اير يعن

ا ةح والواقص أش ات اذ قرار تعليم الت اير يعد ق ار اًر سياسياًح إذ ت

ياوش الشعب م ا اًر ال تابعاً.

ولتعليم الت اير ببراعة يجب است دام الت اير للاتشا

للبعض تعليم عبا ار

إ طلحية

ف بعض األنظمة السياسية أش

وليس لتدعيم وجهة نظر والد اع عنهاح ويجب

است دام أشااف مش الت اير غير تلك التي تتسم بالنبد المحضح ويجب مزيداً مش ال بة والرغبة ي

الت اير وعدم التمراز حوف الذا ( .حبيبح)17-19:2007

مما سبق ترى الباح ة أش تعليم الت اير ال يماش االستغناة عنهح وأش الطلب بحاجة ماسة إل
تعزيز ت ايرهم وعدم إهمالهح وباأل
والبوانيش ال يزياجية التي بحاجة إل

ي مادة العلومح والتي هي غنية بالم اهيم العلمية المجردة

تبسيطح مش هنا ومش لف إطَلع الباح ة عل

عل تعليم الت ايرح تم ا تيار برنامج الاور الذي يعتبر مش أ

البرامج الحا زة

ف البرامج؛ ألنه ينمي اوبداع عند

الطلبة وهو األا ر است داماً ي العالم اطريبة لتعليم الت اير بشاف مباشرح و يما يلي عرض برامج
التعليم الت ايرية العالمية بشئ مش الت

يف.

وعدد عبوي ( )2008برامج تعليم التفكير العالمية على النحو التالي:
 -1برنامج الاور لدي بونو
 -2برنامج ما يو ليبماش
 -3نظام تانياا

الت اير

 -4برنامج ( المواهب غبر المحدودة )
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 -5برنامج بيرود لتنمية الت اير اوبداعي
 -6برنامج ( )DATTلديبونو

 -7نموذج التطور أ ناة المسير
 -8برنامج ورة األربعاة

 -9نموذج ( )Think Linkلديبونو

 -11برنامج الماستر نار

 -11مشروع أمباا
 -12برنامج الببعا

لتعليم الت اير ي المدارس االبتداجية

الستة لديبونو

 -13مشروع التىاد عل تطوير عمليا

 -14مشروع التىاد عل الت اير التحليلي

الت اير المجرد
(عبوي)37:2008,

أشهر البرامج التدريبية في مجال تعليم التفكير
برنامج الكورت لتعليم مهارات التفكير :

يعد برنامج الاور  Cort programمش البرامج الحدي ة نوعاً ما ي التعليم المباشرح وقام

بت ميم برنامج الاور

لتعليم الت اير العالم دي بونو  DeBonoي بداية السبعينا

الما يح ودي بونو هو المدير المسجوف لمؤسسة البح
واسم اور جاة مش الحرو

مش البرش

العلمي ((Cognize Research Trust

األول لهذ المؤسسة( .غانمح)201:2011

وأاد العباجي ( )2012أش ارة تعليم الت اير لم تعد أااديمية بف أ بح

الشروع به ي المدارس والبرنامجح وما هو إال معالجة الت اير بو

شيجاً عاالًح يماش

ه مهارة علمية واسعةح ينبغي

است دامها وليس تعلمها بطح وقد تم علً ي عام  1970است دام دروس الاور عل نطاق واسص
ي ا ير مش الدوف االواليا

المتحدة واندا ونيوزالند واستراليا ومالطا و نزويلح ويعد برنامج الاور

سهلً ومباش اًر يماش للمعلميش أش ي همو بسهولةح وأش يطببو و اًر بتدريب قليف أو بدوش تدريبح وانما
يا ي قراةة التعليما ح اما يمتاز باونه برنامجاً عملياً غير مال ( .العباجيح)44-45:2012
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ويت مش برنامج الاور المها ار (األجزاة) اآلتية :
 -1مهراة توسعة مجاف اودراك
 -2مهارة التنظيم

 -3مهارة الت اعف
 -4مهارة اوبداع

 -5مهارة المعلوما
 -6مهارة العمف

ي م برنامج الاور ( )60درساً ي الت ايرح وهي مبسمة إل ستة أجزاة واف جزة يحتوي عل

عشرة دروسح وي م الجزة الواحد اتاباً للمعلمح وعشرة أوراق للطلبةح وباست دام هذا البرنامج يبوم حالياً
الملييش مش الطلب ي مرحلة التعليم االبتداجية وحت التعليم الجامعي ي أا ر مش ل يش دولة ي

العالمح ويماش أش يتم تدريس الجزة الواحد مش أجزاة الاور إسبوعياً بمعدف وحدة دراسية واحدة أو

أا رح وبالتالي يتم االنتهاة مش تدريس جميص الدروس بمعدف ( )2-1سنة حسب التجربة العربية.

(عبويح2008ح)37

وطور البرنامج لف األعوام (  ) 1989 -1984وأ بح باومااش تطبيبه عل المراحف العمرية

اا ةح وعل

م تل

مستويا

العبلية بما يهم تلميذ التربية ال ا ة (ذوي االحتياجا

البد ار

ال ا ة)))Special educationح ويرى ديبونو أش للبرنامج أربعة مستويا

مش األهدا

وهي :

 -1أش ال رد يتعامف مص الت اير بشاف مباشر.
 -2ينظر الطلبة إل الت اير بو

ه مهارة يماش أش تحسش بالتعليم والتدريب.

 -3ينظر الطلبة ألن سهم عل أنهم م اروش جيدوش.
 -4ياتسب الطلبة أدوا
أما الهد

للت اير تعمف بشاف جيد و ي اف المواق .

األساسي هو جعف الت اير طبيعياً وسهلًح ويماش البيام به ب ورة تلباجية دوش أش

يتطلب مجهوداً ابي اًرح وهذا يتطلب التعر

عل

عمليا

تدور حوله دروس الاور للت اير ( .العباجيح)45:2012

الت اير وممارستها بدقةح وهو بال بط ما

مما سبق نلحظ تميز برنامج الاور بىنه سهف التطبيق وقليف التال ةح ويحتاج إل
بسيط ويؤدي إل تطوير الت ايرح ومص هذ األهمية لبرنامج الاور الحظ

البرنامج والتي سنعر ها يما بعد بالت

للنساش للت اير.

يفح تتماش
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مص أهدا

تدريب

الباح ة أش جميص أجزاة

اوسلم وما دع

إليه اا تعال

برنامج الكورت ) (CoRTمن منظور إسالمي:
إش مما يل

النظر ي اتاب اا عز وجف ا رة اآليا

الت اير؛ لتمييز الحق مش الباطفح واآليا

البرانية التي تدعو اونساش إل

الاونية ال تدرك جمالها وتناسبها إال بالت ايرح بف إش البرآش

الاريم ال تدرك علومه واعجاز إال بالت اير؛ لذا حرر البرآش الاريم العبف مش العببا

التي تعوق

الت اير السليمح وو ص له المعالم الهادية واألسس ال ابتة التي ترشد وتح ز للت اير السديدح وهو

الت اير الذي يحرك جميص نشاطا اونساش المعر يةح ويهيئ له االست ادة مش ال ب ار الساببة.
عطار ( )2013بىش برنامج الاور له جذور تاري يةح حي

وقد أورد

يعتبد الا ير أنه ظهر ي

الغربح ولانه يحمف تاريخ إسلمي ابير ظهر ي عبق السنة النبوية وآيا

البرآش الاريمح ونستدف

منهم عل أهمية تعليم الت ايرح حي قاف تعال ي محام تنزيله:
َِّ
ِ ِ
َّ
ِ ِ َّ ِ
النه ِار َآل َيا ٍ ِألولِي ْاألَْل َب ِ
َّماوا ِ و ْاأل َْر ِ
ِ
وش اللهَ
يش َي ْذار َ
اب  ¤الذ َ
ض َوا ْ ت َل اللْيف َو َّ َ
﴿ إ َّش ي َ ْلق الس َ َ َ
ض رب ََّنا ما َ لَ ْب َ ٰه َذا ب ِ
ق الس ِ
ودا وعلَ ٰ جنوبِ ِهم ويتَ َ َّار ِ
ِ
اط ًل س ْب َح َان َك َِب َنا
َ َ
ْ ََ
اما َوقع ً َ َ
َ
َّم َاوا َو ْاأل َْر ِ َ َ
وش ي َ ْل ِ َ
ق َي ً
اب َّ
الن ِار ﴾ ( آف عمراش  .) 190-191 :مش هذا المنطلق نشير إل المنظور اوسلمي لمها ار
َع َذ َ

الجزة األوف (توسعة مجاف اودراك) مش برنامج الاور االتالي:
 -1مهارة معالجة األفكار :
يح

المول سبحانه وتعال اونساش إل عدم إ دار حامه بنظرة سريعة ألي أمر يمر به

ي حياته دوش ت اير دقيق ي عواقب األمور يبوف اا تعال :

﴿ َو َع َس ٰى أَنْ َت ْك َرهُوا َش ْي ًئا َوه َُو َخ ْي ٌر لَ ُك ْم ۖ َو َع َس ٰى أَنْ ُت ِحبُّوا َش ْي ًئا َوه َُو َ
شرٌّ لَ ُك ْم ﴾

( الببرة ) 216 :

وتت ح ارة معالجة األ اار التي توجه إل عدم الحام عل أي ارة بىنها إيجابية الها أو سلبية الها
إال بعد أش ن ار ي جانبيها اويجابي والسلبيح اما ي قوله تعال

﴿ ََل َتحْ َسبُوهُ َ
ش ًرا لَ ُك ْم ۖ َب ْل ه َُو َخ ْي ٌر لَ ُك ْم ۚ ﴾ ( النور ) 11 :

ي حاد ة او ك:

 -2مهارة اعتبار جميع العوامل :
اوسلم وجه الت اير إل اعتبار جميص العوامف التي ت

جوانب حياة اونساش دوش أش يغ ف

منها جانباً واحداًح اما دعا اوسلم إل االهتمام بالعبادة وجه للعناية بالعبف والت ايرح ولم يغ ف جانب

ك ه
ك م َِن
س َنصِ ي َب َ
ار ْاْلخ َِر َة ۖ َو ََل َت ْن َ
َّللا ُ ال هد َ
الجسد والحياة ال حية قاف تعال َ ﴿ :وا ْب َت ِغ ِفي َما آ َتا َ
 )77 :ىعماف جميص جوانب الحياة ي األول واأل رة منهج مش مناهج التربية
ال ُّد ْن َيا ۖ ﴾ (الب
اوسلمية.
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 -3مهارة البدائل واالحتماالت والخيارات :
اوسلم يوجه العبف إل تعلم البح
الت اير األحادي ي البداجف واالحتماال

عش البداجف واالحتماال
وال يا ار

يلزمه بما ال يطيقح ل يستطيص التن يذح لذلك جاة

وال يا ار

ي يص ا ير مش ر
الا ا ار

أو ارةح

ألي موق

النجا عل اونساشح وقد

ي اوسلم بال يا ار ح ي ا ارة اليميش

ُون أَهْ لِي ُك ْم أَ ْو ِكسْ َو ُت ُه ْم أَ ْو
ِين ِمنْ أَ ْوسَطِ َما ُت ْط ِعم َ
ار ُت ُه إِ ْط َعا ُم َع َش َر ِة َم َساك َ
م لً قاف تعال َ ﴿ :ف َك هف َ
َتحْ ري ُر ر َقب ٍة ۖ َفمنْ لَم يج ْد َفصِ يام َث َال َث ِة أَي ٰ
ارةُ أَ ْي َما ِن ُك ْم إِ َذا َحلَ ْف ُت ْم ۚ ﴾ ( الماجدة ) 89 :
ك َك هف َ
هام ۚ َذلِ َ
َ َ
َ ُ
َ ْ َ ِ
ِ
ٍ
 -4مهارة األولويات :
التربية اوسلمية أاد
األول واألهم أوالًح حي

جاة

ي م ادرها األساسية عل
ن و

تربية ت اير المسلم عل

البح

عش

الاتاب والسنة عل توجيه العبف إل تبديم األَول والبدة بهح

وهذا ال يتم إال بم ا لة العبف بيش األمور التي تر

عليه لي تبر أوالها وأهمهاح واا

 -سبحانه وتعال  -يرتب األعماف ال الحة والعبادا ح وي ص األولويا

بحسب أهميتهاح قاف

 -جف وعل: -

َّللا ۚ
يل ه ِ
ار َة ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام َك َمنْ آ َم َن ِب ه ِ
﴿ أَ َج َع ْل ُت ْم سِ َقا َي َة ْال َحا ِّج َوعِ َم َ
اَّلل َو ْال َي ْو ِم ْاْلخ ِِر َو َجا َه َد فِي َس ِب ِ
َّللا ُ ََل َي ْهدِي ْال َق ْو َم ه
َّللا َو ه
ِين ﴾ ( التوبة ) 19 :
الظالِم َ
ون عِ ْن َد ه ِ
ََل َيسْ َتوُ َ
ا ار قري

ا ت روا بسباية الحجيج وعمارة المسجد الحرامح واألول أش يد لوا اويماشح ويحببوا التوحيد

 -5مهارة وجهات نظر اآلخرين :
تؤاد نظرية التربية اوسلمية عبر م ادرها األساسية عل
اآل ريش وتدعو إل

االهتمام بها وعدم تجاهلهاح حي

أنها تؤاد عل

احترام وتبدير وجها

نظر

مبدأ الشورى الذي أنزف يه

المول عز وجف سورة ااملةح والشورى تعني بآراة وأ اار األ ريشح يبوف -سبحانه وتعال  -م اطباً
اورْ ُه ْم فِي ْاْلَم ِْر ۖ ﴾ ( آف عمراش  ) 159 :قاف ال حاك  " :ما أمر
نبيه محمد َ ﴿ -  -و َش ِ
اا عز وجف نبيه  - -بالمشورة إال لما علم يها مش ال ف "

 -6مهارة النتائج :
يوجه المنهج التربوي البرآني المسلم إل الت اير ي عاقبة ونتاجج األعمافح إذا نظر وتىمف
وت ار ي نتاجج أعماف قوم آ ريشح النتيجة الطبيعية التي ستاوش مآله هي النتيجة التي آف إليها مش
قبف إذا اان

النتاجج:

األعماف سواةح ويبوف  -سبحانه وتعال
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 -موجهاً عبف المسلم إل

است دام مهارة

ض َف َي ْن ُ
ِين ِمنْ َق ْبل ِِه ْم ۚ َكا ُنوا أَ َش هد ِم ْن ُه ْم قُوه ًة
ان َعا ِق َب ُة الهذ َ
ْف َك َ
ظرُوا َكي َ
﴿ أَ َولَ ْم يَسِ يرُوا فِي ْاْلَرْ ِ
ان ه
َّللا ُ لِ َي ْظلِ َم ُه ْم
ض َو َع َمرُو َها أَ ْك َث َر ِممها َع َمرُو َها َو َجا َء ْت ُه ْم ُرسُل ُ ُه ْم ِب ْال َب ِّي َنا ِ
ت ۖ َف َما َك َ
َوأَ َثارُوا ْاْلَرْ َ
ُون ﴾ ( الروم ) 9 :
َو ٰلَ ِكنْ َكا ُنوا أَ ْنفُ َس ُه ْم َي ْظ ِلم َ
 -7مهارة األهداف :
جاة

نظرية التربية اوسلمية مش لف توجيها

الاتاب والسنة النبوية بتربية المسلم عل

الهد البعيد لهذ الحياة؛ حت ال َي ف طريق العبادة التي لق مش أجلهاح بيش المول
وتعال أش الهد مش لق اونساش والاوش والحياة هو تحبيق العبودية اح قاف -جف وعل: -

﴿ َو َما َخلَ ْق ُ
ون ﴾ ( الذاريا
اْل ْن َ
س إِ هَل ِل َيعْ ُب ُد ِ
ت ْال ِجنه َو ْ ِ

سبحانه

) 56 :

 -8مهارة القوانين :
إش تارار اآليا

ي اتاب اا  -تبارك وتعال

 -هي تىايد عل

االلتزام ب وابط شرعية

َّللا َف َال
ك ُح ُدو ُد ه ِ
أنزلها المول  -تبارك وتعال  -لتنظيم حياة اونساشح قاف  -جف ي عل  ﴿ : -ت ِْل َ
َتعْ َت ُدو َها ۚ ﴾ ( الببرة  ) 229 :ومش أم لة البوانيش اولهية التي أنزلها اا سبحانه رحمة بالبشر :الحدود

الشرعية للسرقة والبتف وغيرها مش الجراجمح وبيش رسولنا الاريم 

أنها قوانيش مطلبة ي اف زماش

ومااش.

 -9مهارة التخطيط :
جاة

سيرة الم ط



حا لة بالت طيط الذي بلغ بدعوته مشارق األرض ومغاربهاح

وااش سبباً ي نشر هذا الديشح وعند تحليف ت ططيه نجد يجمص بيش العديد مش مها ار
مش الاور ااعتبار جميص العوامف والنتاجج واألهدا ح ولعف ما جاة ي حدي

األن ار

ي بيعة العببةح وطلبه 

الجزة األوف

الهجرة مش مبايعة

مش علي ر ي اا عنه النوم ي ماانه ي البي

ليلة الهجرة

يؤاد لنا قوة الت طيط وابداعه اىنموذج تراه لنا؛ ليربي أمته عل مهارة الت طيط.
 -10مهارة اتخاذ الق اررات :
جاة
الب ار ار ح حي

سيرة الم ط



و ل اجه الراشديش وال حابة ر واش اا عليهم حا لة بالا ير مش

أ در الرسوف ق ار اًر إل المسلميش بح ر ال ندق بعد أش استمص إل وجهة نظر سلماش

ال ارسيح وتدبر ما ي ذلك العمف مش إيجابيا ح احماية المسلميشح وما سياوش لهذا ال ندق مش نتاجج
ي تمايش الجي

المسلم.

(عطارح)31-34:2013
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معايير تصميم برنامج الكورت :
وذكر مصطفى ( )2008بأن دي بونو صمم برنامج الكورت ليتوافق مع المعايير اآلتية:

 -1إش البرنامج بسيط وعملي ويماش أش يست دمه المعلموش ي تم يف مجموعة واسعة مش
األساليب.

 -2إش هذا البرنامج متماسك بحي
معلم إل طالب.

يبب سليماً عل مدار انتباله مش متدرب إل متدرب آ ر إل

 -3إش هذا البرنامج لديه ت ميم متو ٍازح هذا يعني أش اف جزة يه يماش است دامه واالست ادة منه
عل حدةح حت لو لم يتم است دام األجزاة األ رى أو نسيانهاح وذلك عل العاس مش البرامج
األ رى ذا
بد

الت ميم الهرمي التي يتطلب يها تعليم الهياف أو البناة بىاملهح وتذار واال

أجزاؤ اجدتها.

 -4هذا البرنامج يماش الطلبة مش أش ياونوا م اريش اعليش ومت اعليش ي الوق
هذا البرنامج المهارة العملية التي تتطلب الحياة الواقعية.

ن سهح اما ينمي

 -5يستمتص الطلبة بدروس الت اير.

(م ط ح)191:2008

مميزات برنامج الكورت :
ويمتاز برنامج الاور بىنه يوسص اودراك وذلك باست دام طريبة األداة منهجاً ي تعليمح وقد

تم تبديم مها ار

األدوا

ي مواق

عمليةح وبعد ذلك يتدرب الطلبة عل است دام

ت اير م ممة بعناية الطلبة اىدوا

متنوعةح وهذا الام الابير مش ال ب ار

التي يتم إنجازها بها تعتبر ذا

أهمية عاليةح األدوا

التدريبية والتنوع ي هذ ال ب ار

والسرعة

تظف (ويجب أش تظف) ابتةح بينما تتغير

المواق ح وبهذ الطريبة ينمي الطلب مهارة ي است دام أدوا

الت اير.

العوامل التي جعلت برنامج الكورت أكثر شهرة واستخداماً :
وأظهر غانم ( )2011ثمة مجموعة من العوامل قد جعلت هذا البرنامج من اشهر البرامج وأكثرها

استخداماً في مجال تعليم التفكير لألسباب اآلتية :

-1يمتاز البرنامج ببدرته عل توسيص إدراك المتدربيشح وذلك مش لف است دامه طريبة األداة
منهجاً ي تعليم الت ايرح حي

تم تبديم مها ار

متنوعة.

عملية يتم تدريب الطلب عليها ي مواق
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الت اير م ممة بعناية للطلب اىدوا

-2مرونة البرنامج إذ مش المماش أش يد له المعلموش
امنهج مستبف ي حد ذاته.

-3مبسم إل وحدا

مش المواد الدراسية أو يماش تدريسه

ولذا مش المماش عل المتدرب أش يحام عل مدى تبدمه ي يسر وسهولةح

إذ البد أش ينهي الطلب درس (الاور ) الواحد ي اف أسبوعح وذلك مش لف درس تدريبي

مدته مس و ل يش دقيبةح وبهذ الطريبة ينتهي الطلب مش دراسة الستيش درساً لف –2

 3سنوا .

 -4مم البرنامج لتعليم الطلب مجموعة مش أدوا

الت ايرح تتيح لهم اونطلق بوعي تام مش

أنماط الت اير المتعار عليهاح وذلك لرؤية األشياة بشاف وا ح وأوسص لتطوير نظرة إبداعية

أا ر ي حف المشال .

-5سهولة التطبيق سواة تطبيق دروس أو وحدا
ال رد ي أي مش نواحي المنهج إل مواق

-6إش جميص مها ار

الاور قد

مم

بحي

البرنامجح أو إماانية نبفح أو تطبيق ما تعلمه

الحياة ارج المبن أو المدرسة.
تاوش عملية وليس

نظرية مما يسها است دامها

ويسهف تطبيبها.

-7ليس بط تنمية مهارة الت اير اوبداعي هي التي يست يد منها الطالب وانما جملة مش ال واجد
األ رى م ف :

أ .تنظيم المعلوما

ب .زيادة الوعي اودرااي
ج .حف المشال

د .البدرة عل طر التساؤال

ه .يحسش مش مها ار ات اذ البرار
و .يزيد مش بة الطلبة بىن سهم

ز .يجعف الطلبة أا ر اعلية وتى ي اًر إيجابياً ي البيجة التي يعيشوش يها.

-8هذا البرنامج ي الوق

الحا ر يست دم عل نطاق واسص ي العالم و ي أا ر مش ل يش

دولة حوف العالم بما يهم الواليا

المتحدة األمرياية وبريطانيا واندا واستراليا ونيوزيلندا

والياباش و نزويل وبلغاريا والهند وسنغا ورة وماليزيا وغيرها مش بلد العالم.

-9إش هذا البرنامج قد است دم عل ملييش الطلب ي الدوف الساببة سواة أااش الطلب ي
مراحف التعليم المتوسط أو ال انوي أو الجامعي.

 -11جميص الن تاجج والتبسيما

تشير إل أش هذا البرنامج قد حبق العديد مش النتاجج اويجابية ي

تحسيش وتنمية مهارة الت اير اوبداعي لدى جميص الطلب.
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(غانمح)201:2011

مما سبق نلحظ بىش ممي از

برنامج الاور جعلته يت وق عل باقي برامج الت اير األ رى؛ لذلك

سنتطرق بىش البرنامج مش السهف دمجه ي المنهاج أو االماانية تدريسه من
سن

ف اي ية دمج برنامج الاور

ي المنهاج عند التدريس.

لً عش المنهاج .

دمج البرنامج مع المنهاج :
إش مرونة برنامج الاور جعلته قابلً للد وف ي المنهاج المدرسي بىي طريبة تناسب المعلم

عل الوجه األحسشح بعض المدارس تدرس الاور بمادة من ردةح بينما يد له بع ها اآل ر ي مادة

ما أو ي المنهاج اله.

وبالشاف األم ف البد أش ينهي الطلب درس الاور الواحد ي اف أسبوعح وذلك لف ح ة مدتها
مس و ل وش دقيبةح وبهذ الطريبة تدرس الدروس الستوش بشاف مريح لف ( )2-1سنوا

و ي حالة تعليم الطالب أداة الاور ت بح تلك األداة جزةاً مش التدريس ال

.

ي االعتياديح وي بح

الطلبة قادريش عل ممارسة واستعماف مهاراتهم الت ايرية الجدية التي تعلموهاح وذلك منذ األسبوع األوف

مش التدريس.

عند البدة بتدريس الطلبة برنامج الاور ح يجب عل المعلم أش يبدأ باور رقم ( )1وهو توسعة مجاف
اودراك وهو عبارة عش عشر أدوا

رجيسة وجوهرية للبرنامجح وتراز هذ الوحدة عل توسيص اودراك

امهارة أساسية ي برنامج الاور ح وبعد ذلك يماش است دام ببية أجزاة الاور بىي ترتيب يتوا ق مص
أنشطة ال

.

يتبص البرنامج ت ميماً متوازياً بدف الترتيب الهرميح إذ إش المعلم يمانه أش ي تار أي جزة مش

أجزاة الاور

لتعليمه للطلبةح وذلك بعد االنتهاة مش الجزة األوف مش البرنامجح والذي يعد الجزة

األساسي مش البرنامج مما ي مش البيمة المستبلة لاف درس حت غياب الدروس األ رى.

(دي بونوح)43:2008

مما سبق تجد الباح ة ميزة مش ممي از

برنامج الاور شجعتها عل ا تيار برنامج الاور دوش غير

مش برامج الت اير لسهولة تطبيبه أ ناة تدريس الوحدة الدراسية ي المنهاج؛ وذلك مش لف تدريس

هد

معر ي يتبعه هد

ت ايري مهاري اتطبيق عليهح وبذلك تمتهش الطالبة الم هوم العلمي وتتمك

مش همه واماانية تطبيبه ي مواق

أ رى.
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خطوات تضمين برنامج الكورت في المنهاج:
وذكر الصافي وآخرون ( )2010خطوات سير درس تضمين مهارات الكورت في المناهج وهي:
 -1السلوك المد لي  :ويتم يه التمهيد لمو وع الدرسح مش

المها ار الساببةح والتي لها علقة بالدرس الحالي.

 -2عرض األهدا

المعر ية للدرسح م عرض أهدا

مهارة الت اير المست دمةح مص تعري ها

بشاف مبسط.

 -3الم اف التو يحيح اسمح للتلميذ باوجابة لف ل

دقاجق أو ي الوق

التمريش السابق.

تغذية راجعة مش مجموعا

 -4اح ف عل
المجموعا .

 -5شر الدرس و ق ال طوا

لف ق ة أو مناقشة

التلميذح م لً الح وف عل

المحدد عل
اقت ار مش اف

المتبعة ي دريس المادة مو وع الدرس :

أ .أعد بنود التدريب أو الممارسة بهذ الطريبة.

ب .أعط الوق

الاا ي لمناقشة عملية الدرس.

 -6است دم المبادئ واألسس التي تعتمد عليها مهارة الت ايرح لعمف نبا
مو وع الدرسح واذا ااش النبا

عي اً أد ف بنداً أ ي اًر للنبا

 -7الح وف عل تغذية راجعة مش لف مناقشة المجموعا
الت اير التي ن ذوها عل مو وع الدرس.

والممارسة .

حوف أداة الت اير

بىوراق العمف المرتبطة بمهارة

 -8إعطاة وظي ة (واجب منزلي) ح متعلق بالدرس.
(ال ا ي وآ روشح)39:2010
واما ذار حبيب ( )2008بالنسبة لاف جزة مش األجزاة الستة يتم ت

ي

تغطي ارة عامة ااوتساعح التنظيمح الت اعفح اوبداعح المعلوما ح الشعورح األداة .
وتراز اف ح ة عل

تعري

مجاف واحد للهتمام " االت ميش " ح عل

المشالة "ح و ي بعض الحاال

وسيلة أو أداة ا ةح وي

إش عمليا

عشر جلسا

سبيف الم اف ح أو " البرار" أو "

الت اير التي يتراز حولها الدرسح تتبلور ي

لاف درس ولاف تلميذ اراسة ملونة تو ح النبطة األساسية للدرسح

اما تعرض بنوداً للتدريبح ويو ص شاف م ور ي العادة عل

للح ة.
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غل

الاراسة العملية اوجراجية

ي

حي

ويعمف التلميذ ي مجموعا

أ ناة الدرسح اما يبدم المعلم النبطة األساسية ال ا ة بالدرسح

ف أش ياوش ذلك عش طريق م اف يدور حوف المو وع؛ ليست دم التلميذ بعدجذ عملية

الت اير ي مشال

طر عدد مش المشال

متنوعةح ويجرى التىاد عل

االهتمام عل العملية ال عل المحتوى.

التدريبيةح حي

ين ب

ويوجد لاف مش األجزاة الستة دليف المدرس يعرض المبادئ األساسية لذلك البسمح مص شروحا
تعليم الت اير بو

ه مادة دراسيةح اما يعرض ملحظا

ا ة بالمعلميش حوف اف مش الح

العشرة ي ذلك البسم.

ويم ف العمف الجمعي أهم آلية لدروس الت ايرح حي
ي الت اير

مش تجمعا

حوف

يعمف التلميذ ي أ ناة دروس برنامج CORT

غير نظامية( .حبيبح)281:2008

فوائد العمل الجمعي في تعليم التفكير:
أل اار اآل ريش دا ف مجموعة ما.

 -1ي طر الطلب إل اون ا

 -2إستطاع الطلب ال جوليش والتلميذ البلبيش أش يعملوا ب بة أابر ي المجموعة.
 -3إش العمف

معلم وتلميذ.

مش مجموعة مش الر اق تم ف موق اً طبيعياً للت اير أا ر ي حالة العلقة بيش

 -4تتنوع األ اار ألش المجموعا
 -5إش المجموعا
عل

تتيح وق

تعمف ب ورة مستبلة.

للت اير.

وبعد أش تعر نا عل معايير وممي از

وأهدا

أجزاة البرنامج الستة بشاف موجز م م

برنامج الاور واي ية دمجه مص المنهاج .سنتعر

ف مش عرض الباح ة باالستعانة باتاب ((ت ميش

اتاب الاور لتعليم الت اير ي المناهج الدراسية)) (ال ا ي وآ روشح.)41-330:2010

األول  : CORT 1توسعة مجال اإلدراك (: )Expanding Perception
الموق

يهد

الجزة األوف مش الاور إل تزويد الطلبة بمها ار

تساعدهم عل النظر إل جوانب

اويجابية والسلبيةح والنتاجج المحتملةح واألهدا ح والبداجف واالحتماال ح ووجها

اآل ريشح إذ يؤدي إل اعتماد الطلبة عل ت ايرهم؛ لاش
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نظر

مشاالهم بدال مش إطلق األحاام السريعة.

الجزء الثاني  : CORT 2التنظيم (: )Organization
هذا الجزة إل تنظيم العمليا

يهد

الت ايرية األساسيةح ومساعدة الطلبة عل تنظيم أ اارهمح

ل ينتبلوش بشاف عشواجي مش نبطة أل رىح الدروس ال مسة األول تو ر مها ار

تحديد المشالة

وال مسة األ يرة اي ية الو وف إل الحف.
الجزء الثالث  : CORT 3التفاعل (: )Interaction
يطور هذا الجزة مها ار

الطلبة تح

مراقبة ت اير اآل ريشح واذلك جعلهم ي و ص أش ياوش ت اير

مراقبة الغيرح ل يتم الترايز عل إ با

أش ش

ياوش الترايز للح وف عل شية م يد مش الجداف والت اوض.

اً ما م طئ أو اسب النبا ح وانما

الجزء الرابع  : CORT 4اإلبداع (: )Creativity
يعامف الت اير بو

ه مهارة مش المها ار

مب ود مش قبف ال رد وللو وف إل

التي باومااش تعلمها وممارستها وتطبيبها بىسلوب

ارة جديدة و اعلة.

الجزء الخامس  : CORT 5المعلومات واإلحساس (: )Information and feeding
تهتم دروس الاور

بالمعلوما

تطبيق البيم والمشاعر بشاف اعف.

العملية والح وف عل

المعلوما

وتطبيبها بحي

يماش

الجزء السادس  : CORT 6العمل أو األداء (: )Action
ي هذا الجزة تدمج عمليا

ومها ار الت اير التي تم ااتشا ها وممارستها ي األجزاة ال مسة

انتهاة بتشايف ال طة
الساببة هذا الجزة مهتم بعملية الت اير ي مجموعها بدةا با تبار الهد ح و ً
للو وف إل الحف وتن يذ الحف.
ويحتوي اف جزة مش األجزاة الستة عل عشرة دروس ي الت ايرح واف درس يحتوي عل أداة ت اير

وبهذا ي م الاور بىامله ( )60أداة لتعليم الت اير.
ووعطاة

ورة أو ح لماونا

الوحدا ح سنورد دروس ماونا

الوحدة األول

اودراك) والوحدة الرابعة (اوبداع) الذي ا تارتهم الباح ة لمناسبتهم ي تنمية مها ار
لمارزانوح وقام

ال يزياجية للمادة)

بتوظي

هاتيش الوحدتيش ي مادة العلوم لل
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(توسعة مجاف

أبعاد التعلم

السابص ي وحدة (ال

اج

الجزء األول  : CORT 1توسعة مجال اإلدراك (ويتكون من  10دروس ) :
الدرس األول  :معالجة األفكار ( :) P= Plus ,M= Minus ,I = Interesting( ) PMI
هو عبارة عش عملية تبلور لنظرة العبف المت تح نحو األداة التي يماش است دامهاح وهو درس

أساسي جداً ي البداية؛ حت

نتماش مش است دام عملية معالجة األ اار ذاتها اىداة ي الدروس

اللحبةح وبدالً مش التبرير ي اونك تحب ال ارة أو ال تحبها إش عملية الت اير هذ تجعلك تسع
لتحديد النباط اويجابية والنباط السلبية والنباط المل تة للنظر عش ال ارة (ليس

ولانها تستحق الملحظة) .ويتعلم الطالب ي هذا الدرس :

إيجابية وليس

سلبية

 -1عدم إهماف أي ارة .

 -2رؤية األ اار مش جهتيش ( سلبي – إيجابي ).
 -3إنتاج أ اار جديدة.

 -4الت اير الجيد قبف الحام عل ال ارة.
الدرس الثاني  :اعتبار جميع العوامل ( : )Consider All Factors( ) CAF
هو مش الدروس السهلة والبسيطةح وهو عبارة عش محاولة ال رد العتبار جميص العوامف ي موق
ماح وذلك

مش عملية ت ايرية مهمةح يبوم بها ال رد وتاوش مرتبطة بىي عمف أو قرار أو ت طيط أو

الو وف إل نتيجة يسع إليها ال ردح وباست دام عملية اعتبار جميص العوامف بطريبة مدروسةح سو
تحوف اهتمام ال رد مش الترايز عل

أهمية العوامف المتو رة لديه إل

البح

عش جميص العوامف

الممانةح ورغم ال عوبة التي قد تواجه ال رد ي أ ذ مجموعة ابيرة مش العوامف بعيش االعتبارح إش
عدد العوامف التي يماش أش ت ي بالغرض المطلوب هي أهم عشرة عوامف وذلك

تعليمي  .وهذ العوامف يماش ا تيارها والبح

 -1العوامف التي تؤ ر عل ال رد ن سه.

عنها مش لف الترايز عل النواحي التالية:

 -2العوامف التي تؤ ر عل اآل ريش.
 -3المجتمص بشاف عام.

ويتعلم الطالب ي هذا الدرس :

 -1أش الينس بعض األ اار ي شية ما.
 -2أش ي ار بجميص األشياة عش ارة ما.

 -3االقتراب مش الجواب ال حيح حوف هذ ال ارة.
 -4أنك إذا ترا

مش أي موق

شيجاً مهماً حوف ارة ما سينظر لك يما بعد أنك م تل اً.
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الدرس الثالث  :القوانين ( : ) Rule
الرجيس مش هذا الدرس هو تو ير ر ة للممارسة والتدريب عل الدرسيش الساببيشح وهما

الهد

معالجة األ اارح واعتبار جميص العوامفح والبوانيش تساعدنا عل الت اير بشاف محدد ودقيقح أي أش
االست دام الناجح للبوانيش يؤدي إل

للتدريب عل

إتباش ت ايرناح ويعتبر درس البوانيش الموجود أو المبتر ر ة

أداة معالجة األ اارح وتزودنا العوامف المشتراة ي عمف الباعدة أو البانوش ب ر ة

لممارسة درس اعتبار جميص العوامفح ومص أش الهد

الرجيس مش الدرس هو تو ير ر ة للممارسة

والتدريبح إنه يجب أش يتم الترايز أي اً عل البوانيش ن سهاح والتي تعتبر جزةاً أساسياً مش الموق

الت ايري لل رد  .ويتعلم الطالب ي هذا الدرس :
 -1أش ياوش البانوش وا حاً لجميص الناس.

 -2ال يشترط أش يناسب البانوش جميص الناسح ولاش يشترط أش يناسب أغلبية الناس.
-3

رورة ح

البوانيش مش ترة أل رى.

الدرس الرابع  :النتائج المنطقية وما يتبعها ( : ) Consequence & Sequel ( ) C&S
تعتبر النتاجج المنطبية وما يتبعها تبلو اًر لعملية النظر إل المستببف لرؤية نتاجج بعض األعماف

وال طط والب ار ار

والبوانيش واال تراعا ح وقد ياوش الت اير أو النظر إل األمام (المستببف) جزةاً مش

البيام بدرس اعتبار جميص العوامفح ولاش األمر يحتاج إل الترايز عل هذ العملية بشاف مباشرح إذ

إش النتاجج ي العادة ال توجد ما لم تبم بجهد للتنبؤ بها أو توقعهاح بينما تاوش العوامف داجماً موجودة
ي ن س الوق .

ويتعلم الطالب ي هذا الدرس :
 -1الت اير ي المستببف.
 -2األشياة التي تاوش

الحة اآلش قد ال تاوش

الحة ي المستببف.

 -3أش ينظر للمستببف ليس بالنسبة له بط ولاش عليه أش ينظر لمستببف اآل ريش أي اً.
 -4معر ة ماذا سيحد

( النتاجج ) قبف البيام بعمف ما تجنبه المشااف.

الدرس الخامس  :األهداف (: ) Aims, Goals, Objectives = A G O
ي بعض المواق

األحياش حوف األهدا

ياوش مش األا ر ملجمة التحد

حوف األهدا

( )Goalsو ي أحياش أ رى حوف األهدا

األساسية ي هذا الدرس حوف الترايز والتىايد عل

ارة الهد

()Aimsح و ي بعض

()Objectivesح تتم ف النبطة

()Purposeح ويجب أش ال تبذف أية

محاولة للح وف عل ال روق ال لس ية بيش هذ الم طلحا ح إذ إنها تربك التلميذ عادةح إش ارة
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الهد

هذ توسص إدراك الموق

مش قبف التلميذح وتعتبر األهدا

( )AGOأداة لجعف التلميذ

يرازوش مباشرة وبرؤية عل المب ود مش وراة األعماف التي يرغبوش البيام بهاح ما الذي يهد
الش

قاد اًر عل

إليه

مش البيام بعمف ما؟ح ما الذي يحاوف تحبيبه؟ح ما األمر الذي يسع للو وف إليه؟ح إذاً ااش
تعري

( )Objectivesإش ذلك يساعد التلميذ عل

األهدا

م ف :ات اذ الب ار ار ح الت طيط والعمف.

الت اير ي عدة مياديش

ويتعلم الطالب ي هذا الدرس :

( ماذا يريد ) تجعف مش السهف عليه تحبيبها.

 -1أش معر ة األهدا

 -2للناس الم تل يش أهدا

م تل ة.

 -4يجب أش تاوش األهدا

وا حة ومناسبة.

األ رى.

 -3بعض األهدا

أهم مش األهدا

 -5لتحبيق الهد

الابير نحتاج تحبيق أهدا

غيرة.

الدرس السادس  :التخطيط ( : ) Planning
الهد

مش هذا الدرس هو است دام الت طيط اموق

ت ايريح وذلك مش أجف الجمص بيش األهدا

( )AGOوالنتاجج (  )C&Aواعتبار جميص العوامف ( )CAFواذلك معالجة األ اار ()PMIح إننا ال
نعتبر أش هذ األشياة بط هي المشتراة ي الت طيطح ولانها بالتىايد مش بيش األشياة األا ر أهميةح
والت طيط موجود أي اً اموق

ت ايري محدد يستدعي بعض التدريب والممارسةح واما ي درس

البوانيش إش الترايز ليس من باً ي هذا الدرس عل اي ية و ص ال ططح ولاش عل عملية الت اير

التي تتد ف ي العملية ( عملية و ص ال طط )ح وال يوجد هناك شاف محدد مو وع ال ططح ولاش
بما أش النتاجج واألهدا

والعوامف تلعب جميعاً دو اًر مهماً ي الت طيطح إش االهتمام بهذ الجوانب

يحسش البدرة عل الت طيط .ويتعلم الطالب ي هذا الدرس :
 -1اي ية عمف طة .
 -2الما اان

ف.

ال طة بسيطة الما ااش ذلك أ

 -3قبف اتابة ال طة يجب أش ن ار ي جميص العوامف .
 -4تنظيم األشياة .

 -5مش المهم قبف البدة ي طوا

العمف أش يعر ماذا يريد بال بط (األهدا ) .
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الدرس السابع  :األولويات المهمة األولى ): )First Important Priorities( (FIP

ي معظم الدروس األ رى و ِّجه المجهود نحو التعامف مص أابر عدد مماش مش األ اارح وأابر

عدد مش عمليا

معالجة األ اار ( )PMIوأابر عدد مماش مش اعتبار جميص العوامف ( )CAFومص

أابر ما يماش مش النتاجج ( )C&Aوجميص األهدا

تبلو اًر لعملية ا تيار األ اار والعوامف واألهدا

الم تل ةح وتعتبر األولويا

المهمة األول ()FIP

والنتاججح والتي تعتبر أا ر أهمية وبو و ح إش بعض

هذ األ اار أا ر أهمية مش األ رىح والغرض مش األولويا

المهمة األول هو استعادة التوازش لهذ

األ اار بطريبة محامة ومتىنية.
إذا أرد

ا تيار النباط األا ر أهمية وذلك منذ البدايةح إنك ستاوش قاد اًر عل رؤية جزةاً

ال ورةح ولانك إذا بدأ
المهمة سياوش أا ر

غير مش
اً

بمحاولة رؤية أابر ما يماش مش ال ورةح إش تبديرك النهاجي ألهمية النباط

دقاً وهذا هو السبب الذي يجعف درس األولويا

المهمة األول ( )FIPيىتي

متى اًر ي هذ السلسلة .ويتعلم الطالب ي هذا الدرس :

 -1أش مش المهم أوالً الح وف عل أابر عدد مش األ اار م ا تيار أهم األشياة.
 -2األشياة المهمة ت تل

مش ش

إل آ ر.

 -3أهم األشياة تساعد ي ا تيار الحف األ

ف للمشالة.

الدرس الثامن  :البدائل واالحتماالت والخيارات (, Possibilities, Choices( )APC
: (Alternatives
تعتبر عملية البداجف واالحتماال وال يا ار ( )APCبلورة لعملية محاولة إيجاد البداجف عش
ق دح عند الت ر

أو ات اذ قرار قد تبدو أمامك بعض البداجف ح ولاش عندما تبذف جهداً متىيناً

ويجاد البداجف إش ذلك قد يغير مش ات اذك للبرارح إش عملية البداجف واالحتماال

وال يا ار

()APC

جميص البداجف أو ال يا ار أو اوماانا ح وعند النظر

هي محاولة لترايز االهتمام مباشرةً عل ااتشا
إل و ص أو موق إنه ليس طبيعياً الذهاب لما هو أبعد مش الت سير الذي يبدو مر ياً أو مبنعاًح
ومص ذلك يماش أش ياوش هناك عدة احتماال

والتي تاوش مناسبة جداً لت سير الموق

ب دد ح وذلك إذا تم بذف جهد ويجاد هذ االحتماال ح و ي الوق

ن سه إش االحتماال

مناسبة ليس بال رورة أش تاوش األا ر و وحاً .ويتعلم الطالب ي هذا الدرس :
 -1أش يجد أا ر مش ت سير واحد.
 -2يجب االستمرار ي البح

عش البداجف.

 -3أنه إذا لم يطلص عل الت سي ار األ رى قد ال يتعر عل أ
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ف ت سير.

الذي نحش

التي تعتبر

 -4أش يبح

داجماً عش البداجف ويسىف األ ريش عنها.

الدرس التاسع  :القرار ( : ) Decision
يهيئ هذا الدرس ال ر ة لجمص الدرسيش الساببيش معاًح وهما " :األولويا

والبداجف واالحتماال

وال يا ار

()FIPح وتنظر إل

النتاجج ( )C&Sوتاش

( )APCواذلك الدروس األ رى بطريبة عامةح و ي عمف الب ار ار

عليك أش تعتبر جميص العوامف ()CAFح وأش تاوش وا ح األهدا

األ اار ( )PMIعل

المهمة األول ()FIPح

البرار عند

()AGOح وتبييم األولويا

البداجف ()APCح وباستطاعتك أي اً تطبيق "معالجة

نعهح إش الجوانب المتعددة للت اير المعطاة ي الدروس الساببة
نص ن سهح أو أنه عل األقف ي بح

تساعد عل زيادة المعر ة عش الموق ح لدرجة يماش يها للبرار

سهف ال نص؛ ألش البداجف ي تلك اللحظة تاوش ا يرةح والنتاجج معر ة بشاف أ
َ
هذا الدرس :
 -1عند ات اذ البرار يجب االهتمام بجميص العوامف واألهدا

ف .ويتعلم الطالب ي

والبداجف.

 -2يجب أش يعلم السبب الحبيبي الت اذ قرار ما.

 -3قد يتطلب ات اذ البرار التنازف عش بعض األشياة.
الدرس العاشر  :وجهات نظر اآلخرين (: (Other People Views = OPV
ي الدروس التسعة الساببة ااش الترايز من باً حوف ت

اودراك) وذلك مش وجهة نظر الم ارح ولاش هناك مواق

يم الموق

الت ايري (توسيص

ت ايرية تحتاج إل إشراك أش ا ٍ آ ريش

يهاح إش وجهة هؤالة الناس اآل ريش جزةاً أساسياً مش توسيص الموق

الذي هو المو وع األساسي

قادر عل النظر إل وجهة نظر ش
وبداجف م تل ةح وبما أش ال رد اً

آ ر و همهاح إش ذلك ياوش

للدروس العشرة األول

هذ ح وهاذا إش ش

اً آ اًر قد ياوش لديه أهدا

م تل ة وأولويا

م تل ة

جزةاً مهماً مش عملية الت ايرح واذلك إش الجهد المب ود للتعر عل وجهة نظر اآل ريش يعتبر أم اًر
رورياًح واش هذا الجهد المب ود يماش تسميته بـ " وجهة نظر اآل ريش (")OPVح م ف العديد مش

العمليا

الساببةح تعتبر وجها

نظر اآل ريش ( ")OPVأداة يماش تطبيبها ي موا يص محتل ةح

ويماش تطبيبها وحدها أو يماش تطبيبها بربطها بعملية أ رىح وعندما يستطيص التلميذ الهرب مش

وجها

نظرهم الش

يةح إنهم يستطيعوش أ ذ وجها

نظر اآل ريش بعيش االعتبارح وقد يىتوش

بطرق جديدة م يدة ي النظر إل الموق  .ويتعلم الطالب ي هذا الدرس :
 -1اي

ي ار الناس اآل روش .

 -2أش ي هم وجهة رأي الناس اآل ريش .

 -3أش الناس الم تل يش لديهم أ اار م تل ة .

 -4يجب أش يطلص عل آراة الناس اآل ريش .
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َّ -5
أش رأي الش

ياوش

حيحاً بالنسبة لهح ولانه قد ال ياوش

وتؤاد الباح ة هنا سبب ا تيارها للجزة األوف مش برنامج الاور

تدريسها لطالبا

ال يبة للمواق

ال

حيحاً بالنسبة لآل ريش.

(توسعة مجاف اودراك) ي

السابص األساسي لما لهذا الجزة مش دور ابير ي إ راج الطالبة مش الرؤية

إل الرؤية الواسعة؛ بحي

الجزء الرابع  : CORT 4اإلبــــــــــــــــداع

ترى الموق

بشاف أا ر إدراااً وو وحاً.

(ويتكون من  10دروس ) :

الدرس األول  :نعم  -وال  -وبو ( : )yes,no,po
أننا ننظر إل

بو ( )poم هوم جديدح وهي عبارة عش المة تست دم مش أجف الداللة عل

ال ارة بطريبة جديدةح وتدف اذلك عل ابتعادنا عش الطريبة المعتادة المتبعة ي النظر إل األشياةح
والحام عليها يما إذا ما اان
إش الهد

حيحة أم الح أو م يدة أو غير ذلكح أو مناسبة أم ال.

مش عملية الحام عل األ اار ( حيحةح طى) هو إبباؤنا دا ف قنوا

لناح والما تحرانا بعيداً عش هذ البنوا
ع وية؛ لاي نعود إل هذ البنوا

المعتادةح إش نظام الحام الذي اعتدنا عليه يد عنا بطريبة

المعتادة التي بدأنا منها ت ايرناح وذلك مش لف تىايد هذا النظام

وتحذير لنا بىننا قد رجنا عش قنواتنا المعتادة المعتادة.

وتو ح المة (  poإبداعي ) أش أية ارة ال يتم النظر إليها عل أنها

النظر إليها بحس إبداعيح وذلك بهد
قنوا

جديدةح و تح قنوا

ال برة االعتيادية

حيحة أو طىح ولاش يتم

تح طرق جديدة للنظر لألشياةح اوبداع يسع إل ااتشا

جديدة ياوش مستحيلً إذا ببي ال رد ي در األحاام طوف الوق ح وعندما

ي نص الناس جملة مش نوع ()poح إنها تؤدي إل است زاز أو است ارة اوبداع مش أجف البدة بى اار

جديدة أو طرق جديدة للنظر لألشياةح وعندما يست دم الناس ( )poاستجابة إنهم يو حوش بىنهم

يتعاملوش مص األ اار عل أنها جمف تستحق الت ايرح وهذ البدرة عل است دام األ اار بعيداً عش نظام
ال ارة غير م هومة وغير وا حةح وهنا ي بح

الحام هي األساس الاامف لإلبداعح إال إذا اان
اوبداع مستحيلً.

و لف الدرس البد مش تشجيص الطلب عل است دام المة ()poح أو حت نطبها ب و ٍ
ٍ
عاف ل هم
المة ( )poالساو والتظاهر ال ارجي بالببوف ليس اا ياً.
وليس المهم التعر

عل

العبا ار

التي ت لح لها المة ()poح العملية ليس

ويا ي أش يدرك الطلبة أش المة ( )poيماش است دامها بدالً مش است دام الما
حيحة " أو " إنها طى ".

48

عملية ت ني ح
م ف  " :إنها

الدرس الثاني  :مهارة الحجر المتدحرج ( : ) stepping stone
إش است دام ال ارة بشاف إبداعي يعني است دامها لتطوير بعض األ اار الجديدةحو بمعن

آ ر ال يتم الحام عل ال ارةح ولاش تست دم احجر متدحرج مش أجف توليد أ اار جديدةح ا ترض أننا
نتناوف مشالة الم انص التي تلو األنهار وتجعف الحياة

عبة عل الناس الذيش يسانوش قرب مجرى

النه ; يماننا البوف " إش جميص الم انص يجب أش تاوش ي نهاية مجرى النهر " تعتبر هذ ال ارة

س ي ة وغير معبولة ومنا ية للعبفح ولاش ي نظام الحام إنه يتم االهتمام بها اونها ارة س ي ةح

لاش نحش نبوف ( )poيجب أش تاوش جميص الم انص أس ف النهرح وبعد ذلك نست دم هذ ال ارة

احجر متدحرجح وبشاف سريص ن ف إل

ال ارة " أنه مش أجف الو وف إل

جعف الم انص أس ف

النهرح إش الشية الوحيد الذي يماش عمله هو عاس و ص األنابيب الدا لة وال ارجة إل

النهرح

وهذا سيجعف أ حاب الم انص يدراوش حجم المشالة التي يسببونها للناسح وبذلك يدراوش ما يبوموش

بهح وليس مهماً درجة ارتباط ال ارة الجديدة بالحجر المتدحرج الذي تم است دامهح عندما يتم است دام
الحجر المتدحرج ح إننا نبوم بنسياش هذا الحجر نهاجياًح واجتياز للح وف عل أ اار جديدةح ويماش
ت ميم حجر متدحرج بشاف مب ود عند قوف أي شية يالي وغير مىلو ح والطريبة األسهف هي

البيام بعاس الو ص م ف تحويف الدا ف إل ال ارجح أو تحويف ال ل

أش تسيطر السيا ار

عل إشا ار

إل األمامح م اف ( )poيجب

المرورح لاش هناك است دام الحجر المتدحرج م ف الش

يولد ارة تظهر اىنها اطجةح وبدالً مش ر ها و اًر يمانك است دامها احجر متدحرج.

الذي

الدرس الثالث  :مهارة المدخالت العشوائية ( : ) Random Input
عندما ي ار الش

بمشالة ما إنه غالباً ما يجد ن سه وقد عاد إل نبطة البداية مرة أ رىح

وبالطبص إش ال رد الما بذف جهداً أابر ي الترايز عل
بن س األ اار.
ولذلك يبدو

المشالةح وجد ن سه محا اًر بشاف أابر

ير ارجياً يوجه العبف وجهةً جديدةح ولذلك ال داعي لبذف الجهد الابير
رورياً وجود م اً

ي ا تيار الم ير ال ارجي ألش ذلك الم ير يتم ا تيار بط؛ ليتسق مص األ اار المتو رةح وحت تتم

ال اجدة المرجوة يجب أش ياوش الم ير ال ارجي غير متوقصح أو غير مرتبط بال ارة بشاف مباشرح أو
بمعن آ ر يجب أش ياوش الم ير ال ارجي عشواجياً.
إش است دام أداة المد ل

العشواجية تتم ف ي طر مب ود لشية غير مرتبط بالموق

است دام ( )poسياوش المد ف العشواجي ي ن س مو ص مشالة البح

الحاليح واش

عش أ اار جديدةح و ي الواقص

الحالي إش المد ف العشواجي األا ر بساطة هو الالمة العشواجيةح وم ف هذ الالمة يماش أش ت تارها

بىسلوب عشواجيح وذلك باست دام جدوف األرقام العشواجية أو قاموس الالما ح ولاش توجد طريبة أسهف
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حة مش ال حي ة اليوميةح وت تار الالمة التي يشير إليها إ بعكح

م ف أش توجه إ بعك عل

وتست دم هذ الالمة العشواجية امحرك للم اهيم التي يتم است دامها إل الموق

وذلك مش لف تح

طوط جديدة للت اير.
الدرس الرابع  :مهارة تحدي الفكرة  /المفهوم (: )Concept Challenge
مش مبادئ اوبداعح أما المبدأيش الساببيش بد اانا ياليشح ي حيش هذا

هذا هو المبدأ ال ال

المبدأ أا ر واقعيةح يتطلب تحدي الم هوم النظر لأل اار المببولةح واألشياة التي يتم قبولها ب بةح

والطرق الدقيبة لعمف األشياة والتي يجب معار تهاح لاش هذ المعار ة ليس
لانها معار ة ٍ
وتحد لت ردها.

طجها

محاولة و با

هف يجب أش تاوش عل هذا الشاف ؟ وهف هذ هي الطريبة الوحيدة لعمف هذا الشية ؟ ولماذا نستمر

بالعمف عل هذا الشاف ؟ وهف يماننا الت اير بشية بديف ؟
قد تاوش ال ارة الموجودة أ لً أ

ف مش أي ارة جديدة يماش الو وف إليهاح هذا ال يهم !! المهم

هو البدرة عل معار ة الم اهيم المببولةح إذا شل

أ بح
أ

المعار ة إش الم هوم يعزز؛ ألش حالة ال شف

مبر اًر الست دام الم هوم ن سه بشاله التبليديح ولاش إذا نجح

ف سو

المعار ة إش هناك ارة

تظهرح ومش ناحية نظرية إش تحدي الم هوم تعتبر سهلة ولاش لف ممارسة هذ األداة

تظهر عببتاش:

العقبة األولى :تامش ي عزف الم هوم وتحديد ؛ لاي تتم معار ته مش غير الم

ف أش تتم معار ة

اف ما يظهر أمامناح ولذلك يجب أش تحدد بشاف دقيق ما الذي تريد معار تهح المعار ة م ف
البندقية يجب أش ت وب بدقةح لذلك يجب أش ياوش هناك جهد لعزف الم هوم مش أجف معار ته.

العقبة الثانية :تامش ي البدرة عل التمييز بيش المعار ة واالنتبادح االنتباد يتطلب ق اة الوق
مهاجمة الم هوم وي ا

أسباب عدم اجدتهح بينما المعار ة تتطلب البح

األ رى للتعامف مص شية ما.
إش هد

ي

عش البداجف والطرق

هذا الدرس هو تطوير عملية المعار ةح ومش المهم إدراك وملحظة أش هذ العملية ليس

عملية نبدح ولاش الهد

منها معار ة الت رد للم هوم .م اف  :هف هذ الطريبة الوحيدة لعمف ذلك ؟

الدرس الخامس  :مهارة الفكرة المهيمنة  /الرئيسة ( : ) Dominant Idea
ال ارة المهيمنة هي ال ارة ذا

السيادةح والتي تجعلنا غير قادريش عل الت اير بى اار أ رىح

الت اير بالمو وع بىامله مرتبط ببناة رجيسة ذا

سيادةح بحي

تجعف جميص االحتماال

األ رى

مهملةح م اف عل ذلك  :إش ال ارة المهيمنةح ي دمة البريد هي " أنها يجب أش تاوش سريعة ما
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أماش " وهذا يتحبق بتال ة عالية واذا حاولنا االبتعاد عش ال ارة المهيمنة إننا قد نجد أش الم داقية قد
تاوش أا ر أهمية مش السرعةح ال دمة البريدية ال ادقة والتي لف ( )3أيام أ

البريدية ذا

ف مش ال دمة

األ طاة والتي قد تتم ي يوم واحد.

وعل األغلب ي جميص المواق

قديمة جداًح وأحياناً تاوش

والظرو

الم تل ة نجد أش هناك ارة ساجدةح وهي عبارة عش عادة
أنها أ اار

منيةح بد يرى الناس الم تل وش أش األ اار الم تل ة عل

مهيمنةح وأحياناً قد تاوش مجموعة مش األ اار مهيمنة بالتساوي م اف  :دمة البريد ; قد تاوش ال ارة
المهيمنة األ رى " إش ال دمة يجب أش تبدم للجميص "ح والشية المهم ليس اال تل

ال ارة المهيمنةح لاش ال ارة التي تهيمش عل
الهرب منها.

حوف ا تيار

الموق ح وعندما يتم تميز ال ارة المهيمنة ليس

وهناك علقة بيش معار ة الم هوم وال ارة المهيمنةح وطالما ظل
ارة معار تهاح قد يلعب م هوم ما أي دور ي موق

عباً

ال ارة المهيمنة ظف أي اً م هوم

ماح إال أش ال ارة المهيمنة ت بط الموق ح وما

أش يتم عزف ال ارة المهيمنةح إش اوجراة المتبص ي بح مشابهاً لإلجراةا

المتبعة ي معار ة

الم هومح ومو وع هذا الدرس هو ي عزف ال ارة المهيمنة.
ويهد

األ اار المهيمنة ألي ظر

هذا الدرس إل تنمية البدرة عل ااتشا

أو موق ح وقد يتى ر

ت اير رد ما ب ارة مهيمنة دوش أش ياوش هناك اهتمام وا ٍع ال ارة المهيمنةح وعندما تاتش

ال ارة

المهيمنة وال روج ب ارة جديدة.

الدرس السادس  :مهارة تعريف المشكلة ( : ) Define the Problem
هذا درس

معلوما

عبح مش السهف البوف  :عر المشالةح لاش مش ال عب عمف ذلكح حي

معطاة حوف اي ية تعري

المشالةح إ ا ة إل أنه ال توجد أية محاولة وي ا أش المشالة

تم تعري ها بشاف تامح والشية المهم أش يدرك الطالب أهمية تعري

االتجا ح والدرس يعني ب رورة توجيه الطلبة عل
تحديداًح اذلك مش ال عوبة التمييز بيش التعري
وال

ال توجد

المشالةح وبذف الجهد ي هذا

أش ياا حوا باتجا تعري

المشالة وجعلها أا ر

المحدد للمشالة وبيش التعري ا

البديلة المبسطةح

ف بينهما ليس ذا أهميةح والشية األا ر أهمية هو أش يسىف الطالب ن سه :ما هي المشالة

الحبيبية هنا ؟ ولن س السبب ليس مهماً إذا ااش التعري

يشتمف عل أسباب المشالةح م اف :لتعري

مشالة الجنو ح قد يبوف أحدهم :إش المشالة الحبيبية تامش ي أش األط اف يىتوش مش بيو

قيمة عالية للتربيةح وهذا ي تل
ممتعاً وم

ا ي اًر عش التعري

لً للبباة بعيداً عش المدرسة.
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ال تعطي

الذي يبوف :المشالة أش األط اف يجدوش األمر

الناس الم تل وش بالتىايد سو

مادة

بة للنبا ح و ي العادة يماش أش ياوش تعري

لف النبا ح يماش العمف عل

المشال

يعر وش المشال

بطريبة م تل ةح وتعتبر هذ التعري ا

تعري

الم تل ة

المشالة تعري اً غير مو وعيح ولاش مش

المشالة تعري اً أا ر تحديداًح وقد يستمر الناس ي رؤية

بطرق م تل ة عش بع ها البعضح ألش إدرااهم لألمور م تل ح ومص ذلك إش األمر

يستحق المحاولة للو وف إل

تعري

أا ر تحديداً وياوش مببوالً لدى غالبية الناسح إش التعري

المحدد للمشالة يبتر داجماً طرق جديدةح وأحياناً حلوالً جديدةح والمبدأ العام ي هذ الب ية أش ال رد
إذا ما أراد العمف عل حف مشالة ما يجب عليه بذف اف الجهود لتعري

المشالة بشاف محدد.

الدرس السابع  :مهارة إزالة األخطاء ( : ) Remove Faults
يعتبر درس إزالة األ طاة واحداً مش أسهف دروس اور ح عندما يطلب مش أي رد أش يحسش

العمف الذي قام بهح إنه بالعادة يحاوف إزالة األ طاة وت حيحهاح و

و اً الوا ح منهاح وببساطة

إش هذا الدرس يراز عل أهمية هذ العملية ويجعلها عملية شاليةح العملية األول هي تسجيف قاجمة

تت مش جميص األ طاةح والعملية ال انية هي محاولة إبعاد هذ األ طاة وت حيحهاح هذ العملية هي
أا ر مش مجرد الت اير بال طى ومش م محاولة عمف شية اتجا هذا ال طى وت حيحهح واما هو ي

دروس الاور جميعهاح إش الجهد المب ود والهاد
اما ي لعبة الط ف ذا

ياوش مهماًح ويماش أش تاوش األ طاة وا حة

الزوايا الحادةح وم ف هذ األ طاة سهلة التعديف والت حيحح و ي أحياش

أ رى تاوش األ طاة مسىلة حذ ح وهنا تاوش المسىلة أا ر
ااش لدى الش

شية ي عبله يمانه مش إجراة التعديف المطلوب.

إزالة األ طاة قد تاوش عملية سهلةح إذا اان
تاوش

عوبة لتعديف شية غير موجودح واذا

نتيجة وهماف أو نب

عبة جداً إذا ااش ال طى جزةاً أساسياً مش الت ميمح بحي

ي الت ايرح ومش جهة أ رى قد

يحتاج الت ميم إل أش يبدفح و ي

هذ الحالة إش إزالة األ طاة قد يحتاج إل عملية إعادة ت ميم ابيرة.

وبشاف عام إش إزالة األ طاة عبارة عش شاف محدود مش أشااف اوبداعح ناد اًر ما ن ف إل

ارة

جديدة مش لف إبعاد األ طاة مش ال ارة الموجودة أمامناح ومص ذلك إش العملية م يدة جداً ألنها

تعمف عل تحسيش األشياةح وأا ر مش ذلك إش إبعاد األ طاة وازالتها يماش أش تستعمف مص األ اار

الجديدة أو االقتراحا

الجديدةح والتي ال يماش أش تببف بدوش إزالة وابعاد األ طاة عنهاح و ي هذ

الحالة إش إزالة األ طاة قد تؤدي إل مساهمة ابرى ي تشايف ارة جديدة حبيبية.
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الدرس الثامن  :مهارة الربط ( : ) Combination
ف تو ص مص بع ها

الربط هو مد ف أساسي آ ر لإلبداعح األشياة الموجودة بشاف من

بع اًح ونتاج شية له قيمة أابر مش مجموع أجزاجهح وأحياناً ياوش الربط عملية بسيطة م ف جمص
الدراجة الهواجية ومولد مش أجف إنتاج اهرباة تست دم ي حاال

التعميمح و ي أوقا

م تل ة توحد معاً اما ي ربط مبدأ الطاجرة الحوامة وآلة جز العشب.
العديد مش االاتشا ا

الشهيرة اعتمد

عل عملية الربط هذ ح اىش يىتي ش

أ رى إش مبادئ

ما وي ص أشياة

م تل ة مص بع ها البعض والتي لم ي ار أحد مش قبف بىنه مش المماش و ص هذ األشياة مص بع ها

بع اًح والعملية سهلة نسيباً للست دام ألش هناك شيجاً ما لتعمف بهح وذلك عل العاس مش محاولة

الح وف عل

ارة غير موجودة أبداًح ىحياناً يتم و ص شيجيش مص بع هما بشاف مب ودح وبعد ذلك

تجري المحاولة لجعف عملية الربط هذ عملية محسوسة وذا

األحياش لف الدرسح وبمعن

معناًح وهذ العملية تست دم بعض

آ ر يعتبر هذا لق حجر متدحرجح ومش م نرى ما نستطيص أش

نح ف عليه مش هذا الو ص.

الربط هو تمريش م يد بسبب سهولته النسبية وأنه يماش أش يؤدي إل إنتاج بعض األ اار الم يدة جداً

لإلنساشح إش و ص شية ما أو أا ر مص بع ها بع اً يجعف الش
طبيعة هذا الربط والهد

ي ار بطريبة جادةح وذلك حوف

منهح المبدأ العام ي عملية الربط هو عبارة عش ربط األشياة البديمة

والمىلو ة مص بع ها ونتاج شية جديد غير مىلو ح ويماش تشبيه عملية الربط بالطبخح إحدى
ف ورؤية ماح إذا ااش شيجاً م يداً

الطرق ل لق ارة جديدة هي أش تو ص األشياة الموجودة بشاف من

يماش الح وف عليه عش طريق جمص األشياة مص بع ها.

الدرس التاسع  :مهارة المتطلبات ( : ) Requirements
ي بعض األوقا

قد تظهر لدينا ارة ماح وبعد أش تظهر هذ ال ارة نبوم بالبح

المشالة التي تت منتها هذ ال ارة مش أجف البيام بحلهاح واذا نظرنا إل
والمعرو ة م ف ا تراع الليزرح هذا اال تراع يعتبر مش اال تراعا
ع

أحد اال تراعا

عش

المهمة

البوية والم يدة لعلج بعض حاال

الب رح وعل الرغم مش قوة هذا اال تراع و اعليته إال أش هذا اال تراع مازاف يبح

ي مشالة

مهمة وذلك مش أجف حلهاح وهذ المشالة تظهر مش لف تعدد طرق العلج باست دام الليزرح ولاش
ال توجد أية طريبة مش طرق العلجح التي يماش أش نعتبرها ذا

التانولوجي المتوقص منهح ويماش ي أغلب األوقا
موق

ماح وربما ياوش لدينا موق

اعليةح وأنها تؤدي اونجاز

أش تظهر ال ارة ااستجابة لحاجتنا لهذ ال ارة ي

يم ف مشالة محددة أو ربما ياوش هناك موق

الجديدة أو التحسيش والتطوير ياوش مرحباً به.
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والذي تاوش ال ارة

المشالة الحبيبية ال تاوش محدودة وواقعيةح عندما تظهر األ اار مرتبطة مص المواق ح إش الموق

ياوش لديه المتطلبا

ال ا ة بهح والمتطلبا

روريةح ومص

قد تاوش اطجةح ويماش أش تاوش غير

اة جديداًح ومش أجف إنجاز هذا الدواة الجديد
ذلك إنه يجب اعتبارهاح م اف " :ت رغ أحدهم لت ميم دو ً
يجب عل م ممه أش ي ص ي اعتبار مجموعة مش المتطلبا ومنها  :يجب أش ياوش آمناً حت ي

الجرعا

الابيرةح ويجب أش ال يؤدي إل

آ ار جانبية ,يجب أش ياوش له حسنا

األ رىح وأال يؤذي الجنيش ي حالة الحمف وال ياوش باهظ ال مش بحي
الم اف يعتبر م االً لموق

ح ولاش لاف موق

ا

إش الترتيب حسب األهمية للمتطلبا
وأحياناً قد ياوش عل
معالجة المطلبا

قيمة.

ال ارة ذا

ال يستطيص أحد شراة ح " وهذا

وشاف وظر مطلباته ال ا ة به.

يستحق الملحظةح ليس

ال ارة إشباع المتطلبا

مبارنة باألدوية

جميص المتطلبا

ذا

أهمية واحدةح

المهمةح وت شف ي إشباع باقي المتطلبا ح إذا تم

م ف هذ

عل أنها متساوية األهمية إنه ال توجد أية طريبة ال تيار ما إذا اان

الدرس العاشر  :مهارة التقويم ( : ) Evaluation
إش هذا الدرس يهتم بالحام وليس باوبداعح األ اار يتم الحام عليها دوش اعتبار أل التهاح

ويتم اذلك مش لف قدرتها عل العمف و يما إذا اان

ستستعمف أم الح ويبتر ي هذا الدرس بىش

تاوش عملية التبويم عل مرحلتيش  :المرحلة األول يتم النظر ي المتطلبا
مناسبة هذ ال ارة لهذ المتطلبا

الموق ح ومش الم يد للش

إش ال ارة التي ال تناسب متطلبا

والظرو

ورؤية مدى

الموق ح ال تست دم ا ي اًر ي ذلك

أش يدرك المتطلبا ح وأش يسمح لها بتشايف ال ارة أما المرحلة ال انية ي
ح

عملية التبويمح هي تعتمد عل

هذ ال ارة وسيجاتهاح هذ المرحلة أا ر عمومية

ورؤية حسنا

مش النظر ي المتطلبا ح وبشاف عام إش أية حسنة أو سلبيةح يماش أش يعبر عنها امتطلبح لاش

ذلك ليس طبيعباًح م اف  " :لو نظرنا ي اقت ار أش جميص السيا ار
تجد سلبية لهذ ال ارة أش الشرطة سو

تجد

يو ح عدم إشباع المتطلبا ح والذي يؤاد عل

غير طبيعيح وال يساعد ي النظر بالسلبيا

التعر

عل

عوبة ابيرة ي البح

ومش

ياوش غير مشوشاًح وهذا

والحسنا ح وهي حبيبة عمف ( )PMIوالتي تحتاج إل

م اف  :محرك جديد للسيارة

لف مرحلة ( )PMIالدور البسيط هو إذا لم يتم و ص قاجمة

بشاف حبيبيح عندما يجب االنتباف إل

( )PMIي رؤية إذا ما اان

عش السيارة المسروقةح وهذا

رورة عمف الشرطة بحي

النباط الم يرة اذلك  .إش نتاجج ال ارة قد تناف المتطلبا

يجب أش ال يسبب التلو

المتطلبا

سو

تدهش باللوش األ

رح بد

ال ارة ت يد المتطلبا .
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مرحلة ( ,)PMIوهذا هو سبب أهمية عملية

أش الطالبة

وهنا تو ح الباح ة سبب ا تيارها للجزة الرابص مش برنامج الاور (اوبداع)ح حي

بعد تدريسها دروس اوبداع ت بح ت ار بشاف أا ر اتساعاً وتعبر عش اف ما بدا لها مش أ اارح

وت بح أا ر تشعباً وابداعا.
مما سبق ومش

لف عرض الباح ة بشاف م

ف ألهدا

وممي از

اج

و

برنامج

الاور ومعايير ت ميمه وسهولة است دامه وتوظي ه ي المنهاجح تىمف الباح ة أش يساهم البرنامج بعد
توظي ه ي منهاج العلوم لطالبا

ال

السابص أش يحبق نتاجج إيجابية ي تنمية أبعاد التعلم لمارزانو

عند الطالبا ح ويساهم ي تنمية ت اير الطالبا .

المحور الثاني  :نموذج مارزانو ألبعاد التعلم
Marzano s Dimension of Learning Model:
,

نتيجة التحوال

التطور
ا
و

التانولوجية والسياسية والمعر يةح أ ر ذلك عل طرق تدريس العلوم
التميز بالملحظة والبياس

نس مش االنتبادا ح وبما أش الطالب بحاجة إل
المعتادةح حي لم ت َ
واالستنباط واالستنتاجح وأش يتحل بهم ويست دمهم ي حف المشال التي تواجهه ي ع ر االن جار

المعر يح ااش ال بد مش تغيير طرق التدريس العادية والتي لم تعد تساعد الطالب ي مواجهة تحديا

طرجق التدريس عموماً وطرق تدريس العلوم عل
هذا الع رح لذلك ااش البد مش االهتمام الزاجد ي ا
وجه ال

و

وتنويعهاح بما يناسب تحديا

ع رناح وجعلها تساهم ي تنمية ت اير الطالبح وزيادة

معالجته للمعلوما ح نحش بحاجة إل استراتيجيا

جديدة تت

بالشموف والتنوعح واست دام المها ار

العمليةح ولعف نموذج مارزانو ألبعاد التعلم مش النماذج التي تحبق هذا الهد .

أجري

أشار مارزانو وآ روش ( )2000إل أنه شارك أا ر مش ) (90مش المربيش ي البحو التي

للتو ف إل نموذجه الذي أطلق علية " أبعاد التعلم"ح حي

عملوا لسنوا

النموذج بشاله الحالي وي بح أداة قيمةح بد قام مارزانو وزملؤ بمراجعة األبحا

عديدة لي مموا هذا
التربويةح و ا ة

عاما حوف
ي مجاال علم الن س المعر ي والمناهج والبياس والتبويمح والتي أجري علي مدار ل يش ً
عمليا التعلم والت ايرح وتو لوا إلي إطار تعليمي لتنظيم م رجا التعلم ي مس جا رجيسيةح
روري لنجا التعلمح أطلق عل هذا اوطار ))نموذج مارزانو

نوعا مش أنواع الت اير
اف منها يم ف ً
ألبعاد التعلم(( حي استهد مارزانو مش تحديد هذ األبعاد أش يبدم للمعلم ل ة الجهود المتوا لة
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والنتاجج المتراامة ي مجاف األساليب والطراجق التدريسية العبليةح " ىبعاد التعلم إطار عملي يستند إل

نتاجا ل مسة أبعاد مش الت اير تعبر عش اي ية
أ ف ما يعر ه الباح وش والمنظروش عش التعلم باعتبار ً
عمف العبف لف التعلم بهد تغيير إجراةا ت طيط وت ميم المنهج والتبويم ".

(مارزانو وأ روشح2000ح)13

التي أجري

واعتمد ( مارزانو) ور اقه أي ً ا عل نتاجج األبحا
والتعلمح وقدم نموذجه تح إش ار الجمعية األمرياية لتطوير اوش ار التربوي والمناهج
) ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development
حي

عل الدماغ وعلقتها بعمليتي التعليم

است دم التربويوش هذا النموذج؛ ليطوروا أساليب العمف دا ف حج ار

مها ار أداجيةح

مم

الدراسة باست دام

بعناية ودقة؛ لتتيح ال ر ة للمتعلميش؛ للبرهنة عل إدرااهم للم اهيم وااتسابهم

البدرة عل است دام المها ار

التي تعلموها ي حياتهم اليومية دا ف غر ة ال

و ارجهاح واستمر

عمف مارزانو و ريبه ي الواليا المتحدة ي الم بر التعليمي اوقليمي ي والية (اولورادو) حي
هذا البرنامج ما نشر مش البحو

التعليمية والن سية حوف طراجق تعلم الطلبة ي بناة متاامفح

باو ا ة إل مدى واسص مش االستراتيجيا

ونم

جمص

جاة

عل شاف حزمة مناسبة الست دامها ي المدارس

هذ الحزمة مش مشروع سابق هو أبعاد الت اير . Dimension of Thinking

(السلما ح)22:2007

مفهوم نموذج أبعاد التعلم:

يعتبر نموذج أبعاد التعلم مرة مش م ار بحو شاملة أجراها مارزانو ور اقه ي مجاف

المعر ة والتعلم ي إطار اري أطلق عليه أبعاد التعلمح حي

يت مش هذا اوطار العمف عل

ل ة محاور (( :ت ميم الدروسح ت ميم المنهجح تبويم األداة )) ويبدو هذا وا ًحا ي تعري
مارزانو لنموذجه بىنه نموذج ي يت مش اي ية الت طيط للدروس وتن يذها وت ميم المنهج التعليمي
تبويم األداة للتلميذ( .أحمدح)32:2011
وقد عر مارزانو ( )2000نموذجه بىنه  (( :نموذج تدريس

ي يت مش اي ية الت طيط للدروس

وتن يذها وت ميم المنهج التعليمي و تبويم األداة للتلميذح ويبوم النموذج عل مسلمة تن

عملية التعلم تتطلب الت اعف بيش مسة أبعاد مش التعلم هي :االتجاها

واودرااا

عل أش

اويجابية عش

التعلمح ااتساب المعر ة وتااملهاح توسيص المعر ة وتن يذها و بلها وتااملهاح است دام المعر ة بشاف

ذي معن ح است دام عادا

العبف المنتجة))( .مارزانو وآ روشح)7:2000
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ويعد نموذج مارزانو  Marzanoألبعاد التعلم أساساً لبناة وت طيط الوحدا

مش مرحلة رياض األط اف حت

نهاية المرحلة ال انويةح مت مناً ب ار

بدةا
التعليميةح ً

وتجارب يبوم بها المعلموش
ف لألهدا

ل لق مناخ تعليمي نشط وم مرح ينمو مش لله اف مش المعلم والطالب نحو تحبيق أ

المرغوبة للعملية التعليمية.

وذار أحمد ( )2011أش مارزانو وظ

مبادئ النظرية البناجية ي نموذجه التدريسي وات ح ذلك

يما يلي:

 -قام النموذج عل الرايزة األساسية التي قام

عليها البناجيةح وهي ربط المعلوما

التي ياتسبها التلميذ بالمعلوما

الساببة.

 -ت مش النموذج إستراتيجيا

تساعد التلميذ عل

الساببةح اإستراتيجيا

الجديدة

بناة المعر ة بىن سهمح وتااملها مص معار هم

قبف وأ ناة وبعد البراةةح وما أعر ه وما أريد أش أعر ه وما تعلمته.

عبليا ي تح يف المعر ة.
 الطالب ي نموذج مارزانو يبذف ًجهدا ً
 يحر نموذج مارزانو عل مواجهة الطالبيش بمواق ومهام تعلم حبيبية لتو ير أر

وظرو

التعلم :منها حف المشال ح وات اذ الب ار ار ح وعبد المبارنا

واالستب اة.

غوط معر ية لتحبيق تعلم أ

ف وتبيش ذلك

 يت مش نموذج مارزانو و ص التلميذ يي استراتيجيا

وظهر

الذهنيح واالستبراةح واالستنباط وغيرها.

عد :منها الع

مبادئ البناجية االجتماعية ي نموذج مارزانو ألبعاد التعلم ي

تدريسية منها :قيام النموذج عل التعلم الجماعي حي
تن يذ مهام تعليمية جماعية ي ال

فح وذلك للست ادة مش ممي از

والتعاوش بيش التلميذ ي ال

فح والب اة عل ال و

ونلحظ أش نموذج أبعاد التعلم يساعد الطالبيش عل

تشايلهاح وأش يحولوها إل

يغ أ رىح ويحد

معر ية جديدة( .أحمدح)32:2011

ورة ممارسا

يبسم التلميذ إل مجموعا

غيرة مش أجف

التعلم الجماعي والتي منها التعلم

مش الزملة ي المجموعةح واو ادة مش براتهمح وتدعيم المشاراة اويجابيةح وا

لبنا

ف

اة جو مش الود

واالنطواة لدى بعض التلميذ.
أش يستنبطوا المعلوما

الجديدةح وأش يعيدوا

هذا التحويف عش طريق لق هم جديدح ينتج عنه
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أسباب ظهور أبعاد التعلم :

مش المعلوم عند ظهور أي ارة أو نظرية أو مشروع تربوي البد مش وجود أسباب تاوش قد

لهح و ي نظرية أبعاد التعلم هناك العديد مش العوامف التي ااش لها دو ار مهما ي د ص الباجميش

مهد

عليها اي يبدموا نظرية أبعاد التعلم.

وذكر الجفري ( )2011العوامل التي أدت إلى ظهور نموذج أبعاد التعلم :

 -1الشعور بعدم جدوى عملية التعليم والتعلم الباجم عل المعر ة النظريةح ألنها تؤدي إل
ان

اف بيش ما تم تدريسه ح وبيش األداة والممارسة ي ميداش العمف والحياة.

 -2ظهور االتجا السلواي الذي يؤاد عل

والتي تساعد

رورة تحديد أ عاف السلوايا

الطالب عل أداة المهام مش لف ما تعلمه.

 -3االستناد إل الحاجا

مش لف تحليف

المهنية والحياتية للمتعلمح وتحديد هذ الحاجا

المهام واألدوار واأل طاة.

 -4االهتمام بالتعليم اوجراجي التطبيبي مش جانب الطالب.
 -5االتجا نحو جودة م رجا

التعليمح والمنا سة العالمية ي سوق العمف.

 -6النظر إل المعر ة عل أساس أنها وسيلة لغايا

إنتاجية.

(الج ريح)4:2011

المسلمات األساسية لنموذج مارزانو :

عرض مارزانو وآ روش ( )1998مجموعة مش المسلما
 .1ينبغي أش يعاس التعليم مش لف نتاججهح أ
 .2أش يت مش التعلم نسق مش عمليا
الم تل ة.

لنموذج أبعاد التعلم لمارزانو وهي:

ف االستراتيجيا

والطراجق التي تم تبديمه بها.

الت اعف بيش مسة أنوا ع مش الت اير تعبر عش أبعاد التعلم

 .3إش ما نعر ه عش التعلم يدف علي أش التعليم الذي يراز عل مجموعا
 .4الت

ا

هو أ

منهجية ابيرة ومتعددة.

ف طريبة لتنمية التعلم.

يسا
 .5ينبغي أش يت مش المنهج التعليمي للتعلم مش رياض األط اف حت نهاية المرحلة ال انوية تدر ً
والمدراا

الر يعة والعادا

يحا للتجاها
رً
 .6المد ف الشامف للتعليم ي م عل

العبلية التي تيسر التعلم.

األقف نمطيش مش التعليم :أحدهما موجه نحو المعلم بدرجة

أابرح واآل ر أا ر توجهًا نحو التلميذ.
 .7ينبغي أش يراز التبويم عل است دام التلميذ للمعر ة واالستدالف المراب أا ر مش استرجاع
المعلوما

المن

ة المستوى.

(مارزانو وآ روشح)9:1998
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مما سبق نلحظ بىنه عند توظي

نموذج مارزانو ي تدريس العلوم إش ذلك يساعد ي جعف

الطالب إيجابياً و عاالً ومشارااً ي األنشطة الم تل ةح وم ابر ي الو وف إل الحفح وعملياً مما يسهم
ي تنمية ت اير واستيعابه للمعلوما
معظم الدراسا

وأاد

والم اهيم المجردةح مما يحبق الهد

إل أش أبعاد التعلم يعتمد عل

المرجو مش التدريسح

ارة األداة امد ف للعملية التعليميةح ويحولها

مش التعليم النظري إل التعليم التطبيبي الباجم عل تحليف النشاط الذي يبوم به الطالبح وهنا تجدر

اوشارة إل أش ارة أبعاد التعلم المتمراز عل األداة يتناسب بشاف ابير مص الحاجة إل التعليم

التطبيبي مش قبف التلميذح ألش مجرد المعر ة النظرية للحباجق والم اهيم ال يؤدي إل است مار المعر ة
ي ميداش العمف والحياة.

ولبد أشار مارزانو وااندف إل

أش التعلم يعد بم ابة نشاط مستمر يبوم به ال رد عندما يواجه

ابر ي سبيف الو وف إل حف هذ
مشالة أو مهمة تمس حياته؛ تولد لدية طاقة ذاتيةح تجعله م ًا
المشالةح وانجاز تلك المهمةح وأش الطالب يتو ف إل المعار والمعلوما مش لف بناة منظومة

معر يةح تنظم وت سر براته مش متغي ار العالم مش حولهح وهذ المعر ة ن عية يست دمها ال رد لت سير
ما يمر به مش ب ار و مواق

حياتية.

" ىبعاد التعلم تم ف آلية عمف العبف لف التعلمح التعلم يت مش ويتطلب نظاماً معبداً مش

العمليا

واستاشا

الت اعليةح وهذا ما يمانه أش ي تح العيوش عل طراجق جديدة للرؤية وتزيد االهتمام ب ح
البداجف التي ااش ال يماش إتباعها أو تجريبها بغير هذا الت ور"

(مارزانو وآ روشح)112:1998

أنواع أبعاد التعلم في نموذج مارزانو:
ذار مارزانو أش عملية التعلم تت مش وتتطلب ت اعف مسة أنماط مش الت اير أطلق عليها

اسم " أبعاد التعلم " وهذ األبعاد ال مسة نواتج دراسا
يعمف العبف لف التعلم.وهذ األبعاد هي اما يلي:
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تو ح اي

-1االتجاهات واإلدراكات اإليجابية نحو التعلم
Toward Positive Attitudes Learning
-2اكتساب وتكامل المعرفة
Acquisition and Integration of Knowledge.
-3تعميق المعرفة وصقلها
Extending and Refining Knowledge
-4االستخدام ذي المعنى للمعرفة
Using Knowledge Meaningfully
-5عادات العقل المنتجة
Productive habits of Mind

()Marzano,1992: 4

من

ويؤاد مارزانو أش هذ األبعاد ال تشاف ت ني ًاح وهي ليس
أنها غير قابلة للمبارنة يما بينها؛ ألنها متدا لة ي بع هاح وتربطها
غايا

هرماح وهي ليس
هذ األبعاد ال تشاف ً
للت ايرح ويماش البوف أش مارزانو بدأ مش حي

ل

بطرق عديدةح لذلك

بحد ذاتهاح بف ا تير ألنها تعاس مجاال

انته اآل روش وحاوف است مار نتاجج دراسا

سببو وتوظي ها بشاف ايجابي ي نموذجهح اعتمد عل

االنظرية البناجية التي تعتمد عل

لة عش بع ها البعضح اما

نظريا

متعددة
مش

تربوية لها العديد مش التطبيبا ح

ارة إعادة بناة الطالبيش لمعاني جديدة دا ف سياق معر تهم اآلنية

مص براتهم الساببة وبيجة تعلمهمح " ألش ال ار البناجي يتشاف بدا ف عبف الطالب انتيجة لت اعف
حواسه مص العالم ال ارجيح وال يماش أش يتشاف هذا المعن

المعلوما  ( .زيتوشح ) 61:2007

و يما يلي عرض أبعاد التعلم ال مسة لمارزاش بالت

أو ال هم عند إذا قام المعلم بسرد

يف:

البعد األول :االتجاهات واإلدراكات اإليجابية نحو التعلم :
Toward Positive Attitudes Learning
يظهر البعد األوف أش اتجاها
االتجاها

الطالب وادراااته هي التي تاوش اف برة مش براتهح بعض

تؤ ر ي التعلم بطريبه إيجابية والبعض اآل ر يزيد مش

العنا ر الم تاحية ي التعلم ال عاف أش ناوش ونرسخ اتجاها

وادرااا

مارزانو وزملؤ عامليش أساسيش يجب مراعاتهما ي تنمية االتجاها

وهما  :مناخ التعلم والمهام ال

ية.
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عوبة التعلمحوأاد مارزانو أش مش

إيجابية عش التعلمح وقد حدد

واودرااا

اويجابية نحو التعلم

مناخ التعلمLearning Climate :
حي

يؤ ر المناخ ال

يت منه مش معلم وأقراش و
اتجاها
منها:

ي عل التلميذ بشاف ابيرح إذا أتيح للتلميذ مناخ

ف دراسيح وااش مااش التعلم آمناً ومريحاً ومنظماً سو

ي جيد بما

تتاوش لديهم

ايجابية نحو عملية التعلم ي إطار هذا المناخح ويماش تاويش االتجا االيجابي بعدة أساليب

التظاهر أو تبليد الم ف اويجابيةح أو االنطلق مش اتجا ايجابي معااس للتجا السلبي الذي قد ياوش

لدى التلميذ.

يرى مارزانو ( )1998أنه لكي ينمي المعلم اتجاهات إيجابية لتالميذه نحو مناخ الفصل عليه أن

يتبع الممارسات التالية :

 -1مساعدة التلميذ علي الشعور بالببوف للبيجة مش حوله.
 -2مراقبة اتجاها

التلميذ.

ية إيجابية ومنطبية.

 -3إندماج المعلم مص التلميذ ي سلوايا

 -4إتاحة ال ر ة للتلميذ للعمف والتعلم التعاوني.

 -5تشجيص التلميذ علي تنمية استراتيجيا ؛ لياتسبوا تببف أقرانهم لهم.
 -6است دام أنشطة تت مش وتتطلب حراة يزيبية با رة وعلي نحو نظامي.
 -7إتاحة ال ر ة للتلميذ؛ ليحددوا معاييرهم ال ا ة باالرتيا والنظام.
 -8ي ص ويرسخ قواعد واجراةا
 -9و ص سياسا

ية وت اهم وتوا ف مص الطلب بشىنها.

وا حة عش األمش الجسمي للتلميذ.

 -11مساعدة التلميذ علي هم االتجاها

واودرااا

 -11أش يؤسس المعلم علقة مص اف تلميذ ي ال
 -12أش يا ف السلوك ال

ي االيجابي العادف.

اويجابية نحو مناخ ال

.

ف.

 -13أش يراعي ال روق ال ردية بيش تلميذ ويعززها .
(مارزانو وآ روشح)23:1998
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إش تغير االتجا ح حت واش ااش ذلك بالتظاهر بط ح قد يؤ ر بشاف حاسم عل

ظر معيشح وقد أيد المه مش لف تجربة أجري

براتنا ي

عل األط اف بيش عمر ) (10- 6سنوا ح حي

طلب منهم التظاهرح واىنهم جيديش ي حف المساجفح وذلك مش لف تبليد سلوك احد األ راد الذي

جيداح ولبد أدى ذلك بال عف إل زيادة مبدرته عل حف المساجفح أي انه عندما تظاهر األط اف
ااش ً
أذاياةح تمانوا مش األداة الجيد م ف زملجهم األا ر ذااةح واان أعداد أ طاةهم والوق
بىنهم أ راداً
ً

المبذوفح مما لة لزملجهم الذيش اانوا أ
المهام الصفية:

ف منهم.

Classroom Tasks

التعلم ي رأي مارزانو نشاط مستمر يبوم به الطالب عندما يواجه مشالة أو مهمة تت ف

ابر ي سبيف الو وف إل حف هذ المشالةح وانجاز تلك
بحياتهح األمر الذي ياسبه دا عية تجعله م اً

المهمةح ويستطيص المعلموش أش يست دموا أساليب
توجيه المهام ال

يةح بحي

ية محددة لدعم هذ المعتبدا ح حي

البد مش

تتناغم مص ميوف التلميذ وهي مسىلة سهلةح قوامها معر ة هذ الميوفح م

ربط هذ المهام بهاح مما يشعر التلميذ بىهمية المهمةح باو ا ة إلي أش يعمف المعلم علي و و
المهمة بالنسبة للتلميذح إ ا ة إلي شعور التلميذ وادرااهم بىش لديهم المواد ال رورية والوق
والمعدا

التي تمانهم مش إتمام المهمة( .أحمدح)37:2011

وتعد اتجاها

التلميذ ي المهام ال

ية ذا

أهمية ي إنجاز المهام التي ال وا بتحبيبها وانجازهاح

وقد حدد مارزانو مجموعة مش الشروط التي يجب عل المعلم مراعاتها ي تدريسه لتنمية االتجاها

واودرااا

اويجابية نحو التعلم ولعف مش أهمها:

-أش ياوش للمهمة معن عند المعلميش والتلميذ.

-أش تاوش المهمة محددة وم اغة مش قبف التلميذ.

-أش تتطلب المهمة مش التلميذ أش يحدد موا يص المعلوما ح وأش يحللهاح وأش يست ل

عنها.

أش تتطلب المهمة مش التلميذ تو يف النتاجج لآل ريش بو و .-أش تب ي المهمة مش التلميذ العمف معا عل األقف جزةا مش المهمة.
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النتاجج

ومن األداءات التي ينبغي على المعلم مراعاتها في طريقة تدريسه بالنسبة للمهام الصفية ما يلي:

(الجفري)6:2011,

أ ناة تدريسه ي المواق

ينبغي عل المعلم مراعاة مجموعة مش األداةا

 قيمة المهمة أو العمل :

ال

ية وهما:

إش البيمة التي يدراها الطالب للمهام قد تاوش أهم شية لنجاحه ي تعلمها ح ويتم ذلك
مش لف ما يلي:

أش تلجم المهام أهدا-إعداد مهام

الطالب الش

يةح واش يسهم ي و عها.

ية تلجم مستوى التلميذح و ي حدود إماانياتهم و همهم.

-است دام مهام

ية م توحة النهايةح واتاحة ال ر ة لهم وامالها.

-تبديم تغذية راجعة ايجابية للمتعلميش.

-است مار حب االستطلع لدى الطالبيش بت طيط مهام

ية تتناوف هذا الجانب.

 وضوح المهمة :
إتاحة ال ر ة للتلميذ لتاويش ت ور وا ح عش المهمة التي سو

يبوموش بهاح لذلك عل

المعلم قبف البدة بتن يذ المهمة مش قبف الطالبيش أش يبدم لهم نموذج عش المهام التعليمية ال

الااملة لتو ح اي ية إنجازها.

ية

 اإلمكانيات :
ينبغي أش يدرك التلميذ أش لديهم المواد ال رورية وتمام المهمة وهي:

 -إمكانيات وموارد خارجية  :م ف الم ادر والوق

واألجهزة واورشادا

المهمة.

 إمكانات ومصادر داخلية  :م ف البدرة و الدا عية والجهدح حيلديهم اوماانا

ال رورية النجاز

أش الطالبيش الذيش يعتبدوش أش

الدا ليةح ياملوش المهمة بنجا ح ويعزوش نجاحهم ذلك إل

الجهدح وأنه ال

توجد مهمة تعتبر أبعد مش منالهمح عل المدرسيش أش ينموا إحساس التلميذ ببدراتهمح ويماش

شجص التلميذ عبر ماا آ
أش ي َ
ويشير مارزانو وآ روش إل

المجموعةح وتاويش علقا

ش

تستند إل جهودهمح وليس عل أساس إتمام المهمة بنجا .

أهمية التعلم التعاوني الذي يؤدي ال

تنمية الت اهم بيش أع اة

ية بيش التلميذح وبذلك يماش تولد شعور واتجا إيجابي نحو العمف

دا ف الجماعة ونجاز المهام المطلوبة.
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وبهذا يؤاد مارزانو ( )2000أش هناك مسلمة أساسية يبوم عليها نموذج أبعاد التعلمح هي أش

المعلميش ال عاليش يعززوش عل

واودرااا

نحو مستمر االتجاها

اويجابية التي تتعلق ب ـ :

(مارزانوح)91:2000

 - 1مناخ ال

 -2المهام ال

.

ية.

البعد الثاني :اكتساب المعرفة وتحقيق تكاملها:
Acquisition and Integration of Knowledge
يحتاج الطالب ي بعض المواق
عملية ت اعلية أساسها بناة المعن الش

تاامف تلك المعلوما

التعليمية استرجاع ما تم تعلمهح لذلك تعتبر عملية التعلم
الموجودة ي الموق

ي مش المعلوما

بما يعر ه ال رد مسبباً لبناة معر ة جديدة.

التعليميح م تحبيق

ويوجد هناك نوعيش مش المعر ة ينبغي عل الطالب تعلمها:

(( معر ة تبريريةح ومعر ة إجراجية ))

(األعسر وآخرون)14:2000,

أوالً المعرفة التقريرية :
هي المعر ة التي تتطلب مش الطالب استدعاة

اج

معلومة معينة مش الذاارة .

وأاد مارزانو أش هناك مراحف الاتساب وتاامف المعر ة التبريرية وتتم ف ي :
 -1تاويش أو بناة المعني

Constructing Meaning

 -2تنظيم المعلوما

Organizing Information

 -3ت زيش المعلوما

Storing Information

و يما يلي بياش ذلك بشئ مش الت
 -Iتكوين أو بناء المعني
ومش االستراتيجيا
 الع

يف:
Constructing Meaning

المناسبة لها :

الذهني  :استراتيجية تست دم مش أجف توليد أابر ام مش األ اار لمعالجة مو وع محدد

لف زمش محدد.

 استراتيجيه تاويش المعن وهي ) :(K.W.Lاستراتيجية تن ص لتعليم ال همح وتعني رموزها
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 -ما أعر ه اآلش ؟

)?) What I Know

 -ما الذي تعلمته ؟

)?( what I leaned

 ما الذي أريد أش أعر ه ؟ )?( What I Want to find out التدريس المتبادف  :إستراتيجية تعليمية تعتمد ب ورة ابيرة عل
الطلبة بمسؤولية التل ي

ق د إل

التلميذح حي

الش هيح ويشارك المعلم

التحد

وتوليد األسجلة والشر والتنبؤح ومسؤولية التبدم ي النبا

يبوم التلميذ عل

التوالي بدور المعلم حي

تنبف عش

يطرحوش األسجلة عل

بع هم بع ا حوف مساجف تحيرهمح أو حوف بعض النباط التي تعد هامة بالنسبة لهم.

 -IIتنظيم المعلومات

Organizing Information

يتم تنظيم المعر ة التبريرة بطرق متعددة منها عل سبيف الم اف :

 -است دام النماذج والمجسما

ل ية األبعاد.

 -است دام األنماط التنظيمية الستة (أنماط و

بتوقي
عل

ية تتعلق بالحباجق والم اهيمح أنماط تتابص تنظم الوقاجص

زمنيح أنماط عملية تنظم الوقاجص ي شباة تؤدي لنتيجةح أنماط المشالة والتي تنظم الوقاجص

شاف مشالة بحاجة إل

األش ا

واألمااش)

حفح أنماط تعميمح أنماط الم هوم تتعلق بتنظيم ال جا

 -IIIتخزين المعلومات

العامة أو

Storing Information

لاي يسترجص ال رد المعلوما

ويتذارهاح عليه اتباع استراتيجيا

طويلة المدى حت يسهف استرجاعها وتتم ف االستراتيجيا

أحاسيس تتعلق بالمعلوما ح ت يف ان عاال

ي (ت يف

لت زيش المعلوما

ترتبط بالمعلوما )

ي الذاارة

ور عبلية للمعلوما ح ت يف

دور المعلم في بناء وتنظيم وحفظ المعرفة التقريرية لدي تالمذته :
ال طوة األول

ي تعلم المعر ة التبريرية هي بناة المعني للمعر ةح ويبوم الطالب بهذا عش

طريق ربط المعر ة الساببة بالمعر ة الجديدة وهناك العديد مش الممارسا
المعلم مش أجف مساعدة تلميذ عل بناة المعني للمعر ة التبريرية منها :

التدريسية التي يبوم بها

(ما رزانو وآ روشح(39-48:1998

 -1أش يساعد المعلم التلميذ أش ي بروا المحتوي باست دام حواس متباينة.

 -2أش يعرض المعلم علي التلميذ است دام استراتيجية ما أعر هح ما أريد أش أعر هح ما
تعلمته )(Know. What I want to Know. Learned
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 -3است دام أسلوب إحراز الم هوم والتحبق منه أي أش يتو ف التلميذ للم هوم بىن سهم بدالً مش
شرحه لهم.

 -4است دام أساليب تدريس تبادلية.
 -5است دام ترة توق

مبدارها ل

ويطلب مش التلميذ تل ي

دقاجق وذلك اف عشر دقاجق أو مس عشرة دقيبةح

ما تم شرحه أو ما برو وأش يحددوا معلوما

ا تلط

ي أذهانهم ويحاولوش تو يحها.

 -6مساعدة التلميذ علي هم المب ود ببناة المعر ة.
-7

لق ال ر

للتلميذ الاتشا

المعلوما

 -8تشجيص التلميذ علي اتابة المعلوما

الجديدة بىن سهم.

بال ور وبتم يل

 -9جعف التلميذ يست دموش الرسوم البيانية وال راجط واللوحا
 -11مساعدة تلميذ علي هم عملية ت زيش المعلوما

يزياجية.

والجداوف.

وأهميتها.

 -11تزويد تلميذ بىساليب تبوية الذاارة للمحتوي المهم.

ثانياً المعرفة اإلجرائية :

وتعني بناة نموذج ال طوا

(األعسر وآخرون)15:2000,
والعمليا

التي يجب اتباعهاح وقد حدد مارزانو عدة مراحف يتم

مش للها مساعدة الطالبيش عل تعلم المعر ة اوجراجية :
 -Iبناء المعرفة اإلجرائية :

Construction procedural knowledge

لاي نبني المعر ة اوجراجية يجب بناة نماذج لل طوا
ب و

عاليح النمذجة ب راجط التد قح النمذجة بعرض ال طوا

بالتسميص واعادة السرد)

 -IIتشكيل المعرفة اإلجرائية :

ماتوبة عل

الطالبيشح النمذجة

Shaping Procedural Knowledge

وهي أهم مرحلة ي تنمية المعر ة اوجراجيةح حي

لديه مش لف :التشايفح إ ا ة أشياةح وحذ
 -IIIدمج المعرفة اإلجرائية :

والعمليا

م ف (است دام الت اير

يعدف الطالب النموذج المبدجي للمهارة المتو رة

أشياةح ويبدأ بالع ور عل ما ين ص وما ال ين ص.

Internalizing Procedural Knowledge

هي المرحلة األ ير وتعني ممارسة المهارة بحي

ي ف الطالب إل

يؤدي المهارة بسهولة نسبية بدوش الحاجة إل ت اير واعي ابيادة السيارة.
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نبطة يستطيص عندها أش

وذار مارزانو وآ روش ( )2004استراتيجيا

مناسبة لتعلم المعر ة اوجراجية :

 المنظمات المتقدمة :إش تطبيق هذ االستراتيجية يستلزم عروض تمهيدية أي مبدما

الدرسح ويجب أش تت مش هذ المبدما

لد وف

مستوى عاف مش التعميمح أي ( الباعدة العامة) مما

يسهف عملية التعلمح و يها ياتسب الطالب المعلوما

مش لف نوعيش مش أنواع التعلم :

 التعلم باالستقبال :أي تبديم المحتوى اامل للمتعلم.
 التعلم باالكتشاف :ال يعط
بن سه.

 التنظيم :أي ترتيب المعلوما
بناة عل المعلوما

وال ب ار

المحتوى الرجيسي للمتعلمح بف يطلب منه أش يبوم بااتشا ه

بحي

ت بح م هومة أو أا ر اعليةح م لً ت اغ ال روض

ح وذلك بمبارنة أوجه الشبهح وملحظة ال روقح أو تو يح

السياق.

 التمثيل :يبوم الطالب بتغيير شاف المعلوما

ليظهر العلقا

الهامة بيش العنا ر المحددة.

ويى ذ التم يف عدة أشااف ( ب رية ح ل ظية ح رمزية .

 التخزين :أي تم يف المعر ة ي الذاارة طويلة المدى ب ور يسهف استدعاؤها يما بعدح أو
التدريب عل تذارها حت ي ف الطالب إل درجة تمانه مش االسترجاع اآللي يما بعد.
(مارزانو وآ روشح)32:2004

دور المعلم في تشكيل المعرفة اإلجرائية :
يماش للمعلم تشايف المعر ة اوجراجية لدي تلميذ مش لف الممارسا

التدريسية التالية:

 - 1مساعدة التلميذ علي هم أهمية تنمية تشايف المعر ة اوجراجية.
 - 2إبراز األ طاة الشاجعة أ ناة أداة المهارة مش قبف التلميذ.

بيانيا أو لوحة تبيش دقتهم ي ممارسة
رسما ً
 - 3أش يشجص المعلم تلميذ علي أش يرسموا ً
المها ار أو العمليا .

 - 4أش يشجص المعلم تلميذ علي أش يرسموا لوحة تبيش سرعتهم حيش يتعلموش المهارة الجديدة.
(مارزانو وآ روشح)74 -76:1998
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البعد الثالث  :تعميق المعرفة وصقلها:
Extending and Refining Knowledge
الهد

األساسي مش التعليم الجيدح يبت ي إ ارة التساؤال

ياغتها بشاف جديدح وليس بط مفة العبف بالمعلوما

مانية أنواع مش األنشطة يماش ت عيلها ي المواق

عش المعلوما

واسترجاعها وق

والمها ار ح واعادة

الحاجةح ويوجد هناك

التعليمية لمساعدة الطالب عل تعميق المعر ة

و بلهاح و يما يلي تبديم مبسط لهذ األنشطة ودور المعلم ي تنميتها و ق نموذج مارزانو

(مارزانو وآ روشح)192-197:2004

 -1المقارنة :

ويب د بها التعر عل ال

طريق ت ح

اج

بيش شيجيش أو أا ر عش

وتحديد أوجه الشبة واال تل

العلقة بينهما.

دور المعلم في تعميق المعرفة وصقلها من خالل المقارنة :

عند التلميذ مش

ابير ي تعميق المعار
يرى مارزانو أش للمعلم دو اًر ًا
المبارنة الذي يبوم عل ما يلي :

لف است دامه أسلوب

 -1أش يبدم المعلم م هوم المبارنة للتلميذ.
 -2أش يبدم للتلميذ طوا

عملية المبارنة.

 -3أش يبدم المعلم لتلميذ طريبة تم يف المبارنة بالرسم.
 -4أش يبدم المعلم لتلميذ أنشطة تساعد عل اتساع است دام المبارنة.

 -5أش يبدم المعلم لتلميذ أنشطة للمبارنة مش إعداد ح وأ ري مش إعداد التلميذ.

 -2التصنيف :
والت ني

وهو البدرة عل تجميص العنا ر أو المجموعا

و با لمعيار محدد أو أا ر.

مهارة أساسية برأي مارزانو ألش العالم يحتوي عل عدد غير نهاجي مش الم ي ار ح

الناس يجعلوش األشياة غير المىلو ة أشياة مىلو ة مش لف الت ني ؛ ألش الت ني

المعلوما

الجديدة بمجاال

مش مجرد إدرااهح الت ني

بناة عل
معرو ةح والتعميم عش أي شية ً
يسهف بدرجة ابيرة ال هم وتذار المعلوما .
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يربط

ن ه يعطي معلوما

أا ر

دور المعلم في تعميق المعرفة وصقلها من خالل التصنيف:

يشر مارزانو للمعلم اي

و ق طوا

يست دم أسلوب الت ني

 -1يبدم للتلميذ م هوم الت ني .
 -2يبدم للتلميذ ال طوا

التي يتم إتباعها ي عملية الت ني .

 -3يبدم تم يف عملية الت ني
 -4يبدم مهام وأنشطة ت ني

 -3بناء الدليل :

البدرة عل إ با

محددة اما يلي :

بالرسم.

مش إعداد وأ رى مش إعداد التلميذ.

حة المعلومة أو النتيجة بالدليف.

دور المعلم في تعميق المعرفة وصقلها من خالل بناء األدلة المدعمة:

 -1يبدم للتلميذ المب ود ببناة األدلة المدعمة.
 -2يبدم االستراتيجيا

العامة وقامة السند والدليف .

 -3يبدم األساليب الم تل ة وقامة الحجة المبنعة.
 -4يبدم ماونا

عنا ر است دام المنطق لإلقناع.

 -4االستقراء :

دراسة مجموعة مش المعلوما

أو نظرية أو علقة.

الجزجية أو الحاال

ال ا ة مش أجف الو وف إل قاعدة عامة

دور المعلم في تعميق المعرفة وصقلها من خالل االستقراء :

يشجص مارزانو عل است دام أسلوب االستبراة ي التدريس ح ولانه يو ي المعلم بما يلي :

 -1أش يشر للتلميذ المب ود باالستبراة.
 -2يبدم االستراتيجيا

العامة للستبراة.

 -3يبدم أساليب يماش إتباعها للتعبير عش عملية االستبراة بالرسم البياني.
 -4يدعو التلميذ الست دام االستبراة ي مواق

حبيبية ارج حدود ال

 -5االستنباط :

هو الو وف الستنتاج ما أو معر ة جديدة قي

قاعدة) ويتم قي

ال غرى.

وة قاعدة أو ي

وة ( معلوما

ف.

أو ا ت ار ا

أو مبدما

أو

وة مبدمتيش تسم األول المبدمة الابرى وتسم ال انية المبدمة
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دور المعلم في تعميق المعرفة وصقلها من خال ل االستنباط :

لنجا أسلوب االستنباط يبوف مارزانو اش عل المعلم إتباع التعليما
 -1يبدم م هوم االستنباط ويعلم التلميذ اي ية است دامه.

التالية :

 -2يطلب مش التلميذ ترجمة الحباجق المحددة إلي تعميما .
 -3يبدم م هوم الت اير ي االحتماال .

 -4يبدم البواعد العامة للت اير االستنباطي.
 -5يجعف التلميذ يبوموش باستنباطا

بناة قياس علي تعميما

عمليا مش حي
 -7يبدم
حججا أو جدالً ً
ً

الشاف والم موش.

 -6يبدم أسلوب للتعبير عش االستنباط والبياس بالرسم.

أو مبادئ.

 -6تحليل الخطأ :

مهارة الدقة ي و ص اليد عل النبطة غير ال حيحة ومبارنتها بالمعلوما

زنها الطالب ي ذاارته.

ال حيحة التي

دور المعلم في تعميق المعرفة وصقلها من خالل تحليل األخطاء:

يراز مارزانو ور اقه عل هذ المهارة ويرى أنها تت مش تحديد أسباب األ طاة وت حيحها

أو إجراة تغيير ي نمط الت ايرح بد تاوش بعض العنا ر مبهمة أو اطجةح وقد ياوش البعض
هذ

ارجا عش المو وعح ولهذا البد مش ااتساب الطالب مهارة ااتشا
اآل ر متعار ً ا أو
ً
األسباب التي تؤدي إل الوقو عل ال طىح م تحليله واقت ار الحلوف ولنجا ذلك يماش

للمعلم إتباع ما يلي :

أ  -يبدم للتلميذ المب ود بتحليف األ طاة.

ب  -يبدم االستراتيجيا

العامة لتحليف األ طاة ي الت اير.

 -يبدم نماذج شاجعة للتحيز ي الت اير.

 -يبدم بعض جوانب المعر ة ال اطجة التبريرية واوجراجية ويطلب مش التلميذ تحديد األ طاة.

ج -يشر للتلميذ ال رق بيش الحبيبة والرأي.

 -7تحليل الرؤى :

ويت مش بها تحديد موق

أ ذ بالحسباش

ال رد مش شئ ماح تم

مش ق ية أو مو وع معيش.
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ملحظته أو تم عر ه ش ويا أو حت تم

دور المعلم في تعميق المعرفة وصقلها من خالل تحليل الرؤى:

أ -ي تار المعلم مو وع ال يوجد ات اق بشىنه.

ب -يبدم للتلميذ البواعد العامة التي يجب أش يبن عليها الموق
-يبدم ماونا

است دام المنطق ي تحليف وجها

أو الرؤية.

نظر اآل ريش.

-يدرب تلميذ عل تحديد وجهة نظر معينة ي المو وع الم تار والمنطق وراةها.

 -8التجريد :
يغة عامة تم ف المعلوما

وننعني بالتجريد البدرة عل تحديد

التي لدى الطالب.

دور المعلم في تعميق المعرفة وصقلها من خالل التجريد:

أ -يبوم المعلم بشر معن التجريد لتلمذته.

ب -يبدم الطرق التي تساعد عل تم يف التجريد بالرسم.
ب  -يساعد تلمذته عل ا تيار مو وع ي لح لعملية التجريد.

-يساعد التلميذ عل تحدد النموذج المجرد أو العام الذي يم ف المعلوما

ج -يدرب تلمذته عل تحدد موق ا أو معطيا

المحددة.

أ رى ال تنطبق عل النموذج المجرد ولاش

بينهما بعض التشابه.

البعد الرابع :االستخدام ذي المعنى للمعرفة :
Using Knowledge Meaningfully
ال تب

عملية التعلم عل

ااتساب المعلوما

ياغتهاح بف ال بد مش است دام هذ المعلوما

وت زينها واسترجاعها وق

والمعر ة ي أداة مهام ذا

الحاجة واعادة

مغزى ي الحياة اليوميةح

وبهذا ي بح التعلم أا ر اعليةح وهناك مسة مهام و عها مارزانو تساعد الطالب ي االست دام ذو

المعن للمعر ة .وهي:

اتخاذ القرار:

هي العملية التي يتم مش للها التو ف إل قرار قاجم عل األدلة المنطبيةح وترتبط هذ

العملية بشاف و يق بعملية حف المشال
)حدد الهد

حت أنه ي عب التمييز بيش العمليتيش أحياناً .ويت مش:

– ولد األ اار – قم بإعداد ال طة – ن ذ ال طة)
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ستخداما ذو معني عن طريق اتخاذ
دور المعلم في مساعدة التالميذ علي استخدام المعرفة ا
ً
القرار( :أحمد)45:2011
يبوف مار ازنو ور اقه  :أش عل المدارس أش تعلم بو و عملية واحد عل األقف الت اذ

الب ار ار ح وينبغي عليها أش تزود الطلبة بمواق
ناعة الب ار ار .

أااديمية ومواق

واقعية مش العالم لممارسة

ولهذا يبتر مارزانو و ريبه عل المعلميش أش يتبعوا ي هذا ال دد ما يلي:
عملية ات اذ البرار.

نموذجا ل طوا
 -1يبدم للتلميذ
ً
 -2است دام مهام تتطلب ات اذ البرار مش ت ميم التلميذ.
 -3است دام مهام تتطلب ات اذ البرار مش ت ميم المعلم.

االستقصاء :
وا تبار

وننعني بها العملية التي مش
حة هذ التنبؤا  .واالست

للها نحدد المبادئ وراة الظواهرح وعمف التنبؤا

اة أسلوب نا ص ي تدريس العلوم ا ة باست دام المعلم

المحاد ة الش وية التي يؤمنها التعليم التعاونيح حي
أ بح

حولهاح

يؤاد مارزانو عل أش است دام اللغة ي المنهاج

رورة حبيبية.

وهناك ل ة نماذج للستب اة (تعري ح تاري يح تنبؤي)
استخداما ذا معني عن طريق االستقصاء:
دور المعلم في مساعدة التالميذ علي استخدام المعرفة
ً
(مارزانو وآ روشح) 132:2004
دما تجربة
يماش للمعلم أش يعرض هذ االستراتيجية عل الطلبةح ويبدم
ً
نموذجا عنها مست ً
وعندما ي هم الطلبة االستراتيجية العامةح يمانهم است دامها عندما ينهماوش ي

يةح

اة علمياًح ومش المناسب أش يبدم المعلم لتلميذ م هوم
مهما
ية تتطلب استب ً
مهاما مش ت ميم التلميذ أن سهم.
االستب اة – أنواعه – وأش ي تار ً

حل المشكالت :

ونعني بحف المشال

عملية استدعاة جميص عمليا

الت اير المعبدة وتس يرها لحف مشالة ما

استخداما ذا معني عن طريق حل
دور المعلم في مساعدة التالميذ علي استخدام المعرفة
ً
المشكالتMarzano& others( :ح)188:1998
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التلميذ بالمب ود بحف المشال .

- 1تعري

- 2تزويد التلميذ بنموذج يتبيش منه ال طوا
غير المنظمة أو غير الوا حة البنية.

- 3تدريب التلميذ علي أسلوب حف المشال
المعلم.

- 4است دام مشال

المت منة واللزمة لحف نوعيا
أو المهام ذا

المشااف

البنية الوا حة مش و ص

مش ت ميم أو مش ت اير التلميذ أن سهم.

االختراع :

هي العملية التي يبدع بها الطالب ي لق شي ما يست يد منه اآل روشح ويحبق حاجة معينة

باست دام عمليا

عبلية معبدة.

استخداما ذا معني عن طريق
دور المعلم في مساعدة التالميذ علي استخدام المعرفة
ً
االختراع( :أحمد)47:2011
ي ع ر اال تراعا

السريعة التي غير وجه العالم يؤاد مارزانو عل تنمية هذ المهارة

لدى التلميذح ويحض المعلميش عل تشجيص تلمذتهمح و تح المجاف أمامهم للمحاولة
المتاحة لهمح و ي هذا ال دد يبدم مارزانو للمعلم ال طوا

اوماانيا

المهارة:

 - 1تعري

مش

التالية لتنمية هذ

التلميذ بمعني اال تراع واالبتاار

 -2تذويد التلميذ بنموذج يحدد طوا
 -3است دام مواق

عملية اال تراع.

أو مهام ا تراعية مبتارة يحدد بنيتها لهم المعلم.

مهاما وا حة البنية.
مهاما محددة أو ً
 -4يطلب مش التلميذ أش يعدوا ً

البحث التجريبي :

هي العملية التي تراز عل ممارسة عمليا

مما سبق نلحظ
ذا

العلم األساسية (ملحظةح تحليفح تنبؤح إلخ )...

رورة تدريب التلميذ عل االست دام ذو المعن للمعر ةح وأش تاوش المهام التعليمية

بعد وظي ي لدى التلميذ.
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البعد الخامس :عادات العقل المنتجة:
Productive habits of Mind
عر

ال باغ وآ روش ( )2006عادا

الذهنية التي ينبغي است دامها ي وق

العبف بىنها ترايبة تت مش

نص ا تيا ار

للعمليا

معيش عند مواجهة مشالة ماح أو برة جديدة تتطلب مستوى

عالي مش المها ار الست دام العمليا الذهنية ب ورة اعلة وتن يذها والمحا ظة عليهاح وبالرغم مش
ٍ
بشاف ذو معن ح إال أش ااتسابهم للعادا
أهمية ااتساب التلميذ للمعلوما ح وتعميبهاح واست دامها
تعلم أي

مهما لعملية التعلمح هي تساعدهم عل
العبلية يعد هد ًا ً
المعلموش ال يستطيعوش تدريس اف شيةح والتلميذ ال يستطيعوش تعلم اف شيةح إال أش المعلم يماش
أش ينمي لدي التلميذ العادا

برة يحتاجونها ي المستببفح

العبلية المنتجة التي تماش التلميذ مش تعليم أن سهمح والعادا

العبلية

ليس امتلك المعلوما ح بف هي معر ة اي ية العمف عليهاح واست دامها أي ً اح هي نمط مش
السلوايا الذاية التي تبود الطالب إل إنتاج المعر ةح وليس استذاارها أو إعادة إنتاجها مش نمط
سابق( .ال باغ وآ روشح)713:2006

العبلية

ويؤاد اوستا ولوري ( )2000أش تنمية العادا

رورة تربوية قد ي عب است دامها

ب ورة تلباجيةح إذا لم يتم التدرب عليهاح بعض التلميذ يىتوش مش بيو أو
يها لعادا

العادا

العبف المنتجةح وقد يشعر هؤالة التلميذ بال راغح وربما يباوموش دعوا

المعلم الست دام

العبلية المنتجة (Costa & Loweryح)3:2000
ويعتبد مارزانو وآ روش أش العادا

مستوى التلميذ ي المهارة أو البدرةح وأش أ
للعادا

و

أو مدارس ال قيمة

العبلية هو تهيجة المواق

الم تل ة للتو ف إل المعلوما
ي مواق

ومشال

حياتهح وقد

العبلية ال عي ة تؤدي إل تعلم

عي

بغض النظر عش

ف الطراجق التي يماش است دامها ي إاساب التلميذ

واألنشطة التعليمية التي تتطلب مش التلميذ ممارسة مها ار الت اير

الجديدة التي يماش توظي ها واست دامها
ن

مارزانو ماونا

البعد ال امس إل :

(من تح العبفح عل وعي بت اير ح يستطيص تبويم اعلية أ عاله ويد ص حدود معر ته وقدراته ويوسعهاح
ويند ص عل

نحو ما

ي مهام حت

حيش تاوش اوجابا

مباشر)( Marzano et al,2004:213 ) .

74

أو الحلوف غير وا حة عل

نحو

وحدد مارزانو ( )2004عدة عادا

عبلية يجب عل الطالب ااتسابها لف العملية التعليمية:

أ -التفكير والتعلم القائم علي تنظيم الذات
Self Regulated Thinking & Learning
يماش تحديد

اج

ال رد

احب الت اير الباجم عل تنظيم الذا

المرت ص يما يلي:

 -1ياوش علي درجة عالية مش الوعي بعملية الت اير أ ناة البيام بها.
 -2االهتمام بعمف ال طة.

 -3االهتمام والوعي بالم ادر اللزمة.
 -4الحساسية والبدرة علي االست ادة مش التغذية الراجعة.
 -5البدرة علي تبييم مدى ا اةة أداجه.

دور المعلم في مساعدة تالميذه علي تنمية عادات العقل المنتجة من خالل تنظيم الذات:
العبلية المنتجة لدى تلمذته وياوش ذلك اما

دور مهما ي عملية تنمية العادا
يلعب المعلم ًا
يرى مارزانو ور اقه اما يلي ( :مارزانو وآ روشح)232-226:1998

 - 1يبدم للتلميذ اف عادة مش العادا

المنتجة المرتبطة بتنظيم الذا

 - 2يدرب التلميذ عل است دام استراتيجيا
الذا .

وأساليب العادا

 -3يطلب مش التلميذ أش يحددوا مجموعة مش األهدا

العبلية المرتبطة بتنظيم

طويلة المدى ويعملوا علي تحبيبها.

 -4يحدد المعلم ملحظيش يلحظوش العمليةح أي است دام العادا
ال

ي.

الً علي حد .

العبلية لتنظيم الذا

لف العمف

ب -التفكير الناقد : Critical Thinking
قادر علي
أش ياوش دقيبًاح باح ًاح وا ًحاح مت تح العبفح ًا
يتميز ال رد احب الت اير الناقد ْ
وقادر علي ات اذ موق عندما تستدعي الظرو ذلكح
ًا
مسيطر عل ان عاالتهح
ًا
تىجيف اند اعهح
هما لمستوي معر تهم.
ً
وحساسا لمشاعر اآل ريشح ومت ً
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دور المعلم في مساعدة تالميذه علي تنمية عادات العقل المنتجة من خالل تنمية مهارات

التفكير الناقد( :مارزانو وآ روشح)182:1999
يتطلب ذلك مش المعلم البيام بما يلي:

 -1يبدم للتلميذ اف عادة مش عادا

الت اير الناقد.

 -2يدرب التلميذ علي تحديد المواق

والتعر عليهاح تلك التي ت يد يها اف عادة مش

عادا

الت اير الناقد أعظم إ ادة.

 -3يساعد التلميذ علي تنمية استراتيجيا
 -4يشرك تلميذ ال

تساعدهم علي است دام العادا

ي مناظرة بغرض تعزيز عادا

ج -التفكير االبتكاري : Creative Thinking

العبلية للت اير الناقد.

الت اير الناقد.

يم ف الت اير االبتااري شالً آ ًار مش أشااف العادا
لدى ال ردح ويت مش الت اير االبتااري العادا العبلية التالية (:مارزانو وآ روشح)183:1998
 -1الحماس واو رار واست دام اوماانا

العبلية المنتجة ح وهو قد ار اامنة

المعار الموجودة لدى ال رد ألق ي ما يماش.

 -2االندماج الشديد ي المهمة أو العمف بها حت ولو ااش الحف أو اوجابة ال حيحة غير وا حة
وال يماش الو وف إليها ي الحاف.

ية للتبويم والو وق بها والح اظ عليها.

 -3التو ف إلي معايير ش

 -4لق وابتاار طراجق جديدة والتعامف مص المواق
والمتعار عليها.

بنظرة بعيدة عش الحدود المىلو ة والمعايير

دور المعلم في مساعدة تالميذه علي تنمية عادات العقل المنتجة من خالل تنمية مهارات
وعادات التفكير االبتكاري :
يماش للمعلم أش ينمي عادا

العبف المنتجة مش لف بعض المهام التي يبوم بها ي ال

ح

ومنها ( :مارزانو وآ روشح) 241-245:1998

 -1يطلب مش التلميذ أش يحددوا المواق
االبتااري لها أهميتها يها.

 -2يدرب التلميذ علي تنمية استراتيجيا
 -3يو ر مواق

منظمة وأنشطة ومشال

التي يماش أش تاوش عليها اف عادة مش عادا

وأساليب اف عادة مش عادا

الت اير االبتااري.

الت اير

وا حة البنية وتحتاج إلي ممارسة سلوك حف المشالةح

وذلك بغرض إلباة مزيد مش التىايد علي أهمية است دام عادا

 -4ال ناة علي التلميذ عند مشاهدتهم يمارسوش عادا
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الت اير االبتااري لحلها.

الت اير االبتااري.

 -5يطلب مش التلميذ أش يرازوا علي عادة مش عادا

الت اير االبتااري ي اف مرة.

 -6يحدد مجموعة مش التلميذ تبوم بملحظة سلوك وعادا

الت اير االبتااري واعطاة تبرير عنها.

مش لف ما سبق نستطيص أش نوجز أبعاد التعلم ال مسة ي الم طط الت

( )3-1اما يلي( :الج ريح)15:2011

يلي التالي شاف رقم

أبعاد التعلم الخمسة

االتجاهات واإلدراكات

اكتساب وتكامل المعرفة

تعميق المعرفة وصقلها

اإليجابية اإليجابية

نحو التعلم
مساعدة
مساعدة
التلميذ

التلميذ

عل تنمية

عل تنمية

اتجاها

اتجاها

إيجابية

إيجابية

عش مناخ

عش المهام

التعلم

ال

ية

المعر ة

التبريرية

وتشمف :
 بناةالمعن
 -تنظيم

المعر ة
 -دمج

المعر ة

المعر ة

االستخدام ذي المعنى
للمعرفة

اوجراجية

 مبارنة -ت ني

 -ات اذ

وتشمف :

 -استبراة

 -بناة

 -استنباط

 -استب اة

المعن

 -تحليف

 -تشايف

ال طى

 -بناة

المعر ة

األدلة

 -دمج

المعر ة

البرار

 حفالمشال
 -البح

التجريبي

 التجريد -تحليف

المنظور

شاف رقم ( )3-1م طط ت

يلي ألبعاد التعلم ال مسة وأنشطتها
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عادات العقل المنتجة

 تنظيمالذا

 -الت اير

الناقد
 -الت اير

االبتااري

العالقة بين أبعاد التعلم:

ويؤاد مارزانو داجما وبشاف متارر أش األبعاد ال مسة لنموذج مارزانو ال تعمف ي عزلة عش
تاوش االتجاها

واودرااا

اويجابية نحو التعلم

سويا ااف متاامف حي
بع هاح لانها تعمف ً
والعادا العبلية المنتجة هي ال ل ية األساسية التي ياونها المعلم لدى تلميذ ح األمر الذي يجعف

داما
اً
تعلمهم سهلً
ويسير ويساعدهم عل مااملة وبناة معار هم وتعميبها وتوسيعهاح واست دامها است ً

ذي معن ح والتعلم ال عاف نتاج لت اعف هذ األبعاد ال مسة مش الت اير التي تدع

بىبعاد التعلم.

(األعسر وآ روشح)19-20:2000

ويبدم مارزانو الشاف رقم ) (3-2لتو يح العلقة بيش أبعاد التعلم ي نموذجه:

أبعاد التعلم Dimensions of Learning
Habits of Mind

Use Knowledge
ExtendMeaningfully
and Refine
Knowledge

Acquire
and
Extend and
Refine
Integrate
Knowledge

عادا

العبف

اَلستخدام ذي
المعنى للمعرفة
تعميق المعرفة
وصقلها

Knowledge
Acquire and
Integrate
Knowledge

Attitudes and Perceptions
شكل ( )3-2العالقة بين أبعاد التعلم
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اكتساب المعرفة
وتكاملها

اَلتجاهات
واْلدراكات
اْليجابية
واَلدراكات

ونو مارزانو ( )2000إل أش جميص أشااف التعلم تحد

واودرااا

ي إطار مجموعة مش االتجاها

اويجابية التي إما أش تنمي التعلم أو تعيبه (البعد األوف)ح واش التعلم يتى ر بمدى است دام الطالب
لعادا

العبف المنتجة التي تم شرحها ي (البعد ال امس)ح ويعتبر البعديش )األوف وال امس) مش أبعاد

التعلم داجمة الوجود ي عملية التعلم وهما يم لش ال ل ية أو األر ية التي يتم مش للها التعلم.
واودرااا

اما أش تنمية االتجاها

اويجابية نحو التعلم وتنمية العادا

اونتاجية للعبف يماش

اعتبارهما

أهدا ًا تعليمية تسع أي وحدة دراسية إل تحبيبها وذلك ي أي محتوى دراسي و ي أي مستوى
تعليميح باعتبار أش العادا العبلية هي الوسط والبيجة التي يجب أش يتم تبديم المحتوى الدراسي ي

إطارها( .مارزانوح)216:2000

التدريس باستخدام نموذج مارزانو( :مارزانوح)216-224:2000
ذار مارزانو أنه يوجد ل ة نماذج أو

ور للت طيط ألبعاد التعلم يست دمها المعلم عند

اوعداد للتدريس لمحتوى معيش تتم ف يما يلي :
النموذج األول  :االهتمام بالمعرفة والتركيز عليها Focus on Knowledge:
يتاوش هذا النموذج مش عدة طوا

وهي اما يلي :

 -1ال طوة األول  :يحدد المعلم المعلوما

المراد تدريسها وال طوا

والتي سياوش الترايز عليها ي الدرس )) .البعد ال اني ))

والعمليا

المرتبطة بها

 -2ال طوة ال انية  :ي تار المعلم المهام التي تسهم ي تعميق المعر ة و بلها وتحديد
األنشطة والتعزي از ح بحي

يسهم ذلك ي هم التلميذ للمعلوما

 -3ال طوة ال ال ة  :ي تار المعلم مهام ذا

الموجودة ي ال طوة األول .

معن للست دام والتطبيق ((اي يتحبق البعد

الرابص)) والتي تسهم ي تدعيم وتعميق ال هم للمعلوما

واوجراةا

الموجودة ي ال طوة األول .

عندما يست دم المعلم هذا النموذج ياوش ترايز وهد ه عل البعد ال انيح وبالتحديد ال ا
بااتساب المعلوما

معر ة تبريرية وطريبة تبديمها ((أي المعر ة اوجراجية))ح ولتحبيق الهد

ي تار المعلم أنشطة تساعد عل

المعلوما

ب ورة ذا

منه

السابق

توسيص المعر ة و بلها وهذا يعبر عش ((البعد ال ال )) م يبدم

معن بدرجة أابرح اي يتحبق البعد الرابص.
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خصائص النموذج األول:

 الم اهيم والمبادئ تم ف النبطة المهمة.
 يتم الترايز عل

أنشطة تعميق و بف المعر ة ب ورة أابر مش التىايد عل

المغزى ي االست دام.

المهام ذا

النموذج الثاني :التركيز على الموضوعات والقضايا Focus on Issues :
يتاوش هذا النموذج مش عدة طوا

وهي اما يلي :

 -1ال طوة األول  :يحدد المعلم المو وع أو الب يةح م يحدد المهمة ذا
التي ترتبط بها(( .البعد الرابص))

 -2ال طوة ال انية  :يحدد المعلم الم اهيم واوجراةا

وتمام وانجاز المهمة باست دام ذو معن للمعر ة.

المعن للمعلوما

والمها ار ((معر ة تبريرية واجراجية)) اللزمة

 -3ال طوة ال ال ة  :يحدد المعلم األنشطة التعميبية المو حة واللزمة وتمام العمف .
((البعد ال ال ))

عند است دام هذا النموذج يتم الترايز يه عل البعد الرابصح حي

يتم التىايد عل تحديد ق ية

لها علقة بال ارة العامة للوحدة الدراسيةح م يبرر المعلم ما هي نوعية االست دام ذو المعن

الذي يماش اقتراحه لهذ المهمة والذي يرتبط بالمو وع.
خصائص النموذج الثاني:
 ياوش الترايز هنا عل ا تيار المهمة.
 ااتساب المعر ة وتااملها يعد هد

انوي.

النموذج الثالث :التركيز على استكشاف التلميذ:

Focus on Student Exploration:
يتاوش هذا النموذج مش عدة طوا

وهي اما يلي :

 -1ال طوة األول  :يحدد المعلم مجموعة الم اهيم واوجراةا
سياوش الترايز عليها ي الدرس.

والمها ار

))البعد ال اني)) التي

 -2ال طوة ال انية  :يحدد المعلم األنشطة التعميبية والتو يحية ((البعد ال ال )) المرتبطة والتي
تساعد التلميذ عل

هم المعلوما

والمها ار ذا
81

العلقة بالمعر ة التبريرية واوجراجية.

 -3ال طوة ال ال ة  :يحدد المعلم مجموعة مش الطراجق لمساعدة التلميذ عل ا تيار وانتباة مهام
تست دم المعر ة است داماً ذا معن (( .البعد ال ال ))

يراز هذا النموذج عل ترك ال ر ة للتلميذ ألش ي تار اف منهم المهمة التي يرغب يها أو

المشروع الذي ينوي عملهح وهنا ياوش دور المعلم هو المساعدة ي ا تيار المشاريصح وعليه أش
يشجعهم عل ااتشا

مو وعا

جديدةح وأسجلة مهمة تنبص مش الدرس المبرر.

خصائص النموذج الثالث:
داما ذا معن .
 تنوع المهام والمشاريص التي تست دم المعر ة است ً
ابير مش زمش الدرس ونجاز المهام أو المشروعا
 ي
وقتاً اً

التي ي تارها التلميذ.

مما سبق نلحظ أش مارزانو يترك للمدرس الحرية ي ا تيار النموذج الذي ي ار مناسباً سواة لمو وع
الدرس أو لطبيعة تلميذ أو ألي اعتبا ار

بدورها الهد

ي إاساب للتلميذ المعلوما

تربوية أ رىح المهم أش تتحق أبعاد نموذجهح وأش تحبق
والمها ار التي ت يدهم ي حياتهم المستببلية.

أهمية استخدام نموذج مارزانو في عمليات التعليم والتعلم:
يعتبر نموذج مارزانو ترجمة تطبيبية عملية لمجمف

استمد منها النموذج أبعاد ح والتي تم ف أحد
والمتم لة ي نظريا

المشال ح ونظريا

اج

وممي از النظريا

التربوية التي

وأهم ما وجد عل الساحة التربوية التعليمية مش نظريا

المخح والتعلم التعاونيح والتعلم المتمراز حوف

التعلم المتسق مص وظاج

التعلم البناجي والتعلم ال وق معر يح و راجط الم اهيمح مما يبود إل االعتباد باش

نموذج أبعاد التعلم مش المماش اش يعيش عل ر ص مستوى تح يف الطلبة وتنمية مها ار الت اير لديهم
وقد أاد قطامي ( )2007أش نموذج مارزانو
وتطبيباتهاح واست دام المها ار

مم بعناية مهام أداجية تتيح للمتعلم هم المعر ة

التعاونية ي الحياة اليومية .ويرى مارزانو أش الا ير مش المعلميش

يجهلوش األساليب التعليمية الحدي ةح واش اانوا يعر ونها إنهم يعتبدوش أش است دامها يحتاج إل وق

وجهد ابيريشح وهم محدودوش بمنهاج و ترة زمنية ال يجوز ت طيهاح اما أش األساليب التي تسمح
قد ال يستطيعوش السيطرة عليهاح ي

يدا مش ال و
بالنبا ت ير مز ً
للمحا ظة عل هيبتهم أمام الطلبة ( .قطاميح)99:2007

80

لوش عدم ال وض ي غمارها

ومش هنا تت ح أهمية إحاطة المعلميش بىساليب التدريس الحدي ةح وبالوق

التغلب عل ما يعتريهم مش م او

ذاته أساليب

جراة تطبيبهاح والسعي وقناع المعلميش والطالبيش بالنظر إل

المعر ة عل أساس أنها وسيلة لغايا

المبر ار الدراسية( .مارزانوح) 9:1998

إنتاجية وليس بط لمجرد الح وف عل درجا

و ي هذا اوطار يسع نموذج مارزانو لتحبيق ل ة أهدا
 تزود المعلميش بإطار لتطوير وتنظيم إستراتيجيا

عالية ي

هي :
التدريس التي يست دمونها بحي

تعلما ذا معن .
ياوش أساسها جعف التلميذ يمارسوش أنما ً
طا مش الت اير تاسبهم ً
 إاساب المعلميش مهارة تاامف النماذج التدريسية الرجيسية مص بع ها.
عالة لت طيط وتوزيص المنهج التعليميح بحي

 تزود المعلميش بعمليا
المدروسة.

ويساعد نموذج مارزانو عل

تتاامف يه البحو

و ص طة التعليم تد ف ي االعتبار الجوانب األساسية للتعلم وهو

مناسب تماماً لو ص طة تعليمية.

فوائد تطبيق نموذج مارزانو :

وذكر صالح وبشير ()2005الفوائد التي يمكن الوصول إليها من خالل تطبيق نموذج مارزانو ألبعاد

التعلم فيما يلي :

 -1ر ص مستوى استيعاب الطلبح و همهم للمواد التعليميةح وبذلك تحسيش وتسريص عمليا
 -2تنمية قد ار

الطلب الذهنيةح وااسابهم المها ار

والعمليا

م اريش ومنتجيش.

العبلية التي تجعف منهم طلباً

 -3إيجاد بيجة تعليمية جديدة وناجحة ب ار متجدد يسهم ي إاساب الطالبيش مها ار
ومتوا بيش اجتماعياً.

 -4تعليم الطلب اي ية البح
 -5علج حاال

ال ع

الحياة

عش المعر ة والح وف عليها وااتسابها.

الدراسي بطريبة علمية تربوية.

 -6تو ر طرق إ راجية للعملية التعليمية تر ص مش ا اةتها ونجاحها.

 -7تغير نظرة الطالب تجا التعليم مش مجرد الح ظ والتلبيشح إل
التحديا ح والتعلم للحياة.

 -8بناة ب ار ميدانية ذا

التعلم.

معن و لة بالحياة ارج نطاق المدرسة.

االستمتاع بالدراسة وتببف

 -9تطوير أداة المعلم لتبديم تعلماً ينهض بالطالب وينميه مش جميص جوانبه.

 -11تطوير وتنمية مها ار الت اير الم تل ة عند الطالبيش.
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الفصل الرابع :

إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة مجتمع الدراسة عينة الدراسة أدوات الدراسة متغيرات الدراسة إجراءات الدراسة -المعالجات اإلحصائية

الفصل الرابع  :إجراءات الدراسة
تتناوف الباح ة ي هذا ال

ف اوجراةا

المنهجية التي أتبع

ي هذ الدراسةح مش حي

المنهج الذي تم است دامهح واي ية تحديد مجتمص الدراسة وعينتهاح و طوا
دقها و باتهاح ومش م توجه

الباح ة للتحد

أساليب المعالجة اوح اجية التي است دم

ال

الدراسة تب ي أ ر برنامج الاور

السابص األساسي؛ لذلك اتبع

المتاا جتيشح وتعر
تجريبيةح حي
ت

ي تنمية مها ار

وال

أبعاد التعلم لمارزانو لدى طالبا

الباح ة المنهج شبه التجريبي الت ميم ذو المجموعتيش

الباح ة المنهج شبه التجريبي  :هو دراسة العلقة بيش متغيريش عل ما هما عليه ي الواقص

دوش التحام ي المتغي ار ح حي
ت

المتبعة ي تطبيق هذ األدوا

ي تحليف البيانا ح وهي عل النحو التالي:

أوالً  :منهج الدراسة
تهد

عش اوجراةا

بناة أدواتهاح والتىاد مش

ص الطالبا

تم تطبيق ا تبار قبلي وبعدي لعينتي الدراسة إحداهما

ابطة واأل رى

ي المجموعتيش إل ا تبار قبلي للتحبق مش تاا ؤهما قبف التجربةح م

ص المجموعة التجريبية للتعليم باست دام برنامج الاور ح بينما تدرس المجموعة ال ابطة

باست دام الطريبة المعتادة ي التدريس (المعتادة)ح م ت

ص المجموعتيش ال تبار بعدي .والشاف رقم

( )4-1يو ح الت ميم المتبص ي هذ الدراسة:
اختبار قبلي لمهارات أبعاد
التعلم لمارزانو
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

التدريس باستخدام
برنامج الكورت

التدريس باستخدام
الطريقة المعتادة

اختبار بعدي لمهارات أبعاد
التعلم لمارزانو

شكل رقم ( )4-1التصميم شبه التجريبي للدراسة
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ثانياً  :مجتمع الدراسة

يم ف مجتمص الدراسة مش جميص طالبا

السابص األساسي ي جميص مدارس قطاع غزة

ال

(واالة – حاومة – ا ة) واللواتي يدرسش مادة العلوم ي ال

 )2014وقد بلغ عددهش ( )18660طالبة حسب إح اةا

ثالثاً  :عينة الدراسة

تم ا تيار عينة الدراسة بالطريبة الب دية حي

السابص األساسي مش مدرسة بنا

ف األوف للعام الدراسي (2013-

و ازرة التربية والتعليم العالي –غزة.

تاون

ر ح اوعدادية (ج) للججا

مش ( )80طالبة مش طالبا

ال

بمحا ظة ر ح للعام الدراسي (2013-

 )2014موزعة عل شعبتيشح وقد تم ا تيار العينة بالطريبة العشواجية مش المدرسة.
وقسم

مجموعتيش :إحداهما تم ف المجموعة التجريبية التي درس

العينة إل

الاور للت اير وبلغ عددهم ( )40طالبةح وهي تم ف طالبا

()2ح واأل رى تم ف المجموعة ال ابطة والتي درس
( )40طالبةح وهي تم ف طالبا
المجموعتيشح حي

وهو ما أبرزته اشو

ال

السابص ي المدرسة شعبة رقم

باست دام الطريبة المعتادة المعتادة وبلغ عددهم

السابص ي المدرسة شعبة رقم ()1ح وتم التىاد مش تاا ؤ

يوجد تجانس للطالبا
األحواف لطالبا

ال

باست دام برنامج

ي المستوى االجتماعي واالقت ادي والتح يف الدراسي؛

العينةح حي

العينة مش منطبة جغ ار ية واحدة.

أش طالبا

رابعاً  :أداة الدراسة

تتم ف أداة الدراسة ي إعداد ا تبار مها ار أبعاد التعلم لمارزانو وهو اما يلي:

 اختبار مهارات أبعاد التعلم لمارزانو :قام

متعددح تاون

الباح ة ببناة ا تبار مو وعي لمها ار
ورته النهاجية مش ( )20برةح حي

أبعاد التعلم لمارزانو مش نوع اال تيار مش
لاف مهارة أربص ب ار

ولاف برة ل

بداجف  .واست دم اال تبار لبياس تاا ؤ المجموعتيش قبف تطبيق التجربةح ولمعر ة مدى وجود روق بيش
المجموعتيش ال ابطة والتجريبية بعد االنتهاة مش تطبيق التجربة.
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خطوات بناء االختبار :
 -1الهدف من تصميم االختبار :

ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو ي هذ الدراسة إل

يهد

ال مسة التي و عها مارزانو والمتم لة ي (االتجاها

قياس مستوى مها ار

واودرااا

اويجابية نحو التعلم – ااتساب

وتاامف المعر ة – تعميق المعر ة و بلها – االست دام ذي المعن للمعر ة – عادا

لدى طالبا

السابص األساسي وذلك لإلجابة عل تساؤال

ال

أبعاد التعلم
العبف المنتجة)

الدراسة.

 -2بناء قائمة مهارات أبعاد التعلم لمارزانو :
قام

الباح ة باالطلع عل األدب التربوي والدراسا

(الت اينة  )2011و ( أحمد )2011؛ لبناة قاجمة مها ار
مها ار وهي (االتجاها

واودرااا

الساببة المتناولة لهذا المجاف ادراسة

أبعاد التعلم لمارزانو وتم است ل

مسة

اويجابية نحو التعلم – ااتساب وتاامف المعر ة – تعميق المعر ة
العبف المنتجة) ملحق رقم (.)5

و بلها – االست دام ذي المعن للمعر ة – عادا

 -3بناء فقرات االختبار :
قام

الباح ة ببناة ب ار

ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو ملحق رقم ( )2والماوش مش ( )20برة

مش نوع اال تيار مش متعدد مش نوع اال تيار مش ل

مها ار ح لاف مهارة تم ت
يلي:

 -تبارب عدد ال ب ار

ي

أربص ب ار

وقام

بداجفح وتم توزيص اال تبار عل

الباح ة عند

ياغة ب ار

مس

اال تبار بمراعاة ما

ي اف مجاف

 تم يف ب ار اال تبار لمها ار أبعاد التعلم المراد قياسها تغطية ب ار اال تبار للوحدة المراد تدريسها ( ال-

حة ب ار اال تبار علمياً ولغوياً

ومش م قام

الباح ة بتبديم عدة تعليما

اج

ال يزياجية للمادة )

 مناسبتها لمستوى الطالبا -البيانا

األولية للطالبة  :االسم – ال

 -تعليما

ا ة بو

 -تعليما

ا ة باوجابة عش ب ار

الحف .

ي ال

حة األول ح روعي عند اتابتها ما يلي :

– الشعبة

ب ار اال تبار  :عدد ال ب ار وعدد البداجف
اال تبار  :تم إعطاة الطالبا
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ارة مبسطة عش طريبة

وبعد عرض اال تبار عل مجموعة مش المحاميش الم ت يش ي مجاف المناهج وطرق تدريس العلوم

وبعض مشر ي ومعلمي العلوم ملحق رقم ()4؛ وذلك الستطلع آراجهم حوف ب ار
ورته النهاجية بعد إجراةا

اعتماد اال تبار ي

التعديل

التحايم .ملحق رقم ( )6اال تبار ب ورته النهاجية.

ي

اال تبارح وتم

وة آراة السادة أع اة لجنة

 -4تجريب االختبار :
بعد إعداد ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو تم تطبيق اال تبار عل عينة استطلعية وتم ل
ال

شعبة رقم ( )3لطالبا

السابص األساسي ي مدرسة بنا

( )40طالبة وبعد الت حيح تم إسباط ( )10طالبا
وذلك يوم السب

وقوامها

العينة االستطلعية عل ( )30طالبةح

الموا ق ( (2013/10/5ي الح ة ال انية وقد تم ا تيار العينة االستطلعية

بالطريبة العشواجيةح حي
 -الاش

ت ل

ر ح اوعدادية ج للججا

ي

أجري

التجربة االستطلعية ال تبار مها ار أبعاد التعلم لمارزانو بهد :

عش مدى و و التعليما

 -التىاد مش

دق اال تبار و باته

 -حساب معامل

واألسجلة

السهولة والتمييز ل ب ار اال تبار

 -تحديد الزمش الذي تستغرقه إجابة اال تبار عند تطبيبه عل عينة البح

األساسية

 -5تحديد زمن االختبار :
حي

ي

وة التجربة االستطلعية تبيش بىش الزمش المناسب لتطبيق اال تبار هو ( )50دقيبةح

تم تسجيف الزمش الذي استغرقته أوف طالبة وأ ر طالبة .ومش م حساب متوسط الزمش المستغرق

لتن يذ اال تبار وذلك باست دام المعادلة اآلتية (عطارح: )95:2013

زمش اال تبار

زمش أوف  5طالبا

 +زمش أ ر  5طالبا

=

=

ولبد ااش الزمش الذي استغرقته أوف  5طالبا

10

( )45دقيبة وأ ر  )55( 5دقيبة .وبى ذ المتوسط

أ بح الزمش الالي لل تبار ) (50دقيبة.
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 -6تصحيح االختبار :
تم إعطاة اف برة ي اال تبار درجة واحدة وتبلغ ب ار

الطالبا

تتراو بيش (

اال تبار ) (20برة وبذلك ت بح درجا

ر – )20

 -7صدق اختبار أبعاد التعلم لمارزانو :
يب د ب دق اال تبار بىش يحبق اال تبار ما و ص لبياسهح ولحساب ال دق اتبع

ال دق الظاهري  :قام

الباح ة التالي:

الباح ة قبف التطبيق االستطلعي بعرض اال تبار ب ورته األولية عل

المحاميش ذوي اال ت ا

وال برة ي المناهج وطرق التدريس العلوم والريا يا

ملحق رقم ( .)4وطلب منهم إبداة الرأي حوف
وبناة عل
مها ار اال تبار.
ً
ورته النهاجية ملحق رقم ()6ح م قام

ي جامعا

غزة

لحية اف برة ومدى ملةمتها لاف مهارة مش

ما أبدا المحاموش مش ملحظا  .تم تعديف اال تبار وا راجه ي
دق االتساق الدا لي أي مدى االرتباط بيش

الباح ة بإيجاد

درجة اف مهارة والدرجة الالية لل تبارح واذلك مدى االرتباط بيش درجة اف برة والدرجة الالية

لل تبارح واذلك مدى االرتباط درجة بيش اف برة والدرجة الالية للمهارة التي تنتمي إليها .وسيتم
عرض اف واحدة عل حدة :

 معامف االرتباط بيش اف مهارة والدرجة الالية ال تبار أبعاد التعلم لمارزانو :
قام

الباح ة باست دام برنامج  SPSSوحساب معامف ارتباط اف مهارة والدرجة الالية

ال تبار أبعاد التعلم لمار ازنو وهي اما يو حها الجدوف رقم ()4-1
جدول رقم ((4-1

معامالت االرتباط بين كل مهارة والدرجة الكلية الختبار أبعاد التعلم لمارزانو

المهارات

عدد الفقرات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

اكتساب وتكامل المعرفة

4

0.70

دالة **

تعميق المعرفة وصقلها

4

0.76

دالة **

االستخدام ذي المعنى للمعرفة

4

0.67

دالة **

عادات العقل المنتجة

4

0.86

دالة **

** قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01=αودرجة حرية ( )78تساوي ()0.25
* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05=αودرجة حرية ( )78تساوي ()0.21
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يت ح مش الجدوف السابق أش جميص المها ار

مرتبطة مص الدرجة الالية لل تبار ارتباطاً ذو داللة

الباح ة بالتطبيق عل عينة الدراسة .وقد قام

اويجابية

إح اجية عند ( )0.01وهذا يدف عل أش اال تبار يمتاز ب دق االتساق الدا لي األمر الذي يطمجش
نحو التعلم حي

الباح ة بتجاهف مهارة االتجاها

واودرااا

أنها معامف ارتباطها مص الدرجة الالية = (.)1

 معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية الختبار أبعاد التعلم لمارزانو :
قام

الباح ة باست دام برنامج  SPSSوحساب معامف ارتباط اف برة مش ب ار اال تبار مص

الدرجة الالية لل تبار وهي اما يو حها الجدوف رقم ()4-2
جدول رقم ((4-2

معامالت االتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار أبعاد التعلم لمارزانو مع الدرجة الكلية لالختبار

رقم السؤال معامل االرتباط مستوى الداللة رقم السؤال

معامل االرتباط مستوى الداللة

5

0.59

دالة **

13

0.46

دالة **

6

0.38

دالة *

14

0.53

دالة **

7

0.53

دالة **

15

0.50

دالة **

8

0.38

دالة *

16

0.59

دالة **

9

0.39

دالة *

17

0.62

دالة **

10

0.48

دالة **

18

0.67

دالة **

11

0.40

دالة *

19

0.02

غير دالة

12

0.47

دالة **

20

0.50

دالة **

** قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01=αودرجة حرية ( )78تساوي ()0.25
* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05=αودرجة حرية ( )78تساوي ()0.21

يت ح مش الجدوف أش جميص ال ب ار مرتبطة مص الدرجة الالية ارتباطاً داالً داللة إح اجية عند مستوى

داللة ( 0.05و )0.01عدا ال برة ) )19وهذا يدف عل أش اال تبار يمتاز ب دق االتساق الدا لي
81

األمر الذي يطمجش الباح ة بالتطبيق عل عينة الدراسةح وقد قام
اويجابية نحو التعلم حي

واودرااا

الباح ة بتجاهف مهارة االتجاها

أنها معامف ارتباط براتها مص الدرجة الالية = (.)1

 معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي إليها الختبار أبعاد التعلم لمارزانو :
قام

الباح ة باست دام برنامج  SPSSوحساب معامف ارتباط اف برة مش ب ار اال تبار مص

والدرجة الالية للمهارة التي تنتمي إليها وهي اما يو حها الجدوف رقم ()4-3
جدول رقم ((4-3

معامالت االتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار أبعاد التعلم لمارزانو مع الدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي إليها

رقم السؤال

معامل االرتباط

مستوى الداللة

رقم السؤال

معامل االرتباط

مستوى الداللة

مهارة اكتساب وتكامل المعرفة
5

0.71

دالة **

7

0.54

دالة **

6

0.60

دالة **

8

0.48

دالة **

مهارة تعميق المعرفة وصقلها
9

0.55

دالة **

11

0.56

دالة **

10

0.43

دالة *

12

0.72

دالة **

مهارة االستخدام ذي المعنى للمعرفة
13

0.65

دالة **

15

0.70

دالة **

14

0.69

دالة **

16

0.63

دالة **

مهارة عادات العقل المنتجة
17

0.65

دالة **

19

0.53

دالة **

18

0.79

دالة **

20

0.69

دالة **

** قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01=αودرجة حرية ( )78تساوي ()0.25
* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05=αودرجة حرية ( )78تساوي ()0.21
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يت ح مش الجدوف أش جميص ال ب ار مرتبطة مص الدرجة الالية ارتباطاً داالً داللة إح اجية عند مستوى

داللة ( 0.05و )0.01وهذا يدف عل أش اال تبار يمتاز ب دق االتساق الدا لي األمر الذي يطمجش
الباح ة بالتطبيق عل عينة الدراسةح وقد قام
ارتباطها مص الدرجة الالية = (.)1

الباح ة بتجاهف ال ب ار

أنها معامف

مش ( )1-4حي

 -8ثبات االختبار :
يب د ب با

ن س الطالبا

اال تبار أش يعطي اال تبار ن س النتاجج إذا تم إعادة تطبيبه مرة أ رى عل

بعد ترة زمنية .حي

قام

الباح ة بإعادة تطبيق اال تبار عل

االستطلعية بتاريخ ) (2013/10/19ومش م قام

التطبيق ال اني؛ ويجاد معامف ال با ح واان
اال تبار.

ن س العينة

بإيجاد االرتباط بيش نتاجج التطبيق األوف ونتاجج

قيمة (ر=  (0.77وهي قيمة تطمجش الباح ة ب با

 -9تحليل نتائج اختبار أبعاد التعلم لمارزانو :
بعد قيام الباح ة بتطبيق ا تبار أبعاد التعلم عل العينة االستطلعيةح قام

وذلك بهد
.i

معر ة معامف السهولة ومعامف التمييز لاف برة مش ب ار اال تبار.

بتحليف النتاجج

معامل السهولة ألسئلة اختبار مهارات أبعاد التعلم لمارزانو :
ي يد معامف السهولة ي إي ا مدى سهولة أو

النسبة المجوية مش الطالبا

معامف السهولة

وااش الهد

اللواتي أجبش عش السؤاف إجابة

=

عدد الطالبا

حيحةح ويتم إيجاد بالمعادلة التالية:

اللواتي أجبش عش السؤاف إجابة

عدد الطالبا

مش حساب درجة السهولة ل ب ار

عوبة سؤاف ما ي اال تبارح وهو عبارة عش

حيحة

الالي

اال تبار هو حذ

ال ب ار

التي تبف درجة

عش ()%20ح أو تزيد عش ) (%80وجدوف رقم ( )4-4يو ح قيم معامف السهولة .

عوبتها

(علياش وآ روشح)170:1998

10

.ii

معامل التمييز الختبار مهارات أبعاد التعلم لمارزانو :
يرتبط معامف التمييز إل درجة ابيرة بمعامف السهولةح إذا ااش الغرض مش اال تبار هو أش

ي رق بيش البادريش مش الطلبة وأولجك األقف قدرةح إش السؤاف المميز هو ما يبود إل
الهد

هذا الغرضح

مش معامف التمييز هو تحديد مدى اعلية سؤاف ما ي التمييز بيش الطالب ذو البدرة العالية

والطالب ال عي

بالبدر ن سه الذي ي رق اال تبار بينهما ي الدرجة النهاجية ب ورة عامة.

(عطارح)93:2011
وقام

الباح ة بتبسيم الطالبا

ح لش عل أعل الدرجا
ح لش عل أدن الدرجا
واست دم

إل مجموعتيش عليا

م

ي اال تبارح ومجموعة دنيا

ي اال تبارح وقد بلغ عدد طالبا

( )%27مش مجموع الطالبا
م

وهش اللواتي

( )%27مش مجوعة الطالبا

اف مجموعة ( )8طالبا .

اللواتي

الباح ة لحساب معامف التمييز لاف برة مش ب ار اال تبار المعادلة التالية :

معامف التمييز = (عدد طالبا
طالبا

ال جة العليا اللواتي أجبش عش السؤاف إجابة

ال جة الدنيا اللواتي أجبش عش السؤاف إجابة

حيحة – عدد

حيحة )  /عدد إحدى المجموعتيش

يتراو معامف التمييز مش ( )1-0ح والما اقترب مش الواحد ال حيح ااش السؤاف أا ر تميي اًز والهد
مش إيجاد معامف التمييز هو حذ

السؤاف الذي معامف تمييز أقف مش ( )%20ألنه يعتبر

وجدوف رقم ( )4-4يو ح قيم معامف السهولة ( .محمودح)281:2000

12

عي .

جدول رقم ()4-4

درجة سهولة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار أبعاد التعلم لمارزانو

رقم السؤال

معامل

السهولة

معامل التميز رقم السؤال

معامل التميز

معامل

السهولة

5

0.53

0.62

13

0.63

0.62

6

0.50

0.37

14

0.73

0.25

7

0.53

0.75

15

0.73

0.37

8

0.60

0.62

16

0.66

0.75

9

0.60

0.25

17

0.56

0.87

10

0.60

0.62

18

0.63

0.62

11

0.53

0.62

19

0.63

0.37

12

0.53

0.62

20

0.70

0.75

و ي ما ي

ال ب ار

مش ( )4-1التي تتبص لمهارة االتجاها

واودرااا

اويجابية نحو التعلمح بد

تم تجاهلهم؛ ألش قيم معامف السهولة ومعامف التمييز لديهم تامةح ويت ح مش الجدوف السابق أش

معامف السهولة يتراو مش ()0.73 – 0.50ح اما يت ح أش معامف التمييز يتراو مش (– 0.25

 )0.87لذلك تعتبر جميص ب ار اال تبار مناسبة و ي الحد المببوف إح اجياً.

تكافؤ مجموعتي الدراسة :
قام

الباح ة بالتىاد مش تاا ؤ المجموعتيش التجريبية وال ابطة ي اال تبار الببلي ال تبار

أبعاد التعلم لمارزانو الذي تم تطبيبه ي الح ة ال ال ة بتاريخ ()2013/11/16ح مش لف است دام

برنامج  SPSSوحساب ا تبار "

" للمجموعتيشح ويتبيش التاا ؤ ي جدوف رقم ()4-5
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جدول رقم ()4-5

نتائج اختبار " ت " في التطبيق القبلي الختبار أبعاد التعلم لمارزانو لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر توظيف
برنامج الكورت في تنمية أبعاد التعلم لمارزانو

المتغير
مهارة

االتجاها
واودرااا

اويجابية

المجموعة

العدد

المتوسط

التجريبية

40

3.45

ال ابطة

40

3.58

الداللة
االنحراف
قيمة (ت)
اإلحصائية
المعياري
0.74

0.63

0.80

غير دالة

نحو التعلم
مهارة
ااتساب
وتاامف

المعر ة
مهارة
تعميق

المعر ة

و بلها
مهارة
االست دام

ذي المعن

للمعر ة
مهارة

عادا

العبف

المنتجة
الدرجة
الالية

التجريبية

40

1.05

0.84

ال ابطة

40

0.88

0.72

التجريبية

40

0.95

0.81

ال ابطة

40

0.85

0.80

التجريبية

40

1.53

1.03

ال ابطة

40

1.53

0.90

التجريبية

40

1.25

0.95

ال ابطة

40

1.13

0.91

التجريبية

40

8.23

1.76

ال ابطة

40

7.95

1.64

0.99

0.55

0.00

0.59

0.72

** قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01=αودرجة حرية ( )78تساوي ()2.37
* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05=αودرجة حرية ( )78تساوي ()1.66
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غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يت ح مش الجدوف السابق أنه ال توجد روق دالة إح اجياً عند مستوى الداللة ( )0.05 > αبيش

درجا

ي المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة مما يدف عل تاا ؤ المجموعتيش.

الطالبا

 -10التطبيق النهائي لالختبار :
قام

الباح ة بتطبيق اال تبار ب ورته النهاجية عل عينة الدراسة حي

( )40طالبة مش طالبا

ال

السابص ي مدرسة بنا

بلغ

اف مجموعة

ر ح اوعدادية (ج) للججا ح بتاريخ

( (2013/12/21ي الح ة األول .

خامساً  :متغيرات الدراسة

الدراسة عل المتغي ار التالية:

اشتمل

المتغير المستقل  :تتم ف ي طريبة التدريس حي

ستدرس المجموعة التجريبية باست دام برنامج

الاور لتعليم الت اير والمجموعة ال ابطة ستدرس بالطريبة العادية.

المتغير التابع  :يتم ف ي أبعاد التعلم لمارزانوح والذي سيبيسه ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو التي قام
الباح ة بإعداد .
سادساً  :إعداد دليل المعلم
قام

الباح ة بدمج مها ار

الاور

(اوبداع) ي م موش الوحدة ال ال ة ( ال
لل

وأهدا

السابص األساسيح وقام
مها ار

الاور ح وأر ب

اج

الجزة األوف (توسعة مجاف اودراك) والجزة الرابص
ال يزياجية للمادة ) مش اتاب العلوم الجزة األوف

الباح ة بإعداد دليف للمعلمح و ح

برنامج الاور ح وطريبة سير الدروسح وشر م
الباح ة دليلً للطالبة يحتوي عل بطاقا

يه األهدا

السلواية للوحدةح

ف للدروس بدمجها مص برنامج

عمف لاف درسح وقام

الباح ة بعرض

دليف المعلم والطالب عل مجموعة مش المحاميش والم ت يش ي المناهج وطرق التدريس ملحق رقم

( )4وتو ل

بعد التعديف إل دليف المعلم المو ح ي ملحق رقم (.)7

15

سابعاً  :إعداد دليل الطالب
قام

الباح ة بت ميم أوراق عمف للطالبا ح حي

غل

الاراسة العملية اوجراجية للح ة .و

لاف درس ولاف تلميذ اراسة ملونة

تو ح النبطة األساسية للدرسح اما تعرض بنوداً للتدريبح ويو ص شاف م ور ي العادة عل
تطبيبية عل

وجمع

األهدا

لاف درس ورقة عمف راع

المعر ية للدرس وأسجلة ومواق

أوراق العمف ي دليف الطالب ملحق رقم ()8

ثامناً  :خطوات الدراسة

 -1اوطلع عل األدب التربوي والدراسا
ومها ار أبعاد التعلم لمارزانو.

تطبيبية عل

األهدا

يه

الت ايرية ي الدرسح

الساببة المتعلبة حوف برنامج الاور

 -2إعداد قاجمة بىبعاد التعلم لمارزانو وا تيار المها ار
بالم ت يش.

 -3إعداد ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو وعر ه عل

ياغة أسجلة

ي مادة العلوم

التي ستجرى عليها الدراسة باالستعانة
محاميش للتىاد مش

دقه و باته واجراة

التعديل .

 -4إعداد دليف للمعلم و عر ه عل المحاميش لتحايمه واجراة التعديل .
 -5تطبيق اال تبار عل عينة استطلعية للتىاد مش ال دق وال با

 -6ا تيار عينة الدراسة وتبسيمهم إل مجموعتيش تجريبية و ابظة.

لل تبار.

 -8تطبيق ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو قبلياً عل المجموعتيش ور د النتاجج.
 -9البيام بتدريس وحدة ال
الاور

اج

ال يزياجية للمادة للمجموعة التجريبية مص توظي

ي دروس الوحدة ويتم تدريس ن س الوحدة للمجموعة ال ابطة بالطريبة المعتادة .

 -11تطبيق ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو بعدياً عل المجوعتيش ور د النتاجج.
 -11معالجة النتاجج إح اجياً للتحبق مش

حة ر يا

 -12تحليف وت سير النتاجج التي تم التو ف إليها.
 -13تبديم التو يا

والمبترحا .
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الدراسة.

برنامج

تاسعاً  :المعالجات اإلحصائيــــــــــــة
 قام

الباح ة بتوظي

ي معالجة بيانا
 )aإيجاد

برنامج الحزم اوح اجية SPSS

) ) Statistical Package for Social Sciences

الدراسة وذلك عل النحو التالي :

دق االتساق الدا لي ال تبار أبعاد التعلم لمارزانوح حي

قام

الباح ة بإيجاد معامف

االرتباط بيش درجة اف برة مش ب ار اال تبار مص الدرجة الالية لل تبار
بإيجاد معامف االرتباط بيش اف برة مش ب ار

وقام

اال تبار مص الدرجة الالية للمهارة

التابعة لها ومعامف االرتباط بيش درجة اف مهارة مص الدرجة الالية لل تبار.
 )bا تبار "

" لعينتيش مستبلتيش؛ لبياس ال روق بيش مجموعتي الدراسة ي التطبيق الببلي

والبعدي ال تبار أبعاد التعلم لمارزانو.

 )cالمتوسط الحسابي واالنح ار
 قام

المعياري لمجموعتي الدراسة

الباح ة بإيجاد معامف السهولة ومعامف التمييز لمعر ة ب ار اال تبار المراد حذ ها

 واست دم

الباح ة معادلة معامف الاسب المعدف لبلك؛ لبياس اعلية البرنامج .
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الفصل الخامس :
نتائج الدراسة وتفسيرها

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها توصيات الدراسة -مقترحات الدراسة

الفصل الخامس  :نتائج الدراسة وتفسيرها
تعرض الباح ة ي هذا ال
وأسجلتها م قام
توظي

بمناقشتها وت سيرهاح لمعر ة درجة تحبق أهدا

برنامج الاور

ي تنمية أبعاد التعلم لمارزانو لدى طالبا

الباح ة بتبديم بعض المبترحا

نتائج السؤال األول :
ين

السؤاف األوف عل

األساسي ؟ "

والتو يا

المتعلبة بنتاجج الدراسة.

الباح ة باوطلع عل الدراسا

أبعاد التعلم لمارزانو الواجب تنميتها لطالبا

مها ار

ألبعاد التعلم لمارزانوح م قام

وطرق التدريس للتىاد مش

الدراسة المتم لة ي معر ة اعلية
ال

السابص األساسيح وقام

 " :ما أبعاد التعلم لمارزانو الواجب تنميتها لدى طالبات الصف السابع

ولإلجابة عل هذا السؤاف قام
مها ار

ف نتاجج الدراسة التي تو ل

إليها والمتعلبة ب ر يا

الدراسة

ال

الساببة واألدب التربويح الست ل

السابص األساسيح وبعد است ل

بتعري ها إجراجياً م عر ها عل
حتها تو ل

حتهاح وبعد جمعها والتىاد مش

أبعاد التعلم لمارزانو المو حة ي ملحق رقم (.)5

مس

الم ت يش ي المناهج

الباح ة إل قاجمة مها ار

نتائج السؤال الثاني :
ين

السؤاف ال اني عل  " :ما فاعلية توظيف برنامج الكورت في تنمية أبعاد التعلم لمارزانو في

وحدة ال

اج

ال يزياجية للمادة ي مادة العلوم لدى طالبا

ولإلجابة عل هذا السؤاف ياوش مش لف اوجابة عل

ال

السابص األساسي ؟ "

رض الدراسة والذي ين

عل " ال توجد

فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05≤ αبين متوسطات درجات الطالبات في
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار أبعاد التعلم لمارزانو تعزى للمجموعة

التي درست باستخدام برنامج الكورت "
وللتحبق مش

حة ال ر ية قام

الباح ة باست دام برنامج  SPSSلحساب ا تبار"

" لعينتيش

مستبلتيش لمعر ة داللة ال روق بيش متوسط أداة المجموعتيش التجريبية وال ابطة ي التطبيق البعدي

ال تبار أبعاد التعلم لمارزانو  .وقد ظهر النتاجج اما يلي :
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أوالً بالنسبة لمهارة االتجاهات واإلدراكات اإليجابية نحو التعلم :
جدول رقم ()5-1

نتائج اختبار "ت" في مهارة االتجاهات واإلدراكات اإليجابية نحو التعلم

المتوسط

المهارة

المجموعة

العدد

االتجاهات

تجريبية

40

4.00

ابطة

40

3.98

واإلدراكات اإليجابية
نحو التعلم

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.00
0.15

قيمة ت

مستوى الداللة

1.00

غير دالة عند
0.05

** قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01=αودرجة حرية ( )78تساوي ()2.37
* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05=αودرجة حرية ( )78تساوي ()1.66

يت ح مش الجدوف السابق أش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي
( )4.00وأنه ي التطبيق البعدي للعينة ال ابطة يساوي ( )3.98األمر الذي يت ح تبارب إجابة

العينةح واان

قيمة "

أنه ال توجد روق ذا

طالبا

" المحسوبة تساوي ( )1.00وهي غير دالة إح اجياً عند 0.05ح وهذا يعني

داللة إح اجية عند مستوى داللة (  ) 0.05 > αبيش متوسطا

درجا

المجموعة التجريبيةح والمجموعة ال ابطة ي ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو .وتعزو الباح ة ذلك

إل أش مهارة االتجاها

واودرااا

اويجابية نحو التعلم تبيس مدى استعداد الطالبة لتببف المعلوما

العلمية ومدى حبها لمادة العلوم واندماجها مص طرق العرض الم تل ة المست دمة ي الدرسح وهذا

االتجا موجود بن س الدرجة بيش أ راد العينة.

ثانياً بالنسبة لمهارة اكتساب وتكامل المعرفة :

جدول رقم ()5-2

نتائج اختبار "ت" في مهارة اكتساب وتكامل المعرفة

المهارة
اكتساب وتكامل
المعرفة

المتوسط

المجموعة

العدد

تجريبية

40

3.63

ابطة

40

2.15

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.86
1.35

قيمة ت

5.81

** قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01=αودرجة حرية ( )78تساوي ()2.37
* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05=αودرجة حرية ( )78تساوي ()1.66
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مستوى
الداللة

دالة **

يت ح مش الجدوف السابق أش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي

( )3.63وهو أابر مش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للعينة ال ابطة الذي يساوي ()2.15
واان

قيمة "

روق ذا

" المحسوبة تساوي ( )5.81وهي دالة إح اجياً عند 0.01ح وهذا يعني أنه توجد
درجا

داللة إح اجية عند مستوى داللة (  ) 0.01 > αبيش متوسطا

طالبا

المجموعة التجريبيةح والمجموعة ال ابطة ي ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو ل الح المجموعة التجريبية؛
وتعزو الباح ة ذلك إل أش طالبا

المجموعة اللتي درسش باست دام برنامج الاور أ بحوا ي لوش

للمعر ة بىن سهمح وي هموش المب ود مش بناة المعر ة وأ بحوا ياتش وش المعلوما

الجديدة بىن سهمح

باست دام حواس متباينةح األمر الذي زاد عندهم تبوية الذاارة للمحتوى.

ثالثاً بالنسبة لمهارة تعميق المعرفة وصقلها :

جدول رقم ()5-3

نتائج اختبار "ت" في مهارة تعميق المعرفة وصقلها

المهارة
تعميق المعرفة
وصقلها

المتوسط

المجموعة

العدد

تجريبية

40

3.40

ابطة

40

1.80

االنحراف

الحسابي

المعياري
1.03
1.13

مستوى

قيمة ت

الداللة

دالة **

6.58

** قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01=αودرجة حرية ( )78تساوي ()2.37

* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05=αودرجة حرية ( )78تساوي ()1.66

يت ح مش الجدوف السابق أش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي
( )3.40وهو أابر مش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للعينة ال ابطة الذي يساوي ()1.80
واان

قيمة "

روق ذا

" المحسوبة تساوي ( )6.58وهي دالة إح اجياً عند 0.01ح وهذا يعني أنه توجد

داللة إح اجية عند مستوى داللة (  ) 0.01 > αبيش متوسطا

درجا

طالبا

المجموعة التجريبيةح والمجموعة ال ابطة ي ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو ل الح المجموعة التجريبية؛

وتعزو الباح ة ذلك إل أش طالبا

المجموعة االتي درسش باست دام برنامج الاور أ بحوا يبدموش

الحجج المبنعة واألدلة ي المواق ح وأ بحوا يست دموش المنطق ي تحليف وجها

لديهم البدرة ي تحليف األ طاةح وترجمة الحباجق إل تعميما .
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النظرح وزاد

رابعاً بالنسبة لمهارة االستخدام ذي المعنى للمعرفة :

جدول رقم ()5-4

نتائج اختبار "ت" في مهارة االستخدام ذي المعنى للمعرفة

المهارة
االستخدام ذي

المعنى للمعرفة

المتوسط

المجموعة

العدد

تجريبية

40

3.50

ابطة

40

1.95

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.81
1.03

قيمة ت

7.42

مستوى
الداللة

دالة **

** قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01=αودرجة حرية ( )78تساوي ()2.37
* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05=αودرجة حرية ( )78تساوي ()1.66

يت ح مش الجدوف السابق أش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي

( )3.50وهو أابر مش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للعينة ال ابطة الذي يساوي ()1.95
واان

قيمة "

روق ذا

" المحسوبة تساوي ( )7.42وهي دالة إح اجياً عند 0.01ح وهذا يعني أنه توجد
درجا

داللة إح اجية عند مستوى داللة (  ) 0.01 > αبيش متوسطا

طالبا

المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة ي ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو ل الح المجموعة التجريبية؛
وتعزو الباح ة ذلك إل أش طالبا

المجموعة اللتي درسش باست دام برنامج الاور زاد لديهم نطاق

الت اير واال تراع واوبداع األمر الذي سهف لديهم حف المشال

وات اذ الب ار ار

واالستب اة العلمي

للمعر ة.
خامساً بالنسبة لمهارة عادات العقل المنتجة :

جدول رقم ()5-5

نتائج اختبار "ت" في مهارة عادات العقل المنتجة

المهارة
عادات العقل
المنتجة

المتوسط

المجموعة

العدد

تجريبية

40

3.48

ابطة

40

2.00

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.93
0.98

قيمة ت

6.86

** قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01=αودرجة حرية ( )78تساوي ()2.37
* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05=αودرجة حرية ( )78تساوي ()1.66
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مستوى
الداللة

دالة **

يت ح مش الجدوف السابق أش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي

( )3.48وهو أابر مش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للعينة ال ابطة الذي يساوي ()2.00
واان

قيمة "

روق ذا

" المحسوبة تساوي ( )6.86وهي دالة إح اجياً عند 0.01ح وهذا يعني أنه توجد
درجا

داللة إح اجية عند مستوى داللة (  ) 0.01 > αبيش متوسطا

طالبا

المجموعة التجريبيةح والمجموعة ال ابطة ي ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو ل الح المجموعة التجريبية؛
وتعزو الباح ة ذلك إل أش طالبا

المجموعة اللتي درسش باست دام برنامج الاور زاد عندهم تنظيم

الذا ح وتعليم أن سهمح وزاد عندهم الحماس واالندماج ي المواق ح وسهولة لق وابتاار الحلوف.
سادساً بالنسبة للدرجة الكلية :

جدول رقم ()5-6

نتائج اختبار "ت" للدرجة الكلية للتطبيق البعدي الختبار أبعاد التعلم لمارزانو

المهارة
الدرجة الكلية

المتوسط

المجموعة

العدد

تجريبية

40

18

ابطة

40

11.55

االنحراف

الحسابي

المعياري
3.51
3.01

قيمة ت
8.78

مستوى
الداللة

دالة **

** قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01=αودرجة حرية ( )78تساوي ()2.37
* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05=αودرجة حرية ( )78تساوي ()1.66

يت ح مش الجدوف السابق أش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يساوي ()18
وهو أابر مش المتوسط الحسابي ي التطبيق البعدي للعينة ال ابطة الذي يساوي ( )11.55واان

قيمة "

" المحسوبة تساوي ( )8.78وهي دالة إح اجياً عند 0.01ح وهذا يعني أنه توجد روق ذا

داللة إح اجية عند مستوى داللة (  ) 0.01 > αبيش متوسطا

درجا

طالبا

المجموعة التجريبيةح

والمجموعة ال ابطة ي ا تبار أبعاد التعلم لمارزانو ل الح المجموعة التجريبية .وبذلك تر ض

ال ر ية ال

رية وتببف ال ر ية البديلة.
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فاعليــــــة برنامج الكورت :

ولمعر ة درجة عالية المتغير المستبف ( برنامج الاور ) عل المتغير التابص ( أبعاد التعلم لمارزانو )

ولقياس الفاعلية استخدمت الباحثة معادلة معامل الكسب المعدل لبالك :

ص–س +
نسبة الكسب المعدل لبالك
=
د

ص–س
د  -س

حيث  :ص = متوسط درجات الطالبات في اَلختبار البعدي
س = متوسط درجات الطالبات في اَلختبار القبلي
د = الدرجة النهائية لالختبار
(الزعانين)123:2007 ,
جدول رقم ()5-7

فاعلية المتغير المستقل ( برنامج الكورت ) على المتغير التابع ( أبعاد التعلم لمارزانو )

البيان

النهاية العظمى
لالختبار

متوسط درجات
التطبيق القبلي

متوسط درجات
التطبيق البعدي

نسبة الكسب
لبالك

الداللة

االختبار

20

8

18

1.33

فعالة

يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسط الحسابي في اَلختبار القبلي تساوي ( )8وقيمة المتوسط
الحسابي في اَلختبار البعدي تساوي ( )18وقيمة معامل الكسب المعدل لبالك تساوي ( )1.33وهذه
النسبة تقع ضمن المدى الذي حدده بالك وهو من (.)2 -1
وهذا يدف أش التغير المستبف ((برنامج الاور )) له تى ير عل المتغير التابص ((أبعاد التعلم لمارزانو))
ي الدرجة الالية لل تبارح وبدرجة متوسطة ي جميص المها ار

اويجابية نحو التعلم.
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عدا مهارة االتجاها

واودرااا

وترجع الباحثة ذلك إلى :
 -1دمج مها ار

الجزة األوف (توسعة مجاف اودراك) ساعد

عل النظر إل جوانب الموق

ووجها

نظر اآل ريشح إذ أد

األحاام السريعة.

ي تزويد الطالبا

اويجابية والسلبيةح والنتاجج المحتملة واألهدا
عل ت ايرهم؛ لاش

إل اعتماد الطالبا

بمها ار

تساعدهم

والبداجف واالحتماال ح

مشاالهم بدال مش إطلق

 -2دمج مها ار الجزة الرابص (اوبداع)ح زاد مش الحس اوبداعي لدى الطالبا ح واالبتعاد عش الطريبة

المعتادة ي النظر إل األشياة والحام عليهاح باو ا ة إل أش مها ار

اوبداع أ ا

إل الطالبا

ال بة ي إبداة اآلراة بطلقةح وتبييم األشياةح والربط بيش العلقا ح وازالة األ طاة وحف المشال .
وقد ات ب

هذ النتاجج مص دراسة الً مش (عطار )2013ح (أبو قورة (2012ح (ال زي )2010ح

(2009ح (زمزمي )2004ح ( طاب (2004ح

(الملك )2010ح (براة )2009ح (عبد الرةو

(جوسبي تيدونا )2001ح (أزوباردي وآ روش  .(2001ي عالية توظي
مها ار الت اير.

التعقيب العام على نتائج الدراسة :

أظهر نتاجج الدراسة اعلية توظي

والجزة الرابص ( اوبداع ) ي تنمية مها ار

السابص األساسيح حي

ت وق

برنامج الاور

برنامج الاور الجزة األوف ( توسعة مجاف اودراك )

أبعاد التعلم لمازانو ي مادة العلوم لدى طالبا

نتاجج الدراسة ي ما يلي:

 وجود روق ذا
الطالبا

داللة إح اجية عند مستوى داللة ( )0.05≤ αبيش متوسطا

أبعاد
درجا

ي المجموعتيش التجريبية وال ابطة ي البياس البعدي ال تبار أبعاد التعلم لمارزانو

تعزى للمجموعة التي درس



ال

المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باست دام برنامج الاور عل

المجموعة ال ابطة التي تم تدريسها باست دام الطريبة المعتادة ي اال تبار البعدي لمها ار

التعلم لمارزانوح وتل

ي تنمية

اعلية برنامج الاور

المعدف لبلك (.)1.33

باست دام برنامج الاور .

ي تنمية أبعاد التعلم لمارزانو ي مادة العلوم حي
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بلغ معامف الاسب

وتعزو الباحثة األسباب التي أدت إلى ظهور هذه النتائج إلى ما يلي :
 -1ماش است دام برنامج الاور
ي الوق

م ا ار

ي تدريس العلوم إل جعف الطالبا

ن سهح وسمح للطالبة أش تبني معر تها بن سها.

 -2دمج برنامج الاور

دا عية الطالبا .

ومبدعا

ومت اعل

ي التدريس منح للمعلمة است دام مجموعة واسعة مش األساليب التي ت ير

 -3سمح برنامج الاور للطالبا

برؤية األشياة بشاف وا ح وأوسص.

 -4دمج برنامج الاور

ي تدريس منهاج العلوم زاد للطالبا

 -6دمج برنامج الاور

ي منهاج العلوم ساعد ي تنمية اتجاها

 -5سمح برنامج الاور للطالبا

الوعي اودرااي.

بسهولة ات اذ الب ار ار وال بة بالن س.

إيجابية نحو مادة العلوم.

 -7دمج مها ار الجزة الرابص مش الاور (اوبداع) نم لدى الطالبا

مهار الت اير العليا.
ا

التوصيات والمقترحات :
أوالً  :التوصيـــــــــات
ي

وة نتاجج الدراسة تو ي الباح ة ما يلي:

 -1إعادة
-2

ياغة المواد العلمية وأدلة المعلميش بما يتماش مص إجراةا

رورة دمج برنامج الاور

ي المناهج الدراسية وباأل

تنمية مها ار الت اير العليا لديهم.

 -3زيادة وعي وا عي المنهاج بىهمية توظي
 -4تشجيص المعلميش عل توظي
 -5عمف ور

لمارزانو.

برنامج الاور

برنامج الاور

مادة العلوم بطريبة تساعد الطلبة ي

ي تنمية أبعاد التعلم لمارزانو.

ي بعض الوحدا

عمف لتدريب المعلميش؛ لتدريس مها ار
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برنامج الاور .

برنامج الاور

الدراسية.

ي تنمية مها ار

أبعاد التعلم

ثانياً  :المقترحـــــــات
 -1إجراة دراسا

التعلم لمارزانو.

لتوظي

 -2عمف المزيد مش الدراسا

برامج الت اير الم تل ة م ف :ورة األرباع والمستر نار ي تنمية أبعاد
حوف اعلية توظي

برنامج الاور

 -3ت ميش اتب العلوم المزيد مش األنشطة الت ايرية العليا.
 -4إجراة دراسة عش اعلية برنامج تدريبي مبتر
الت اير الم تل ة.

 -5إجراة دراسة و

است دام برنامج الاور

ي تدريس مواد م تل ة.

ي است دام برنامج الاور

ي تنمية مها ار

ية عل عينة مش معلمي العلوم بالمرحلة اوعدادية؛ لمعر ة آراجهم حوف أهمية
ي تدريس العلوم.
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المراجـــــــــــــــــــــــع

أوالً  :المراجــــــــــع العربية
 .1البرآش الاريم

 .2أبو قورةح رشا ( .)2012أثر توظيف برنامج الكورت في تنمية المفاهيم العلمية ومهارت حل

المشكلة بالعلوم لدى طالبات الصف العاشر األساسي .رسالة ماجستير غير منشورةح الية

التربيةح الجامعة اوسلميةح غزة.

 .3أبو ندىح الد ( .)2004التفكير اإلبداعي وعالقته ٍ
بكل من العزو السببي ومستوى الطموح

لدى تالميذ الصفين الخامس والسادس االبتدائين .رسالة ماجستير غير منشورةح الية التربيةح

الجامعة اوسلميةح غزة.

 .4أحمدح محاسش ( .)2011فاعلية برنامج تدريبي لمدرسي الفيزياء وفق نموذج مارزانو في
التدريس وأثره في تنمية مهارات التفكير والتحصيل لدى تالميذهم " دراسة تجريبية بمدينة

الالذقية .رسالة داتوراة غير منشورةح جامعة دمشقح سوريا.

 .5األعسرح

اة وعبد الحميدح جابر وشري ح نادية ( .)2000أبعاد التعلم  :تقويم األداء

باستخدام نموذج أبعاد التعلم .الطبعة ال انية .مدينة العاشر مش رم اشح م ر :دار قباة
للطباعة والنشر والتوزيص.

 .6براةح سناة ( .)2009فعالية برنامج الكورت المحوسب في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات
تعليم العلوم بجامعة األقصى .رسالة ماجستير غير منشورةح الية التربيةح جامعة األزهرح غزة.

 .7البعل ح إبراهيم ( .)2003فاعلية استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس العلوم

فى التحصيل وتنمية بعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي .الجمعية الم رية
للتربية العلمية .المجلد السادسح العدد ()4ح ديسمبر .2003

 .8البلوشيح سليماش وال رعيح الد ( .)2007أثر تدريس العلوم باستخدام أدوات تفكير من
برنامج ( كورت ) في التحصيل والتفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر .رسالة ماجستير غير

منشورةح الية التربيةح جامعة أم البرىح المملاة العربية السعودية.

 .9بونوح إدوارد ( .)2008برنامج الكورت لتعليم التفكير " دليل البرنامج " .الطبعة األول .
عماش :دار ال ار.

 .10الت اينةح بهج

( .)2011فعالية استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على بعض أبعاد

التعلم في االتجاه واالتصال الرياضي لدى طالب المرحلة األساسية في مدارس تربية عمان
الخاصة .رسالة ماجستير غير منشورةح الية التربيةح الجامعة العربية الم توحةح دابوقح عماش.

 .11الج ريح عبد البادر ( .)2011نموذج مارزانو ألبعاد التعلم .ماتب التربية والتعليم بغرب
ماة المارمة – شعبة العلومح و ازرة التربية والتعليمح المملاة العربية السعودية.
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 .12حبيبح مجدي ( .)2007إتجاهات حديثة في تعليم التفكير ( إستراتيجيات مستقبلية لأللفية
الجديدة ) .الطبعة ال انية .الباهرة :دار ال ار العربي.

 .13حبيبح مجدي ( .)2008تعليم التفكير في عصر المعلومات .الطبعة ال انية .الباهرة :دار
ال ار العربي للتوزيص.

 .14حسانيشح محمود ) .(2006فاعلية برنامج معد وفق نموذج أبعاد التعلم في تدريس
الفيزياء في اكتساب المفاهيم والتفكير المركب (التفكير الناقد,التفكير اإلبداعي) واالتجاه نحو
تعلم الفيزياء لدى طالب الصف األول الثانوي .رسالة داتو ار غير منشورةح الية التربيةح جامعة

المنياح م ر.

 .15الحطيبا ح سامح ( .)2010استراتيجيات معاصرة في تنمية التفكير اإلبداعي .الطبعة
األول  .عماش :دار جليس الزماش.

 .16ال زيح هد والعدوانيح أمف والشايصح شايص ( .)2010فاعلية برنامج ديبونو لتعليم التفكير "
كورت " ( )CORTفي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة كلية التربية بجامعة الكويت

"دراسة تجريبية " .رسالة ماجستير غير منشورةح الية التربيةح جامعة الاوي ح الاوي .

 .17طابح نا ر ( .)2004أثر برنامج الكورت الجزء األول " توسعة مجال اإلدراك " والجزء
الثاني " التنظيم " في تنمية التفكير اإلبداعي ومفهوم الذات لدى عينة أردنية من الطلبة ذوي
صعوبات التعلمح رسالة داتوراة غير منشورةح الية التربيةح الجامعة األردنيةح عماشح األردش.

 .18ال طيبح نا ر ( .)2008أنشطة عملية في تعليم التفكير – برنامج أدوات التفكير
اإلبداعي .الطبعة ال انيةح عماش :دار اليازوري العلمية.

 .19الرحيليح مريم ( .)2010أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدريس العلوم في
التحصيل وتنمية الذكاءات المتعددة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بالمدينة المنورة .رسالة

داتوراة غير منشورةح الية التربيةح جامعة أم البرىح المملاة العربية السعودية.

 .20الزعانيشح راجد ( .)2007فعالية وحدة محوسبة في العلوم على تنمية التحصيل الدراسي
لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب .رسالة

ماجستير غير منشورةح الية التربيةح برنامج الدراسا
جامعة عيش شمس بم رح لسطيش.

 .21زمزميح عواط

العليا المشترك :جامعة األق

بغزةح

( .)2004فعالية برنامج الكورت لتعليم التفكير (اإلدراك ,التفاعل,

االبتكارية) في تنمية التفكير الناقد واالبتكاري لدى عينة من طالبات قسم رياض األطفال .رسالة
ماجستير غير منشورةح الية التربيةح جامعة أم البرىح المملاة العربية السعودية.

 .22زيتوشح عاي

( .)2007النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم .الطبعة األول .

عماش :دار الشروق.
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 .23السلما ح محمد ( .)2007أثر استخدام استراتيجية مبنية على نموذج مارزانو ألبعاد
التعلم لطلبة المرحلة االساسية العليا في تحصيلهم للمفاهيم الفيزيائية وتنمية مهارات التفكير

الناقد واتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء .رسالة داتوراة غير منشورةح الية التربيةح جامعة عماش
العربية للدراسا

التربوية العلياح عماش.

 .24ال ا يح عبد الاريم وقارةح سليم ( .)2010تضمين برنامج الكورت لتعليم التفكير في
المناهج الدراسية .الطبعة األول  .عماش :دار ال با ة

.25

الحح ماجدة وبشيرح هدى ( .)2005است دام نموذج أبعاد التعلم ي تنمية المها ار

والم اهيم المرتبطة ببعض ال ب ار

التعليمية المتطلبة لط ف الرو ة .مجلة دراسات في المناهج

وطرق التدريسح العدد ()107ح .233

.26

الحح مدح

( .)2009فاعلية استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمية التفكير االستداللي

والتحصيل في مادة العلوم واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ األول المتوسط بالمملكة العربية

السعودية .رسالة ماجستير غير منشورةح الية التربيةح جامعة أم البرىح المملاة العربية السعودية.

 .27ال باغح سميلة وآ روش ( .)2006دراسة مقارنة لعادات العقل لدي الطلبة المتفوقين في
المملكة العربية السعودية ونظرائهم في األردن .جامعة اوسراةح األردش.

 .28ال

اة للنشر والتوزيص.

ارح ر ا ( .)2011التفكير الحاذق .الطبعة األول  .عماش :دار

 .29الطيطيح محمد ( .)2004تنمية قدرات التفكير اإلبداعي .الطبعة ال انيةح عماش :دار
المسيرة للنشر.

 .30العباجيح ندى ( .)2012أثر برنامج الكورت التعليمي في تنمية مهارات اإلدراك – التفكير
الناقد – التفكير التقاربي .الطبعة األول  .عماش :دار

اة للنشر والتوزيص.

 .31عبد الرةو ح عز ( .)2009أ ر تعليم بعض مها ار
الدمج مبابف ال
الذا

ف ي ماد األحياة عل

الت اير لبرنامج الاور بطريبتي

الت اير الناقد وادراك العلقا

بيش الم اهيم وم هوم

األااديمي .المؤتمر األول الواحد والعشرون لتطوير المناهج الدراسية بين األصالة

والمعاصرةح جامعة أم البرى.

 .32عبد الرحيمح الد ( .)2011فعالية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .رسالة داتو ار غير منشورةح الية التربية
بالعري ح جامعة قناة السويسح م ر.

 .33عبويح منير ( .)2008التفكير الفعال .الطبعة األول  .عماش :دار البداية للنشر والتوزيص.

 .34العرياشح محمد ( .)2011برنامج مقترح قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو لتنمية

مهارات التفكير العلمي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة .رسالة ماجستير غير منشورةح

الية التربيةح الجامعة اوسلميةح غزة.
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 .35عطارح ناهد ( .)2013فاعلية استخدام برنامج الكورت ( )CoRTتقنياً في تنمية مهارات
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قائمـــــة المالحــــــــق

ملحق رقم ()1
طلب تسهيف مهمة بح

موجهة مش الجامعة إل واالة الغو الدولية
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ملحق رقم ()2
ا تبار مها ار أبعاد التعلم لمارزانو ب ورته األولية
اختبار مهارات أبعاد التعلم لمارزانو
الصف والشعبة............... :

االسم ............................ :

عزيزتي الطالبة اقرأي هذه التعليمات جيداً قبل اإلجابة على أسئلة االختبار :
 .1بيش ِ
يديك مبياس لمها ار أبعاد التعلم لمارزانوح يت مش مجموعة مش المواق
بمحتوى المادة الدراسية ي وحدة ال
 .2اال تبار مبسم إل

اج

ذا

العلقة

ال يزياجية.

مسة مها ار مستبلة (االتجاها

واودرااا

اويجابية نحو التعلم – ااتساب

وتاامف المعر ة – تعميق المعر ة و بلها – االست دام ذي المعن للمعر ة – عادا

العبف المنتجة).

 .3اف مهارة مش المها ار ت م ( )4ب ار عبارة عش مواق ح ويوجد عبب اف موق

( )3بداجف اق أر

الموق

بعناية وت ح

البداجف الم ار بة لاف منهاح م ا تر البديف الذي ت ار مناسباً وأا ر دقة.

 .4بعد تىادك مش اوجابة قومي بو ص إشارة (  ) Xي المااش الذي يعبر عش موق ك مش حوى
ال برةح وذلك ي ورقة م تا اوجابة.

 .5حاولي اوجابة عل جميص ب ار اال تبار حت لو ان
 .6أ ِ
علمك بىش درجا

غير متىادة مش اوجابة.

اال تبار لش تؤ ر عل درجاتك ي التح يف الدراسي.
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أوالً  :االتجاهات واإلدراكات اإليجابية نحو التعلم :
تشير هذ المهارة إل معر ة مدى استعداد الطالب للدرس وتببله للمعلوما

االست ادةح وقدرة المعلم عل جذب الطالب للدرسح يما يلي  4ب ار

وحر ه عل

يلي اف منها ل ة بداجف تم ف

عبا ار مبترحة تبيس استعدادك لدرس العلوم ح ا تر العبارة المناسبة لك :
 -1مادة العلوم مبسمة إل وحدا
ِ
وتتحمس له :
دراسته

تستمتص ي
منها الايمياة وال يزياة واألحياة ح ما أا ر قسم
ِ

أ -ال يزياة

ب -األحياة

 -الايمياة

 -2ي تجربة التمغنط بالتماس ح ماذا ت
أ -أش أجرب التجربة بن سي

ف:

ب -أش أتعاوش مص زملجي ي عمف التجربة
 -أش تبوم المعلمة بعرض التجربة

 -3عند قيام المعلمة بعرض مو وع الا ا ة ح إنك ستس سر عش :
أ -اي ية معر ة المادة المغشوشة
ب -اي ية حساب حجم المادة
 -اي ية حساب اتلة المادة

 -4لاي ت هم مو وع االن هار والتجمد ح إنك تحب أش تست دم المعلمة الوسيلة التالية لعر ه:
أ -اللوحة المغناطيسية
ب -البوربوين

 -مباطص يديو تو ح الم هوم
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ثانياً  :اكتساب وتكامل المعرفة :
تشير هذ المهارة إل بناة المعن الش
تلك المعلوما

ي مش المعلوما

المتوا رة ي الدرس م تحبيق تاامف

بما يعر ه ال رد مسبباً لبناة معر ة جديدة  .يما يلي  4ب ار

مدى همك للمعر ة يلي اف منها ل ة بداجف  .ا تر البديف ال حيح :

تم ف عبا ار تبيس

 -1تسم عملية تحوف المادة مش الحالة الساجلة إل الحالة الغازية بالتب ر ح بينما تسم عملية
تحوف المادة مش الحالة ال لبة إل الحالة الغازية دوش المرور بالحالة الساجلة :
أ -االن هار
ب -التسامي
 التاا -2ماعب طوف

لعه 3سم واتلته  216ح إش ا ا ة الماعب تساوي :

أ4 -
ب6 -
8 -3يتغير حجم وشاف المواد الغازية حسب اوناة الذي تو ص يه ح لذلك تتميز المواد الغازية عش
المواد ال لبة والساجلة ي ا ية :
أ -التجمد
ب -االن هار
 االن غاط -4يجذب المغناطيس المواد المغناطيسية االحديد والنياف ح حي
تساعد ي الجذب تسم :
أ -المجاف المغناطيسي
ب -البوة المغناطيسية
 -المجاف الاهرباجي
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يحيط بالمغناطيس طوط

ثالثاً  :تعميق المعرفة وصقلها :
بما يؤدي إل التو ف لرؤية واست داما

تشير هذ المهارة إل إعادة تنظيم المعلوما

لها .يما يلي  4ب ار يلي اف منها ل ة بداجف واحد منها
 -1تعر

عل

يلي ليس
أ-

جديدة

حيح ح ا تر البديف المناسب لاف برة :

طوط المجاف المغناطيسي التي تظهر يها قوة جذب المغناطيس ح واحد مما

حيحاً عش طوط المجاف المغناطيسي :

طوط المجاف المغناطيسي غير مرجية وغير متباطعة ومنحنية

ب -طوط المجاف المغناطيسي ت رج مش البطب الشمالي إل البطب الجنوبي للمغناطيس
 طوط المجاف المغناطيسي مرجية ومتباطعة ومستبيمة -2ي تل

الماة عش باقي السواجف ي أش الماة عند ان اض ح اررته إل ما دوش o 4س :

أ -يبف حجمه وتزداد ا ا ته
ب -يزداد حجمه وتبف ا ا ته
 يزيد وزنه ويبف حجمه -3قام أحمد الذي يبنط ي مدينة البدس بحساب درجة غلياش الاحوف اان

o 70س أما اان

درجة الغلياش التي حسبها علي الذي يبنط ي مدينة أريحا o 80س ح إنك تستنتج مش ذلك
أش :
أ -نباة المادة يؤ ر ي درجة غلياش الساجف
ب -الرطوبة تؤ ر ي درجة غلياش الساجف
 ال غط يؤ ر ي درجة غلياش الساجف -4الاتلة مبسومة عل الحجم تساوي الا ا ة ح تستدف مش ذلك :
أ -هناك علقة طردية بيش الحجم والا ا ة
ب -هناك علقة عاسية بيش الحجم والاتلة
 -هناك علقة عاسية بيش الحجم والا ا ة
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رابعاً  :االستخدام ذي المعنى للمعرفة :
تشير هذ المهارة إل قدرة الطالب عل توظي
والحام عل

المعلوما

المتلباة ي التو ف إل ق ار ار مناسبة

حة النتاجج والبدرة عل الت سير والتنبؤ وحف المشال

عبا ار تبيس مدى توظي ك للمعلوما

 .يما يلي  4ب ار تم ف

المتلباة يلي اف منها ل ة بداجف ح ا تر البديف ال حيح :

 -1عندما نحتاج إل أا ر مش مغناطيس ي المدرسة وال يتو ر لدينا سوى مغناطيس واحد ح إننا
سن نص مغناطيس جديد باست دام المسمار عش طريق مغنطته بإحدى طرق المغنطة ح إنك
ستتى ذ البرار بىش نست دم طريبة :
أ -الدلك
ب -الح
 التيار الاهرباجي -2ي الشتاة البار

قد ترى بعض الساجبيش يبوموا بر الشوارع المليجة بال لوج بالملح ح ما

ت سيرك لذلك :
أ -ألش الملح يساعد عل ت اك ال لج وعدم تماساه وذوبانه بشاف اسرع
ب -ألش الملح يسرع التجمد
 ألش الملح يساعد عل التزحلق -3رأي

أحمد قد توق

السيارةح اي

سيارته وهو متجه إل عمله ح اعتبد أحمد بىش العطف مش بطارية

ستتحبق مش سلمة البطارية :

أ -ساب الماة عل البطارية
ب -تعريض البطارية ألشعة الشمس
 قياس ا ا ة المحلوف الموجود ي البطارية -4ماذا تتوقص عند تبريب اوبرة الممغنطة مش برادة الحديد بعد تعري ها للتس يش :
أ -تنجذب برادة الحديد لإلبرة
ب -ال تنجذب برادة الحديد لإلبرة
 -تتطاير برادة الحديد
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خامساً  :عادات العقل المنتجة :
تشير هذ المهارة إل العملية التي تتطلب مش الطالب است دام مستوى عالي مش المها ار

لتوظي

العمليا

الذهنية المتلباة ب ورة اعلة ح والبدرة عل الت اير واوبداع وانتاج أ اار غريبة

تساعد ي حف المشااف  .يما يلي  4ب ار
المعرو ة واحد منها
 -1قام ش

يلي اف منها ل ة بداجف تم ف حلوف مناسبة للمواق

حيح ح ا تر الحف المناسب لاف موق

:

بإجراة تجربة درجة غلياش ساجف واست دم الميزاش الحراري الزجببي لذلكح وااش

الساجف به شواجب ح إذا طلب منك الحام عل نتاججه إش حامك سياوش :
أ -النتاجج غير دقيبة ألنه يوجد شواجب ي الساجف
ب -النتاجج دقيبة ألنه است دم الميزاش الحراري الزجببي
 النتاجج غير دقيبة ألنه لم يست دم الميزاش الحساس -2إذا طلب منك الاش

عش المادة المغشوشة إنك :

أ -أحام عل المادة مش اتلتها الاتلة األابر تاوش مغشوشة
ب -أحام عل المادة مش حجمها الحجم األابر تاوش مغشوشة
 ستعيش الا ا ة للمادة المتجانسة ومتوسط الا ا ة للمادة غير المتجانسة -3ا ي اًر ما نشم راجحة ال ر ال حي الاريهة المزعجة ح اقتر حلً للب اة عل هذ الراجحة :
أ -ا تراع جهاز مغناطيسي يجذب الراجحة الاريهة
ب -ترايب جهاز تعطير ي المنطبة
 الراجحة الاريهة ستزوف لوحدها مص الوق -4المزارع محمود يمتلك مزرعة جذابة وااش شديد االعتناة بها ح سمص باأل بار أش
سيحد

بيص

ي الغد ح ساعدي محمود ي و ص طة للح اظ عل مزروعاته مش ال بيص :

أ -ري المحا يف باميا
ب -تغطية النبا

ماة هاجلة

بالمواد البلستياية

 -إبعاد التد جة عش النبا
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مفتاح اإلجابة الختبار مهارات أبعاد التعلم لمارزانو
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14
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18
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ملحق رقم ()3
استمارة تحايم ألدوا

الدراسة

بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الدكتور  /األستاذ  .............................................. :المحترم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
تقوم الباحثة  /إلهام رجائي عيسى بإجراء دراسة بعنوان :
" فاعلية توظيف برنامج الكورت في تنمية أبعاد التعلم لمارزانو في مادة العلوم لدى طالبات الصف
السابع األساسي "
للحصول على درجة الماجستير من جامعة األزهر – كلية التربية  .لذا نرجو من سيادتكم التكرم
بتحكيم اختبار مهارات أبعاد التعلم لمارزانو  ,في ضوء خبرتكم في هذا المجال من حيث :
 مدى وضوح الفقرات مدى الصحة اللغوية واْلمالئية لفقرات اَلختبار مدى مناسبة الفقرات لمهارات أبعاد التعلم لمارزانو مدى انتماء كل فقرة للمهارة المحددة لها إمكانية الحذف أو اْلضافةوكذلك أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم الوسائل المساعدة للدراسة دليل المعلم  ,في ضوء خبرتكم في
هذا المجال من حيث :
 مدى الصحة اللغوية واْلمالئية مدى مالئمة دمج دروس الوحدة مع مهارات برنامج الكورت مدى مالئمة الدمج مع مستوى عمر الطالبات إمكانية الحذف واْلضافةشاكرين لكم حسن تعاونكم .
وتفضلوا بفائق الشكر والتقدير

الباحثة :
إلهام رجائي عيسى
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ملحق رقم ()4
قاجمة بىسماة السادة المحاميش ألدوا
الرقم
1

االسم
أ .د .تحية

الدراسة

الدرجة العلمية
بحي

اللولو
ل أحمد الناقة

مكان العمل

أستاذ داتور ي المناهج

عميد الية التربية -الجامعة

وطرق تدريس العلوم

اوسلمية

أستاذ مشارك  -مناهج

رجيس قسم المناهج وطرق

وطرق تدريس العلوم

التدريس -الجامعة اوسلمية

ماجستير مناهج وطرق

أستاذ جامعي  -جامعة األق

2

د.

3

أ .سناة حنوش براة

4

د .أسعد حسيش عطواش داتوراة مناهج وطرق

تدريس علوم
أستاذ جامعي  -جامعة األق

تدريس الريا يا

5

د .محمود ل

6

أ .عاجد عبد اللطي

ماجستير مناهج وطرق

الربعي

تدريس علوم

د .جواد محمد الشيخ

داتوراة ي الدراسا

رجيس قسم االش ار

التربوية

التربوي  -و ازرة التربية والتعليم

7

اا

ليف

التربوي –

أستاذ مساعد -أ وف

رجيس قسم اوش ار

التربية

جامعة األق
مدير داجرة االمتحانا
التربية والتعليم العالي

بو ازرة
والتىهيف

العالي
8
9

أ .جلف عبد ربه الشيخ ماجستير مناهج وطرق
عيد
سعيد تو يق شب ة

تدريس علوم
ماجستير مناهج وطرق
تدريس علوم

 10اعتداف محمد الهم

باالوريوس تعليم العلوم

مدير مدرسة محمد الدرة-
انيونس
مدرس ي مدرسة بجر السبص
ال انوية للبنيش
مدرسة  -مدرسة بنا
اوعدادية (ج) للججا
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رح

 11إيماش ر يق إعلو

باالوريوس تعليم العلوم

 12ناجف محمد حجاش

باالوريوس تعليم العلوم

اوعدادية (ج) للججا

14

مدرس ي مدرسة بجر السبص
ال انوية للبنيش

 13عبد المجيد أحمد ن ار باالوريوس تعليم العلوم
و م ط

معلمة ي مدرسة بنا

رح

باالوريوس تعليم العلوم

هير

مدرس ي مدرسة بجر السبص
ال انوية للبنيش
مدرس ي مدرسة بجر السبص
ال انوية للبنيش
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ملحق رقم ()5
قاجمة مها ار أبعاد التعلم لمارزانو التي تم عر ها عل المحاميش

مها ار مارزانو
االتجاها
واودرااا

تعري ها اوجراجي
مدى استعداد الطالب للدرس وتببله للمعلوما

وحر ه عل االست ادةح

اويجابية وقدرة المعلم عل جذب الطالب للدرس

نحو التعلم
ي مش المعلوما

ااتساب وتاامف

بناة المعن الش

المعر ة

تلك المعلوما

تعميق المعر ة

إعادة تنظيم المعلوما

و بلها

لها

االست دام ذي

قدرة الطالب عل توظي

المعن للمعر ة

مناسبة والحام عل

المتوا رة ي الدرس م تحبيق تاامف

بما يعر ه ال رد مسبباً لبناة معر ة جديدة
بما يؤدي إل التو ف لرؤية واست داما
المعلوما

جديدة

المتلباة ي التو ف إل ق ار ار

حة النتاجج والبدرة عل الت سير والتنبؤ وحف

المشال
عادا
المنتجة

العبف

العملية التي تتطلب مش الطالب است دام مستوى عالي مش المها ار
لتوظي

العمليا

الذهنية المتلباة ب ورة اعلة ح والبدرة عل الت اير

واوبداع وانتاج أ اار غريبة تساعد ي حف المشااف .
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ملحق رقم ()6
مهار أبعاد التعلم لمارزانو ب ورته النهاجية
ا
ا تبار
اختبار مهارات أبعاد التعلم لمارزانو

الصف والشعبة............... :

االسم ............................ :

عزيزتي الطالبة اقرأي هذه التعليمات جيداً قبل اإلجابة على أسئلة االختبار :
 .1بيش ِ
يديك مبياس لمها ار أبعاد التعلم لمارزانوح يت مش مجموعة مش المواق
بمحتوى المادة الدراسية ي وحدة ال
 .2اال تبار مبسم إل

اج

ذا

العلقة

ال يزياجية.

مسة مها ار مستبلة (االتجاها

واودرااا

اويجابية نحو التعلم – ااتساب

وتاامف المعر ة – تعميق المعر ة و بلها – االست دام ذي المعن للمعر ة – عادا

العبف المنتجة).

 .3اف مهارة مش المها ار ت م ( )4ب ار عبارة عش مواق ح ويوجد عبب اف موق

( )3بداجف اق أر

الموق

بعناية وت ح

البداجف الم ار بة لاف منهاح م ا تر البديف الذي ت ار مناسباً وأا ر دقة.

 .4بعد تىادك مش اوجابة قومي بو ص إشارة (  ) Xي المااش الذي يعبر عش موق ك مش حوى
ال برةح وذلك ي ورقة م تا اوجابة.

 .5حاولي اوجابة عل جميص ب ار اال تبار حت لو ان
 .6أ ِ
علمك بىش درجا

غير متىادة مش اوجابة.

اال تبار لش تؤ ر عل درجاتك ي التح يف الدراسي.
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أوالً  :االتجاهات واإلدراكات اإليجابية نحو التعلم :
تشير هذ المهارة إل معر ة مدى استعداد الطالب للدرس وتببله للمعلوما

االست ادة ح وقدرة المعلم عل جذب الطالب للدرس :
 -1مادة العلوم مبسمة إل وحدا

وحر ه عل

ِ
تستمتعيش ي
منها الايمياة وال يزياة واألحياةح ما أا ر قسم

دراسته وتتحمسيش له :
أ -ال يزياة

ب -األحياة
 -الايمياة

 -2ي تجربة التمغنط بالتماسح ماذا ت
أ -أش أجرب التجربة بن سي

ليش :

ب -أش أتعاوش مص زملجي ي عمف التجربة
 -أش تبوم المعلمة بعرض التجربة

 -3عند قيام المعلمة بعرض مو وع الا ا ةح إنك ستس سريش عش اي ية :
أ -اي ية تحديد المادة المغشوشة
ب -اي ية حساب حجم المادة
 اي ية حساب اتلة المادة -4لاي ت هم مو وع االن هار والتجمدح ِ
إنك ِ
تحب أش تست دم المعلمة الوسيلة التالية لعر ه :
أ -اللوحة المغناطيسية
ب -البوربوين

 -التجربة العملية
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ثانياً  :اكتساب وتكامل المعرفة :
تشير هذ المهارة إل بناة المعن الش

تلك المعلوما

ي مش المعلوما

بما يعر ه ال رد مسبباً لبناة معر ة جديدة :

المتوا رة ي الدرس م تحبيق تاامف

 -1تسم عملية تحوف المادة مش الحالة الساجلة إل الحالة الغازية بالتب ر ح بينما تسم عملية
تحوف المادة مش الحالة ال لبة إل الحالة الغازية دوش المرور بالحالة الساجلة :
أ -االن هار
ب -التسامي
 التاا -2ماعب طوف
أ 4 -جم  /سم

لعه 3سم واتلته  216جم ح إش ا ا ة الماعب تساوي :
3

ب 6 -جم  /سم

3

 8 -جم  /سم

3

 -3يتغير شاف المواد الغازية بشاف ابير حسب اوناة الذي تو ص يه ح لذلك تتميز المواد
الغازية عش المواد ال لبة والساجلة ي ا ية :
أ -التجمد
ب -االن هار
 االن غاط -4يجذب المغناطيس المواد البابلة للتمغنط االحديد والنياف ح حي
تساعد ي الجذب تسم :
أ -المجاف المغناطيسي
ب -البوة المغناطيسية
 -المجاف الاهرباجي
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يحيط بالمغناطيس طوط

ثالثاً  :تعميق المعرفة وصقلها :
لها:

تشير هذ المهارة إل إعادة تنظيم المعلوما
 -1جميص ما يلي
أ-

بما يؤدي إل التو ف لرؤية واست داما

جديدة

حيحاً عش طوط المجاف المغناطيسي ما عدا :

طوط المجاف المغناطيسي غير مرجية وغير متباطعة ومنحنية

ب -طوط المجاف المغناطيسي ت رج مش البطب الشمالي إل البطب الجنوبي للمغناطيس
 طوط المجاف المغناطيسي مرجية ومتباطعة ومستبيمة -2ي تل

الماة عش باقي السواجف ي أش الماة عند ان اض ح اررته إل ما دوش o 4س :

أ -يبف حجمه وتزداد ا ا ته
ب -يزداد حجمه وتبف ا ا ته
 يزداد وزنه ويبف حجمه -3إذا قام أحمد الذي يبطش ي مدينة البدس بحساب درجة غلياش الاحوف اان

o 70س أما

تستنتج مش ذلك أش :
درجة الغلياش التي حسبها علي الذي يبطش ي مدينة أريحا o 80س ح
ِ
أ -نباة المادة يؤ ر ي درجة غلياش الساجف
ب -الرطوبة تؤ ر ي درجة غلياش الساجف
 ال غط يؤ ر ي درجة غلياش الساجفِ
تستدف مش ذلك :
 -4مش المعلوم أش الاتلة مبسومة عل الحجم تساوي الا ا ة ح
أ -هناك علقة طردية بيش الحجم والا ا ة
ب -هناك علقة عاسية بيش الحجم والاتلة
 -هناك علقة عاسية بيش الحجم والا ا ة
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رابعاً  :االستخدام ذي المعنى للمعرفة :
تشير هذ المهارة إل قدرة الطالب عل توظي

والحام عل

 -1احتاج

المعلوما

المتلباة ي التو ف إل ق ار ار مناسبة

حة النتاجج والبدرة عل الت سير والتنبؤ وحف المشال

:

معلمة العلوم إل أا ر مش مغناطيس وال يتو ر ي المدرسة سوى مغناطيس واحدح

تستطيص مساعدة معلمتك و نص مغناطيس جديد باست دام المسمار بإحدى الطرق التالية :
ِ
أ -الدلك
ب -الح
 التيار الاهرباجي -2ي الشتاة البار

يبوم بعض رجاف الد اع المدني بر الشوارع المليجة بال لوج بالملح ح

ِ
سيرك لذلك بىش :
ت
أ -الملح يساعد عل ت اك ال لج وعدم تماساه وذوبانه بشاف اسرع
ب -الملح يسرع التجمد
 الملح يساعد عل التزحلق -3توق

سيار أحمد وهو متجه إل عمله ح اعتبد أحمد بىش بطارية السيارة هي سبب العطف

وللتحبق مش سلمة البطارية قام أحمد بـ :
أ -ساب الماة عل البطارية
ب -تعريض البطارية ألشعة الشمس
 قياس ا ا ة المحلوف الموجود ي البطاريةتتوقص عند تبريب اوبرة الممغنطة مش برادة الحديد بعد تعري ها للتس يش إش :
 -4ماذا
ِ
أ -برادة الحديد تنجذب لإلبرة
ب -برادة الحديد ال تنجذب لإلبرة
 -برادة الحديد تتطاير
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خامساً  :عادات العقل المنتجة :
تشير هذ المهارة إل العملية التي تتطلب مش الطالب است دام مستوى عالي مش المها ار

لتوظي

العمليا

الذهنية المتلباة ب ورة اعلة ح والبدرة عل الت اير واوبداع وانتاج أ اار غريبة

تساعد ي حف المشااف :
 -1قام ش

بإجراة تجربة لحساب درجة غلياش ساجف واست دم الميزاش الحراري الزجببيح وااش

ِ
الساجف به شواجبح إذا طلب ِ
حامك سياوش عل النتاجج بىنها :
منك الحام عل نتاججه إش
أ -غير دقيبة ألنه يوجد شواجب ي الساجف
ب -دقيبة ألنه است دم الميزاش الحراري الزجببي
 غير دقيبة ألنه لم يست دم الميزاش الحساس -2إذا طلب منك الاش

عش المادة المغشوشة ِ
إنك :

أِ -
تحام عل المادة مش اتلتها الاتلة األابر تدف عل أش المادة مغشوشة
بِ -
تحام عل المادة مش حجمها الحجم األابر يدف عل أش المادة مغشوشة
 ستعنيش الا ا ة للمادة المتجانسة ومتوسط الا ا ة للمادة غير المتجانسة -3ا ي اًر ما نشم راجحة ال ر ال حي الاريهة المزعجة ح ا تاري أحد المبترحا

التالية للب اة

عل هذ الراجحة :
أ -ا تراع جهاز مغناطيسي يجذب الراجحة الاريهة
ب -ترايب جهاز تعطير ي المنطبة
 الراجحة الاريهة ستزوف لوحدها مص الوق -4المزارع محمود يمتلك مزرعة جذابة وااش شديد االعتناة بها ح سمص ي نشرة األ بار أش
بيص سيتاوش ي الغدح ساعدي محمود ي و ص طة للح اظ عل مزروعاته مش ال بيص:
أ -ري المحا يف باميا
ب -تغطية النبا
 -تعريض النبا

ماة هاجلة

بالمواد البلستياية
للهواة
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مفتاح اإلجابة الختبار مهارات أبعاد التعلم لمارزانو
المجال

اإلجابة المختارة
رقم الفقرة

االتجاها

1

واودراااتاويجابية

2

نحو التعلم

3
4
5

ااتساب وتاامف
المعر ة

6
7
8
9

تعميق المعر ة
و بلها

10
11
12
13

االست دام ذي
المعن للمعر ة
عادا
المنتجة

العبف

14
15
16
17
18
19
20
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ملحق رقم ()7
دلي ـ ـ ـ ـ ــف المع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم
جامعـــــــــــــــة األزهـــــــــــــــــر – غـــــــــــــزة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

كــليــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ماجستير المنـــــاهج وطـرق التـــدريس

دليل المعلم في تدريس وحدة الخصائص الفيزيائية للمادة بالدمج مع مهارات
الكورت الجزء األول (توسعة مجال اإلدراك) والجزء الرابع (اإلبداع)

إعداد الطالبة

إلهـــام رجائي عطية عيسى

الدكتور  /عطا حسن درويش

إشــــــــــــــــــراف

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك

الدكتور  /محمد سليم مقاط
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد
و ازرة التربية والتعليم العالي  -غزة

جامعة األزهر – غزة
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مقدمة الدليل :

عزيزتي معلمة العلومح أ ص بيش ِ
يديك اليوم هذا الدليف الذي قم

عل األدب التربوي وعل الدراسا

بإعداد مش لف إطلعي

المتناولة لبرنامج الاور ح ويمتاز برنامج الاور بالمرونة التي

جعلته قابلً للد وف ي المنهاج المدرسي بىي طريبة تناسب المعلم عل

الوجه األحسشح بعض

المدارس تدرس الاور امادة من ردة عش المنهاجح بينما يد له بع ها اآل ر ي مادة ما أو ي

المنهاج الهح والباح ة ا تار دمج الجزة األوف(توسعة مجاف اودراك) والجزة الرابص (اوبداع) مش
البرنامج مص الوحدة ال ال ة لل

الدليف ي تحديد األهدا

واألدوا

ال يزياجية للمادة) وحي

السابص األساسي (ال

اج

ووساجف التبويم و طوا

تن يذ الدروس.

يساهم هذا

محتويات الدليل :
 -1نبذة عش برنامج الاور وتعليم الت اير
 -2توجيها
 -3أهدا

 -4األهدا
 -4أهدا

عامة تتعلق بتدريس وحدة (ال

اج

ال يزياجية للمادة)

دليف المعلم

العامة للوحدة

المها ار الت ايرية

 -5ال طة الزمنية لتدريس الوحدة

 -6طة السير ي تدريس وحدة (ال

اج

ال يزياجية للمادة)

 -7المحتوى العلمي ( ويشمف عل دروس تم إعادة تنظيمها مت منة مها ار برنامج الاور )

وهللا ولي التوفيق
الباحثة :
إلهام رجائي عيسى
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نبذة عن برنامج الكورت وتعليم التفكير
نتيجة االن جار المعر ي والتطو ار

الهاجلة ي التربية والتعليمح لم تعد األساليب المعتادة

ياوش محورها الطالب ح ولذلك وجب الحر

ي ار ويواجه الواقصح إش تعليم

المتمرازة حوف المعلم ذا

جدوى ي التدريسح لذا وجب است دام االستراتيجيا

الت اير بشاف عام هو مش األهدا

عل تعليم الطالب اي

التربوية الحدي ة التي

الرجيسة للتربية ي الع ر الحا رح بد أاد التبرير الذي أعد
عنواش ( نتعلم لناوش ) أننا نعي

براة اليونساو للجنة المعنية بالتربية تح

ي عالم شديد التغير

والتجديد؛ لذلك يجب إ سا المجاف لل ياف واوبداعية هما يم لش أو ح مظاهر حرية اونساش؛لذلك

يبص العبة األابر ي تنمية مها ار
والم ارة.

وتعليم الت اير وتوجيهه هد

الت اير عل مؤسسا

التعليم ألنها مطالبة بإ راج العبوف المميزة

أساسي ال يحتمف التىجيفح بف يجب أش ياوش ي

دارة أهدا نا التربوية

ألي مادة دراسية هو و يق ال لة باا ة المواد الدراسية وما ي احبها مش طرق تدريس ونشاط ووساجف

تبويميةح وعليه إش تعليم مها ار
التربوية ذا

مش المناهج المبررة وأهمها مناهج العلوم يجعف ال ب ار

الت اير

معن بالنسبة للطالب والمعلمح وقدرة ال رد عل البيام بالعمليا

مراد ة الاتسابه لنموذج إدرااي واستراتيجيا
لمارزانو التي تنمي الت اير والعمليا

العبف بالمعلوما
واعادة

والمها ار ح وأتما يبت

العبلية المعبدة تاوش

ت اير ملجمة لذلك ظهر االهتمام بتنمية أبعاد الت اير

المعبدة عند الطلبح ويرى مارزانو أش التعليم الجيد ليس مفة
إ ارة التساؤال

وتعميق ال هم عش هذ المعلوما

والمها ار

ياغتها.

ومش البرامج التي تنمي الت اير برنامج الاور ولبد تم ت ميم برنامج الاور لتعليم الطلب مجموعة

مش أدوا

الت اير التي تتيح لهم او ل

بوعي تام مش أنماط الت اير المتعار

عليهاح وذلك لرؤية

األشياة بشاف أو ح وأوسصح ولتطوير نظرة إبداعية أا ر ي حف المشال ح وبتعلم هذا البرنامج
ي بح الطلب م اريش متشعبيش مبدعيش منتجيش أل اار غريبة.
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إرشادات عامة لمعلمة العلوم تتعلق بتدريس الوحدة :
ي مجموعا

 .1توزيص الطالبا

غير متجانسة وتتراو المجموعة بيش وتوزيص األدوار عليهم

وتغيير األدوار مش ح ة أل رى.

 .2توزيص بطاقا

العمف عل المجموعا ح ومتابعة الطالبا

األنشطة.

 .3تح يز رو التعاوش والمشاراة بيش الطالبا
للموق

 .4تهيجة الطالبا
 .5إذا اان

هناك بعض الملحظا

المو وع.

 .6متابعة استجاية الطالبا

والعمف ي مجموعا

الجديد باالبتداة بب

حاايا يالية عش الموق .

العلمية والتجارب المعمليةح األ

أ ناة مناقشتهمح واالعتماد عل

 .7مها ار برنامج الاور تشجص الطالبا

-1
-2

ياغة األهدا

لق المواق

ف أش تسبق شر
التي تتطلب است دام

العلم األساسية والتااملية.

الااملة للطالبة لإلبداة برأيها وعدم اب

التعليمية المراد تحبيبها بشاف

إبداعها.

حيح

الت ايرية المراد تنميتها عند الطلب

 -3تحديد المادة العلمية التي يسع المعلم تعليمها للطلب
 -4تحديد األنشطة التعليمية المناسبة للمحتوى العلمي

 -5تحديد أساليب التبويم المناسبة للتعر عل مدى تحبق األهدا
 -6تدريس مو وعا

الوحدة بالدمج مص مها ار الاور

األهداف العامة للوحدة :

 -1تو ح المب ود باف مش  :الاتلة ح الحجم ح الا ا ة
 -2تبارش بيش مواد م تل ة مش حي
 -3تحدد عملياً ا ا ة جسم ما

أو سرد

عل التعبير عش آراجهش بحريةح عل معلمة العلوم

أهداف دليل المعلم :
ياغة األهدا

العمف التعاونية.

واقعية أو آية قرآنية تتحبق الهد

االستدالال ؛ لاي تمارس الطالبة مها ار عمليا

إعطاة ال ر

والتجوف بيش المجموعا

أ ناة تن يذ

ا ا تها
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التعليمية والت ايرية

 -4تستنتج العلقة بيش الا ا ة والاتلة والحجم

لب غير منتظم الشاف

 -5تجد عملياً ا ا ة جسم

 -6تحدد ا ا ة بعض المواد بالنسبة إل ا ا ة الماة
 -7ت

طريبة للاش

 -8تذار بعض التطبيبا
 -9تتعر حاال

 -11تميز عمليا

عش مادة مغشوشة

العملية عل الا ا ة

المادة

اج

بعض ال

ال يزياجية لاف مش حالة ال لبة والسيولة والغازية

 -11تو ح المب ود باف مش  :االن هار ح التجمد ح درجة االن هار والتجمد ح التب رح التاا
الغلياش ح درجة الغلياش ح االن غاط ح االنتشار

 -12تحدد عملياً درجة ان هار المادة ال لبة ح وغلياش حالتها الساجلة

 -13تحدد عملياً العوامف المؤ رة ي اف مش درجة االن هار ح درجة الغلياش
 -14تحدد عملياً الدرجة التي يشذ يها الماة عش باقي السواجف
 -15ت تبر عملياً العوامف التي يعتمد عليها التب ر
 -16تبارش بيش الغلياش والتب ر
 -17ت

العلقا

 -18ت سر حاال

بيش قابلية المادة للن غاط واالنتشار وأ ر ذلك ي شالها وحجمها
اج

المادة وال

 -19ت سر ظواهر ومشاهدا

المرتبطة بذلك باست دام نظرية الحراة الجزيجية

مرتبطة بتحوال

 -21تاتب تبري اًر عش أهمية وجود المادة ي ل

المادة

حاال

 -21تحا ظ عل قواعد السلمة العامة عند است دام األدوا

وتناقشة أمام زملجك

 -22تبدر حامة ال الق ي أ ر ظاهرة شذوذ الماة ي الحياة البحرية
 -23تتحبق عملياً مش

اج

المغناطيس

 -24تو ح المب ود بالمجاف المغناطيس
 -25ت طط مجاالً مغناطيسياً لمغناطيس
 -26ت سر سبب ا تل

المواد ي قابليتها للتمغنط

 -27تحوف قطعة مش الحديد أو ال والذ إل مغناطيس بطرق م تل ة
 -28تتعر المغناطيسية األر ية باست دام مغانط م تل ة
 -29تتحبق مش االتجاها

ي منطبتك باست دام البو لة

 -31تذار بعض التطبيبا

عل المغناطيس بىنواعه
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ح

أهداف المهارات التفكيرية :

 .1تتعر عل مهارة معالجة األ اار (  ) PMIومهارة اعتبار جميص العوامف
 .2تنظر إل النباط اويجابية والسلبية والم يرة لل ارة
 .3تطبق مهارة اعتبار جميص العوامف ي مواق
 .4تحدد المب ود بمهارة البوانيش

 .5تست دم مهارة البوانيش ي مواق

م تل ة

م تل ة

 .6تحدد المب ود بمهارة النتاجج المنطبية وما يترتب عليها
 .7تست دم مهارة النتاجج المنطبية وما يترتب عليها
 .8تحدد المب ود بمهارة األهدا

ي مواق

م تل ة

 .9تست دم مهارة األهدا

 .11تست دم مهارة الت طيط ي مواق

م تل ة

 .11تحدد المب ود بمهارة الت طيط
 .12تحدد المب ود بمهارة األولويا
 .13تست دم مهارة األولويا

المهمة األول

المهمة األول

ي مواق

 .14تحدد المب ود بمهارة البداجف واالحتماال
 .15تست دم مهارة البداجف واالحتماال
 .16تحدد المب ود بمهارة وجها
 .17تست دم مهارة وجها

م تل ة

وال يا ار  -الب ار ار

وال يا ار – الب ار ار

النظر

النظر ي مواق

ي مواق

م تل ة

م تل ة

 .18تحدد م هوم مهارة نعم – ال – بو ومهارة الحجر المتدحرج
 .19تست دم مهارة نعم – ال – بو ومهارة الحجر المتدحرج ي توليد األ اار
 .21تحدد المب ود بمهارة المد ل
 .21تست دم مهارة المد ل

العشواجية

العشواجية ي توليد أ اار غريبة

 .22تحدد المب ود بمهارة تحدي ال ارة

 .23تست دم مهارة تحدي ال ارة ي توليد أ اار غريبة
 .24تحدد المب ود بمهارة ال ارة الرجيسية

 .25تست دم مهارة ال ارة الرجيسية ي توليد أ اار غريبة
 .26تحدد المب ود بمهارة تعري
 .27تست دم مهارة تعري

المشالة

المشالة ي توليد أ اار غريبة

 .28تحدد المب ود بمهارة إزالة األ طاة

 .29تست دم مهارة إزالة األ طاة ي توليد أ اار غريبة
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 .31تحدد المب ود بمهارة الربط

 .31تست دم مهارة الربط ي توليد أ اار غريبة
 .32تحدد المب ود بمهارة المتطلبا
 .33تست دم مهارة المتطلبا

ي توليد أ اار غريبة

 .34تحدد المب ود بمهارة التبييم

 .35تست دم مهارة التبييم ي توليد أ اار غريبة

الخطة الزمنية للتدريس :

الدرس

عدد الحصص

الكثافة

8

حاالت المادة

2

االنصهار والتجمد

4

التبخر والتكاثف

2

االنتشار واالنضغاط

6

خصائص المغناطيس

1

المجال المغناطيسي

2

التمغنط

5

عدد الحصص

24
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خطوات السير في تدريس الوحدة :
 -1السلوك المد لي  :ويتم يه التمهيد لمو وع الدرسح مش لف ق ة أو مناقشة المها ار
الساببة والتي لها علقة بالدرس الحالي .

 -2عرض األهدا
بشاف مبسط .

المعر ية للدرسح م عرض أهدا

مهارة الت اير المست دمةح مص تعري ها

 -3الم اف التو يحيح اسمح للتلميذ باوجابة لف ل
التمريش السابق .

 -4اح ف عل
المجموعا

.

تغذية راجعة مش مجموعا

 -5شر الدرس و ق ال طوا

دقاجق أو ي الوق

التلميذح م لً الح وف عل

المحدد عل
اقت ار مش اف

المتبعة ي دريس المادة مو وع الدرس :

أ .أعد بنود التدريب أو الممارسة بهذ الطريبة .

ب .أعط الوق

الاا ي لمناقشة عملية الدرس .

 -6است دم المبادئ واألسس التي تعتمد عليها مهارة الت اير لعمف نبا
مو وع الدرسح واذا ااش النبا

عي اً أد ف بنداً أ ي اًر للنبا

 -7الح وف عل تغذية راجعة مش لف مناقشة المجموعا
الت اير التي ن ذوها عل مو وع الدرس .

 -8إعطاة وظي ة ( واجب منزلي )ح متعلق بالدرس .
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والممارسة .

حوف أداة الت اير

بىوراق العمف المرتبطة بمهارة

الدرس األول  :الكثافة

الهدف العام للدرس  :تدرك الطالبة العلقة بيش م هوم الا ا ة وم هومي الاتلة والحجم
األهداف السلوكية :
 -1تو ح الطالبة المب ود باف مش  :الا ا ة ح الاتلة ح الحجم
 -2تبارش بيش مواد م تل ة مش حي
 -3تحدد عملياً ا ا ة جسم ما .

ا ا تها

 -4تستنتج العلقة بيش الا ا ة والاتلة والحجم
 -5تجد عملياً ا ا ة جسم

لب غير منتظم الشاف

 -6تحدد ا ا ة بعض المواد بالنسبة إل ا ا ة الماة
 -7ت

طريبة للاش

 -8تذار بعض التطبيبا

عش مادة مغشوشة

العملية عل الا ا ة

أهداف المهارة التفكيرية  ( :معالجة األفكار )
 -1تتعر عل مهارة معالجة األ اار (  )PMIومهارة اعتبار جميص العوامف
 -2تنظر إل النباط اويجابية والسلبية والم يرة لل ارة
 -3تست دم مهارة اعتبار جميص العوامف ي مواق

م تل ة

 -4تحدد المب ود بمهارة البوانيش
 -5تست دم مهارة البوانيش ي مواق

م تل ة

الوسائل التعليمية  :السبورة – أوراق العمف – عرض LCD
الخبرات السابقة  :تو ح المب ود بالحجم والاتلة
قياس الخبرات السابقة :

أكمل :

 -1تىملي األشياة الموجودة دا ف ال

ح ما ال رق بينها ؟

 -2وحدة قياس الحجم _____ وحدة قياس الاتلة ______
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األهداف
 -1تو ح المب ود
باف مش :

الاتلةحالحجمحالا ا ة

التقويم

خطوات التنفيذ
تبوم المعلمة بالتمهيد للدرس بعرض أم لة عش الحجم

والاتلة والا ا ة :

اشترى أحمد زجاجة ع ير 1.5 -----لتر
تبلغ  ----عمر  41ايلو غرام
الزي

م تناق

3

ي األم لة الساببة باميا

يزياجية مناسبة

ما المب ود باف مش  :الاتلة ح الحجم ح الا ا ة
اذاري أم لة أ رى عل الاتلة والحجم والا ا ة

لإلجابة عش النشاط رقم ( )1ي ورقة

العمف رقم ( )1بشاف جماعي

 -2تبارش بيش مواد
م تل ة مش حي

ا ا تها

تطبق المعلمة نشاطا

الطالبا

 -2الحيز الذي يشغله الجسم
ي ال راغ هو ( ______ )

:

توجه الطالبا

 -1مبدار ما يحويه الجسم

مش مادة ( ______ )

يط و وق الماة ألش 1.9 ----غم/سم

أامف ال راغا

أكمل :

األسجلة التالية :

مص

 -1عند و ص األاواب المتما لة حجماً والتي تحتوي عل

مواد م تل ة إش األابر اتلة ______ م ______ م
________ أقلها اتلة .
_______ .

الحجوم المتساوية اتلها

 -3عند مبارنة مواد م تل ة لها اتف متساوية اش حجومها
تاوش _____ حي

الحيز الذي تشغله مش المااش
( ______ )

 -4ما وحدة قياس الا ا ة؟

الاتاب ومش م تناق

 -2المواد الم تل ة ذا

 -3مبدار ترايز المادة ي

أوراق الشاي ______حجماً مش

السار وهذا األ ير ______ حجماً مش الرمف أو الحديد
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 -3تحدد عملياً ا ا ة
جسم ما

توجه الطالبا

لإلجابة عش النشاط ي ورقة العمف بشاف

جماعي

()1

تن ذ المعلمة نشاط رقم  4مش الاتاب

 -4تستنتج العلقة بيش تبيش المعلمة للطالبا
الا ا ة والاتلة والحجم

حة 68

بىش المست اد مش النشاط السابق أش

وبىش الا ا ة هي مبسوم الاتلة عل الحجم

لإلجابة عش النشاط ي ورقة العمف بشاف

جماعي

جسم

الشاف

تن ذ المعلمة مص الطالبا

الماة

 -7ت
للاش

نشاط رقم ))5

حة )(71

بعد تعبيب المعلمة عل نتاجج النشاط السابق تبيش

المواد بالنسبة إل ا ا ة للطالبا

بىش بإمااننا حساب ا ا ة الجسم الموجود ي

الماة مش لف حساب حجمه مش حجم الماة الم از

طريبة

عش مادة

مغشوشة

نشاط رقم ( )3ورقة عمف رقم
()1

لب غير منتظم وتتابص تن يذ النشاط مص الطالبا .

 -6تحدد ا ا ة بعض

تتابص المعلمة تن يذ النشاط

هناك علقة ابتة بيش الحجم والاتلة للمادة الواحدة

توجه الطالبا

 -5تجد عملياً ا ا ة

نشاط رقم ( )2ورقة عمف رقم

تو ح المعلمة للطالبا

دور حساب الا ا ة ي معر ة

المادة المغشوشة مش النبية .
وتعرض للطالبا

عدة أم لة عل ذلك .
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 -8يتعر عل مهارة

عرض موق

أمام الطالبا

معالجة األ اار (( )PMIمعالجة األ اار)

" يجب جعف حا ل

لتو يح مهارة الت اير

الرااب بدوش مباعد حت يتسص

ألابر عدد مش الرااب "

 -هف هذ ال ارة مناسبة للمجتمص ؟

قبف أش تحدد ذلك يجب أش نتعلم مهارة ت ايرية تساعدنا
عل الت اير الجيد قبف الحام عل ال ارة

عرض شريحة لعنواش المهارة وتعري ها والهد

منها

" مهارة معالجة األ اار ( : )PMIهي عبارة عش عملية
تبلور لنظرة العبف المت تح نحو األداة التي يماش است دامها

مش التبرير ي اونك تحب ال ارة أو ال تحبها إش عملية

الت اير هذ تجعلك تسع لتحديد النباط اويجابية والنباط
السلبية والنباط المل تة للنظر عش ال ارة ( ليس
وليس

إيجابية

سلبية ولانها تستحق الملحظة ) ويتعلم الطالب

ي هذا الدرس :

عدم إهماف أي ارة .
رؤية األ اار مش جهتيش ( سلبي – إيجابي ) .

إنتاج أ اار جديدة .

الت اير الجيد قبف الحام عل ال ارة

مناقشة الطالبا
الموق

 -9تنظر إل النباط
اويجابية والسلبية
والم يرة لل ارة

ي الموق

وسلبياته والم ير يه

تعرض المعلمة للطالبا

العمف ي مجموعا

السابق وتحديد  :إيجابيا

مواق

أ رى وتتطلب منهش

واوجابة ي ورق العمف لف زمش

قدر  5دقاجق  .ومناقشة الطالبا

عل إجاباتهم .
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نشاط رقم ( )4ورقة عمف رقم
()1

 -11تتعر عل

تعرض موق

مهارة اعتبار جميص

مش مهارة اعتبار جميص العوامف :

العوامف

تو ح مش لله المب ود

عل الطالبا

" ي يوم العطلة األسبوعية قرر أبو أحمد با طحاب
أوالد إل الحديبة الابيرة ي نهاية المدينة واستعد األوالد
النزهة وقام اف واحد منهم بجلب

ي تح ير متطلبا

أغ ار ه ال ا ة وجلب بالطعام واأللعاب وانطلب
الطريق توق

رحة ح ولاش ي منت

العاجلة

السيارة وااتش

أبو أحمد بىنه قد غ ف عش إح ار وقود احتياطي للسيارة"
يها العاجلة ؟

 -1ما المشالة التي وقع

 -2ما العوامف التي ااش يجب أش تى ذها العاجلة
باالعتبار عند ذهابهم للتنز ؟

* مناقشة الطالبا

السابق

ي الموق

م تعرض المعلمة شريحة تو ح يها تعري

مهارة اعتبار

جميص العوامف " عبارة عش محاولة ال رد العتبار جميص
العوامف ي موق

مش عملية ت ايرية مهمة

ما ح وذلك

يبوم بها ال رد وتاوش مرتبطة بىي عمف أو قرار أو ت طيط

أو الو وف إل نتيجة يسع إليها ال رد ح مص الترايز عل

العوامف المؤ رة عل ن سه وعل اآل ريش وعل المجتمص "
ويتعلم الطالب ي هذا الدرس :

 -5أش الينس بعض األ اار ي شية ما .
 -6أش ي ار بجميص األشياة عش ارة ما .

 -7االقتراب مش الجواب ال حيح حوف هذ ال ارة .

شيجاً مهماً حوف ارة ما سينظر لك

 -8أنك إذا ترا

يما بعد إنك م تل اً .

 -11تست دم مهارة

اعتبار جميص العوامف
ي مواق

م تل ة

تعرض المعلمة للطالبا

العمف ي مجموعا

مواق

أ رى وتتطلب منهش

واوجابة ي ورق العمف لف زمش

قدر  5دقاجق  .ومناقشة الطالبا

عل إجاباتهم .
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 -12تحدد المب ود

تعرض موق

بمهارة البوانيش

مش مهارة البوانيش :

عل الطالبا

" ااش هناك قرية
ح ي اف

يتساببوش اف

تو ح مش لله المب ود
بها ببرة واحدة

غيرة بها مزرعة تعي

با يى ذ أهف البرية الحليب منها واانوا

ااش أوف ش

با أل ذ الحليب ححي

ي ف إل المزرعة أوالً يى ذ الجزة األابر مش الحليب
ويبب باقي األهالي بدوش حليبح مما أدى إل وقوع

المشااف بيش أهف البرية ح حزش شيخ البرية لوجود تلك
المنازعا

ي قريته جمص الناس وأقتر عليهم قانوناً ليحف

المشالة وهو أش تاوش األواني التي تو ص بها الحليب ي
ي البرية حت يح ف اجميص عل

حجم واحد لاف بي

الحليب وأش يعتني بالببرة اف يوم بي

البانوش يحرم مش الحليب "
أ -ما رأيك بموق

شيخ البرية ؟

ب -ما المست اد مش
* مناقشة الطالبا

ح ومش ي ال

ياغة البانوش ؟
السابق

ي الموق

م تعرض المعلمة شريحة تو ح يها تعري

مهارة

البانوش " تساعدنا عل الت اير بشاف محدد ودقيق ح أي
أش االست دام الناجح للبوانيش يؤدي إل اتباش ت ايرنا ح

وتو ر الممارسة والتدريب عل الدرسيش الساببيش معالجة

األ اار واعتبار جميص العوامف ح ويجب أش تاوش البوانيش
وا حة ومناسبة لجميص الناس "
 -13تست دم مهارة
البوانيش ي مواق

م تل ة

تعرض المعلمة للطالبا
العمف ي مجموعا

مواق

واوجابة ي ورق العمف لف زمش

قدر  5دقاجق  .ومناقشة الطالبا
تذار الطالبا

أ رى وتتطلب منهش
عل إجاباتهم .

باوجابة عل الواجب المنزلي
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الدرس الثاني  :حاالت المادة
المادة الم تل ة

الهدف العام للدرس  :تتعر حاال
األهداف السلوكية :
 -1تتعر حاال
 -2تميز عمليا

المادة الم تل ة
بعض ال

اج

ال يزياجية لاف مش حالة ال لبة ح السيولة ح الغازية.

أهداف المهارة التفكيرية :
 -1تحدد المب ود بمهارة النتاجج المنطبية وما يترتب عليها
 -2تست دم مهارة النتاجج المنطبية وما يترتب عليها
الوسائل التعليمية  :السبورة – أوراق العمف – عرض LCD
الخبرات السابقة  :تتعر حاال

المادة الم تل ة

قياس الخبرات السابقة :

أكملي :

 -1المادة اف شيئ له_______ ويشغف _______ مش ال راغ وت تل

المواد ي _____

وتو يلها لـ_______ و________
 -2حاال

المادة ي الطبيعة ل

األهداف
 -1تتعر حاال
المادة الم تل ة

هي ______ ح _______ ح ______

خطوات التنفيذ
تبوم المعلمة بالتمهيد للدرس بعرض أم لة م تل ة عش المواد
وتطلب مش الطالبا

الت ني :

التقويم
أكمل :
 -1ال

ة التي تحدد

اشترى أحمد زجاجة ع ير 1.5 -----لتر

مدى احت اظ المادة باف

الاربوش .

( ______ )

النيتروجيش ح المسامير ح الاحوف ح الع ير ح الارة ح اني أاسيد مش حجمها وشالها هي

041

الطالبا

م تناق

لبد عر نا أش حاال

:

لبة ح ساجلة ح غازية ..

المادة ل

تمعني المواد الساببة و ن يها .

المادة ال ل

 -اذاري أم لة أ رى عل حاال

 -تعرض المعلمة لوحة تو ح شاف جزيجا

المادة ال لبة

والساجلة والغازية ومش لف اللوحة تميز الطالبة بيش حاال
المادة مش حي

الجزيجا
 -2تميز عمليا
بعض ال

اج

ال راغا

 -تطبق المعلمة نشاط ()6

ومش م تطلب مش الطالبا

ال يزياجية لاف مش

المادة

السيولةح الغازية

ال لبة

حالة ال لبةح

البينية وقوى التجاذب بيش هذ

الحجم

حة  79مش الاتاب مص الطالبا

تعبجة الجدوف التالي :

الشاف

قوى

ال راغا

التجاذب

البينية

الساجلة
الغازية

 -3تحدد المب ود
بمهارة النتاجج

المنطبية وما يتبعها

عرض موق

أمام الطالبا

لتو يح مهارة النتاجج المنطبية وما

يتبعها :

" ااش سليم يلعب مص ر اقه ي ساحة المدرسة وأ ناة ذلك ع ر

عل ساعة جميلة ىسرع وأعطاها للمعلم شار العلم ألمانته ح
و ي اليوم التالي قام المعلم بتاريم سليم ي الطابور ال باحي

أمام زملجه وقدم له هدية وأحبه الجميص لما
تناق

المعلمة الطالبا

التالية :

بالموق
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أ -ما رأيك بموق

سليم ؟

ب -ما نتيجة عمف سليم ؟

تعرض المعلمة

ور تدف عل النتاجج م ف  :حبة قمح مزروعة

ي الرمف م إعطاجها الماة واالعتناة بها يومياً م نمو هذ الحبة

واي

ت بح مرة وهذ هي نتيجة االعتناة بالحبة .

م تو ح المعلمة أش اف سلوك أقوم به سياوش نتيجة وردة عف

وعلينا أش ن ار قبف عمف أي شي .
هف الت اير بالنتاجج مهم ؟

تعرض المعلمة شريحة تو ح المب ود بمهارة النتاجج المنطبية
وما يتبعها :

" تعتبر النتاجج المنطبية وما يتبعها تبلو اًر لعملية النظر إل

المستببف لرؤية نتاجج بعض األعماف وال طط والب ار ار والبوانيش

واال تراعا

 .وقد ياوش الت اير أو النظر إل األمام (المستببف)

جزةاً مش البيام بدرس اعتبار جميص العوامف ح ولاش األمر يحتاج

إل الترايز عل هذ العملية بشاف مباشر ح إذ إش النتاجج ي

العادة ال توجد ما لم تبم بجهد للتنبؤ بها أو توقعها ح بينما تاوش

العوامف داجماً موجودة ي ن س الوق

الدرس :

 .ويتعلم الطالب ي هذا

 -5الت اير ي المستببف .
 -6األشياة التي تاوش
المستببف .

الحة اآلش قد ال تاوش

الحة ي

 -7أش ينظر للمستببف ليس بالنسبة له بط ولاش عليه أش
ينظر لمستببف اآل ريش أي اً .

 -8معر ة ماذا سيحد
المشااف .

( النتاجج ) قبف البيام بعمف ما تجنبه

050

 -4تست دم مهارة
النتاجج المنطبية وما

يتبعها

تعرض المعلمة للطالبا
مجموعا

مواق

أ رى وتتطلب منهش العمف ي

واوجابة ي ورق العمف لف زمش قدر  5دقاجق .

ومناقشة الطالبا
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عل إجاباتهم  .وتذارهم بعمف الواجب المنزلي  -واجب منزلي ورقة
عمف ()2
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الهدف العام للدرس :

الدرس الثالث  :االنصهار والتجمد

تدرك م هوم درجة االن هار ودرجة التجمد ا ا ية يزياجية للمادة
األهداف السلوكية :
 -1تو ح المب ود بدرجة االن هار ودرجة التجمد
 -2تحدد عملياً درجة ان هار المادة ال لبة ح وغلياش حالتها الساجلة
 -3تحدد عملياً العوامف المؤ رة ي اف مش درجة االن هار ودرجة الغلياش
 -4تحدد عملياً الدرجة التي يشذ يها الماة عش باقي السواجف .
أهداف المهارة التفكيرية :
 -5تحدد المب ود بمهارة األهدا
 -6تست دم مهارة األهدا

ي مواق

م تل ة

 -7تحدد المب ود بمهارة الت طيط
 -8تست دم مهارة الت طيط ي مواق
 -9تحدد المب ود بمهارة األولويا
 -11تست دم مهارة األولويا

م تل ة
المهمة األول

المهمة األول

ي مواق

م تل ة

الوسائل التعليمية  :السبورة – أوراق العمف – عرض LCD
الخبرات السابقة  :تو ح المب ود باف مش االن هار والتجمد
قياس الخبرات السابقة :

ضعي عالمة ( )/أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارة الخاطئة فيما يلي:
 -1تغير حاال

)

المادة يعتبر تغي اًر ايمياجياً (

 -2تحوف المادة مش الحالة الساجلة إل الحالة ال لبة يسم ان ها اًر (
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األهداف
 -1تو ح المب ود

خطوات التنفيذ
 -توجه المعلمة أنظار الطالبا

التقويم

لما يحد

لبعض

بدرجة االن هار ودرجة المواد م ف ان هار الزبدة أو ال لج أو تجمد الماة ي

التجمد

المجمد وتناق

مص الطالبا

م هوم التغير ال يزياجي .

 -تتو ف ش وياً مص الطالبا

هذ الظواهر للو وف إل

للمب ود بدرجة

االن هار ودرجة التجمد .

أامف :
 -1التغير ال يزياجي للمادة هو
_____ المادة مش حالة إل

حالة أ رى دوش حدو تغير
ي ال

ا

______ لها م ف

_____ ح ______ والراجحة
 -2مش التغي ار ال يزياجية
للمادة :

____ و ____ و ____ و
____

 ) ____ ( -3درجة الح اررة
التي تبدأ عندها المادة بالتحوف

مش الحالة ال لبة إل الساجلة

 -2تحدد عملياً درجة

ان هار المادة ال لبة

 -تن ذ المعلمة مص الطالبا

الاتاب وتوجه الطالبا

ح وغلياش حالتها الساجلة عليها .
 توجه الطالبا -توجه الطالبا

نشاط 7

لتسمية أدوا

حة 82مش

النشاط والتعر

لتسجيف الملحظة واالستنتاج

لرسم العلقة بيش الزمش ودرجة الح اررة

بيانياً
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 -تناق

المعلمة الطالبا

درجة االن هار والتجمد .
 -تناق

الطالبا

االن هار والتجمد .

توجه الطالبا

ي أ ر وجود الشواجب عل

()3

ي أ ر ال غط عل درجة

العمف ي مجموعا

واوجابة عل

النشاط ي ورقة العمف م المناقشة ي الحف .

درجة االن هار ودرجة
الغلياش

البينية وحجم الساجف عندما يتجمد وما يحد

للاتلة وعلقة ذلك با ا ة الساجف .

 -4تحدد عملياً الدرجة

 -تعرض المعلمة لوحة تو ح تجمد الماة وتوجه

باقي السواجف .

الماة عندما يتجمد عند أقف مش  0 4س وتى ير ذلك عل

التي يشذ يها الماة عش الطالبا

 -5تحدد المب ود
بمهارة األهدا

ما يحد

لو

لحجم ال راغا

البينية وحجم

ا ا ة ال لج .
 -تناق

المعلمة الطالبا

ي سبب تجمد سطح الجليد

بط وتتو ف معهم إل أهمية ذلك عل الحياة البحرية
تبدأ المعلمة بسرد الب ة التالية عل الطالبا

" ي قرية ما اان
مزرعة وذا

تعي

أسرة يوس

واان

:

تمتلك

يوم اشترى األب ببرة ابيرة اندهش

األسرة وسىلته عش سبب شراجه للببرة ح ىجاب األب:

لبد اشتري
وسو

الببرة لتساعدني ي حر األرضح

نح ف منها عل الحليب الطازج الذي سنشربه

وأي اً بإمااننا أش ن نص منه الجبش ونبيعه ونح ف
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 -3تحدد عملياً العوامف  -تعرض المعلمة لوحة تو ح تجمد السواجف وتوجه
الطالبا لتىمف اللوحة واستنتاج ما يحد لحجم
المؤ رة ي اف مش
ال راغا

نشاط رقم ( )2ورقة عمف رقم

عل النبود "
 -تناق

المعلمة الطالبا

شراة الببرة ي

ي أهدا

الم اف السابقح وهف يماننا عمف شية دوش أش ياوش
.

وراة هد

 -تعرض المعلمة عل الطالبا

الهد

تعري

:

هو أداة تعر نا عل المب ود مش وراة األعماف التي

نرغب بالبيام بهاح وما الذي يهد

إليه الش

مش

البيام بعمف ما؟ ما الذي يحاوف تحبيبه؟ ما األمر الذي

يسع للو وف إليه؟
 -6تست دم مهارة
األهدا

م تل ة

ي مواق

 -7تحدد المب ود
بمهارة الت طيط

 -تطلب المعلمة مش الطالبا

نشاط رقم ( )4ورقة عمف رقم

العمف ي مجموعا

واوجابة عل النشاط ي ورقة العمف بالتعاوش لف مدة ()3

 5دقاجق م تناقشهم باوجابا

.

 -تبدأ المعلمة بسرد الب ة التالية عل الطالبا

" اجتمع

األسرة ذا

يوم واقترح

:

عمف حوض سباحة

ي حديبة المنزف جلس األب ي طط مص األسرة ما هي

ال طط اللزم اتباعها لتحبيق الهد

:

 تحديد المااش المناسب لحوض السبحة -يجب أش ياوش هناك مااش م

لل غار

 و ص مااش مظلف للستراحة واالبتعاد عش الشمس -تو ير الميا ال ا ة بالمسبح

تبدأ المعلمة بمناقشة الطالبا
لماذا اجتمع

:

األسرة ؟

ما هي ال طط التي و عتها األسرة لعمف حوض

السباحة ؟

هف الت طيط ألي عمف م يد لنا ؟

هف است دمتي الت طيط ي حياتك ؟

056

م تتو ف مص الطالبا

لم هوم الت طيط :

" إعداد طة منظمة للو وف للهد
اوجراةا

الممانة "
 -8تتدرب عل الجمص
بيش المها ار ( معالجة
–

األ اار -األهدا

المراد تحبيبه وبناة

اللزمة لذلك مص دراسة اا ة االحتماال

تطر المعلمة عل الطالبا
شرب ماة م لج

سؤاالً لو ان ِ راغبة ي

عي طة لتحبيق ذلك مش لف:

 -1است دام مهارة األهدا

اعتبار جميص العوامف –  -2اعتبار جميص العوامف
 -3ما هي ال طة التي تعتمدها
النتاجج المنطبية –
 -4قومي بعمف نتاجج منطبية لل طة التي و عتها
الت طيط )
تطلب مش الطالبا

العمف ي مجموعا

والتعاوش ي

اوجابة عل النشاط ي ورقة العمف م تناقشهم

باوجابا
 -9تحدد المب ود
بمهارة األولويا

األول

جماعياً .

تبوم المعلمة بذار مبدمة تمهيدية مش لف إ بار

المهمة الطالبا

أش ما تناولته ي الح ة الساببة مهارة اعتبار

جميص العوامفح ولاش اونساش ال يمانه أش يعتبر جميص

العوامف وهنا تبرز أهمية هذ المهارة والتي يترتب عليها
أش يرتب تلك العوامف حسب األولوية وأش يعر بال بط

المبرر الذي جعله ي تار شيجاً ما اىولوية مص األ ذ
بعيش االعتبار أش األولويا

ت تل

با تل

األش ا

تعرض المعلمة م االً تو يحياً للمهارة :
"لو ان ِ ي البي و وجج بى يك ال غير عاجداً مش
المدرسة بااياً والدم ينز مش وجهه "
ما األولوية المهمة بالنسبة ِ
لك ؟

 -1أش تت ِف بمدرسته

 -2أش تسىليه عش السبب
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نشاط رقم ( )5ورقة عمف رقم

()3

 -3أش تسع يه مباشرة
 -4أش تبلغي و ِ
الديك
 -5أش تزجر أ اك
تناق

ي الم اف السابق وتو ح لهم

المعلمة الطالبا

أش أي نجا يترتب عليه ترتيب األهم األهم ي أمور
ي األهدا

الحياة ح هناك ت او

و ي أهمية العوامف

المعتبرة والنتاجج أي اً مت اوتة هناك األهم وهناك األا ر

أهمية ح عل اف إنساش يريد أش يحدد أولوياته ل بد له
مش البيام بمجموعة مش المها ار أوالً م يرتب أولوياته
بناة عل ذلك :
ً
 -1معالجة األ اار

 -2اعتبار جميص العوامف
 -3األهدا

 -4النتاجج المنطبية
 -5ترتيب األولويا

مهارة األولويا

تعرض المعلمة تعري

المهمة األول :

هي قدرة اونساش عل تنظيم وترتيب أ اار والحام عليها

حسب أهميتها .

 -11تست دم مهارة
األولويا

األول

م تل ة

المهمة

ي مواق

تعرض المعلمة للطالبا
العمف ي مجموعا

مواق

واوجابة ي ورق العمف لف زمش ()3

قدر  5دقاجق  .ومناقشة الطالبا
تذار الطالبا

أ رى وتطلب منهش

نشاط رقم ( )6ورقة عمف رقم

عل إجاباتهم.

باوجابة عل الواجب المنزلي
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واجب منزلي ورقة عمف رقم
()3

الدرس الرابع  :التبخر والتكاثف
الهدف العام للدرس  :تتعر عل ظاهرة التاا

والتب ر

األهداف السلوكية :
 -1تتعر عملياً عل عمليتي التب ر والتاا
 -2ت تبر عملياً العوامف التي يعتمد عليها التب ر
 -3تحدد عملياً درجة الغلياش
 -4تحدد عملياً العوامف المؤ رة عل درجة الغلياش
أهداف المهارة التفكيرية :
 -5تحدد المب ود بمهارة البداجف واالحتماال
 -6تست دم مهارة البداجف واالحتماال
 -7تحدد المب ود بمهارة وجها
 -8تست دم مهارة وجها

وال يا ار  -الب ار ار

وال يا ار – الب ار ار

ي مواق

م تل ة .

النظر

النظر ي مواق

م تل ة

الوسائل التعليمية  :السبورة – أوراق العمف – عرض LCD
الخبرات السابقة  :تعدد بعض التغي ار ال يزياجية للمادة
قياس الخبرات السابقة :

أكملي :

 -1عند تعرض المادة ال لبة للح اررة إنها تتحوف إل ______ وتسم هذ العملية _____ .
 -3مش التغي ار ال يزياجية للمادة االن هار و _____ و ______ و _____ .

051

األهداف
 -1تتعر عملياً عل
عملية التب ر

خطوات التنفيذ
 تن ذ المعلمة مص الطالباوتوجه الطالبا

الطالبا

لتعري

نشاط رقم 8

التقويم
حة 87

لتسجيف الملحظة واالستنتاج وتتو ف مص
التب ر .

ماذا يحد

تعر ه لتى ير حراري ماذا

نسمي هذ الظاهرة ال يزياجية

؟

أيش تحد

البيجة ؟
 -2ت تبر عملياً

العوامف التي يعتمد
عليها التب ر

 -3تتعر عملياً عل

 -تن ذ المعلمة مص الطالبا

وتوجه الطالبا

الطالبا

حة 88

للعوامف المؤ رة عل سرعة التب ر .

عملية التاا

وتوجه الطالبا

 -4تحدد عملياً درجة

تو ح المعلمة للطالبا

الغلياش

نشاط رقم 9

لتعري

نشاط رقم 10

حة 89

لتسجيف الملحظة واالستنتاج وتتو ف مص
التاا

تح ر مص الطالبا

أدوا

وتن ذ النشاط مص الطالبا

العلقة بيش التب ر والغلياش
نشاط الاتاب 11

حة91

وتوجههم لتسجيف الملحظة

واالستنتاج .

 -5تحدد عملياً العوامف تناق
المؤ رة عل درجة
الغلياش

هذ الظاهرة ي

لتسجيف الملحظة واالستنتاج وتتو ف مص

 -تن ذ المعلمة مص الطالبا

الطالبا

للماة عند

المعلمة الطالبا

ي أ ر الشواجب عل درجة الغلياش

وأ ر ال غط عل درجة الغلياش .
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نشاط رقم ( )1و ( )2ورقة

عمف رقم ()4

تن ذ مص الطالبا
وتوجه الطالبا

توجه الطالبا

نشاط 12

نشاط رقم ( )3ورقة عمف

حة  92مش الاتاب

لتسجيف الملحظة واالستنتاج
العمف ي مجموعا

رقم ()4

واوجابة عل النشاط

ي ورقة العمف م المناقشة ي الحف .

 -6تحدد المب ود

تعرض المعلمة عل الطالبا

بمهارة البداجف

الت ايرية:

واالحتماال

وال يا ار

– ومهارة الب ار ار

" أم أحمد تعي

م اف يو ح المها ار

ي مدينة أريحا وهي امرأة عاملة وبعد

عودتها مش عملها ات ف بها زوجها وأ برها بىش هناك
يو

سيتناولوش الطعام معهم وأ برها بىش ت نص لهم مش

اللحم ال اني ح وسياونوش عندهم بعد ساعة مش الزمش ح
توتر أم أحمد لعدم تجهيزها أي شي مش الطعام ح ماذا

تتوقعي أش ت عف أم أحمد ؟

لديك مجموعة مش ال يا ار :
أ -لش ت نص اللحم ال اني وست نص أالة سريعة

ب -تست دم الطناجر العادية ل نص اللحم وبذلك سيطهو
الطعام بعد مرور ساعا

طويلة مش قدوم ال يو

ج -تست دم طناجر ال غط ويطهو الطعام بىقف مش ساعة
أعط بر ِ
 أي مش هذ ال يا ار أنسب ألم أحمد ؟ ِأيك مش
لف معر تك عش درجة الغلياش
تو ح المعلمة بىش المها ار الت ايرية الساببة تسم مهراة

البداجف وال يا ار واالحتماال
تعرض عل الطالبا

تعري

ومهارة الب ار ار .

التا المهارتيش :

تعني مهارة البداجف وال يا ار  :أنه ألي موق
عدة يا ار وت سي ار نجدها بالبح

060

عنها "

وحد

يوجد

وتعني مهارة الب ار ار  :ا تيار أنسب وأ
والملجم األا ر للموق
توجه الطالبا

مش بيش عدة يا ار ".

العمف ي مجموعا

أنشطة ورقة العمف المت منة مواق

ح م تناق

 -7تست دم مهارة
البداجف واالحتماال

وال يا ار  -الب ار ار
ي مواق

م تل ة

اوجابا

مص الطالبا

بمهارة وجها

تتلب المعلمة مش الطالبا
بىش ا تل

اوجابا

إجابا

وجها

النظر ي

مواق

م تل ة

عدة للمها ار الت ايرية رقم ()4

؟ ماذا ست ِ
عف؟

م تل ة م تو ح لهم

ناتج عش وجها

نظر اف طالبة عش

األ رى  .اف واحدة منهش تنظر للموق
جميص الطالبا

تو ح المعلمة للطالبا

" أي موق

توجه الطالبا

وهو تج ي

للهد

النظر

يشترك به أ راد ا يروش ح اف رد مش هؤالة

العمف ي مجموعا

أنشطة ورقة العمف المت منة مواق

الت ايريةح م تناق
تذار الطالبا

مش زاوية م تل ة

م هوم المهارة وجها

األ راد ي ار بطريبة ا ة به ت تل

 -9تست دم مهارة

.

تعرض المعلمة عل الطالبا
" لو أرد ِ تج ي الغسيف بىسرع وق

الغسيف .

النظر

والتعاوش ي حف

نشاط رقم ( )4ورقة عمف

السؤاف التالي :

ولاش بالنهاية تو ل

 -8تحدد المب ود

ف ا يا ار

اوجابا

عش اآل ريش "

والتعاوش ي حف
عدة للمها ار

مص الطالبا

.

باوجابة عل الواجب المنزلي
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نشاط رقم ( )5ورقة عمف
رقم ()4

واجب منزلي ورقة عمف
رقم()4

الدرس الخامس  :االنتشار واالنضغاط
العلقة بيش قابلية المادة للنتشار واالن غاط وأ ر ذلك عل حجمها

الهدف العام للدرس  :ت
وشالها
األهداف السلوكية :

 -1تتعر عملياً عل ظاهرة االنتشار
 -2تتعر عملياً عل ظاهرة االن غاط
 -3تحدد ر يا

قانوش بويف

 -4تذار واجد االنتشار واالن غاط ي حياتنا
أهداف المهارة التفكيرية :
 -5تحدد م هوم مهارة نعم – ال – بو ومهارة الحجر المتدحرج
 -6تست دم مهارة نعم – ال – بو ومهارة الحجر المتدحرج ي توليد األ اار
الوسائل التعليمية  :السبورة – أوراق العمف – عرض LCD
الخبرات السابقة  :تذار ما يحد

للغا از عند تغير اوناة

قياس الخبرات السابقة :

أكملي :

 -1تنبسم حاال

المادة إل _____ و ________ و _______

 -2عند تغير اوناة للغا از يتغير ______ و _______ ي آش واحد .
األهداف
 -1تتعر عملياً عل
ظاهرة االنتشار

خطوات التنفيذ
 تن ذ المعلمة مص الطالباوتوجه الطالبا

الطالبا

نشاط رقم 13

التقويم
حة 96

لتسجيف الملحظة واالستنتاج وتتو ف مص

للتعر عل ظاهرة االنتشار .
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نشاط رقم ( )1ورقة عمف
رقم ()5

 -2تتعر عملياً عل
ظاهرة االن غاط

 -تن ذ المعلمة مص الطالبا

وتوجه الطالبا
الطالبا

نشاط رقم 14

حة 97

لتسجيف الملحظة واالستنتاج وتتو ف مص

نشاط رقم ( )2ورقة عمف

رقم ()5

للتعر عل ظاهرة االن غاط
ي العلقة بيش حجم الغاز

المعلمة الطالبا

 -3تحدد ر يا

 -تناق

قانوش بويف

وال غط الواقص عليه وما يحد

لاف مش الحجم والاتلة

والا ا ة عند زيادة ال غط الواقص عليه وهف تتشابه المواد ي
قابليتها للنتشار واالن غاط ؟
م تتو ف مص الطالبا

 -4تذار واجد االنتشار تناق
واالن غاط ي حياتنا

لبنود قانوش بويف .

المعلمة الطالبا

ي اي ية استغلف العلماة لظاهرة

االنتشار واالن غاط للغا از .
العمف ي مجموعا

توجه الطالبا

واوجابة عل النشاط ي نشاط رقم ( )3ورقة عمف

ورقة العمف م المناقشة ي الحف .

 -5تحدد م هوم مهارة
نعم – ال – بو ومهارة

الحجر المتدحرج

مهارة نعم ال بو )po( " :م هوم جديد ح وهي عبارة عش المة
تست دم مش أجف الداللة عل أننا تنظر إل ال ارة بطريبة

جديدة ح وتدف اذلك عل ابتعادنا عش الطريبة المعتادة المتبعة
ي النظر إل األشياة والحام عليها يما إذا ما اان

حيحة أم ال ح أو م يدة أو غير ذلك ح أو مناسبة أم ال ".

تشجص المهارة لدى الطالبا

عل طر األسجلة :

 -1هف يجب أش تاوش اف األ اار وا حة ؟
 -2اي

يماش أش نست يد مش األ اار الغريبة ؟

 -3مت يجب عل ال رد أش يبوف ال أو نعم أو بو ؟
المهم هو إعطاة إجابة وا حة بغض النظر ما إذا اان

اوجابة هي األ

ف أم ال .

064

رقم ()5

م اف محلوف :
 -1المحل

يجب أش ت ض أسعارها  %11اف ساعة

 -2يماش ال غط عل ابسة للح وف عل األشياة التي
نري

 -3ا ير مش الناس يتسوقوش ليلً إذا اان
اتحة

المحل

مهارة الحجر المتحرج  " :إش است دام ال ارة بشاف إبداعي
يعني است دامها لتطوير بعض األ اار الجديدة بمعن آ ر ال
يتم الحام عل ال ارة ولاش تست دم احجر متدحرج مش أجف

توليد أ اار جديدة " .
 -2تست دم مهارة نعم

توجه المعلمة الطالبا

– ال – بو ومهارة

النشاط ي ورقة العمف  .م المناقشة ي اوجابة

الحجر المتدحرج ي
توليد األ اار

للتشاور الجماعي ي اوجابة عل

تطر المعلمة مجموعة مش التساؤال
مش هم الطالبا

عل الطالبا

نشاط رقم ( )4ورقة عمف
رقم ()5

لتتىاد

للمهارتيش :

 -1هف البيام بمهارة نعم – ال – بو ومهارة الحجر
المتدحرج م يد

 -2هف يماش النجا أو تعديف ارة ما دوش أش تست دم
مهارة نعم – ال – بو ومهارة الحجر المتدحرج؟

 -3مت يجب علينا البيام بمهارة نعم – ال – بو والحجر
المتدحرج ؟

تذار المعلمة الطالبا

لإلجابة عل الواجب المنزلي
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واجب منزلي ي ورقة

عمف ()5

الدرس السادس  :المغناطيس وخصائصه
الهدف العام للدرس  :تاش

عملياً

اج

المغناطيس

األهداف السلوكية :
 -1تحدد المواد التي يجذبها المغناطيس والمواد ال يجذبها المغناطيس
 -2تميز عملياً قطبي المغناطيس
 -3تاتش

سلوك قطبي المغناطيس عند تعليبه ح اًر

 -4تبيش العلقة بيش أقطاب المغناطيس
أهداف المهارة التفكيرية :
 -5تحدد المب ود بمهارة المد ل
 -6تست دم مهارة المد ل

العشواجية

العشواجية ي توليد أ اار غريبة

 -7تحدد المب ود بمهارة تحدي ال ارة
 -8تست دم مهارة تحدي ال ارة ي توليد أ اار غريبة
الخبرات السابقة  :ت سر سبب تسمية المغناطيس بهذا االسم
قياس الخبرات السابقة :

فسري  :سمي المغناطيس بهذا االسم ؟
األهداف

التقويم

خطوات التنفيذ

 -1تحدد المواد التي

 -تىتي المعلمة بمغناطيس وت تبر عملياً مص الطالبا

والمواد ال يجذبها

الم تا – الحبيبة – الطباشير – الطاولة – الدبابيس – سلك

يجذبها المغناطيس

المغناطيس

عل اف مش :

نحاسي – ممحاة – مسمار والذي

066

تى ير

 -تطلب المعلمة مش الطالبا

المواد

عمف جدوف وت ني

الساببة بيش مواد يجذبها المغناطيس ومواد ال يجذبها

المغناطيس

 توجه الطالبا -2تميز عملياً قطبي
المغناطيس

 تن ذ المعلمة مص الطالباوتوجه الطالبا

الطالبا

 .وتناق

 -3تاتش

سلوك قطبي

المغناطيس عند تعليبه

ح اًر

 -4تبيش العلقة بيش
أقطاب المغناطيس

لإلجابة عل النشاط ي ورقة العمف
نشاط رقم 16

اوجابة بشاف جماعي عل النشاط ي ورقة العمف
معهم بعد مرور دقيبتيش .

نشاط رقم ( )2ورقة
عمف رقم ()6

 تىتي المعلمة بمغناطيس وتبوم بربطه مش الوسط بوساطةيط م تتراه يتحرك ح اًر  .م تطلب مش الطالبا

بشاف جماعي عل النشاط ي ورقة العمف  .وتناق
اوجابا

وتوجه الطالبا
وتناق

اوجابة

معهم بعد مرور دقيبتيش .

 -تن ذ المعلمة مص الطالبا

الطالبا

نشاط رقم 18

حة 105

لتسجيف الملحظة واالستنتاج م تطلب مش

اوجابة بشاف جماعي عل النشاط ي ورقة العمف.

اوجابا

معهم بعد مرور دقيبتيش .

 -5تحدد المب ود

تبدأ المعلمة التمهيد للمهارة بىش أ اار  poا يرة وغير

العشواجية

إما رقم أو المة عشواجية توجه األ اار .

بمهارة المد ل

عمف رقم ()6

حة 104

لتسجيف الملحظة واالستنتاج م تطلب مش

اوجابا

نشاط رقم ( )1ورقة

محددة وأش تحديدها يحتاج د وف م ير ارجي عشواجي

م لً أردنا جمص أ اار غريبة  poحوف م هوم النا ذة ح
ر اً ااش المد ف العشواجي م هوم جبنة
067

نشاط رقم ( )3ورقة

عمف رقم ()6

نشاط رقم ( )4ورقة

عمف رقم ()6

هنا سنبدأ بتوجيه أ اارنا بجمص
ل

اج

اج

الجبنة لنتو ف

وأ اار غريبة للنا ذة

 -1ال بوب ي قطعة الجبش غير منتظمة تماماً م ف
ال بوب ي النا ذة منها المربص ومنها المستطيف

 -2راجحة الجبش ن اذة وأي شية ن اذ يو ص ي الغر ة
نبوم ب تح النا ذة للت ل

مش الراجحة .

تبدم المعلمة األداة :
عندما ي ار الش

بمشالة ما إنه غالباً ما يجد ن سه وقد

عاد إل نبطة البداية مرة أ رى ح وبالطبص إش ال رد الما بذف

جهداً أابر ي الترايز عل المشالة وجد ن سه محا اًر
بشاف أابر بن س األ اار  .ولذلك يبدو

رورياً وجود م ير

ارجي يوجه العبف وجهةً جديدة ح ولذلك ال داعي لبذف الجهد

الابير ي ا تيار الم ير ال ارجي ألش ذلك الم ير يتم ا تيار
بط ليتسق مص األ اار المتو رة ح وحت تتم ال اجدة المرجوة

يجب أش ياوش الم ير ال ارجي غير متوقص أو غير مرتبط

بال ارة بشاف مباشر أو بمعن آ ر يجب أش ياوش الم ير

ال ارجي عشواجياً .
م اف محلوف :

اقترحي أ اار غريبة حوف رجف األمش باست دام الالمة

العشواجية آيس اريم .

 -1يماش أش ياوش رجف األمش العب هواي عل الجليد
 -2يماش أش ياوش رجف األمش عاط ي (اآليس اريم
يذوب)

 -3يماش لرجف األمش أش يبسم الب ية بالتوالي طوة
ب طوة

 -4يماش أش ياوش رجف األمش و وي ولاش مص ذلك
هو ذاي
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 -6تست دم مهارة
المد ل

العشواجية ي

توليد أ اار غريبة

 -7تحدد المب ود
بمهارة تحدي ال ارة

توجه الطالبا

للعمف الجماعي ي اوجابة عل النشاط ي

ورقة العمف ح م تناق

الطالبا

تو ح المعلمة للطالبا

ي اوجابا

.

بىش المها ار الساببة اان

نشاط رقم ( )5ورقة
عمف رقم ()6

مجرد

ياف وهنا سيبدأ التعامف مص الواقص بعيداً عش ال ياف

تو ح المعلمة للطالبا

بىش جميص المعلوما

التي نتناولها

ي الاتاب عبارة عش أ اار وا حة ولاش نحش قد ال نبتنص

بها ونريد أش نعار ها وليس ننبدها
ونبح

عش بداجف وأ اار غريبة وجديدة  .هنا نحش نتحدى

األ اار الوا حة

عدة تساؤال

توجه المعلمة للطالبا

:

 -1هف يجب أش يتحدى ال رد األ اار الوا حة ؟
 -2اي

يماش أش نست يد مش تحدي األ اار ؟

 -3مت يجب عل ال رد است دام هذ المهارة ؟
تو ح المعلمة للطالبا

تتناق

مص الطالبا

المهارة مش لف عر ها لم اف

حوله :

"عارض ارة مشاهدة المباريا
الم اهيم التالية :

الريا ية مش لف معار ة

 -1المنا سة بيش ال ريبيش
 -2الترايز عل مشاهدة الريا ة مش قبف الجماهير
 -3تبب تشايلة ال ريق داجماً ابتة

 -8تست دم مهارة تحدي
ال ارة ي توليد أ اار
غريبة

توجه الطالبا

للعمف الجماعي ي اوجابة عل النشاط ي

ورقة العمف ح م المناقشة ي حله .

تذار الطالبا

بالواجب المنزلي ي ورقة العمف .

نشاط رقم ( )6ورقة
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واجب منزلي ورقة عمف
()6
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الدرس السابع  :المجال المغناطيسي
الهدف العام للدرس  :تاش

عملياً

اج

المجاف المغناطيس

األهداف السلوكية :
 -1تعر المجاف المغناطيسي
 -2تتو ف عملياً للمواد التي ين ذ مش للها المجاف المغناطيسي
 -3تحدد االتجا الذي يت ذ مغناطيس معلق تعليباً ح اًر مش منت

ه

 -4ت سر وجود المجاف المغناطيسي لألرض
 -5تو ح ترايب البو لة
أهداف المهارة التفكيرية :
 -6تحدد المب ود بمهارة ال ارة الرجيسية
 -7تست دم مهارة ال ارة الرجيسية ي توليد أ اار غريبة
 -8تحدد المب ود بمهارة تعري
 -9تست دم مهارة تعري

المشالة

المشالة ي توليد أ اار غريبة

 -11تحدد المب ود بمهارة إزالة األ طاة
 -11تست دم مهارة إزالة األ طاة ي توليد أ اار غريبة
الوسائل التعليمية  :السبورة – أوراق العمف – عرض LCD
الخبرات السابقة  :تو ح

اج

أقطاب المغناطيس

قياس الخبرات السابقة :

أكملي :
 -1يتجه قطبي المغناطيس ال اتجاهي _____ و ______ عند تعليبه ح اًر
 -2يسم البطب بإسم ______ الذي يتجه اليه .
 -3البطب الذي يتجه نحو الشماف الجغ ار ي هو البطب _______
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األهداف

خطوات التنفيذ

 -1تعر المجاف

التقويم

 تىتي المعلمة بمغناطيسيش م تل ي الشاف وبراد حديد وورقةبي اة  .أمام الطالبا

المغناطيسي

تن ر البرادة حوف اف مغناطيس عل

الورقة وتطلب مش الطالبا
 -توجه الطالبا

جماعياً .

 -تىتي المعلمة بمواد م تل ة م ف شب  -زجاج -ألمنيوم -

للمواد التي ين ذ مش

حديد – نحاس وتن ذ نشاط الاتاب

للها المجاف

 -تطلب المعلمة مش الطالبا

المغناطيسي

حة 109

عمف جدوف وت ني

المواد

الساببة بيش مواد ين ذ مش للها المجاف المغناطيسي ومواد ال
ين ذ مش للها المجاف المغناطيسي
 -توجه الطالبا

الطالبا
وتناق

لتسجيف الملحظة واالستنتاج م تطلب مش

اوجابة بشاف جماعي عل النشاط ي ورقة العمف .

اوجابا

معهم بعد مرور دقيبتيش .

 -3تحدد االتجا الذي

 -تىتي المعلمة بمغناطيس وتبوم بربطه مش الوسط بوساطة

يت ذ مغناطيس معلق

حامف شبي م تتراه يتحرك ح اًر وق ورقة بي اة مو ح

تعليباً ح اًر مش منت

ه

عليها االتجاها

األربعة .

 -4ت سر وجود المجاف  -تعبب المعلمة عل النشاط السابق سؤاالً ح الحظ ِ اتجا
المغناطيسي لألرض

عمف رقم ()7

لإلجابة عل النشاط ي ورقة العمف

م تناقشهم باوجابا

 -2تتو ف عملياً

تسجيف الملحظة

نشاط رقم ( )1ورقة

المغناطيس شماف – جنوب جغ ار ياً لانه يميف قليلًحما ت سيرك

لذلك؟

070

نشاط رقم ( )2ورقة

عمف رقم ()7

 -تتو ف مش إجابا

إل أش مش يجبر المغناطيس

الطالبا

لسلوك االتجا الشمالي الجنوبي هو وجود مغناطيس آ ر وهو
المغناطيسية األر ية .
 توجه الطالبام تناق

 -5تو ح ترايب
البو لة

لإلجابة عل النشاط ي ورقة العمف
مص الطالبا

اوجابا

 -تو ح المعلمة أش ااتشا

ساعدهم ي ااتشا

جماعياً .

عدة مش أهمها البو لة .

تطبيبا

شالها ؟ برأيك ما هو است دامها ؟
تتو ف المعلمة بمناقشة الطالبا

توجه الطالبا

ورقة العمف .

 -6تحدد المب ود
بمهارة ال ارة الرجيسية

عمف رقم ()7

العلماة للمغناطيسية األر ية

مش مناش أر بو لة مش قبف ؟ أيش رأيتها ؟ او

واست داماتها .

نشاط رقم ( )3ورقة

إل تعري

ي اي

ااش

البو لة وترايبها

إل العمف الجماعي لإلجابة عل النشاط ي

تبدأ المعلمة بالتمهيد للمهارة مو حة تعري ها :
السيادة والتي تجعلنا غير قادريش

" ال ارة المهيمنة هي ال ارة ذا

عل الت اير بى اار أ رى ح الت اير بالمو وع بىامله مرتبط
ببناة رجيسة ذا

تجعف جميص االحتماال

سيادة بحي

األ رى

مهملة ح م اف عل ذلك  :إش ال ارة المهيمنة ي دمة البريد هي
" أنها يجب أش تاوش سريعة ما أماش " وهذا يتحبق بتال ة عالية
واذا حاولنا االبتعاد عش ال ارة المهيمنة إننا قد نجد أش

الم داقية قد تاوش أا ر أهمية مش السرعة ح ال دمة البريدية

ال ادقة والتي لف  3أيام أ

ف مش ال دمة البريدية ذا

األ طاة والتي قد تتم ي يوم واحد .
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م اف :

ال ناعة ظهر
ما الهد

ي البرش العشريش وااش لها الدور الابير ح لاش

مش ال ناعة ح اقترحي احتماال

وا تاري ال ارة المهيمنة مش بينهم ؟

تاتب المعلمة االحتماال

مش الطالبا

إليها ال ناعة

تهد

عل السبورة:

 -توجد ال ناعة مش أجف جلب النبود

 توجد ال ناعة مش أجف دمة الناس -توجد ال ناعة مش أجف تلو ميا األنهار

 -7تست دم مهارة

تجعف إحدى الطالبا

ت تار ال ارة المهيمنة مش بينهم

توجه المعلمة الطالبا

للتشاور الجماعي لف  5دقاجق لإلجابة

ال ارة الرجيسية ي توليد عل النشاط ي ورقة العمف .

أ اار غريبة

م تناق

 -8تحدد المب ود

تبدأ المعلمة ببوف  :لعلنا الت تنا ي الدرس إل وجود بعض

بمهارة تعري

المشالة

الطالبا

بشاف جماعي حوف اوجابا

.

المشااف التي قد نواجهها عند است دامنا للمغناطيس وحت نتعلم

اي

تعري

يماننا حف هذ المشااف يجب أش نتعر عل مهارة

بموق

المشالة ويب د بها " قيام ال رد بحف المشالة التي تتعلق
محدد ح مش لف بذف جهد معبوف لتعري

المشالة

بشاف وا ح ومحدد ح وتحديد المشالة يعني ت ييق المشالة
ومحا رتها بشاف أابر والترايز عليها بشاف جاد

م اف :

يعاني أحد محل

وا ح ومتزايد حي

السوبر مارا
أ بح

مش مشالة السرقة بشاف

رورياً ر ص األسعار عل الب اجص .
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وقد تم تعري

المشالة بالطرق التالية :

 -1هناك الا ير مش الب اجص تتعرض للسرقة
 -2ا ير مش ساجبي الب اجص ي لتوا بها

 -3يشعر الناس بسهولة السرقة مش هذا المحف
 -4ال يوجد إجراة رادع للسارقيش

وبالتالي إش تعري

المشالة هو ( السارقيش ي لتوا بالب اعة )

وهنا تبدأ اوجراةا

لحف م ف هذ المشالة م ف :

 -1و ص اامي ار مراقبة دا ف المحف
 -2و ص مراقبيش سرييش دا ف المحف

 -9تست دم مهارة
تعري

المشالة ي

توليد أ اار غريبة

 -11تحدد المب ود
بمهارة إزالة األ طاة

توجه المعلمة الطالبا

للتشاور الجماعي لف  5دقاجق لإلجابة

عل النشاط ي ورقة العمف .

وتناق

الطالبا

ي اوجابا

نشاط رقم ( )6ورقة
عمف رقم ()7

.

تبدأ المعلمة شر األداة باست دام الم اف التالي :
حا ل

النبف المحلية ال يستطيص أحد االستغناة عنها هي

الوسيلة الوحيدة ي المنطبة لتو يف الناس إل منازلهم وعملهم ح
لاش يوجد بها بعض األ طاة التي ت ايق الناس منها ح برأيك

ما األ طاة المتوقعة واقترحي حلوالً وزالتها .

تعري ها  //هي شاف محدود مش أشااف اوبداع حي

أنها تدعونا

للو وف ل ارة جديدة مش لف إبعاد األ طاة مش ال ارة

الموجودة أمامنا
 -11تست دم مهارة

توجه المعلمة الطالبا

إزالة األ طاة ي توليد

عل النشاط ي ورقة العمف .

أ اار غريبة

وتناق

الطالبا

للتشاور الجماعي لف  5دقاجق لإلجابة

ي اوجابا

.
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الدرس الثامن  :التمغنط

بىش بإمااننا مغنطة المواد المغناطيسية بطرق م تل ة

الهدف العام للدرس  :تاش
األهداف السلوكية :
 -1تاتش

عملياً اي

 -3تاتش

عملياً اي

 -5تاتش

عملياً اي

 -2تتعر عل ال
 -4تاتش

عملياً اي

نح ف عل مغناطيس بالتماس
اج

المغناطيسية للمواد

نح ف عل مغناطيس بالح

نح ف عل مغناطيس بالدلك

نح ف عل مغناطيس بالتيار الاهرباجي

 -6تتعر عل طرق بد المغناطيس لمغنطته

 -7تتعر عل طرق المحا ظة عل المغناطيس

العملية عليه

 -8تتو ف إل أهمية المغناطيس والتطبيبا
أهداف المهارة التفكيرية :
 -9تحدد المب ود بمهارة الربط

 -11تست دم مهارة الربط ي توليد أ اار غريبة
 -11تحدد المب ود بمهارة المتطلبا
 -12تست دم مهارة المتطلبا

ي توليد أ اار غريبة

 -13تحدد المب ود بمهارة التبييم

 -14تست دم مهارة التبييم ي توليد أ اار غريبة
الوسائل التعليمية  :السبورة – أوراق العمف – عرض LCD
الخبرات السابقة  :يذار المب ود بالمواد المغناطيسية والغير مغناطيسية
قياس الخبرات السابقة :

أكتب المفهوم العلمي

[ _______ ] المواد التي لها قابلية للنجذاب إل المغناطيس االحديد .
[ _______ ] المواد التي ليس

لها قابلية للنجذاب إل المغناطيس االارتوش
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األهداف
 -1تاتش

عملياً اي

نح ف عل مغناطيس

بالتماس

التقويم

خطوات التنفيذ
 تمهد المعلمة بىش بإمااننا مغنطة المغناطيس بطرق عدة -تح ر المعلمة أمام الطالبا

الحديد وتطلب مش الطالبا

إبرة وتبربها مش برادة

تسجيف الملحظة

م تح ر مغناطيس وتجعف اوبرة تل به م تبربها مش

برادة الحديد وتسجف الملحظة .

لإلجابة بشاف جماعي عل النشاط ي

 -توجه الطالبا

ورقة العمف
 -2تتعر عل
ال

اج

المغناطيسية

للمواد

 -3تاتش

الطالبا

عملياً اي

بالح

بىش المواد المغناطيسية ت تل

نشاط  23مش الاتاب وتطلب مش

اوجابة بشاف جماعي عل النشاط ي ورقة العمف

 تح ر المعلمة أمام الطالباالحديد وتطلب مش الطالبا

إبرة وتبربها مش برادة

تسجيف الملحظة

م تح ر مغناطيس وتبرب اوبرة منه دوش ملمسته م

تبربه مش برادة الحديد وتسجف الملحظة .

عملياً اي

نح ف عل مغناطيس

بالدلك

ي ال

المغناطيسية

 -تن ذ مص الطالبا

نح ف عل مغناطيس

 -4تاتش

رقم ()8

 تو ح المعلمة للطالبااج

نشاط رقم ( )1ورقة عمف

 -تح ر المعلمة أمام الطالبا

مسمار وتجر عل طر ي

المغناطيس عدة م ار  .م تبرب المسمار مش برادة الحديد
وتطلب مش الطالبا

الطالبا

تسجيف ملحظاتهم وتطلب مش إحدى

أش تب أر ملحظتها عل زميلتها

 -توجه الطالبا

لإلجابة بشاف جماعي عل النشاط ي
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ورقة العمف .
 -5تاتش

عملياً اي

نشاط رقم  26وتتطلب مش

 -تن ذ المعلمة مص الطالبا

نح ف عل مغناطيس

الطالبا

 -6تتعر عل طرق

 -تعطي المعلمة لاف رجيسة مجموعة مش الطالبا

بد المغناطيس لمغنطته

( مغناطيس – إبرة – دبابيس – شمعة – حامف و يط –

بالتيار الاهرباجي

تسجيف ملحظاتهم

مطرقة ) م تطلب منهش مغنطة اوبرة بطريبة الدلك .

م تبريبها مش الدبابيس للتىاد مش مغنطتها ح م تجعف طالبة

مش اف مجموعة تطرق عل اوبرة عدة م ار وباقي

الطالبا

يسجلش الملحظة  .وتطلب مش إحدى الطالبا

تعريض اوبرة إل الم در الحراري وتسجيف الملحظة .

تتو ف الطالبا

إل أش المغناطيس والمواد المغناطيسية

ت بد مغنطتها بالطرق والتس يش .

 -7تتعر عل طرق

 -تناق

المحا ظة عل

والطرق السليمة للح اظ عليه .

المغناطيس

المعلمة مص الطالبا

 -8تتو ف إل أهمية

تبيش المعلمة للطالبا

العملية عليه

وتطلب مش الطالبا

المغناطيس والتطبيبا

اي ية التعامف مص المغناطيس

الدور ال عاف والابير الذي قدمته

دراسة المغناطيس للناس ي الحياة العملية
المغناطيس .
توجه الطالبا

رب أم لة وتطبيبا

يد ف يها

لإلجابة عل النشاط ي ورقة العمف .

م المناقشة جماعياً مص الطالبا
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ي حله .
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 -9تحدد المب ود

تو ح المعلمة المب ود بمهارة الربط :

بمهارة الربط

هي ربط األشياة المىلو ة مص بع ها ونتاج شية جديد

غير مىلو

ت رب المعلمة أم لة لتو يح المهارة للطالبا

 -1عجلة تزلج و

يحة البمامة  :مماش ال

:

يحة

نسحبها بدف حملها

 -2رطوم الحديبة و رشاة الدهاش  :نغسف بهم السيارة

 -11تست دم مهارة

تو ح المعلمة بىش ما يجمص بيش التماس والدلك والح

الربط ي توليد أ اار

والتيار الاهرباجي أش جميعهم ولدوا ارة المغنطة .

غريبة

توجه الطالبا

لإلجابة عل النشاط ي ورقة العمف لف

 5دقاجق بشاف جماعي م تناق

 -11تحدد المب ود

تو ح المعلمة بىش لاف موق

بمهارة المتطلبا

م اف :

ل نص الدواة هناك متطلبا

 -1أش ياوش الدواة آمش

معهش النشاط

هناك متطلبا

نشاط رقم ( )4ورقة عمف

رقم ()8

ا ة به

:

 -2ليس له آ ار جانبية
 -3ال يؤذي الجنيش
 -12تست دم مهارة
المتطلبا

توجه الطالبا

لإلجابة عل النشاط ي ورقة العمف لف

ي توليد أ اار 5دقاجق بشاف جماعي م تناق

غريبة
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معهش النشاط

نشاط رقم ( )5ورقة عمف

رقم ()8

أش بإماانهش الحام عل المواق

 -13تحدد المب ود

تو ح المعلمة للطالبا

بمهارة التبييم

والعبا ار حسب وجهة نظرهش  .م تو ح لهم تعري

مهارة التبييم :

هذا الدرس ليس للحام وليس لإلبداع األ اار ال يتم الحام
عل أ التها بف عل دورها ي الموق

تو ح المعلمة المهارة عبر م اف :

ت جر ط ف مش المدرسة  .اقتر احف أش بإمااش أي

طالب ترك المدرسة قبف سش 14سنة ح ما تبييم عل هذا

الحف ؟
 -14تست دم مهارة

توجه الطالبا

التبييم ي توليد أ اار

5دقاجق بشاف جماعي م تناق

غريبة

تذار الطالبا

لإلجابة عل النشاط ي ورقة العمف لف
معهش النشاط

بالواجب المنزلي .

نشاط رقم ( )6ورقة عمف
رقم ()8
واجب منزلي ورقة عمف
()8
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ملحق رقم ()8
دليف الطالب
ورقة عمل ()1
الدرس األول  :الكثافة
المهارات التفكيرية  :معالجة األفكار ( – )PMIاعتبار جميع العوامل  -القوانين
نشاط (: )1
أجب عن األسئلة التالية :
 لوح من الخشب على شكل متوازي مستطيالت أبعاده  5سم  01 ,سم  31 ,سم
وكثافته  1665جم  /سم 3أوجد :
 -1حجمه _____________ /
 -2كتلته _____________ /
 ما العالقة بين الكتلة والكثافة والحجم ؟
_____________________________________________
 عقد من الذهب كتلته  38جم  ,وحجمه  2سم 3أوجدي كثافة الذهب ؟
________________________________________
________________________________________
نشاط (: )2
 مكعب من اْللمنيوم طول ضلعه  01سم  ,ومكعب ثاني من النحاس طول ضلعه  01سم ,
غمر كل من المكعبين كليا في الماء  ,فإذا علمت أن كثافة النحاس =  8,1جم  /سم, 3
وكثافة اْللمنيوم =  2,7جم  /سم. 3
أي المكعبين أثقل ؟  ,أي المكعبين يزيح ماء أكثر ؟  ,لماذا ؟
______________________________________________________________
____________________________________________
نشاط (: )3
 ضع عالمة (  ) /أو عالمة ( × ) أمام العبارات اآلتية :
 -0عندما يتغير موقع الجسم  ,فإن كتلة الجسم تظل ثابتة
َ -2ل يمكن قياس كثافة الغاز عمليا
 -3بعض المواد ليس لها كثافة
 -4الكثافة = الكتلة ÷ الحجم
081

( ____ )
( ____ )
( ____ )
( ____ )

● عللي :
 -0لماذا تطفو البيضة في الماء ؟
_____________________________________
 -2لماذا يستطيع اْلنسان أن يطفو في مياه البحر الميت دون أن يقوم بالسباحة ؟
____________________________________
نشاط (: )4
اقرأ الفقرة التالية  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
" عمر بن الخطاب كان في ليلة من الليالي يتفقد الرعية فمر على امرأة ومعها ابنتها وهم يخضون
اللبن ,فلما ارادت اَلم ان تضع الماء على اللبن من اجل ان تزيد الكمية وتبيع ,فقالت اَلبنة َل تفعلي
يا أمي ,فقالت لم؟ فقالت اَلبنة أما سمعت أمير المؤمنين قد نادى في الناس أَل يخلط اللبن بالماء,
قالت المرأة وأين أمير المؤمنين ,قالت إذا كان أمير المؤمنين َل يراك فإن َّللا يراك ,وسمع الكالم
عمر بن الخطاب فزوج الفتاة من ابنه عاصم ,ومنها ظهر عمر بن عبد العزيز " ...
أ -ما إيجابيات الموقف ؟
ب -ما سلبيات الموقف ؟
ت -ما المثير في الموقف ؟
نشاط (: )5
اقرأ الفقرة التالية  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
" قررت عائلة الحلو باقتحام عالم التصنيع لتدخل عالم التجارة  ,فتوصلوا إلى صناعة الطائرات
فبدءوا بجمع المواد الخام الالزمة للتصنيع واشتغل المصنع ولكن قبل أن تبدأ أول طائرة بالتحليق ,
جاء سامي المتخصص في علم الفضاء فاندهش لما رأى حيث وجد الطائرة مصنوعة من الحديد ,
سألهم بكل دهشة هل تتوقعون أن طائرة من الحديد ستحلق في الهواء فأجابوا  :نعم ,ولم َل ؟ قال لهم
بأن الحديد كثافته أكبر من كثافة الهواء لذلك لن يستطيع أن يطفو على الهواء ولن تستطيع الطائرة
التحليق  ,فلذلك تصنع الطائرات من اْللمنيوم ْلنه أقل كثافة من الهواء وخفيف الوزن وَل يشكل أي
ضر على حياة الركاب .عليكم قبل أن تقرروا عمل أي شي يخدم الناس أن تكونوا على خبرة فيه أو
اسألوا المختصين ْلنه معلق بحياة اْلنسان "
 ما المشكلة التي وقع بها عائلة الحلو ؟
 ما العوامل التي غفلت العائلة في أخذها بعين اَلعتبار في تصنيع الطائرات ؟
 ما المستفاد من هذا الموقف ؟
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نشاط (: )6
اقرأ الفقرة التالية  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
" في الصباح الباكر كان أحمد متجها ً إلى عمله بسيارته  ,وفي منتصف الطريق توقفت به السيارة
ولكنه ليس على خبرة كافية بها  ,فاعتقد بأن العطل من بطارية السيارة "
 أعط قانونا ً مناسبا ً ْلحمد تساعده في معرفة ما إذا كان العطل من بطارية السيارة أم َل ؟واجب منزلي :
 ( -1بينما كان أكرم في ورشة السيارات ليصلح سيارته المعطلة  ,جاء صديقه رائد ليصلح هو اْلخر
سيارته المعطلة  ,في أثناء ذلك جاء رجل وقام بإلقاء سيجارته المشعلة في الورشة مما أدى إلى
اشتعال البترول في الورشة  ,فأسرع أكرم ْلحضار الماء ْلخماد حريق البترول ولكن رائد أسرع
ْليقافه مخبره بأن الماء َل يصلح ْلخماد حريق البترول ْلن الزيت أقل كثافة من الماء لذلك يطفو
فوق الماء ويستمر في اَلشتعال )
ث -ما رأيك فيما حدث بين أكرم ورائد ؟
ج -ما إيجابيات الموقف ؟
ح -ما سلبيات الموقف ؟
خ -ما المثير في الموقف ؟
 ( -2مر رجل ببائع فوجده يخلط زيت الزيتون بالكحول  ,فنصحه بمخافة َّللا وبأن هذا اْلمر سيكشف
بسهولة بسبب أن كثافة الكحول أقل من كثافة الزيت مما سيجعل الكحول يطفو فوق الزيت ويُالحظ
بسهولة ونصحه بأن في ذلك ضرر على صحة الناس )
أ -ما رأيك بموقف الرجل ؟
ب -ما العوامل التي غفل البائع في أخذها بعين اَلعتبار عندما خلط الزيت بالكحول ؟
ت -ما المستفاد من هذا الموقف ؟
 ( -3تشاجر أحمد ومحمد على كتلة النحاس وكتلة الذهب من فيهما أكبر حجما ً )
أ -ضعي قانونا ً مناسبا ً يعالج الموقف ويحل الشجار؟
ب -هل استخدمتي القانون في حياتك ؟

082

ورقة عمل ()2
الدرس الثاني  :حاالت المادة
المهارة التفكيرية  :النتائج المنطقية وما يتبعها

نشاط (: )1
أجب عن األسئلة التالية :
عللي :
 -0تحتفظ المواد الصلبة بشكل ثابت وحجم ثابت ؟
__________________________________
 -2تحتفظ المواد السائلة بحجم ثابت بينما غير ثابتة الشكل ؟
__________________________________
 -3المواد الغازية َل تحتفظ بحجم أو شكل ثابت ؟
__________________________________

نشاط (: )2
اقرأ الفقرة التالية  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
" جلس أبو أسعد بيوم إجازته في غرفة نومه المغلقة ليشاهد التلفاز ومشعالً سيجارته  ,وكان ابنه
الرضيع نائم بجواره  ,حيث أمضى ما يقارب الساعة والنصف على هذا الوضع "
 -ما النتائج المتوقع حدوثها ؟

واجب منزلي :
" يعج مختبر المدرسة بالضوضاء وتراكم المواد فوق بعضها  ,فقررت مدرسة العلوم القيام بترتيب
المواد ولكنها َل تستطيع فعل ذلك لوحدها فعرضت مدرسة اللغة اَلنجليزية المساعدة وبدأن في
الترتيب  ,حيث قامت مدرسة اللغة اَلنجليزية بوضع الغازات في إناء مفتوح نظراً لعدم خبرتها "
 ما النتائج المتوقع حدوثها ؟________________________________________________________
__________________________________________________
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ورقة عمل ( ) 3
الدرس الثالث  :اَلنصهار والتجمد
المهارات التفكيرية  :اْلهداف – التخطيط  -اْلولويات المهمة اْلولى
نشاط (: )1
 -0أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :
 -0الدرجة التي تثبت لفترة من الزمن _____ تسمى هذه الدرجة ______ .
 -2درجة انصهار البرافين ________ .
 -3عند تحول البرافين من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة فإن حجمه ______ بينما تبقى
الكتلة ______ أما الكثافة ______ .
 -4عند ترك البرافين يبرد فإنه يتحول إلى ______ .
 -5درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وتثبت
لفترة من الزمن ________ .
 -2اختر اْلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
 -0إذا كانت درجة انصهار النفتالين =  80س فإن درجة تجمده وهو سائل :
( 070س  080 -س  08 -س  0800 -س )
 -2درجة التجمد بالنسبة لدرجة اَلنصهار لنفس المادة ( أكبر منها – أصغر منها – تساويها –
تعادلها )
0

نشاط (: )2
أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :
 -0العوامل التي تتوقف عليها درجة اَلنصهار والتجمد هي _____ و _______ .
 -2وجود الشوائب ______ درجة اَلنصهار والتجمد .
 -3زيادة الضغط _______ درجة اَلنصهار والتجمد .
نشاط (: )3
أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :
 -0عندما يتجمد السائل _____ الفراغات البينية و _____ حجم السائل فتزداد كثافته .
 -2عندما تصبح درجة حرارة الماء  04س نحصل على أصغر _____ وأكبر _______ .
 -3عندما تنخفض حرارة الماء عن  04س يزداد _____ الماء وتقل _____ فيرتفع ْلعلى
ويتجمد عند درجة _____ وتسمى هذه الظاهرة بـ _________ .
 -4ما أهمية شذوذ الماء على الكائنات الحية _____________ .
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نشاط (: )4
اقرأ الفقرة التالية  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
" كانت سلوى في طريقها إلى المدرسة في الصباح الباكر حيث كان الجو مثلج فمرت من أبو نشأت
سائق الحافلة التي تنقل الطالب إلى جامعاتهم  ,فرأته يضع الملح على مبرد الحافلة (روديتر) .
ساعدي سلوى في التعرف على الهدف من ذلك ؟ "
نشاط (: )5
اقرأ الفقرة التالية  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
" محمود مزارع يعيش في قرية ريفية بين اْلراضي الزراعية الجميلة ذات اْللوان الجذابة ويبذل كل
جهده لالهتمام بالمزرعة  ,سمع محمود في نشرة اْلخبار بأنه سيحدث صقيع في الغد  .ساعدي
محمود في وضع خطة من أجل المحافظة على المزروعات من خالل :
 استخدام مهارة معالجة اْلفكار استخدام مهارة اعتبار جميع العوامل استخدام مهارة اْلهداف استخدام مهارة النتائج المنطقية ما هي الخطة المعتمدةنشاط (: )6
اقرأ الفقرة التالية  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
" لدى سامي مقابلة لتسلم وظيفة جديدة وموعد المقابلة الساعة السابعة صباحا ً  ,سامي يقنط في
ت مكان سامي ما
مدينة كيل بألمانيا وهي مدينة بادرة جداً وَل تخلو من الثلوج في الشوارع  ,لو كن ِ
اْلولويات المناسبة لتتخطى السيارة الثلوج دون أن تتزحلق ويصل سامي بالموعد المحدد ؟ "
واجب منزلي :
 أيها يتجمد أسرع الماء النقي أم الماء المالح ؟ فسري إجابتك ؟ -ماذا يحدث لمكعب الجليد عند الضغط عليه ؟ فسري إجابتك ؟
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ورقة عمل ()4
الدرس الرابع  :التبخر والتكاثف
المهارات التفكيرية  :البدائل واَلحتماَلت والخيارات – القرارات – وجهات
النظر
نشاط (: (1
 -1اذكري أي من الحالتين يكون معدل التبخر فيه أكبر :
 -0الطبق الواسع  -الطبق الضيق
 -2الماء المغلي  -الماء الدافئ
 -3الماء المسلط عليه مروحة  -الماء الذي بدون مروحة
 -2اذكري العوامل التي تؤثر على عملية التبخر :
____________ و _______________ و _____________
 -3ماذا يحدث لبخار الماء المتصاعد من الكأس عند مالمسته سطحا ً بارداً كمرآة مثالً ؟
أذكر تطبيقا ً آخرعلى التكاثف ؟ ماهي عالقة التكاثف بالتبخر ؟
_______________________________________________
 -4هل هناك درجة حرارة محددة للتبخر كدرجة اَلنصهار؟
_______________________________________________
نشاط (: )2
ضعي عالمة  /أمام اْلجابة الصحيحة وعالمة  Xأمام اْلجابة الخاطئة :
 ) ( -0التكاثف والتبخر تغيران متضادان
 ) ( -2التبخر هو تحول فيزيائي تتحول فيه المادة من الحالة الغازية إلى السائلة
 ) ( -3كلما زادت مساحة سطح السائل قلت كمية السائل المتبخر
 ) ( -4العالقة بين حركة الرياح وسرعة التبخر عالقة طردية
أكملي :
 -0في دورة المياه في الطبيعة ____ المياه من المسطحات المائية ثم ____ بخار الماء مكونا ً
السحب التي يهطل منها المطر ويعود جزء من ماء المطر للمسطحات المائية .
 -2التسامي هو تحول المادة ______ إلى ______ دون المرور بالحالة _______ .
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نشاط (: )3
 _______ -1هي الدرجة التي تبدأ عندها جزيئات المادة باَلهتزاز حيث تزداد سرعة تكون
الفقاعات من جميع أجزاء السائل .
 -2ما هي العوامل المؤثرة في درجة غليان المواد السائلة _______ و ________
فسري :
َ -0ل ترتفع درجة حرارة الماء بعد الغليان بالرغم من استمرارية التسخين ؟
________________________________________
 -2يغلي ماء البحر عند درجة حرارة أكبر من  0 011س ؟
________________________________________
نشاط (: )4
اقرأ الفقرة التالية  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
" طلبت معلمة العلوم من أحمد وعلي حساب درجة غليان الكحول في منزل كل منهما وفي اليوم
التالي اختلف أحمد وعلي في قيمة الدرجة وبدأ يتشاجرا من فيهم إجابته اْلصح  .ضعي احتماَلت
تفسر سبب اختالف درجة الغليان بينهم وبرأيكِ ما هو اَلحتمال السليم الذي ستأخذ به المعلمة "
نشاط (: )5
اقرأ الفقرة التالية  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
" تعاني ربات البيوت من تلف اْلقمشة والمالبس  ,من وجهة نظرك ما هو أفضل حل للتخلص من
التلف وحماية اْلقمشة من العث ؟ "
واجب منزلي :
اقرأ الفقرة التالية  ,ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
" تفتقر المدينة في هذه اْليام إلى ملح الطعام  .اطرحي علينا بديالً مناسبا ً للحصول على ملح الطعام
الذي يعد عنصراً أساسيا ً في الطعام َل يمكن اَلستغناء عنه "
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ورقة عمل ()5
الدرس الخامس  :اَلنتشار واَلنضغاط
المهارات التفكيرية  :مهارة نعم َ -ل – بو ومهارة الحجر المتدحرج

نشاط (: )1
أكملي الفراغات التالية :
ماذا حدث للغاز عند نزع الغطاء للمرطبان الصغير – هل تغير حجمه – هل تغيرت كتلته ؟ هل
يحدث نفس الشيئ مع مسحوق السكر أو الماء ؟ ماذا نسمي ظاهرة ازدياد حجم الغاز و تغير شكله ؟
________________________________________________________
__________________________________________________

نشاط (: )2
أكملي الفراغات التالية :
عند ضغط المكبس وفوهته مغلقة  ,هل تغير حجم الهواء ؟ هل يحدث نفس الشيء عند ضغط السكر
أو الماء ؟
___________________________________________________
لو سُحب المكبس للخارج  ,ماذا تتوقع أن يحدث ؟ هل تغيرت كتلة المواد المستخدمة ؟
ماذا نسمي ظاهرة تقارب جزيئات الهواء ونقصان حجمه ؟
________________________________________________________
__________________________________________________
نشاط (: )3
أكملي الفراغات التالية :
ينص قانون بويل على أن :
 -0يتناسب حجم كمية معينة من غاز محصور _______ مع الضغط الواقع عليه عند ثبوت
درجة الحرارة .
 _______ -2حجم المادة عند زيادة الضغط ولكن الكتلة _____ والكثافة _____ .
 -3أكثر المواد قابلية لالنتشار واَلنضغاط هي __________ .
 -4خاصيتا _______ و _________ تفسران عدم ثبات حجم وشكل الغاز عند نقله من
وعاء ْلخر .
نشاط (: )4
( لوَل قابلية الهواء للضغط لما تمكنا السير في السيارة )
 -0اقترحي أفكار غريبة  POحول هذه الفقرة .
( -2شكل إطار السيارة ) استخدميه كحجر متدحرج للخروج بفكرة جديدة . PO
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واجب منزلي :
 -1فسري :
 -0تستطيع إضافة الكمية التي تريد من غاز ْلخر في الحجم نفسه ؟
___________________________________________
 -2نشم رائحة الصابون عن بعد ؟
____________________________________________
 -3ليس للغاز حجم ثابت وَل شكل ثابت ؟
____________________________________________
 -2اقترحي مجموعة من اْلفكار للقضاء على رائحة الصرف الصحي في منطقتك ثم ضعي أمام كل
فكرة نعم أو َل أو بو .
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________
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ورقة عمل ()6
الدرس السادس  :المغناطيس وخصائصه
المهارات التفكيرية  :مهارة المدخالت العشوائية – تحدي الفكرة

نشاط (: )1
صنف في جدول المواد التالية الى مواد مغناطيسية (يجذبها المغناطيس ) ومواد غير مغناطيسية (َل
يجذبها ) :
[ ورقة دفتر -مسطرة معدنية – شفرة حالقة – سلك نحاسي – مسطرة خشبية – فرجار معدني –
سلك ألمنيوم – ملعقة أكل طعام  -ممحاة قلم – قطعة من النايلون-سدادة مطاط  -مسمار حديد –
برغي معدني [
نشاط (: )2
 -0أين تتراكم برادة الحديد وأين تنعدم ؟
 -2ماذا نسمي الطرف الذي تتراكم عليه برادة الحديد ؟
 -3هل تراكمها في الوسط كتراكمها عند الطرفين – ماذا نستنتج ؟
________________________________________________________
__________________________________________________
نشاط (: )3
أكملي :
 -4يتجه قطبي المغناطيس الى اتجاهي _____ و ______ عند تعليقه حراً
 -5يسمى القطب بإسم ______ الذي يتجه اليه .
 -6القطب الذي يتجه نحو الشمال الجغرافي هو القطب _______
نشاط (: )4
ماذا يحدث عند :
 تقريب قطب شمالى لمغناطيس من قطب شمالى لمغناطيس اخر __________ تقريب قطب مغناطيس شمالى من قطب جنوبي لمغناطيس آخر __________مما سبق القطبان المتشابهان _____ والمختلفان ________
نشاط (: )5
اقترحي كلمة كمدخل عشوائية من خاللها تتوصلي لخصائص المعناطيس ؟
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نشاط (: )6
حددي كلمة وأفكار ومفاهيم من الدرس ممكن استخدامها في مهارة تحدي الفكرة
واجب منزلي :
 -0اقترحي كلمة عشوائية تتعلق بالمغناطيس وولدي العديد من اْلفكار الغريبة حولها
 -2عارض فكرة المغناطيس من خالل معارضتك للعبارة التالية :
( المواد غير المغناطيسية َل تنجذب للمغناطيس )
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ورقة عمل ()7
الدرس السادس  :المجال المغناطيسي
المهارات التفكيرية  :مهارة الفكرة المهيمنة – تعريف المشكلة – تحدي الفكرة

نشاط (: )1
-1
-2
-3
-4
-5

ماذا حدث لبرادة الحديد عن الطرق على الورقة ؟
أين تزدحم خطوط المجال المغناطيسي وعلى ماذا يدل ذلك؟
هل تتقاطع خطوط المجال أم أنها متوازية ؟
ما المقصود بالمجال المغناطيسي ؟
عددي خصائص المجال المغناطيسي ؟

فسري :
 -0تتركز القوة المغناطيسية عند القطبين ؟
 -2تأخذ خطوط المجال المغناطيسي اتجاها ثابتا من الشمال الى الجنوب؟

نشاط (: )2
أكملي :
ينفذ المجال المغناطيسي من المواد ______ وَل ينفذ من المواد ________
صنف المواد التالية في جدول حسب نفاذيتها للمغناطيسية :
( قطعة كرتون – صفيحة ألمنيوم – ورق دفتر – لوح صاج حديد – معلقة نيكل – لوح زجاجي )
نشاط (: )3
فسري سبب وجود المغناطيسية اْلرضية ؟
________________________________________
اذكري بعض الظواهر التي تستدل بواسطتها على المغناطيسية اْلرضية .
______________________________________________________________
____________________________________________
نشاط (: )4
تتكون البوصلة من ______ قابلة للدوران على محور رأسي  ,وتحمل لونين لتميز قطبيها وتوجد
داخل علبة مصنوعة من مادة ______ ويوجد في أسفلها ______ يكتب عليه الجهات اْلربع .
عددي استخدامات البوصلة :
______________________________________________________________
____________________________________________
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نشاط (: )5
اقترحي أفكار غريبة  POحول المجال المغناطيس وخصائصه واختاري الفكرة المهيمنة من بينهم .
________________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________________
نشاط (: )6
من درس المجال المغناطيسي حددي مشكلة واضحة وعرفيها واقترحي حالً لها .
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________
نشاط (: )7
اكتشف أحدهم اْلخطاء اْلربعة التالية حول المجال المغناطيسي  .كيف تستطيع إزالة هذه
اْلخطاء وتصحيحها :
 -0خطوط المجال المغناطيسي مرئية ومتقاطعة ومستقيمة
 -2المعناطيس يجذب المواد غير المغناطيسية
 -3القطب الشمالي للمغناطيس هو القطب الباحث عن الجنوب الجغرافي
 -4توضع المغانط الكهربائية في اْلجهزة الحساسة داخل صندوق من الحديد حتى ينفذ من خالله
المجال المغناطيسي
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________
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ورقة عمل ()8
الدرس الثامن  :التمغنط
المهارات التفكيرية  :الربط – المتطلبات – التقييم

نشاط (: )1
ماذا يحدث عند :
تقريب إبرة من برادة الحديد _______________
تقريب اْلبرة من برادة الحديد بعد مالمستها بالمغناطيس ؟ لماذا حدث ذلك ؟
__________________________________________________
أي المسمارين ( مسمار الحديد المطاوع  -مسمار الفوَلذ ) جذب برادة الحديد أكثر ؟
__________________________________________________
أي المسمارين ( مسمار الحديد المطاوع  -مسمار الفوَلذ ) احتفظ بمغنطته أكثر ؟
__________________________________________________
هل تتشابه المواد المغناطيسية في خواصها ؟
__________________________________________________
نشاط (: )2
هل تحتفظ اْلبرة ( التي قربت من المغناطيس دون مالمسته) بمغنطتها بعد إبعاد المغناطيس عنها ؟
______________________________________________
في أي الحالتين كان التمغنط أقوى عند التماس أم الحث ؟
__________________________________________________
عند جرك للمسمار على قطبي المغناطيس هل تمغنط المسمار ؟ ما دليلك لذلك ؟
__________________________________________________
نشاط (: )3
هل انجذبت البرادة إلى المسمار بعد تعريضه للتيار الكهربائي ؟
_______________________________________

هل يحتفظ المسمار بتمغنطه بعد انقطاع التيار الكهربائي ؟
_______________________________________
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ماذا تتوقع أن يحدث عند تضاعف عدد اللفات ؟ وعند استخدام بطارتين بدل الواحدة ؟
________________________________________________________
________________________________________________________
تعتمد قوة المغناطيس الكهربائي على _______ و __________ و ___________
تفقد المواد المغناطيسية والمغانط مغناطيسيتها بالطرق التالية :
________ و________ و_________ و ____________
اذكري عدة تطبيقات للمغناطيس في الحياة اليومية ؟
________________________________________________________
__________________________________________________
نشاط (: )4
نعاني في المدارس من مشكلة عدم توفر المغناطيس المستخدم لتثبيت اللوحات الدراسية  ,استخدمي
مهارة الربط مستخدمة مفهوم المسمار ليحل المشكلة .
________________________________________________________
__________________________________________________
نشاط (: )5
اقترحي متطلبات للحفاظ على المغناطيس ممغنطا ً مدة طويلة
________________________________________________________
__________________________________________________
نشاط (: )6
اُستخدم المغناطيس في تطبيقات عدة في الحياة اليومية  .ما تقييمك لذلك .
____________________________________________________
واجب منزلي :
 -0ما هي الفكرة الجديدة التي يمكن أن نحصل عليها من وضع فكرة  ,ثم اجعل زميلتك تقييم لك هذه
اْلفكار :
 -0مجفف الشعر و المكنسة الكهربائية ________________________
________________________
 -2القطار والصف
________________________
 -3المدرسة والفندق
 -2اقترحي متطلبات لتصميم لعبة .
____________________________________________________
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