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Abstract  

Study aim: The study aimed at investigating the effectiveness of a 

program based on Scamper Model in developing critical thinking in 

science and life among fourth graders in Gaza. 

Study tool and materials: The teacher’s guide and the test of the critical 

thinking skills. 

Study sample: The study sample consisted of (68) female pupils, 

divided into (34) students as an experimental group which studied using 

the program based on Scamper Model and another (34) students as a 

control group which studied using the traditional method. 

Study methodology: The study adopted the descriptive approach and 

the quasi-experimental approach. 

Study most important findings: 

1. There were statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group and those of their counterparts in 

the control group in the whole thinking skills test and in every 

individual skill (induction, interpretation, prediction, evaluation) in 

favor of the experimental group. 

2. The program based on Scamper Model proved to be effective in 

developing critical thinking skills among female fourth graders. 

Study most important recommendations: 

1. Using various instructional strategies and models, including Scamper 

Model, to develop critical thinking skills in the basic stage science 

curricula 

2. Taking the needs and characteristics of the basic stage pupils while 

teaching critical thinking skills so as to contribute to transforming 

these skills into desired daily behaviors. 

3. Creating new assessment techniques to evaluate the learning of basic 

stage science and life courses taking into consideration using 

Scamper Model as one of the effective models for developing critical 

thinking skills through focusing on quality performance. 

Keywords: (program – Scamper Model – critical thinking skills) 
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 ءْاإِلهَداْ 
وع ه وائ ود القلوب ب ط إلى  األب اف ا، ون فائ وش دان ية وض صائ الب ور ها، حمةالر بي ن إلى ،هاائ ي ر
(.)دنادمحمسي لين رس دالم ي وس 

منيل ،وع تفان رب كب فسيلت ين ف ضيلة رعالف ،وز لسان ب علهحي ًاينطق فج خر حتالص نن إلىم 
.أبيحفظههللا...واننف كلع لب واألم بر الص 

تحتنوضع م بحان ،فس األمان يب مرن ئالذيغ اف الد لب ،والق يالحنان قان س الذي ضن الح إلى
.أميرعاهاهللا...نان هاالج مي قد 

ي،إلىي،ؤاد مف ه ذكر ب ج روقي،ويله يع ف جري بهمي نح إلىمً تيوم الذ  نديوق و  يوات أخ إلىس 
ت ي و  .اءز األع وإخ 

هم راح  ج  لي اء،إلىم نن ز فت  اإلىالع  لفالق ضب انإلىالذينارت ق و  ماء،إلىم نه مخ  رالد  ه  أط 
ماء الشَّ بال  رحانا،وأسرانا...كالج  هدائنا،ج  .ش 

الع  وغ اه الشَّلماء إلى الزَّه باء ر قين، الس ر ح مان ذا العلمالر نة اس أهل إلى ،والعمل،بانيين،
.ينرةالد م علىج ضين القاب ،والجهاد،والدعوة

ج  هؤالء أهد إلى ع ميعًا، ثم ي هذا، ج ملي وب هد رة راجياًحث ي ي م ي، أن هللا ع له تقب ن وأنا نده،
.رصي النَّم ع ولى،ون الم م ع هن بحان ،إنهس سلمين والم هااإلسالم نفعب ي 
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 وتقديرٌ شكٌر 
 بالعلم  أت ان ا م ن لى ع  األتم ان األكم الن  والسالم والصالة هللا، بسم ظلمات  به ربنا ف فكش  والرسالة ،

،وسل متسليمًاكثيرًا رات  الز اخ  العلوم  ،وقواميس  نَّات  ج  الدُّ والضاللة ،وعلىآلهوصحبهن ب ار يس  أم ا...الجهل  ثمَّ
:ب عد 

الن اس:"انطالقًامنقولرسولهللا هللام نالي شكر  التقدير،أتوجهبالشكرو}رواهأحمد{"اليشكر 
تواضع؛إلىالجامعةاإلسالميةممثلًةفيالم هد الذيوفقنيإلتمامهذاالج -سبحانهوتعال–والعرفانبعدهللا

لدرجةالماجستيرمنخاللبرنامجالدراساتالعليا،ي،لني إدارتهاوعمادةالدراساتالعلياعلىإتاحةالفرصةل 
.فيجميعمراحلالدراسةة تيكباحثم ه منأجلتسهيلم همالتيبذلت هود لهمج ةًشاكر

ن  الذين التدريس، وطرق المناهج قسم في أساتذتي إلى الجزيل بالشكر أتقدم ع هلت كما هم،لم من
.بعدهللافيوصوليلهذهالمرحلةاتهم،وكانلهمالفضل بر واستفدتمنخ 

األستا إلى والتقدير الشكر بخالص وأتقدم الدكتوركما الفاضل ذ الناقة/ تصالح الذي بقبول، فضل
نيبالدعموالمساندة؛فكاننعمالمرشدوالموجه،منذأنكانموضوعالدراسةاإلشرافعلىهذهالدراس ة،وأمد 

خرجت مستعينًافيمراحلهاألولى؛إلىأن مستنيرة، ثابتة بخطى السير على ساعدني مما حيزالوجود، إلى
.غاليةالقيمة،فجزاههللاعنيخيرالجزاءبتوجيهاتهال

:ويلجنةالمناقشةض كمايطيبليأنأتوجهبالشكروالتقديرإلىع 
.دمحمأبوشقير:الدكتورالفاضل

.عطادرويش:والدكتورالفاضل
ثمين  جهد  من بذاله ما وعلى الرسالة، هذه مناقشة الدراسلقبولهما هذه وتقييم تنقيح تصبحفي كي علىة،

.أحسنوجه لها
لم الذين ومساعدة، دعم من لي قدموه لما المحكمين، السادة إلى والعرفان الشكر بوافر وأتقدم كما

بعلمهمووقتهموتوجيهاتهم،فلهممنيكلالشكروالتقدير .يبخلواعلي 
التدريسيةعلىممثلةبإدارتهاوهيئتها(أ)بناتخانيونساإلبتدائيةمدرسةكمايطيبليأنأشكر

الفاضلة والمعلمة العموم، /وجه الريش أبو والخصوصعائشة التحديد وجه مععلى البن اء لتعاونهم في، ي
.تطبيقأدواتالدراسةعلىتلميذاتالصفالرابعاألساسي

الفاضل لألستاذ الجزيل بالشكر أتقدم أن لي يطيب كما بجهده/ علي يبخل لم الذي الغلبان حاتم
.فلهمنيكلاإلحتراموالتقديرنذأنبدأتالعملفيرسالتيوعلمهم

القدير لألستاذ الخاص وشكري / مصطفى أبو النصوصبهاء بترجمة تسهيالت من لي قدمه لما
.منيكلالدعواتالصادقةفيظهرالغيبهفلاإلنجليزية

ىليرىاليومأماف إلىزهرتهآنقطافها،عنوالديحقيقًةعجزكلالكالمعنوصفهفهوم نضح 
منأجلهذاوحولتالصعبسهاًلبدعائهاجليالتيسهرتألأميالغاليةالتيتمتلكمساحًةكبيرةمنقلبي

ياأميهاهيصغيرتكأبدعتوتألقت،واليسعنيفيهذاالمقامإالأنأدعولهمابموفورالصحةالنجاحف
.عمرهماةالبالوأنيطيلهللافيوالعافيةوراح
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 الفصل األول
 للدراسةاإلطار العام 

 :المقدمة

ثورة بصدد فنحن والتكنولوجيا، العلم في هائاًل تطورًا والعشرون الحادي القرن يشهد
المواد من العلوم أصبحت حيث والتكنولوجية، العلمية المعرفة مجال في جدًا كبيرة معلوماتية

باقةفيالعصرالحديثلحلالمشكالت،وتنميةشتىأنواعالتفكيرالسليملدى الطلبة،كماالس 
أنهاوسيلةجادةلتوليداألفكار،وبناءالمفاهيم،كماأنالعملياتالعلميةتتميزبالتقدموالشمول

 .لجميعمناحيالحياةالتيتعدمنمستلزماتهذاالعصر

 بدأت الثالثة؛ األلفية بداية العالم دخول محاورومع مثيرة والجدلجديدة نتيجةللنقاش
األ خيرةالتطورات شتى العلومفي مناحي التفكير على القدرة لتنمية  ، القرارالعلمي اتواتخاذ

الجيدبالتخطيط،وهذالنيتأتَّىإالباالهتمامبشتىأنواعهاوالقدرةعلىحلالمشكالتالسليمة
 المستقبللألجيال تحديات لمواجهة تحصيلالقادمة على مقصورًا االهتمام يعد لم لذلك ،

العمليةظريةفقط؛بلأصبحاالهتمامبأهدافأخرىتعملعلىتنميةالمهاراتالمعلوماتالن
بأشكالهاوالعلمية العلمي التفكير مهارات على التركيز يتطلب مما المتعلمين، لدى المتنوعة

 حيث المتعددة، التالميذ تساعد أنها والتنبؤعلى التفسير من النابعة السليمة القرارات إتخاذ
 وغيرهاواالستنتاج المغالطات وكشف كما ، أنها المتعددة التفكير مهارات مشاكلتساعد حل

.الطالبخارجالفصولالدراسيةممايتيحلهمإطالقعنانالتفكيرلديهم

ولقدشهدتفترةالستيناتوالسبعيناتمنالقرنالعشرينبناءمناهجحديثةللعلوموذلك
واضح وأساليب واتجاهات طرق إرساء النهوضبهدف شأنها من والتي التدريس ميدان في ة

االبتدائية:بالجوانبالفكريةوالقيميةوالشخصيةوالتحصيليةللطلبةفيالمراحلالتعليميةالثالثة
:واالعداديةوالثانويةوالتيتحاولجاهدةحلالمشكالتالعديدةالتييعانيمنهاالتالميذمثل

قصاءالمواقفالعلمية،وسلبيةالبحثوعدمالقدرةعلىضعفالتفكير،وضعفالقدرةعلىاست
عساف،)مواكبةالتطوراتالعلميةباإلضافةإلىعدماتساعاألفقوقلةالتنورالعلميوغيرها

(.2م،ص2016

األهداف تحقيق في األكبر العبء عليها يقع إذ خاصة؛ بأهمية العلوم مناهج وتحظى
التالتربو إكساب ضمنها من التي ية خاصًة،لميذ العلمي التفكير ومهارات العلمية، العمليات

.وربطهبالعالمالذييعيشهوبواقعبيئتهالمعاصرة
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لتزايد الرئيس السبب أن الباحثة ترى حيث مستمر، بشكل تتزايد العلمية المعرفة إن
التلميذالعلمهوالمتعلم؛وذلكالستخدامهكافةطرقالتفكيرللوصولإلىالمعرفة،وحيثإن

 إلى تفسيربحاجة في تعينه التي المتنوعة التفكير فيمهارات العلمية المعرفة وتطبيق، ،
 بـــ المهارات هذه وتسمى الناقد"التفكير، صالح"التفكير يعرفه حيث ص2116)، 8م، بأنه(

المه" خاللهما ويمارس محيًرا، موقًفا أو مشكلة يواجه عندما التلميذ به يقوم عقلي اراتنشاط
االستنباط،واالستنتاج،وتقويمالحجج،والدقةفيفحصالوقائع،والتيتمكنهمن:المتمثلةفي

".إصدارأحكامصحيحةبطريقةمنطقيةسليمة

والي خفىعليناأهميةالتفكيربشكلعاموالتفكيرالناقدبشكلخاصلكلمنالمعلم،
التلم تساعد إنها حيث العلوم، ومادة وإطالقوالمتعلم، األفكار، من كم أكبر توليد على  يذ

السائد، التقليدي الجو وهو المعتاد، الجو عن بعيًدا للتفكير،  التلميذ لدى الواسع العنان
أنالتفكيرالعلميبشكلعاميساعد(:"854م،ص2008)باإلضافةإلىماأشارإليهقتايه

المطروح للمشكلة جديدة معلومات إنتاج على فيهالطالب فتقل معطاة، سابقة معلومات من ة
".القيود،وتزدادفرصةالحريةللعقللالنطالق،واجراءعمليةالبحث،وانتاجاألفكاربغزارة

وإتقانهذهالعملياتيعتبرجزءًامنالثقافةالعلمية،التينادتبهاالكثيرمنالهيئات
 وأصبحت العلوم، وتدريس العملية التربية في العلومالمتخصصة تدريس في الضرورات من

(.401م،ص 2014عقيلي،.)حالياً

التيروت الحديثة الحياة ميادين من الخصوص وجه على الناقد التفكير أن الباحثة ى
؛وتناولتالعديدتسمووترقىباإلنسانوبفكرهعنأنتكونمجردحصيلةمتراكمةمنالمعارف

ع دراسة مثل الناقد التفكير الدراسات من (م2118)مر نصرهللا عيسى(م2115)، ودراسة ،
إكسابه(م2010) وأهمية خاللها، من المستهدف التفكير أهمية على جميعها أكدت والتي ،

.فيجميعالمراحلالعمريةوالمستوياتالتعليميةميذاتوتنميتهللتل

تعليموتعلموبالرغممنأهميةالتفكيرالناقدومهاراته،إالأنهمازالتهناكمشكلةفي
هذهالمهاراتبشكلملحوظ،وبعدإطالعالباحثةعلىمجموعةمنالدراساتالسابقة؛وجدت

.أنأسبابهذهالمشكلةتتنوعفيمابينها،فهناكأسبابتتعلقبالمعلمينوالطالب

تصرعلىمستوىالمناهجالدولية؛ومنالمتعارفعليهأنمشكلةالتفكيرالناقدلمتق
،(2008نصار،)بحتأيضًاعلىمستوىالمناهجالفلسطينية،وهذاماأثبتتهدراسةولكنهاأص
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موقعه ودراسة الناقد، التفكير الضوءعلى ماسةإلىتسليط أنهناكحاجة على والتيأكدت
.لمهاراتهميذاتفيالمناهجالفلسطينيةومدىامتالكالتال

امتالباحثةبالحصولعلىنتائجعينةفيالتفكيرالناقد؛قولتحديدمشكلةالتلميذات
التل اختبارات ميذاتمن المنصرم الدراسي للعام والحياة العلوم مادة قامت2118في كما م،

المرحلة معلمي مع وبالتحديد العلوم، مادة ومعلمات معلمي عينة مع مقابالت بإجراء الباحثة
 بعضاألساسية، مع هذوكذلك خلصت وقد العلوم، مادة منمشرفي التأكد إلى اإلجراءات ه

فيالتفكيرالناقد،وذلكنتيجةلعدةأسباب،منضمنهاالطريقةميذاتوجودمشكلةضعفالتل
.االعتياديةالتييستخدمهاالبعضمنمعلميالعلومفيتدريسالتفكيرالناقد

حلول التلوإليجاد ضعف تقديميذاتمشكلة الباحثون حاول فقد الناقد؛ التفكير مفي
حلولمقترحة،تتبنىتوظيفاستراتيجياتجديدةومبتكرةفيتدريسعملياتالعلم،حيثيذكر

 ص2015)العنزي ،8 "بقوله( تنمي: التي الحديثة تطبيقاالستراتيجيات حاجةإلى هناك أن
".القدراتالعقليةلدىالتالميذ،ويأتيفيمقدمتهااستراتيجيةسكامبر

ننماذجتوليداألفكار،والتيتساعدعلىالنظرالىاألشياءويعتبرسكامبرنموذجًام
،ولعلمناألشياءالعديدةالتييمارسهااإلنسانمختلفةعنالطريقةالمعتادةوتغييرهابطريقة

(.8م،ص2015آلثنيان،.)الكتابةالتيمنخاللهاقديصلإلىابتكارأفكارجديدة

 )وتشير ص2013هاني، 231م، اقترح":بقولها( عندما سكامبر ظهور بداية أن
أوسبون" ألكس تشكل" التي المهارات أو الكلمات القائمة هذه وتتضمن األفكار، توليد قائمة

سكامبر كلمة األولى "Scamperحروفها ويعتبر برايل"، بوب وهو" سكامبر، فكرة صاحب
م خالل من جديدة، فكرة الى منها والخروج وتحسينها األفكار الخطواتتطوير من جموعة

للتغييرفيمعطياتمنتجما،وإعادةتشكيلالعالقة،وخطواتسكامبرتساعدفيالنظرإلى
األشياءوتغييرهابطريقةإبداعية،أوابتكارأداةبطريقةإبداعية،أوإيجادحللمشكلتكبأسلوب

لتيعادةماتسفرعنإبداعي،وسكامبرأداةمنأدواتالتفكيرتعتمدعلىاألسئلةالموجهةوا
.أفكارجديدة

استراتيجيةتعلمتجمعبين:"سكامبربأنهانموذج(183م،ص2015صالح،)بي نوقد
توليداألفكار،وتدريبالتالميذعلىمهارةاستخداماألسئلةأثناءالتطبيق،وتعتمدعلىتقديم

بالقي  التلميذ تكليف يتم علمية، مهام صورة في التعلم متسلسلةموضوع أسئلة وطرح بها، ام
تشمل أو: والعكس والحذف أخرى، واستخدامات والتعديل، والتكييف، والتجميع، التبديل،
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،أومشكلةقدتواجهالمتعلم،وبذلكتتيحالفرصةأمامهلتحليل اإلعادة،والتغلبعلىأيتحد 
".موضوعالتعلم؛وبالتاليإلىإعمالهلعقله

وبا نيوكالس، ويعرفها "Nicols&Baum,2007,p.165))م لحل: أسلوب أنها
ينبغيحلها التي الحاالت،أوالمواقف،أوالمشكالت يساعدالتالميذعلىتحديد المشكالت،

".منخاللطرحأسئلةمحددةحولهذهالمشكالت،للنظرإليهامنزوايامتعددة

امبرعلىأنتوظيفهافيودل تنتائجالعديدمنالدراساتالتيتناولتاستراتيجيةسك
التفكير وتدعم الموضوع، حول والبديلة الجديدة األفكار توليد في يساعد التعليمية العملية
اإلبداعيوالتباعدي،فهيتساعدالتالميذعلىتطويراألسئلةالتيتتطلبمنهمماوراءخطوط

 (Zygouris–Coe, without date).منالنص،وبالتاليتطويرمهاراتالتفكيرالناقدلديهم

كماوأوصتالعديدمنالدراساتباستخدامهافيالتعليم،بعدأنأظهرتنتائجهااألثر
،التي(م2015)التعليمية،ومنهذهالدراساتدراسةالطويرقي االيجابيلتوظيفهافيالعملية

 القيم تنمية في سكامبر استراتيجية توظيف في إيجابيًا أثرًا نتائجها ومهاراتأكدت لقية الخ 
 هاني ودراسة اإلبداعي، تنمية(م2015)التفكير في سكامبر استراتيجية فاعلية أكدت التي ،

،أشارتإلىدورأدوات(م2013)التحصيلوالتفكيرالتوليديفيمادةالعلوم،ودراسةالغامدي
ل وشيق ممتع، سكامبر فنموذج الهندسية، األشكال وحدة دروس تصميم في دىسكامبر

فمنخال التالمذةالتالمذة، ن شعر إتباعخطواته جوالفصلل عن بعيد خيالي عالم بأنهمفي
.التقليديالمملونستعيضعنهبأجواءعلمية

والتي السابقة، والدراسات التربوي األدب على الباحثة إطالع تقدم،وبعد ما على بناًء
 سكامبر نموذج تستخدم قائمة برامج وجود عدم فقدأظهرت الناقد؛ التفكير مهارات تنمية في

المرحلة تالمذة لدى ومهاراته الناقد التفكير لتنمية بحثية دراسة تقديم على الباحثة عكفت
مقترحًا،منالمأمولأنيقدم األساسيةمنخاللتوظيفنموذجسكامبر،باعتبارهحاًلجديدًا

.اقدعالجًالمشكلةضعفالتلميذاتفيمهاراتالتفكيرالن
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 :مشكلة الدراسة

التالي الرئيس السؤال في المشكلة "تتمثل ما فاعلية البرنامج القائم على نموذج :
سكامبر في تنمية مهارات التفكير الناقد في العلوم والحياة لدى تلميذات الصف الرابع 

".بغزة؟األساسي

 :ويتفرعمنهذاالسؤالالرئيساألسئلةالفرعيةالتالية

مامهاراتالتفكيرالناقدالالزمتنميتهالدىتلميذاتالصفالرابعاألساسيفيمادةالعلوم .1
 والحياةبغزة؟

2.  سكامبر نموذج على القائم المقترح البرنامج أسس فيما الناقد التفكير مهارات تنمية في
 الحياةلدىتلميذاتالصفالرابعاألساسيبغزة؟العلومو

بينمتوسطيدرجات(α≥1.15)اللةاحصائيةعندمستوىداللةهلتوجدفروقذاتد .3
التطبي في الضابطة المجموعة في أقرانهن ودرجات التجريبية المجموعة في قالتلميذات

 ؟البعديالختبارالتفكيرالناقد

في .4 لبالك الكسب معامل على بناًء فعالية سكامبر نموذج على القائم البرنامج يحقق هل
 التفكيرالناقدلدىتلميذاتالصفالرابعاألساسي؟تنمية

 :فروض الدراسة

بينمتوسطيدرجات(α≥1.15)التوجدفروقذاتداللةاحصائيةعندمستوىداللة .1
التطبيق في الضابطة المجموعة في أقرانهن ودرجات التجريبية المجموعة في التلميذات

 .البعديالختبارالتفكيرالناقد

2.  توجد ال داللة مستوى عند إحصائية دالة ذات α≥1.15)فروق درجات( متوسطي بين
التطبيق في الضابطة المجموعة في أقرانهن ودرجات التجريبية المجموعة في التلميذات

 .البعديالختبارالتفكيرالناقدفيمهارةاالستنتاج

4.  داللة مستوى عند إحصائية دالة ذات فروق توجد α≥1.15)ال متو( درجاتبين سطي
التطبيق في الضابطة المجموعة في أقرانهن ودرجات التجريبية المجموعة في التلميذات

 .البعديالختبارالتفكيرالناقدفيمهارةالتفسير



8 
 

3.  داللة مستوى عند إحصائية دالة ذات فروق توجد α≥1.15)ال درجات( متوسطي بين
 أقرانهن ودرجات التجريبية المجموعة في التطبيقالتلميذات في الضابطة المجموعة في

 .البعديالختبارالتفكيرالناقدفيمهارةالتنبؤباالفتراضات

5.  داللة مستوى عند إحصائية دالة ذات فروق توجد α≥1.15)ال درجات( متوسطي بين
التطبيق في الضابطة المجموعة في أقرانهن ودرجات التجريبية المجموعة في التلميذات

 .التفكيرالناقدفيمهارةتقييمالمناقشاتالبعديالختبار

اليحققالبرنامجمعاملفعاليةبناًءعلىمعاملالكسبلبالكفيتنميةالتفكيرالناقدلدى .8
 .الصفالرابعاألساسيتلميذات
 :أهداف الدراسة

 :تكمنأهدافالدراسةفيمايلي
 .الصفالرابعاألساسيتحديدمهاراتالتفكيرالناقدالالزمتنميتهالدىتلميذات .1

تحديداألسسالتييقومعليهاالبرنامجالقائمعلىنموذجسكامبرفيتنميةمهاراتالتفكير .2
 .الناقدفيمادةالعلوموالحياةلدىتلميذاتالصفالرابعاألساسي

التعرفعلىفاعليةالبرنامجالمقترحالقائمعلىنموذجسكامبرفيتنميةالتفكيرالناقدفي .4
 .مادةالعلوموالحياةلدىتلميذاتالصفالرابعاألساسي

 :أهمية الدراسة

  :تنبعأهميةالدراسةالحاليةممايمكنأنتسهمبهفي
تقديمبرنامجلتدريسالعلومباستخدامنموذجسكامبرفيتنميةمهاراتالتفكيرالناقد،مما .1

ي،وإعدادهمللحياةالعلميةبشكلقديسهمفيرفعتحصيلتلميذاتالصفالرابعاألساس
 .أفضل

الناقد .2 التفكير مهارات وتعلم تعليم تنظيم في األساسية المرحلة ومعلمات معلمي مساعدة
 .باستخدامنموذجسكامبر

مساعدةمشرفيالمرحلةاألساسيةفيإعدادمعلميمادةالعلوملتبنياستراتيجياتونماذج .4
 .سكامبرتدريسيةحديثة،وعلىرأسهانموذج

مناهج .3 في الناقدلتضمينها التفكير منقائمةمهارات لالستفادة المناهج مخططي مساعدة
 .العلومللمرحلةاألساسية
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 :حدود الدراسة

اقتصرتهذهالدراسةعلىاستخدامبرنامجقائمعلىنموذجسكامبرفي:الحد األكاديمي .1
 .تنميةمهاراتالتفكيرالناقدفيمبحثالعلوموالحياةالجزءالثانيللصفالرابعاألساسي

الحد المكاني .2 خان: الدولية-يونسمحافظة الغوث وكالة خانيونس-مدارس بنات مدرسة
 .االبتدائيةأ

الحد الزماني .4 تط: الدراسيتم العام من الثاني، الدراسي الفصل في الدراسة هذه بيق
2118-2117. 

اقتصرتطبيقهذهالدراسةعلىالوحدةالثانيةمنمقررالعلوموالحياة:الحد الموضوعي .3
 ".التنوعالحيويوالبيئة"للصفالرابعاألساسي،وهيبعنوان

 .لميذاتالصفالرابعاألساسيتمتطبيقهذهالدراسةعلىعينةمنت:الحد البشري  .5

 :مصطلحات الدراسة اإلجرائية

 الفاعلية :" المستقل المتغير يحدثه الذي سكامبر"األثر نموذج التابع" المتغير في
 ".مهاراتالتفكيرالناقد"

 مجموعةمنالمواقف،والخطوات،والتساؤالت،والخبراتالتعليميةالمنظمة،": البرنامج
تنمية الى تهدف األساسي،التي الرابع الصف تلميذات لدى الناقد التفكير مهارات

والوصولبهمالىدرجةالكفاءة،وممارسةعملياتالتفكيرالمختلفة،التيتساعدفي
 ."توليداألفكارمنخاللخطواتنموذجعلميإجرائي

 نموذج سكامبر الرابع": الصف تلميذات تساعد جديدة، تفكير وطريقة أداة هو
يعلىتحويروتحويلاألفكارالمتاحةفيمبحثالعلوموالحياةإلىمعلوماتاألساس

من مجموعة طرح بعد صحيحة إجابة إلى التوصل بهدف إليها الوصول متاح
 ."التساؤالتالقائمةعلىالتفكيرالتباعديوالتفكيرالتقاربي

  التفكير الناقدمهارات: " تهو التي المهارات الصفتلك تلميذات علىساعد الرابع
توظيف خالل من العلمية والمشكالت المواقف مواجهة والتفسير،والتنبؤ: االستنتاج،

باالفتراضات،وتقييمالمناقشاتوالتيتمكنهنمنإصدارأحكامعلميةبصورةواقعية
 ."ويقاسذلكمنخاللإختبارمهاراتالتفكيرالناقدوصحيحة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

األدب على الباحثة إطالع بعد ومن للدراسة النظري العام اإلطار الفصل هذا يتناول
فاعلية برنامج "محاوردراسةالتربويوالدراساتالسابقة،تناولتالباحثةاإلطارالنظريفي

ي 
 
ي تنمية مهارات التفكبر الناقد ف

 
العلوم والحياة لدى تلميذات  قائم عىل نموذج سكامبر ف

:وهذهالمحاورهي"الصف الرابع األساسي بغزة

 :نُمــــــوذْج سكاْمــــــَبر: المحور األول

 :الخلفية التاريخية لنموذج سكامبر

من لكاًل التربوي األدب بمراجعة : ص2117)الحسيني (7م، وهاني ص2114)، م،
(248-245ص والرويثي وصبري ص2114)، ،(21م، الدين ص2113)ونجم م،
فيسردالخلفيةالتاريخيةلنموذج(167م،ص2115)،وصالح(148-145ص ،نجدتوافقًا

،ولكنهاخضعتلعدةمراحل(Bob Eberle)ابتكرهذاالنموذجبوبابريل:"سكامبربقولهم
 إبريل إليها أشار لما وفًقا اختصارها م1997)يمكن ) اصداراته، أولى البدايمنذفي أشارة

 أوسبون Alex Osborn)ألكس ) م1984)االبتكاررائد ) األفكار توليد  Spurring)قائمة
Check List) التي المفتاحية الكلمات تلك وهي تكونتمثل، كي سكامبر؛ كلمة حروف

.إلعطاءأكبرعددمناألفكاراستراتيجيةمساعدة

 أشارثم أوسبورن Alex Osborn)ألكس ) سؤااًل وسبعين كلخمسة في للتفكير مثيًرا
كلمة كما وضحها، كتابه البحث(Apploed Immagination)في فكرة على تعتمد والتي ،

.تحملنفسالمعنى،أومرادفاتغيرمألوفةمنقبلعناستعماالت

 put)كتاًبابعنوان(م1987)فيعام(Richard De Mille)رتشاردديميلياقترحثم
Your Mother on the seiling" السقف( على أمك تنمية"ضع إلى يهدف الكتاب وهذا ،

.م لكةاإلبداعالعلميلدىالمتعلمين

ثم ويليامز فرانك م Frank E. Williams)قد  ) عام م1971)وزمالؤه ) عمله فيأثناء
الوطنية ت-المدارس إلى تهدف التي األساليب من لدىشجيعمجموعة االبداعي التفكير

.الصغار



11 
 

باالستفادةمنالخبراتالسابقةودمجها(م1971)عام(Bob Eberle)ثمقامبوبابريل
خصوصًاقائمة(Osborn)سكامبر،المتمثلةفيجهودأسبورننموذجمعبعضهاالبعضفي

األسلوبويليامز،وأضافهعنكلجزءمنهابطريقةإجرائيةتعريفالتوليداألفكار،حيثقامب
(Williams) لتنمية سكامبر أسماه أ نموذجًا لديه أصبح بحيث العلمي، والخيال االبداع ،حس

 de)ألعابخياليةوفًقاألسلوبديميليتصميموهوعبارةعنمكعبثالثياألبعاد،وقامب
Mille) لديه ليتكون األنشطة)، العملي، العلمي، إصدا(النموذج أول أصدر وقد أسماه، ر

 (Scamper) أصدر ثم ألعاب، عشرة على ويحتوي آخر، Scamper On)باسم ويحتوي(
.العديدمناأللعابقرابةعشرةألعابعلى

 :الفلسفة التي يقوم عليها نموذج سكامبر

 على التالميذ يساعد سكامبر الجديدةنموذج األفكار من عدد أكبر البديلة،إعطاء أو ،
 يتطلبطرح مبدأوهذا فكرةأو حولكل التساؤالت القياممجموعةمن يتم وئها ض  في ،والتي

المتعددة األنشطة من بالعديد على التالميذ تدريب إلى باإلضافة الخيالي، وإجراءالحس ،
،فهيهذااألمريسهمفيتنميةالخيالاإلبداعيذهنية،بواسطةقائمةتوليداألفكار،عمليات

ال النظرية على تقوم بهبنائية؛ والقيام المناسب النشاط إختيار في التلميذ حول يدور ،حيث
 من مجموعة العلميةباتباع المعرفةالخطوات يستنتج وبالتالي ، التعلمالعلمية ويحدث بنفسه

بحيث جديدة، مشكلة كل ضوء في المعرفية البنية تنظيم التلميذ يعيد حيث الفهم، على القائم
ها،وهذايتطلباقتراحأكبرعددمناألفكار،والطرق،والنظرللمشكلةيقترحالفروضويختبر

(.63م،ص2113رمضان،)زوايامختلفةللوصولإلىحلالمشكلةمن

بإعدادبرنامجسكامبرواالطالععلىاألدب(96م،ص2117)وبعدأنقامالحسيني
:مجموعةمنالركائزمنهاالتربوياستخلصأنفلسفةهذاالبرنامجترتكزفيمضمونهاعلى

" بأسلوب الخيال على والمرحالتدريب اللعب وإجراء توليد، على القائمة العقلية المعالجات
".تنميةوتعزيزاإلبداعيساهمبشكلفعالفي؛يسهمفيتنميةالخيالاإلبداعي،والذياألفكار

األولمحورومبرراته،فالمرتكزاتهرئيسيانفيتعليمالتفكير،ولكلمنهمامحورانوهنالك
 فوائديرى التي واألنشطة البرامج المناهجتسعىتقديم عن مستقل بشكل التفكير تعليم إلى

منفرداًمعتادةالمدرسيةال رسمثلهمثلأيمادةعلىوجهالخصوص،بحيثتكونمنهجًا ،ي د 
مضمنةفيالمنهاجالثانيفإنهيرىأهميةتقديمتلكاألنشطةلمحورأخرىفيالمدرسة،أم اا
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محتواهالعادي وضمن ، . سكامبر يمكنالقولبأنبرنامج الصدد هذا يتبنىScamperوفي
.لتركيزهبشكلأساسيعلىالتفكيرنظًراألهميتهاألولالمحور

رراته،فالرأياألوليؤكدومبمرتكزاتهوهنالكرأيانشهيرانفيتعليمالتفكير،ولكلمنهما
 بشكل المهارات على التدريب يتم أن ومباشرعلى رئيسي خالل من المرادإظهار، المهارة

 وجعله للمتدرب عليها بهاالتدريب كاف  وعي دمجعلى يتم أن يرى فإنه الثاني الرأي أما ،
بعليهابشكلغيرالمهارةضمنمحتوىمعينبدونإبرازهاأواإلعالنعنها،بحيثيتمالتدري

مختلفة سياقات في وضعها بعد مباشر سكامبر. نموذج أن القول يمكن الصدد هذا وفي
Scamperيتبنىالرأيالثانيأثناءتقديماأللعابواألنشطةخاللاللقاءاتالتدريبية.

 عملية أن الباحثة اإلبداع"وتعتقد إذ" التعليمية، العملية في سكامبر نموذج جوهر هي
لبناءيعت األساسية العقلية بالمهارات مستعينًا واالستدالل، والفهم، التفكير، على التلميذ مد

.المعرفةوتحقيقهذهالعمليةالنوعية،بمايخدماألهدافواألغراضالتربويةبشكلعام

ومنهنانالحظأننموذجسكامبرجوهرهيعتمدعلىالنظريةالبنائيةفالبدمنإلقاء -
 البنائية لعملية التعلمعلى النظرية نظرة 

سميتالنظريةالبنائيةبهذااالسمنظرًاللتشابهالكبيربينالبناءفيعلمالعمـارةوبـينالبنـاءفـي
علــمالتعلــيم،فالمبــادروالشــروطالتــييجــبأنتتــوافرفــيتصــميمعمــارةوبنائهــالتكــونمناســبة

تتـــوافرفـــيتصـــميمالمعرفـــةوبنائهـــافـــيعقـــلللســـكن،تماثـــلالمبـــادروالشـــروطالتـــييجـــبأن
(.111صم،2116المومنيوآخرون،.)المتعلمحتىيكونلهذهالمعرفةمعنىبالنسبةله

وتمثــــلنظريــــةبياجيــــهفــــيالــــتعلمالمعرفــــياإلطــــارالعــــامأوالمالمــــحالعامــــةلمنظــــورالبنائيــــة
عمليةاكتسـابالمعرفـةتعـدعمليـةالسيكولوجيعنالمعرفةواكتسابها،وموجزهذهالنظريةبأن

بنائية،نشطة،ومستمرةتتممنخاللتعديلفيالمنظوماتأوالتراكيـبالمعرفيـةللفـردبوسـاطة
،وتســتهدفتكيــفالفــردمــعالضــغوطالمعرفيــة(التمثــلوالمواءمــة)آليــاتعمليــةالتنظــيمالــذاتي

(.95صم،2114زيتونوزيتون،.)البيئية

:بقولهمــا(117صم،2112)يعلـقكـاًلمــنالرواضـيةوبنـيدومـيوالعمـريوفـينفـسالسـياق
إنالنظريــةالبنائيــةتــذهبإلــىأنعمليــةالــتعلمتســيرمــنالــداخلإلــىالخــارج؛أيأنالمــتعلم"

يقومبإسقاطمايمتلكهمنمعلوماتوإمكانـاتوقـدراتذهنيـةعلـىعناصـرالبيئـةالمحيطـةبـه،
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ىالمتعلماليقاسبمدىانسجامهذهالمعرفةوتوافقهـامـعمـاهـوموجـودكماأنبناءالمعرفةلد
".فيالواقع؛بليتوقفاألمرعلىمدىجودةهذهالمعرفةوقيمةالمعنىالذيتؤديه

:النظريـــةالبنائيـــةبأنهـــا(281-281صصم،2115)الـــواردفـــيالعقيلـــيFosnotويصـــف
نىبكيفيةبناءالمعرفةعندالمتعلم،كماأنالمعرفةذاتيـةنظريةفيالمعرفةوالتعلم؛أيأنهاتع"

منظـورًاإليـهمـن–والنهائية،إذإنهاتتـأثربـالمحيطاالجتمـاعيوالثقـافيللمـتعلم،لـذافـإنالـتعلم
المعرفيالذييقومبهالمتعلمإلقامةالتوازنبين/هوتنظيملعملياتالجهدالذهني-هذهالزاوية

هالسابقةوالمعارفواألفكارالجديدة،وذلكعـنطريـقبنـاءنمـاذجوتمـثالتذهنيـةمعارفهوأفكار
جديدةباعتبارالمتعلممغـامرًانشـطًافـيبنـاءالمعنـى،موظفـًافـيذلـكمختلـفالسـياقاتالثقافيـة

 Meaningواالجتماعيـــــة،باإلضــــــافةإلــــــىالمناقشــــــةوتـــــداولالمعنــــــىوالتفــــــاوضحولــــــه
Negotiation.

النظريـــةالبنائيـــةتبنـــىعلـــىأســـاسأنمـــنيقـــوم:"بقولـــه(181صم،2111)لـــرويسويشـــيرا
اليستطيعنقلخالصةالمعرفةأوالفكـرةأوالمفهـومبشـكل(المحاضر/المعلم)بعمليةالتدريس

.مباشرألذهانالمتعلمينبدونأنيقومالمتعلمونأنفسهمببناءالمعرفةفيضوءخبراتهم

ظريةالبنائيـةفـإنمفهـومنقـلالمعرفـةمـنالمعلـمإلـىالتالميـذلـميعـدأمـرًامقبـواًل،ووفقًالرؤيةالن
فالتالميذهمصن اعللمعرفةوليسوامستقبلينلها،والمعلمليسمستودعًاللمعلوماتوموزعـًالهـا،

تلفــةولكنــهميســروداعــمإلعــادةبنــاءالتكوينــاتالمعرفيــةللتالميــذ،وقــادرعلــىفهــمالب نــىالمخ
لــديهم،كمــاأنالــتعلميــتمفــيســياقاجتمــاعي،وبالتــاليفــإنمــايقــدممــنأنشــطةتعليميــةلبنــاء
الفهملدىالتالميذيجبأنيتيحلهمفرصةالحواروالمناقشةوالتعبيرعناألفكـارباعتبـارذلـك

تفسـيراتالتالميـذجانبًامنجوانبالبنائيةبداًلمناالكتفاءبنواتجالحلـول،وعـدماالسـتماعإلـى
التـــييمكـــنأنتوضـــحللمعلـــمكيـــفبنيـــتالمعرفـــةلـــديهم،ولكـــييكـــونللـــتعلممعنـــىفيجـــبأن

(.78صم،2116الفي،.)يتمكنالتالميذمنربطهببنيتهمالمعرفية

 ,Schunk)وشانك(Hartle et al, 2012,  pp 32- 43)ويوضحكاًلمنهارتلوآخرون
2012, pp 239- 240)التعلمعندالبنائيينكمايليطبيعة:

،ويتضــمنهــذاGoal orientedالــتعلمعمليــةبنائيــة،نشــطة،مســتمرة،وغرضــيةالتوجــه:أوالً
:االفتراضمجموعةمنمضامينالتعلم،تتمثلفيمايلي
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فــالتعلمعمليــةبنائيــةتكــوننتيجــةإلبــداعالمــتعلملتراكيــبمعرفيــة:الــتعلمعمليــةبنائيــة -
 .تنظموتفسرخبراتهمعالعالمالمحيط(ماتمعرفيةمنظ)جديدة

حيــثيبــذلالمــتعلمجهــدًاعقليــًاالكتشــافالمعرفــةبنفســه،وهــومــا:الــتعلمعمليــةنشــطة -
يحــدثعنــدمايواجــهالمــتعلممشــكلةفيقتــرحالفــروضويختبــرصــحتهاحتــىيصــلللحــل

 .المناسب
غـــراضمعينـــةتســـهمفـــيحـــلفـــالمتعلميســـعىلتحقيـــقأ:الـــتعلمعمليـــةغرضـــيةالتوجـــه -

المشكلةالتييواجههاأوتجيبعـنأسـئلةمحيـرةلـهأوترضـينزعـةذاتيـةداخليـةلديـه
نحوتعلمموضوعما،وتكونهذهاألغراضبمثابةقوىالدفعالذاتيالتيتجعلالمتعلم

 .يسيرفيطريقتحقيقأهدافهالمرجوة

حيـثيسـاعدالـتعلمالقـائمعلـى:مهمـةحقيقيـةتتهيأأفضلالظروفللـتعلمبمشـكلةأو:ثانياً
المشكالتالمتعلمينعلىبناءمعنىلمايتعلمونـه،وينمـيلـدىالتالمـذةالثقـةبـالنفسألنهـم
يعتمـــدونعلـــىأنفســـهم،واليقتصـــرالـــتعلمعلـــىحفـــظمعلومـــاتمتاحـــةومتـــوفرةبـــليبنـــي

.التالمذةالتعلمبأنفسهم

:الفـردللمعرفـةمـنخـاللعمليـةتفـاوضاجتمـاعيمـعاآلخـرينتـتمعمليـةإعـادةبنـاء:ثالثاً
حيثاليقتصربناءالمعرفةعلىاألنشطةالذاتيةللطالبوإنمايتممناقشةماتوصـلواإليـه
منمعانمعاآلخرين،يقومالتالمذةبطرحأفكارهمبهدفالوصولإلىمعنىمشترك،وهذا

لتسـاويحيـثإنهـميختلفـونفـيدرجـةفهمهـملهـذااليعنيأنهـذاالمعنـىموجـودداخلهـمبا
.المعنىتبعًاللتراكيبالمعرفيةأوالمنظوماتالمعرفية

حيـثيـرىالبنـائيونأن:المعرفةالقبليةللمـتعلمشـرطأساسـيلبنـاءالـتعلمذيالمعنـى:رابعاً
ـــينمعرفـــةالمـــتعلما ـــةالمـــتعلمتعـــدشـــرطأساســـيلبنـــاءالمعنـــىألنالتفاعـــلب لجديـــدةمعرف

.ومعرفتهالقبليةيعدأحدالمكوناتالهامةفيعمليةالتعلمذيالمعنى

الهدفالجوهريمنعمليةالتعلمهوإحـداثتغييـراتتتـواءممـعالضـغوطالمعرفيـة:خامساً
حيــثيتكيــفالتلميــذمــعالضــغوطالمعرفيــةمــنخــاللإحــداث:الممارســةعلــىخبــرةالفــرد
يةكأنيطورهاأويبدلهالتتواءممعهذهالضغوطالمعرفيةإذالـمتغيراتفيالتراكيبالمعرف

تعدصالحةللبقاء،والضغوطالمعرفيةهيكلمايحدثحالةمناالضطرابالمعرفيلدى
.الفردنتيجةمرورهبخبرةجديدةعليه
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لنظريـةتعريفًالعمليةالتعلممـنمنظـورا(p 2112 ,451)وبناءعليه؛فقدقدمالعفونومكاون
عمليــةبنــاءإبداعيــةمســتمرةيعيــدفيهــاالفــردتنظــيممــايمــربــهمــنخبــرات،:"البنائيــةعلــىأنــه

بحيــثيســعىلفهــمأوســعوأشــملمــنذلــكالفهــمالــذيتــوحيبــهالخبــراتالســابقة،أوهــوعمليــة
".تغييرفيالبنىالمعرفيةعندالمتعلم

خلــقفهــمجديــد:"وفــقالنظريــةالبنائيــةبأنهــاعمليــةالــتعلم(2111p,111)بينمــاعــر فعبيــد
".يبنيهالمتعلمعلىمواقفأصيلةمرتبطةبموقفأومشكلةأوسياقمعينيتفاعلبهالمتعلم

 :تعريف نموذج سكامبر

  ًتعنيكلمةسكامبر:نموذج سكامبر اصطالحا(Scamper":)االنطالقأوالجريوالعدو
"والمرح وشستر سمون عرفها كما Simon&Schaster.1979.p201)؛ قاموس( في

".الركضأوالذهاببسرعة،وسرعةالنشاطفيتطويرشيءما:"ويستراالنجليزيأنها
بأنهاستراتيجيةتعلمتجمعبينتوليداألفكاروتدريب(:"415م،ص2115)ي عرفهمحمود -

تقد على وتعتمد التطبيق، أثناء األسئلة استخدام مهارة على فيالتالميذ التعلم موضوع يم
صورة التلميذ تكليف يتم علمية، تشملمهام متسلسلة أسئلة وطرح بها، بالقيام التبديل،:

والتجميع،والتكييف،والتعديل،واستخداماتأخرى،والحذف،والعكسأواالعادة،والتغلب
موض لتحليل أمامه الفرصة تتيح وبذلك المتعلم؛ تواجه قد مشكلة أو تحدي أي وععلى

".التعلم؛وبالتاليإعمالعقله
بأنهاستراتيجيةتساعدالتالميذعلىأنيسألوا(:"Rushton,2006,p14)ويعرفهرشتون -

أو األفكار، لتطوير الذهني العصف باستخدام فكرة، أو شيء حول األسئلة من مجموعة
".األشياء،أومواجهةالمشكالتوحلها

بأنهأسلوبلحلالمشكالت(:"Nicols&Baum, 2007, p165)ويعرفهنيوكالسوبام -
يساعدالتالميذعلىتحديدالحاالت،أوالمواقف،أوالمشكالتالتيينبغيحلهامنخالل

".طرحأسئلةمحددةحولهذهالمشكالتللنظرإليهامنزوايامتعددة
-  رمضان عرفه حين ص2113)في "79م، التفكير(: تنمية استراتيجيات إحدى وهيأنه ،

وتعليمات اإلرشادية األسئلة من ومجموعة إبداعية، ومبادر علمية، منهجية من تتكون
غير للمشكالت إبداعية حلول إيجاد أو األشياء أو األفكار تطوير في تستخدم وأمثلة

.المألوفة
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أنسكامبرعمليةالبحثعنأفكارجديدةبمرح،كماأنهذهالكلمة:"فيحينأشارايبرل -
Scamperمناألحرفاألولىلمجموعةمنالكلماتالتيتشكلفيمجملهاكلمةمكونة

فتاحاالستراتيجية-تمثلهذهالكلماتمجموعةمناألسئلة،وباإلنجليزية وكلمجموعة–م 
(.Eberel,2008.p2".)مناألسئلةتعبربحرفمناألحرفالسبعة

-  ثنيان آل ص2115)وعرفته "351م، :) عشر منهاهو لكل األفكار، لتوليد استراتيجيات
وهي معينة مواقف تناسب )خاصية التعديل،: التكييف، االضافة، أو الجمع االستبدال،

الترتيب إعادة القلب، الحذف، أخرى، أغراض في االستخدام التصغير، وترتبط(التكبير، ،
.إبداعيمتقنبمهاراتالتفكيرفيطرحاألفكارالمتنوعةحولموضعمكتوببأسلوب

بأنهاستراتيجيةعصفذهنيموجهتحللإحدىاألفكار(165م،ص2115)وأشارصالح -
 ".إلىعدةأفكاربطرحاألسئلةحولاألداءاتأواالجراءاتالتيينبغياتخاذها

سبع قائمعلى تعليمٌي نموذٌج هو سكامبر نموذج أن الباحثة تستنتج سبق ما خالل ومن
علىتنميةالتفكير،وتوليداألفكاربطريقةابداعية،وذلكمنخاللاالهتماماستراتيجيات،تعمل

في رئيس كمدخل السابقة الخبرات على التركيز مع اكتسابها، وخطوات المعرفة بناء بنمط
.عمليةتوليداألفكار
 :مكونات نموذج سكامبر

 سكامبررمضان استراتيجية التيتناولت صم،2113)باستقراءاألدبيات (65–63ص
وصبري(148-147م،صص2113)،ونجمالدين(248-247م،صص2114)وهاني

؛ي الحظأنهناكثمةاتفاقعلى(332م،ص2115)،وآلثنيان(24م،ص2114)والرويثي
إلىحدماتجاهالحليختلفمحور؛حيثأنكللتنميةالتفكيرسبعةمحاورأنهيتكونمن

ل استخدامه ي قترح الذي وهذه المحاورلمشكلة، إليها أشار )كما ص2113صالح، (191م،
:كالتالي

 .التفكيرفياستبدالفكرةبفكرة لشيءما:Substituteاالستبدال  .1
 ماذايمكنأننستبدل ؟جديدةيمكناستبدالهلتصبحفكرةماالذي:األسئلة النمطية

؟فيهذا  آخر؟استبدالعناصرومكوناتمنالمنتجبشيءهليمكننيالشي 
الشيءليصبحشيًئاجديديحملالتفكيرفيدمججزئيينأوأكثرمن:Combineالدمج  .2

 .العديدمنالمميزاتوأهمهاتوفيرالوقتوالجهد
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 هليمكننيدمجأكثرمندمجها؟التييمكننيهياألفكارما:األسئلة النمطية
معشيءآخرإلنتاج؟واحدةصحيحةفكرةلتصبحفكرة هليمكندمجهذاالشي 

 ؟فعاليحملمواصفاتجديدةشيء
:Adaptالتكييف  .4 في التفكير نستطيع بحيث الموضوع غيرمحاور بأسلوب تحويرها

.معتادعليهمنقبل
 األسئلة النمطية: يمكنني الذي تعديله؟ما الذي ما نفسيمكنني ليؤدي أضيفه

الوظيفة؟
أو :Magnify/Modifyالتصغير/ التكبير .3 المنتج أجزاء كل أو جزء تغيير في التفكير

؟العملية،أوتحويرهابأسلوبغيرشائع
 يمكنني:األسئلة النمطية الذي اآلخر الشكل أو الحركة أو اللون أو المعنى ما

؟تصغيرهليؤديالمهمةالموكلةإليه/تكبيرهتعديله؟ماالذي
ألغراض:Other usesاالستخدامات األخرى  .5 متعددةالتفكيرفيكيفيةاستخدامالشي 

.غيرتلكالتيوضعتمنأجلهاأصاًل
 هذا؟:األسئلة النمطية في تستخدم التي الجديدة األساليب يمكن ما هذا هل

تعدلهالستخداماتأخرى؟استخدامهفيأماكنأخرى؟إلىأيمدىتستخدمذلكو
ذفتأجزاءمنالمنتجأوالعملية،وتدارس:Eliminateالحذف  .8 التفكيرفيمايحدثإذاح 

.مايمكنحدوثهفيذلكالموقف
 منه؟ما:األسئلة النمطية التخلص أو حذفه يمكن اجعلهالذي يمكنني الذي ما

أصغر،أوأطول؟ماالذيأعملهلكييكونأصغر،أوأقل،أومبسًطا؟
التفكيرفيمايحدثإذاعملتأجزاء: Rearrange/ Reverse العكس واعادة الترتيب .7

.المنتجأوالعمليةبشكلعكسيأواختلفتبشكلتتابعي
 ؟هياألشياءالتيأستطيعترتيبهاماالذييجبإعادةترتيبه؟ما:األسئلة النمطية

 مااألدوارالتييمكنعكسها؟ هليمكنتغييرالوظائفالسالبةوالموجبةللشيء؟
وبعداستشارةعددمنمعلميومشرفيمادةالعلوموالحياة؛فقدتأكدتالباحثةمنأهمية
هذهالمكونات،بإعتبارهامقوماتيتماالستنادإليهافيتخطيطدروسالعلوممنخاللتوظيف
نموذجسكامبر،وذلكبمايتالئممعطبيعةالدروس،وخصائصطالبالصفالرابعاألساس

 .واهتماماتهم
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 :العمليات المعرفية والوجدانية المتضمنة لنموذج سكامبر

في تمثيلها يمكن والتي والوجدانية المعرفية العمليات من العديد سكامبر نموذج يتضمن
 اآلتي (Eberle,2008,pp5-6)الشكل العنزي من كاًل ذلك وأكد ،(2115 ص -71م،ص

(:23م،ص2114)وصبريوالرويثي(71
 

 

 العمليات المعرفية والوجدانية لنموذج سكامبر: (2.1)شكل 

 :العمليات المعرفية .0
  طالقة التفكيرFluency of Thinking:القدرةعلىتوليدأكبرعددمنوهي

المعلومات من معرفية حصيلة بناء بهدف وذلك عنهااألفكار التعبير ويمكن ،
أكبرعددمناألفكار،،وتوليدالتفكيروإطالقعنانالتوقعاتحرية:بالنقاطاآلتية

.منالردودعددالنهائيوإيجاد
  مرونة التفكيرFlexibility of Thinking: بين االنتقال التفكيرأنماطوهي

المتعددة البديلة، والخطط اآلراء جميع ليشمل التفكير في التحول ليضمن ،وذلك
اآلتية بالنقاط عنها التعبير ويمكن و: والتعديلالتغيير أنالتبديل التفكير،ماطفي

.وإضافةآراءمختلفة،والبحثعنالخططالبديلة
  األصالةOriginality: اإلجابات إنتاج مألوفة،وهي التيالوالغير متوقعة غير

اآلتية بالنقاط عنها التعبير ويمكن والتفرد، بالجدة، تتميز : اإلجابات غيرالإنتاج
 .دمتوقعة،والحداثة،والتفرغيرالأومألوفة
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التفكير مهارات مع الناقد للتفكير المعرفية العمليات تقارب سبق مما الباحثة وتستنتج
 المرونة)االبداعي الطالقة، الطالب(األصالة، يهيئ الناقد التفكير أن على يؤكد دليل وهذا ،

.ويشجعهلدخولعالماالبداع،الذييعتبرقمةالتفكيرالعلميالراقي
 (:الوجدانية)العمليات االنفعالية  .7

  حب االستطالعCuriosity: أولي استكشافي سلوك للبحثهو الطالب يهيئ
 العلمية، والمعارف العلوم اكتساب نحو الطالبواإلطالع استخدام يضمن وذلك

وهذاالرغبةوذلكلتحقيقلجميعحواسهفيالبحث،واالندفاعللبحثعنالمجهول؛
 للمكاسب، األهداف بوضع إال يكون التاليةال النقاط وتتضمن التفكير: حرية

.والتخمين،وعدمالخوفمنالوقوعفيالخطأ،باإلضافةإلىالتنبؤ،وحبالمغامرة
  االستعداد للتعامل مع المخاطر المحسوبةWillingness to take a 

calculated risk:مهاراتالتفكيرالناقدومنهاالتنبؤوالتفسيرهونشاطيشمل
بتح واالستعداد،ويتميز واإلرادة، بالعزيمة، المخاطر جميع النقاطمل وتتضمن

اآلتية : الخوف وعدم إلىالمجازفة، باإلضافة واألخطاء، الصعاب مواجهة من
.التأمل

 تفضيل التعقيد Preference for Complexity:هوالرغبةواالستعدادلقبول
 مع والتعامل العمل في عنالخصوصياتالتحدي؛أيالرغبة البحث والميلإلى ،

 المعقدة وغيرالمألوفةاألفكار وتبراعةظهرت، تضمنالتحديفيحلالمشكالت،
والرغبةفيالعملمعالضوضاءوالفوضى،حاالتالرغبةفيتنسيق:النقاطاآلتية

.كثرةالتفاصيلوالمشكالتالمعقدة،واالستعدادلقبولالتحدي
  الحدسIntuition :والفهم،نفاذالبصيرةسرعةالبديهةوهواالدراكالذييتطلب،

أوالواقعمستقاًلعنالعملياتالمنطقية،وتتضمنبداًلمنالزيفوالتمييزللحقيقة
اآلتية النقاط وإدراكها: المعلومات أو األفكار وفهم الباطني، والحس البصيرة، نفاذ

.باستقاللعنالعملياتالمنطقية
 وقام ص2116)الحسيني 18م، بالشكل( والوجدانية المعرفية المكونات عن بالتعبير

:التالي
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 المكونات المعرفية والوجدانية لنموذج سكامبر حسب تصنيف الحسيني :(2.2)شكل 

 : أهداف نموذج سكامبر

واإلبداع،وعمليةتعلمهالعلميبناءاتجاهاتايجابيةلدىالتالميذنحوالتفكيروالخيال .1
 .المعقدةمنخاللتبسيطالمعانيلدىالتالميذوتعليمه

.اإلبداعيمنهالدىالتالميذمهاراتالخيالوتحديًداتنمية .2
.لدىالتالميذلعاموالتفكيراإلنتاجيتحديًدابشكالعلميتنميةمهاراتالتفكير .4
.لىالتفكيرالمناخاإلبداعيلدىالتالميذلمساعدتهمعتهيئة .3
داخلألعابوأنشطةسكامبرلممارسةأساليبتوليداألفكارإتاحةالفرحةلدىالتالميذ .5

Scamper.
.بناءروحالعملالجماعيلدىالتالميذ،باإلضافةإلىزيادةفتراتاإلنتباه .8
وتفضيلالتعقيد،والحسوالحدسالعلميلدىحباالستطالع،وتحملالمخاطر،تنمية .7

.التالميذ
إتاحةالفرصةللتفكيرالتباعديعندالتالميذوذلكمنخاللاللقاءاتالتدريبيةالتييتم .6

.تقديمها
،بعدتعددةالتالميذعلىتعميمالخبراتالمكتسبةفيمواقفحياتيةمومساعدةدةنمسا .9

(.11م،ص2116الحسيني،)مختلفةتقديمهمالهمفيسياقات
إلىعددمن(23م،ص2114)،وصبريوالرويثي(Eberle,2008,4)كماأشارابريل

:األهداف،أهمها

.إثارةالتالميذلتوليداألفكارحولالفكرة،أوالموضوعالذييعرضعليهم .1
.التفكيراإلنتاجيبشكلخاصلدىالمتعلمينتنميةمهاراتالتفكيربشكلعامو .2
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4.  تنمية باإلضافة المخاطر، وتحمل العلمي االستطالع حب توليدمهارة مهارة تنمية
.األفكار

.تنميةمهارةطرحالتساؤالتالتحفيزيةلدىالتالميذ .3
.لدىالمتعلمينبداعيتنميةالخيال،وبخاصةالخيالاال .5
.تكويناتجاهاتإيجابيةلدىالتالميذنحوتعلمالعلومودراستها .8
7.  واالبتكار، والخيال التفكير نحو التالميذ لدى إيجابية اتجاهات تعلمهبناء وعملية

.وتعليمه
والبناء .6 تطويرها خالل من اآلخرين وأفكار آراء، من اإلستفادة على التالميذ مساعة

.عليها
 : Scamperخطوات التدريس وفًقا لنموذج سكامبر 

دالرويثي :خطواتالتدريسوفًقالنموذجسكامبرفيالنقاطاآلتية(71م،ص2112)حد 

يقومالمعلمبمشاركةالتالميذبتحديدالمشكلةأو:ومناقشتها( الموضوع)تحديد المشكلة  .1
المختارة، المشكلة عن والحقائق المعلومات تجميع طريق عن بإنتاجه المرغوب المنتج
جميع إلمام من للتأكد وذلك المقروءة، أو المرئية أو المسموعة الوسائل خالل من

.التالميذوفهمهمالمشكلةالمختارة
المشكلةالمختارة:المشكلة وصياغتهاإعادة بلورة  .2 صياغة الخطوةإعادة هذه يتمفي

الكفيلة بالوسائل االستعانة ويمكن لها، حلول عن البحث من ن يمك  بشكل بتحديدها
.بذلك،كاألفالمالوثائقية،والرسوم،والصورحولالمشكلة

:عرض األفكار والحلول .4 الدرس، في الرئيس الجزء الخطوة هذه علىتعتبر بناء وتتم
المخططالمعروضأمامالتلميذباستخداماألسئلةالتحفيزيةالمنشطةلإلبداعلحفزهمعلى
بالضرورة ليس أنه على والتأكيد إبداعات، و ملكات من لديهم ما إثارة و التفكير،
استخدامكافةمكوناتسكامبرفيالنشاطالواحدإنمايعتمدعلىحسبطبيعةالموقف

.لةأوالمشك
يطلبالمعلممنالتالميذكتابةاألفكاروالحلولالتيتم:استمطار األفكار وتقويمها .3

 المجموعة عليها تتفق معينة لمعايير وفًقا أفضلها واختيار اليها، كاألصالة،)التوصل
،علىأنيقومالمسجلبتدوينهافي(إلخ...التكلفة،إمكانيةالتطبيق،القبولاالجتماعي،

 .عالنات،أواالعالنات،أواألركانالمحددةفيالفصلليسهلتداولهالوحةاال



21 
 

 :خطوات استخدام نموذج سكامبر في تعليم العلوم

بارتفاع يتميز الذي التعليمي المناخ على العلوم تعليم في سكامبر نموذج نجاح يعتمد
ال دون الحرية األسئلة إلثارة كافية فرصة التالميذ وإعطاء الحرية، الحريةسقف ترك أي نقد؛

لألفكارالعفويةوغيرالعفوية،وتأجيلاألحكامللحلولالمقترحةلفتراتأطولمنالزمن،ويمكن
للمتعلمأنيبدأبشكلمتسلسلومتتابعلكافةاألسئلة،أواإلبقاءعلىكلسؤال،ومنالممكن

الوا التعليمي الموقف في مرة من أكثر سكامبر مكونات كافة مناستخدام ليس أنه كما حد،
إلى ما موقف في  التلميذ يحتاج فربما تسلسل، كل في المكونات جميع استخدام الضروري
استخداممكونواحدأوإثنينعلىسبيلالمثال،ويفضلعندتطبيقاستراتيجيةسكامبرعمل

مرجعيةمخططرسميلجميعاألسئلةالمكونةلهابكلماتهاالمفتاحيةفيصفحةواحدة،لتكون
.للمتعلمفيأيوقت

اآلتية الخطوات اتباع يمكن فإنه التعليم؛ في فاعليته سكامبر نموذج ث ي حد  :ولكي
(:2115م؛عبيداتوأبوالسميد،2115إبراهيم،)

:يقومالمعلمبمايأتي:قبل التطبيق .1
 توفيركافةاألدواتوالوسائلالتعليميةبأنشطةالدرسقبلبدايةالحصة.
  والتقارير،تصميم والرسوم، العمل، أوراق لجمع مجموعة؛ لكل تعلم سجل

.واالعالنات
 تصميمأركانووحداتتعلمفيالفصللكلمجموعةلعرضمنتجاتهاواختراعاتها.
 تجهيزأوراقالعملمعمراعاتتوزيعهابالترتيبحسبخطواتالدرس.
 تلميذاً(5-3)تقسيمالفصلالىمجموعاتصغيرةوغيرمتجانسةمكونةمن.
 إعطاءاسملكلمجموعة،ويعينلهاقائدبالتناوببينهم.
 تعريفالتالميذباألدواتوتقويمالمعرفةالسابقةلهمفيبدايةالحصة. 

 :أثناء التطبيق .2
 يقومالمعلمبمشاركةالتالميذبتحديدالمشكلةعنطريق:تحديدالمشكلةومناقشتها

 عن والحقائق المعلومات أوتجميع المسموعة الوسائل خالل من المختارة المشكلة
المشكلة وفهمهم   التالميذ جميع إلمام من للتأكد وذلك المقروءة؛ أو المرئية

.المختارة
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 يتمفيهذهالخطوةإعادةصياغةالمشكلةالمختارة:إعادةبلورةالمشكلةوصياغتها
ستعانةبالوسائلالكفيلةبتحديدهابشكليمكنمنالبحثعنحلوللها،ويمكناال

.بذلككاألفالمالوثائقية؛والرسوم،والصورحولالمشكلة
 لىتعتبرهذهالخطوةالجزءالرئيسفيالدرس،وتتمبناءع:عرضاألفكاروالحلول

باستخداماألسئلةالتحفيزيةالمنشطةلإلبداعلحفزهمالمخططالمعروضأمامالتلميذ
لديهممنملكاتوإبداعاتوالتأكيدعلىأنهليسبالضرورةعلىالتفكير،وإثارةما

طبيعة حسب على يعتمد إنما الواحد؛ النشاط في سكامبر مكونات كافة استخدام
.الموقفأوالمشكلة

 يطلبالمعلممنالتالميذكتابةاألفكاروالحلولالتيتم:استمطاراألفكاروتقويمها
لمعاييرمعينةتتفقعليهاالمجموعةكاألصالة،التوصلإليهاواختيارأفضلهاوفًقا

 .انيةالتطبيق،والقبولاالجتماعيوالتكلفة،وإمك
 :بعد التطبيق .4

 ليسهل الفصل في المحددة األركان في مجموعته أفكار بتدوين المسجل يقوم
.تداولها

 يقترحالمعلمجوائزأدبيةألفضلمجموعةمنالمجموعاتالطالبيةلتحفيزهموإثارة
 (.192م،ص2115صالح،)دافعيتهم

محاور جميع مل ت ج  أنها أيقنت النموذج، لشرح الخطوات هذه إلى الباحثة نظر وبعد
.الحصةبتوظيفمكوناتالنموذجفإعتمدتالباحثةهذهالخطواتلشرحالنموذج

 : دور المعلم أثناء توظيف نموذج سكامبر

برفيالقدرةعلىالتجديدوفيطريقةعرضيتمثلإبداعالمعلمفيالتدريسبنموذجسكام
الدروسوتنفيذهاوتقويمها،وفيمقدرتهعلىأنيستثيراهتمامالتالميذمنخاللطرحمجموعة
التساؤالتالمقصودة،وعلىطالقةاألفكارالجديدةغيرالمألوفةوتطبيقهاعلمًيا،المبادأةإليجاد

التي المشكالت أو للقضايا ومقترحات تواجههمحلول الخطوات. كافة في المعلم دور ويتمثل
من للتأكد المجموعات لعمل وموجهًا األفكار، لطالقة ومحفزًا مسهاًل، وميسرًا منظمًا، باعتباره
سكامبر نموذج في المعلم دور إلى اإلشارة ويمكن والحوار، المناقشة في عضو كل مشاركة

:بأنه(224م،ص2115)أثناءالتطبيق،كماذكرهإبراهيم

التأملفيهابعدكلهم،والتعبيرعنأفكارهمحرية،ويشجعالتالميذعلىاستخدامخيال .1
.خطوةمنخطواتتطبيقالدرس
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يدربالتالميذعلىاستخدامالتساؤالتالتحفيزيةالمشجعةلتوليداألفكارفيكلمكون .2
.منمكوناتسكامبر

4.  وتبادل التعاوني، العمل على التالميذ أفكاريشجع وانتقاد التحيز، وعدم األفكار،
.البعض

.يستجيبألسئلةالتالميذوأفكارهم،ويتقبلأفكارهماالبتكارية .3
.يتيحالفرصةللمتعلمينتقويمأعمالهموأعمالزمالئهم .5
حل، .8 من أكثر لها مشكالت ويعرض الكتاب، مادة عن ويخرج خارجية أنشطة يصمم

.دقيقةويحفزهمعلىصياغةالمشكالتبصورة
.يعملعلىتنظيمالوقتالتعليميلتوفيرفرصالتدريبالمناسب .7
الحلول .6 لتوليد التطبيق أثناء سكامبر نموذج مخطط استخدام على التالميذ يدرب

 .الجديدة
م،صص2112مصطفى،)كماوردفي(116م،ص2115)كماأشارتالطويرقي

:بركمايلي،إلىدورالمعلمأثناءتطبيقنموذجسكام(37–38

مساعدةالتالميذمنخاللالحقائقوطرحاألسئلةعلىاقتراحالبدائلوجذباالنتباه .1
.والفضولإلىأسبابومبرراتالمشكلةالمطروحة

منحالتالميذالوقتالكافيللتفكيرواالسترجاعلمافيذاكرتهممنمواقفوحلول .2
.وقرارات

علىأهمية(22م،ص2114غباين،)يماوردف(116م،ص2115)وذكرتالطويرقي

.تزويدالتالميذبتعليقاتمناسبةعلىرأيهفيأفكارهم .1
.تزويدالتالميذبالتغذيةالراجعةعلىأداءهمالمتعلقةبتساؤالتسكامبر .2
 .مساعدةالتالميذعلىتوفيرالطرقالمناسبةللحصولعلىالمعلومات .4

كبيرةللتفكيرفيأذهانالتالميذمنخاللوترىالباحثةأننموذجسكامبريوفرمساحةً
مابحيثأصبحسقفالتوقعاتلدىالطالبأكبرمما طرحأكبرعددمناألفكارحولنقطة 

 .كانيتخيلهمنخاللالتساؤالتالتييطرحهاالنموذج
 :في نموذج سكامبردور التلميذ 

ال من تستلزم حيث المشكالت جميع حل في يستخدم سكامبر التصريحنموذج تلميذ
تربوية تكنولوجية، اجتماعية، شخصية، علمية، كانت سواء حلها المراد الفكرة-بالمشكلة أو
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األسئلة على االعتماد ثم ومن تحسينها، ترغب التي العملية أو المنتج أو تطويرها، المراد
مساعدةالبتكارالمحفزةلألفكارالخاصةبنموذجسكامبرباستراتيجيةباعتبارهاقائمةإرشاديةو

الجديدة، واألفكار الحلول التلميذ وعي زيادة في تسهم علىمما والتغلب بنفسه وثقته بقدراته،
في  التلميذ دور إلى االشارة ويمكن التربية، غاية يمثل ما وهذا المستقبل، في الحياة مشاكل

:بأنه(223م،ص2115إبراهيم،)كماذكره:نموذجسكامبرأثناءالتطبيق

.باحثعنالمعلوماتوقديكونمصدرًالها .1
 .يقومبدوررئيسفيالتقويم .2
.يشاركبفاعليةفيعرضاألفكار .4
.يبادرللقيامباألعمال .3
.ينقلخبراتهإلىمواقفمشابهة .5
.ذوعملتعاونيجماعي .8
طرحأكبرعددمناألفكاروناتنموذجسكامبرلتنفيذالحلويختارمايناسبمنمك .7

 .والمبتكرةالجديدة
 :مميزات نموذج سكامبر في التعليم

يعتبرنموذجسكامبرمننماذجتنميةالتفكيربطريقةابداعيةفهيتعتبرنموذًجاآخرمن
والذييتكونمنتعاقبمجموعة(Guilford،جليفورد)نماذجحلالمشكالتالمقترحةمنقبل

لالتجا التالميذ توعية بهدف المتفاعلة؛ العمليات حلمن عملية في المختلفة المعرفية هات
:باآلتي(Eberel,2008,p8)المشكالت،وقدتميزتبمميزاتكماذكرها

.تفعيلدورالتلميذفيالمواقفالتعليمية .1
.تحفيزالتالميذعلىتوليداألفكارحولموضعما،أوالقضاياالتيتعرضعليهم .2
.االنتاجيبشكلخاصلدىالمتعلمينتنميةمهاراتالتفكيربشكلعاموالتفكير .4
.إثارةحباالستطالع،وتحملالمخاطر .3
.فيطرحالتساؤالتالتحفيزيةالمختلفةتنميةمهارةالتلميذ .5
.بخاصةالخيالاالبتكاريلدىالمتعلمينتنميةالخيال،و .8
التفكير، .7 ونحو الدراسية، المادة تعلم نحو   التالميذ لدى إيجابية اتجاهات تكوين

.الخيال،واالبتكارو
 .تعويدالتالميذعلىاالستفادةمنأفكاراآلخرين،منخاللتطويرهاوالبناءعليها .6
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وعلىالرغممنااليجابياتالعديدةلنموذجسكامبر،إالأنالباحثةتستنتجوجودبعض
:المعيقاتالتيقدتصاحبتطبيقنموذجسكامبرفيالعمليةالتعلمية،ومنها

الم .1 علىافتقار تساعدهم التي التعليمية لة األد  إلى سواء حد على والتالميذ علمين
 .توظيفنموذجسكامبربالشكلالصحيحفيالعلميةالتعليمية

 .صعوبةتطبيقنموذجسكامبرفيالصفوفذاتاالزدحامالطالبي .2
تخوفالمعلمينمنفقدانالسيطرةعلىالصف،أوالتعرضلالنتقادفيحالتوظيف .4

 .جتدريسيةغيراعتياديةكنموذجسكامبرنماذ
 .االفتقارإلىبيئةتعليميةحرة،وصحية،ومتسامحةتساعدعلىتوليداألفكار .3

 

 :ومن أجل التغلب على هذه المعيقات فإن الباحثة تقترح الحلول واإلجراءات التالية

 .منحالمعلمينالحريةالكاملةلتخطيطالدروسحسبخطواتونموذجسكامبر .1
 .التأكيدعلىتفعيلالخبراتالسابقةلدىالتالميذ،لتسهيلربطهابالخبراتالجديدة .2
 .اختيارالموضوعاتالعلميةالتييتناسبتدريسهاوخطواتنموذجسكامبر .4
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 :التفكير الناقد: المحور الثاني

 :مفهوم التفكير

 والتربويين، العلماء من كثير عند التفكير بمكانة نعلم بعصرنحن نعيش أننا حيث
التطوروالتقدمفيشتىجوانبومجاالتالحياةالعلميةوالعملية،ولذلكأصبحدورهيزدادأهمية

ا مهارات تنمية من بد فال األخرى، تلو إلىمرًة باالضافة طالبنا، عند علىلتفكير تشجيعهم
العشرينالذييضمالعديدتنشيطعقولهمبهذهالمهاراتوممارستها،ألننابصددالقرنالحاديو

مناألهداف،وترىالباحثةأنأهمتلكاألهدافتنميةقدراتالتالمذةعلىالتفكيروتشجيعهم
.علىممارسته

 التفكير لًغة: 
 مادة من مشتق اللغة في اسم(فكر)التفكير والتفكر الشيء في الخاطر إعمال وهو ،

 .(307م،ص1998ابنمنظور،)التفكيروهوالتأمل
إعمالالعقلفيه؛ورتببعضمايعلمبهإلىمجهول،:فكرفياألمر:جاءفيالمعجمالوجيز

(.30،ص2011سليمان،".)هوإعمالالعقلفيمشكلةللتوصلإلىحلها"
  ًالتفكير اصطالحا : 

شاماًل،وذلكيرجع لتعددتعريفاتالتفكيرلميجدلهااألدبالتربويتعريًفاجامعًا نظًرا
الىتعدداآلراءووجهاتالنظرللعلماء،والمفكرين،والتربويين،ونذكرمنبينهذهالتعريفاتما

:يلي

-  والربعي والبنا الخزندار ص2006)عرفته "9م، وجدانية(: معرفية عقلية عملية هو
ديناميكيةهادفة،تقومعلىإعادةتنظيممانعرفهمنرموز،ومفاهيم،وتصورات،فيأنماط

".يدة؛تستخدمفياتخاذالقراراتوحلالمشكالتوفهمالواقعالخارجيجد
أنالتفكيرهونشاط،وتحري،واستقصاء،واستنتاج(:"12م،ص2008)عرفهعامرودمحم -

ألية والخطأ الصحة مدى تبين التي النتائج؛ من العديد إلى طريقه عن نتوصل منطقي،
".معطياتكانت

هوعبارةعنسلسلةمنالنشاطاتالعقلية،التييقوم(:"40م،ص2011)وعرفهجروان -
الحواس من أكثر أو واحدة طريق عن استقباله يتم لمثير يتعرض عندما الدماغ بها

"الخمسة والذوق: والشم، والسمع، والبصر، أو"اللمس، الموقف في معنى عن بحًثا ؛
".الخبرة
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عقليةالراقيةالتياليستطيعالحيوانبأنهالعملياتال(:"33م،ص2011)وعرفتهسليمان -
".القيامبهاكالحكموالتجريدواالستقراءوالتعميمواالستنتاج

هومجموعةالمهاراتالعقليةالناتجةمنالموازنة(:"19م،ص2012)عرفتهالعباجي -
الجغرافية البيئة من اآلتية الذهنية واالنطباعات المخية، الفسيولوجية العمليات بين

الفردو بإجابة وتقاس والمعرفة، اللغة، خالل من وجودها على يستدل والتي االجتماعية،
".علىاختباراتالتفكير

هوالعمليةالتيينظمالعقلبواسطتها(:"125م،ص2013)وعرفهاعليوالعريشيوالسيد -
الذهن والمعالجات الديناميكية، العقلية األنشطة خالل من جديدة، بطريقة للصيغخبراته ية

واألرقام، واأللفاظ، والمعاني، الذهنية، الصور مثل الرموز وباستخدام والمضامين،
واالشارات،والتعبيرات،وذلكعندحلمشكلةمعينةبحيثتشملهذهالعملياتعلىادراك

 ".عالقاتجديدةبينموضوعينأوعنصرينفأكثرمنعناصرالموقفالمرادحله
ع الباحثة إطالع إجرائًياوبعد التفكير تعرف الباحثة فإن التربوية والدراسات البحوث :لى

عمليةعقيةمعقدة،ينظممنخاللهاالعقلمايجريبداخله؛إليجادحللمشكلةمعينة،بحيث"
وبين والخيال، الحقيقة وبين والمجرد، المحسوس وبين والمجهول، المعلوم بين العالقة يدرك

 ".كرةجديدةمنمعلوماتمعطاةالعاموالخاص،للخروجبف

 :التفكير في القرآن الكريم

الي خفىعلىكلعاقلعظمةالقرآنالكريم،فهوأساسبناءاألمةاالسالمية،فقدتناول
إال أمرًا يترك لم فهو وتعالى، سبحانه هللا عند من محكمة بآيات االنسان حياة جوانب جميع

االسال التربية اهتمت حيث عنه، الشريفةوتحدث النبوية والسنة الكريم القرآن في ممثلة مية
.والعقلية،والفكريةوغيرها،بتنميةتفكيراالنسانفيجميعالمجاالتالعلمية

الخالق بين الوساطة وال الكهانة، يعرف ال فهو التفكير، إلى يدعو اإلسالمي فالدين
لعقل،وإذاذ كرالعقلفياإلسالموالمخلوق؛ولذلكفإنالخطاباإلسالمييتجهإلىمحاورةا

فإنماي ذكرفيمقامالتعظيم،والدعوةإلىوجوبالعملبه،وفيالقرآنآياتكثيرةتحثالمؤمن
(.91م،ص2011سليمان،.)علىالتفكيروتحكيمعقله

فحصوتقليباألمرتبمعنىالتأملوالوذلك–وقددعاالقرآنالكريمإلىالنظرالعقلي
كواجبدينييتحملاإلنسان،دعوةمباشرًةوصريحًةوالتأويلفيها–هلفهمهوإدراكهعلىوجوه

 التفكيرمسؤوليته، فيها ثبت التي القرآنية اآليات من مجموعة نذكر أن بد هللاوال أورد ولقد ،
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كثيرة آيات ومنهاتتحدث والتدبر، والبصيرة، والفكر، العقل، عن : وآخرونأوردهما الخزندار
(:26م،ص2002جروان،)كماوردفي(5م،ص2006)

 دالئل التفكير في القرآن الكريم: (2.1)جدول 

 نموذج اآلية السورة اآليات

آيات وردت فيها 
 "إِنَّ فِي ذَِلَك لَِعْبَرةً أِلُوِلي اأْلَْبَصارِ " 28 النازعات مشتقات العقل

اْلِعَظاِم َكْيَف نُنِشُزَها ثُمَّ نَْكُسوَها َوانُظْر إِلَى " 259 البقرة آيات تدعو إلى النظر

 "لَْحًما

آيات تدعو إلى 
 "َوفِي أَنفُِسُكْم أَفاََل تُْبِصُرونَ " 21 الذاريات التبصير

 "أَفاََل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَٰى قُلُوٍب أَْقفَالَُها" 23 دمحم آيات تدعو إلى التدبر

تدعو إلى  آيات
 "إِنَّهُ فَكََّر َوقَدََّر فَقُتَِل َكْيَف قَدَّرَ " 16المدثر التفكير

آيات تدعو إلى 
 "فَاْعتَبُِروا يَا أُْوِلي األَْبَصارِ " 2 الحشر االعتبار

يِن َوِليُنِذُرواْ قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُٓواْ " 122 التوبة آيات تدعو إلى الّتفُقه يَتَفَقَُّهواْ فِى ٱلد ِ ل ِ

 "لَعَلَُّهْم يَْحذَُرونَ إِلَْيِهْم 

ٌر لَْسَت َعلَْيِهْم بُِمَسْيِطرٍ " 21 الغاشية آيات تدعو إلى التذكر ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَك ِ  "فَذَك ِ

 

 :أهمية تعليم التفكير

يعتبرأهمعملمنالممكنأنيقومبهمعلمأومدرسةألسبابإنتعليممهاراتالتفكير
(:20م،ص2008)وآخرون،ذكرمنهاعامرمتعددة

 .نسبةالكفاءةالتفكيريةعلىرفعمالمباشرلعملياتالتفكيريساعدطالبالتعلي .1
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فيالتحصيليلدىالطالبيرفعمنالمستوىالتعليمالمباشرلعملياتومهاراتالتفكير .2
 .الموضوع

4.  إحساسًا يعطي التفكير مهارات تعليم بالسيطرة التلميذ ينعكسلدى مما تفكيره، على
،وشعورهبالثقةفيالنفسفيمواجهةالمهماتالعلميلهعلىتحسنمستوىالتحصيل

 .الصعبةسواءالمدرسيةأوالحياتية
يزودالتالميذباألدواتالتيتساعدهعلىالتعاملمعأينوعمنتعليممهاراتالتفكير .3

 .المعلوماتأوالمتغيراتالتيستحصلبالمستقبل
التفكير .5 أجل من تعليممهاراتالتعليم باإلضافةإن متفاعاًل إيجابًيا التلميذ دور تجعل

 .إلىجعلالبيئةالصفيةجاذبةإلىحدكبير
،أهميةمهاراتالتفكير(م2003سعادة،)،كماوردفي(48م،ص2009)وقدحددإبراهيم

إبرازأهميتهالكلمنالتالميذوالمعلمينبالنسبةللعمليةالتعليمية،فيمكنتوضيحهافيماإذاتم
:كاآلتي

:أهمية تعليم مهارات التفكير وتعلمها بالنسبة للتالميذ:أوالً 

 .النظرإلىالقضيةالواحدةبزوايامتعددةمساعدةالتالميذفي .1
 .بدقةفيمواقفومواضعمختلفةتقييمآراءاآلخرين .2
 .آراءاآخرينووجهاتنظرهماحتراموجهات .4
 .آرائهمالناسوحققمناالختالفاتالمتعددةبينأفكارالت .3
 .تشجيععمليةالتعلممعإضفاءالحيويةعليها .5
 .الثقةبالنفسلدىالتالميذوتقديرالذاتلديهمنسبةزيادة .8
والحلول .7 الصعبة، األسئلة عن االجابة على القيود من وتفكيرهم التالميذ عقول تحرير

 .العديدةالتييناقشوهاويعملونعلىحلهاالمقترحةللمشكالت
 .إثارةالتفكيرلدىالتالميذ،وإبرازأهميةالعملالجماعيبينالتالميذ .6
 .بالطرقوالوسائلالتيتدعمهاإللمامبكيفيةالتعلمو .9
 :أهمية تعليم مهارات التفكير وتعلمها بالنسبة للمعلمين:ثانياً 

 .تعليمومراعاةذلكفيالعمليةالتعليميةالتعلميةمساعدتهمفيااللمامبمختلفأنماطال .1
 .زيادةالدافعيةوالنشاطوالحيويةلدىالمعلمين .2
 .جعلعمليةالتدريسعمليةتتسمباإلثارةوالمشاركةوالتعاونبينهموبينالتالميذ .4
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يستمتعون .3 التالميذ ألن الدراسية، للمادة االلقاء عملية على التركيز من التخفيف
ةالتعليميةالمختلفة،التييستطيعونعنطريقهااكتسابالمعارفوالمهاراتباألنشط

 .واالتجاهاتالمرغوبفيها
رفعمعنوياتالمعلمينوثقتهمبأنفسهممماينعكسإيجابًاعلىأداءالتالميذوأنشطتهم .5

 .المختلفة

 : خصائص التفكير

:مايأتييربخصائصكثيرةيمكنإجمالهافييتميزالتفك

–علىوجهالعموم–التفكيرسلوكهادف .1 مثلحل)اليحدثفيفراغأوبالهدف،
 (.المشكلة

2.  خبراته وتراكم الفرد نمو مع وحذًقا تعقيًدا يزداد تطوري، سلوك العباجي،)التفكير
 (.23م،ص2012

الممكن .4 والمعلومات المعاني، أفضل إلى يوصل الذي التفكير هو الفعال التفكير
 .استخالصها

 .لتفكيرالفعالغايةيمكنبلوغهابالتدريبوالمرانا .3

5.  التفكير فيها يجري التي البيئة عناصر تداخل من التفكير التفكير)يتشكل ،(فترة
 .والموقف،أوالخبرة

(لفظية،ورمزية،كمية،منطقية،مكانية،شكلية)يحدثالتفكيربأشكالوأنماطمختلفة .8
 (.126م،ص2013عليوآخرون،.)لكلمنهاخصوصية

 : مجموعة من الخصائص منها( 53م، ص2011)وأضافت سليمان 

 .عمليةالتفكيريمكنمالحظتهاوقياسهاوالتعرفعلىمدىنموها .1

 .يعدالتفكيرمنأهممحدداتبناءشخصيةاالنسان .2

 .التفكيريمكنتنميتهعنطريقالتدريبعلىمهاراته .4

 بالتفكير والمهتمين الباحثين بعض ذكرهماوحدد الذهنية العملية لهذه رئيسين مستويين
:،وهما(42م،ص 2011جروان،)،و(18م،ص 2009إبراهيم،)
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 التفكير من مستوى أدنى أو األساسي:Basic\Lower –Level Thinking 
وهوعبارةعناألنشطةالعقليةأوالذهنيةغيرالمعقدة،والتيتتطلبممارسةأوتنفيذ

 الثالثة مستوياتالمستويات في والمتمثلة العقلي، أو المعرفي للمجال بلوم تصنيف من الدنيا
والمقارنة، المالحظة، مثل؛ األخرى القليلة المهارات بعض مع والتطبيق، والفهم، الحفظ،

 .والتصنيف،وهيالبدمنإتقانهاقبلاالنتقالإلىمستوىالتفكيرالمركب
 التفكير من مستوى أعلى أو مركب:Complex\Higher-Level Thinking  

الناقد، التفكير مهارات تضم التي المعقدة، العقلية العمليات من مجموعة ويمثل
.واالبداعي،وحلالمشكالت،وعمليةصنعالقرارات،والتفكيرفوقالمعرفي

:وقدأجملتالباحثةمستوياتالتفكيرفيالشكلالتالي















 
 مستويات التفكير: (2.3)شكل 

 :أنواع التفكير

:فيالتالي(128م،ص2013عليوآخرون،)توجدأنماطوأشكالمختلفةللتفكيرحددها
 التفكير المنطقي وراء: تكمن التي والعلل األسباب، بيان محاولة عند الفرد يمارسه الذي

الحصول محاولة المنطقي التفكير ويتضمن الناس، أعمال نتائج معرفة ومحاولة األشياء،
.أدلةتؤيدأوتنفيأعمالالفردأووجهاتالنظرعلى

 والوقائع:التفكير المحسوس البيانات، إبراز على التفكيرعلىالقدرة من النوع يعتمدهذا
.الماديةالحسيةإلثباتوجهةنظر،أوتدعيمسلوكمعين
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 الم:التفكير المجرد المعاني واستخالص النتائج، استنباط إلى تهدف ذهنية جردةعملية
لألشياءوالعالقات،بواسطةالتفكيراالفتراضيمنخاللالرموز،والتعميمات،والقدرةعلى

.وضعاالفتراضاتوالتأكدمنصحتها
 عمليةاستداللعقليتهدفإلىالتوصلإلىاستنتاجاتأوتعميمات،:التفكير االستقرائي

علي حصل التي المعلومات أو المتوفرة، األدلة من خبراتهمستفيدة خالل من الفرد ها
.السابقة

  المواقف،:التفكير االستبصاري تحليل خالل من معرفيًا الحل إلى الفرد فيه يصل الذي
وقدراته السابقة الخبرات على معتمدًا كلية بصورة وفهمه فيه، المتضمنة العناصر وإدراك

.الذاتية
 التو:التفكير االستنباطي الى تهدف منطقي استدالل معرفةعملية أو الستنتاجات صل

.معتمدةعلىالفروضأوالمقدماتالمتوفرةللفرد
 دون:التفكير التباعدي المختلفة واالستجابات الحلول من العديد إنتاج عليه يترتب الذي

.تقييدلتفكيرالفردبقواعدمحددةمسبًقا،كالتفكيراإلبداعي
 التفكيرالذييتطلبمنالفرد:التفكير التقاربي أنيسيروفقخطة منظمة تستندإلىقواعد 

.محددة مسبقًا،تؤديإلىنتيجةمحددة،كالتفكيرالناقد
 تفكيرتشعبييتضمنتوليدوتعديللألفكار،بهدفالتوصلإلىنواتج:التفكير االبداعي

السابقة الخبرة على ويعتمد للمشكالت، والحساسية والمرونة، والطالقة، باألصالة، تتميز
من ومتوقع بديهي هو ما أو المنطق قواعد بحدود التقيد عدم في الفرد قدرة وعلى للفرد؛

.الناس
 التفكيرالذييتأملفيهالفردالموقفأمامه،ويحللهإلىعناصره،ويرسم:التفكير التأملي

.الخططالالزمة
 هوالتفكيرالذييعدمنأعلىمستوياتالتفكير،حيثيتطلبمن:التفكير فوق المعرفي

الفردأنيمارسعملياتالتخطيط،والمراقبة،والتقويم،لتفكيرهبصورةمستمرة،كمايعدشكل
استخدامه وكيفية لذاته، الفرد بمراقبة يتعلق والذي المتطور، الذاتي التفكير أشكال من

.فكيرلتفكيرهأيأنهالتفكيرفيالت
 أحكام:التفكير الناقد الى والوصول الظواهر، مصداقية تقييم على يعمل تقاربي تفكير

منطقيةمنخاللمعاييروقواعدمحدودة،محاواًلتصويبالذاتوإبرازدرجةمنالحساسية
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الحلول وتقييم فحص أو ما، مشكلة حل أجل من فيه، يرد الذي والسياق الموقف نحو
 .لفردالمطروحةأماما
 : أنواع أخرى للتفكير وهي( 33م، ص2006)وأضافت الخزندار 

 ويتمثلفيقدرةالفردعلىالتواصل،لبناءوتركيبأفكارجديدةوأصيلة،:التفكير التركيبي
أفضل حلواًل تتيح قد التي النظر وجهات على واالطالع اآلخرون، يمارسه عما مختلفة
إتقان إلى باإلضافة متعارضة، تبدو التي النظر وجهات بين والربط وتجهيزًا، إعدادًا

.اراتالتيتوصلإلىذلكالوضوحواالبتكارية،وامتالكالمه
 هوذلكالنوعمنالتفكيرالذييتمتوجيههفيضوءالخبرةالشخصيةالتي:التفكير العملي

بهاالفرد،ومنحهالحريةوالتجريبإليجادطرقجديدةلعملاألشياءباالستعانةبالمواد مرَّ
تمامهبالعملوالجوانبالخامالمتاحةله،باإلضافةإلىتناولهالمشكالتبشكلتدريجيواه

.االجرائية
 األشياء،:التفكير المثالي تجاه مختلفة نظر وجهات تكوين على الفرد قدرة به ويقصد

باإلضافةإلىا األهداف، والتفكيرفي المستقبلي التوجه باحتياجاتهوالميلإلى الفرد هتمام
 جهة؛ نحومن والميل أخرى، جهة من اآلخرين لألفراد مفيد هو باآلخرينوما الشفقة

.واالستمتاعبمناقشةالمشكالتمعالناس،وعدماإلقبالعلىالمجادالتمفتوحةالصراع
 وهوذلكالنوعمنالتفكيرالذييقومبهالفردبتجزئةالمادةالتعليميةإلى:التفكير التحليلي

يساعد مما روابط، أو عالقات، من بينها ما وإدراك فرعية، أو ثانوية فهمعناصر على
.بنيتهاوالعملعلىتنظيمهافيمرحلةالحقة

 ويقصدبهقدرةالتلميذعلىاالعتمادعلىالمالحظةوالتجريبمنخالل:التفكير الواقعي
المباشرة بالمناقشات االستمتاع التفكير من النوع هذا ويتضمن يدركها، التي الحقائق

.النواحيالعلميةالمرتبطةبالجوانبالواقعيةوالحقيقيةلألمورالحالية،وفيهيفضلالتلميذ
 وهوذلكالنوعالذيتتبعفيهمنهجيةسليمةومحددة،وتستخدمفيهاأفضل:التفكير الفعال

.المعلوماتمنحيثدقتهاوكفايتها
 وهوذلكالنمطمنالتفكيرالذياليتبعمنهجيةواضحةأودقيقة،:التفكير غير الفعال

ات،أوافتراضاتباطلة،أومتناقضة،أوادعاءاتوحججغيرمتصلةويبنىعلىمغالط
بالموضوع،أواعطاءتعميمات،وأحكاممتسرعة،أوتركاألمورللزمن،أوللظروفكي

.تعالجها
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 وهوذلكالنوعمنالتفكيرالذييؤكدعلىأنالظواهراألمربيقيةأو:التفكير االحصائي
يمكنفهمهاأوالتعرفإليهاجيًداإالمنخاللالمصطلحاتالتجاربالعمليةالميدانيةال

.اإلحصائية،أومنخاللالتعاملمعاالحتماالتوليسالتأكيدات
:بعرضقائمةبأنواعالتفكيركالتالي(41م،ص2011)وقامجروان

 قائمة بأنواع التفكير: (7.7)جدول 

احتوىعلىالتفكيرالناقدوهومحوروتالحظالباحثةشموليةتصيفجروان،حيثأنه
،وستتناولالباحثةهذاالنوعمنالتفكيرعلىشكلخاصبتناولبعضحديثنافيهذاالمقام

:المحاوركالتالي
 :مفهوم التفكير الناقد

-  والنجار شحاتة ص2003)عرفه "80م، التعليمية(: العملية تسعى التي المهارات أحد
 في بالدقة وتتسم لهالتحقيقها يتعرض قد التي والموضوعات واألحداث، الوقائع، مالحظة

فيها ويراعى منطقية بطريقة النتائج خاللها من ويستخلص التدريس، عملية خالل التلميذ
".الموضوعيةوالبعدعنالعواملالذاتية

-  وجوناثان جو حينعرفه 2006)في ،Joe& Jonathan" أمرًا(: ليس الناقد التفكير أن
ب يعرفهيتعلق مما العواقب استنتاج على قادرًا يكون الناقد فالمفكر المعلومات، تجميع

يلي ما فعل على قادر الناقد التفكير مهارات ذو فالشخص بين: المنطقية الروابط فهم
األفكارتقييمالحجج،واكتشافالمتناقضاتواألخطاءالعامةفيالتفكير،وحلالمشكالت

(.p1،2006،Joe& Jonathan".)بشكلنظامي
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-  المولد عرفته 2007)كما ص "9)م، والمبادر: المفاهيم بين للعالقات التالميذ ادراك
والتفسير، النتائج، استخالص على والقدرة الدراسة، موضوع يتناولها التي والحقائق

".واالستنباط،واالستنتاجبطريقةمنطقيةسليمة
كيرتأمليمعقوليركزعلىمايعتقدهوتف(:"139م،ص2008)وعرفهعامروآخرون -

بهالفردأويقومبأدائه،وهوفحصوتقويمالحلولالمعروضةمنأجلاصدارحكمحول
".قيمةالشيء

-  والخرابشة الجعافرة ص2009)عرفه "204م، المنطق(: بقواعد المحكوم التأملي التفكير
 نتاج فهو المعروضة، الحلول وتقييم وفحص متعددةوالتحليل، ذهنية معرفية لعمليات

".كالتحليل،واالستدالل،واالستنتاج،واالستقراء،والتقويم
-  وآخرون غباري حدد ص2011)ولقد 268م، هما( صيغتين في الناقد التفكير :تعريف

والذاتية:األولى بالشخصية توصف التفكير: وراء من الشخصي الهدف على تركز وهي
تأمليمعقوليركزعلىاتخاذالقرارفيمايفكرفيهالفردأويؤديهتفكير"الناقد،حيثإنه؛

حتى فيها يفكر التي الطريقة في الفرد تفكير إنه عليه، والسيطرة تفكيره تطوير أجل من
 ".يجعلتفكيرهأكثرصحةووضوحًاومدافعًاعنه

الثانية فهو: وعليه الناقد، التفكير وراء من االجتماعي الجانب على تركز ذهنية"؛ عملية
،إنه تقويم إجراء أو موضوع مناقشة أو قضية على الحكم إليه يطلب عدما الفرد يؤديها
الحكمعلىصحةرأي،أواعتقادوفعاليتهعنطريقتحليلالمعلومات،وفرزها،واختبارها

".بهدفالتمييزبيناألفكارااليجابيةوالسلبية
عاءمعرفيقدرة(:"510م،ص2014)وعرفتهالبجيدي - التالميذعلىفحصوتقويمكلادَّ

".أوخبرة،لمعرفةصدقهذااالدعاء،أوالخبرةفيضوءاألدلةالتيتدعمها
-  قرقاب ص2014)وأشارت "313م، الدقيق(: الفحص على القدرة هو الناقد التفكير أن

الم والحكم واالستقراء، واالستنتاج، الحجج، وتقويم واالستدالل، فيللوقائع، والمرونة تأني،
".التعاملمعالمستجداتأثناءحلالمشكالت

-  حسن 2014)وأشار "272م، عليا(: تفكير ومهارة عقلية عملية الناقد التفكير أن إلى
قرار اتخاذ إلى الوصول بغرض والتقييم المشكالت، وحل والتركيب، التحليل، تتضمن

".رالمنغلقصائببعيدًاعنالتحيزواآلراءالشخصيةوالتفكي



48 
 

هو - الناقد التفكير بأن رشا خرجت حين "في علمية: أسس إلى تستند عملية إجراءات
بموضوعية المعطيات انتقاد بهدف والتقييم والتحليل، والتقصي، والتعليل، ".للتساؤل،

(.30م،ص2015تدمري،)
-  الخوالدة ص2015)وتوصل "985م، موق(: تفحص خاللها من يتم عقلية عملية فبأنه

".محدد،وفهمهثمتحليلهوالربطبينعناصرهللوصولإلىإصدارحكمحوله
-  ويرح س  وأبو عياد ،م2016)وأشار "228ص يتضمن(: استداللي تأملي تفكير هو

التفسير،تقويمالحجج،مجموعةمنالعملياتواالستراتيجياتالمعرفيةكتمييزاالفتراضات،
فحص،االستنباط بهدف التيواالستنتاج؛ واالدعاءات والبراهين واألدلة والمعتقدات اآلراء

 ".يتماالستنادإليهاعندإصدارحكمما،أوحلمشكلةأواتخاذقرار
 :وتستنتجالباحثةمنخاللالتعريفاتالسابقةمايلي

 .يعتبرالنشاطالعقليالمعرفيهواألساسفيالتفكيرالناقد .1
 .الفردللعالقاتبينالمفاهيمالمختلفةيعتمدالتفكيرالناقدعلىادراك .2
 .يعتبرالتفكيرالناقدأحدمهاراتالتفكيرالعليا .4

 : أهمية التفكير الناقد

،بأنأهميةالتفكيرالناقد(م2008)،نقاًلعنفتحهللا(300م،ص2015)ذكرتالسيف
:تتمثلفيالنقاطالتالية

.يؤديإلىفهمأعمقللمحتوىالمعرفيالمتعلم .1
.إلىاالستقالليةفيتفكيرهويحررهمنالتبعيةيقودالتلميذ .2
كاف  .4 .يشجعروحالتساؤل،والبحثوعمالتسليمبالحقائقدونتحر 
.أكثرايجابيةوتفاعاًلومشاركةفيعمليةالتعلميجعلالتلميذ .3
.علىتلمسالحلوللمشكالته،واتخاذالقراراتالمناسبةبشأنهيعززمنقدرةالتلميذ .5
.فينفسهويرفعمنمستوىتقديرهلذاتهيزيدمنثقةالتلميذ .8

 الناقد التفكير تنمية أهمية التربوي األدب في ورد الثبيتي،2006السليتي،)وقد ؛2006؛
 (:721م،ص2013الحربي،)،مماوردفي(2000؛رضوان2006سليمان

القواع .1 استخدام على الطالب الناقد التفكير مهارات تنمية إصدارتساعد في السليمة د
 .األحكاموعدمالتسرعفيالحكمإالبالتثبتوالتيقنمنصحةالحكم
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وفه .2 باآلخرين، االحساس على التلميذ الناقد التفكير مهارات تنمية طريقةتساعد م
 .والتمييزبيناألفكاروإدراكالعالقاتبينها،تفكيرهموتحليلهملألمور

4.  التفكير مهارات تنمية األفكارتسهم تصنيف على القدرة من التالميذ تمكين في الناقد
وترتيبهاواستخدامهافيالقضاياالعلميةواالجتماعيةالتييواجهونها،استخدامًامنطقيًا

 .صحيحًابحيثيتيحلهمفرصالتطبيقوالتحليلوالتركيبوالنقد
ألحداثوطريقةتسلسلها،تساعدتنميةمهاراتالتفكيرالناقدالطالبعلىالتنبؤبوقوعا .3

.اعتمادًاعلىحصيلتهالمعرفيةالسابقة،التيتؤديإلىإدراكالموقفوفهمه
تسهمتنميةمهاراتالتفكيرالناقدبدوركبيرفيإدراكالتلميذلذاته،بحيثيستطيعأن .5

.يتعرفعلىأساليبالتفكير،والمنهجالذييتبعهعندالنقدوالتمحيصلألفكار
نميةمهاراتالتفكيرالناقدفيتمكينالتلميذمنطرحاألفكاروالحواروالنقاشتسهمت .8

.وتقبلالنقد
من .7 الحياة مع التكيف على قادرًا يكون تلميذ اعداد على الناقد التفكير مهارات تساعد

.خاللممارسةاألنشطةالعلمية
تحد .6 خالل من بنفسه التلميذ ثقة من الناقد التفكير مهارات األساسية،تزيد األفكار يد

.وجمعاألدلةوالبراهينالتيتتعلقبالقضيةالمرادنقدها
وجوزي رامير، يشير الصدد هذا أهمية(Ramer.1999 .Guzy.1999)في إلى ،

:التفكيرالناقدبالنسبةللمعلمينوالتالميذفيمايلي

.الهادفةيشجععلىخلقبيئةصفيةمريحةتتسمبحريةالحوار،والمناقشة .1
.يحسنقدرةالمعلمينفيمجالالتدريس،وإنتاجمنجزاتعمليةقيمةومسؤولية .2
.يسهلقدرةالمعلمينعلىإنتاجأنشطةتسمحلطلبتهمبممارسةهذهالمهارات .4
.يحسنمنتحصيلالتالميذفيالموادالدراسيةالمختلفة .3
عدهمفيصنعالقراراتفييؤديإلىقيامالتالميذبمراقبةتفكيرهموضبطهم،ممايسا .5

.حياتهم
معه .8 والتفاعل المحيط بالمجتمع عاليًا وحسًا مثالية، وطنية تربية التالميذ لدى يطور

 (.277م،ص2014حسن،)والسعيلرقيه
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 :مكونات التفكير الناقد

متكاملةمعبعضهابحيثأنهاتكملكلمنهاخمسةمكونات،التفكيرالناقديتكونمنإن
،(140م،ص2006معمار،)حيثأشاركاًلمناألخرى،إذلكلمنهاعالقةبباقيالمكونات

:أنالتفكيرالناقديتكونمن(17م،ص2009جمعة،)،و(130م،ص2008مجيد،)و
 ه؛وذلكإلعطاءوهيالبدمنوجودوهيمايعرفهالفردويعتقدفيه،:القاعدة المعرفية

.الفردالشعوربالتناقض
 إحساسالفردبوجودالتناقضثيرالتيتؤشراتوهيالم:األحداث الخارجية.
 له،:النظرة الشخصية مميزًا طابعًا تكون بحيث المعرفية القاعدة من الفرد ويستمدها

 بمثابة فيحدثاإلطاروهي الخارجية، األحداث تفسير محاولة ضوئه في يتم الذي
.الشعوربالتناقضإذاماكانتاألحداثمخالفةلقاعدتهالمعرفية

 الشعور بالتناقض: دافعًا عاماًل التناقض بوجود الشعور باقيويمثل تترتب إثره على
.خطواتالتفكيرالناقد

 حيثنجدالفرديسعىجاهًداتفكيرالناقد،وتضمكافةالجوانبالمكونةلل:حل التناقض
.إلىحلالتناقضبمايشملخطواتمختلفةباختالفاألفراد

وتستنتجالباحثةأنهذهالمكوناتالخمسةيمربهاالتلميذأثناءقيامهبعمليةالتفكيرالناقدة
مرح كل في مباشر بشكل التلميذ في وتؤثر الظواهر، أو األحداث، أو منللموضوعات، لة

.مراحلالتفكيرالناقد
 :مهارات التفكير الناقد

أحدأبرزقادةحركةالتفكيرالناقدفيأمريكاالشمالية، EnnisRobertيعدروبرتأنيس
م،2006)وقداستطاعتحديداثنتاعشرةمهارةللتفكيرالناقد،وهيكالتاليكماذكرهاالسليتي

(:30ص

.إدراكأوفهممعنىالجملة -
.كمماإذاكانيوجدغموضأوابهامفيعمليةاالستداللالح -
.الحكماذاماكانهنالكجملمعينةتتناقضمعجملأخرى -
.الحكممااذاكانتكلماتالجملةكافيةلفهممعناها -
.الحكممااذاكانتالجملةالمالحظةممكنةالتحقيقأمال -
.تطبيقًالمبدأمعينأمالالحكممااذاكانتالجملةفيالواقعتعد -
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.الحكممااذاكانتالخالصةالمستنبطةيمكنتبريرهاأمال -
.الحكممااذاكانتالمشكلةتمتحديدهابدقةأمال -
.الحكممااذاكانالشيءفرضأوافتراضأوظنأووهمأوتخيل -
.الحكممااذاكانتعريفالمشكلةمكتمالأوال -
.ملةصحيحةمنناحيةالتنظيرأمالالحكممااذاكانتالج -
.الحكممااذاكاناالستنتاجالنهائيبالضرورةصحيحأمال -

 ذكر ص2011جروان)كما و(65م، ،(، ص2015القطيطي و101)م، حسين،)،
:قائمةبمهاراتالتفكيرالناقد63)م،ص2003

.والمزاعمالتمييزبينالحقائق -
 .الخاصةبالموضوعالتمييزبينالمعلوماتواالدعاءات -
.األسبابالمرتبطةبالموضوعوغيرالمرتبطةبهالتمييزبين -
.تحديدمستوىدقةالروايةأوالعبارة -
.بصورةأكثرمصداقيةتحديدمصدرالمعلومات -
.المعطياتالغامضةاالدعاءاتأووالحججالتعرفعلى -
.التعرفعلىاالفتراضاتغيرالمصرحبها -
.تحريالتحيز -
.رفعلىالمغالطاتالمنطقيةالتع -
.التعرفعلىعدماالتساقفيمسارالتفكيرأواالستنتاج -
.تحديدقوةالبرهانأواالدعاء -
.اتخاذقراربشأنالموضوعوبناءأرضيةسليمةللقيامبإجراءعملي -
.بالقرارأوالحلوالنتائجالمترتبةعليهالتنبؤ -

 أنيس Ennis.1985)ولخص التفكير( مهارات ذكرها كما م،2011جروان،)الناقد
و(65ص ،( الجديان، ص2011أبو و(60م، ،( ص2004القرشي، ثالث(45م، في ،

:مجموعاترئيسيةهي

.والسعيلتوضيحهابدقةتعريفالمشكلةتحديدو .1
.استداللالمعلومات .2
.وحلالمشكلةاستخالصاستنتاجاتمعقولة .4
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مهاراتالتفكيرالناقدفي(Udall & Daniles.1991)كماصنفالباحثاناودلودانيالز
م،2011جروان،)،و(282م،ص2011غباريوأبوشعيرة،)ثالثفئات،كماذكرهاكاًلمن

(:72-65ص

.االستقراءومهاراته .1
.االستنباطومهاراته .2
 .التقييمومهاراته .4

:يليأنمهاراتالتفكيرالناقدتتمثلفيما(145م،ص2008)كماأشارعامرودمحم

.تحديدالمشكالتوالمسائلالمركزيةإمكانية -
.أوجهالشبهوأجهاالختالفبينتمييزالقدرةعلىال -
.تحديدالمعلوماتالمتعلقةبالموضوعالقدرةعلى -
.المشكلةبصورةأعمقصياغةاألسئلةالتيتسهمفيفهم -
.القدرةعلىتقديممعيارللحكمعلىنوعيةالمالحظاتواالستنتاجات -
القدرةعلىتحديدماإذاكانتالعبارات،أوالرموزالموجودةمرتبطةمعًاومعالسياق -

.العام
.القدرةعلىتحديدالقضاياالبديهيةواألفكارالتيلمتظهربصراحةفيالبرهانوالدليل -
.القدرةعلىتمييزالصيغالمتكررة -
.المصادرالموثوقمنهاالقدرةعلىتحديد -
.هاتوالتصوراتالمختلفةلوضعمعينتمييزاالتجا -
.تحديدقدرةالبياناتوكفايتهاونوعيتهافيمعالجةالموضوع -
.التنبؤبالنتائجالممكنةأوالمحتملة،منحدثأومجموعةمناألحداث -

 راو من كاًل (Raw.1998.p102)واتفق وشوكب ،(Shoukup.1999.p23)وبريم ،
 عل(Brem&Boyes.2000.p178)بويس حسن، في ورد كما للتفكير مهارات خمس ى

:،هي(276م،ص2014)
الوقائع:Hypotheses predictionالتنبؤ باالفتراضات . 0 تفحص على القدرة هي

.والحوادثبحيثيمكنالحكمعليهافيضوءالدالئلالمتوفرة
الحقائق:Expositoryالتفسير  .2 من محددة نتيجة إستخالص إمكانية في وتتمثل

 .بدرجةمناسبةمنالثقةواليقين
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إبداءوتتمثلفيقدرةالتلميذعلى:Evaluating Discussionsتقييم المناقشات  .4
 .بينمواطنالقوةوالضعففيالحكمعلىقضيةمارأيهباإلضافةإلىالتمييز

:Inferenceاالستنباط  .3 استخالص على قدرةالفرد الوقائعالعالقاتوتتمثلفي بين
ارتباطًاالمعطا الوقائع تلك من مشتقة ما نتيجة ارتباط مدى على يحكم بحيث له، ة

 .حقيقيًاأمال؛بغضالنظرعنصحةالوقائعالمعطاةأوموقفالفردمنها
وتتمثلفيقدرةالفردعلىالتمييزبيندرجاتاحتمالصحة:Deductiveاالستنتاج  .5

 .عمعينةمعطاةأوخطأنتيجةما،تبعًالدرجةارتباطهابوقائ
 :مراحل التفكير الناقد -

تمرعمليةالتفكيرالناقدبعدةمراحلغيرخطية،فقدتتزامنجميعهاأوبعضها،وهذه
(:40م،ص2010المبدل،)المراحلهيماأشارإليها

:وتتضمنقيامالفردبالنشاطاتالتالية:البحث عن المعلومات .1
 فهم:معرفة المفاهيم على تساعدالطالب العلميةالتي واإلتجاهات المفاهيم إدراك

.أفضللموضوعالتفكير،وإنشاءالعالقاتبينهذهالمفاهيم
 سمعيًا،أومركبًامناالثنينمعاًبصريًا،أوقديكون:االنتباه.
 من:تنظيم المعرفة بد ال إذ لحلها، كافيًا ليس المشكلة عن المعلومات جمع إن

.يمهاووضعهافيموضعهاالصحيحمنالتناقضالمطلوبلحلهتنظ
 يتضمنالمحاوالتاألساسيةللتعبيرعنالتناقضمثلاالجابةعن:تحديد التناقض

.سببوجودالتناقض،أووجودالمعلوماتالمطلوبةلحله
:وتتضمنقيامالفردباألنشطةالتالية: ربط المعلومات .2

 أخرى:ايجاد الروابط بمواضيع عالقتها تحديد خالل من لألفكار اطار وضع أي
 .ذاتعالقة

 تحديد:تحديد النماذج وكذلك المفاهيم، بين العالقات تحديد على القدرة به يقصد
.العالقاتبينالحدثوالنظريةالشخصية

 التي:التفكير التقاربي المعلومات من الهائل الكم تصنيف المهارة هذه تتضمن
ع ذاتحصل المكونات من صغيرة مجموعة إلى الختصارها وفرزها الفرد، ليها

.داللةتساعدعلىحلالتناقضبيناألشياء،وذلكبناًءعلىطرقمعروفةومألوفة
 يمكن:االستنتاج المنطقي إذ واالستنباط، االستقراء مهارتي االستنتاج يشمل

.كل،ومنالكلالىالجزءالوصولإلىالحلعنطريقاالنتقالمنالجزءالىال
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 لحل:توجيه األسئلة عليها الحصول تم التي المعلومات في الفجوات تحديد
.التناقضمنخاللإثارةأوطرحبعضالتساؤالت

 تطبيق:تطبيق المعرفة خالل من المقدمة التناقضات لحل العملي التطبيق مهارة
.قواعدمحددة

 الخاصة:التفكير التباعدي المعلومات أو المفاهيم بين جديدة عالقات ايجاد
 .بالموضوع

:وتتضمنقيامالفردباألنشطةالتالية:التقويم .4
 يتمثلفيمراجعةالفردلنظريتهالشخصية،وإضافةحقيقة:الحل المؤقت للتناقض

خالل من للحل الفرد انتاج في تتمثل معقدة تكون أو الفهم، الى تؤدي جديدة
قرارًامعالج يكون قد أو فعاًل، التناقض يحل قد المؤقت فالحل معينة، إحصائية ة

 .تتبعهخطواتأخرىلحله
 تحليلالناتجالجديد،وبيانمدىصلتهوكفايتهفيحلالتناقض:تقويم الناتج.
 تقييمناتجالتفكيرالناقد،هوتقييمأيضالعمليةالتفكيرالناقد،وتقييم:تقويم العملية

علىالست يعتمد اليه وصل الذي للحل الفرد وقبول المعرفة، وراء ما راتيجيات
.المحكاتالتيوضعهالكلمالعمليةوالناتج

فإنحلالتناقضيكونبصفةمؤقتةأوأولية،،عندالوصولإلىهذهالمرحلة: التعبير .3
الناق المفكر عودة إلى جديدة معلومة تؤدي وقد الراجعة، للتغذية معرض إلىوهو د

 .خطوةمبكرةمنعملياتالتفكيرالخاصةبحلالتناقضالمقدم
ويقصدبهتكاملالنظرةالشخصيةمعالقاعدةالمعرفية،ويصلالفردفيهاإلى: التكامل .5

 .حالةمنالتوازنالمعرفي
 :مراحل تعلم التفكير الناقد

 المختلفة، األنشطة من مجموعة خالل من الناقد التفكير تعليم منمجموعةعبريمكن
المراحل، باقي في وإبداع نجاح يتبعه مرحلة في واإلبداع النجاح إن ذكرهاالمراحلحيث كما

:كمايلي82)ص،م2015)،المشارإليهفيالمنتصر(م2009الحافظ،)
(:المالحظات: )المرحلة األولى - كل وتفحص بالموقفالبيانات المتعلقة المعلومات

.المتعلمالتعليميفيبيئة
منوالمعلوماتتحديد(:الحقائق: )المرحلة الثانية - عالية بدرجة تتميز التي الحقائق

.المصداقيةوالموضوعية
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.اختبارالحقائقالتيتماستخالصهافيالمرحلةالسابقة(:االستدالل: )المرحلة الثالثة -
االفتراضاتحولموضوعالمسلماتأوتكوينعددمن(:االفتراضات: )المرحلة الرابعة -

.التعلم
.حولموضوعالتعلمهقواعدالمنطقوتطويراآلراءوفق(:اآلراء: )المرحلة الخامسة -
.واألدلة،حولالموقفالتعليميوالبراهين،تحديدالحجج،(:الحجج: )المرحلة السادسة -
المالحظات(:التحليل الناقد: )المرحلة السابعة - واالستدالالت،تحديد والحقائق،،

واضح موقف تطوير من ليتمكن وتحليلها السابقة، والحجج واآلراء، واالفتراضات،
 .يستطيعبهمواجهةاآلخرين

 :معايير التفكير الناقد

والتي التفكير، مجال في الباحثين لدى عليها المتفق المواصفات المعايير بهذه يقصد
اال التفكير نوعية على الحكم في أساسًا فيت تَّخذ الفرد يمارسه الذي التقييمي، أو ستداللي

هاتلكلمنالطالبوالمعلم،وينبغي معالجتهللمشكلةأوالموضوعالطروح،وهيبمثابةموج 
:مالحظتهاوااللتزامبهافيتقييمالتفكيرالناقد،ومنأبرزهذهالمعايير

فإذالمتكنالعبارةيعتبرالوضوحالمدخلالرئيسيلباقيالمعايير:Clarityالوضوح  .1
فهممقاصدالمتكلم،فلننستطيعفهمهاأوالتعاملمعها،وبالتاليلننستطيعواضحة

.ونظًرالذلكلننستطيعالحكمعليهابأيشكلمناألشكال
وموث:Accuracyالصحة  .2 صحيحة العبارة تكون أن هنا بالصحة بشكلويقصد قة

غيرصحيح لكنها واضحة العبارة تكون منهوقد أخذت التي المصدر إن أي موثقة
 .أوقديكونليسلهوجودمناألصلالعبارةغيرمذكور

Precisionالدقة  .4 ا: هو الناقد التفكير في بالدقة منعطاءويقصد حقه الموضوع
 .المعالجةوالتعبيرعنهبالزيادةأونقصان

:Relevanceالمالءمة  .3 أو السؤال بين العالقة مدى بالربط فيالمداخلةويقصد
المرتبطة العناصر بين التمييز يتسنى وحتى المطروحة المشكلة أو النقاش موضوع

 .بالمشكلةوغيرالمرتبطةبهاالبدمنتحديدالمشكلةبكلدقةووضوح
يطلوبالذإلىالعمقالميفتقرفيكثيرمناألحوالالتفكيرالعلمي:Depthالعمق  .5

 .يتناسبمعتعقيداتالمشكلةأوتشعبالموضوع
أنالتفكيرالناقدليستفكيًراضيًقاوإنمايوصفبالشمول؛ألنه:Breadthاالتساع  .8

 .الموضوعأوالمشكلةيأخذجميعجوانب
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الناقدمنا:Logicالمنطق .7 للتفكير إنلصفاتالمهمة يقال منطقًيا،وعندما يكون أن
 يفكر فالنًا صفة فإن منطقًيا تفكيًرا هي بمعنىالمنطق إليهأي ي ستند الذي المعيار

وتسلسلها،بطريقةتؤديوترابطها،الحكمعلىنوعيةالتفكيرالمنطقي،وتنظيماألفكار،
 (.103م،ص2016القطيطي،.)إلىمعنىواضحأونتيجةمترتبةعلىحججمعقولة

 :الناقداستراتيجيات تنمية مهارات التفكير 

منذ تبدأ وأن البد التالميذ لدى الناقد التفكير مهارات تنمية مسألة أن الباحثة تعتقد
المراحلالعمريةاألولىفيحياتهمالتعليمية،لمايترتبعلىذلكمنارتقاءبأساليبتعاملهم

،كالتنبؤ،معالمعلوماتوالمعارف،باإلضافةإلىتنميةمهاراتالتفكيرالعلميالمختلفةلديهم
:واالستنتاج،والتفسير،والحقيقةأنهناكعدةاستراتيجياتلتنميةالتفكيرالناقدمنها

:استراتيجية التدريس المباشر .1
 .تتممنخاللمعرفةخبرةالتالميذودراستهمالسابقة -
 .بشكلجماعيلدىالتالميذمناقشة -
 .بشكلمستمرالتعزيز -

:والرأياستراتيجية الدفاع عن وجهة النظر  .2
 .المراددراستهمنقبلالتالميذتحديدالموضوع -
.تعددةتطويروجهاتنظرالتالميذالم -
مع - تناقش التي األساليب من مجموعة ضوء في معينة نظر وجهة تبني

 (.84م،ص2006عرفة،.)التالميذ
:استراتيجية باير لتنمية التفكير الناقد .4

يدةعنالمهارةموضوعالدرسمعإعطاءالتالميذالفرصةالستيعابأمثلةعد -
 .التركيزعلىنواتجهاالمعرفية

.تقديممكوناتالمهارةوعرضهابالتفصيلفيحصةدراسية -
للوسائل - تطبيقاتها ضوء في بها والتوسع المهارة لمكونات الموجه التدريب

.والبياناتالجديدةعنالمهارة
.إعطاءفرصةلتطبيقالمهارة -

 :االستقرائيةاالستراتيجية  .3
 .تقديمالموضوعأوالمهارةللتالميذ -
.التدريبعلىاستخدامالمهارةقدراإلمكانمنجانبالتالميذ -
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.معرفةمايدورفيأذهانالتالميذخاللتطبيقالمهارة -
 .تطبيقمعرفةالتالميذالجديدةبالمهارةأوالموضوعباستخدامهامرةثانيةوثالثة -

 :لجدليةاستراتيجية القضايا ا .5
فيها يواجهون مواقف في التالميذ إقحام خالل عنومشكالتمن البحث تتطلب قضايا

.42)م،ص2007السيد،.)معلوماتوبياناتوتأملهابالفحصوالرأيوالمناقشة
 :استراتيجية األسئلة .8

وفيهايستحثالمعلمتالميذهعلىالتفكيرالناقدمنخاللأسئلةمفتوحةالنهايات،بحيث
التحليل،التركيب،التقويم،:تحفزالتالميذعلىالتفكير،وأنتكوناألسئلةمنالمستوياتالعليا

(.2008،81السرور،.)ويجبعلىالمعلمتشجيعالتالميذعلىتقديمأسئلةمتنوعة

ا؛البدوأنتقترنبالتخطيط وترىالباحثةأنهومنأجلأنتؤتيهذهاالستراتيجياتأك له 
ا مهاراتالجيد تنمية تحقق التي والسلوكية التربوية األهداف صياغة خالل من وذلك لمحكم،

مجاالتها في بالتنوع السلوكية األهداف تتميز بحيث العلوم، دروس في الناقد التفكير
بالوسائل باالستعانة الصفية، داخلالحجرة األهداف وتطبيق تنفيذ على العمل ثم ومستوياتها،

سبة،ثمالعملعلىتقويمتلكاألهدافللتحققمناستيعابالتالميذلها،وإدراكالتعليميةالمنا
.مدىتأثيرهافيسلوكهموخبراتهمالتعليمية

 :معيقات التفكير الناقد

تقفالعديدمنالمعيقاتأمامتنميةالتفكيرالناقد،سواًءفيحياتناالفكريةبشكلعام،أو
بشكل تالمذتنا وبين مدارسنا تصنيففي في وردت كما المعيقات هذه أهم ومن خاص،

:الباحثينمايأتي

دروس .1 شكل على تكون والتي الناقد التفكير لتعليم المخصصة البرامج وجود عدم
 .مشروحةوموضحةباألمثلةوالتمارين

 .قلةوجوداألدلةالتيترشدالمعلملشرحمهاراتالتفكيرالناقد .2
 .والمقاييسالفنيةوالتيتتمتعبنسبةجيدةمنالصدقوالثباتعدمتوفراالختبارات .4
وااللتزامالجادنحوأعمالهمالتيينبغيتنفيذهابحريةوبروحقلةالدافعيةعنالتالميذ .3

 (.118م،ص2118القطيطي،.)ناقدة
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 :وتضيف الباحثة لهذه المعيقات ما يلي

ال .1 مهارات بطبيعة الكافية والدراية المعرفة بمهاراتعدم ارتباطها ومدى الناقد، تفكير
 .التفكيراألخرى

االعتقادغيرالصحيحلدىالكثيرمنالمعلمينبأنمهاراتالتفكيرالناقدتنموتدريجيًا .2
 .لدىالتالميذ،دونماالحاجةلتدريبهمعلىمهاراتهاالمختلفة

 .اتالتفكيرالناقدندرةاألبحاثوالنشراتالتربويةالخاصةبطرائقتدريسوتوظيفمهار .4

 :قات التفكير الناقدمعيمقترحات للتغلب على 

ال معيتعتقد على التغلب أجل ومن أنه المقترحاتباحثة اتباع يجب الناقد، التفكير قات
:التالية

بشكل .1 للتالميذ تعليمها على والعمل الناقد، التفكير بمهارات المدرسية المناهج تدعيم
 .مباشر

2.  المعلمين لتسهيلتزويد إرشادات على تحتوي علمية بأدلة سواء حد على والتالميذ
 .توظيفمهاراتالتفكيرالناقدفيالعمليةالتعليمية

تدريبالمعلمينعلىتدريسمهاراتالتفكيرالناقدباستراتيجياتوطرائقتدريسحديثة .4
 .ومبتكرة

.الناقدتزويدالمدارسوالمؤسساتالتربويةبأدواتقياسمهاراتالتفكير .3
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

خالل من وذلك الحالية، الدراسة بعنوان المتعلقة السابقة الدراسات الفصل هذا يتناول
محورين،األوليتمثلفيمحورالدراساتالتيتناولتنموذجسكامبر،والثانييتمثلفيمحور

حيثاستعرضت.التيتناولتالتفكيرالناقد،وهيمرتبةزمنيًامناألحدثإلىاألقدمالدراسات
نتائجها، وأهم المختارة، وعينتها الًمت بع، ومنهجها الرئيسة، أهدافها مبينًة الدراسات تلك الباحثة

.وذلكلالستفادةمنها،والبناءعليهالتحقيقأهدافالدراسةالحالية
 :سات تناولت نموذج سكامبردرا: المحور األول

 (م7102)دراسة إبراهيم  -
التفكير تنمية في سكامبر استراتيجية فاعلية على التعرف بهدف الدراسة هذه أجريت
الباحث استخدم وقد العلوم، مادة في االعدادي األول الصف تالميذ لدى واإلبداعي المجازي

 من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، شبه 86)المنهج األولت( الصف تالميذ من لميًذا
(43)تلميًذافيالمجموعةالتجريبية،و(43)االعدادي،تمتقسيمهمإلىمجموعتين؛تتكونمن

تلميًذافيالمجموعةالضابطة،وتمثلتأدواتالدراسةفياختباريالتفكيرالمجازيواإلبداعي
إح داللة ذات فروق وجود الدراسة؛ نتائج وأظهرت العلوم، درجاتفي متوسطات بين صائيًا

العلوم في اإلبداعي والتفكير المجازي التفكير اختباري في والضابطة التجريبية المجموعتين
.ولصالحالمجموعةالتجريبية

 (م7102)دراسة الضاوي ونعمة  -
أجريتهذهالدراسةبهدفبيانأثراستخدامخطواتبرنامجسكامبرفيتنميةاألنماط

 للتفكير الخمسة بـ المتمثلة المعماري المصمم لدى األخالق)االبداعي والفجائي، ،والتجريدي،
،منخاللدورهافيتنميةالمخيلةالتصميميةللمصمم،كماهدفتإلى(واالبتكاري،والتعبيري

إعطاءصورةعنأنماطالتفكيراالبداعيفيالتصميمالمعماري؛وبيانماهيةاعتماديتهاعلى
والق وتكونتالمهارات الوصفي، المنهج الدراسة استخدمت وقد المصمم، لدى االبداعية درات

 من الدراسة 81)عينة وهي( األولى العينة تكونت عينتين، إلى توزيعهم تم وطالبة، طالبًا
 من الضابطة 41)المجموعة ) مقسمين 12)فردًا؛ و( الثانية16طالباً، العينة وتكونت طالبة،

طالبة،وتمثلتأداةالدراسة16طالبًا،و(12)فردًا؛مقسمين(41)يةمنوهيالمجموعةالتجريب
فياختبارالتفكيراالبداعيفيالتصميمالمعماري،وأظهرتنتائجالدراسةأنبرنامجسكامبر
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نفسهيساعدعلىتنمية وبالوقت المعماري، للنتاج الشكلي المفاهيموالتجسيد فيتطوير يسهم
 تنمية في سكامبر برنامج خطوات فعالية بصورةفرديةأوجماعية،وبرزتالمخيلةالتصميمية

.سكامبر برنامج خطوات من خطوة كل ضمن اكثر أو مهارة
 ( Ozyaprk, 2016)دراسة أوزيابارك  -

التفكير تنمية على سكامبر تقنية وفاعلية تأثير من التحقق بهدف الدراسة هذه أجريت
طالًباجامعًيا(13)المنهجالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمناإلبداعي،وقداستخدمالباحث

إلى مقسمين اسطنبول، جامعة من الثانية السنة 11)في و( 4)طالبًة، أداة( وتمثلت طالب،
،وأظهرتنتائجالدراسةتحسنقدرةTcT-DPالختبارA-B))  الدراسةفياستخدامنموذجين

.عداستخدامتقنيةسكامبرالتالميذعلىالتفكيراالبداعيب
 (م2015)دراسة آل ثنيان  -

استراتيجيات على قائم تدريبي برنامج فاعلية عن الكشف بهدف الدراسة هذه أجريت
سكامبرفيتحسينمهاراتتوليداألفكارفيالتعبيرالكتابيلدىطالباتجامعةاألميرةنورة

ةالمنهجشبهالتجريبي،وتكونتعينةبنتعبدالرحمنبمدينةالرياض،وقداستخدمتالباحث
طالبًةمنمختلفالتخصصات،حيثتماختيارهمبطريقةعشوائية،وتمثلت(41)الدراسةمن

أدواتالدراسةفياالختبارالتحريريللتعبيرالكتابي،وبطاقةمالحظةاألداءالكتابي،وأظهرت
اتمرتفعةمناإلتقانلكلاستراتيجيةنتائجالدراسةأنعينةالبحثمنالطالباتحققنمستوي

عن الكشف إلى باإلضافة اإلتقان، مستوى في تفاوت وجود مع سكامبر، استراتيجيات من
.فاعليةعاليةللبرنامجالتدريبي

 (م7102)دراسة الحارثي  -
أجريتهذهالدراسةبهدفالتعرفعلىأثراستخدامبرنامجسكامبرفيتنميةحصيلة

النجليزيةلدىطالبالصفاألولالمتوسطفيمدينةمكةالمكرمة،وقداستخدممفرداتاللغةا
طالبًامنطالبالصفاألول(81)الباحثالمنهجشبهالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمن

المتوسطفيمدينةمكةالمكرمةبمدرسةهشامبنحكيمالمتوسطة،وتمتقسيمهمإلىمجموعتين
طالبًافيالمجموعةالضابطة،وتمثلت(41)،فيالمجموعةالتجريبيةوطالباً(41)تتكونمن

دالة فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت االنجليزية، اللغة مفردات اختبار في الدراسة أداة
إحصائيًابينالتطبيقينالقبليوالبعديللمجموعةالدارسةلصالحالتطبيقالبعديلدىمجموعة

.رداتاللغةاإلنجليزيةالدراسةوالختبارمف
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 (م2201)دراسة صالح  -
أجريتهذهالدراسةبهدفالتعرفعلىفاعليةاستراتيجيةسكامبرلتعليمالعلومفيتنمية
وقداستخدم تالميذالمرحلةاإلعدادية، القرارلدى ومهاراتاتخاذ العلمية العقل عادات بعض

تلميذًايمثلون(45)تلميًذا؛بواقع(71)منالباحثمنهجالبحثالم دمج،وتكونتعينةالدراسة
و التجريبية، 48)المجموعة في( الدراسة أدوات وتمثلت الضابطة، المجموعة يمثلون تلميذًا

اتخاذ على القدرة واختبار العلمية العقل عادات ومقياس العلوم، مادة في تحصيلي اختبار
بينمتوسطات(1.11)ائيًاعندمستوىالقرار،وأظهرتنتائجالدراسة؛وجودفروقدالةإحص

التحصيلي، لالختبار البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين تالميذ درجات
.ومقياسعاداتالعقل،واختبارالقدرةعلىاتخاذالقرارلصالحتالميذالمجموعةالتجريبية

 (م2015)دراسة طلبة  -
ستراتيجيةسكامبرفيتنميةالتحصيلوالتفكيرأجريتهذهالدراسةبهدفمعرفةفعاليةا

المنهج الباحثة استخدمت وقد اإلعدادي، الثاني الصف تالميذ لدى العلوم مادة في اإلبداعي
تلميًذامنتالميذالصفالثانياالعدادي،تم(58)شبهالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمن

 مجموعتين؛ إلى 26)تقسيمهم ال( يمثلون وتلميذًا التجريبية، 26)مجموعة يمثلون( تلميذًا
المجموعةالضابطة،وتمثلتأدواتالدراسةفياالختبارالتحصيليلمادةالعلوم،واختبارتنمية
درجات متوسطات بين إحصائيًا دالة فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت اإلبداعي، التفكير

وا القبلي التطبيقين في التجريبية المجموعة مهاراتتالميذ واختبار التحصيلي لالختبار لبعدي
بين إحصائيًا دالة فروق وجود إلى باإلضافة البعدي، التطبيق لصالح اإلبداعي التفكير
لالختبار البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين تالميذ درجات متوسطات

.وعةالتجريبيةالتحصيليواختبارمهاراتالتفكيراالبداعيلصالحتالميذالمجم

 (م7102)دراسة الطويرقي  -
تنمية في وسكامبر األشتات تآلف استراتيجيتي فاعلية قياس بهدف الدراسة هذه أجريت
لقيةومهاراتالتفكيراإلبداعيفيمقررالحديثوالثقافةاإلسالميةلدىطالباتالصف القيمالخ 
عينة وتكونت التجريبي، المنهج الباحثة استخدمت وقد المكرمة، مكة بمدينة الثانوي األول

طالبةمنطالباتالصفاألولالثانوي،وتمثلتأدواتالدراسةفيمقياس(69)ةمنالدراس
المجموعة تفوق الدراسة نتائج وأظهرت االبداعي، التفكير مهارات واختبار األخالقية، للقيم
والتي الثانية التجريبية والمجموعة األشتات؛ تآلف باستراتيجية درست والتي األولى التجريبية
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با اختباردرست وفي لقية الخ  القيم مقياس في الضابطة المجموعة على سكامبر، ستراتيجية
.مهاراتالتفكيراإلبداعي

 (:م2015)راسة العنزي  -
تدريس سكامبرفي استراتيجية فاعليةاستخدام على التعرف بهدف هذهالدراسة أجريت

الصفالخامساالبتدائيبمدينةالعلومعلىتنميةالدافعيةللتعلملدىالتالميذالموهوبينفي
تلميًذابواقع(81)عرعر،وقداستخدمالباحثالمنهجشبهالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمن

طالب30)) بين للتعلم الدافعية مقياس في الدراسة أداة وتمثلت مجموعة، كل في تلميًذا
ياسالقبلي،وأظهرتنتائجالمجموعةالتجريبيةوطالبالمجموعةالضابطةبعدضبطأثرالمق

الدراسةوجودفروقدالةإحصائًيامنحيثالمتوسطالبعديفيدرجاتمقياسالدافعيةللتعلم
.بينتالميذالمجموعةالتجريبية،وتالميذالمجموعةالضابطةلصالحالمجموعةالتجريبية

 ( Celikler & Harman 2015)دراسة كيليكلر وهيرمان  -
ةبهدفتحديدتأثيرتقنيةسكامبرفيزيادةالوعيبينطالبالعلومأجريتهذهالدراس

عينة وتكونت الوصفي، المنهج الدراسة استخدمت وقد الصلبة، النفايات واستخدام جمع بشأن
 من 85)الدراسة في( التربية بكلية العلوم قسم في الثالثة السنة وطالبات طالب من شخصًا

وتمثلت بتركيا، الجامعات بعدي،إحدى واختبار قبلي اختبار وتصميم بناء في الدراسة أداة
النفايات رمي قبل من التدوير إعادة في ساهموا   التالميذ بعض أن الدراسة نتائج وأظهرت
بشكلمنفصلفيحاوياتالنفاياتالبالستيكية،والورق،والزجاج،والمعدن،وهذايرجعإلىأن

.تطويرمهاراتالتفكيراإلبداعيوالتفكيربشكلمختلفتقنيةسكامبرمكنتالتالميذمن
 (م2014)دراسة إسماعيل  -

 اإلبداعي اللغوي األداء مهارات تنمية بهدف الدراسة هذه اإلبداعي)أجريت -التحدث
اإلبداعية لغوًيا(الكتابة الموهوبين اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى المنظومي التفكير ومهارات ،

 برنامج خالل شبهمن الباحثالمنهج وقداستخدم سكامبر، ونموذج تآلفاألشتات قائمعلى
تلميًذابمدرسةالكوديةاإلعداديةالتابعةإلدارةديروط(41)التجريبي،وتكونتعينةالدراسةمن

التفكير واختبار العالي، الذكاء اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت أسيوط، محافظة التعليمية
اختبارالثروةاللغوية،واختبارالقراءةالناقدة،وأظهرتنتائجالدراسةفاعليةالبرنامجاالبتكاري،و

،وجاءتالفروق(الكتابةاإلبداعية-التحدثاإلبداعي(فيتنميةمهاراتاألداءاللغوياالبداعي
تقدير ومقياس اإلبداعي، التحدث مهارات اختبار في البعدي التطبيق لصالح إحصائًيا ه،دالة

واختبارمهاراتالكتابةاإلبداعية،وبطاقةتقديره،وكانحجمأثرالبرنامجكبيًرا،باإلضافةإلى
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فاعليةالبرنامجفيتنميةمهاراتالتفكيرالمنظومي،وجاءالفرقدااًلإحصائًيالصالحالتطبيق
.البعديفياختبارمهاراتالتفكيرالمنظومي،وكانحجمأثرالبرنامجكبيًرا

 (م2014)دراسة رمضان  -
التحصيل تنمية في سكامبر استراتيجية أثر على التعرف بهدف الدراسة هذه أجريت
االبتدائية، المرحلة تالميذ لدى العلوم مادة في العقل عادات وبعض المشكالت حل ومهارات

(32)قعتلميًذا،بوا(63)وقداستخدمالباحثالمنهجشبهالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمن
و التجريبية، المجموعة يمثلون 32)تلميذًا أدوات( وتمثلت الضابطة، المجموعة يمثلون تلميذًا

العقل، عادات لبعض ومقياس المشكالت حل مهارات واختبار التحصيل، اختبار في الدراسة
نوأظهرتنتائجالدراسةوجودفروقذاتدالةإحصائيًابينمتوسطيدرجاتتالميذالمجموعتي

التحصيل، اختبار في التجريبية المجموعة لصالح البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية
.واختبارمهاراتحلالمشكالت،ومقياسعاداتالعقل

 (م2014)دراسة نجم الدين -
لبرنامج األفكار توليد قائمة فاعلية على التعرف بهدف الدراسة هذه أجريت

الSCAMPER))سكامبر األحداث فهم طالباتفي لدى اإلبداعي التفكير وتنمية تاريخية
التجريبي، شبه المنهج الباحثة استخدمت وقد جدة، بمحافظة األدبي الثانوي الثالث الصف

طالبةمنطالباتالصفالثالثالثانوياألدبي،وتمثلتأداة(56)وتكونتعينةالدراسةمن
 واختبار التاريخية األحداث فهم اختبار في الدراسةالدراسة نتائج وأظهرت اإلبداعي، التفكير

وجودفروقذاتداللةاحصائيةبينمتوسطيدرجاتطالباتالعينةالتجريبيةوالضابطةفي
.االختبارالبعديلصالحالمجموعةالتجريبية

 (م7104)دراسة صبري والرويثي  -
العلومفيتنميةأجريتهذهالدراسةبهدفالتعرفعلىفاعليةاستراتيجيةسكامبرلتعليم

وقد المنورة، بالمدينة االبتدائية بالمرحلة الموهوبات التلميذات لدى االبتكاري التفكير مهارات
 من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، شبه المنهج الباحثان 53)استخدم بواقع( موهوبة تلميذة

(27 و( التجريبية، المجموعة يمثلون 27)تلميذة المجم( يمثلون وتمثلتتلميذة الضابطة، وعة
أداةالدراسةفيمقياسمهاراتالتفكيراالبتكاريفيمجالالعلوم،وأظهرتنتائجالدراسةوجود
فروقدالةإحصائيًابينمتوسطيدرجاتالمجموعتينالتجريبيةوالضابطةفيمايتعلقباكتساب

.ريبيةمهاراتالتفكيراالبتكاريفيالتطبيقالبعديلصالحالمجموعةالتج
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 (م2013)دراسة هاني  -
تنمية في سكامبر استراتيجية استخدام فاعلية على التعرف بهدف الدراسة هذه أجريت
التحصيلومهاراتالتفكيرالتوليديفيالعلوملدىتالميذالصفالرابعاالبتدائي،وقداستخدم

ال عينة وتكونت التجريبي، شبه والمنهج التحليلي الوصفي المنهج الباحث من (31)دراسة
التفكير مهارات واختبار العلوم مادة في تحصيلي اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت تلميذًا،
بينمتوسطيدرجاتالمجموعتين التوليدي،وأظهرتنتائجالدراسةوجودفروقدالةإحصائيًا

التفك مهارات واختبار العلوم، لمادة التحصيلي االختبار في والضابطة التوليدي،التجريبية ير
.وذلكلصالحالمجوعةالتجريبية

 :التعقيب على دراسات المحور األول

الباحثة الحظت المتعددة، بمسمياته سكامبر نموذج تناولت التي الدراسات استعراض بعد
المالحظات الباحثة سجلت وقد األول، المحور دراسات وإجراءات أهداف في ملحوظًا تنوعًا

:حورالتاليةعلىهذاالم

 :فيما يتعلق األهداف -
من مجموعة على سكامبر نموذج فاعلية قياس في السابقة الدراسات أهداف تمحورت
المتغيرات،فهناكدراساتتناولتنموذجسكامبرعلىتنميةالمهاراتالمختلفة،مثلدراسةآل

 (م2115)ثنيان اسماعيل ودراسة ،(2113) والرويثي صبري ودراسة ودراس(م2114)، ة،
(.2114)هاني

دراسة مثل بأنواعه، التفكير تنمية على سكامبر نموذج الدراسات بعض تناولت بينما
،(Ozyaprk 2016)،ودراسةأوزيابارك(م2118)،ودراسةالضاويونعمة(م2118)ابراهيم

(.م2113)،ودراسةنجمالدين(م2115)،ودراسةطلبة(م2115)ودراسةالطويرقي

بعضالدراساتنموذجسكامبرعلىتنميةعاداتالعقل،مثلدراسةصالحبينماتناولت
(.م2113)،ودراسةرمضان(م2115)

كتنمية متنوعة أخرى متغيرات على سكامبر نموذج الدراسات بعض تناولت حين في
الحصيلةاللغويةللمفرداتاالنجليزية؛وتنميةدافعيةالتعلم؛وزيادةالوعي،مثلدراسةالحارثي

(م2115) العنزي ودراسة (م2115)، وهيرمان كليكلر ودراسة ،(Celikeler& Harman 
.علىالتوالي(2015
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وبالنسبةللدراسةالحاليةفإنهاتتفقمعالدراساتالسابقةفيتناولهالنموذجسكامبر،من
تابع،حيثخاللتقصيفاعليتهوأثره،بينماتختلفمعالدراساتالسابقةفيتناولهاللمتغيرال

.تتناولالدراسةالحاليةمهاراتالتفكيرالناقد
 :فيما يتعلق بالمنهج -

وأهدافها، أغراضها في الواضح للتباين وذلك الم ت بع، المنهج في السابقة الدراسات اختلفت
ودراسة،(م2115)ات،مثلدراسةآلثنيانحيثاستخدمالمنهجشبهالتجريبيفيبعضالدراس

رمضان(م2115)العنزي ودراسة والرويثي(م2113)، صبري ودراسة نجم(م2114)، ودراسة ،
(م2113)الدين ابراهيم ودراسة طلبة(م2118)، ودراسة ودراسة(م2115)، ،

فيبعضالدراساتالمنهجالتجريبيفيحيناستخدم(.م2115)،الحارثي(م2113)إسماعيل
وهناكبعض(.Ozyaprk2016)كودراسةأوزيابار،(م2115)رى،مثلدراسةالطويرقياألخ

،ودراسةكليكلر(2016)الدراساتالتياستخدمتالمنهجالوصفي،مثلدراسةالضاويونعمة
(.Celikeler & Harman 2015)وهيرمان

الوصفي المنهج استخدام في السابقة الدراسات بعض مع الحالية الدراسة اتفقت وبذلك
.ذهالدراسةوالمنهجشبهالتجريبيكمنهجمناسبله

 فيما يتعلق بالعينة -
تنوعتعيناتالدراساتالسابقةحيثاشتملتمراحلدراسيةمختلفةففيمعظمهااهتمت
دراسة مثل االبتدائية، المرحلة تالمذة الدراسات بعض تناولت حيث المدارس، بطلبة

(.م2113)،ودراسةرمضان(م2114)،ودراسةهاني(م2115العنزي،)

 الدراسات صالحومن من كل دراسة مثل اإلعدادية، المرحلة تالمذة تناولت ما
(م2115) رمضان ودراسة (م2113)، والرويثي صبري ودراسة ابراهيم(م2114)، ودراسة ،
(.م2118)

الدين نجم دراسة مثل الثانوية، المرحلة تالمذة تناولت ما الدراسات ،(م2113)ومن
(.م2115)ودراسةالطويرقي

 الدراسات تناولتومن ما ثنيان آل دراسة مثل الجامعية، المرحلة ،(م2115)طلبة
 ونعمة، الضاوي وهيرمان(Al Dahwi& Neamah 2016)ودراسة كليكلر ودراسة ،

(Celikeler& Harman 2015)،ودراسةأوزيابارك،(KOzyaprk 2016.)
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 عينتها تناولت التي السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت االبتدائية،وقد المرحلة
هاني دراسة مثل األساس، الرابع الصف من(م2114)وخاصة غيرها مع اختلفت بينما ،

.الدراسات
 :فيما يتعلق باألدوات -

تنوعتأدواتالدراساتالسابقةبتنوعالمتغيراتالتابعة،فبعضالدراساتاستخدمتأداو
ثنيان آل دراسة مثل (م2115)االختبار، هاني ودراسة الدين(م2114)، نجم دراسة ،

(.م2115)ودراسةطلبة،(م2118)،ودراسةابراهيم(م2113)

كما(.2115آلثنيان،)وهناكدراساتاستخدمتبطاقةمالحظةكأداةرئيسة،مثلدراسة
دراسة مثل التابعة، ومتغيراتها أغراضها باختالف المقياس أداة الدراسات بعض واستخدمت

ودرا(م2115)العنزي ، والرويثي صبري (م2114)سة صالح ودراسة ودراسة(م2115)، ،
(.م2115)،ودراسةالطويرقي(م2113)رمضان

وقداتفقتالدراسةالحاليةمعغالبيةالدراساتالسابقةفياستخدامهاألداةاالختباركأداة
لصفالرابعرئيسةفيهذهالدراسة،حيثيقيساالختبارمهاراتالتفكيرالناقدلدىتلميذاتا

.األساس
 :فيما يتعلق بالنتائج -

من العديد تنمية في سكامبر نموذج توظيف فاعلية السابقة الدراسات نتائج أظهرت
،دراسة(م2113)،ودراسةرمضان(م2114)،ودراسةهاني(م2115)المتغيرات،مثلالعنزي

 ثنيان (م2115)آل ونعمة، الضاوي ودراسة ،(Al Dahwi& Neamah 2016)ودراسة ،
 وهيرمان (Celikeler& Harman 2015)كليكلر أوزيابارك، ودراسة ،(KOzyaprk 

2016.)

 :استفادت الباحثة من دراسات المحور األول في النقاط التالية
 .التعرفإلىخطواتنموذجسكامبر -
 .التعرفإلىماهيةنموذجسكامبر،واإلجراءاتالمناسبةلتحقيقخطواته -
 .لم،ولكبمايتناسبمعخطواتنموذجسكامبرإعداددليلالمع -
تنظيماإلطارالنظري،منخاللاالطالععلىاألدبالتربويالمستخدمفيالدراسات -

 .السابقة
 .تفسيرنتائجالدراسةالحالية -
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 :دراسات تناولت التفكير الناقد ومهاراته: المحور الثاني

  ( ,Dileklii 7102)دراسة ديليكلي  -
الدراسةبهدفدراسةالعالقةبينمهاراتالتفكيرالناقدوأساليبالتعلملدىأجريتهذه

التالميذ لدى النقدي التفكير مهارات كانت إذا ما وتحديد تركيا، في عقليًا الموهوبين التالمذة
المنهج الباحث استخدم وقد المفضلة، التعلم وأنماط الجنس، لنوع وفقا تفرق عقليًا الموهوبين

التجر من الدراسة عينة وتكونت والوصفي، 225)يبي إلى( مقسمين تركيا، في موهوًبا طالًبا
 129)مجموعتين ) ومجموعة الذكور؛ من 98)طالًبا أداةالدراسة( وتمثلت اإلناث، من طالًبا

فياستخداممقياسمهاراتالتفكيرالناقد،وأظهرتنتائجالدراسةأنأسلوبالتعلمالمفضلهو
ا تركيا،أسلوب في المشترك الثاني المركز في والمتباعدة المتقاربة األنماط تليها الستيعاب،

وأيضالميكننوعالجنسمتغيرًامهمافيأنماطالتعلم،ولكنتبينأنهمرتبطبمهاراتالتفكير،
لألبعادالفرعيةاألخرىلنطاقالتفكيرالنقدي،وتشيرالنت هامًا ائجولميكننوعالجنسمؤشرًا

.إلىوجودعالقةبينالتفكيرالنقديوأساليبالتعلمالمفضلةإالفيالبعدالتحليلي

  (Gotoh, 2016)دراسة جوتا  -
أجريتهذهالدراسةبهدفتحديدالتفكيرالناقدكمجموعةمنالمهاراتوالتصرفاتالتي

طريق عن النفس عن التعبير ومحاولة منطقيًا، المشاكل حل من الشخص التنظيمتمكن
وقد الناقد، التفكير مهارات تطوير أجل من المشكالت، حل عمليات طريق وعن المعرفي

طالبًاجامعيًا،وتمثلتأدوات(23)استخدمالباحثالمنهجالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمن
الت أن الدراسة نتائج وأظهرت الذات، تقييم واستبانة الناقد التفكير اختبار في نظيمالدراسة

المعرفيوالتفكيرالناقدوعملياتحلالمشكلةيمكنأنتعززقدرةالتالميذعلىالتفكيرالناقد،
.وأنالتقييمالذاتيللطالبليسموضوعياً

 (,Duran& Dokme 7102)دراسة ديوران و دوكيم  -
لتعلمأجريتهذهالدراسةبهدفتحديدتأثيرمجموعةالنشاطالتيتمتطويرهاوفقًالنهجا

 االستقصاء على IBL)القائم العلوم( دورات في للطالب النقدي التفكير مهارات على
طالبًا(91)والتكنولوجيا،وقداستخدمالباحثالمنهجشبهالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمن

 عددهم بلغ تجريبية مجموعة مجموعتين، إلى 35)مقسمين بلغ( ضابطة ومجموعة طالًبا،
 35)عددهم الذي( الناقد التفكير مهارات مقياس استخدام في الدراسة أدوات وتمثلت طالبًا،

وضعهديمير،واستبيانالتفكيرالناقد،وأظهرتنتائجالدراسةأندروسالعلوموالتكنولوجياالتي
 نهج مع IBL)تدرس وأن( الطالب، لدى الناقد التفكير مستوى على إيجابية أكثر تأثير لها
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الع فيدروس كبير تحسن إلى تؤدي ال الدورة كتاب قيود ضمن تدرس التي والتكنولوجيا لوم
.مستوياتالتفكيرالناقدللطالب

 (م7102)دراسة زاهر  -
أجريتهذهالدراسةبهدفالتعرفعلىفعاليةاستخدامبعضاستراتيجياتالتعلمالنشط

لدىتالميذالصفالثانياإلعدادي،فيتنميةمهاراتالتفكيرالناقدوالتحصيلفيمادةالعلوم
الدراسة شبهالتجريبي،وتكونتعينة التحليليوالمنهج المنهجالوصفي الباحثة وقداستخدمت

تلميذًامنتالميذالصفالثانياالعدادي،وتمتقسيمهمعلىمجموعتينتتكونمن(74)من
(45 و( التجريبية، المجموعة في 47)تلميذًا الم( في أدواتتلميذًا وتمثلت الضابطة، جموعة

نتائج وأظهرت العلوم، في الناقد التفكير مهارات واختبار التحصيلي، االختبار في الدراسة
التجريبية المجموعتين تالميذ درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة

ال التفكير واختبار التحصيلي لالختبار البعدي التطبيق في المجموعةوالضابطة لصالح ناقد
.التجريبية
 (م7102)دراسة عطا  -

التعاوني والتعلم التبادلي التدريس استخدام أثر على التعرف بهدف الدراسة هذه أجريت
فيتدريسالعلومعلىاكتسابالمفاهيمالعلميةوتنميةمهاراتالناقدلدىتالميذالصفالثاني

شب المنهج الباحثة استخدمت وقد اإلعدادي، من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، (116)ه
 وقوامها أولى تجريبية مجموعة مجموعات؛ لثالث تقسيمهم تم 48)تلميذًا درست( تلميذًا

وقوامها ثانية تجريبية ومجموعة التبادلي، التعاوني،36) )بالتدريس بالتعلم درست تلميذًا
 وقوامها ضابطة 48)ومجموعة ال( بالطريقة درست فيتلميذًا الدراسة أدوات وتمثلت معتادة،

اختبارالمفاهيمالعلمية،واختبارمهاراتالتفكيرالناقد،وأظهرتنتائجالدراسةوجودفروقدالة
والمجموعة حده على كل والثانية األولى التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين إحصائيًا

الق في التجريبيتين المجموعتين لصالح وذلك المفاهيمالضابطة، اختبار من لكل البعدي ياس
العلمية،واختبارمهاراتالتفكيرالناقدفيالقياسالبعديلكلمنالمجموعتينالتجريبيتينكل

.علىحده
 (م7102)دراسة عمر  -

أجريتهذهالدراسةبهدفقياسفاعليةاستخداماألركانالتعليميةفيتدريسالعلومعلى
الت ومهارات التحصيل استخدمتتنمية وقد االبتدائي، الرابع الصف تالميذ لدى الناقد فكير

 من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، المنهج 131)الدراسة إلى( تقسيمهم تم حيث طالبًا،
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 71)مجموعتين، و(  التجريبية، المجموعة في 71)طالبًا الضابطة،( المجموعة في طالبًا
التحصي اختبار في الدراسة أدوات نتائجوتمثلت وأظهرت الناقد، التفكير ومقياس المعرفي ل

الدراسةزيادةتحصيلطالبالمجموعةالتجريبيةعنطالبالمجموعةالضابطةفيالتطبيق
.البعديالختبارالتحصيلالمعرفيومقياسالتفكيرالناقد

 (م7102)دراسة مرسي  -
ئمعلىتوظيفالتكنولوجياالقا"تايلو"أجريتهذهالدراسةبهدفقياسأثرتطبيقبرنامج

تالميذ لدى الذاتي التعلم نحو واالتجاه الناقد التفكير مهارات بعض تنمية على التعليم في
المرحلةاالبتدائية،وقداستخدمالباحثالوصفيالتحليليوالمنهجشبهالتجريبي،وتكونتعينة

إدار مدارس في االبتدائية المرحلة تالميذ من عينة من التعلمية،الدراسة التعليمية مزار بني ة
وأظهرت الذاتي، التعلم نحو االتجاه ومقياس الناقد التفكير اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت
نتائجالدراسةوجودفروقدالةإحصائيًابينمتوسطدرجاتتالميذالمجموعةالتجريبيةومتوسط

.يةدرجاتتالميذالمجموعةالضابطلصالحالمجموعةالتجريب
 (م7102)دراسة دمحم  -

أجريتهذهالدراسةبهدفقياسفاعليةبرنامجقائمعلىمدخلاألحداثالجاريةلتنمية
شبه المنهج الباحثة استخدمت وقد الروضة، أطفال لدى الناقد التفكير ومهارات بها الوعي

 أطفال جميع من الدراسة عينة وتكونت التحليلي، الوصفي والمنهج التجريبي رياض)الروضة
وبطاقة(األطفال الناقد التفكير واختبار الجارية األحداث اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت ،

القياس درجات متوسطي بين إحصائيًا دالة فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت المالحظة،
الناقدوبطاقةالقبليوالبعديللمجموعةالتجريبيةفياختباراألحداثالجارية،واختبارالتفكير

.المالحظةللوعيباألحداثالجاريةلصالحالتطبيقالبعدي

 (م7102)دراسة نصرهللا  -
تنمية على الدور لعب بإستراتيجية العلوم تدريس أثر معرفة بهدف الدراسة هذه أجريت
استخدمت وقد طولكرم، مدينة في العليا األساسية المرحلة طالب لدى الناقد التفكير مهارات

طالًباوطالبة،وتمثلتأدوات(121)حثةالمنهجشبهالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمنالبا
الدراسةفياختبارالتفكيرالناقدواستبانة،وأظهرتنتائجالدراسةوجودفرقدالإحصائيًابين

دا فروق وجود إلى باإلضافة التجريبية، المجموعة لصالح الناقد التفكير في والذكور لةاإلناث
المجموعة لصالح الناقد التفكير اختبار في والضابطة التجريبية المجموعة بين إحصائيًا

.التجريبية
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 (م7103)دراسة أبو حمد  -
في المتعددة الذكاءات نظرية استخدام أثر على التعرف بهدف الدراسة هذه أجريت

دلديهمفيالمدارستحصيلطالبالصفالسادسفيمنهاجاللغةالعربيةوتنميةالتفكيرالناق
الدراسة عينة وتكونت التجريبي، المنهج الباحثة استخدمت وقد نابلس، محافظة في الحكومية

عددهم والبالغ نابلس، محافظة في وإناثًا ذكورًا السادس الصف طلبة جميع 119)من طالًبا(
تبارتحصيليوطالبة،موزعينعلىمجموعتينتجريبيةوضابطة،وتمثلتأدواتالدراسةفياخ

على قائمة استراتيجية باستخدام التدريس طريقة أن الدراسة نتائج وأظهرت الناقد، واختبار
الذكاءاتالمتعددةتؤثرعلىتحصيلالتالمذةوتنميةالتفكيرالناقدلديهمفقدكانمتوسط

متوس وأن الضابطة، المجموعة عالمات متوسط من أعلى التجريبية المجموعة طعالمات
.عالماتاإلناثأعلىمنالذكورفيالتحصيلوالتفكيرالناقد

 (م7104)دراسة شقورة  -
المشكلة حول المتمركز استراتيجيةالتعلم توظيف أثر معرفة بهدف الدراسة هذه أجريت

 اختبارات في المتضمنة التفكير مهارات بعض تنمية طالباتTIMSSفي لدى العلوم في
ا وقد بغزة، الثامن منالصف الدراسة عينة وتكونت التجريبي، شبه المنهج الباحثة ستخدمت

(78 ) إلى تقسيمهم تم حيث األساسي، الثامن الصف طالبات من 46)طالًبة في( طالبًة
طالبًةفيالمجموعةالضابطة،وتمثلتأدواتالدراسةفياختبار(46)المجموعةالتجريبية،و

قد،وأظهرتنتائجالدراسةوجودفروقدالةإحصائيًابينالتحصيلالمعرفيومقياسالتفكيرالنا
)متوسطيدرجاتطالباتالمجموعةالتجريبيةوالمجموعةالضابطةفياختبارمهاراتالتفكير

.لصالحالمجموعةالتجريبية(TIMSSالمتضمنةفياختبارات
 (م7107)دراسة عرام  -

فياكتسابالمفاهيمK.W.Lيجيةأجريتهذهالدراسةبهدفمعرفةأثراستخداماسترات
المنهج الباحثة استخدمت وقد األساسي، السابع الصف طالبات لدى الناقد التفكير ومهارات

طالبةمنطالباتالصفالسابعاألساسي،وتمثلت(97)التجريبي،وتكونتعينةالدراسةمن
العلمية،وأظهرتنتائجالدراسةأدواتالدراسةفياختبارمهاراتالتفكيرالناقدواختبارالمفاهيم

المجموعة و التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطات بين إحصائيًا دالة فروق وجود
.الضابطةفياختبارالمفاهيمالعلميةواختبارالتفكيرالناقدلصالحالمجموعةالتجريبية
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 (7101)دراسة كامل وعيسى   -
اس أثر التعرف بهدف الدراسة هذه مهاراتأجريت تنمية في التعلم أبعاد نموذج تخدام

قراءةالخريطةوالتفكيرالناقدلدىتالميذالصفالخامساالبتدائيذويصعوباتالتعلم،وقد
 من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، شبه المنهج الدراسة 53)استخدمت تالميذ( من تلميذًا

الت سلطان األمير مجمع من االبتدائي الخامس ومدرسةالصف رباح بن بالل ومدرسة عليمي
الناقد التفكير مهارات اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت الرياض، بمدينة طالب بن جعفر
إحصائيًا دالة فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت للذكاء، لرافن المتتابعة المصفوفات واختبار

الضا المجموعة ودرجات التجريبية المجموعة درجات متوسط قراءةبين مهارة اختبار في بطة
.الخريطةواختبارمهاراتالتفكيرالناقدلصالحالمجموعةالتجريبية

 (م7112)دراسة البلوشي والفرعي  -
برنامج من تفكير أدوات باستخدام العلوم تدريس أثر معرفة بهدف الدراسة هذه أجريت

استخدمتالدراسةالمنهجفيالتحصيلوالتفكيرالناقدلدىطلبةالصفالعاشر،وقد(كورت)
 من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، 115)شبه المجموعة( طلبة مجموع كان طالًبا،

51)التجريبية الضابطة( المجموعة طلبة مجموع كان بينما 53)طالًبا، أدوات( وتمثلت طالًبا،
ةوجودفروقدالةالدراسةفياختبارالتفكيرالناقدواالختبارالتحصيلي،وأظهرتنتائجالدراس

إحصائيًافيالتطبيقالقبليوالبعديلصالحالتطبيقالبعديفياختبارالتفكيرالناقدواالختبار
.التحصيلي

(م7112)دراسة نصار -
أجريتهذهالدراسةبهدفالتعرفعلىأثراستخداماأللغازفيتنميةالتفكيرالناقدفي

 الصف تالميذ لدى نحوها والميل الباحثالرياضيات استخدمت وقد بغزة، األساسي الرابع
طالبًامنطالبالصفالرابعاألساسي،تم(62)المنهجالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمن

 عددهم بلغ مجموعتين، إلى 31)تقسيمهم و( التجريبية، المجموعة في 31)طالبًا في( طالبًا
 اختبار في الدراسة أدوات وتمثلت الضابطة، ومقياسالمجموعة الناقد التفكير مهارات لقياس

الميلنحوالرياضيات،وأظهرتنتائجالدراسةتفوقطالبالمجموعةالتجريبيةعلىالمجموعة
مادة نحو االتجاه ومقياس الناقد التفكير مهارات الختبار البعدي التطبيق في الضابطة

.الرياضيات
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 :التعقيب على دراسات المحور الثاني

استعراض تنوعًابعد الباحثة الحظت الناقد، التفكير مهارات تناولت التي الدراسات
التالية المالحظات الباحثة سجلت وقد الثاني، المحور دراسات وإجراءات أهداف في ملحوظًا

:علىهذاالمحور
 :فيما يتعلق باألهداف -

تخدامتنوعتأهدافالدراساتالسابقةفيهذاالمحورمنحيثالتعرفعلىفاعليةاس
تناولتأثر دراسات الناقد،فنهاك التفكير تنميةمهارات والبرامجفي مناالستراتيجيات العديد

التعلمالنشط،واأللغاز،واألركانالتعليمية،والتعلمالمتمركزحول:)استخداماستراتيجياتمثل
 واستراتيجية الدور، ولعب كم(K.W.Lالمشكلة، التوالي وعلى بالترتيب وذلك دراسة، في ا

نصار(م2118)زاهر ودراسة عمر(م2119)، ودراسة (م2118)، شقورة ودراسة ،(م2114)،
(.م2112)،ودراسةعرام(م2115)ودراسةنصرهللا

تنمية في والنماذج النظريات بعض فاعلية تقصي إلى الدراسات بعض هدفت حين في
 مثل الناقد، التفكير )مهارات ونموذج التعلم، أبعاد الذكاءاتنموذج ونظرية التبادلي، التدريس

االستقصاء على القائم والنشاط كامل(المتعددة، دراسة في كما التوالي وعلى بالترتيب وذلك ،
 (م2111)وعيسى عطا ودراسة (م2118)، حمد أبو ودراسة ديوران(م2113)، ودراسة ،

(.,2118Duran&Dokme)ودوكيم

عليةبعضالبرامجالتعليميةفيتنميةمهاراتبينماهدفتبعضالدراساتإلىتقصيفا
،(برنامجكورتللتفكير،وبرنامجقائمعلىاألحداثالجارية،وبرنامجتايلو)التفكيرالناقد،مثل

،(م2115)،ودراسةدمحم(م2119)وذلكبالترتيبوعلىالتواليكمافيدراسةالبلوشيوفرعي
(.م2118)ودراسةمرسي

الدرا اتفقت تنميةوبهذا في المقصود الهدف حيث من السابقة الدراسات مع الحالية سة
مهاراتالتفكيرالناقد،بينمااختلفتفيآليةتنميةهذهالمهاراتحيثاستخدمتالدراسةالحالية

.نموذجسكامبر
 :فيما يتعلق بالمنهج -

اضهاوأهدافها،اختلفتالدراساتالسابقةفيالمنهجالم ت بع،وذلكللتباينالواضحفيأغر
،ودراسة(م2118)حيثاستخدمتبعضالدراساتالمنهجشبهالتجريبي،كمافيدراسةزاهر

 وآخرون (م2111)كامل شقورة ودراسة (م2114)، نصرهللا ودراسة عطا(م2115)، ،ودراسة
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(م2118) والفرعي البلوشي ودراسة م2119)، المنهج(. الدراسات بعض استخدمت حين في
،(م2113)،ودراسةأبوحمد(م2118)،ودراسةعمر(م2119)ي،مثلدراسةنصارالتجريب

 عرام (م2112)ودراسة جوتا ودراسة ،(Gotoh 2016) . دمحم دراسة تفردت (م2115)بينما
.باستخدامهاللمنهجالوصفيالتحليلي

ال المنهج استخدام في السابقة الدراسات بعض مع الحالية الدراسة اتفقت وصفيوبذلك
.والمنهجشبهالتجريبيكمنهجمناسبلهذهالدراسة

 :فيما يتعلق بالعينة -
معظمها ففي مختلفة، دراسية مراحل اشتملت حيث السابقة الدراسات عينات تنوعت
دمحم دراسة مثل كعينة، الروضة أطفال الدراسات بعض تناولت حيث المدارس، بطلبة اهتمت

(.م2115)

 دراسات تناولت بينما نصار دراسة مثل االبتدائية، المرحلة تالمذة ،(م2119)أخرى
،ودراسة(م2113)،ودراسةأبوحمد(م2118)،ودراسةعمر(م2111)ودراسةكاملوآخرون

(.م2118)مرسي

،ودراسة(م2118)ومنالدراساتماتناولتتالمذةالمرحلةاإلعدادية،مثلدراسةزاهر
(.2118)،ودراسةعطا(م2114)شقورة

 دراسة مثل الثانوية، المرحلة تالمذة تناولت ما الدراسات وآخرون،)ومن البلوشي
م2119 .) جوتا دراسة مثل الجامعية المرحلة طلبة تناولت ما الدراسات  Gotoh)ومن
2016).

االبتدائية، المرحلة عينتها تناولت التي السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت وقد
(.م2016)،ودراسةعمر(م2119)وتحديًداعينةالصفالرابع،مثلدراسةنصار

 :فيما يتعلق باألدوات -
 االختبار استخدام على الثاني المحور دراسات أغلب ه-اتفقت الدراسةحسب -دف

 زاهر دراسة مثل رئيسة، أداة 2118)باعتباره عمر ودراسة شقورة(م2118)م، ودراسة ،
أب(م2114) ودراسة ، حمد (م2113)و وآخرون البلوشي ودراسة م2119)، حينف(. ي

باعتبارهأداةرئيسة،مثلدراسة-حسبهدفالدراسة–استخدمتبعضالدراساتأداةالمقياس
 (م2119)نصار مرسي ودراسة (م2118)، ودوكيم ديوران ودراسة ،(2118Duran& 

Dokme)ودراسة ، 2117Dileklii)ديليكلي استخ(. من دراسةوهناك مثل أداةاالستبانة دم
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في(م2115)فيحينتفردتدراسةدمحم.Gotoh 2016))،ودراسةجوتا(م2115)نصرهللا
.استخدامأداةالمالحظةكأداةرئيسة

وعليهفقداتفقتالدراسةالحاليةمعمجموعةكبيرةمنالدراساتالسابقةفياستخدامها
.سمهاراتالتفكيرالناقدلتلميذاتالصفالرابعاألساسألداةاالختبار،والذييهدفإلىقيا

 :فيما يتعلق في النتائج -
،(م2114)،ودراسةشقورة(م2118)،ودراسةعمر(م2118)أجمعتنتائجدراسةزاهر

،ودراسة(م2111)،ودارسةكاملوآخرون(م2118)،ودراسةمرسي(م2119)ودراسةنصار
 دمحم(2115)نصرهللا ودراسة ،(2115) عطا ودراسة (م2118)، ، عرام ،(م2112)ودراسة

علىفاعليةاستخداماستراتيجياتوطرائقمتعددةفيتنميةمهاراتالتفكيرالناقد،كماوأظهرت
.بعضالدراساتالتيتبنتبرامجتعليميةفاعليتهافيتنميةمهاراتالتفكيرالناقد

 :النقاط التالية استفادت الباحثة من دراسات المحور الثاني في
.بناءاإلطارالنظريالخاصبالتفكيرالناقدومهاراته -
.إعدادقائمةبمهاراتالتفكيرالناقدالمرادتنميتهالدىتلميذاتالصفالرابعاألساس -
.إعدادوبناءاختبارمهاراتالتفكيرالناقد -
 .تفسيرنتائجالدراسةالحالية -

 :دراسات السابقةما تميزت به الدراسة الحالية عن ال
الناقد - التفكر تناولتمهارات بأنها السابقة الدراسات عنمعظم الدراسةالحالية تميزت

البيئة مستوى على الدراسة هذه مثل توجد ال إنه حيث سكامبر، نموذج خالل من
 (.حسبعلمالباحثة)التعليميةفيقطاعغزة

المذةالمرحلةاألساسيةفيقطاعتميزتالدراسةالحاليةفيكونهاتناولتعينةمنت -
 .فلسطين،وتمثلتالعينةالمختارةمنتلميذاتالصفالرابعاألساس-غزة

تميزتالدراسةالحاليةبهدفهاوهوتنميةمهاراتالتفكيرالناقدلتلميذاتالصفالرابع -
ماألساسفيمادةالعلوموالحياة،ضمنمقررالمنهاجالفلسطينيبنسختهالجديدةلعا

2118-2117. 
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 :الدراسات السابقة فصل تعقيب عام على

اتفقتالدراسةالحاليةمعبعضالدراساتالسابقةالتيسبقذكرهافينموذجسكامبر -
فيالتدريس،واختلفتفيأنهذهالدراسةقامتعلىتوظيفنموذجسكامبرفيتنمية

 مهاراتالتفكيرالناقد
معظم - مع الحالية الدراسة الوصفي،اتفقت للمنهج استخدامها في السابقة الدراسات

 (.تجريبيةوضابطة)والمنهجشبهالتجريبي،القائمعلىمجموعتينمتكافئتين
استخدام - على اتفق قد معظمها أن إال السابقة الدراسات في الدراسة أدوات تنوعت

 .االختباركأداةرئيسية،وهومااستخدمتهالباحثةفيدراستها
الد - االبتدائية،شملت المرحلة تالميذ بين ما تنوعت مختلفة عينات السابقة راسات

الرابع، الصف تلميذات من الحالية الدراسة عينة تمثلت بينما والثانوية، واالعدادية،
.والواقعضمنالمرحلةاألساسية،وذلكفيمحافظةخانيونس
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

والتي الدراسة هذه في الباحثة اتبعتها التي اإلجراءات توضيح إلى الفصل هذا يهدف
منهجالدراسة،عي نةالدراسة،مجتمعالدراسة،أدواتالدراسة،وصدقهاوثباتها،:تضمنتعلى

و البرنامج، وإعداد الدراسة، تنفيذ وخطوات المتغيرات، وضبط التجريبي المعلم،والتصميم دليل
والمعالجاتاإلحصائيةالتياستخدمتللوصولإلىالنتائجوتحليلها،وفيمايليوصفًاتفصيليًا

.لهذهاإلجراءات
 :منهج الدراسة

لطبيعة لمالئمتهما وذلك التجريبي؛ شبه والمنهج الوصفي المنهج الباحثة استخدمت
.الهدفمنهذهالدراسة

وصفدقيقومنظموأسلوبتحليليللظاهرة،أوالمشكلةالمراد:"والمنهجالوصفيهو
موضوعية بطريقة وتفسيرها علمية، نتائج على للحصول علمية منهجية خالل من بحثها،

.(31م،ص1997األغا،)".وحيادية،بمايحققأهدافالبحثوفرضياته
هووالمنهج "التجريبي ب: يقوم التي الظروفالطريقة مختلف بتحديد الباحث ها

والمتغيراتالتيتظهرفيالتحريعنالمعلوماتالتيتخصظاهرةماوكذلكالسيطرةعلى
(195م،ص2112الجبوري،".)مثلتلكالظروفوالمتغيراتوالتحكمبها

وهو الدراسة هذه في المستقل المتغير الباحثة أخضعت )حيث على: القائم البرنامج
س كامبرنموذج ) وهو التابع المتغير على أثره وقاست الناقد)للتجربة، التفكير مهارات لدى(

.تلميذاتالمجموعةالتجريبيةللصفالرابعاألساسي
 :تصميم الدراسة

التصميم أسلوب الباحثة التجريبي)اتبعت متكافئتين،(شبه لمجموعتين البعدي القبلي
حيثدرستالمجموعةالتجريبيةعنطريقالبرنامجالمقترحالقائمعلىنموذجسكامبر،بينما
المجموعتين تكافؤ من التأكد تم وقد االعتيادية، التقليدية بالطريقة الضابطة المجموعة درست

 من لكل القبلي االختبار نتائج خالل من المهارات والشكلفي الناقد، التفكير مهارات اختبار
:التالييوضحالتصميمالمتبعفيهذهالدراسة
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 التجريبي للدراسةشبه التصميم : (4.1)شكل 

 :مجتمع الدراسة

يتكونمجتمعالدراسةمنجميعتلميذاتالصفالرابعاألساسيفيالمدارسالتابعة
 العلوم مادة يدرسن والالتي يونس، خان للعاملمحافظة الثاني الدراسي الفصل في والحياة

.تلميذة(1486)م،والبالغعددهن2117-م2118الدراسي
 :عينة الدراسة

بالطريقةالقصدية،والتيتحتويعلىأربع"أ"تماختيارمدرسةبناتخانيونساالبتدائية
ح القرعة، بنظام وذلك عشوائية بطريقة شعبتين اختيار وتم الرابع، للصف مثَّلشعب يث

(د)تلميذة،ومثَّلالصفالرابع(43)المجموعةالضابطة،وبلغعددأفرداه(ج)الصفالرابع
أفرداه عدده وبلغ التجريبية 43)المجموعة من( مكونة الدراسة عينة أصبحت بحيث تلميذة،

(86 الع( أفراد توزيع يوضح التالي والجدول األساسي، الرابع الصف تلميذات من ينةتلميذة
 .علىالمجموعات

 توزيع أفراد العينة على المجموعات :(4.1)جدول 

 المجموع المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية التلميذات
 21 43 43 العدد
 7 رابع ج رابع د الشعبة

 :الدراسةومواد أدوات 

  ًالدراسة أداة: أوال     : 

:لإلجابةعلىأسئلةالدراسةوالتحققمنفرضياتهاوهيةقامتالباحثةببناءأدا
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 .اختبار مهارات التفكير الناقد -

اإلختبار إلعداد التالية الخطوات وفق المختارة الوحدة محتوى بتحليل الباحثة قامت حيث
.بالشكلالصحيح

 :لتحليل المحتوى  فيما يلي تفصيل

تحتمنهجالبحثالوصفي،والغرضيقصدبهأسلوبمنأساليبالبحثالعلمييندرج"
منهمعرفةخصائصمادةاالتصالأوالكتبالمدرسية،ووصفالخصائصوصفًاكميًامعبرًا
وفق منظمة بصيغة التحليل عملية تتم بحيث رموز، أو صور، أو جمل، أو بكلمات، عنه

البيانات جمع عملية في الباحثة وتستند موضوعية، ومعايير  ومنهجية ، ، وتبويبهاأسس 
 (173م،ص2111الهاشميوعطية،".)وتحليلهاإلىالمنهجالكميبصفةأساسية

إلىتحديدمهاراتالتفكيرالناقدالمحددةفيالوحدةالخامسةمنكتابالتحليلويهدف
األساس الرابع للصف والحياة الثاني-يالعلوم من-الجزء المحتوى تحليل أداة تتكون حيث

.الناقدالتيتتضمنهاالوحدةالمستهدفةمهاراتالتفكير

 :مكونات تحليل المحتوى  -
 تحديدمهاراتالتفكيرالناقد. 
 هدفالتحليل. 
 عينةالتحليل. 
 وحدةالتحليل. 
 فئاتالتحليل. 
 إجراءاتعمليةالتحليل. 
 الضبطالعلمي. 
 نتائجعمليةالتحليل. 

:بتحليلالمحتوىوفقاللخطواتالتاليةوقد قامت الباحثة
 :إعداد قائمة مهارات التفكير الناقد .1

-الجزءالثاني–بالعلوموالحياةمنكتا"التنوعالحيويوالبيئة"وذلكفيالوحدةالخامسة
.للصفالرابعاألساسي
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 : تحديد قائمة مهارات التفكير الناقد .7
مجموعةتمإعدادقائمةمهاراتالتفكيرالناقدالمحددةفيالدراسة،وعرضتالقائمةعلى

الرابع الصف لتلميذات المهارات هذه استخدام إمكانية في آرائهم إلى للتعرف ك مين الم ح  من
األساسي،وباالستنادإلىآراءالم حك  مينوبعضالدراساتالسابقة،قامتالباحثةبتحليلمحتوى

 الخامسة والبيئة"الوحدة الحيوي المت"التنوع الناقد التفكير مهارات لمعرفة الوحدة؛ في ضمنة
التفكير مهارات قائمة شملت وقد األساسي، الرابع للصف والحياة العلوم كتاب من الخامسة

 وحدة في تضمنها نتيجة اختيارها تم مهارات أربع والبيئة"الناقد الحيوي التنوع في" المستهدفة
:الدراسةالحالية،كماهيموضحةفيجدولالتالي

 مهارات التفكير الناقد المتضمنة في وحدة التنوع الحيوي والبيئة  :(4.2)جدول 

 مهارات التفكير الناقد رقم المهارة

 مهارةاالستنتاج 0

 مهارةالتفسير 7

 مهارةالتنبؤباالفتراضات 4

 مهارةتقييمالمناقشات 3

 :هدف التحليل .4
الم تضمنةفيكتابتهدفعمليةتحليلالمحتوىإلىتحديدمهاراتالتفكيرالناقد

.فيوحدةالتنوعالحيويوالبيئة-الجزءالثاني–الرابعاألساسيالعلوموالحياةللصف
:عينة التحليل .3

الرابع للصف والحياة العلوم كتاب من والبيئة الحيوي التنوع وحدة تحديد تم
 الفصو–األساسي ي بين التالي والجدول الثاني، الدراسي للفصل الثاني التيالجزء ل

:تتضمنهاالوحدة
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 الدروس المتضمنة في وحدة التنوع الحيوي والبيئة :(4.3)جدول 

 عدد الصفحات رقم الصفحة اسم الفصل

466-42األولالتنوعالحيوي
323-49الثانيالنظامالبيئي

516-34الثالثالعالقاتالحيوية
588-51الرابعالسلسلةالغذائية

8811-57اإلنسانوالبيئةالخامس
 42 23-27 المجموع

 :وحدة التحليل .2
التحليل بوحدة "ويقصد بسهولة،: والقياس للعد إخضاعها يمكن التي المحتوى وحدات

ويعطيوجودهاأوغيابهاأوتكرارهاأوإبرازهادالالتتفيدالباحثفيتفسيرالنتائجالكمية،
دمحموعبدالعظيم،".)أوالموضوع،أوالشخصية،أوالمفردةالكلمة،أوالجملة،أوالفقرة،:مثل

(.181م،2112
.الفقرةكوحدةتحليلتعتمدعليهافئاتالتحليلواختارت الباحثة

 :فئة التحليل .2
التحليل بفئة ويقصد فيها،:" التحليل وحدات وضع يتم التي الثانوية أو الرئيسة العناصر

أوغيرها،والتييمكنوضعكلصفةمنصفاتالمحتوىوقدتكونكلمةأوموضوعأوقيم
(272م،ص2113طعيمه،".)فيهاوتصنفعلىأساسها

فئاتالتحليلفيهذهالدراسةمهاراتالتفكيرالناقدالتيتمإعدادهامنحددت الباحثةو
.خاللتحليلالمحتوى

 :ضوابط عملية التحليل .2
:مليةالتحليلتتمثلفيالتاليللوصولإلىتحليلدقيقتموضعضوابطلع

-الجزءالثاني–الرابعاألساسيالتحليلفيضوءمحتوىكتابالعلوموالحياةللصف -
 .والتعريفاإلجرائيلمهاراتالتفكيرالناقد"التنوعالحيويوالبيئة"لوحدة

والحياة - العلوم كتاب من والبيئة الحيوي التنوع وحدة محتوى لتشمل الفقرة اختيار تم
 .للصفالرابعاألساسي
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األمث - التحليل عملية النقاش1شملت وقضايا التوضيحية والرسومات المحلولة لة
 .واألنشطةالمطروحةفيالوحدة

 .تماستبعادأسئلةالتقويمالواردةفينهايةالفصولوأسئلةالوحدة -
 : إجراءات عملية التحليل .6

في - التحليل لعملية خضعت التي الفقرات تحديد لتحديدتم جيدًا، وقراءتها الكتاب
 .مهاراتالتفكيرالناقدالتيتضمنتهاالوحدة

 .تقسيمكلدرسلعددمنالفقراتبحيثتشملكلفقرةعدةمهارات -
 .تحديدمهاراتالتفكيرالناقدفيكلفقرة -
 :الضبط العلمي .2
 :صدق تحليل المحتوى  - أ

وهو المحتوى تحليل أداة صدق على التحليل صدق "يعتمد ما: األداة تقيس أن
لقياسه حيث"وضعت مين، الم حك  صدق على باالعتماد األداة صدق تقدير تم وقد ،

الظاهري الصدق من للتأكد وذلك الم ختصين؛ من مجموعة على أداةالتحليل ع رضت
ذ ضوء وفي التحليل، فئات ومراجعة ط لبلألداة، ما بتعديل باألخذ الباحثة قامت لك،

مين  .تعديلهبحسباتفاقالم حك 
 :ثبات تحليل المحتوى  - ب

هما الثبات من نوعين استخدام تم التحليل أداة ثبات لتحديد الزمن،: عبر الثبات
والثباتعبراألفراد،وقدتمالتأكدمنثباتالتحليلبحسابمعاملاالتفاقبينتحليل

لمهاراتالتفكيرالناقد،وتحليلمعلمةأخرى"التنوعالحيويوالبيئة"توىوحدةالباحثةلمح
تدرسمادةالعلوموالحياةللصفالرابعاألساسي،وهذاالنوعيعرفبالثباتعبراألفراد،

م،ثمأعادتالتحليلمرة2117وقامتالباحثةبتحليلالمحتوىفيشهرفبرايرفيالعام
أساب ثالث إلىأخرىبعد الم حل  ل وهووصول الزمن يعرفبالثباتعبر النوع يع،وهذا

النتائجنفسهابعدفترةمحدودةمنالزمن،ممايؤكدعلىثباتاألداة،ثمقامتالباحثة
:بحسابمعاملالثباتباستخداممعادلةهولستي


  

     
 R=
       (213،ص2119الهاشميوعطية،)
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:أن حيث
R:معاملالثبات.
M:عددالفئاتالتيتماالتفاقعليها. 

N1:عددالفئاتالتيحللتمنقبلالمحل  لاألول. 
N2:عددالفئاتالتيحللتمنقبلالمحل  لالثاني.

صنتائجتحليلالمحتوىلمهاراتالتفكيرالناقد والجدولالتاليي لخ  
 التفكير الناقدتحليل المحتوى لمهارات : (3.3)جدول 

التحليل عبر 
 األفراد

تحليل 
 الباحثة

تحليل معلمة 
 العلوم

نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

معامل 
 الثبات

التفكير مهارات
الناقد

43484321.97

التحليل عبر 
 الزمن

التحليل 
نقاط  التحليل الثاني األول

 االتفاق
نقاط 
 االختالف

معامل 
 الثبات

التفكير مهارات
الناقد

43454311.99

 الجدول من السابقويتضح بلغ األفراد عبر الثبات معامل الثبات،(1.22)أن ومعامل
 بلغ قائمة(1.22)عبرالزمن تمتحديد ذلك وبناًءعلى للتحليل، ثباتعال  على يدل ،وهذا

.مهاراتالتفكيرالناقدفيوحدةالتنوعالحيويوالبيئة
 : نتائج عملية التحليل .01

الجزء–الرابعاألساسيللصف(التنوعالحيويوالبيئة)تماالطالععلىالوحدةالخامسة
التفكير-الثاني بمهارات قائمة النتائج، فأظهرت المحتوى، تحليل بعلمية الباحثة قامت ثم ومن

:الناقدكمايبينهاالجدولالتالي
 الناقد في شكلها النهائي قائمة مهارات التفكير: (4.5)جدول 

 3 4 7 0 م

التفسيراالستنتاج المهارة
التنبؤ

باالفتراضات
تقييمالمناقشات
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 :اختبار مهارات التفكير الناقد -

التعلميمة، العملية نجاح مستوى على للحكم استخدامًا األدوات أكثر من االختبار يعد
مااكتسبهالمتعلومنمنحقائقومفاهيمإجراءمنظملقياس:"ويعرفاالختبارالتحصيليبأنه

ص:م2119علىوعميرة،")وتعميماتومهاراتنتيجةلدراسةموضوعأووحدةتعليميةمعينة
231.)

تلميذات اكتساب مدى لقياس الناقد؛ التفكير لمهارات اختبار بإعداد الباحثة قامت وقد
:وفقًاللخطواتالتالية،"لحيويوالبيئةالتنوعا"الصفالرابعلمهاراتالتفكيرالناقدفيوحدة

 : االطالع على الدراسات السابقة .1
 .والتياستخدمتاالختبارالتحصيليكأداةمنأدواتالدراسة

 : تحديد الهدف .2
لمهارات األساس الرابع الصف تلميذات اكتساب مدى قياس إلى االختبار هدف وقد

 الحيوي التنوع وحدة في وذلك الناقد، الرابعالتفكير للصف والحياة العلوم كتاب من والبيئة
 .األساسي

 :صياغة فقرات االختبار .4
قامتالباحثةباالطالععلىالدراساتالسابقةللتعرفعلىكيفيةقياسمهاراتالتفكير

سؤااًلموضوعيًابنظاماالختيارمن(25)الناقد،وبناءعلىيهأعدتاختبارًاتحصيليًا،تكونمن
:راعتالباحثةأثناءإعدادهالفقراتاالختبارالقواعدالتاليةمتعدد،حيث

 .مراعاةالدقةالعلميةواللغوية،ومراعاةالمستوىالتحصيليلتلميذاتالصفالرابع -
 .التحديدوالوضوحوالخلومنالغموض،والبعدعنالمصطلحاتالتخصصية -
 .تمثيلمهاراتالتفكيرالناقد،واألهدافالمرجوقياسها -
 .وازنالبدائلاألربعةمنحيثالطولودرجةالتعقيدت -
 .موازنةالبنداالختباريللمستوىالزمنيوالعقليللتلميذات -
 .توزيعموقعاإلجاباتالصحيحةمنبينالبدائلاألربعةبأسلوبعشوائي -

 :وضع تعليمات االختبار .3
إل تهدف التي االختبار، تعليمات وضع تم االختبار فقرات تحديد كيفيةبعد شرح ى

اإلجابةعنأسئلةاالختباربطريقةواضحة،وقدراعتالباحثةعندوضعتعليماتاالختبارما
:يلي
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 .االسم،والشعبة:بياناتالتلميذة -
 .عددالفقراتوعددالبدائلوعددالصفحات:تعليماتلوصفاالختبار -
-  البديل ووضع الفقرات، عن اإلجابة بكيفية خاصة المكانتعليمات في الصحيح

 .المناسب
 .إعدادمفتاحاإلجابةلالسترشادبهعندتصحيحاالختبار -

:الصورة األولية لالختبار .5
فقرةمن(25)قامتالباحثةبإعداداختبارالتفكيرالناقدفيصورتهاألوليةالمكونمن

تم االختبار فقرات كتابة وبعد الناقد، للتفكير مهارات أربع تتضمن متعدد، من االختيار نوع
عرضهاعلىمجموعةمنالمحكمينذويالخبرةواالختصاصمنأساتذةالجامعات،ومشرفي

:وم،وتماألخذبآرائهموإجراءالتعديالتالمناسبةحولالنقاطالتاليةومعلميالعل
 .سالمةالصياغةاللغويةلفقراتاالختبار -
 .مطابقةالعباراتلمهاراتالتفكيرالناقدالمتضمنةفيالمحتوى -
 .مناسبةالبدائللكلفقرةمنفقراتاالختبار -

الف بعض تعديل إلى ك  مين الم ح  بعض أشار أكثروقد لتصبح صياغتها وإعادة قرات
 من مكون االختبار وبقي 25)وضوحًا، فقرة( . رقم 3)والملحق صورته( في االختبار يبين

.األولية
 :التجربة االستطالعية لالختبار .8

من استطالعية عينة على االختبار الباحثة طبقت األولية بصورته االختبار إعداد بعد
 األساسي الخامس الصف تلميذات عددهن 43)والبالغ في( الدراسة عينة خارج من تلميذة

:نفسالمدرسة؛ويهدفهذااإلجراءإلى
تمحسابزمناالختباربناًءعلىالمتوسطالحسابيلزمنتقديم: تحديد زمن االختبار - أ

استغرقتها التي الزمنية المدة متوسط زمن فكان االستطالعية، العينة تلميذات
:دقيقة،وذلكبتطبيقالمعادلةالتالية(31-47)ينالتلميذاتتراوحماب

زمن إجابة ّاخر ثالث تلميذات+ زمن إجابة أول ثالث تلميذات  =زمن إجابة االختبار
2 

 :صدق االختبار - ب
،وصدق(صدقالمحكمين)تمالتأكدمنصدقاالختبارعنطريقالصدقالظاهري

:االتساقالداخليكمايلي



75 
 

 :صدق المحكمين -
األولية صورته في االختبار عرض طريق عن االختبار صدق من الباحثة تحققت وقد

والموجهي التدريس وطرق المناهج في المتخصصين من الجامعات أساتذة من مجموعة نعلى
 عددهم وبلغ العلوم في متخصصين 21)وأساتذة ك  م( مح  رقم ملحق في ورد حيث(1)كما ،

قاموابإبداءآرائهمومالحظاتهمحولمناسبةفقراتاالختبار،ومدىانتماءالفقراتإلىكلبعد
لفقرات صيغة أوضح إلى للوصول وذلك والعلمية؛ اللغوية الدقة وكذلك االختبار، أبعاد من
االختبار بقي و وإضافة حذف من التعديالت إجراء و بمالحظاتهم األخذ تم وقد االختبار،

.سؤاالً(25)مكونًامن
 :صدق االتساق الداخلي -

الكلية والدرجة مجال كل درجات بين االرتباط قوة الداخلي االتساق بصدق يقصد
بالدر االختبار فقرات من فقرة كل ارتباط درجة وكذلك ينتميلالختبار، التي للمهارة الكلية جة

إليه،وقدتمالتأكدمنصدقاالتساقالداخليلالختبارمنخاللحسابمعاملارتباطبيرسون
بيندرجاتكلفقرةمنفقراتاالختباروالدرجةالكليةلالختبارالتيتنتميإليهوذلكباستخدام

:كالتالي SPSSالبرنامج
  والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الناقدمعامل االرتباط بين كل فقرة: 

تمحسابمعاملارتباطكلفقرةمنفقراتاالختبارمعالدرجةالكليةلالختبارلقد
 :وهيكمايوضحهاالجدولالتالي

 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الناقد :(3.2)جدول 

 لسؤالارقم  المهارات
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

تاج
ستن
 اال
هارة
م

 

1 1.81 1.112 1.48 1.15 
2 1.59 1.11 07 1.48 1.15 
02 1.86 1.11 02 1.54 1.15 
72 1.36 1.11  

رة 
مها
سير
التف

 

7 1.461.15 2 1.55 1.11 
04 1.461.15 02 1.351.11 
71 1.311.15 



78 
 

 لسؤالارقم  المهارات
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

بؤ 
التن
 
هارة
م

ات
راض
الفت
با

 

 1.881.11 1 غيردالة 1.22 4
01 1.76 1.11 03 1.561.11 
70 1.311.15 73 1.861.11
1 1.881.11 

يم 
تقي
 
هارة
م

ات
قش
منا
ال

 

 1.481.15 2 غيردالة1.29 3
 غيردالة1.18 02 1.471.15 00
01 1.821.1577 1.381.15
منالجدولالسابقأنجميعالفقراتمرتبطةمعالدرجةالكليةالختبارالمهاراتيتضح

دااًلداللةإحصائيةعندمستوىداللة ،(4،3،15)،عداالفقرات(1.11،1.15)ارتباطًا
.وهذايدلعلىأناالختباريمتازباالتساقالداخلي

  التي تنمي إليهامعامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمهارة: 
لقدتمحسابمعاملارتباطكلفقرةمنفقراتاالختبارمعالدرجةالكليةللمهارةالتي

 :تنميإليهامنمهاراتالتفكيرالناقد،وهيكمايوضحهاالجدولالتالي
ات التفكير معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمهارة التي تنتمي إليها من مهار  :(4.7)جدول 

 الناقد

رقم  المهارات
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

تاج
ستن
 اال
هارة
م

 

1 1.78 1.112 1.36 1.11 
2 1.84 1.11 07 1.37 1.11 

02 1.75 1.11 02 1.89 1.11 

72 1.36 1.11  

سير
التف
رة 
مها

 

7 1.551.11 2 1.71 1.11 

04 1.591.11 02 1.541.11 

71 1.861.11 
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رقم  المهارات
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

هارة
م

 
بؤ 
التن ات
راض
الفت
با

 

 1.741.11 1 غيردالة 1.19 4

01 1.61 1.11 03 1.821.11 

70 1.571.15 73 1.731.11

1 1.741.11

يم 
تقي
رة 
مها

ات
قش
منا
ال

 

 1.351.15 2 غيردالة1.16 3

 دالةغير1.13 02 1.15*1.49 00

01 1.821.1177 1.891.11
يتضحمنالجدولالسابقأنجميعالفقراتمرتبطةمعالدرجةالكليةالختبارالمهارات

 داللة مستوى عند إحصائية داللة دااًل 1.11)ارتباطًا ،1.15) الفقرات عدا ،(4 ،3 ،15)،
.وهذايدلعلىأناالختباريمتازباالتساقالداخلي

  معامل االرتباط بين درجة كل مهارة من مهارات التفكير الناقد والدرجة الكلية لمجاالت
 : اختبار التفكير الناقد

لقدتمحسابمعاملاالرتباطبيندرجةكلمهارةفرعيةوالدرجةالكليةلمهاراتالتفكير
(:3.6)الناقدوهيكمايوضحهاالجدولرقم

 بين كل مهارة والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الناقدمعامالت االرتباط  :(4.8)جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارة

 0.01 1.68 مهارة االستنتاج

 0.01 1.74 مهارة التفسير

0.01 1.69 مهارة التنبؤ باالفتراضات

 1.11 1.89 مهارة تقييم المناقشات
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مرتبطةمعالدرجةالكليةلالختبارارتباطًايتضحمنالجدولالسابقأنجميعالمهارات
 داللة مستوى عند إحصائية داللة باالتساق(1.11)دااًل يمتاز االختبار أن على يدل وهذا ،

.الداخلي
 : ثبات االختبار - ت

على تطبيقه أعيد إذا تقريبًا نفسها النتائج االختبار يعطي أن االختبار بثبات ويقصد
 الظروف، نفس في التالميذ وكودر جتمان، بطريقتي االختبار ثبات من التأكد تم –ولقد

:ريتشاردسون،كمايلي
 :طريقة جتمان لالختبار -

بيرسون ارتباط معامل بحساب وذلك جتمان طريقة باستخدام االختبار ثبات حساب تم
معام قيمة بلغت براون، سيبرمان معامل باستخدام التعديل ثم والزوجية، الفردية الفقرات لبين

.،وهذهالقيمةتدلعلىأناالختباريتميزبمعاملثباتمناسب(1.68)الثبات
 (:71)ريتشاردسون -طريقة كودر -

 ريتشاردسون كودر معادلة استخدام وتم(21)تم االختبار، ثبات معامل إليجاد وذلك ؛
لمعادلةللدرجةالكليةلالختبارككلطبقًال(21)الحصولعلىقيمةمعاملكودرريتشاردسون

:التالية


(286م،ص2005ملحم،)

 :حيث إن
n:عددفقراتاالختبارككل.
P:عدداإلجاباتالصحيحةعنالفقرات.
q:عدداإلجاباتالخاطئةعنالفقرات.

Sx2:التباينلجميعفقراتاإلختبار.
:كماهوموضحفيالجدولالتالي

 (71)ريتشاردسون  -التفكير الناقد باستخدام طريقة كودرمعامل الثبات الختبار مهارات : (4.9)جدول 

 اختبار
مهارات التفكير 
 الناقد

N  Sx2  (71ر)معامل الثبات 

253.6625.143 1.13 
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كودر معامل أن السابق الجدول من -يتضح 21)ريتشاردسون كانت( ككل لالختبار
.وهيقيمةتطمئنالباحثةإلىتطبيقاالختبارعلىعينةالدراسة(1.63)

 :والتمييز صعوبةمعامالت ال - ث
:بأنهصعوبةويمكنتعريفمعاملال:كل فقرة من فقرات االختبار صعوبةدرجة  -

" إجابة أجبن اللواتي التلميذات الفقرةخاطئةنسبة )عن " ص2115ملحم، م،
لكلفقرةمنصعوبة،وقداستخدمتالباحثةالمعادلةالتاليةلحسابدرجةال(247

 درجة بحساب الباحثة قامت حيث االختبار، فقراتصعوبةالفقرات من فقرة كل
 :االختبارباستخدامالمعادلةالتالية



 = الصعوبةعامل م

عدد الذين أجابوا على الفقرات من المجموعتين العليا والدنيا 
 خاطئةإجابة 

 عدد أفراد المجموعتين العليا والدنيا


والهدفمنحسابمعامالتالسهولةلفقراتاالختبارهوحذفالفقراتالتييقلمعامل

(.171،ص2116أبودقة،()1.61)،أويزيدعن(1.21)عنصعوبتها
إنالهدفاألساسيمنحسابمعاملالتمييز: معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار -

لفقراتاالختبار،هوالتعرفعلىالفقراتالضعيفةغيرالمميزة؛بهدفحذفها،والفقرات
 من أقل تمييزها معامل يكون التي هي )1.21)الضعيفة ) دقة، ص2116أبو م،

اروللدرجة،وقامتالباحثةباحتسابمعامالتالتمييزلكلفقرةمنفقراتاالختب(172
:الكلية،حسبالمعادلةالتالية

 ن( 1.2(/) س د) –( س ع): معامل التمييز يساوي  -
 .عدداإلجاباتالصحيحةفيالمجموعةالعليا=(س ع)حيثأن -
 .عدداإلجاباتالصحيحةفيالمجموعةالدنيا=(س د)  -
.المجموعتينعددالتالميذفيإحدى=ن(*1.2) -

وبتطبيقالمعادلةالسابقةتمحسابمعاملالتمييزلكلفقرةمنفقراتاالختبار،والجدول
.والتمييزلكلفقرةمنفقراتاالختبارصعوبةالتالييوضحمعاملال
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 حساب درجة سهولة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار مهارات التفكير الناقد :(4.10)جدول 

رقم 
 السؤال

 معامل
 لصعوبةا

معامل 
معامل  رقم السؤال التمييز

 صعوبةال
معامل 
 التمييز

1 0.66 0.67 03 0.66 0.67 
2 0.55 0.22 02 0.94 0.11 
3 0.94 0.11 16 0.72 0.56 
4 0.16 0.33 17 0.61 0.56 
5 0.33 0.22 18 0.61 0.78 
6 0.55 0.89 19 0.66 0.67 
7 0.72 0.56 20 0.55 0.44 
8 0.66 0.67 21 0.77 0.44 
9 0.33 0.22 22 0.72 0.56 

10 0.44 0.89 23 0.72 0.56 
11 0.27 0.33 24 0.55 0.89 
12 0.77 0.44 25 77.1.441
 511. 66.1 0م441. 0.44 13
 601. 68.1 4م 70.1.661 7م

الدرجة  50.1.281 3م
 الكلية

60.1 .481 

والتمييزكانامناسبينلمعظمالفقراتماصعوبةويتضحمنالجدولالسابقأنمعاملال
 التالية األرقام تحمل التي الفقرات في(02، 3، 4)عدا حذفها تم التي الفقرات نفس وهي ،

صدقاالتساقالداخلي،وعليهتمقبولمعظمفقراتاالختبارالمتبقية،حيثكانتفيالمستوى
 .والتمييزصعوبةالمعقولمنال
 :تصحيح االختبار - ج

اإلحصائي،وتم(SPSS)تصحيحاالختباروتمتفريغإجاباتالتلميذاتفيبرنامجتم
منخاللهتطبيقاإلحصاءاتالالزمةلذلك،بحيثتحصلالتلميذةعلىدرجةواحدةلكلسؤال
فيحالكوناإلجابةصحيحة،وبذلكتكونالدرجاتالتيتحصلعليهاتلميذةمحصورةبين

.درجة(1-25)



61 
 

 :التفكير الناقد الصورة النهائية الختبار - ح
أراء ضوء وفي الناقد، التفكير مهارات اختبار وثبات صدق من الباحثة تأكد وبعد

ك  مينأصبحاالختبارفيصورتهالنهائيةيتكونمن ،(5)فقرة،كمافيملحقرقم(22)الم ح 
.التفكيرالناقدواألوزانالنسبيةوالجدولالتالييوضحتوزيعفقراتاختبارمهارات

اختبار مهارات التفكير الناقد في وحدة التنوع الحيوي والبيئة في صورته  توصيف جدول :(4.11)جدول 
 النهائية

 عدد األسئلة أرقام فقرات االختبار المهارة

1،5،7،12،18،19،257 مهارةاالستنتاج

2،8،14،17،215 مهارةالتفسير

6،11،13،21،24،238 مهارةالتنبؤباالفتراضات

9،11،16،223مهارةتقييمالمناقشات

 77 المجموع

 : تكافؤ مجموعتي الدراسة - خ
:التأكدمنتكافؤمجموعتيالدراسةالتجريبيةوالضابطةمنحيث جرى
 ضبط المتغيرات: 

 اختارت وأنها السيما متغيرات، عدة بضبط الباحثة الصفقامت تلميذات من العينة
:الرابعاألساسي،ومنمحافظةخانيونس،كماأنهاقامتبضبطمتغيراتأخرىأهمها

 :ضبط متغير الجنس -
 .(اإلناثفقط)تلميذاتالصفالرابعاألساسيحيثتماختيارعينةالدراسةمن

 : ضبط متغير العمر -
حيثقامتبالتعرفعلىمتوسطقامتالباحثةبضبطمتغيرالعمرلدىعينةالدراسة

باستخدام الدراسة مجموعتي أعمار متوسطات بين الفروق عن والكشف مجموعة كل أعمار
 :لعينتينمستقلين،فكانتالنتائجكمايلي(ت)اختبار
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لحساب الفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في متغير ( ت)اختبار  :(4.12)جدول 
 العمر

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد المجموعة يانالب
 قيمة

 (ت)
الداللة 
 اإلحصائية

 العمر
 1.297 9.859 43 الضابطة

1.868 0.05// 
 1.446 9.719 43 التجريبية

يساوي الضابطة للعينة التطبيق في الحسابي المتوسط أن السابق الجدول من ويالحظ
التطبيق(9.859) في الحسابي والمتوسط ، يساوي والذي التجريبية وكانت(9.719)للعينة ،

(1.15)وهيغيردالةإحصائيًاعندمستوىداللةعند(1.868)المحسوبةتساوي"ت"قيمة
فيمتوسطيعمرالطالباتفي(1.15≤)وهذايعنيأنهالتوجدفروقدالةإحصائيًاعند

 .المجموعتينالتجريبيةوالضابطة
 :الدراسي في مادة العلوم والحياةضبط متغير التحصيل  -

ل التحصيل متغير بضبط الباحثة قامت الدراسة عينة دى اختبار ت)باستخدام بين(
:لضابطةفياختبارالعلوموالحياة،والجدولالتالييبينالنتائجالمجموعتينالتجريبيةوا

التجريبية والضابطة في اختبار لحساب الفروق بين متوسط درجات المجموعة ( ت)اختبار : (4.13)جدول 
 العلوم والحياة

 االنحراف المعياري  المتوسط العدد المجموعة البيان
 قيمة

 (ت)
الداللة 
 اإلحصائية

 مادة العلوم
 1.45 18.145 43 الضابطة

1.133 0.05// 
 1.43 18.181 43 التجريبية

 أن السابق الجدول من ويالحظ التطبيق في الحسابي يساويالمتوسط الضابطة للعينة
،وكانت(18.181)يساويوالمتوسطالحسابيفيالتطبيقللعينةالتجريبيةوالذي(18.145)

(1.15)وهيغيردالةإحصائيًاعندمستوىداللةعند(1.133)المحسوبةتساوي"ت"قيمة
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فيمتوسطيدرجاتالطالبات(1.15≤)وهذايعنيأنهالتوجدفروقدالةإحصائيًاعند
 .الختبارالعلوموالحياةللمجموعتينالتجريبيةوالضابطة

لتكافؤ(:مهارات التفكير الناقد)ضبط متغير التحصيل  - موجز عرض يلي وفيما
المتوسطات يبين التالي والجدول الناقد، التفكير مهارات من مهارة كل في المجموعتين

 المعيارية واالنحرافات اختبار باستخدام الفروق ت)وداللة التجريبية( المجموعتين بين
 :والضابطة
لحساب الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات ( ت)اختبار  :(4.14)جدول 

 التفكير الناقد القبلي

 االنحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري 

 قيمة
 (ت)

الداللة 
 اإلحصائية

مهارة 
 االستنتاج

 1.184 3.59 34الضابطة
1.159 

غيردالةعند
1.15  1.324 3.94 34التجريبية

مهارة 
 التفسير

 987. 2.24 34الضابطة
غيردالةعند 1.319

 1.390 2.65 34التجريبية 1.15

مهارة التنبؤ 
 باالفتراضات

 989. 2.15 34الضابطة
غيردالةعند 1.198

1.15  1.581 2.53 34التجريبية

 مهارة تقييم
 المناقشات

 1.105 1.85 34الضابطة
غيردالةعند1.678

1.15  1.111 2.09 34التجريبية

الدرجة 
 الكلية

 2.430 9.82 34الضابطة
غيردالةعند1.764

1.15  3.812 11.21 34التجريبية

2.11(=1.15)داللةومستوى(88)عنددرجةحرية(ت)حساب

2.88(=1.11)ومستوىداللة(88)عنددرجةحرية(ت)حساب
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 فيما يتعلق بنتائج االختبار القبلي لمهارات التفكير الناقد: 
 يساوي الضابطة للعينة القبلي التطبيق في الحسابي المتوسط 9.82)كان والمتوسط(

 الذي التجريبية للعينة القبلي التطبيق في الحسابي 11.21)يساوي ) قيمة "ت"وكانت
 تساوي 1.764)المحسوبة ) عند داللة مستوى عند إحصائيًا دالة غير وهذا(1.15)وهي ،

 عند إحصائيًا دالة فروق توجد ال أنه 1.15≤)يعني في( التلميذات درجات متوسطي في
.التطبيقالقبلياختبارمهاراتالتفكيرالناقدفيالمجموعتينالتجريبيةوالضابطةفي

 :المواد التعليمية للدراسة: ثانياً 

 : البرنامج القائم على نموذج سكامبر -

فاعلية قياس إلى الحالية الدراسة تنميةهدفت على سكامبر نموذج على قائم برنامج
،مقارنةمعمهاراتالتفكيرالناقدفيالعلوموالحياةلدىتلميذاتالصفالرابعاألساسيبغزة

البرنامج هذا إعداد مر  وقد التقليدية، بالطريقة الناقد التفكير مهارات يدرسن اللواتي التلميذات
التعليميتدريجيا بمجموعةمنالخطوطالعريضة،إلىأنوصلإلىشكلهالنهائي،وذلككما

:يلي

 :تعريف البرنامج المقترح .1
 يعرفالبرنامجبشكلعامعلىأنه: 

مجموعةمنالخبراتالتعليميةالتيتقدملمجموعةمنالتالميذفيفترةزمنيةمحددة" -
 (.39م،ص2003اللقانيوالجمل،".)لتحقيقهدفأوأهدافخاصة

-  )ويعرفه والنجار، ص2003شحاتة 74م، "بأنه( والممارسات: األنشطة من مجموعة
ددة،وفًقالخطةتهدفتنميةمهاراتالعملية،والمنظمة،والمترابطةذاتاألهدافالمح

 ".أوتتضمنسلسلةمنالمقرراتترتبطبهدفعام

إجرائياً - البرنامج الباحثة "وتعرف والخبرات: والخطوات، المواقف، من مجموعة بأنه
الصف تلميذات لدى الناقد التفكير مهارات تنمية الى تهدف التي المنظمة، التعليمية

لبهمالىدرجةالكفاءة،وممارسةعملياتالتفكيرالمختلفة،الرابعاألساسي،والوصو
 ".التيتساعدفيتوليداألفكارمنخاللخطواتنموذجعلميإجرائي
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 تعريف البرنامج القائم على نموذج سكامبر: 
هوبرنامجعلميتطبيقي،يهدفإلىتنميةالتفكيراالبداعيعنطريقتنميةالخيال،" -

البرنام هذا عشرويشمل إلى سبع بين عددها يتفاوت المهارات، من عدد على ج
حيث أوزبورن، ألفكار خالصة البرنامج هذا وجاء األلعاب، من ومجموعة مهارات،

فيالستينات"دىميل"وضعقائمةلتوليداألفكار،ثمتطورعبربرنامجلتنميةالخيال
 عند الوطنية المدارس ومشروع الماضي، القرن و"من ليامفرانك السبعينات" بداية في

 ابلير"ونظم بوب تتكون" مهارات ضم والذي سكامبر، برنامج منتجًا الخبرات هذه
 (.362م،ص2015الشواني،.)الحروفاألولىمنهاسكامبر

برنامجإجرائييساعدعلىتنميةالتفكير:"بأنه(300م،ص2013)ويعرفهالغامدي -
باستخدامأسلوبالتفكيرالتباعدي،ويشتملعلىمجموعةاإلبداعيعنطريقالخيال،

 .مناألبعاد،وعددهاعشرونتختلففيمحتوياتهاوتشتركفيطريقةتقديمها

إجرائياً - الباحثة "وتعرفه هي: مهارات عدة من يتكون إجرائي تعليمي برنامج الحذف،:
مه تنمية على يساعد مما المشكالت، وحل واالستبدال، الناقدوالتجميع، التفكير ارات

 ".فيمادةالعلوموالحياةلدىتلميذاتالصفالرابعاألساسي
 :المصادر واألسس التي تم االعتماد عليها إلعداد البرنامج المقترح .2

 .األدبالتربويممثاًلفياألبحاثوالدراساتالسابقةذاتالصلة ˗
 .االتجاهاتالحديثةفيتعليمالعلومالعامة ˗
 .العلوموالحياةلتلميذاتالصفالرابعاألساسأهدافتدريس ˗
العلومأداةإبداعوتفكيرالبدأنيمتلكهاتالميذالمرحلةاألساسيةبشكلعام،وتالميذ ˗

 .الصفالرابعاألساسبشكلخاص
 .الخصائصالنمائيةوالعقليةلتالميذالمرحلةاألساسية ˗
 .شكلخاصخصائصمهاراتالتفكيربشكلعام،والتفكيرالناقدب ˗

 :مبررات إعداد البرنامج المقترح .4
الرابع مهارات تنمية أهمية ˗ الصف تلميذات لدى والحياة العلوم في الناقد التفكير

 .األساسيبغزة
عام، ˗ بشكل الناقد التفكير مهارات تنمية على المعلمين لتدريب برامج وجود عدم

البر يسعى حيث خاص، بشكل األساسية المرحلة معلمي لتنميةوتدريب الحالي نامج
.مهاراتالتفكيرالناقدفيمبحثالعلوموالحياة
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دوره ˗ خالل من النماذج، من غيره عن سكامبر نموذج بها يتميز التي المميزات
الواضحفيمساعدةالتالميذعلىتوليداألفكارالجديدة،ودعمالتفكيرالعميقوالفوق

ا طريق عن االبداعي التفكير وتنمية التالميذمعرفي، مستويات ورفع لخيال،
 .التحصيلية

ألناكتسابالمعلملمهاراتالتدريسالحديثةتجعلمنهمعلما:المنفعةالتربويةللمعلم ˗
قادراعلىأداءوظائفهالمهنيةوتحقيقإنتاجيةعاليةللعمليةالتعليمية،ممايسهمفي

 .تحقيقاالهدافالتعليمية
 :المقترحمراحل إعداد البرنامج  .3

 :مرحلة التخطيط واالعداد للبرنامج: المرحلة األولى

 :تضمنتمرحلةالتخطيطواالعدادللبرنامجالخطواتالتالية

 ًاألسسالعامةللبرنامجالتعليميالقائمعلىنموذجسكامبر:أوال.
 ًثانيا مهارات: لتنمية سكامبر نموذج على القائم التعليمي للبرنامج العامة األهداف

.التفكيرالناقد
 ًثالثا مهارات: لتنمية سكامبر نموذج على القائم التعليمي للبرنامج السلوكية األهداف

.التفكيرالناقد
 ً(.وقدتمتحديدهفيضوءاألهدافالسلوكية)تحديدمحتوىالبرنامج:رابعا
 ً(.بوهويعتمدعلىالمشاركةبينالمعلموالطال)أسلوباستخدامالبرنامج:خامسا
 ًتحديدالوسائلالتعليميةواألجهزةوالموادالتعليميةالموظفةفيتنفيذالبرنامج:سادسا.
 ًسابعا : البرنامج في التقويم أساليب التقويم)تحديد البنائي، التقويم القبلي، التقويم

 (الختامي
 :مرحلة كتابة السيناريو: المرحلة الثانية

 مرحلة في وضعه تم ما تحويل تم الورق،حيث على تفصيلية إجراءات إلى التصميم
:وتتلخصخطةالعملفيهذهالمرحلةخاللمايلي

 .تنظيممحتوىالبرنامج -أ
 :وذلكعبرالخطواتالتالية:التخطيطللبرنامج -ب

 تحديدالمادةالعلمية. 
 تحديدأهدافالبرنامج. 
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 تحديدنقطةالبدايةعندالمتعلمين. 
 تحليلالمهام. 

 :وذلكعبرالخطواتالتالية:البرنامجكتابة -ت
 كتابةاإلطارالعامللبرنامج. 
 إعداداألسئلةالخاصةبكلدرس. 

 :مرحلة التنفيذ: المرحلة الثالثة

واشتملتهذهالمرحلةعلىالتجريباألوليللبرنامجبعداالنتهاءمنإعداده،وذلكللتأكد
طواتواإلجراءاتحسبنموذجسكامبر،منسالمةالمحتوى،ومالئمةاألنشطة،وتسلسلالخ

الدراسة مشرف مع بالتعاون وذلك البرنامج، لمحتوى مالئمة األكثر التعليمية الوسائل واختيار
.والمعلمةالموكلةبالتطبيق

 :مرحلة التقويم والتطوير: المرحلة الرابعة

نالمحكمين،بعداالنتهاءمنإعدادالبرنامجبصورتهاألولية،تمعرضهعلىمجموعةم
وقدرته مالئمته من التأكد أجل من والحياة، العلوم مادة ومعلمي ومشرفي الجامعات كأساتذة
علىتحقيقاألهدافالمطلوبة،حيثتمالتعديلبناًءعلىآراءالخبراءوالمحكمين،حيثزود

،وطلبمنهمإبداءالرأيفيالنقاطالن :اليةكلمنهمبنسخةكاملةعنالبرنامجالمعد 

 سالمةالمحتوىالتعليمي. 
 مالئمةاألهدافوإمكانيةتحقيقها. 
 مالئمةاألنشطةلمستوىتلميذاتالصفالرابعاألساس. 
 تقديمأيمقترحاتتسهمفيإثراءالبرنامج.

 :صياغة البرنامج بالصورة النهائية: المرحلة الخامسة

البرنامج،وبعدالتعديلوالتطويرفيضوءالمراحلالسابقة،والتدرجالسليملخطواتإعداد
حسبآراءالمحكمينوالمختصين؛تموضعالبرنامجالمقترحالقائمعلىنموذجسكامبرلتنمية
مهاراتالتفكيرالناقدلدىتلميذاتالصفالرابعاألساس؛فيصورتهالنهائيةكماهوموضح

(.9)فيالملحقرقم
 .دليل المعلم -

 .إعداد الدليل -
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،وذلكفيمبحث"التنوعالحيويوالبيئة"الباحثةبإعداددليلالمعلملتدريسوحدةقامت
وذلكباالعتمادعلىنموذجسكامبر،حيث-الجزءالثاني–العلوموالحياةللصفالرابعاألساس

:تممراعاةاألسسالتاليةفيإعداددليلالمعلم

 .الدراسةمراجعةاألدبياتالتربويةذاتالصلةبمتغيرات ˗
 .استطالعالدراساتوالبحوثالسابقةالتياهتمتبنموذجسكامبر ˗
 .األساسإعدادالقائمةالنهائيةلمهاراتالتفكيرالناقدالمناسبةلتلميذاتالصفالرابع ˗

:وقدتضمندليلالمعلمالمكوناتالتالية

 . الخطة الزمنية المقترحة -
 .تحديد األهداف العامة للوحدة -
 .عن نموذج سكامبرفكرة عامة  -
 .فكرة عامة عن التفكير الناقد -
:،ويتضمنالعناصرالتاليةتخطيط دروس من الوحدة وفًقا لنموذج سكامبر -

 عنوانالدرس.
 عددالحصصالمقترحةللتدريس.
 األهدافالسلوكيةلكلدرس.
 البنوداالختباريةالمتطلباتاألساسيةو.
 الوسائلواألدواتالتعليمية.
 األنشطة،والخبرات،وطرقالتدريس:فيالدرس،وتشملخطةالسير.
 يتضمنالتقويمبأنواعه،و:

 ويكونفيبدايةالدرسالجديد:التقويمالقبلي. 
 ويكونأثناءشرحالدرسوبعداالنتهاءمنكلهدفسلوكي:التقويمالتكويني. 
 ويكونفينهايةالدرس:التقويمالختامي.

 أوراقالعمل. 
دليل المعلم في صورته األولية، قامت الباحثة بعرضه على مجموعة من وبعد إعداد 

 :، وذلك في ضوء(1)المحكمين والمتخصصين في المناهج وطرق التدريس وفق المحلق رقم 

 .صحةالمادةالعلميةالتيوردتفيالدليل -
 .سالمةأسلوبالعرضوترتيبوترابطالموضوعات -
 .المستهدفةمناسبةالبرنامجالمقترحللدروس -
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 .مدىتوافقالزمنالمقررلكلدرسمعمحتواه -
في المعلم دليل أصبح المعلم، دليل جودة لتحسين المحكمين السادة بآراء األخذ وبعد

(.6)صورتهالنهائيةوفقالمحلقرقم
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة -

 أساليب احصائية لتقنين االختبارات: 
1.  ريتشاردسون كودر 21)معادلة ) النصفية التجزئة جتمان"وطريقة إليجاد" وذلك

 .معاملثباتاالختبار
 .معاملالتمييزلحسابمعاملالتمييزلكلفقرةمنفقراتاالختبار .2
 .لكلفقرةمنفقراتاالختبارسهولةلحسابمعاملالسهولةمعاملال .4
اراتالتفكيرمعامالتاالرتباطلحسابمعامالتاالتساقالداخليلفقراتاختبارمه .3

 .الناقد
 أساليب إحصائية للتحقق من صحة فروض الدراسة: 

.لعينتينمستقلتين test(t)تماستخداماختبار .1
 معاملالكسبلبالنكللكشفعنفعاليةالبرنامجللتحققالفعالية .2

 :إجراءات الدراسة

:لقداتبعتالباحثةالخطواتالتاليةلتحقيقأهدافالدراسة
.الدراسة،وصياغةمشكلةالدراسةوتساؤالتهاتحديدعنوان .1
 .االطالععلىاألدبالتربويوالدراساتالسابقةذاتالعالقةبمبحثالعلوموالحياة .2
4.  الخامسة الوحدة محتوى والبيئة"تحليل الحيوي التنوع والحياة" العلوم مبحث في

.الناقدالجزءالثاني؛لتحديدمهاراتالتفكير-الصفالرابعاألساسي
.إعدادقائمةأوليةبمهاراتالتفكيرالناقدالمناسبةللصفالرابعاألساس .3
ك مينالمختصين .5 عرضقائمةمهاراتالتفكيرالناقداألوليةعلىمجموعةمنالم ح 

.إلجراءالتعديالتالمناسبة،واألخذبآرائهم
إلج .8 المختصين على عرضه ثم الناقد، التفكير مهارات اختبار التعديالتبناء راء

.المناسبة،واألخذبآرائهم
الدراسة .7 عينة خارج استطالعية عينة على الناقد التفكير مهارات اختبار تطبيق

طالبة؛لتحديدزمناالختبار،ومدىمالئمتهلطبيعةالفئةالمستهدفة،(43)عددها
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السهلةجدًاوتحليلالنتائجإحصائيًا،ومعرفةمعاملالسهولةوالتمييزلحذفالفقرات
.أوالصعبةجدًا،أوالقيامبتعديلها

إعدادبرنامجقائمعلىنموذجسكامبر،وتجريبهعلىعينةاستطالعيةلمعرفةمدى .6
المعلم دليل دروس في لها المخطط الزمنية المدة ومالئمة للتطبيق، صالحيته

.المتعلقبالبرنامج
.ملإعدادكراسةأنشطةللتلميذاتعلىشكلأوراقع .9

من .11 علىمجموعة بعرضه منأدلةللبرنامج، تحكيمالبرنامجومااشتملعليه
ك مينالمختصينإلجراءالتعديالتالمناسبة،ومنثمالتعديلحسبآرائهم .الم ح 

والتعليم .11 التربية وزارة من الباحثة مهمة لتسهيل خطي كتاب على الحصول
 .بناتخانيونساإلبتدائيةأفيمدرسةالعالي؛للموافقةعلىتطبيقأدواتالدراسة

الدراسة، .12 إجراء قبل المتغيرات بعض وضبط القبلية، الدراسة أدوات تطبيق
كمتغيرالجنسفجميعهنمنالتلميذات،ومتغيرالتحصيلالدراسيفيمادةالعلوم

 .الذيتمرصدهمنسجالتالمدرسة،والعمرالزمنيللتلميذات
الم .14 الدراسة عينة اختيار من 86)كونة الرابع( الصف تلميذات من تلميذة

 يونس خان مدرسة صفوف من عشوائية بطريقة لشعبتين(أ)األساسي وتقسيمها ،
 .تلميذةفيالمجموعةالضابطة(43)تلميذةفيالمجموعةالتجريبية،و(43)

محيثقامتالباحثةبتدريستلميذاتالمجموعة1/4/2117تمتطبيقالدراسةفي .13
التجريبيةوفقًاللبرنامجالمقترح،وتدريسالمجموعةالضابطةبالطريقةالعادية،حيث

حصصأسبوعيًا،وتماالنتهاءمن(5)حصةبواقع(21)استغرقتطبيقالدراسة
 .م1/3/2118تطبيقالدراسةفي

على .15 الدراسة تطبيق من االنتهاء بعد البعدي الناقد التفكير مهارات اختبار تطبيق
 .مجموعتيالدراسة

 (.SPSS)تحليلواستخراجالنتائجباستخدامالبرنامجاإلحصائي .18
 .عرضالنتائجومناقشتهاوتفسيرهافيضوءفروضالدراسة .17
.وضعالتوصياتوالمقترحاتالمناسبةفيضوءماأسفرتعليهالنتائج .16
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 



92 
 

 الفصل الخامس
 الدراسة ومناقشتها وتفسيرهانتائج 

يعبرهذاالفصلعنأهمالنتائجالتيتمالتوصلإليهابناءعلىالمعالجاتاإلحصائية
من وذلك التحصيلي، االختبار خالل من بيانات من وتحليله جمعه تم ما على أجريت التي

 تلك مناقشة وكذلك الفروض، من والتحقق الدراسة أسئلة عن االجابة وتفسيرها،خالل النتائج
بتلك الخاصة والمقترحات استخالصها تم التي التوصيات على الفصل هذا يحتوي كذلك

.الدراسة
 :نتائج الدراسة: أوال

 مناقشته وتفسيره-نتيجة السؤال األول: 
يلي ما على الدراسة أسئلة من األول السؤال ما مهارات التفكير الناقد الالزم " :ينص

 ".تلميذات الصف الرابع األساسي في مادة العلوم والحياة بغزة؟تنميتها لدى 

خالل من الناقد التفكير بمهارات قائمة بإعداد الباحثة قامت السؤال هذا عن  ولإلجابة
مثل الناقد بالتفكير المتعلقة السابقة الدراسات بعض على اطالعها : عطا ،(م2118)دراسة

 (م2114)وشقورة وعرام ونصا(م2112)، ، في(م2119)ر تناولها تم الدراسات وبعض ،
عفانة لها أشار مهارات خمس أصل من مهارات أربع تحديد وتم الرسالة، من الثاني الفصل

ص1998) 46م، حيث( الناقد، للتفكير الرئيسية المهارة مجموعها في تكَّون فرعية كمهارات
كدمنمالءمتهالمستوىتلميذاتعرضتعلىالم حك  مينبعدموافقةالمشرفعليها؛وذلكللتأ

الصفالرابعاألساسيوالوحدةموضوعالدراسة،ومنأجلإبداءالرأيفيهامنحيثاإلضافة،
.أوالحذف،أوالتعديل،حتىتمالخروجبالصورةالنهائيةلقائمةمهاراتالتفكيرالناقد

ال موضوع للوحدة محتوى تحليل بعملية قامت الباحثة أن العلم بهدفمع وذلك دراسة،
الجزء–تحديدمهاراتالتفكيرالناقدالم تضمنةفيكتابالعلوموالحياةللصفالرابعاألساسي

وذلك-الثاني الحالية، الدراسة وموضوع يتناسب إجرئيا تعريفا المهارات تعريف بعد وذلك
.بالتوافقمعالمشرف،وبعداستشارةالمتخصصين

م لنا يبين التالي تلميذاتوالجدول لدى وتنميتها توافرها الواجب الناقد التفكير هارات
.الصفالرابعاألساسيفيمادةالعلوموالحياة
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 قائمة بمهارات التفكير الناقد وتعريفاتها: (5.3)جدول 

 التعريف اإلجرائي للمهارة المهارة م

معارفمهارة االستنتاج1 من نملكه ما فيها نستخدم التي العقلية لالنتقالالقدرة ومعلومات
.منالعامالىالخاص

القدرةعلىتحديداالفتراضاتالتيتصلحكحلمشكلةأورأيفيالقضيةمهارة التفسير 7
.المطروحة

 مهارة التنبؤ  4
باالفتراضات

تبريرات إلعطاء ككل والضعف القوة مواطن بين التمييز على القدرة
.الموجودةالتييقبلهاالعقلواستخالصنتيجةفيضوءالوقائع

 مهارة تقييم 3
المناقشات 

وتتمثلفيالقدرةعلىمعرفةالعالقاتبينوقائعمعينةتعطىله،بحيث
يمكنأنيحكمفيضوءهذهالمعرفةماإذاكانتنتيجةمامشتقةتمامًا
منهذهالوقائعأوالبغضالنظرعنصحةالوقائعالمعطاةأوموقف

منهاالفرد

الناقد التفكير مهارات أن السابق جدول من األنسبويتضح كانت المختارة؛ األربعة
لتدريسوحدةالتنوعالحيويوالبيئة،والتيتمثلالوحدةالخامسةمنكتابالعلوموالحياةللصف

.الرابعاألساسي
 مناقشته وتفسيره -نتيجة السؤال الثاني : 

يلي ما على الثاني السؤال ما أسس البرنامج المقترح القائم على نموذج " :ينص
سكامبر في تنمية مهارات التفكير الناقد في مادة العلوم والحياة لدى تلميذات الصف الرابع 

 " األساسي بغزة؟

وقدتمتاالجابةعنهذاالسؤالمنخاللالفصلالرابع،حيثتناولتالباحثةإجراءات
ال التعليمي البرنامج إعداد الناقدوخطوات التفكير مهارات تنمية في سكامبر نموذج على قائم

إعداد في الباحثة راعت حيث والحياة، العلوم مادة في األساسي الرابع الصف تلميذات لدى
البرنامجالتدرجالمنطقيالسليملخطواتاإلعداد،بدءًامنالصورةاألوليةللبرنامج،ثمعرضه

الوصولإلىالصورةالنهائيةللبرنامج،ومااشتملعليهعلىمجموعةالخبراءوالمتخصصين،و
(.11)منمحتوياتوإجراءاتتفصيلية،كماهيمبينةفيالملحقرقم
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 مناقشته وتفسيره-نتيجة السؤال الثالث : 
هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى " :ينصالسؤالالثالثعلىمايلي

التلميذات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن  بين متوسطي درجات( α ≥1.12)داللة 
".؟في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد تعزى للبرنامج المستخدم

 :ولإلجابةعنالسؤالالثالثمنأسئلةالدراسةقامتالباحثةباختبارالفروضالتالية
على:الفرض األول "وينص  داللة احصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات :

(α ≥1.12 ) بين متوسطي درجات التلميذات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن في
".المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد تعزى للبرنامج المستخدم

نتينمستقلتين،للفروقبينعي(ت)والختبارهذاالفرضقامتالباحثةباستخداماختبار
لكلمهارةمنمهاراتالتفكيرالناقدوالدرجةالكليةلمهاراتالتفكيرالناقدككل،والجدولالتالي

:يبينلناالنتائج
لعينتين مستقلتين بين متوسط درجات مجموعتي الدراسة في اختبار مهارات " ت"نتائج اختبار  :(5.4)جدول 

 التفكير الناقد

نوع  المهارة
 التطبيق

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  "ت"قيمة "
 الداللة

 االستنتاج
 1.817 5.03 34ضابطة

3.166 0.01** 
 961. 6.47 34 تجريبية

 التفسير
 1.413 3.06 34ضابطة

5.139
0.01** 

  748. 4.47 34 تجريبية

 التنبؤ باالفتراضات
 1.977 5.03 34ضابطة

4.362 0.01** 
 760. 6.29 34 تجريبية

 تقييم المناقشات
 946. 3.12 34ضابطة

5.6150.01** 
 1.131 4.59 34 تجريبية

 **0.01 5.719 5.003 16.24 34ضابطة الدرجة الكلية
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نوع  المهارة
 التطبيق

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  "ت"قيمة "
 الداللة

 21.822.747 34تجريبية

يساوي الضابطة للعينة التطبيق في الحسابي المتوسط أن السابق الجدول من ويالحظ
،(21.82)وهوأقلمنالمتوسطالحسابيفيالتطبيقللعينةالتجريبيةالذييساوي(16.24)

وهيأكبر(5.719)المحسوبةللدرجةالكليةالختبارمهاراتالتفكيرالناقدتساوي"ت"وقيمة
 قيمة ت"من " داللة مستوى عند 1.11)الجدولية ) تساوي رفض(2.88)والتي تم وعليه ،

أي أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى وقبولالفرضيةالبديلة،الفرضيةالصفرية
بين متوسطي درجات التلميذات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن ( α ≥1.12)داللة 

في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد تعزى لصالح المجموعة 
.التجريبية

نتيجةالسابقةإلىالبرنامجالذيقامتبإعداده،حيثتمإعدادالبرنامجوتنسبالباحثةال
فيضوءالمهاراتاألساسيةللتفكيرالناقد؛والتيتناسبتلميذاتالصفالرابعاألساسي،مع
مع الدنيا،بالتوافق األساسية طبيعةالمرحلة العمريةوالنمائيةلهن،ومراعاة مراعاةالخصائص

لوموالحياةكإحدىموادالمنهاجالفلسطينيبنسختهالجديدة،مماكانلهاألثرطبيعةمادةالع
:االيجابيفيأداءالتلميذات؛نظرًالألسبابالتالية

النماذج - أحد هو سكامبر ونموذج سكامبر، نموذج على البرنامج إعداد في االعتماد
 .سواءالداعمةلمهاراتالتفكيرالناقدوالتفكيراالبداعيعلىحد

توفيرها - تم والتي المعد، البرنامج خالل من واألنشطة التدريبات على المكثف التركيز
المستهدفة، الدروس وتنفيذ تحضير أثناء سكامبر نموذج خطوات ضمن مباشر بشكل
حيثاستطاعتهذهاألنشطةأنتلفتانظارالتلميذاتإلىضرورةالتفكيرالناقدفيما

 .يتمتعلمه

امجللتلميذاتعلىاالندماجالنشطلتوليداألفكارونقدهاواستخالصالنتائجتشجيعالبرن -
 .والقيامبالتفسيراتالمنطقية،منخاللالخطواتالرئيسةلنموذجسكامبراالبداعي

مع - تتوافق والتي المتنوعة، التعليمية والخبرات والمحسوسات بالصور البرنامج تعزيز
 .طبيعةمادةالعلوموالحياة
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فيرالمناخوالبيئةالمحفزةللتفكير،والتيتعملعلىإثارةالخيال،ودعمثقةالتلميذاتتو -
 .بأنفسهن

دراسة السابقةمثل الدراسات العديدمننتائج مع الفرض هذا نتيجة اتفقت فقد عامة :وبصفة
(م2119)،البلوشيوآخرون(م2115)،دمحم(م2118)،عمر(م2118)زاهر

 ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة : "وينصعلى: الفرض الثاني
(α ≥1.12 ) بين متوسطي درجات التلميذات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن في

 "مهارة االستنتاجالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد في 

 اختبار الباحثة استخدمت الفرض هذا ت"والختبار مستقلتين" مجموعتين بين للفروق
:فكانتالنتائجكمابالجدولالتالي

بين متوسطي درجات االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في " ت"نتائج  اختبار  :(2.2)جدول 
 مهارة االستنتاج

نوع  المهارة
المتوسط  العدد التطبيق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

قيمة "
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 االستنتاج
 1.817 5.03 34ضابطة

3.166 0.01** 
 0.961 6.47 34 تجريبية

يساوي الضابطة للعينة التطبيق في الحسابي المتوسط أن السابق الجدول من يالحظ
(5.03 ) يساوي الذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي المتوسط من أقل ،(6.47)وهو

وهيأكبر(3.166)المحسوبةللدرجةالكليةالختبارمهاراتالتفكيرالناقدتساوي"ت"وقيمة
 قيمة ت"من " داللة مستوى عند 1.11)الجدولية ) تساوي 2.88)والتي رفض( تم وعليه

أي أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الفرضيةالصفريةوقبولالفرضيةالبديلة،
بين متوسطي درجات التلميذات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن ( α ≥1.12)داللة 

في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد في مهارة االستنتاج 
بإعداده،ولصالح التطبيق البعدي قامت الذي البرنامج إلى النتيجة هذه الباحثة وتنسب

:باستخدامنموذجسكامبر،وذلكلألسبابالتالية
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ذلك - أدى حيث االستنتاج؛ مهارة في المتنوعة األسئلة من العديد على البرنامج احتواء
دنعلىاإلجاب ةعليهاإلىكثرةتدريبالتلميذاتعلىهذهالمهارةبصورةجيدة،حتىتعو 

 .بسهولة

اشتمالالبرنامجعلىمبدأالتغذيةالراجعة،والتقويمالتكوينيالمستمر،والذييسهمفي -
أو الصحيحة لإلجابات سواء والتلميذات المعلمة بين والمشاركة التفاعل من جو إيجاد

.الخطأ
على: الفرض الثالث  ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة " :وينص

(α ≥1.12 ) بين متوسطي درجات التلميذات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن في
 ."مهارة التفسيرالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد في 

 اختبار الباحثة استخدمت الفرض هذا ت"والختبار مستقلتين" مجموعتين بين للفروق
:التاليفكانتالنتائجكمابالجدول

بين متوسطي درجات االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مهارة " ت"اختبار  نتائج :(5.6)جدول 
 التفسير

نوع  المهارة
المتوسط  العدد التطبيق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

قيمة "
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 التفسير
 1.413 3.06 34ضابطة

5.139 
0.01** 

  0.748 4.47 34 تجريبية

يساوي الضابطة للعينة التطبيق في الحسابي المتوسط أن السابق الجدول من يالحظ
(3.06 ) يساوي الذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي المتوسط من أقل ،(4.47)وهو

وهيأكبر(5.139)المحسوبةللدرجةالكليةالختبارمهاراتالتفكيرالناقدتساوي"ت"وقيمة
 قيمة ت"من " داللة مستوى عند 1.11)الجدولية ) تساوي 2.88)والتي رفض( تم وعليه

أي أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الفرضيةالصفريةوقبولالفرضيةالبديلة،
بين متوسطي درجات التلميذات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن ( α ≥1.12)داللة 

في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد في مهارة التفسير لصالح 
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التطبيق البعدي نموذج". على والقائم المستخدم البرنامج إلى الفروق هذه الباحثة وتنسب
:بابالتاليةسكامبر،وذلكلألس

اعتمادمبدأالمنطقيةوالسببوالنتيجةأثناءتحضيروتنفيذالدروسالمستهدفةباستخدام -
العلمية، المشكالت لبعض النتائج من العديد البرنامج يعرض حيث سكامبر، نموذج
والتيتتطلبمنالتلميذاتاعمالتفكيرهنللوصولإلىتفسيراتمرتبطةبأسبابحدوث

المشكال تلك ومنها؛ المعينة سكامبر خطوات بعض بتوظيف وذلك الحذف،"ت،
 ".واالستبدال،والتكييف

التفكيربأسلوب - على سكامبرتشجعالتلميذات يتضمنهانموذج التي المعرفية العمليات
قبل من لهم مألوفًا يكن األنماطلم وكسر االستطالع حب على تشجعهم بحيث مما، ،

 .موليةللعالقاتبينمسبباتالمشكلةونتائجهايسهمفيوضعتفسيراتأكثرش
على: الفرض الرابع "وينص  ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة :

(α ≥1.12 ) بين متوسطي درجات التلميذات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن في
".مهارة التنبؤ باالفتراضاتالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد في 

 اختبار الباحثة استخدمت الفرض هذا ت"والختبار مستقلتين" مجموعتين بين للفروق
:فكانتالنتائجكمابالجدولالتالي

مهارة في  قبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةبين متوسطي درجات االختبار ال" ت"اختبار نتائج  :(5.7)جدول 
 التنبؤ باالفتراضات

نوع  المهارة
المتوسط  العدد التطبيق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

قيمة "
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 التنبؤ باالفتراضات
 1.977 5.03 34ضابطة

4.362 0.01** 
 760. 6.29 34 تجريبية

يساوي الضابطة للعينة التطبيق في الحسابي المتوسط أن السابق الجدول من يالحظ
(5.03 ) من أقل وهو يساوي الذي التجريبية للعينة التطبيق في الحسابي ،(6.29)المتوسط

وهيأكبر(4.362)المحسوبةللدرجةالكليةالختبارمهاراتالتفكيرالناقدتساوي"ت"وقيمة
 قيمة ت"من " داللة مستوى عند 1.11)الجدولية ) تساوي 2.88)والتي رفض( تم وعليه
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أي أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى لبديلة،الفرضيةالصفريةوقبولالفرضيةا
بين متوسطي درجات التلميذات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن ( α ≥1.12)داللة 

في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد في مهارة التنبؤ 
الباحثةهذهالفروقالستخدامالبرنامجالقائمعلىوتنسب".باالفتراضات لصالح التطبيق البعدي

ارتفاع في سواء سكامبر نموذج به يتميز الذي التعليمي المناخ بسبب وذلك سكامبر، نموذج
لألفكار الحرية وترك نقد، دون األسئلة إلثارة كافية فرصة التالميذ إعطاء أو الحرية، سقف

للحل األحكام وتأجيل العفوية، وغير األفكار،العفوية وتبادل التعاوني، العمل على والحث ول،
مهارة إلتقان حتمية نتيجة وذلك باالفتراضات، التنبؤ مهارة تنمية في مباشر بشكل يسهم من

.االستنتاجوالتفسير
على: لخامسالفرض ا "وينص  ال توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة :
(α ≥1.12 )ات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن في بين متوسطي درجات التلميذ

".مهارة تقييم المناقشاتالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد في 
والبعدي للمجموعة التجريبية في  بين متوسطي درجات االختبار القبلي" ت"نتائج  اختبار  :(5.8)جدول 

 مهارة تقييم المناقشات

نوع  المهارة
المتوسط  العدد التطبيق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

قيمة "
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 تقييم المناقشات
 946. 3.12 34ضابطة

5.6150.01** 
 1.131 4.59 34 تجريبية

يساوي الضابطة للعينة التطبيق في الحسابي المتوسط أن السابق الجدول من يالحظ
(3.12 ) الحسابي المتوسط من أقل وهو يساوي الذي التجريبية للعينة التطبيق ،(6.29)في

وهيأكبر(5.615)المحسوبةللدرجةالكليةالختبارمهاراتالتفكيرالناقدتساوي"ت"وقيمة
 قيمة ت"من " داللة مستوى عند 1.11)الجدولية ) تساوي 2.88)والتي رفض( تم وعليه

وجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى أي أنه تالفرضيةالصفريةوقبولالفرضيةالبديلة،
بين متوسطي درجات التلميذات في المجموعة التجريبية ودرجات أقرانهن ( α ≥1.12)داللة 

في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد في مهارة تقييم المناقشات 
نموذج".لصالح التطبيق البعدي على والقائم المستخدم للبرنامج الفروق هذه الباحثة وتنسب
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بنموذج العمل أثناء التلميذات بها تقوم التي المختلفة اإلجراءات إلى يرجع وذلك سكامبر،
سكامبر،حيثاشتملالبرنامجعلىالعديدمنالخطواتالمستندةإلىعددمناالسئلةالمحفزة

كاروتفسيرها،ثمربطها،وبالتاليالقدرةعلىالحكمعلىمدىصدقهاوالتشجيعية؛الستنتاجاألف
وتقييمهابشكلدقيق،كماساهمتأوراقالعملالتيأعدتهاالباحثةفيمساعدةالتلميذاتعلى
نقلالجانبالنظريللبرنامجإلىالجانبالتطبيقيوالعملي،فأصبحتنظرةالتلميذاتللمعارف

شمول أكثر وغيرها،والمعلومات واإلزالة والتصغير، والتكبير واالستبدال، للتغيير، وقابلية ية،
.وبالتاليتنميةالقدرةعلىتقييمالمعلوماتوالخبراتبشكلمنطقي

 مناقشته وتفسيره -نتيجة السؤال الرابع: 
هل يحقق البرنامج القائم على نموذج سكامبر فعالية :"السؤالالرابععلىمايليينص
لى معامل الكسب لبالك في تنمية التفكير الناقد لدى تلميذات الصف الرابع بناًء ع
 :ولإلجابةعنالسؤالالثالثمنأسئلةالدراسةقامتالباحثةباختبارالفرضالتالي".األساسي؟

ال يحقق البرنامج معامل فعالية بناًء على معامل الكسب لبالك في تنمية التفكير الناقد "
 ".الرابع األساسي لدى طالبات الصف

:والختبارهذهالفرضيةقامتالباحثةباستخداممعاملالكسبلبالكوفقًاللمعادلةالتالية
(:م2111حسن،)

 


 :حيثإنَّ
 تلميذاتفياالختبارالبعديمتوسطدرجات: ص. 
 متوسطدرجاتتلميذاتفياالختبارالقبلي: س. 
 الدرجةالنهائيةالعظمىلالختبار: د. 

:وقدكانتالنتائجكماهيموضحةفيالجدولالتالي

 = معادلة الكسب المعدل لبالك
 س -ص

+ 
 س -ص

 د س-د
 

 

 = معادلة الكسب المعدل لبالك
 س-ص

+ 
 س-ص

 د س-د
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لعينتين مستقلتين للكشف عن فعالية البرنامج القائم على نموذج " معامل الكسب لبالك"نتائج  :(5.9)جدول 
 .امبر في تنمية التفكير الناقدسك

الدرجة  التطبيق البيان
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

معامل 
الكسب 
 لبالك

 الفاعلية

 التفكير الناقد
 9.82 77 القبلي

 فّعال 1.53
 21.82 77 البعدي

التفكير اختبار في الكلية للدرجة المعدل الكسب نسبة أن السابق الجدول من يتضح
إذاماقورنبالحدالذياقترحهبالكوهو(1.53)الناقدتساوي (.1.2)،وهومعدلكسبعال 

 الصفرية الفرضية رفض تم معامل"وعليه على بناًء فعالية معامل البرنامج يحقق ال
األساسي الرابع الصف طالبات لدى الناقد التفكير تنمية في لبالك الفرض"الكسب وقبول ،

م على نموذج سكامبر يحقق فاعلية في تنمية التفكير الناقد لدى أي أن البرنامج القائالبديل،
.طالبات الصف الرابع األساسي تزيد عن معامل الكسب المعدل لبالك

:وتعزوالباحثةالسببفيهذهالنتيجةإلىمايلي

المواقفالتعليميةالتيتمتصميمهاوفقالبرنامجالمقترحالقائمعلىنموذجسكامبرأتاح -
كما التعليمية، العملية محور وجعلهن التعلم، عملية في االيجابية المشاركة للتلميذات

 .تضمنتتلكالمواقفمشكالتمرتبطةبالبيئة،وهذانابعمنطبيعةمادةالعلوموالحياة
نموذجسكامبرساهمفيتعميقفهمالتلميذاتللمادةالعلميةالمستهدفة،وذلكمنخالل -

واالجر منالخطوات ومتنوع كبير عدد وجود إلى باإلضافة عليها، اشتمل التي اءات
خطوات من خطوة بكل تختص والتي والمناقشة، الحوار عمليات تثير التي األسئلة

 .النموذج
استراتيجيةسكامبرشجعتالتلميذاتعلىالتفاعلوالتعاون،ومشاركةالمعرفة،وإمكانية -

ةالتعبيرعنالرأيوالتفكيرااليجابيبعيداعنالبناءعلىأفكاربعضهنالبعض،وحري
 .الخوفمنالنقد

مثل السابقة الدراسات نتائج من العديد مع الفرض هذا نتيجة اتفقت فقد عامة وبصفة
 .(م2114)،هاني(م2113)،نجمالدين(م2115)،صالح(م2115)الطويرقي:دراسة
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 :توصيات الدراسة: ثانياً 
:دراسةالحالية،وماأسفرعنهامننتائجتوصيالباحثةبمايليفيضوءمراحلتنفيذال

مهارات - لتنمية سكامبر نموذج ومنها متنوعة، تدريسية ونماذج استراتيجيات استخدام
 .التفكيرالناقدفيمناهجالعلومللمرحلةاألساسية

النا - التفكير تدريسمهارات عند األساسية وخصائصطالبالمرحلة حاجات قد،مراعاة
 .بطريقةتسهمفيتشكيلهذهالمهاراتعلىهيئةسلوكياتحياتيةمرغوبة

خاللها - من يراعى األساسية للمرحلة والحياة العلوم مادة تعلم لتقويم أساليب ابتكار
توظيفنموذجسكامبركأحدالنماذجالفعالةفيتنميةمهاراتالتفكيرالناقد،منخالل

 .التركيزعلىاألداءالنوعي
التفكير - تعليم مناكتسابمهارات لتمكينهم الخدمة أثناء ومشرفيالعلوم تدريبمعلمي

المهارات تلك تنمية واستراتيجيات خاص، بشكل الناقد التفكير ومهارات عام، بشكل
 .باستخدامنموذجسكامبر

لنموذج - اإلجرائية المراحل توظيف خالل من للتدريس معلم بدليل المعلمين تزويد
.سكامبر

 :مقترحات الدراسة: ثالثاً 
:فيضوءالنتائجالتيتوصلتإليهاالباحثةفإنهاتقترحمايلي

دراسةفاعليةنموذجسكامبرلتعليمالعلومفيتنميةالخيالالعلميلدىتالميذالمرحلة -
 .األساسيةالعليا

عام - بشكل التفكير مهارات تنمية في سكامبر نموذج استخدام حول مقارنة ،دراسة
 .ومهاراتالتفكيراالبداعيوالناقدبشكلخاص

والحياة، - العلوم بمادة مرتبطة أخرى مساقات تدريس في سكامبر برنامج أثر استقصاء
والبحث المشكالت، كحل جديدة تابعة ولمتغيرات العامة، واألحياء والكيماء كالفيزياء

 .العلمي
الداعمةلمهاراتالتفكيرالناقدفيدراسةبهدفالتعرفعلىأفضلالممارساتالتدريسية -

 .مادةالعلوموالحياة
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 المصادر والمراجع
 القرآنالكريم ˗

 :المراجع العربية: أوال

بسام (م2119).ابراهيم، الحياتية. المشكالت على المبنى التعليم 1ط. عمان. المسيرة: دار
 .للنشروالتوزيع

.عالمالكتب:القاهرة،(ط.د).رتدريساإلبداعوتعليمالتفكي.(م2115).ابراهيم،مجديعزيز

.(م2118).دمحم،ابراهيم استراتيجية واإلبداعي scamper فعالية المجازي التفكير تنمية في
االعدادية المرحلة تالميذ لدى العلوم مادة ماجستير(.في منشورةرسالة جامعة(غير ،

.،مصرالمنصورة

 scamperبرنامجاستخدامتالفاالشتاتونموذجسكامبر.(م2113).عبدالرحيم،اسماعيل
اإلبداعي اللغوي واالداء المنظومي التفكير بالمرحلةلتنمية لغويًا الموهوبين تالميذ لدى

.مصر،جامعةاسيوط،(غيرمنشورةدكتوراةرسالة).االبداعية

إحسان التربوي.(م1997).األغا، البحث أدواته: مناهجه، عناصره، غزة2ط. مطبعة:،
.المقداد

ثنيان تحسين.(م2115).هند،آل في سكامبر استراتيجيات على قائم تدريبي برنامج فاعلية
مهاراتتوليداالفكارفيالتعبيرالكتابىلدىطالباتجامعةاالميرةنورةبنتعبدالرحمن

 .345-374،(1)18،البحرين–مجلةالعلوممالتربويةوالنفسية.بمدينةالرياض

غازي،البحيري بنت .(م2113).حصة الجوفمدى بجامعة التربية كلية طالبات وعى
  .514-522،(2)22،مصر-مجلةالعلومالتربوية.بمهاراتالتفكيرالناقد

والفرعي،البلوشي منأثر.(م2119).خالد،سليمان تفكير ادوات باستخدام العلوم تدريس
 كورت)برنامج الناقد( والتفكير التحصيل في للتربية. العربية ،(1)29،تونس–المجلة

142-113.

دراسة.(م2115).رشاتدمري، المتعلمين لدى الناقد التفكير تنمية في البنائي اإلشراف أثر
وصفيةتحليليةتجريبيةعلىعينمنالمشرفينالتربويينوالمعلمينوالمتعلمينفيمرحلة
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طرابلس مدينة في الرسمية المدارس في االساسي التعليم . التربية رابطة –الحديثةمجلة
.19-73،(22)7،مصر

أحمد وكاظم، جابر النفس.(م1974).جابر، وعلم التربية في البحث مناهج دار1ط. ،
.النهضةالعربيةللنشر،القاهرة،مصر

حسين الجبوري، البحثية.(م2012). المهارات لبناء مدخل العلمي البحث منهجية ،1ط.
.دارصفاءللنشروالتوزيع:عمان

 أبو نصار ، مادة(.م2111)الجديان تدريس في  المفاهيمية الخرائط استراتيجية فعالية
محافظة في االساسى الثامن الصف طلبة لدى الناقد التفكير مهارات تنمية فى الجغرافية

.،جامعةاالزهر،غزة(غيرمنشورةرسالةماجستير).شمالغزة

فتحي .(م2119).جروان، التفكير وتطبيقاتتعليم مفاهيم الهاشمية،3ط. االردنية المملكة ،
.دارالفكرللنشروالتوزيع:عمان

فتحي م2111).جروان، .) التفكير وتطبيقات"تعليم مفاهيم عمان5ط". ، للنشر: الفكر دار
.والتوزيع

عمر،الجعافرة والخرابشة، اليوبيل.(م2119).أسمى مدرسة في المتفوقين امتالك درجة
-231،(112)21،السعودية–مجلةرسالةالخليجالعربي.نلمهاراتالتفكيرالناقدباألرد
197.

الشخصية.(م2119).إياد،جمعة بسماتهم وعالقته التربويين المرشدين لدى الناقد .التفكير
.غزة،الجامعةاالسالمية،،(رسالةماجستيرغيرمنشورة)

مستوىمقرؤيةكتابالعلومللصفالثالثمتوسطوعالقتهبالتفكير.(م2114).طالب،الحربي
733،(155)1،مصر،(جامعةاالزهر)مجلةالتربية.الناقدفيالمملكةالعربيةالسعودية

-719.

مجلة.مستوىالتفكيرالناقدلدىطالبكليةالتربيةشعبةالرياضيات.(م2113).طهحسن،
.284-411،(181)32،مصر-(جامعةاالزهر)التربية

برنامجمقترحلتنميةمهاراتالتفكيرالناقدلدىطالبالصفالثالث(.م2114).فهيم،حسين
.مكةالمكرمة،،جامعةأمالقرى(رسالةماجستيرغيرمنشورة).المتوسط
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دائيتنميةالتفكيراالبداعىلدىتالميذالصفالرابعاالبت(.م2113).الحسيني،عبدالناصر
سكامبر برنامج باستخدام السعودية العربية المملكة )في منشورة. غير ماجستير ،(رسالة

.مملكةالبحرين،جامعةالخليجالعربي

على (م2111).الحالق، تدريسية. واستراتيجيات نظرية أسس الناقد والتفكير اللغة ،2ط.
.دارالمسيرةللنشروالتوزيع:عمان

أثراستخداماستراتيجيةتعليميةقائمةعلىنظريات(.م2113).سيرينفتحيحسن،أبوحمد
فى الحكومية المدارس االساسىفى السادس تحصيلطلبةالصف المتعددةفي الذكاءات

لديهم الناقد التفكير مهارات تنمية وفى العربية اللغة منهاج محتوى فى نابلس .محافظة
.نابلس،،جامعةالنجاحالوطنية(رسالةماجستيرغيرمنشورة)

البنا نائلة عائدو،الخزندار، الربعي، التفكير.(م2118).أنور تنمية غزة1ط. ، للنشر: آفاق
.والتوزيع

وتنمية.(م2115).ناصر،خوالدة التحصيل فى المتعددة الوسائط باستخدام التدريس أثر
االساسية االسالمية التربية مبحث فى الناقد التفكير مهارات دراسات. العلوم–مجلة

.964-1111،(4)32،األردن–التربوية
هللا، الحارثيدخيل م2115).سعد،سعد حصيلة(. تنمية في سكامبر برنامج استخدام أثر

رسالة.)اللغةاالنجليزيةلدىطالبالصفاالولالمتوسطفيمدينةمكةالمكرمةمفردات
.كليةالتربية،جامعةأمالقرى،(غيرمنشورة-ماجستير

:،غزة2ط.القياسوالتقويمالصفيللمفاهيمواالجراءاتلتعلمفعال.(م2116).أبودقة،سناء
 .دارآفاقللنشروالتوزيع

أثربرنامجسكامبرفيتنميةأنماطالتفكيراالبداعي.(م2118).جاسمالدهوي،سهىنعمة،
.429-412،(11)43،مجلةالجامعةالتكنولوجية.ادىطلبةالعمارة

أثراستراتيجيةسكامبرفيتنميةالتحصيلومهاراتحلالمشكالت.(م2113).حياة،رمضان
مجلةالدراساتالعربية.وبعضعاداتالعقلفيمادةالعلوملدىتالميذالمرحلةاالبتدائية

.77-116،(51)،السعودية–فيالتربيةوعلمالنفس

،وتصميمالتدريسالتكنولوجيا.(2112).الرواضية،صالحوبنيدومي،حسنوالعمري،عمر
.زمزمللنشر،األردن
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سعد بنت عزيزة (2115).الرويس، . استراتيجية استخدام طالباتk.w.lفاعلية تحصيل في
 العامة، المناهج مقرر في التربية طيبةكلية جامعة العدد-مجلة 2السعودية، ،224-

243.

الع.(م2112).مريم،الرويثي لتعليم سكامبر استراتيجية التفكيرفاعلية مهارات تنمية في لوم
(.غيرمنشورةرسالةماجستير.)االبتكاريلدىموهوباتالمرحلةاالبتدائيةبالمدينةالمنورة

.المملكةالعربيةالسعودية،المدينةالمنورة،جامعةطيبة

مهارات.(م2118).سعاد،زاهر تنمية في النشط التعلم استراتيجية بعض استخدام فعالية
االعدادية المرحلة تالميذ لدى العلوم فى والتحصيل الناقد ماجستير).التفكير غيررسالة

.كليةالتربية،جامعةالمنصورة،(منشورة

كمالزيتون، وزيتون، (2114).حسن البنائية. النظرية منظور من والتدريس مكتبة،التعلم
.books4arab.comطريقالعلم،متوفرعلى

تعليمالتفكيراإلبداعيوالناقدمنخاللمقررالبالغةوالنقدلطالبات.(م2116).ريما،السرور
جامعةالملك(غيرمنشورةرسالةماجستير.)الصفالثالثالثانوياألدبيبالمدينةالمنورة

المدينةالمنورة،عبدالعزيز

(.م2118).فراس،السليتي واستراتيجية واإلبداعي الناقد تدريسالتفكير في التعاوني التعليم
.جدارالكتابالعالمي:عمان،(ط.د).المطالعة

.عالمالكتب:،القاهرة1ط.التفكيروأنواعهتعليمهوتنميةمهاراته(.م2111).سليمان،سناء

:القاهرة،(ط.د).تدريساللغةالعربيةمفاهيمنظريةوتطبيقاتعملية.(م2117).وليد،السيد
.داراالنجلوالمصرية

وفاء،السيف موادالعلومالشرعيةللمرحلتين.(م2115).  منهج وثيقة تحليليةألهداف دراسة
الناقد التفكير مهارات ضوء فى  والمتوسطة االبتدائية العربية. الدراسات التربيةمجلة فى

.471-458(81)،السعودية-وعلمالنفس

:،القاهرة1ط.معجمالمصطلحاتالتربويةوالنفسية.(م2114).شحاتة،حسنوالنجار،زينب
.الدارالمصريةاللبنانية
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أثرتوظيفاستراتيجيةالتعلمالمتمركزحولالمشكلةفيتنميةبعض(.م2114).نهاد،شقورة
اختبارات في المتضمنة التفكير  timssمهارات الثامن الصف طالبات لدى العلوم في

.غزة،،جامعةاالزهر(ماجستيرغيرمنشورةرسالة.)بغزة

فى.(م2115).هانيا،الشنواني االطفال رياض منهج في مهاراته وادماج سكامبر استخدام
.457-478،(24)7،مصر–مجلةرابطةالتربيةالحديثة.السعودية

ع.(م2115).صالح،صالح بعض تنمية فى العلوم لتعليم سكامبر استراتيجية اداتفاعلية
االعدادية المرحلة تالميذ لدى القرار اتخاذ ومهارات العلمية العقل التربية. كلية مجلة

.174-234،(114)28،مصر–(جامعةبنها)

.(م2116).مدحت،صالح استخدام الناقدفعالية التفكير تنمية فى المعرفية فوق التعلم دورة
.والتحصيلفىمادةالعلوملدىتالميذالصفالسادساالبتدائىبالمملكةالعربيةالسعودية

.43-1،(4)11،مجلةالتربيةالعلمية

مقترحة.(م2114).صباح،الصبحى الكترونية مدونة بعض we blogفاعلية تنمية في
مجلة.مهاراتالتفكيرالناقدفىمادةاالدبوالنصوصلدىطالباتالصفالثانىالثانوى

.56-112،(4)46،السعودية-الدراساتالعربيةفىالتربيةوعلمالنفس

الرويثي،صبري عالم،ماهر م2114).بنت في(. العلوم لتعليم سكامبر استراتيجية فاعلية
مهارات بالمدينةتنمية االبتدائية بالمرحلة الموهوبات التلميذات لدى االبتكاري التفكير

.11-32،(12)44،السعودية–دراساتعربيةفيالتربيةوعلمالنفس.المنورة

رشدي استخدامه.(م1987).طعيمة، أسسه، مفهومه، اإلنسانية، العلوم في المحتوى .تحليل
.العربيللطباعةوالنشردارالفكر:القاهرة،(ط.د)

سكامبر.(م2115).ايمان،طلبة استراتيجية والتفكير scamperفعالية التحصيل تنمية في
االعدادية المرحلة تالميذ لدى العلوم مادة في اإلبداعي منشورةماجستيررسالة). ،(غير

.كليةالنباتلآلدابوالعلوموالتربية،جامعةعينشمس

 scamper فاعليةاستخداماستراتيجيتيتالفاالشتاتوسكامبر(.م2115).حنان،الطويرقي
االبداعى التفكير ومهارات الخلقية القيم تنمية فى االسالمية والثقافة الحديث مادة لتدريس

المكرمة مكة بمدينة الثانوي االول الصف طالبات )لدى منشورةرسالة. غير ،(دكتوراة
.المملكةالعربيةالسعودية،جامعةأمالقرى
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داراليازوريالعلمية:،عمان1ط.علمطفلككيفيفكر(.م2116).ربيع،عامر،طارقودمحم
.للنشروالتوزيع

-،دارالمسيرة2،طاستراتيجياتالتعليموالتعلمفيسياقثقافةالجودة.(2111).عبيد،وليم
.عمان

نداء .(م2112).العباجي، برنامج والتفكيرأثر اإلدراك مهارات تنمية في التعليمي الكورت
.دارصفاءللنشروالتوزيع:عمان.1ط.التفكيرالتقاربي–الناقد

زكي وعزمي، عاطف (م1994).العبد، الرأي. بحوث في واستخداماته اإلحصائي األسلوب
.دارالفكرالعربي:القاهرة،(ط.د)،واإلعالم

التوجهاتالنظريةوالتطبيقيةلمعلمياللغةالعربيةفيمدينة.(2115).العقيلي،عبدالمحسن
ومدى الرياض البنائية، بالنظرية التربويةعالقتها -المجلة -254،(78)19الكويت،

411.

فياكتسابالمفاهيمومهارات(K .W. L)أثراستخداماستراتيجية.(م2112).ميرفت،عرام
 العلوم فى الناقد األساسيالتفكير السابع الصف طالبات غير).لدى ماجستير رسالة

.غزة،،جامعةاألقصى(منشورة

خالد م2118).عرفة، كتب(. فى الناقد التفكير مهارات تقديم فى التدريبات اسهام مدى
العام التعليم مراحل من النهائية للصفوف )النصوص منشورة. غير ماجستير ،(رسالة

.اضالري،جامعةالملكسعود

أثراستخداماستراتيجيةالتعلمبالدماغذىالجانبينفىتنميةالمفاهيم(.م2118).دمحم،عساف
بغزة األساسي الخامس الصف طالب لدى العلم وعمليات )العلمية ماجستير. غيررسالة

.غزة،،الجامعةاالسالمية(منشورة

.(م2118).دمحم،عطا التبادلي التدريس استخدام علىأثر العوم تدريس فى التعاونى والتعلم
.اكتسابالمفاهيمالعلميةوتنميةمهاراتالتفكيرالناقدلدىتالميذالصفالثانياإلعدادي

.مصر،،جامعةالمينا(غيرمنشورةدكتوراةرسالة)

والهاشمي،عبدالرحمن العربية.(م2119).عطية،محسن اللغة مناهج محتوى تحليل رؤية.
 .دارالصفاءللنشروالتوزيع:عمان،(ط.د).تطبيقيةنظرية
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والهاشمي،عبدالرحمن محسن، المدرسية(.م2111).عطية، المناهج مضمون تحليل ،1ط.
.دارصفاءللنشروالتوزيع:عمان

فاعليةبرنامجمقترحباستخدامدورةالتعلمالخماسيةوعملياتالعلم.(م2113).سمير،عقيلي
 االملوالتفكير بمدارس العلوم لتدريس الالزمة اليدوية المهارات بعض تنمية فى البصرى

–4،397،مصر–مجلةكليةاسيوط،لدىطالبقسمالتربيةالخاصةجامعةالطائف
499.

اتجاهاتحديثةفيطرائقواستراتيجيات.(م2114).فايزة،علي،عيدالعريشيوجبريلالسيد
.دارصفاءللنشروالتوزيع:،عمان1ط.تطويراعدادالمعلمالتدريسخطوةعلىطريق

والورداني،عمر العلوم.(م2118).على،على تدريس فى التعليمية االركان استخدام فاعلية
االبتدائي الرابع الصف تالميذ لدى االقد التفكير ومهارات التحصيل تنمية على مجلة.

.114-131،(2)19،مصر–التربيةالعلمية

رضا )عصر، م2114. لنتائج(. العلمية األهمية لقياس إحصائية أساليب من األثر حجم
ورقةمقدمةإلىالمؤتمرالعلميالخامسعشرللجمعيةالمصريةللمناهج.البحوثالتربوية

.873-833،صص(التعليمواالعدادللحياةالمعاصرة)وطرقالتدريس،

عزو م2111.)عفانة، .) النفسيةحجم البحوثالتربوية واستخدامهفي التأثير البحوث. مجلة
56-29،(4)،والدراساتالتربويةالفلسطينية

سويرح،عياد وأبو بالتحصيل(.م2118).أحمد،فؤاد وعالقته التكنولوجيا في الناقد التفكير
فلسطين في العاشر الصف طلبة لدى الدراسى العلمية. التربية ،(5)19،مصر-مجلة

412-261.

وكامل،عيسى مهارة(.م2111).مجدى،يسرى تنمية فى التعلم ابعاد نموذج استخدام أثر
التعلم صعوبات ذى االبتدائى الخامس الصف تالميذ لدى الناقد والتفكير الخريطة .قراءة

.425–472،(1)28،مصر–مجلةكليةالتربيةبأسيوط

تقويمنشاطاتالتعليمفيمقررالكفاياتاللغويةللصف.(م2116).صالحعبدهللا،الغامدي
للطالب المناسبة الناقد التفكير مهارات ضوء فى الثانوى )االول ماجستير. غيررسالة

.،جامعةأمالقرى،مكةالمكرمة(منشورة
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مكتبةالمجتمع:،عمان1ط.اساسياتفىالتفكير.(م2111).خالد،غباري،ثائروأبوشعيرة
.العربيللنشروالتوزيع

االبداعاتالتقييميةلدعمالقدرةالتنافسيةلسوقالعملفىضوءخطط.(م2116).هاني،قتايه
تطويرالتعليمالنوعىفيمصروالوطن،المؤتمرالعالميالثالثورقةمقدمةإلى.التدريب
.652-682صص،مصر–العربي

برنامج.(م2113).سعيد،القرشي طالبفاعلية لدى الناقد التفكير مهارات تنمية في مقترح
.مكةالمكرمة،،جامعةأمالقرى(رسالةماجستيرغيرمنشودة).الصفالثالثالمتوسط

مجلة.أهميةالتفكيرالناقدفيعصرالعولمةلدىطالبالجامعات.(م2113).غالية،قرقاب
.415-426،(38)15،مصر-عالمالتربية

المدرسى.(م2115).دمحمالقطيطي،  وتفعيلة الناقد .التفكير والمعرفة ،مصر–مجلةالقراءة
178)،117-97.

عبدهللا سعيد (2116).الفي، االستماع. مهارات لتنمية بنائية استراتيجية اللغوية، الترابطات
 المتوسطة، المرحلة تالميذ التدريسدراساتلدى وطرق المناهج العدد-في ،144مصر،

82-114.

سبع لبدة، التربوي(.م1962).أبو والتقويم النفسي القياس مبادر عمان4ط. ، الجامعة:
.األردنية

المحسن عبد )المبدل، (م2111. موارى. نظرية ضوء فى الصفية للبيئة االيجابية المكونات
الناقد التفكير بمهارات )وعالقتها منشورة. غير دكتوراة (رسالة العلوم كلية االجتماعية،

.المملكةالعربيةالسعودية،بالرياض

م2116).سوسن،مجيد والناقد(. اإلبداعي التفكير مهارات عمان،(ط.د).تنمية صفاء: دار
.للنشروالتوزيع

بها.(م2115).ايماندمحم، الوعى لتنمية الجارية االحداث مدخل على قائم برنامج فاعلية
ا لدى الناقد التفكير الروضةومهارات )طفال ماجستير. منشورةأطروحة جامعة(غير ،

.مصر،حلوان

الدين،محمود التفكير.(م2115).صالح تعليم في معاصرة تربوية رؤى حدود بال تفكير
.عالمالكتب:القاهرة،(ط.د).وتعلمه
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عالم:القاهرة،1ط.تعليمالجغرافياوتعلمهافيعصرالمعلومات.(م2115).صالح،محمود
.الكتب

(م2118).حسن،مرسي نحو. واالتجاه الناقد التفكير مهارات تنمية في تاليو برنامج فعالية
،(ماجستيرغيرمنشورةرسالة.)التعلمالذاتىفيمادةالعلوملدىتالميذالمرحلةاالبتدائية

.مصر،جامعةالمنصورة

.ديبونوللطباعةوالنشر:عمان،(ط.د).عالمالتفكير.(م2118).صالح،معمار

.(م2118).أماني،منتصر المعرفة لمعالجة الذكى النظام مهارات riskفاعلية تنمية فى
االقتصاد مجال تدريس خالل من حلوان جامعة التربية كلية طالب لدى الناقد التفكير

.85-87،113،السعودية–مجلةالدراساتالعربيةفىالتربيةوعلمالنفس.المنزلى

.داراحياءالتراثالعربى:،بيروت11،ج2ط.لسانالعرب(.هـ1316).ابنمنظور

:،اإلماراتالعربيةالمتحدة1ط.مبادرالقياسوالتقويمفيالتربية.(م2009).المنيزل،عبدهللا
.جامعةالشارقة

:،اإلماراتالعربيةالمتحدة1ط.مبادرالقياسوالتقويمفيالتربية.(م2009).المنيزل،عبدهللا
.جامعةالشارقة

سامي )ملحم، م2115. النفس(. وعلم التربية في والتقويم القياس عمان4ط. ، المسيرة: دار
.للنشروالتوزيع

تنظيموحدةالوراثةفيمقرراالحياءعلىضوىالمدخلالمنظومي.(م2117).المولد،هاجر
وتنميةالتفكرالناقدلدىطالباتالصفالثانيالثانويعلميواثرهاعلىالتحصيلالدراسى

المكرمة مكة )بمدينة ماجستير. منشورةرسالة العربية(غير المملكة القرى، أم جامعة ،
.السعودية

فيفهم(scamper)فاعليةقائمةتوليداالفكارلبرنامجسكامبر.(م2113).حنان،نجمالدين
وتنم التاريخية طالباتاألحداث لدى االبداعى التفكير طالبات لدى اإلبداعي التفكير ية

-(كليةرياضاالطفال)مجلةالطفولةوالتربية.الصفالثالثالثانوياألولىبمحافظةجدة
.117-188،(16)8،مصر–جامعةاالسكندرية
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الرياضياتوالميلأثراستخدامااللغازفيتنميةالتفكيرالناقدفى(.م2119).إيهاب،نصار
بغزة األساسي الرابع الصف تالميذ لدى )نحوها منشورة. غير ماجستير الجامعة(رسالة ،

.غزة،االسالمية

هللا مهارات.(م2115).آالء،نصر تنمية على االدوار لعب باستراتيجية العلوم تدريس أثر
غيررسالةماجستير.)طولكرمالتفكيرالناقدلدىطالبالمرحلةاالساسيةالعليافيمدينة

 .نابلس،،جامعةالنجاحالوطنية(منشورة

الناقد.(م2115).خالد،النعيمي التفكير مهارات تنمية فى المجتمع وأدوار التعليم .مهنة
.دارالكتابالجامعي:العين،(ط.د)

ومهارات.(م2114).ميرفت،هاني التحصيل تنمية في سكامبر استراتيجية التفكيرفاعلية
االبتدائى الرابع الصف تالميذ لدى العلوم في التولدى التربوية. الدراسات مجلة

.227-292،(2)19،مصر-واالجتماعية

أثرنموذجالتعليموأسلوبالتعلمفيتطويرمهاراتالتفكيرالناقد.(م2114).أمين،الوسيمي
.دارالفرقان:عمان،(ط.د).لدىتالميذالصفالرابعاألساسي

 وآخرون إبراهيم (2116)المومني، التعليم. مرحلة في التدريسية والممارسات البنائية النظرية
.129-115،(42)2مصر،-عينشمسمجلةكليةالتربيةاألساسي،
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 (0)ملحق رقم 

 أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

الدرجة  االسم م
 مكان العمل التخصص العلمية

أستاذدكتورعزوعفانة 0
وطرقتدريسمناهج

الرياضيات
الجامعةاإلسالمية

أستاذكتورعطاحسندرويش 7
مناهجوطرقتدريس

العلوم
جامعةاألزهر

الجامعةاإلسالميةتدريسالمناهجوطرقالأستاذدكتورعبدالمعطياألغا 4

مناهجوطرقتدريسأستاذدكتوردمحمسليمانأبوشقير 3
العلوم

الجامعةاإلسالمية

أستاذمساعددمحمفؤادأبوعودة 2
مناهجوطرقتدريس

العلوم
الجامعةاإلسالمية

أستاذمشاركعبدهللادمحمعبدالمنعم 2
مناهجوطرقتدريس

العلوم
جامعةالقدسالمفتوحة

الجامعةاإلسالميةتكنولوجياالتعليمأستاذمشاركمحموددمحمالرنتيسي 2

الجامعةاإلسالميةتكنولوجياالتعليمدكتوراةمنيرحسن 1

مناهجوطرقتدريسدكتوراةحازمزكيعيسى 2
العلوم

الجامعةاإلسالمية

الجامعةاإلسالميةتكنولوجياالتعليمدكتوراةأدهمحسنالبعلوجي 01

هانياسماعيلأبو 00
السعود

ماجستيريعد
للدكتوراة

مناهجوطرقتدريس
العلوم

اإلسالميةالجامعة

حاتمخالدالغلبان 07
ماجستيريعد

للدكتوراة
جامعةاألمةللتعليمالمفتوحتدريسالمناهجوطرقال

ماجستيرنداءعزوعفانة 04
مناهجوطرقتدريس

العلوم
مشرف-جامعةفلسطين
تربوي



331 
 

الدرجة  االسم م
 مكان العمل التخصص العلمية

ماجستيرمنىاسماعيلالخزندار 03
مناهجوطرقتدريس

العلوم
والتعليممعلمة،مديرةالتربية

ماجستيررمزيعليعيسى 02
مناهجوطرقتدريس

العلوم
معلملدىمديريةالتربية

رفح-والتعليم

محموددمحمعمر 02
عساف

مناهجوطرقتدريسماجستير
العلوم

-معلم،مديريةالتربيةوالتعليم
غربغزة

آمالموسىالسالمي 02
بكالوريوسيعد

للماجستير
األساسيةالمرحلةتعليم

مشرفتربويفيوكالة
الغوثالدولية

عائشةخميسأبو 01
الريش

أساليبتدريسالعلومبكالوريوس
معلمةفيوكالةالغوث

الدولية

أساليبتدريسالعلومبكالوريوسهبةسليمانماضي 02
معلمةفيوكالةالغوث

الدولية

تعليمالعلومبكالوريوسغيصوبالبدرساوي 71
تربويعلومفيوكالةمشرف

الغوث
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 (7)محلق رقم 

 (المنهاج الجديد)تحليل محتوى الوحدة الخامسة مبحث العلوم والحياة 

 "التنوع الحيوي والبيئة"وفق مهارات التفكير الناقد 

 الهدف م الدرس
 المهارة

 التنبؤ التفسير االستنتاج التقييم

ي  و
لحي
ع ا
تنو
ال

 

يوجد تنوع للكائنات الحية "يناقش العبارة التالية  0
 في فلسطين

     

يوجد تنوع للكائنات "يبين رأيه في صحة العبارة  7
      "الحية في فلسطين

يستنتج تنوع البيئة النباتية والحيوانية في  4
      فلسطين من خالل تأمل صور الكتاب

يستنتج سبب استخدام زهرة سوسنة فقوعة  3
      شعارًا للكشافة

      يكتشف المقصود بالتنوع الحيوي  2

يوضح اآلثار االيجابية المترتبة على التنوع  2
 الحيوي 

     

يتنبأ باعتداءات يتعرض لها التنوع الحيوي في  2
      فلسطين 

ئي
البي
ام 
لنظ
ا

 

      يستنتج مفهوم النظام البيئي ومكوناته 1

      يكتشف العالقة بين المكونات الحية والغير حية 2

يفسر الغرض من العالقات التي تنشأ بين  01
      المكونات الحية وغير الحية في البيئة

يستنتج بعض العالقات بين المكونات الحية و  00
      المكونات غير الحية  

     يحاكم بعض المظاهر من حيث تكون نظاًما  07
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 الهدف م الدرس
 المهارة

 التنبؤ التفسير االستنتاج التقييم

 بيئًيا أم ال 

وية
لحي
ت ا
القا
الع

 

      يكتشف العالقات الحيوية بين الكائنات الحية  04

      يبين رأيه في افتراس األسد للحيوانات األخرى  03

      يفسر سبب إعتبار نبات صائد الحشرات مفترًسا 02

يستنتج العالقة بين الحيوانات المفترسة و  02
 الفرائس في النظام البيئي

     

يحدد الهدف بين العالقة التي تربط بين  02
      الحيوانات المفترسة و الفريسة 

      يتنبأ بتسمية الكائن الطفيل بهذا االسم  01

      يتنبأ باآلثار السلبية الناتجة من عالقة التطفل  02

      يتنبأ باآلثار االيجابية الناتجة من عالقة التطفل 71

70 
العالقة بين االنسان ودودة يبدي رأيه في 
      االسكارس

77 
يبدي رأيه في عملية صيد الحيوانات من قبل 

      االنسان 

يفسر النتائج االيجابية لعيش الحيوانات في  74
 مجموعات 

     

يبدي برأيه حول تطفل بعض البشر على  73
 اآلخرين

     

االفتراس من حيث يقارن بين عالقتي التطفل و  72
      أثرها على النظام البيئي

      يستنتج قيمة يتعلمها من النحل 72
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 الهدف م الدرس
 المهارة

 التنبؤ التفسير االستنتاج التقييم

ئية
غذا
ة ال
سل
سل
ال

 

      يستنتج المقصود بالسلسلة الغذائية 72

يستنتج العالقة بين المستهلك األول والمستهلك  71
      الثاني

يتنبأ بانتقال الطاقة من كائن حي آلخر في  72
      السلسلة الغذائية 

يبني سالسل غذائية صحيحة متبًعا انتقال  41
      الطاقة في النظام البيئي

40 
يفسر سبب تسمية العنصر المنتج بهذا االسم 

      في السلسلة الغذائية 

      يتنبأ بوجود أكثر من منتج ف السلسلة الغذائية  47

يئة
والب
ن 
سا
االن

 

      يتنبأ بسلوكيات االنسان االيجابية في البيئة  44

      يحدد نتائج استغالل االنسان لمكونات البيئة 43

يناقش اآلثار السلبية الناتجة من استخدام  42
      االنسان لمكونات البيئة

      يبدي رأيه في أثر التقدم الصناعي على البيئة  42

 2 2 07 1 42= مجموع التكرارات 

 النسبة المئوية 
77.7 
% 

44.4 
% 

02.3 
% 

72 
% 

 مالحظات: 
.فقرة25تماعتبارأنعددفقراتاالختبارهو .1
الكلي .2 العدد على المستوى أهداف عدد بقسمة مستوى كل في لألهداف النسبي الوزن تحديد يتم

 %.111لألهدافمضروبالناتج
 احتسابعدداألسئلةفيكلمستوىلكلموضوعيساوي .4

 الموضوع أسئلة عدد = لألسئلة الكلي العدد * الموضوع ألهمية النسبي الوزن النسبي* الوزن
.ألهدافالموضوع



313 
 

النسبة  مجموع التكرارات التنبؤ التفسير االستنتاج التقييم الدرس
 المئوية

 %2702.33-24 التنوع الحيوي 

 %504.11-141 النظام البيئي

 %33441341.11 العالقات الحيوية

 %214802.22- السلسلة الغذائية

 %21300.00-1 االنسان والبيئة

6117948 مجموع التكرارات
011% 

%111%25%19.33%44.44%22.22 النسبة المئوية

 األوزان النسبية: 

 مجموع التكرارات التنبؤ التفسير االستنتاج التقييم الدرس

13-12 التنوع الحيوي 

4-111 النظام البيئي

442411 الحيويةالعالقات 

1123- السلسلة الغذائية

114-1 االنسان والبيئة

 72 2 2 2 2 مجموع التكرارات
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 (4)ملحق رقم 

 الصورة النهائية لقائمة مهارات التفكير الناقد المناسبة لتلميذات الصف الرابع األساسي

 التعريف اإلجرائي للمهارة المهارة م

مهارة االستنتاج1
لالنتقالمنالعام نملكهمنمعارفومعلومات ما فيها القدرةالعقليةالتينستخدم

.الىالخاص

مهارة التفسير 7
القضية في رأي أو مشكلة كحل تصلح التي االفتراضات تحديد على القدرة

.المطروحة

 مهارة التنبؤ  4
باالفتراضات

 ككل والضعف القوة مواطن بين التمييز على واستخالصالقدرة تبريرات إلعطاء
.نتيجةفيضوءالوقائعالموجودةالتييقبلهاالعقل

 مهارة تقييم 3
المناقشات 

وتتمثلفيالقدرةعلىمعرفةالعالقاتبينوقائعمعينةتعطىله،بحيثيمكنأن
يحكمفيضوءهذهالمعرفةماإذاكانتنتيجةمامشتقةتمامًامنهذهالوقائعأو

النظرعنصحةالوقائعالمعطاةأوموقفالفردمنهاالبغض

 





311 
 

 (3)ملحق رقم 

 الصورة األولية الختبار مهارات التفكير الناقد

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ها هللا / حفظه............... ..............................: ...................ة / السيد

 :،،، وبعد  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 تحكيم اختبار مهارات التفكير الناقد: الموضوع 

تقومالباحثةبدراسةتكميليةللحصولعلىدرجةماجستيرفيتخصصمناهجوطرق
:التدريستحتعنوان

 مادة" في الناقد التفكير مهارات تنمية في سكامبر نموذج على قائم برنامج فاعلية
"الرابعاألساسيبغزةميذاتالصفالعلوموالحياةلدىتل

التفسير،االستنتاج،:"ومنأجلذلكتمإعداداختبارلقياسمهاراتالتفكيرالناقدوهي
.التنبؤ،حلالمشكالت،التقييم،فيوحدةالتنوعالحيويوالبيئةللصفالرابعاألساسي

:والمرجومنسيادتكمقراءةاالختبار،وإبداءالرأيحولهمنحيث

 العلميةلفقراتاالختبارالصياغةاللغويةومدىسالمة.
 مدىمناسبةالسؤاللمستوىتلميذاتالصفالرابعاألساسي. 
 محلالدراسة"ختبارلمهاراتالتفكيرالناقدتمثيلفقراتاال." 

ما حسب فيه إليهأو التعديل،أواإلضافة الحذف،أو في وعنانالحرية مطلق ولكم
.الدراسةترونهمناسًبالصالح

ولكممنيجزيلالشكروعظيماالمتنانلحسنتعاونكم،،

 بيانات المحكم

 :.....................................التخصص  :......................................االسم 

 ..................................: مكان العمل  : ..........................الدرجة العلمية 

 نجالء عمر صقر: الباحثة 
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 :اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية رِ ااخت

 :شعاًرا للكشافة ألنها( سوسنة فقوعة)ُتستخدم زهرة  0

 شكلهامختلف.ب نبتةفلسطينيةمعتمدة. أ  

 صغيرةالحجم.د لونهاجميل.ج

 :نظاًما بيئًيا ألننطلق على القرية  7

 الماءوالهواءيتوفرفيهاالنباتوالحيوانو.ب عددسكانهاقليل.أ

 يوجدفيهاحيواناتوطيور.د يعملسكانهابالزراعة.ج

 :إذا رأى أسًدا جائًعا غزااًل أمامه فإنك تتوقع أنه يسعى إلى 4

 جمعهمعصغاره.ب مداعبته.أ

 اللعبمعه.د افتراسه.ج

تتعرض فلسطين للعديد من االعتداءات، برأيك أي البدائل التالية ال ُيعتبر من ضمن هذه االعتداءات  3
 :على النظام البيئي في فلسطين

 بناءالمستوطنات.ب إنشاءجدارالفصلالعنصري.أ

 اعتقالالم تظاهرين.د سرقةالمياه.ج

 :النمل جميع ما يلي عدا صفةأتعّلم من حياة  2

 النظام.ب الكسل.أ

 المثابرة.د التعاون.ج

 :ُيعد نبات صائد الحشرات مفترًسا ألنه 2

 يتغذىعلىالحشرات.ب الحشراتتعيشعليه.أ

 ط فيل.د الحشراتتتغذىعلىالنبات.ج
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 :المنتج في السلسلة الغذائية يكون  في ضوء دراستك لدرس التنوع الحيوي فإننا نستنتج أن 2

 الحيواناتالصغيرة.ب الطيور.أ

 الحيواناتالمفترسة.د النبات.ج

 :تتوقع أن العالقة بين القرادة والحصان تنتج عن 1

التطفل.بمساعدةالحصانللقرادة.أ

قتلالحصانللقرادة.دالصداقةبينهما.ج

 :المظاهر التالية ُتمثل نظاًما بيئًياحاكمي أي من  2

 البحرالميت.ب اإلنسان.أ

 مدينةاأللعاب.د الغابة.ج

 :أتوقع عند إعادة تدوير اإلنسان لورق الكتب والكراسات القديمة 01

 االستفادةمنهافيصناعةموادأخرىمفيدة.ب زيادةنسبةالحرائقفيالبيئة.أ

 جمًعا+ب.د تلوثالتربةوالهواءالجوي.ج

 :إذا رأيت طالًبا يعتمد على زميله المجتهد في حل االختبار، فما رأيك في مثل هذه العالقة 00

 إهمال.ب تطفل.أ

 مثابرة.د تعاون.ج

 :التنوع الحيوي من خالل فهمك لمفهوم التنوع الحيوي، أي مما يلي يعتبر نمًطا من أنماط  07

تنوعالنباتات.بتنوعالحيوانات.أ

بمًعا+أ.دتنوعمظاهرالسطح.ج

 :سبب تجمع قطيع الغزالن مع بعضها لــ14

حمايةصغارها.باإلعتداءعلىغيرها.أ

باستقاللية.دحرمانالحيواناتاألخرىعنطعامها.ج العيش 
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 :تسمية الكائن الطفيل بهذا االسم ألنهأتوقع سبب  03

ي شبهالطفل.بيطفوفوقالكائناآلخر.أ

يتضررمنالعالقة.دي لحقالضرربالكائناآلخر.ج

 :إذا تطفلت دودة اإلسكارس على جسمك فإنها تؤدي إلى 02

الصحة.بالجرب.أ

المرض.دالتقمل.ج

 :عالقات بين مكونات النظام البيئي علىنستدل من وجود  02

 تلوثالكائناتالحية.ب ضماناستمرارالحياة.أ

 قضاءالكائناتالحيةعلىالغيرحية.د انعدامالحياة.ج

 :ُسمي النبات بالعنصر المنتج في السلسلة الغذائية بسبب17

اعتمادهعلىنفسهفيانتاجغذائه.بانتاجهللثمار.أ

أوراقهالخضراء.داستخدامهفيالغذاء.ج

الحظت أمل أثناء مشاهدتها لفيلم ثقافي، أن األسود تتغذى على الغزالن فقط، برأيك النتيجة المتوقعة  01
 :لذلك هي

 تعيشبقيةالحيواناتفيأمان.ب الغزالنترحلمنالمكان.أ

 يستمرهذاالنوعمنالغزالن.د تنقرضالغزالن.ج

 : عالقة تجمع بين كائنين تسبب ضرًرا للعائل ُتسمى 02

تطفل.بافتراس.أ

تبادلمنفعة.دتجمع.ج

 :السبب الرئيس الستخدام المبيدات الحشرية هو 71
تشغيلاأليديالعاملة.بتنقيةالهواء.أ
القضاءعلىاآلفاتالزراعية.دالحصولعلىالمال.ج
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 :ُمنتج وُمستهلك فإننا نتوقع انتقال الطاقة الغذائية في السلسلة الغذائية وفق الترتيب إذا كان لدينا 70

مستهلكأول–مستهلكثاني–منتج.بمستهلكثاني–مستهلكأول–منتج.أ

مستهلك–منتج.دمستهلكثاني–منتج–مستهلكأول.ج

 :ِمن رأيك أي من المواقف التالية ُتعبر عن سلوك إيجابي نحو البيئة 77

اإلكثارمناستخدامالمبيداتالحشرية.ببناءالمصانعبالقربمنالمنازل.أ

حرقالنفاياتفيالغابة.دإقامةالمحمياتالطبيعية.ج

 :عند تواجد أكثر من ُمنتج في السلسلة الغذائية فإننا نتوقع وجود 74

سلسلتينغذائيتين.بسلسلةغذائيةواحدة.أ

عدموجودسلسلةغذائية.دشبكةغذائية.ج

 :أتوقع أن التنوع الحيوي في البيئة يؤدي إلى 73

زيادةالزحفالعمراني.بانجرافالتربة.أ

تحسينالتربة.دمنعإنتشاراألمراض.ج

 :تمثل العالقة بين الكائنات الحية القوية والضعيفة في الحصول على الغذاءعالقة 72

تطفل.بافتراس.أ

حماية.دتجمع.ج
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 (2)ملحق رقم 

 اختبار مهارات التفكير الناقد في صورته النهائية
 غــــــــــــزة  –الجامعـــــــة االســالمية 

 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

 كليــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــة 

 تخصص منـــــــاهج وطـــــرق تــدريس
 لدى تلميذات الصف الرابع األساسي والحياةاختبار مهارات التفكير الناقد في مادة العلوم 

 عزيزتي التلميذة: 

علىالتفكيرالناقد،فيمهارات االستنتاج،التفسير،)هذااالختباريهدفإلىقياسقدرتك 
المناقشات تقييم باالفتراضات، البدء(التنبؤ قبل بدقة التعليمات قراءة منك  نطلبه والذي ،

.باإلجابة
 تعليمات االختبار: 

 فقرة"25"االختبارمنيتكون.
 دقيقة"45"زمناالختبار. 
 قراءةكلموضوعقراءةجيدةومتأنيةقبلاإلجابةعناألسئلة. 
 إجابةواحدةمنبيناالختيارات أنتختار  .عليك 
 بذلك  .التبدئياالجابةقبلأنيؤذنلك 

 العلمي، البحث لخدمة االختبار هذا بأن الباحثة ت ذكركم الختام فيوفي عالقة له وليس
 .المادةك التأثيرعلىدرجات

المثالالتالييوضحكيفيةاالجابةعلىأسئلةاالختبارو

 :أتوقع أن النظافة الشخصية تؤدي إلى. 0

 ُتلحق الضرر باإلنسان. ب   وقف نمو الطفيليات.  أ  

 االصابة بالطفيليات. د   تدعم عالقة الطفيليات. ج 

 األمنيات لِك بالتوفيقمع أطيب 
 نجالء عمر صقر/ الباحثة

 أ
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 :اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية رِ ااخت

 :شعاًرا للكشافة ألنها( سوسنة فقوعة)ُتستخدم زهرة  0

 شكلهامختلف.ب نبتةفلسطينيةمعتمدة. أ  

 صغيرةالحجم.د لونهاجميل.ج

 :نطلق على القرية نظاًما بيئًيا ألن 7

 يتوفرفيهاالنباتوالحيوانوالماءوالهواء.ب عددسكانهاقليل.أ

يوجدفيهاحيواناتوطيور.د يعملسكانهابالزراعة.ج

 

 :أتعّلم من حياة النمل جميع ما يلي عدا صفة 4

 النظام.ب الكسل.أ

 المثابرة.د التعاون.ج

 :ُيعد نبات صائد الحشرات مفترًسا ألنه 3

 يتغذىعلىالحشرات.ب الحشراتتعيشعليه.أ

 ط فيل.د الحشراتتتغذىعلىالنبات.ج

 :في ضوء دراستك لدرس التنوع الحيوي فإننا نستنتج أن المنتج في السلسلة الغذائية يكون  2

 الحيواناتالصغيرة.ب الطيور.أ

 الحيواناتالمفترسة.د النبات.ج

 :...................................................................................المدرسة

 :...............................الصف :........................................االسم
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 :العالقة بين القرادة والحصان تنتج عنتتوقع أن  2

التطفل.بمساعدةالحصانللقرادة.أ

قتلالحصانللقرادة.دالصداقةبينهما.ج

 :حاكمي أي من المظاهر التالية ُتمثل نظاًما بيئًيا 2

 البحرالميت.ب اإلنسان.أ

 مدينةاأللعاب.د الغابة.ج

 :تدوير اإلنسان لورق الكتب والكراسات القديمةأتوقع عند إعادة  1

 االستفادةمنهافيصناعةموادأخرىمفيدة.ب زيادةنسبةالحرائقفيالبيئة.أ

 جمًعا+ب.د تلوثالتربةوالهواءالجوي.ج

 :العالقةإذا رأيت طالًبا يعتمد على زميله المجتهد في حل االختبار، فما رأيك في مثل هذه  2

 إهمال.ب تطفل.أ

 مثابرة.د تعاون.ج

 :من خالل فهمك لمفهوم التنوع الحيوي، أي مما يلي يعتبر نمًطا من أنماط التنوع الحيوي  01

تنوعالنباتات.بتنوعالحيوانات.أ

بمًعا+أ.دتنوعمظاهرالسطح.ج

 :لــسبب تجمع قطيع الغزالن مع بعضها 11

حمايةصغارها.باإلعتداءعلىغيرها.أ

باستقاللية.دحرمانالحيواناتاألخرىعنطعامها.ج العيش 

 :أتوقع سبب تسمية الكائن الطفيل بهذا االسم ألنه 07

ي شبهالطفل.بيطفوفوقالكائناآلخر.أ

يتضررمنالعالقة.دي لحقالضرربالكائناآلخر.ج
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 :نستدل من وجود عالقات بين مكونات النظام البيئي على 04

 تلوثالكائناتالحية.ب ضماناستمرارالحياة.أ

 قضاءالكائناتالحيةعلىالغيرحية.د انعدامالحياة.ج

 :ُسمي النبات بالعنصر المنتج في السلسلة الغذائية بسبب13

اعتمادهعلىنفسهفيانتاجغذائه.بانتاجهللثمار.أ

أوراقهالخضراء.داستخدامهفيالغذاء.ج

الحظت أمل أثناء مشاهدتها لفيلم ثقافي، أن األسود تتغذى على الغزالن فقط، برأيك النتيجة المتوقعة  02
 :لذلك هي

 تعيشبقيةالحيواناتفيأمان.ب الغزالنترحلمنالمكان.أ

 يستمرهذاالنوعمنالغزالن.د تنقرضالغزالن.ج

 : عالقة تجمع بين كائنين تسبب ضرًرا للعائل ُتسمى 02

 تطفل.ب افتراس.أ

تبادلمنفعة.د تجمع.ج

 :السبب الرئيس الستخدام المبيدات الحشرية هو 02

تشغيلاأليديالعاملة.بتنقيةالهواء.أ

القضاءعلىاآلفاتالزراعية.دالحصولعلىالمال.ج

 :ُمنتج وُمستهلك فإننا نتوقع انتقال الطاقة الغذائية في السلسلة الغذائية وفق الترتيب إذا كان لدينا 01

مستهلكأول–مستهلكثاني–منتج.بمستهلكثاني–مستهلكأول–منتج.أ

مستهلك–منتج.دمستهلكثاني–منتج–مستهلكأول.ج

 :ِمن رأيك أي من المواقف التالية ُتعبر عن سلوك إيجابي نحو البيئة 02
اإلكثارمناستخدامالمبيداتالحشرية.ببناءالمصانعبالقربمنالمنازل.أ
حرقالنفاياتفيالغابة.دإقامةالمحمياتالطبيعية.ج
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 :عند تواجد أكثر من ُمنتج في السلسلة الغذائية فإننا نتوقع وجود 71

سلسلتينغذائيتين.بسلسلةغذائيةواحدة.أ

عدموجودسلسلةغذائية.دشبكةغذائية.ج

 :أتوقع أن التنوع الحيوي في البيئة يؤدي إلى 70

زيادةالزحفالعمراني.بانجرافالتربة.أ

تحسينالتربة.دمنعإنتشاراألمراض.ج

 :تمثل العالقة بين الكائنات الحية القوية والضعيفة في الحصول على الغذاءعالقة 77

تطفل.بافتراس.أ

حماية.دتجمع.ج
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 (2)ملحق رقم 

 التفكير الناقدمفتاح اإلجابة النموذجية عن أسئلة اختبار مهارات 

 د ج ب أ رقم السؤال

0 ×     

7  ×    

4   ×   

3    ×  

2 ×     

2  ×    

2   ×   

1  ×    

2   ×   

01  ×    

00 ×     

07    ×  

04  ×    

03   ×   

02    ×  

02 ×     

02  ×    
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 د ج ب أ رقم السؤال

01   ×   

02  ×    

71    ×  

70 ×     

77   ×   

74   ×   

73    ×  

72 ×     
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 (2)ملحق رقم 

 اختبار مهارات التفكير الناقدتوصيف أسئلة 

 العدد األسئلة المهارة م

7 1،5،7،12،18،19،25 االستنتاج 0

5 2،8،14،17،21 التفسير 7

7 4،6،11،13،21،24،23 التنبؤ باالفتراضات 4

8 3،9،11،15،16،22 تقييم المناقشات 3
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 (1)ملحق رقم 

 سكامبر وأوراق العمل الخاصة بهدليل المعلم لتوظيف نموذج 
 غــــــــــزة  –الجامعـــــــة االســالمية 

 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

 كليــــــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــة 

 صص منـــــــاهج وطـــــرق تدريستخ

 
 ها هللا / حفظه  .............: ..............................................ة/ السيد

 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، وبعد

 تحكيم دليل المعلم: الموضوع 

صمناهجوطرقتقومالباحثةبدراسةتكميليةللحصولعلىدرجةماجستيرفيتخص
:التدريستحتعنوان

الناقد في مادة العلوم والحياة لدى فاعلية برنامج قائم على نموذج سكامبر في تنمية مهارات التفكير "
 "لميذات الصف الرابع األساسي بغزةت

ومن أجل ذلك قامت الباحثة بإعداد دليل ارشادي للمعلم لتنمية مهارات التفكير الناقد  في وحدة 
 .الرابع األساسيالتنوع الحيوي والبيئة الفصل الدراسي الثاني للصف 

 :تحكيم المادة العلمية، نرجو تحديدلذا نرجو من سيادتكم التكّرم لقبول 
 مدى صالحيته للتطبيق على تلميذات الصف الرابع األساسي. 
 مدى مالءمة مكوناته ألهداف البحث ولطبيعة الوحدة الدراسية المراد تطبيقها . 
  اللغوية لألسئلةالصحة العلمية و. 
 اإلضافة أو التعديلف أو إمكانية الحذ. 

 وعظيم امتناني ،، و تقبلوا فائق شكري واحترامي

 نجالء عمر صقر : الباحثة 

 بيانات المحكم
 .......................................:......التخصص ..............:............................االسم

 ...................................: .......مكان العمل ...............................: الدرجة العلمية
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 (2)ملحق رقم

 دليل المعلم

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ــــــــزة ــغــ –الجامعـــــــة االســالمية 

 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا                      

 ـــــــــة ـــكليــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــ

 دريســتتخصص منـــــــاهج وطـــــرق 
 دليل المعلم

لفاعليةبرنامجقائمعلىنموذجسكامبرفيتنميةمهاراتالتفكيرالناقدفيمادةالعلوموالحياة
لدىتلميذاتالصفالرابعاألساسيبغزة



 :من إعداد الباحثة

 نجالء عمر عبد القادر صقر


 :تحت إشراف

 صالح الناقة. د.أ

 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم




 للعام الدراسي

2016- 2017 
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 : عزيزي المعلم

باستخدام األساسي الرابع للصف الناقد التفكير مهارات لتدريس إرشادي دليل يديك بين
نموذجسكامبر،حيثي قدمالخطواتالتفصيليةلكيفيةتناولمهاراتالتفكيرالناقدالمتضمنةفي

خطوات من مجموعة وفق والبيئة الحيوي التنوع الباحثةوحدة أعدته حيث سكامبر، نموذج
بعنوان والتي دراستها تطبيق إجراءات فاعلية برنامج قائم على نموذج سكامبر في " ضمن

 ."تنمية مهارات التفكير الناقد في العلوم والحياة لدى تلميذات الصف الرابع األساسي

:ويتضمنالدليلمايلي
.الخطةالزمنيةالمقترحة:أوالً 
.تحديداألهدافالعامةللوحدة:ثانًيا
.فكرةعامةعننموذجسكامبر:ثالًثا
.فكرةعامةعنالتفكيرالناقد:رابًعا
:تخطيطدروسمنالوحدةوفًقالنموذجسكامبر،ويتضمنالعناصرالتالية:خامًسا

.عنوانالدرس -
.عددالحصصالمقترحةللتدريس -
.األهدافالسلوكيةلكلدرس -
.لبنوداالختباريةاألساسيةواالمتطلبات -
.األدواتالتعليميةالوسائلو -
ا - وتشملخطة الدرس، في لسير و: األنشطة الخبرات والمتعلمد" المعلم ور طرقو"

.التدريس
.(قبلي،تكويني،ختامي:)بأنواعهالتقويم -
.أوراقالعمل -

 

 

 

 

 



311 
 

 في الوحدة المختارة باستخدام نموذج سكامبرالخطة الزمنية المقترحة لتنمية مهارات التفكير الناقد : أواًل 

 عدد الحصص العنوان الدرس

 2 التنوعالحيوي األول

 2 النظامالبيئي الثاني

 8 العالقاتالحيوية الثالث

 3 السلسلةالغذائية الرابع

 2 اإلنسانوالبيئة الخامس

 2 أسئلةإثرائية 

 2 أسئلةالوحدة 

 21 المجموعالكلي 

 :تحديد األهداف العامة للوحدة : ثانًيا 

.ي توصلإلىمفهومالتنوعالحيوي،وأهميتهفيفلسطين -
.يستنتجمفهومالنظامالبيئيومكوناته -
.يكتشفالعالقاتالحيويةبينالكائناتالحيةمعإعطاءأمثلةعليها -
.يبنيسالسلغذائيةصحيحةمتتبًعاانتقالالطاقةفيالنظامالبيئي -
.اإلنسانفيحمايةالتنوعالحيوي،وفيالحفاظعلىالبيئةفيفلسطينيوضحدور -
إيجابيةللحفاظعلىالتنوعالحيويوالبيئة - .ي نمياتجاهات 
 :فكرة عامة عن نموذج سكامبر : ثالًثا 

 التعريف بنموذج سكامبر : 

التحفيزيةةتطويراألفكارالتيتعتمدعلىاألسئلسكامبرأداةمنأدواتالتفكيرويعتبر
تعززمجموعةكبيرةمنالمعالجاتالذهنيةالمرتبطةبالتفكيرمماتسهمالموجهة،فهيتشجعو

أصيلةوجديدةالية،كماأنهاتؤديإلىأفكارونتاجاتمفيدةوفيتحسينقدراتالمتعلمينالخي
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اخلالغرفواختراعاتحديثةوحلالمشكالت،وي عدهذاالنموذجذافاعليةلحلالمشكالتد
.الصفيةوخارجها

 قائمة نموذج سكامبر لتوليد األفكار: 
ما: Substituteاالستبدال  .0   .التفكيرفياستبدالجزءمنالمنتجأوالعمليةلشي 
 ماالمفترضاستبداله..ماالذينستبدلهليتحولإلىشيءآخر؟: األسئلة النمطية

؟  .وموادأخرى؟هليمكننياستخدامعناصر..فيهذاالشي 
لجعله: Combineالدمج  .2 العملية أو المنج من أكثر أو جزئيين دمج في التفكير

 .شيًئاجديًدايعملبشكلأفضل،ويوفرالوقتوالجهد
  ما..ماالمخلوطأوالتشكيلةأوالمجموعةالتييمكننيدمجها؟: األسئلة النمطية

مع..األفكار،واألغراض،والحداتالتييمكننيدمجها؟ هليمكندمجهذاالشي 
 .شيءآخرإلنتاجشيءجديدذيمفعولأفضل؟

لمالئمة: Adaptالتكييف  .4 ؛ المشكلة لحل موجودة؛ أفكار تطابق في التفكير هو
 .غرض،أوظرفمحدد

 أن: األسئلة النمطية يمكنني التي العمليات ماهي ؟ مشابهلذلك شئ هناك هل
 ختلفةالتيمنالممكنأنأضعأفكاريفيها؟أتبناها؟ماهيالمضامينالم

كل Magnify/Modifyالتعديل / التصغير / التكبير  .3 أو جزء تغيير في التفكير
.أجزاءالمنتجأوالعملية،أوتحويرهابأسلوبغيرشائع

 يمكنني: األسئلة النمطية الذي اآلخر الشكل أو الحركة أو اللون أو المعنى ما
 .أضيفهليؤدينفسالوظيفة؟ماالذي..تعديله؟

ألغراض: Other usesاالستخدامات األخرى  .5 الشي  استخدام كيفية في التفكير
.أخرىغيرتلكالتيوضعتمنأجلهاأصاًل

 األسئلة النمطية : هذا؟ في تستخدم التي الجديدة األساليب ما يمكن.. هذا هل
أخرى؟ أماكن في استخدامه وت.. ذلك تستخدم مدى أي الستخداماتإلى عدله

.أخرى؟
العملية،: Eliminateالحذف  .8 أو المنتج من أجزاء ذفت ح  إذا يحدث فيما التفكير

.وتدارسمايمكنحدوثهفيذلكالموقف
 ماالذييمكننياجعله..ماالذييمكنحذفهأوالتخلصمنه؟: األسئلة النمطية

 .أصغر،أوأطول؟ماالذيأعملهلكييكونأصغر،أوأقل،أو..مبسًطا؟
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عملت: Rearrange/ Reverseالعكس واعادة الترتيب  .7 إذا يحدث فيما التفكير
.أجزاءالمنتجأوالعمليةبشكلعكسيأواختلفتبشكلتتابعي

 يجبإعادةترتيبه؟: األسئلة النمطية مااألنماطأوالتصورأوالتتابع..ماالذي
ما..الوظائفالسالبةوالموجبةللشيء؟هليمكنتغيير..الذياستطيعأنأعدله؟

األدوارالتييمكنعكسها؟

 دور المعلم أثناء توظيف نموذج سكامبر : 
يشجعالمتعلمينعلىاستخدامخيالهم،والتعبيرعنأفكارهمحرية،والتأملفيهابعد -

.كلخطوةمنخطواتتطبيقالدرس
التحفيزية - التساؤالت استخدام على المتعلمين كليدرب في األفكار لتوليد المشجعة

.مكونمنمكوناتسكامبر
أفكار - وانتقاد التحيز، وعدم األفكار، وتبادل التعاوني، العمل على المتعلمين يشجع

.البعض
.يستجيبألسئلةالمتعلمينوأفكارهم،ويتقبلأفكارهماالبتكارية -
.يتيحالفرصةللمتعلمينتقويمأعمالهموأعمالزمالئهم -
منحل،يصمم - أكثر الكتاب،ويعرضمشكالتلها مادة عن خارجيةويخرج أنشطة

.ويحفزهمعلىصياغةالمشكالتبصورةدقيقة
.يعملعلىتنظيمالوقتالتعليميلتوفيرفرصالتدريبالمناسب -
الحلول - لتوليد التطبيق أثناء سكامبر نموذج مخطط استخدام على المتعلمين يدرب

 .الجديدة
 في نموذج سكامبر دور المتعلم: 

.باحثعنالمعلوماتوقديكونمصدًرالها -
.يشاركبفاعليةفيعرضاألفكار -
.يبادرللقيامباألعمال -
.ينقلخبراتهإلىمواقفمشابهة -
.ذوعملتعاونيجماعي -
يختارمايناسبمنمكوناتنموذجسكامبرلتنفيذالحلوطرحأكبرعددمناألفكار -

.الجديدةوالمبتكرة
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 :فكرة عامة عن التفكير الناقد: رابًعا 

  مفهوم التفكير الناقد: 

كتمييز المعرفية واالستراتيجيات العمليات من مجموعة يتضمن تأملياستداللي تفكير هو
والمعتقدات اآلراء فحص بهدف ،واالستنتاج؛ االستنباط الحجج، تقويم التفسير، االفتراضات،

ا واالدعاءات والبراهين أوواألدلة مشكلة حل أو ما، حكم إصدار عند إليها االستناد يتم لتي
.اتخاذقرار

  مهارات التفكير الناقد 

 التعريف اإلجرائي للمهارة المهارة م

1
مهارة 
االستنتاج

الى العام من لالنتقال ومعلومات معارف من نملكه ما فيها نستخدم التي العقلية القدرة
.الخاص

مهارة  7
التفسير

.علىتحديداالفتراضاتالتيتصلحكحلمشكلةأورأيفيالقضيةالمطروحةالقدرة

4 
 مهارة التنبؤ 
باالفتراضات

القدرةعلىالتمييزبينمواطنالقوةوالضعفككلإلعطاءتبريراتواستخالصنتيجةفي
.ضوءالوقائعالموجودةالتييقبلهاالعقل

 مهارة تقييم 3
المناقشات 

القدرةعلىمعرفةالعالقاتبينوقائعمعينةتعطىله،بحيثيمكنأنيحكموتتمثلفي
بغض ال أو الوقائع هذه من تمامًا مشتقة ما نتيجة كانت إذا ما المعرفة هذه ضوء في

النظرعنصحةالوقائعالمعطاةأوموقفالفردمنها
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 وفيما يلي نماذج لتخطيط الدروس المتسهدفة وفقًا لخطوات نموذج سكامبر

 :التاريخ :اليوم حصتان: الزمن التنوع الحيوي : الدرس األول

 الهدف العام: أوالً 

تتوصلإلىمفهومالتنوعالحيوي،وأهميتهفيفلسطين

 :األهداف السلوكية: ثانياُ 

 .تميزاالختالفبينالنباتات -
 .تستنتجمفهومالتنوعالحيوي -
 .ت ميزاالختالفبينالحيوانات -
 .تستنتجسبباتخاذزهرةسوسنةفقوعهشعاًراللكشافة -
 .تبحثعنأسبابالتنوعالحيويالمميزفيفلسطين -
 .تذكرأهميةالتنوعالحيويفيفلسطين -
 .ت ميزاالعتداءاتالتييتعرضلهاالتنوعالحيوي -

 :الوسائل التعليمية: ثالثاً 

السبورة،الكتابالمدرسي،صور،أوراقالعمل

 :طريقة عرض الدرس: رابعاً 

:التهيئةوالتقويم:الخطوةاألولى

 المتطلب األساسي

ت عددنباتاتفيفلسطين

 ت عددحيواناتفيفلسطين

 البند االختباري 

:أكملي

 فلسطين في تنمو التي النباتات من و.........
.............و.............

..................منالحيواناتالتيتعيشفيفلسطين
 .................و

 : التهيئة الحافزة

:يتممنخالللعبةمسرحالعرائس: نشاط سمعي

 !!م نأنانباتجبليليرائحةعطرةويستخدمنيالناسبكثرةفيالبيوت

(التنوعالحيوي)االستماعإلىإجاباتالطالباتثمالتوصلمعهنإلىموضوعالدرسوهو
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 :المعلومات األساسية: الثانيةالخطوة 

األهداف 
 السلوكية

 التقويم اإلجراءات واألنشطة

 دور الطالبة دور المعلمة

تتنبأ بمفهوم 
 التنوع الحيوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتميز االختالف 
 بين النباتات

 

 
 

ُتفسر سبب 
اتخاذ زهرة 
سوسنة فقوعة 
 شعاًرا للكشافة

 

 

 

ُتميز االختالف 

 .. ما هي األفكار التي يثيرها مفهوم التنوع الحيوي بمخيلتك 

 أكتبي جميع األفكار

 

 :تعرض المعلمة لوحة بالصور التالية وتناقش

 
 هل جميع النباتات لها لون واحد؟

 سّمي النباتات الموجودة في الصور؟

 بماذا تختلف النباتات في الصور ؟

 .......................االختالف في النباتات ُيسمي

 

ُتشير المعلمة إلى الصورة األولى بأنها لها مكانة مختلفة 
 لماذا؟ .. عن باقي األزهار بأنها اُتخذت شعاًرا للكشافة

 

 :تعرض المعلمة لوحة بالصورة التالية وتناقش

 

تدون األفكار 
المقترحة في 
 كراستها

 

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
األسئلة 
المطروحة 

أثناء العرض 
 في كراستها

 

ُتدون إجابة 
السؤال في 
 كراستها

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
األسئلة 
المطروحة 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة

 

 

 

 

 

مالحظة 
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 بين الحيوانات

 

 

 

 

تستنتج مفهوم 
 التنوع الحيوي 

 

 

 

 

 

تبحث عن 
أسباب التنوع 
 الحيوي 

 

تستنتج أهمية 
 التنوع الحيوي 

 

 

ُتميز 
االعتداءات 
التي يتعرض 

التنوع  لها
 الحيوي 

 هل جميع الحيوانات لها شكل واحد؟

 هل جميع الحيوانات لها جسم واحد؟

 ّسمي الحيوانات الموجودة في الصورة؟

 .......................ختالفات في الحيوانات ُيسمىاال

 

ترسم المعلمة شكاًل توضيحًيا للتنوع الحيوي من أفواه 
 التلميذات 

 

 

 

 

 

انظري إلى المخطط جيًدا ما أسباب هذا التنوع في فلسطين 
 ؟

 للغذاء لنا؟ما هو المصدر الرئيسي  -
 ما هي فوائد النباتات؟ -
ماذا ينتج عن المحافظة على أنواع مختلفة من  -

 الحيوانات؟
 ما هي فوائد الحشرات؟ -

 

تناقش المعلمة مع التلميذات صور اعتداءات اليهود على 
التنوع الحيوي بفلسطين وهذه االعتداءات تؤثر سلبًا على 

 .التنوع الحيوي 

على النظام  أذكري صور من اعتداءات اليهود -
 البيئي 

 

أثناء العرض 
 في كراستها

 

 

 
 

ُتشكل مخطط 
مفاهيمي ُيعبر 
عن مفهوم 
 التنوع الحيوي 

 

 

 

تتنبأ بأسباب 
التنوع الحيوي 
وُتدونها في 
 كراستها

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
السؤال في 
 كراستها

 

مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 
 

مالحظة 
مدى دقة 
 اإلجابة

 

 

 
 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 



 التنوع  الحيوي

 تنوع الحيوانات تنوع النباتات
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 :عرض األفكار واإلجابات: : الخطوة الثالثة

 :تنفذ المعلمة هذه الخطوة من خالل اإلجراءات التالية

.تقسيمالتلميذاتإلىمجموعات -
.منحالتلميذاتفرصةفيحدوددقيقتينلمناقشةالمطلوب -
.دارمعزميالتهنفيالنقاشتشجيعالتلميذاتعلىإعطاءاألفكاروالحلولفيضوءما -
.تقييمالتواصلوالتفاعلبينالمتعلماتفيأخذالمالحظاتمنبعضهنالبعض -
على - التلميذات تشجيع خالل من واإلجابات األفكار وعرض التفكير على التلميذات المعلمة تشجع

صلإلىإجابةاإلجابةعنالسؤالمنخاللالمناقشةمعبعضهنالبعضوطرحاألفكارحولهللتو
.صحيحةوتوجهنلضرورةالتفاعلالمباشر

تلميذة - لكل اإلصغاء وضرورة الوقت إدارة لحسن وتنبيههن إنجازه، منهن بالمطلوب الطالبات تذكير
بكلنشاطفيأثناءعرضماتوصلتإليهمنأفكار،ثمالتعاون،والتشارك،وتبادلاألفكارووجهات

.هدافمنكلنشاطالنظر؛للتوصلإلىتحقيقاأل
على - االتفاق وعند المطروحة الفكرة حول االجابات وكتابة األنشطة تنفيذ في للبدء التلميذات توجيه

.االجاباتيتمتدوينهافيورقةالعمل
.تسجيلاالجاباتالمتفقعليهاعلىالسبورة -

 بنود قائمة سكامبر لتوليد األفكار

 اإلجابات المتوقعة األفكارتساؤالت سكامبر لتوليد  بنود القائمة

 (:0)نشاط رقم التجميع

من خالل فهمك لدرس التنوع الحيوي، قومي 
 بتجميع جميع األفكار التي ُتعبر عن هذا المفهوم

 - تنوع النباتات

 -تنوع الحيوانات 

جميع أشكال الحياة  -
على سطح األرض في 

 مساحة معينة

 (:7)نشاط رقم االستبدال

الحديقة فُأعجب بزهرة سوسنة ذهب أحمد إلى 
فقوعة فحينما سأله المعلم لماذا اعتبرنا زهرة 
سوسنة فقوعة شعاًرا للكشافة فأجاب ألن لونها 
جميل وشكلها جذاب فلو أردت استبدال إجابة أحمد 

 الخاطئة بإجابة صحيحة فماذا ُتجيبي؟

تستنتج بأن إجابة أحمد  -
ألنها النبتة .. خاطئة 

   يةالوطنية الفلسطين
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 (:4)نشاط رقم التعديل

يظن بعض الناس بأنه ال أهمية للتنوع الحيوي في 
البيئة، ولكن من خالل ما سبق مالحظته أصبح 

 ..لدينا موسوعة علمية 

عزيزتي اجمعي أفكارك لتعدلي التصور الخاطئ لمن 
 حولك

 

للتنوع الحيوي أهمية 
 :عظيمة في البيئة فهو

مصدر للغذاء والمواد  -
األولية للصناعات الغذائية 

 .والدوائية

يسهم هذا التنوع في  -
تحسين التربة وتثبيتها 
وحمايتها من عوامل 

 .التعرية

مصدًرا النتاج سالالت  -
محسنة من خالل عمليات 
تطوير وتحسين نوعية 
 .النباتات والحيوانات

 (:3)نشاط رقم الحذف

ماذا تتوقعي أن يحدث لو قام االنسان بقطع جميع 
 األشجار الموجودة في البيئة ؟

 برأيك هل هذا سلوك إيجابي أم سلوك سلبي؟ -

 (:2)نشاط رقم

ماذا تتوقعي أن يحدث لو قام االنسان بصيد جميع 
 الطيور في مواسم تكاثرها؟

 برأيك هل هذا سلوك إيجابي أم سلوك سلبي؟ -

 (:2)نشاط رقم

قومي بحذف التصرفات التي ال تنتمي إلى  -
 :اليهود على التنوع الحيوي إعتداءات 

 -سرقة المياه -إنشاء جدار الفصل العنصري 
 –تسريب مياه المجاري الى البحر  -اغالق المعابر
 اعتقال المتظاهرين

برأيي هذا سلوك سلبي، 
وأتوقع زيادة نسبة ثاني 
أكسيد الكربون و نقصان 
كمية األكسجين مما يؤدي 

 إلى تلوث الهواء

 

 

 برأيي هذا سلوك سلبي،
وقع انقراض الطيور وأت

 .وعدم تكاثرها

 

نتوقع حذف التصرفات 
 :التالية

غالق المعابر، اعتقال ا
 المتظاهرين
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 :عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الرابعة

تتم عملية التقويم لكل ما تم حتى اللحظة، مع استخدام التقويم بهدف التشخيص ال بهدف إصدار حكم نهائي 
 ألنه يعوق 

تدفق األفكار وتكون عملية التقويم البنائي والختامي من خالل األسئلة المتنوعة مع التركيز على استمرار 
مهارات التفكير الناقد والعمليات العقلية كاالستنتاج، والربط، والتحليل ثم انتقاء االجابات الصحيحة ووضعها 

ما تم دراسته عن التنوع  على السبورة ، وتطلب المعلمة من كل مجموعة تصميم مخطط إبداعي تلخص
 .الحيوي 

 غلق الدرس: خامساً 

ماذا : المهرج الصغير: لعبة تربوية
 تعلمت من الدرس؟

 نشاط بيتي: سادساً 

 43ص ( 7)أجب عن نشاط رقم 
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 :التاريخ :اليوم حصتان: الزمن النظام البيئي: الدرس الثاني

 الهدف العام: أوالً 

.البيئييستنتجمفهومالنظام

 .يستنتجمكوناتالنظامالبيئي

 :األهداف السلوكية: ثانياُ 

.تتنبأبمفهومالنظامالبيئي -
.ت عددالمكوناتالحية -
.ت عددالمكوناتالغيرحية -
.تكتشفالعالقةبينالمكوناتالحيةوالمكوناتالغيرحية -
.تستنتجمفهومالنظامالبيئي -
 .ت حاكمأنظمةبيئيةفيفلسطين -

 :الوسائل التعليمية: ثالثاً 

السبورة،الكتابالمدرسي،صور،أوراقالعمل

 :طريقة عرض الدرس: رابعاً 

:التهيئةوالتقويم:الخطوةاألولى

 المتطلب األساسي

ت عددكائناتحية

ت عددمكوناتغيرحية

 البند االختباري 

:أكملي

 تعرفها التي الحية الكائنات من و.........
................و.............

تعرفها التي الحية غير المكونات من
.................و..................

 : التهيئة الحافزة

:يتممنخالللعبةمسرحالعرائس:نشاط سمعي

لجمال - مهمة وتعتبر الصناعات من العديد في االنسان منها يستفيد والحيوان لإلنسان غذاء أنا م ن
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 .....................الطبيعة

رائحة - وال لون وال طعم ال لي ليس بدوني العيش الناس يستطيع وال الحياة أساس أنا م ن
........................ 

 (النظام البيئي)االستماعإلىإجاباتالطالباتثمالتوصلمعهنإلىموضوعالدرسوهو

 :المعلومات األساسية: الخطوة الثانية

األهداف 
 السلوكية

 التقويم اإلجراءات واألنشطة

دور  دور المعلمة
 الطالبة

تتنبأ بمفهوم 
 النظام البيئي

 

 

 

 

 

 

ُتعدد 
المكونات 
 الحية

ُتعدد 
المكونات 
 الغير حية

 

 

تكتشف 
العالقة بين 
المكونات 

أكتبي .. ما هي األفكار التي يثيرها مفهوم النظام البيئي بمخيلتك 
 جميع األفكار

 

 

 :تعرض المعلمة لوحة بالصور التالية وتناقش

 
 عددي أسماء المكونات الحية في الصورة؟

 

 عددي أسماء المكونات غير الحية في الصورة؟

 

 

 

 والمكونات الغير حية؟هل يوجد عالقة بين المكونات الحية 

ما الغرض من العالقات التي تنشأ بين المكونات الحية والمكونات 
 الغير حية؟

تدون 
األفكار 
المقترحة 
 في كراستها

 

 

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
األسئلة 
المطروحة 
أثناء 

العرض في 
 كراستها

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

مالحظة 
مدى دقة 
 اإلجابة



313 
 

الحية 
والمكونات 
 الغير حية 

 

تستنتج 
مفهوم النظام 
 البيئي

 

 

 

 

 

ُتحاكم أنظمة 
بيئية في 
 فلسطين

 

 

 

 ترسم المعلمة شكاًل توضيحًيا للتنوع الحيوي من أفواه التلميذات 

 

 

 

 

 

 
 على أنظمة بيئية في فلسطين؟أعطي أمثلة 

 

 

 

ُتشكل 
مخطط 
مفاهيمي 
ُيعبر عن 
النظام 
 البيئي

 

 
 

ُتدون إجابة 
السؤال في 
 كراستها

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة

 

 

 

 

 

 

 

 :تنفذ المعلمة هذه الخطوة من خالل اإلجراءات التالية: عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الثالثة

.تقسيمالتلميذاتإلىمجموعات -
.منحالتلميذاتفرصةفيحدوددقيقتينلمناقشةالمطلوب -
.علىإعطاءاألفكاروالحلولفيضوءمادارمعزميالتهنفيالنقاشتشجيعالتلميذات -
.تقييمالتواصلوالتفاعلبينالمتعلماتفيأخذالمالحظاتمنبعضهنالبعض -
على - التلميذات تشجيع خالل من واإلجابات األفكار وعرض التفكير على التلميذات المعلمة تشجع

بعضهنالبعضوطرحاألفكارحولهللتوصلإلىإجابةاإلجابةعنالسؤالمنخاللالمناقشةمع
.صحيحةوتوجهنلضرورةالتفاعلالمباشر

لكلتلميذة - اإلصغاء الوقتوضرورة لحسنإدارة الطالباتبالمطلوبمنهنإنجازه،وتنبيههن تذكير
ووجهاتبكلنشاطفيأثناءعرضماتوصلتإليهمنأفكار،ثمالتعاون،والتشارك،وتبادلاألفكار

.النظر؛للتوصلإلىتحقيقاألهدافمنكلنشاط
االتفاقعلى - الفكرةالمطروحةوعند االجاباتحول األنشطةوكتابة توجيهالتلميذاتللبدءفيتنفيذ

.االجاباتيتمتدوينهافيورقةالعمل

 بنود قائمة سكامبر لتوليد األفكار

 النظام البيئي

 مكونات غير حية مكونات حية

 لضمان استمرار الحياة
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 اإلجابات المتوقعة تساؤالت سكامبر لتوليد األفكار بنود القائمة

 (:0)نشاط رقم التجميع

من خالل فهمك لدرس النظام البيئي، قومي بتجميع جميع 
 األفكار التي ُتعبر عن هذا المفهوم

جزء من البيئة  -
يحتوي على مجموعة 
من األحياء 
والجمادات ترتبط فيما 
 .بينها بعالقات

جزء من البيئة  -
يحتوي على الماء 
 والهواء والنبات

 (:7)نشاط رقم التعديل

 (:7)نشاط رقم

يظن بعض الناس بأن االكثار من استخدام المبيدات 
 ..الحشرية سلوك إيجابي للبيئة وللمكونات الحية

قومي بتعديل هذا التصور لمن حولك مع بيان السبب 
 .المقنع

تبدي رأيها بأنه  -
 .سلوك سلبي

تجيب بأن االكثار  -
من استخدام 
المبيدات الحشرية 

ضر بالبيئة ويلوثها ي
ولكن الترشيد من 
استخدامها يساعد 
في القضاء على 
 .اآلفات الزراعية

 

 (:4)نشاط رقم الحذف

حاكمي األنظمة التالية أي منها ُيمثل نظاًما بيئًيا مع بيان 
السبب وقومي بحذف األنظمة التي ال تمثل نظاًما بيئًيا مع 

 بيان سبب الحذف 

 البحر األبيض المتوسط -0
 البحر الميت -7
 االنسان -4
 الصحراء -3
 المستشفى -2

تقوم الطالبات بتقييم 
 :هذه األنظمة وحذف

. 7البحر الميت، . 0
شجرة .4االنسان 
 التفاح

ألنها ال تحتوي على 
كائنات حية وكائنات 
غير حية لضمان 
. استمرار الحياة
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 المزرعة -2
 شجرة التفاح -2
 بستان التفاح -1

وتحاكم األنظمة 
األخرى بأنها نظاًما 
بيئًيا ألنها تحتوي 
على كائنات حية 
وكائنات غير حية 
ترتبط فيما بينها 
بعالقات لضمان 
 .استمرار الحياة

 :عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الرابعة

تتمعمليةالتقويملكلماتمحتىاللحظة،معاستخدامالتقويمبهدفالتشخيصالبهدفإصدارحكمنهائي
ألنهيعوق

تدفق علىاستمرار التركيز مع المتنوعة األسئلة خالل من والختامي البنائي التقويم عملية وتكون األفكار
كاالستنتاج، العقلية والعمليات الناقد التفكير ووضعهامهارات الصحيحة االجابات انتقاء ثم والتحليل والربط،

 .تهعنالنظامالبيئيتمدراسعلىالسبورة،وتطلبالمعلمةمنكلمجموعةتصميممخططإبداعيتلخصما

 غلق الدرس: خامساً 

 :مسرح الدمى: لعبة تربوية

 ماذا تعلمت من الدرس؟

 نشاط بيتي: سادساً 

 30ص ( 4)أجب عن نشاط رقم 
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العالقات الحيوية : الدرس الثالث
 (عالقة االفتراس)

 :التاريخ :اليوم حصتان: الزمن

 الهدف العام: أوالً 

تكتشفعالقةاالفتراسبينالكائناتالحية -
 .إعطاءأمثلةعلىعالقةاالفتراس -

 :األهداف السلوكية: ثانياُ 

تتنبأبمفهومعالقةاالفتراس -
ت ميزبينالكائنالحيالقويالضعيف -
ت ميزبينالحيوانالمفترسوالفريسة -
تستنتجمفهومعالقةاالفتراس -
 تعطيأمثلةعلىعالقةاالفتراس -

 :الوسائل التعليمية: ثالثاً 

السبورة،الكتابالمدرسي،صور،أوراقالعمل

 :طريقة عرض الدرس: رابعاً 

:التهيئةوالتقويم:الخطوةاألولى

 المتطلب األساسي

ت عددحيواناتقوية

 ت عددحيواناتضعيفة

 البند االختباري 

:أكملي

في التي القوية الحيوانات من
................و...................البيئة

البيئة في الضعيفة الحيوانات من
 ................و....................

 : التهيئة الحافزة

:أ حجية: نشاط سمعي

..............................أناملكالغابةوصوتيزئيروتخافجميعالحيواناتمنيفمنأنا

(عالقةاالفتراس)االستماعإلىإجاباتالطالباتثمالتوصلمعهنإلىموضوعالدرسوهو



311 
 

 :المعلومات األساسية: الخطوة الثانية

األهداف 
 السلوكية

 التقويم اإلجراءات واألنشطة

 دور الطالبة دور المعلمة

تتنبأ 
بمفهوم 
عالقة 
 االفتراس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتميز بين 
الكائن 
الحي 
القوي 
 الضعيف

 

 

 

 

 

.. ما هي األفكار التي يثيرها مفهوم عالقة االفتراس بمخيلتك 
 أكتبي جميع األفكار

 

 

 :تعرض المعلمة لوحة بالصور التالية وتناقش

 

 
 ماذا تشاهد في الصورة األولى؟

 الحي القوي هو؟الكائن  -

 الكائن الحي الضعيف هو؟ -

 ماذا تشاهد في الصورة الثانية؟ -

 الكائن الحي القوي هو؟ -

 الكائن الحي الضعيف هو؟ -

 ماذا تشاهد في الصورة الثالثة؟

 الكائن الحي القوي هو؟ -

 الكائن الحي الضعيف هو؟ -

تدون األفكار 
المقترحة في 
 كراستها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
األسئلة 
المطروحة 

أثناء العرض 
 في كراستها

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات
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ُتميز بين 
الحيوان 
المفترس 
 والفريسة 

 

تستنتج 
مفهوم 
عالقة 
 االفتراس

 

 

تعطي 
 أمثلة 

 ماذا تشاهد في الصورة الرابعة؟ -

 الكائن الحي القوي هو؟ -

 الكائن الحي الضعيف هو؟ -

 ماذا ُيسمى الحيوان القوي؟* 

 ماذا ُيسمى الحيوان الضعيف؟* 

ترسم المعلمة شكاًل توضيحًيا لعالقة االفتراس من أفواه  
 التلميذات 

 

 

 

 

 أعِط أمثلة على عالقة االفتراس من البيئة * 

 

ُتدون إجابة 
األسئلة في 
 كراستها

 

 
ُتشكل مخطط 
مفاهيمي ُيعبر 
عن مفهوم 
 عالقة االفتراس

 

 

ُتدون إجابة 
السؤال في 
 كراستها

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة

 
 مالحظة

مدى  
مشاركة 
 التلميذات

 

 
مالحظة 
مدى صحة 
 االجابة

 : عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الثالثة

:تنفذالمعلمةهذهالخطوةمنخاللاإلجراءاتالتالية

.تقسيمالتلميذاتإلىمجموعات -
.لمناقشةالمطلوبمنحالتلميذاتفرصةفيحدوددقيقتين -
.تشجيعالتلميذاتعلىإعطاءاألفكاروالحلولفيضوءمادارمعزميالتهنفيالنقاش -
.تقييمالتواصلوالتفاعلبينالمتعلماتفيأخذالمالحظاتمنبعضهنالبعض -
األفكارواإلجاباتمنخاللتشجيعالتلميذاتعلى - تشجعالمعلمةالتلميذاتعلىالتفكيروعرض

األفكارحولهللتوصلإلىإجابةاإل التناقشمعبعضهنالبعضوطرح جابةعنالسؤالمنخالل
.صحيحةوتوجهنلضرورةالتفاعلالمباشر

تلميذة - لكل اإلصغاء وضرورة الوقت إدارة لحسن إنجازه،وتنبيههن منهن بالمطلوب الطالبات تذكير
لتعاون،والتشارك،وتبادلاألفكارووجهاتبكلنشاطفيأثناءعرضماتوصلتإليهمنأفكار،ثما

.النظر؛للتوصلإلىتحقيقاألهدافمنكلنشاط
االتفاقعلى - االجاباتحولالفكرةالمطروحةوعند األنشطةوكتابة توجيهالتلميذاتللبدءفيتنفيذ

.االجاباتيتمتدوينهافيورقةالعمل
.تسجيلاالجاباتالمتفقعليهاعلىالسبورة -

 عالقة االفتراس

 الفريسة  المفترس
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 د قائمة سكامبر لتوليد األفكاربنو 

 اإلجابات المتوقعة تساؤالت سكامبر لتوليد األفكار بنود القائمة

 (:0)نشاط رقم االستبدال

هيا بنا نذهب إلى حديقة الحيوان فلنتخيل مهاجمة أسد 
لنمر فسأل المعلم طالبه هل العالقة بين األسد والنمر 

 عالقة افتراس

 برأيك هذه العالقة هل هي صحيحة أم ال 

عزيزتي الطالبة استبدلي الحيوان الخاطئ بحيوان آخر 
 لتصبح عالقة افتراس

من المتوقع أن  -
تجيب الطالبات أنها 
اجابة خاطئة ألنها 
 ليست عالقة افتراس

تتنبأ الطالبات  -
بحيوانات يتغذى عليها 
األسد مثل الغزال، 
األرنب، اإلنسان، 

 الخروف

 (:7)نشاط رقم التجميع

كّون ( أرنب، صقر، أفعى) لدينا مجموعة من الحيوانات 
 من هذه الحيوانات عالقات افتراس

 

 

 

 لماذا كونت هذه الحيوانات هكذا دون غيرها؟

 

 (( أفعى، أرنب

     ((صقر، أفعى

  ((صقر، أفعى، أرنب

 (صقر، أرنب )

 

ألن كل حيوان قوي  -
يهاجم حيوان ضعيف 

على الغذاء للحصول 
 لضمان استمرار الحياة

 

 (:4)نشاط رقم الحذف

عزيزتي الطالبة ماذا يحدث لو تغذت األسود على األرانب 
 فقط؟

 اكتبي جميع تخميناتك مهما كانت

 برأيك هل هذا سلوك إيجابي أم سلوك سلبي؟ -

 انقراض األرانب

القضاء على األرانب 
وعدم القدرة على التكاثر 

 بعد ذلك

سلوك سلبي،  برأيي هذا
ألنه يؤدي إلى انقراض 
 نوع من الحيوانات
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 :عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الرابعة

تتمعمليةالتقويملكلماتمحتىاللحظة،معاستخدامالتقويمبهدفالتشخيصالبهدفإصدارحكمنهائي
ألنهيعوق

 والختامي البنائي التقويم عملية وتكون األفكار تدفق علىاستمرار التركيز مع المتنوعة األسئلة خالل من
ووضعها الصحيحة االجابات انتقاء ثم والتحليل والربط، كاالستنتاج، العقلية والعمليات الناقد التفكير مهارات
عالقة عن دراسته تم ما تلخص إبداعي مخطط تصميم مجموعة كل من المعلمة وتطلب ، السبورة على

 .االفتراس

 الدرسغلق : خامساً 

:لعباألدوار:لعبةتربوية

 تمثيلدوركلمنالمفترسوالفريسة

 نشاط بيتي: سادساً 

أحضرالحصةالقادمةصوًراعنعالقةاالفتراس
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العالقات : الدرس الثالث
 (عالقة التطفل)الحيوية 

 :التاريخ :اليوم حصتان: الزمن

 الهدف العام: أوالً 

تكتشفعالقةالتطفلبينالكائناتالحية -
 .إعطاءأمثلةعلىعالقةالتطفل -

 :األهداف السلوكية: ثانياُ 

.تتنبأبمفهومعالقةالتطفل -
.ت ميزبينالكائنالحيالمستفيدوالمتضرر -
.ت ميزبينالحيوانالطفيليوالعائل -
.تستنتجمفهومعالقةالتطفل -
 .تعطيأمثلةعلىعالقةالتطفل -

 :الوسائل التعليمية: ثالثاً 

السبورة،الكتابالمدرسي،صور،أوراقالعمل

 :طريقة عرض الدرس: رابعاً 

:التهيئةوالتقويم:الخطوةاألولى

 المتطلب األساسي

تذكرمفهومالعالقاتالحيوية

 تذكرمفهومعالقةاالفتراس

 البند االختباري 

:أكمليالمصطلح

الحيةالتيالعالقاتالتي).........( تربطبينالكائنات
.تعيشمًعافينظامبيئيمعين

 ضعيف).........( حي لكائن قوي حي كائن مهاجمة
 .للحصولعلىالغذاء

 : التهيئة الحافزة

:أ حجية:نشاطسمعي

..............................أناحشرةصغيرةأتطفلعلىالشعروأ سببضررًالإلنسانفمنأنا

(عالقةالتطفل)االستماعإلىإجاباتالطالباتثمالتوصلمعهنإلىموضوعالدرسوهو
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 :المعلومات األساسية: الخطوة الثانية

األهداف 
 السلوكية

 التقويم اإلجراءات واألنشطة

 دور الطالبة دور المعلمة

تتنبأ بمفهوم 
عالقة 
 االفتراس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتميز بين 
الكائن الحي 
القوي 
 الضعيف

 

ُتميز بين 
الحيوان 
الطفيلي 
 والعائل

 

.. ما هي األفكار التي يثيرها مفهوم عالقة التطفل بمخيلتك  
 أكتبي جميع األفكار

 

 

 :تعرض المعلمة لوحة بالصور التالية وتناقش

 

 
 ؟ماذا تشاهد في الصورة األولى

 الكائن المتضرر هو؟ -الكائن المستفيد هو؟  -

 ماذا تشاهد في الصورة الثانية؟  -

 الكائن الحي الضعيف هو؟ -الكائن المستفيد هو؟ -

 ماذا تشاهد في الصورة الثالثة؟

 الكائن المتضرر هو؟ -الكائن المستفيد هو؟ -

 ماذا تشاهد في الصورة الرابعة؟ -

 الكائن المتضرر هو؟ -الكائن المستفيد هو؟ -

 

تدون 
األفكار 
المقترحة 
 كراستها في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
األسئلة 
المطروحة 
أثناء 

العرض في 
 كراستها

ُتدون إجابة 
األسئلة في 
 كراستها

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 
 مالحظة
مدى 
صحة 
 االجابة
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تستنتج 
مفهوم عالقة 
 التطفل

 

 

 
 

تعطي أمثلة 
على عالقة 
 االفتراس

 ماذا ُيسمى الحيوان المستفيد؟* 

 ماذا ُيسمى الحيوان المتضرر؟* 

  

 ترسم المعلمة شكاًل توضيحًيا لعالقة التطفل من أفواه التلميذات 

 

 

 

 

 

 أعِط أمثلة على عالقة التطفل من البيئة * 

 

 

 
ُتشكل مخطط 
مفاهيمي 
ُيعبر عن 
مفهوم عالقة 
 التطفل

 

 

ُتدون إجابة 
السؤال في 
 كراسته

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة

 : عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الثالثة

 :تنفذ المعلمة هذه الخطوة من خالل اإلجراءات التالية

 .تقسيمالتلميذاتإلىمجموعات -
.منحالتلميذاتفرصةفيحدوددقيقتينلمناقشةالمطلوب -
.التلميذاتعلىإعطاءاألفكاروالحلولفيضوءمادارمعزميالتهنفيالنقاشتشجيع -
.تقييمالتواصلوالتفاعلبينالمتعلماتفيأخذالمالحظاتمنبعضهنالبعض -
على - التلميذات تشجيع خالل من واإلجابات األفكار وعرض التفكير على التلميذات المعلمة تشجع

ا خالل من السؤال عن إجابةاإلجابة إلى حولهللتوصل األفكار وطرح البعض بعضهن مع لتناقش
.صحيحةوتوجهنلضرورةالتفاعلالمباشر

تلميذة - لكل اإلصغاء وضرورة الوقت إدارة لحسن وتنبيههن إنجازه، منهن بالمطلوب الطالبات تذكير
لاألفكارووجهاتبكلنشاطفيأثناءعرضماتوصلتإليهمنأفكار،ثمالتعاون،والتشارك،وتباد

.النظر؛للتوصلإلىتحقيقاألهدافمنكلنشاط
على - االتفاق وعند المطروحة الفكرة حول االجابات وكتابة األنشطة تنفيذ في للبدء التلميذات توجيه

.االجاباتيتمتدوينهافيورقةالعمل
.تسجيلاالجاباتالمتفقعليهاعلىالسبورة -

 

 عالقة التطفل

 العائل الطفيلي
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 األفكاربنود قائمة سكامبر لتوليد 

 اإلجابات المتوقعة تساؤالت سكامبر لتوليد األفكار بنود القائمة

 (:0)نشاط رقم االستبدال

هيا بنا نذهب إلى عالم الخيال هل من الممكن أن يتطفل 
 القط على الكلب

 برأيك هذه عالقة تطفل أم ال ؟

 

 

عزيزتي الطالبة استبدلي الحيوان الخاطئ بحيوان آخر 
 لتصبح عالقة تطفل

من المتوقع أن * 
تجيب الطالبات أنها 
 ليست عالقة تطفل

تتنبأ الطالبات * 
بحيوانات تتطفل على 
الكلب و القط  مثل 

و ( الكلب والقرادة )
 القط و البرغوث)

 (:7)نشاط رقم التجميع

اإلسكارس، البعوض، )لدينا مجموعة من الحيوانات 
كّون من ( الحصان، الفول، الحصان، برغوث، اإلنسان

 هذه الحيوانات عالقات تطفل

  

 .صنفي كاًل منها الى طفيلي وعائل 

 .أذكري سبب تسمية كاًل من الطفيلي والعائل بهذا االسم -

 (الحصان، برغوث)

    (الفول، الحامول)

اإلنسان، )
  (اإلسكارس

 (اإلنسان، البعوض) 

ألنه : الطفيلي -
ُيلحق الضرر بالكائن 

 اآلخر

ألنه : العائل -
 العالقة يتضرر من

 (:4)نشاط رقم الحذف
 تخلصت طالبات المدارس من القمل؟ برأيك ماذا يحدث لو

 (:3)نشاط 
عزيزتي الطالبة ماذا يحدث لو تم التخلص من دودة 

 االسكارس المتطفلة على جسم االنسان؟
 اكتبي جميع تخميناتك مهما كانت

تمتع الطالبات 
 *بصحة جيدة
المحافظة على * 

 نظافة الشعر
لقيام بنشاطات ا*  

 حيوية أفضل 
المحافظة على * 

 سالمة دم االنسان
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 :عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الرابعة

تتمعمليةالتقويملكلماتمحتىاللحظة،معاستخدامالتقويمبهدفالتشخيصالبهدفإصدارحكمنهائي
والختاميمنخاللاألسئلةالمتنوعةمعالتركيزألنهيعوقاستمرارتدفقاألفكاروتكونعمليةالتقويمالبنائي

الصحيحة االجابات انتقاء ثم والتحليل والربط، كاالستنتاج، العقلية والعمليات الناقد التفكير مهارات على
عن دراسته تم ما تلخص إبداعي مخطط تصميم مجموعة كل من المعلمة وتطلب ، السبورة على ووضعها

.عالقةالتطفل

 لق الدرسغ: خامساً 

:لعباألدوار:لعبةتربوية

 تمثيلدوركلمنالط فيليوالعائل

 نشاط بيتي: سادساً 

أحضرالحصةالقادمةصوًراعنعالقةالتطفل
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العالقات : الدرس الثالث
 (عالقة التجمع)الحيوية 

 :التاريخ :اليوم حصتان: الزمن

 الهدف العام: أوالً 

تكتشفعالقةالتجمعبينالكائناتالحية -
 .إعطاءأمثلةعلىعالقةالتجمع -

 :األهداف السلوكية: ثانياُ 

.تتنبأبمفهومعالقةالتجمع -
.ت ميزالكائناتالحيةالتيتعيشفيمجموعات -
.تستنتجمفهومعالقةالتجمع -
 .تعطيأمثلةعلىعالقةالتجمع -

 :الوسائل التعليمية: ثالثاً 

السبورة،الكتابالمدرسي،صور،أوراقالعمل

 :طريقة عرض الدرس: رابعاً 

:التهيئةوالتقويم:الخطوةاألولى

 المتطلب األساسي

تذكرمفهومعالقةاالفتراس

 تذكرمفهومعالقةالتطفل

 البند االختباري 

:أكمليالمصطلح

 ضعيف)..............( حي لكائن قوي حي كائن مهاجمة
.علىالغذاءللحصول

غذائه)...............( على الحي الكائن فيها يحصل عالقة
 منكائنحيآخرملحًقابهالضرر

 : التهيئة الحافزة

:أ حجية:نشاطسمعي

..............................أناحشرةحشرةنافعةيأخذومنيالعسلوأعيشفيجماعاتفمنأنا

(عالقةالتجمع)مالتوصلمعهنإلىموضوعالدرسوهواالستماعإلىإجاباتالطالباتث

 



311 
 

 :المعلومات األساسية: الخطوة الثانية

األهداف 
 السلوكية

 التقويم اإلجراءات واألنشطة

 دور الطالبة دور المعلمة

تتنبأ بمفهوم 
عالقة 
 التجمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتميز بين 
الكائنات 

الحية التي 
تعيش في 
 جماعات

 

 

تستنتج 

.. ما هي األفكار التي يثيرها مفهوم عالقة التجمع بمخيلتك  
 أكتبي جميع األفكار

 

 

 :تعرض المعلمة لوحة بالصور التالية وتناقش

 

 
 

 ماذا تشاهد في الصورة األولى ؟ -

 ماذا تشاهد في الصورة الثانية ؟ -

 الصورة الثانية ؟ ماذا تشاهد في -

 ما الذي يميز الكائنات الحية في الصور السابقة؟ -

 كيف تعيش تلك الكائنات الحية في النظام البيئي الواحد؟ -

 

 ترسم المعلمة شكاًل توضيحًيا لعالقة التطفل من أفواه التلميذات 

تدون األفكار 
المقترحة في 
 كراستها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
األسئلة 
المطروحة 
أثناء العرض 
 في كراستها

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات
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مفهوم عالقة 
 التجمع

 

 
 

تعطي أمثلة 
على عالقة 
 االفتراس

 

 

 

 

 أعِط أمثلة على عالقة التطفل من البيئة* 

 

ُتدون إجابة 
األسئلة في 
 كراستها

 
 

ُتدون إجابة 
السؤال في 
 كراسته

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة
 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة

 : عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الثالثة

:تنفذالمعلمةهذهالخطوةمنخاللاإلجراءاتالتالية

 .تقسيمالتلميذاتإلىمجموعات -
.منحالتلميذاتفرصةفيحدوددقيقتينلمناقشةالمطلوب -
.علىإعطاءاألفكاروالحلولفيضوءمادارمعزميالتهنفيالنقاشتشجيعالتلميذات -
.تقييمالتواصلوالتفاعلبينالمتعلماتفيأخذالمالحظاتمنبعضهنالبعض -
على - التلميذات تشجيع خالل من واإلجابات األفكار وعرض التفكير على التلميذات المعلمة تشجع

األفكارحولهللتوصلإلىإجابةاإلجابةعنالسؤالمنخاللالتناقشمع بعضهنالبعضوطرح
.صحيحةوتوجهنلضرورةالتفاعلالمباشر

تلميذة - لكل اإلصغاء وضرورة الوقت إدارة لحسن وتنبيههن إنجازه، منهن بالمطلوب الطالبات تذكير
ووجهاتبكلنشاطفيأثناءعرضماتوصلتإليهمنأفكار،ثمالتعاون،والتشارك،وتبادلاألفكار

.النظر؛للتوصلإلىتحقيقاألهدافمنكلنشاط
على - االتفاق وعند المطروحة حولالفكرة االجابات وكتابة األنشطة تنفيذ في للبدء التلميذات توجيه

.االجاباتيتمتدوينهافيورقةالعمل
.تسجيلاالجاباتالمتفقعليهاعلىالسبورة -

 بنود قائمة سكامبر لتوليد األفكار

 اإلجابات المتوقعة تساؤالت سكامبر لتوليد األفكار نود القائمةب

 (:0)نشاط رقم االستبدال

هيا بنا نذهب إلى عالم الخيال هل تعيش األسود مع 
 الغزالن في جماعات؟

المتوقع أن من * 
ب الطالبات أنها تجي

 ليست عالقة تجمع

تتنبأ الطالبات * 

 عالقة التجمع

العالقة التي تربط بين أفراد النوع 

 سرب أسماك الواحد
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 برأيك هذه عالقة تجمع أم ال ؟

عزيزتي الطالبة استبدلي الحيوان الخاطئ بحيوان آخر 
 لتصبح عالقة تجمع

بحيوانات تتجمع مع 
بعضها من نفس 
النوع تعيش في 
قطيع )جماعات مثل 
 الغزالن

 (:7)نشاط رقم التجميع

األسماك ، الحيتان، )لدينا مجموعة من الحيوانات * 
كّون من هذه ( النمل، القمل، الطيور، األسود، الفيلة

 الحيوانات عالقات تجمع

 

 ما السبب لتجمع هذه الكائنات مع بعضها؟* 

 (سرب من األسماك)

     ((قرية النمل

  ((رف من الطيور

 (قطيع من الفيلة (

لحماية نفسها من  -
األعداء، للمحافظة 
على النوع من 
التكاثر، الحصول 

 على الغذاء

 (:4)نشاط رقم الحذف

 عزيزتي الطالبة ماذا يحدث لو لم تعيش الغزالن  

 .اكتبي جميع تخميناتك مهما كانت

لم تحافظ على 
  *نوعها

لم تحمي نفسها * 
 من األعداء

لم تتعاون في * 
 الحصول على الغذاء

 

 (:3)نشاط  التعديل

يظن بعض الناس أنه ال أهمية من قرية النمل في الحياة 
اليوم كيف من الممكن أن ولكن بعد أن تعرفنا على درس 

 ُنغير هذه الصورة للناس؟ عبري عن رأيك

من المتوقع أن 
 : ُتجيب

أن العالقة بين قرية *
النمل عالقة تجمع 
فنتعلم من النمل 
التعاون والعمل 

 والنشاط
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 :عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الرابعة

التقويمبهدفالتشخيصالبهدفإصدارحكمنهائيتتمعمليةالتقويملكلماتمحتىاللحظة،معاستخدام
ألنهيعوقاستمرارتدفقاألفكاروتكونعمليةالتقويمالبنائيوالختاميمنخاللاألسئلةالمتنوعةمعالتركيز
الصحيحة االجابات انتقاء ثم والتحليل والربط، كاالستنتاج، العقلية والعمليات الناقد التفكير مهارات على

 عنووضعها دراسته تم ما تلخص إبداعي مخطط تصميم مجموعة كل من المعلمة وتطلب ، السبورة على
.العالقاتالحيوية

 غلق الدرس: خامساً 

:لعباألدوار

االفتراس عالقة من كل دور تمثيل
 والتطفلوالتجمع

 نشاط بيتي: سادساً 

أحضرالحصةالقادمةصوًراعنعالقةالتجمع
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السلسلة : الرابع الدرس
 (0)الغذائية 

 :التاريخ :اليوم حصتان: الزمن

 الهدف العام: أوالً 

.تكتشفالسالسلالغذائية -

 :األهداف السلوكية: ثانياُ 

.تتنبأبمفهومالسلسلةالغذائية -
.ت ميزالمنتجاتوالمستهلكات -
.ٌتميزالمستهلكاألولوالثاني -
.تبنيسالسلغذائيةصحيحة -
 .مفهومالسلسةالغذائيةتستنتج -

 :الوسائل التعليمية: ثالثاً 

السبورة،الكتابالمدرسي،صور،أوراقالعمل

 :طريقة عرض الدرس: رابعاً 

:التهيئةوالتقويم:الخطوةاألولى

 المتطلب األساسي

تذكرمفهومالعالقاتالحيوية

 تذكرمفهومالنظامالبيئي

 البند االختباري 

:أكمليالمصطلح

 الكائنات)..................( بين تربط التي العالقات
.الحيةالتيتعيشمًعافينظامبيئيمعين

 من)..............( مجموعة على يحتوي البيئة من جزء
األحياءوالجماداتترتبطفيمابينهابعالقاتمعينةلضمان

 .استمرارالحياة

 : التهيئة الحافزة

:لعبةمسرحالعرائسيتممنخالل:نشاطسمعي

  الحية* الكائنات من لكثير غذاء أنا وأكون بنفسي غذائي أكون و أخضر ولوني بذرة من أنمو أنا م ن
...............

 ....................م نأناأعتمدعلىغيريفيصنعالغذاء*
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 (السلسلةالغذائية)لدرسوهواالستماعإلىإجاباتالطالباتثمالتوصلمعهنإلىموضوعا

 :المعلومات األساسية: الخطوة الثانية

األهداف 
 السلوكية

 التقويم اإلجراءات واألنشطة

 دور الطالبة دور المعلمة

تتنبأ بمفهوم 
السلسلة 
 الغذائية

 

 

 

 

 

ُتميز بين 
المنتجات 
 والمستهلكات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هي األفكار التي يثيرها مفهوم السلسلة الغذائية بمخيلتك  
 أكتبي جميع األفكار.. 

 

 :تعرض المعلمة لوحة بالصور التالية وتناقش

 
 ماذا تشاهد في الصورة األولى ؟ -

 من أين يحصل السمك على غذاؤه ؟ -

 خضراء اللون ما هو مصدر غذاءها؟النباتات مائية  -

 ماذا تشاهد في الصورة الثانية ؟ -

 من أين يحصل الصقر على غذاؤه ؟ -

 

 : تعرض المعلمة الصور التالية وتناقش

 

تدون األفكار 
المقترحة في 
 كراستها

 

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
األسئلة 
المطروحة 
أثناء العرض 
 في كراستها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

 

 
مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات
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تميز 
المستهلك 
 األول والثاني

 

 

 

سالسل تبني 
غذائية 
 صحيحة

تستنتج مفهوم 
السلسلة 
 الغذائية

 
 ما الكائن الحي الذي يصنع غذاءه بنفسه؟. 0

أكتب إسم الحيوان الذي يتغذى على النبات في الصورة . 7
 .........الثانية؟ وُيسمى

 علي أي شئ يتغذى الضفدع؟ ماذا ُيسمى الضفدع؟. 4

 ............تتغذى األفعى على . 3

 ما العالقة الحيوية التي تربط بين الضفدع واألفعى؟.2

رتب الكائنات الحية السابقة في سلسلة حسب انتقال . 2
 الغذاء بينها؟

 

 ُأطلق على هذا الترتيب.2

 

ُتدون إجابة 
األسئلة في 
 كراستها

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
السؤال في 
 كراسته

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 : عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الثالثة

:تنفذالمعلمةهذهالخطوةمنخاللاإلجراءاتالتالية

 .تقسيمالتلميذاتإلىمجموعات -
.منحالتلميذاتفرصةفيحدوددقيقتينلمناقشةالمطلوب -
.تشجيعالتلميذاتعلىإعطاءاألفكاروالحلولفيضوءمادارمعزميالتهنفيالنقاش -
.التواصلوالتفاعلبينالمتعلماتفيأخذالمالحظاتمنبعضهنالبعضتقييم -
على - التلميذات تشجيع خالل من واإلجابات األفكار وعرض التفكير على التلميذات المعلمة تشجع

إجابة إلى حولهللتوصل األفكار وطرح البعض بعضهن مع التناقش خالل من السؤال عن اإلجابة
.لتفاعلالمباشرصحيحةوتوجهنلضرورةا

تلميذة - لكل اإلصغاء وضرورة الوقت إدارة لحسن وتنبيههن إنجازه، منهن بالمطلوب الطالبات تذكير
بكلنشاطفيأثناءعرضماتوصلتإليهمنأفكار،ثمالتعاون،والتشارك،وتبادلاألفكارووجهات

.النظر؛للتوصلإلىتحقيقاألهدافمنكلنشاط
ل - التلميذات علىتوجيه االتفاق وعند المطروحة الفكرة حول االجابات وكتابة األنشطة تنفيذ في لبدء

.االجاباتيتمتدوينهافيورقةالعمل
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.تسجيلاالجاباتالمتفقعليهاعلىالسبورة -

 بنود قائمة سكامبر لتوليد األفكار

 اإلجابات المتوقعة تساؤالت سكامبر لتوليد األفكار بنود القائمة

 (:0)نشاط رقم االستبدال

هيا بنا نذهب إلى عالم الخيال هل من الممكن أن تكّون 
 الطيور غذاءها بنفسها؟ وتكون من المنتجات

 

عزيزتي الطالبة استبدلي الكلمة الخاطئة بكلمة صحيحة 
 .لتصبح الجملة صحيحة مع بيان السبب

 

 (:7)نشاط رقم

 هل من الممكن أن تكون النباتات مستهلكات ؟

عزيزتي الطالبة استبدلي الكلمة الخاطئة بكلمة صحيحة 
 لتصبح الجملة صحيحة مع بيان السبب

من المتوقع أن * 
تجيب الطالبات أنها ال 
تستطيع صنع غذاؤها 
بنفسها اذا هي ليست 

 من المنتجات 

النباتات من * 
نتجات ألنها تصنع الم

 .غذاءها بنفسها

ال ليست من 
المستهلكات ، ولكن 

الطيور من تعتبر 
المستهلكات ألنها 
تحصل على غذاءها 

 من غيرها

 (:4)نشاط  الحذف

عزيزتي الطالبة ماذا يحدث لو تم حذف المنتج من 
 السلسلة الغذائية؟

 .اكتبي جميع تخميناتك مهما كانت

عدم وجود سالسل * 
 غذائية

عدم انتقال الطاقة * 
 من كائن حي آلخر

 (:3)نشاط رقم التجميع

نبات، جزر، أفعى، صقر، )مجموعة من الحيوانات لدينا 
كّون من ( االنسان، خروف، فأر قطة، دجاجة حبوب
 .هذه الحيوانات سالسل غذائية صحيحة

نبات، خروف، *)
 (        انسان

نبات، أرنب، أفعى، *)
 (صقر

 ((نبات، دجاجة، انسان
* 

 (جزر، أرنب، انسان*)
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 حبوب، فأر، قطة

العكس أو اعادة 
 الترتيب

 (:2)نشاط

 :أعد ترتيب السالسل الغذائية التالية لتصبح صحيحة

 (غزال، أسد، نبات)

 (مستهلك ثاني، منتج، مستهلك أول)

 (قط، عصفور، حشرة ، نبات)

 

 (نبات، غزال، أسد*) 

منتج، مستهلك أول، *)
 مستهلك ثاني

نبات، حشرة ، 
 عصفور، قط

 :عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الرابعة

عمليةالتقويملكلماتمحتىاللحظة،معاستخدامالتقويمبهدفالتشخيصالبهدفإصدارحكمنهائيتتم
ألنهيعوقاستمرارتدفقاألفكاروتكونعمليةالتقويمالبنائيوالختاميمنخاللاألسئلةالمتنوعةمعالتركيز

والر كاالستنتاج، العقلية والعمليات الناقد التفكير مهارات الصحيحةعلى االجابات انتقاء ثم والتحليل بط،
عن دراسته تم ما تلخص إبداعي مخطط تصميم مجموعة كل من المعلمة وتطلب ، السبورة على ووضعها

.السلسلةالغذائية

 غلق الدرس: خامساً 

ماذاتعلمتمنالدرس؟:المهرجالصغير

 نشاط بيتي: سادساً 

54أجبعننشاطعنص
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 (7)السلسلة الغذائية : الرابعالدرس 

 الشبكات الغذائية

 :التاريخ :اليوم حصتان: الزمن

 الهدف العام: أوالً 

.تكتشفالشبكاتالغذائية -

 :األهداف السلوكية: ثانياُ 

.تتنبأبمفهومالشبكةالغذائية -
.تبنيسالسلغذائيةصحيحة -
.ترسمشبكةغذائيةصحيحة -
 .تستنتجمفهومالشبكةالغذائية -

 :الوسائل التعليمية: ثالثاً 

السبورة،الكتابالمدرسي،صور،أوراقالعمل

 :طريقة عرض الدرس: رابعاً 

:التهيئةوالتقويم:الخطوةاألولى

 المتطلب األساسي

تذكرمفهومالم نتج

 تذكرمفهومالمستهلكات

 البند االختباري 

:أكمليالمصطلح

 بصنع)..................( يقوم حي غذائهكائن
بنفسه

 طاقته)..................( على حييحصل كائن
 الغذائيةمنكائنحيآخر

 : التهيئة الحافزة

:يتممنخالللعبةمسرحالعرائس:نشاطسمعي
..............................م نأناأتغذىعلىالمستهلكالثالثللحصولعلىالطاقةالغذائية*

عندمايكونلدينامنتجومستهلكفإنانتقالالطاقةالغذائيةمنكائنحيآلخروهذاماأحبائيالصغاراذن
يعرفبالسلسلةالغذائيةولكنهناكبعضالسالسليكونفيهاأكثرمنمنتجأويتعددفيهاالمستهلكاألولأو

 ..............................الثانيتسمى
(الشبكةالغذائية)التوصلمعهنإلىموضوعالدرسوهواالستماعإلىإجاباتالطالباتثم
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 :المعلومات األساسية: الخطوة الثانية

األهداف 
 السلوكية

 التقويم اإلجراءات واألنشطة

 دور الطالبة دور المعلمة

تتنبأ بمفهوم 
 الشبكة الغذائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبني سالسل 
 غذائية صحيحة

 

 

 

 

 

 

ما هي األفكار التي يثيرها مفهوم الشبكة الغذائية بمخيلتك  
 أكتبي جميع األفكار.. 

 

 

 :تعرض المعلمة لوحة بالصور التالية وتناقش

 
 ماذا تشاهد في الصورة؟ -

 عددي الكائنات الحية المنتجة؟ -

 عددي الكائنات الحية المستهلكة؟ -

 ثالث سالسل غذائية من الصورة السابقة؟ كّوني -

 من أين يحصل الصقر على غذاؤه ؟ -

 

علمنا أن انتقال الطاقة من كائن حي آلخر تسمى السلسلة 
 .الغذائية

ولكن عند تشابك السالسل الغذائية مع بعضها ُتسمى ؟ 
 تعرض المعلمة مجموعة من الشبكات الغذائية كالتالي

تدون األفكار 
المقترحة في 

 كراستها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
األسئلة 

المطروحة أثناء 
العرض في 

 كراستها

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات
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ترسم شبكة 
 غذائية صحيحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تستنتج مفهوم 
 الغذائيةشبكة ال

 
الترتيب  ُنطلق على هذا

.................................... 

 

 

 عرفي بلغتك الخاصة مفهوم الشبكة الغذائية؟

ُتشكل مخطط 
مفاهيمي ُيعبر 
الشبكة عن 
 الغذائية

 

 

 

 

ُتدون إجابة 
السؤال في 

 كراسته

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

 : عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الثالثة
 :تنفذ المعلمة هذه الخطوة من خالل اإلجراءات التالية

 .تقسيمالتلميذاتإلىمجموعات -
.التلميذاتفرصةفيحدوددقيقتينلمناقشةالمطلوبمنح -
.تشجيعالتلميذاتعلىإعطاءاألفكاروالحلولفيضوءمادارمعزميالتهنفيالنقاش -
.تقييمالتواصلوالتفاعلبينالمتعلماتفيأخذالمالحظاتمنبعضهنالبعض -
م - واإلجابات األفكار وعرض التفكير على التلميذات المعلمة علىتشجع التلميذات تشجيع خالل ن

إجابة إلى حولهللتوصل األفكار وطرح البعض بعضهن مع التناقش خالل من السؤال عن اإلجابة
.صحيحةوتوجهنلضرورةالتفاعلالمباشر

تلميذة - لكل اإلصغاء وضرورة الوقت إدارة لحسن وتنبيههن إنجازه، منهن بالمطلوب الطالبات تذكير
رضماتوصلتإليهمنأفكار،ثمالتعاون،والتشارك،وتبادلاألفكارووجهاتبكلنشاطفيأثناءع

.النظر؛للتوصلإلىتحقيقاألهدافمنكلنشاط
على - االتفاق وعند المطروحة الفكرة حول االجابات وكتابة األنشطة تنفيذ في للبدء التلميذات توجيه

.االجاباتيتمتدوينهافيورقةالعمل
.تالمتفقعليهاعلىالسبورةتسجيلاالجابا -

 بنود قائمة سكامبر لتوليد األفكار
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 اإلجابات المتوقعة تساؤالت سكامبر لتوليد األفكار بنود القائمة
 (:0)نشاط رقم التجميع

عشب، فأر، أرنب، )لدينا مجموعة من الحيوانات 
ذه كّون من ه( صقر، أفعى، أسد، غزال، دجاجة

 صحيحةالحيوانات شبكات غذائية 

 

 (:7)نشاط  العكس أو إعادة الترتيب
أعد ترتيب السالسل الغذائية التالية لتصبح شبكة 

 :غذائية صحيحة
 صقر -جزر -أرنب
 عشب–أفعى  -أرنب

 

 (4)نشاط رقم التعديل
قومي بتعديل شكل السلسلة الغذائية التالية لتصبح 

 :شبكة غذائية
 (نباتات مائية، أسماك، أفعى، صقر)
 ( :3)نشاط

يُظن بعض الناس أنه عند تواجد أكثر من منتج في 
 السلسلة الغذائية ُيصبح وجود سلسلتين غذائيتين 
ولكن بعد اطالعك على درس اليوم ماذا تتوقعي أن 
 يحدث عند تواجد أكثر من منتج في السلسلة الغذائية

 
 
 
 
 
 

عند تواجد أكثر من منتج 
في السلسلة الغذائية 
 تصبح شبكة غذائية

 :عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الرابعة
تتمعمليةالتقويملكلماتمحتىاللحظة،معاستخدامالتقويمبهدفالتشخيصالبهدفإصدارحكمنهائي
ألنهيعوقاستمرارتدفقاألفكاروتكونعمليةالتقويمالبنائيوالختاميمنخاللاألسئلةالمتنوعةمعالتركيز

التفكي مهارات الصحيحةعلى االجابات انتقاء ثم والتحليل والربط، كاالستنتاج، العقلية والعمليات الناقد ر
عن دراسته تم ما تلخص إبداعي مخطط تصميم مجموعة كل من المعلمة وتطلب ، السبورة على ووضعها

.الشبكةالغذائية
 غلق الدرس: خامساً 

ماذاتعلمتمنالدرس؟:بائعالجرائد
 تينشاط بي: سادساً 

55عنص5أجبعننشاط
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االنسان : الدرس الخامس
 والبيئة

 :التاريخ :اليوم حصتان: الزمن

 األهداف العامة: أوالً 

.يوضحدوراالنسانفيحمايةالتنوعالحيوي -
.يبيندوراالنسانفيالحفاظعلىالبيئةفيفلسطين -
 .ي نمياتجاهاتايجابيةالحفاظعلىالتنوعالحيويوالبيئة -

 :األهداف السلوكية: ثانياُ 

توضحاستغاللاالنسانللبيئة -
ٌتميزتدخلاالنسانالسلبيوااليجابيفيالبيئة -
ت وجدحاًلللمشكالتالبيئية -
 ت بيندوراالنسانفيالحفاظعلىالتنوعالحيويوالبيئة -

 :الوسائل التعليمية: ثالثاً 

السبورة،الكتابالمدرسي،صور،أوراقالعمل

 :طريقة عرض الدرس: رابعاً 

:التهيئةوالتقويم:الخطوةاألولى

 المتطلب األساسي

 ُتعرف النظام البيئي

 ُتعدد مكونات النظام البيئي

 البند االختباري 

 :أكملي

1 هو. البيئي :النظام
..............................................

2 البيئة. مكونات عددي
.................و...........................

 : التهيئة الحافزة
  :يتم من خالل لعبة مسرح العرائس: نشاط سمعي

......................................................م نأناأرقىالمخلوقاتوأتميزعنغيريبالعقل *
......................................................وسطمادييعيشفيهاالنسانوالحيوانوالجماد*

 (اإلنسانوالبيئة)االستماعإلىإجاباتالطالباتثمالتوصلمعهنإلىموضوعالدرسوهو
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 :المعلومات األساسية: الخطوة الثانية

األهداف 
 السلوكية

 التقويم اإلجراءات واألنشطة

 دور الطالبة دور المعلمة

تتنبأ 
بدور 
االنسان 
االيجابي 
والسلبي 
 في البيئة

 

 

 

 

 

توضح 
استغالل 
االنسان 
 في البيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

بمخيلتك .. يثيرها مفهوم تطوٌر ولكن ما هي األفكار التي 
 أكتبي جميع األفكار.. 

 

 

 

 

 :تعرض المعلمة لوحة بالصور التالية وتناقش

 
 ماذا تشاهد في الصورة؟  -

 كيف استغل االنسان البيئة؟ -

 ما نتائج استغالل اإلنسان لمكونات البيئة؟ -

 أعِط أمثلة على نتائج استغالل اإلنسان لمكونات البيئة؟ -

 

 : تعرض المعلمة الصور التالية وتناقش

 

تدون األفكار 
 المقترحة في كراستها

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتدون إجابة األسئلة 
المطروحة أثناء 
 العرض في كراستها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات

 

 

 

 

 
 

مالحظة 
مدى 
مشاركة 
 التلميذات
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تستنتج 
تدخل 
االنسان 
االيجابي 
والسلبي 
 في البيئة

 

 
توجد حاًل 
للمشكالت 
 البيئية

 

 

 

 

 

 
 ماذا تشاهد في الصورة األولى؟. 0

 ماذا نستفيد من المصانع؟. 7

 ما سلبيات المصانع؟. 4

 أوجد حاًل لهذه المشكلة. 3

 ماذا تشاهد في الصورة الثانية؟.2

 ما سبب الزحف العمراني؟. 2

 ما سلبيات الزحف العمراني؟. 2

 الزحف العمراني؟وجد حاًل لمشكلة أ.1

 ماذا تشاهد في الصورة الثالثة؟. 2

 ما سلبيات القاء النفايات في المياه؟. 01

 مشكلة القاء النفايات في المياه؟أوجدي حاًل ل. 00

 ماذا تشاهد في الصورة الرابعة؟. 07

 ماذا نستفيد من ناقالت النفط؟. 04

 ما سلبيات ناقالت النفط؟. 03

 سريب ناقالت النفط؟حاًل لمشكلة تاقترحي . 02

 ماذا تشاهد في الصورة الخامسة؟. 02

 ماذا نستفيد من المبيدات الحشرية؟. 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُتدون إجابة األسئلة 

 في كراستها

 

 

 

 

 
 

ُتدون اجابة األسئلة 
 في كراستها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة

 

 

 

 
مالحظة 
مدى دقة 
 االجابة
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تبين دور 
االنسان 
فاظ في الح
على 
التنوع 
الحيوي 
 والبيئة

 ما سلبيات االكثار من رش المبيدات الحشرية؟. 01

 اًل لمشكلة رش المبيدات الحشرية؟اقترحي ح. 02

 رة السادسة ؟و ماذا تشاهد في الص. 71

 الشوارع؟ما سلبيات القاء مخلفات البناء في . 70

 اقترحي حاًل لمشكلة القاء مخلفات البناء في الشوارع؟. 77

 

 :تعرض المعلمة مشكلة وادي غزة وتناقش

ما المشكلة التي تهدد النباتات والطيور البرية في منطقة .0
 وادي غزة؟

 كيف يمكننا المساهمة في التقليل من هذه المشكلة؟. 7

 

 

 

 

 

ُتدون اجابة األسئلة 
 في كراستها

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابة

 : عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الثالثة

 :تنفذ المعلمة هذه الخطوة من خالل اإلجراءات التالية

 .تقسيمالتلميذاتإلىمجموعات -
.المطلوبمنحالتلميذاتفرصةفيحدوددقيقتينلمناقشة -
.تشجيعالتلميذاتعلىإعطاءاألفكاروالحلولفيضوءمادارمعزميالتهنفيالنقاش -
.تقييمالتواصلوالتفاعلبينالمتعلماتفيأخذالمالحظاتمنبعضهنالبعض -
على - التلميذات تشجيع خالل من واإلجابات األفكار وعرض التفكير على التلميذات المعلمة تشجع

ا عن إجابةاإلجابة إلى حولهللتوصل األفكار وطرح البعض بعضهن مع التناقش خالل من لسؤال
.صحيحةوتوجهنلضرورةالتفاعلالمباشر

تلميذة - لكل اإلصغاء وضرورة الوقت إدارة لحسن وتنبيههن إنجازه، منهن بالمطلوب الطالبات تذكير
والتشارك،وتبادلاألفكارووجهاتبكلنشاطفيأثناءعرضماتوصلتإليهمنأفكار،ثمالتعاون،

.النظر؛للتوصلإلىتحقيقاألهدافمنكلنشاط
على - االتفاق وعند المطروحة الفكرة حول االجابات وكتابة األنشطة تنفيذ في للبدء التلميذات توجيه

.االجاباتيتمتدوينهافيورقةالعمل
.تسجيلاالجاباتالمتفقعليهاعلىالسبورة -

سكامبرلتوليداألفكاربنودقائمة

 اإلجابات المتوقعة تساؤالت سكامبر لتوليد األفكار بنود القائمة
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 (:0)نشاط رقم االستبدال

قام أحمد بإلقاء مخلفات المصانع بالبحر القريب من 
 .المصنع 

 استبدلي تصرف أحمد الخاطئ بتصرف صحيح 

القاء النفايات بالمكان * 
المخصص لها وعدم 

 بالبحرالقاءها 

 (:7)نشاط  التجميع

: لدينا مجموعة من تدخالت االنسان في البيئة منها
االكثار من رش المبيدات الحشرية، بناء المحميات 
الطبيعية، قطع األشجار، بناء برك األسماك، تسرب 
المياه العادمة إلى المياه الجوفية، ، دخان وسائل 

 (المواصالت

مع بعضها والسلبية قومي بتجميع التدخالت االيجابية 
 مع بعضها

 السلبية االيجابية

بناء  -
المحميات 
 الطبيعية

بناء برك  -
 األسماك

إعادة  -
تدوير 
الورق 
والكراسات 
 القديمة

 

االكثار  -
من رش 
المبيدات 
 الحشرية

قطع  -
 األشجار 

تسرب  -
المياه 

العادمة إلى 
المياه 
 الجوفية

 

 (4)نشاط رقم التكييف

في العصر الحالي نحن بحاجة إلى بناء المصانع 
والمساكن بسبب الزيادة السكانية ولكن بالرغم من ذلك 

 لها أثر سلبي على البيئة وهو تلوث الهواء 

 فبرأيك ما الحل لهذه المشكلة ؟؟ 

بناء المصانع بعيًدا عن * 
 .المناطق السكنية 

ولكن المساكن نقوم *
ببنائها فوق بعضها لتجنب 

 ف العمرانيالزح

االستخدامات 
 األخرى 

 ( :3)نشاط

من رأيك القاء نفايات المصانع في البحار سلوك * 
سلبي ولكن هل من الممكن استخدام بشيء آخر إيجابي 

 ؟

يستخدم المزارع المبيدات الحشرية بكثرة هل هذا * 

سلوك سلبي ،نقوم * 
بإعادة تدوير نفايات 
المصانع للحصول على 

 .مواد جديدة 

 

سلوك سلبي، من * 
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 سلوك ايجابي أم سلبي؟ 

هل من الممكن استخدام المبيدات الحشرية بشيء آخر 
 ايجابي ولماذا؟

الممكن استخدامه بترشيد 
مع المبيدات الحشرية 

 .للقضاء عليها

 :عرض األفكار واإلجابات: الخطوة الرابعة

مبهدفالتشخيصالبهدفإصدارحكمنهائيتتمعمليةالتقويملكلماتمحتىاللحظة،معاستخدامالتقوي
ألنهيعوقاستمرارتدفقاألفكاروتكونعمليةالتقويمالبنائيوالختاميمنخاللاألسئلةالمتنوعةمعالتركيز
الصحيحة االجابات انتقاء ثم والتحليل والربط، كاالستنتاج، العقلية والعمليات الناقد التفكير مهارات على

ال على عنووضعها دراسته تم ما تلخص إبداعي مخطط تصميم مجموعة كل من المعلمة وتطلب ، سبورة
.سلوكياتاالنسانفيالبيئة

 غلق الدرس: خامساً 

الجرائد بائع من: تعلمت ماذا
الدرس؟

 نشاط بيتي: سادساً 

.قوميبإعدادتصنيعالكرتونالمهمللتصنعيمنهمنتججديد
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 (01)ملحق رقم 

 أوراق العمل الخاص بتطبيق الدروس المستهدفة وفقًا لخطوات نموذج سكامبر

 (0)ورقة عمل رقم 

 الدرس األول التنوع الحيوي 

 المهارات المقصودة االستنتاج، التقييم، التنبؤ

  

 من خالل فهمك لدرس التنوع الحيوي، قومي بتجميع جميع األفكار التي ُتعبر عن هذا المفهوم؟ -0
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

ذهب أحمد إلى الحديقة فُأعجب بزهرة سوسنة فقوعة فحينما سأله المعلم لماذا اعتبرنا زهرة سوسنة فقوعة شعاًرا للكشافة فأجاب  -7
 ألن لونها جميل وشكلها جذاب، فلو أردِت استبدال إجابة أحمد الخاطئة بإجابة صحيحة فماذا ُتجيبي؟

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

البيئة، ولكن من خالل ما سبق مالحظته أصبح لدينا موسوعة علمية  يظن بعض الناس بأنه ال أهمية للتنوع الحيوي في  -4
 .عزيزتي اجمعي أفكارك لتعدلي التصور الخاطئ لمن حولك

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 ماذا تتوقعي أن يحدث لو قام االنسان بقطع جميع األشجار الموجودة في البيئة؟ -3
 برأيك هل هذا سلوك إيجابي أم سلوك سلبي؟

................................ ...............................................................................................
............................................................................................................................... 

 ان بصيد جميع الطيور في مواسم تكاثرها؟ماذا تتوقعي أن يحدث لو قام االنس -2
 برأيك هل هذا سلوك إيجابي أم سلوك سلبي؟ -

............................................................................................................................. ..
............................................................................................................................... 

 :قومي بحذف التصرفات التي ال تنتمي إلى اعتداءات اليهود على التنوع الحيوي  -2
 اعتقال المتظاهرين –تسريب مياه الصرف الصحي إلى البحر -اغالق المعابر -سرقة المياه -إنشاء جدار الفصل العنصري 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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 (2)ورقة عمل رقم 

 الدرس الثاني النظام البيئي

 المهارات المقصودة االستنتاج، التقييم، التنبؤ
 
 

 من خالل فهمك لدرس النظام البيئي، قومي بتجميع جميع األفكار التي ُتعبر عن هذا المفهوم  -0
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 يظن بعض الناس بأن االكثار من استخدام المبيدات الحشرية سلوك إيجابي للبيئة وللمكونات الحية -7
 .قومي بتعديل هذا التصور لمن حولك مع بيان السبب المقنع

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

بيان سبب  أي منها ُيمثل نظاًما بيئًيا مع بيان السبب وقومي بحذف األنظمة التي ال تمثل نظاًما بيئًيا مع: حاكمي األنظمة التالية -4
 .الحذف
 (بستان التفاح -شجرة التفاح -المزرعة -المستشفى -الصحراء -االنسان -البحر الميت -البحر األبيض المتوسط)

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
 
 

 

 

 

 

 : نشاط تفوق

 :المفكر الصغير

 الديدان عليه في المحصول بسبب تغذي الطيور و يمتلك أمجد بستانًا للعنب، شعر في يوم من األيام بنقص  

 :ساعد محموًدا في حل مشكلته من خالل ما يأتيالباحث الصغير أأيها 

 هل يعد بستان التفاح نظاًما بيئيًا؟ ولماذا؟ .1

 هل لتناقص عدد الطيور عالقة بأعداد الديدان؟ كيف؟ .2

 .لو كنت صاحباً للبستان، اقترح حاًل ثانيًا للمشكلة  .3
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 (4)ورقة عمل رقم 

 الدرس الثالث (عالقة االفتراس)العالقات الحيوية 

 المهارات المقصودة االستنتاج، التقييم، التفسير، التنبؤ



 هيا بنا نذهب إلى حديقة الحيوان فلنتخيل مهاجمة أسد لنمر فسأل المعلم طالبه هل العالقة بين األسد والنمر عالقة افتراس -0
 برأيك هذه العالقة هل هي صحيحة أم ال 

 عزيزتي الطالبة استبدلي الحيوان الخاطئ بحيوان آخر لتصبح عالقة افتراس
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 كّون من هذه الحيوانات عالقات افتراس( أرنب، صقر، أفعى) لدينا مجموعة من الحيوانات  -7

 لماذا كونت هذه الحيوانات هكذا دون غيرها؟
 عزيزتي الطالبة ماذا يحدث لو تغذت األسود على األرانب فقط؟

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 ع تخميناتك مهما كانتاكتبي جمي -4
 برأيك هل هذا سلوك إيجابي أم سلوك سلبي؟

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 















 : نشاط تفوق

 :المفكر الصغير

 افتراس ةهذه الساعة عالقعقارب كّون من 
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 (3)ورقة عمل رقم 

 الدرس الثالث (التطفلعالقة )العالقات الحيوية 

 المهارات المقصودة االستنتاج، التقييم، التفسير، التنبؤ



 هيا بنا نذهب إلى عالم الخيال هل من الممكن أن يتطفل القط على الكلب -0
 برأيك هذه عالقة تطفل أم ال؟

 عزيزتي الطالبة استبدلي الحيوان الخاطئ بحيوان آخر لتصبح عالقة تطفل
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 
كّون من هذه الحيوانات عالقات ( اإلسكارس، البعوض، الحصان، الفول، الحصان، برغوث، اإلنسان)لدينا مجموعة من الحيوانات  -7

 تطفل
 .صنفي كاًل منها الى طفيلي وعائل

 أذكري سبب تسمية كاًل من الطفيلي والعائل بهذا االسم
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 برأيكماذايحدثلوتخلصتطالباتالمدارسمنالقمل؟ -4

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 تيالطالبةماذايحدثلوتمالتخلصمندودةاالسكارسالمتطفلةعلىجسماالنسان؟عزيز -3
اكتبيجميعتخميناتكمهماكانت

............................................................................................................................... 





 

 : نشاط تفوق

 :المفكر الصغير

 ة تطفلهذه الساعة عالقعقارب كّون من 
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 (2)ورقة عمل رقم 

 الدرس الثالث (عالقة التجمع)العالقات الحيوية 

 المهارات المقصودة االستنتاج، التقييم، التفسير، التنبؤ



 هيا بنا نذهب إلى عالم الخيال هل تعيش األسود مع الغزالن في جماعات ؟ -0
 عالقة تجمع أم ال؟برأيك هذه 

  عزيزتي الطالبة استبدلي الحيوان الخاطئ بحيوان آخر لتصبح عالقة تجمع
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 كّون من هذه الحيوانات عالقات تجمع( األسماك ، الحيتان، النمل، القمل، الطيور، األسود، الفيلة)لدينا مجموعة من الحيوانات  -7
 تجمع هذه الكائنات مع بعضها؟ما السبب ل

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 عزيزتي الطالبة ماذا يحدث لو لم تعيش الغزالن   -4
 ..اكتبي جميع تخميناتك مهما كانت 

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

يظن بعض الناس أنه ال أهمية من قرية النمل في الحياة ولكن بعد أن تعرفنا على درس اليوم كيف من الممكن أن ُنغير هذه  -3
 الصورة للناس؟ عبري عن رأيك

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 













 : نشاط تفوق

 :المفكر الصغير

 الصور التالية قصة تُعبر عن حياة النمل كّون من
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 (2)ورقة عمل رقم 

 الدرس الرابع السلسلة الغذائية

 المهارات المقصودة االستنتاج، التقييم، التفسير، التنبؤ



 بنفسها؟ وتكون من المنتجاتهيا بنا نذهب إلى عالم الخيال هل من الممكن أن تكّون الطيور غذاءها  -0

 عزيزتي الطالبة استبدلي الكلمة الخاطئة بكلمة صحيحة لتصبح الجملة صحيحة مع بيان السبب 

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 هل من الممكن أن تكون النباتات مستهلكات ؟ -7

 عزيزتي الطالبة استبدلي الكلمة الخاطئة بكلمة صحيحة لتصبح الجملة صحيحة مع بيان السبب 

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 حدث لو تم حذف المنتج من السلسلة الغذائية؟عزيزتي الطالبة ماذا ي -4

 اكتبي جميع تخميناتك مهما كانت 

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

كّون من هذه الحيوانات ( نبات، جزر، أفعى، صقر، االنسان، خروف، فأر، قطة، دجاجة، حبوب)لدينا مجموعة من الحيوانات  -3
 سالسل غذائية صحيحة 

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 (أسد، نبات غزال،: )أعد ترتيب السالسل الغذائية التالية لتصبح صحيحة -2

 (مستهلك ثاني، منتج، مستهلك أول)         

 (قط، عصفور، حشرة ، نبات)         

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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 (2)ورقة عمل رقم 

 الدرس الرابع الشبكة الغذائية

 المهارات المقصودة االستنتاج، التقييم، التنبؤ



 (فأر، أرنب، صقر، أفعى، أسد، غزال، دجاجةعشب، )لدينا مجموعة من الحيوانات  -0

 كّون من هذه الحيوانات شبكات غذائية صحيحة

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 :أعد ترتيب السالسل الغذائية التالية لتصبح شبكة غذائية صحيحة -7
 صقر -جزر -أرنب
 عشب -أفعى  -أرنب

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 :قومي بتعديل شكل السلسلة الغذائية التالية لتصبح شبكة غذائية -4
 (نباتات مائية، أسماك، أفعى، صقر)

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 يُظن بعض الناس أنه عند تواجد أكثر من منتج في السلسلة الغذائية ُيصبح وجود سلسلتين غذائيتين  -3
 في السلسلة الغذائية  ولكن بعد اطالعك على درس اليوم ماذا تتوقعي أن يحدث عند تواجد أكثر من منتج

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
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 (1)ورقة عمل رقم 

 الدرس الخامس االنسان والبيئة

 المهارات المقصودة التقييم، التنبؤ، التفسير



 .قام أحمد بإلقاء مخلفات المصانع بالبحر القريب من المصنع  -0
 استبدلي تصرف أحمد الخاطئ بتصرف صحيح 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
 االكثار من رش المبيدات الحشرية، بناء المحميات الطبيعية،: لدينا مجموعة من تدخالت االنسان في البيئة منها -7

 (قطع األشجار، بناء برك األسماك، تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفية، ، دخان وسائل المواصالت
 قومي بتجميع التدخالت االيجابية مع بعضها والسلبية مع بعضها

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
في العصر الحالي نحن بحاجة إلى بناء المصانع والمساكن بسبب الزيادة السكانية ولكن بالرغم من ذلك لها أثر سلبي على البيئة  -4

 وهو تلوث الهواء 
 فبرأيك ما الحل لهذه المشكلة ؟؟ 

............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 ؟ من رأيك القاء نفايات المصانع في البحار سلوك سلبي ولكن هل من الممكن استخدام بشيء آخر إيجابي -3
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

 يستخدم المزارع المبيدات الحشرية بكثرة هل هذا سلوك ايجابي أم سلبي؟  -2

 هل من الممكن استخدام المبيدات الحشرية بشيء آخر ايجابي ولماذا؟           

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
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 أسئلة اثرائية على وحدة التنوع الحيوي والبيئة

 مهارة التفسير

 علِل لما يأتي: 
ترتبطالكائناتالحيةفيمابينهابعالقات -
تعيشالغزالنفيجماعات -
تعدالمزرعةنظامًابيئياً -
 تبدأالسلسلةالغذائيةبالمنتجات -

 

 مهارة التنبؤ

 ماذا يحدث لو: 
!لمتتجمعالغزالنفيقطعان -
!لمتجدالقرادةحيوانًاتتطفلعليه -
!اكثارالمزارعينمناستخدامالمبيداتالحشرية -
 !اصطياداألسماكالصغيرةعلىالدوام -

 

 مهارة االستنتاج

 أعط مثااًل على كل مما يلي: 
 .عالقةتجمعفيالغابة -
 .عالقةتطفلبينحيوانوحيوانآخر -
 .عالقةافتراسبيننباتوحيوان -
 .آخر افتراسبينحيوانوحيوانعالقة -
 عرف كاًل من: 
 :التنوعالحيوي -
 :عالقةاالفتراس -
 :عالقةالتجمع -
 :الشبكةالغذائية -
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 مهارة التقييم

  ِما يلي أكمل: 
 منالسلوكياتاإليجابيةنحوالبيئة؟ -
 منصوراعتداءاليهودعلىالتنوعالحيويفيالبيئة؟ -
تغذيالديدانعلىالثمار،برأيكماذايحدثللثمارعندتغذيالحظتنورأثناءزيارتهالحقلالتفاح -

 الديدانعليها؟
 التصرفات التالية، أي منها يمثل نظامًا بيئيًا، ولماذا؟ حاكِم 
 :شجرةالتفاح -
 :مدينةاأللعاب -
 :البحرالميت -
 :بستانالتفاح -

اختبارالعلوميومالخميسفيالوحدةالثانيةفقط :مالحظة
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 (00)ملحق رقم 

 البرنامج التعليمي القائم على نموذج سكامبر في تنمية مهارات التفكير الناقد

 
 مقدمة: 

الهدفمنهذهالدراسةالعلميةهوبناءبرنامجقائمعلىنموذجسكامبرفيتنميةمهارات
التفكيرالناقدفيالعلوموالحياةلدىتلميذاتالصفالرابعاألساسيبغزة،وقدرأتالباحثةأن

:تضعفيالصفحاتالتاليةتصوًرامبدئًياللبرنامجبحيثيشملهذاالتصورعلى

 :اإلطار العام للبرنامج المقترح، ويتناول هذا اإلطار: أوالً 

 .تعريفالبرنامجالمقترح -
 .الفكرةالعامةللبرنامجالمقترح -
 .مبرراتالبرنامج -
 .أسسبناءالبرنامجالمقترح -
.للبرنامجاألهدافالعامة -
 :مكونات البرنامج وتشمل: ثانًيا

.األهدافالسلوكيةللبرنامجالمقترح -
.محتوىالبرنامجالتدريبيالمقترح -
 .أسلوبالتدريبفيالبرنامجالمقترح -
 .الموادوالوسائلالتعليميةالتيتساعدعلىتنفيذالبرنامجالتدريبي -
.أساليبتقويمالتدريبفيالبرنامجالمقترح -
 :تخطيط لقاءات التدريب في البرنامج المقترح وتشمل كل وحدة: اثالث

.أهدافالوحدةالتدريبية -
.محتوىالوحدة -
.أنشطةالتدريبالمقترحة -
 .زمنالتدريب -
 .آلياتالتنفيذ -
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 :اإلطار العام للبرنامج التعليمي المقترح: أوالً 

 تعريف البرنامج القائم على نموذج سكامبر : 
 :البرنامج .0

مجموعةمنالخبراتالتعليميةالتيتقدملمجموعةمنالمتعلمينفيفترة:"يعرفبأنه -
خاصة أهداف أو هدف لتحقيق محددة )زمنية ." ، والجمل ص2003اللقاني ، م

39.) 
-  ويعرفه ( ، والنجار 2003شحاتة ص ، 74م "بأنه( األنشطة: من مجموعة

والممارساتالعملية،والمنظمة،والمترابطةذاتاألهدافالمحددة،وفًقالخطةتهدف
 ".تنميةمهاراتأوتتضمنسلسلةمنالمقرراتترتبطبهدفعام

بأنهمجموعةمنالمواقف،والخطوات،:"وتعرفالباحثةالبرنامجإجرائًيافيالدراسة -
ليميةالمنظمة،التيتهدفالىتنميةمهاراتالتفكيرالناقدلدىتالميذوالخبراتالتع

التفكير عمليات وممارسة الكفاءة، درجة الى بهم والوصول األساسي، الرابع الصف
 ".المختلفة،التيتساعدفيتوليداألفكارمنخاللخطواتنموذجعلميإجرائي

 :نموذج سكامبر .7

دعلىالتفكيرفيتغييراتيمكنأنتحدثهاعلىهومجموعةمناالجراءاتتساع" -
منتجللخروجبمنتججديد،وتستطيعأنتستخدمهذهالتغييراتكاقتراحاتمباشرةأو

(.84م،ص2014رمضان،".)نقاطأوكنقاطبدايةللتطوير
2015)ويعرفهالعنزي - ص تستخدمكيرولتنميةاالبداع،هوأداةللتف:"بأنه(69م،

المعرفي،للمساع فوق التفكير تدعم أداة وهو بديلة، أو جديدة، أفكار توليد في دة
".ويساعدعلىطرحاألسئلةالتيتتطلبالتفكيرالعميق

إجرائًيابأنه - الباحثة وتعرفه " الصفالرابع: تساعدطالب جديدة، أداةوطريقةتفكير
 العلوم مبحث في المتاحة األفكار وتحويل تحوير على منتجاألساس إلى العامة

له ومساندة للمشكالت حلول وإيجاد للتطوير، بداية األفكار هذه تكون بحيث جديد،
 ".فياتخاذالقرار،وبمايضمنتنميةعملياتالتعلملديه

 : البرنامج القائم على نموذج سكامبر .4

تنمية" - طريق عن االبداعي التفكير تنمية إلى يهدف تطبيقي، علمي برنامج هو
إلىالخيال سبع بين عددها يتفاوت المهارات، من عدد على البرنامج هذا ويشمل ،
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أوزبورن، ألفكار خالصة البرنامج هذا وجاء األلعاب، من ومجموعة مهارات، عشر
في"دىميل"حيثوضعقائمةلتوليداألفكار،ثمتطورعبربرنامجلتنميةالخيال

ا المدارس ومشروع الماضي، القرن من الستينات عند وليام"لوطنية فرانك بداية" في
هذهالخبراتمنتجًابرنامجسكامبر،والذيضممهارات"بوبابلير"السبعيناتونظم

 (.362م،ص2015الشواني،.)تتكونالحروفاألولىمنهاسكامبر
ويعرفهالغامدي - (2013 برنامجإجرائييساعدعلىتنمية:"بأنه(300م،ص

عيعنطريقالخيال،باستخدامأسلوبالتفكيرالتباعدي،ويشتملعلىالتفكيراإلبدا
طريقة في وتشترك محتوياتها في تختلف عشرون وعددها األبعاد، من مجموعة

 .تقديمها
إجرائياً - الباحثة "وتعرفه الحذف: هي مهارات عدة من يتكون إجرائي تعليمي برنامج

التفكيرالناقدفيعدعلىتنميةمهاراتوالتجميعواالستبدالوحلالمشكالت،ممايسا
 ".الحياةلدىتلميذاتالصفالرابعاألساسيمادةالعلومو

 الفكرة العامة للبرنامج التعليمي المقترح: 
هذا يكون أن الباحثة تأمل بالدراسة العالقة ذات السابقة الدراسات على االطالع بعد
البرنامجموضعاهتمامالباحثينعنمهاراتالتفكيرالناقدفيالتدريسوواضعيالمناهج،حيث
يدركفهمالثمرةالتيسوفنجينهافيأجيالناإذاقمنابالتركيزعلىمهاراتالتفكيرالناقدفي

.دريسالعلومبشكلخاصت
 مبررات بناء البرنامج : 

إلىالدراساتالتربويةالتياهتمتبتنميةمهاراتالتفكيرالناقدفيالعلوموالحياة، استنادًا
:استطاعتالباحثةأنتحددالمبرراتالتاليةالتيدعتهاإلىتصميمهذاالبرنامج

ومواءمتهبمايناسبتلميذاتالصفالرابعمواكبةاالتجاهاتالحديثةفيتدريسالعلوم -
 .األساسي

 مختلف في وجدواها أهميتها على الموضوع هذه حول أجريت التي الدراسات تأكيد -
 .التعليمي فيهاالجانب بما المجاالت

التفكيرالناقدفيالعلوموالحياةلدىتلميذاتالصفالرابعاألساسي رات مها تنمية أهمية -
.بغزة
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ولتدريب - عام بشكل الناقد التفكير مهارات تنمية على المعلمين لتدريب برامج توجد ال
مهارات لتنمية الحالي البرنامج يسعى حيث خاص بشكل األساسية المرحلة معلمي

 .التفكيرالناقدفيالعلوموالحياة
 :التدريس القائم على نموذج سكامبر يسهم في تحقيق

أو - وتوليدها، جديدة علىأفكار ويساعد المعرفي، فوق التفكير تدعم أداة وهو بديلة،
 .طرحاألسئلةالتيتتطلبالتفكيرالعميق

تنميةالتفكيراإلبداعيعنطريقالخيال،باستخدامأسلوبالتفكيرالتباعدي،ويشتمل -
طريقة في وتشترك محتوياتها في تختلف عشرون وعددها األبعاد، من مجموعة على

.تقديمها
أن - إلى إضافة اإلبداعية قدراتهم وتحسين التالميذ، تحصيل مستوى رفع على يساعد

النجاحفيالحياةاليوميرتبطبمدىالقدرةعلىالتفكيرالجيد،كماأنقدرةالتلميذعلى
التفكيرتساعدهعلىالتكيفمعمواقفالحياةومتغيراتاألحداث،ممايسهمفيتحقيق

.الصحةالنفسيةله
ألناكتسابالمعلملمهاراتالتدريسالحديثةتجعلمنهمعلما:لمنفعةالتربويةللمعلما -

يسهمفي إنتاجيةعاليةللعمليةالتعليمية،مما المهنيةوتحقيق وظائفه علىأداء قادرا
 .تحقيقاالهدافالتعليمية

 أسس بناء البرنامج التعليمي المقترح : 
لصياغة دعت التي المبررات ضوء علىفي البرنامج بناء في الباحثة اعتمدت البرنامج

مبادرأساسيةتعكسأهميةهذاالبرنامجوضرورتهعلىغرساإلبداعوتنميتهبالشكلالسليم،
وذلكمنخاللنموذجسكامبر،هوبرنامجعلميتطبيقي،يهدفإلىتنميةالتفكيراالبداعي

على البرنامج هذا ويشمل الخيال، تنمية إلىعنطريق االستناد تم حيث منالمهارات، عدد
:األسسالتاليةفيبنائه

 .حاجياتوسماتتلميذاتالصفالرابعاألساسي -
 .أهدافتدريسالعلوموالحياةلتلميذاتالصفالرابعاألساسي -
بتطبيق - البدء قبل المعلمين مع سكامبر نموذج على القائم البرنامج أهداف مناقشة

.األنشطةالتدريبية
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مناقشةطبيعةالتدريسمنحيثإنهنشاطتدريسييهدفإلىتكوينعالقاتتتجاوز -
حدودالعالقاتالمعروفةمعالعملالتدريسيويسعىلتأصيلهذاالنشاطبحيثيكون

صفةتميزاألداءالمهنيللمعلم
تنميةثقةالمعلمبقدرتهعلىالتدريسوكذلكقدراتطلبتهوذلكبهدفإحداثتغييرات -

فياتجاهاتكلمنالمعلموالطالبوقيمهودوافعهبالصورةالتيتعينهعلىاستثمار
.أعلىمستوياتطاقاتهمنأجلتنميةمهاراتالتفكيرالناقد

العلومأداةإبداعوتفكيرالبدأنيمتلكهاتالميذالمرحلةاألساسيةبشكلعام،وتالميذ -
 .الصفالرابعبشكلخاص

 برنامجاألهداف العامة لل : 
إنالتخطيطلبرنامجتدريبيمعينيتطلبتحديدقائمةبكلمناألهدافالعامةواألهداف
السلوكيةالتييسعىالبرنامجإلىتحقيقهامنخاللدراسةموضوعاتهالمختلفة،وذلكليتحقق

.تعلمأفضلويتحققتقويمأكثردقةوموضوعية

 مهارات تنمية إلى أساسًا البرنامج تلميذاتويهدف لدى والحياة العلوم في  الناقد التفكير
من عدد على البرنامج هذا اشتمل وقد متعددة، بمهارات والمرتبطة األساسي الرابع الصف
هذا وجاء األلعاب، من ومجموعة مهارات، عشر إلى سبع بين عددها يتفاوت المهارات،

فكار،ثمتطورعبربرنامجلتنميةالبرنامجخالصةألفكارأوزبورن،حيثوضعقائمةلتوليداأل
"فرانكوليام"فيالستيناتمنالقرنالماضي،ومشروعالمدارسالوطنيةعند"دىميل"الخيال

هذهالخبراتمنتجًابرنامجسكامبر،والذيضممهارات"بوبابلير"فيبدايةالسبعيناتونظم
.تتكونالحروفاألولىمنهاسكامبر

 :رنامج التدريبي المقترحمكونات الب: ثانًيا

 األهداف العامة للبرنامج: 
.تتوصلإلىمفهومالتنوعالحيوي،وأهميتهفيفلسطين،وتستنتجمفهومالنظامالبيئي -
.تستنتجمكوناتالنظامالبيئي،وتكتشفعالقةاالفتراسبينالكائناتالحية -
.تعطيأمثلةعلىعالقةاالفتراس،وتكتشفعالقةالتطفلبينالكائناتالحية -
.تعطيأمثلةعلىعالقةالتطفل،وتكتشفعالقةالتجمعبينالكائناتالحية -
 .تعطيأمثلةعلىعالقةالتجمع،وتكتشفالسالسلوالشبكاتالغذائية -
.توضحدوراالنسانفيحمايةالتنوعالحيوي -
.النسانفيالحفاظعلىالبيئةفيفلسطينتبيندورا -
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 محتوى البرنامج التدريبي : 
بعد اكتسابها التلميذات من المتوقع الخبرة جوانب جميع التدريبي البرنامج محتوى يتضمن

:التدريبعلىالبرنامج،وقدروعيفياختيارمحتوىالبرنامجالتدريبيوإعدادهمايلي

 .افالموضوعةوالقدرةعلىتحقيقهامالءمةمحتوىالبرنامجلألهد -
المهارة - لتكوين الالزمة األساسية المتطلبات يتضمن بحيث الموقف تنظيم

 .المطلوبةلدىتلميذاتالصفالرابع
تحقيقها - مدى على الحكم يتسنى حتى إجرائي سلوك شكل كتابةاألهداففي

 .وتقويماألهدافالتيلمتتحقق
-  على البرنامج محتوى لدىشمولية تنميتها المطلوب المهارة جوانب جميع

 .تلميذاتالصفالرابع
 .مراعاةالفروقالفرديةبينالتلميذات -
.القابليةللتقويمالمستمربأنواعه -

 موضوعات البرنامج التدريبي : 
 :،والتياحتوتعلىالدروسالتالية"التنوعالحيويوالبيئة"استهدفالبرنامجالمقترحوحدة

(.االنسانوالبيئة-السلسلةالغذائية-العالقاتالحيوية-النظامالبيئي-التنوعالحيوي)

 الفترة الزمنية لتنفيذ أنشطة التدريب: 
لقاء،والمدةالزمنيةلكللقاء(21)تنظيمالخبراتوالمحتوىفيلقاءاتمحددةبلغعددها

.حصة

 : أسلوب التدريب المقترح في البرنامج

ضو المحتوىفي تناسب واستراتيجيات تدريس طرق اختيار ثم ومحتواه، البرنامج أهداف ء
وقدراتهم، التالميذ طبيعية مراعاة مع للبرنامج، والعامة الخاصة األهداف تحقيق إلى وتؤدي

والسمعية البصرية الوسائط وتوفر تنوع ومدى ا. استخدام تم وقد سكامبر)ستراتيجية وذلك(
داخلحصتهالدراسيةفيمابعد،باإلضافةإلىاستراتيجياتأخرىإذااقتضىليستطيعتطبيقها

.األمر

 المواد والوسائل التعليمية التي تساعد على تنفيذ البرنامج : 
استخدمتالباحثةمجموعةمنالموادوالوسائلالتعليميةالمساعدةبمايتفقواالستراتيجيات

:امج،وقدتمثلتالوسائلفيالتاليالمالئمةللتدريسوالتييعالجهاالبرن
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 .لعرضالنشاطاتعلىالسبورة(LCD)جهازالعرضالمرئي -
 .سبورةبيضاءثابتة -
 .جهازحاسوبمحمول -

 أساليب التقويم : 
يعدالتقويممنأهمالركائزفيإعدادوتنفيذالبرامجوقدتنوعتطرقتقويمالبرنامجوكانت

:كمايلي

المبدئي - التقويم السابقة،: المتطلبات خالل من للتلميذات، السابقة الخبرات تقويم ويتم
 .وأسئلةقياسالخبراتالسابقة،وذلكفيبدايةالتدريس

التكويني - التقويم العمل: أوراق خالل من البرنامج أثناء التلميذات أداء تقويم يتم
.الجماعيومدىمشاركتهمفياألنشطة،والتفاعلداخلالصف

.تمتقويمالتلميذاتمنخاللتطبيقاختبارمهاراتالتفكيرالناقد:الختاميالتقويم -
 تصميم البرنامج التعليمي : 

 .تحديدحاجاتالتعلموالغاياتوالمعوقاتواألولويات -
المناسبة - العامة األهداف و معالجتها المطلب العمل مهمات أو الموضوعات اختيار

 .للموضوعات
 .تحديدخصائصالمتعلمين -
تحديدمحتوىالموضوعوتحليلالمهماتالمرتبطةبالغاياتواألهدافالعامةالمناسبة -

 .للموضوعات
التعلم - سلوك إلى تشير إجرائية سلوكية بصياغة التعليمية األهداف وصياغة تحديد

 .المتوقعأنيؤديهالمتعلم
 .تصميمنشاطاتالتعليموالتعلم -
 .ألنشطةالتعليميةاختيارمصادرالتعلمالتيتساندا -
 .تحديدخدماتالتعلمأوالمساندة -
 .إعدادأدواتتقويمالتعلم -
 .إعداداالختباراتالقبليةلمعرفةاستعدادالمتعلمينلدراسةالموضوع -
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 خطوات إعداد البرنامج المقترح: 
 : مرت عملية إعداد البرنامج بالخطوات التالية

اكسابطالباتالصفالرابعمهاراتالتفكيرالمنتجتحديدالهدفالعامللبرنامج،وهو -
 .منخاللنموذجسكامبر

االطالععلىالمراجعالعربيةواألدبالتربويالذييوضحكيفيةبناءالبرامجالتعليمية -
 (.2010هاشم،)،(2008قشطة،)،(م2009أبوالسعود،)كدراسة

 .حسبنموذجسكامبرناقدبناءقائمةمهاراتالتفكيرال -
 .ثمعرضالقائمةعلىالمحكمين -
.وضعاألهدافالعامةواألهدافالسلوكيةللبرنامجالمقترحالقائمعلىنموذجسكامبر -
  مراحل بناء البرنامج : 

تضمنتمرحلةالتخطيطواالعداد:مرحلةالتخطيطواالعدادللبرنامج :المرحلة األولى -
:للبرنامجالخطواتالتالية

.األسسالعامةللبرنامجالتعليميالقائمعلىنموذجسكامبر:أوالً
ثانياً مهارات: لتنمية سكامبر نموذج على القائم التعليمي للبرنامج العامة األهداف

.التفكيرالناقد
ثالثاً مهارات: لتنمية سكامبر نموذج على القائم التعليمي للبرنامج السلوكية األهداف

.التفكيرالناقد
(.وقدتمتحديدهفيضوءاألهدافالسلوكية)تحديدمحتوىالبرنامج:رابعاً

(.وهويعتمدعلىالمشاركةبينالمعلموالطالب)أسلوباستخدامالبرنامج:خامساً
.تحديدالوسائلالتعليميةواألجهزةوالموادالتعليميةالموظفةفيتنفيذالبرنامج:سادساً
سابعاً ا: أساليب تحديد البرنامج في التقويم)لتقويم البنائي، التقويم القبلي، التقويم

 (الختامي
السيناريو :المرحلة الثانية - كتابة مرحلة مرحلة: في وضعه تم ما تحويل تم حيث

المرحلة هذه في العمل خطة وتتلخص الورق، على تفصيلية إجراءات إلى التصميم
جخاصةتعرفبنماذجالسيناريو،بتسجيلماينبغيأنيعرضعلىالشاشةفينماذ

:وذلكمنخاللمايلي

 .تنظيممحتوىالبرنامج -أ
 :وذلكعبرالخطواتالتالية:التخطيطللبرنامج -ب
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 .تحديدالمادةالعلمية -
 .تحديدأهدافالبرنامج -
 .تحديدنقطةالبدايةعندالمتعلمين -
 .تحليلالمهام -
 :وذلك عبر الخطوات التالية: كتابة البرنامج - ت

 .اإلطارالعامللبرنامجكتابة -
 .إعداداألسئلةالخاصةبكلدرس -
واشتملتهذهالمرحلةعلىالتجريباألوليللبرنامجبعد:مرحلةالتنفيذ :المرحلة الثالثة -

وتسلسل األنشطة، ومالئمة المحتوى، سالمة من للتأكد وذلك إعداده، من االنتهاء
الوسائلالتعليميةاألكثرمالئمةالخطواتواإلجراءاتحسبنموذجسكامبر،واختيار

.لمحتوىالبرنامج،وذلكبالتعاونمعمشرفالدراسةوالمعلمةالموكلةبالتطبيق
والتطوير:المرحلة الرابعة - التقويم مرحلة بصورته: البرنامج إعداد من االنتهاء بعد

ياألولية،تمعرضهعلىمجموعةمنالمحكمين،كأساتذةالجامعاتومشرفيومعلم
مادةالعلوموالحياة،منأجلالتأكدمنمالئمتهوقدرتهعلىتحقيقاألهدافالمطلوبة،
حيثتمالتعديلبناًءعلىآراءالخبراءوالمحكمين،حيثزودكلمنهمبنسخةكاملة

،وطلبمنهمإبداءالرأيفيالنقاطالتالية :عنالبرنامجالمعد 
 .سالمةالمحتوىالتعليمي -
 .األهدافوإمكانيةتحقيقهامالئمة -
 .مالئمةاألنشطةلمستوىتلميذاتالصفالرابعاألساس -
 .تقديمأيمقترحاتتسهمفيإثراءالبرنامج -
النهائية:المرحلة الخامسة - بالصورة البرنامج صياغة السابقة،: المراحل ضوء في

آ حسب والتطوير التعديل وبعد البرنامج، إعداد لخطوات السليم المحكمينوالتدرج راء
مهارات لتنمية سكامبر نموذج على القائم المقترح البرنامج وضع تم والمختصين؛

.التفكيرالناقدلدىتلميذاتالصفالرابعاألساس؛فيصورتهالنهائية
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 (07)ملحق رقم 

 كتاب تسهيل مهمة الباحثة من الجامعة اإلسالمية لوكالة الغوث الدولية
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 (04)ملحق رقم 

 إقرار بتطبيق الباحثة ألدوات الدراسة في المدرسة المستهدفة كتاب



 


