
 

 

 

 

 

تشسية ميارات التفكيخ  في فاعمية بخنامج قائؼ عمى نسؾذج شؾارتد 
 األساسي الخابع الرف تمسيحاتلجى  و الحياة الشاقج في مادة العمـؾ

 في غدة
 

The Effectiveness of aProgram Based on swartz 

Model in Developing Critical Thinking Skills in 

Science and The life Among female Fourth 

Graders in Gaza   

 
 
 الباحثة ِإعَجاُد 
 الذيخ عامخ دمحم أحالـ

 
 ِإشَخاؼُ 
 الُجكُتؾراألستاذ 

 صالح أحسج الشاقة
 اْلَساِجدِتيخِ  َدَرَجةِ  َعمى الُحرؾؿِ  ِلُسَتظمباتِ  ِاسِتكَسالا  البحثُ  َىحا ُقجـَ 
 ِبَغدة اإِلسالِميةِ  اْلَجاِمَعةِ  ِفي التخبية ِبُكمِيةِ  السشاىج وطخؽ التجريذ ِفي

 
 ىػٜٖٗٔ/صفخ – ـٕٚٔٓ/نؾفسبخ

 

 صةــغب  تــاليٍــــــت اإلظـــــــــبيعـانج

 انبحث انعهًً ٔاندزاظبث انعهٍب عًبدة

 انتــــــــــــــــسبٍــــــــتت ــــــــــــــــــهٍـك

 يُــــــــبْج ٔطسق تــــدزٌطيبجعتٍس 

The Islamic University  of Gaza 

Deanship of Research and Graduate Studies 

Faculty of Education 

Master Curriculum &Teaching Methods 

 



  أ  

 

 إقػػػػػػػػػػػػػػخار

 أنا السؾقع أدناه مقجـ الخسالة التي تحسل العشؾاف:

تشسية ميارات التفكيخ الشاقج  في فاعمية بخنامج قائؼ عمى نسؾذج شؾارتد 
في غدة األساسي الخابع الرف تمسيحاتلجى  و الحياة في مادة العمـؾ   

The Effectiveness of aProgram Based on swartz 

Model in Developing Critical Thinking Skills in 

Science and The life Among female Fourth 

Graders in Gaza   

أقخ بأف ها اشتسمت عميً ٌحي الخسالة إىسا ٌػ ىتاج جٍجؼ الخاص، باستثشاء ها تست اإلشارة 
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 العخبيةممخص الخسالة بالمغة 

إنٗ يعشفت فاعهٛت بشَايح  لائى عهٗ ًَٕرج شٕاسحض فٙ حًُٛت  ٌجفت الخسالة: ىجؼ الجراسة

 غضة. فٙ انصف انشابع األعاعٙ  حهًٛزاثيٓاساث انخفكٛش انُالذ نذٖ 
؛ وذلظ لسالئستً لصبيعة الٍجؼ هغ ٌحي التجخيبْالسشٍج  الباحثة تبعت ا مشيج الجراسة:

 .الجراسة
العمـػ هغ كتاب  أجٍدة جدع االىداف بتحميل هحتػػ وحجة الباحثة قاهت  الجراسة:أدوات 
 ٔفك لائًت بًٓاساث انخفكٛش انُالذ ٔ كزنك اخخباساً نًٓاساث انخفكٛش انُالذ ٔ دنٛم يعهى. والحياة

الرف الخابع األساس هغ هجرسة الجرج االبتجائية  تمسيحاتهغ : تكػىت عيشة  عيشة الجراسة 
، تع تقديسٍع إلِ هجسػعتيغ تجخيبية و ة( تمسيح80الجئيغ، بمغ  عجدٌا )السذتخكة )د( ل

ضابصة، حيث تع إخزاع الستغيخ السدتقل )ىسػذج شػارتد( لمتجخيب و قياس فاعميتً فْ تشسية 
هٍارات التفكيخ الشاقج، و قج تع تشفيح الجراسة فْ الفرل األوؿ هغ العاـ الجراسْ 

 . ـ7008/ـ7002

 أىؼ نتائج الجراسة: 
( بيغ هتػسط درجات α  =0.01 تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ  
فْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ الختبار  غالسجسػعة التجخيبية وأقخاىٍ تمسيحات

  هٍارات التفكيخ الشاقج ككل، وذلظ لرالح السجسػعة التجخيبية"

  أىؼ تؾصيات الجراسة:
بسختمف السخاحل ىسػذج شػراتد القائسة عمِ  والتجريبية االستفادة هغ البخاهج التعميسية .0

الجراسية وتػضيفٍا فْ العسمية التعميسية،هسا يحقق التفاعمية فْ التعميع وتحديغ سمػكيات 
 الفكخية فْ الحياة العاهة.التمسيحات 

 ىسػذج شػارتدالجروس  عسل ورش عسل لمسعمسيغ لتجريبٍع عمِ كيفية تحزيخ وتخصيط .7
 واستخجاهٍا بذكل فعاؿ فْ التجريذ.

 هٍارات التفكيخ الشاقج( –التفكيخ الشاقج  –كمسات هفتاحية: ) ىسػذج شػارتد 
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Abstract   
The Effectiveness of a Program Based on Swartz Model for Developing Critical 

Thinking Skills in Science and life Course among Female Fourth Graders in 

Gaza 

   
Abstract 

Objective of the study: To identify the effectiveness of a program based on Swartz’ 

model for developing critical thinking skills among female fourth grade students in 

Gaza. 

Research Methodology: The researcher used the experimental approach for its 

relevance to the objective and nature of this study. 

Materials and tools of the study: The researcher analyzed the content of the 

Science and Life Unit according to a list of critical thinking skills. She also 

developed a test for critical thinking skills and a Teacher's Guide. 

Sample of the study: The sample consisted of the fourth grade students from Al 

Draj Primary School for Refugees (D). The sample consisted of (80) students who 

were divided into an experimental group and a control group. The independent 

variable (Schwartz model) was subjected to experimentation and measuring  its 

effectiveness for developing critical thinking skills. The study was implemented in 

the first semester of the academic year 2017-2018. 

The most important findings of the study: 

There were statistically significant differences at the level of (α   = 0.01) between 

the mean scores of the experimental group and their peers in the control group in the 

post-application of the test of critical thinking skills as a whole in favor of the 

experimental group. 

The most important recommendations of the study: 

1. Utilizing the educational and training programs based on the Swratz model in 

different educational stages, and employing them in the educational process so as to 

achieve the interaction in education and improving students' intellectual behavior in 

public life. 

2. Conducting workshops for teachers to train them on how to prepare and plan 

Swartz model lessons and use them effectively in teaching. 

Keywords: (Swartz Model - Critical Thinking - Critical Thinking Skills) 
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 اآلية القخآنية
 

أُٔتُٕا اْنِعْهَى َدَزَجبث ٍَ َٔ انهِرٌ ُُْكْى  ٍَ آَيُُٕا ِي ُ انهِرٌ  ٌَْسفَِع َّللاه
 [ ٔٔالسجادلة , ]
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 ْاإِلىَجْاءُ 

جاء  ٌإ

 إلى مؽ عمسشي معشى العدة و اإلباء ...  إلى مؽ ذلل لي كل صعب 

 إلى مؽ رسؼ لي درب الشجاح...إلى مؽ أحسل اسسو بكل فخخ واعتداز .......

 أبي الحبيب

إلى مؽ استقبمتشي بجمؾعيا و فخحتيا ...... إلى مؽ كانت دعؾاتيا تفتح لي درباا ذىبياا 
حخوؼ قبل قخاءة الكتب  ....... إلى نعيؼ إلى آخخ السكاف إلى مؽ عمستشي رسؼ ال

 الحياة و طيخ الجشة ........

 مي الغاليةأ

 هللا لي مؽ فؾؽ سبع سساوات  كتبوإلى مؽ سأكسل معو مذؾار عسخي ........و 

 ]  أحسج [ 

 إلى سشجي و بيجة عسخي  و ضحكة األياـ

 أخي الحبيب دمحم

 ديؽ سسائي .....إلى الشجـؾ التي تإلى لحؽ الحياة و عبيخىا

 أخؾاتي ] زيشب , آمشة , آية , حشاف [ 

 

 

 

 / الباحثة 

 أحالـ دمحم الذيخ
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 وتقجيخٌ شكٌخ 

الحسج هلل حسجًا تصيب بً القمػب، حسجًا ٓميق بجاللً و عطيع قجرتً، و المٍع صل وسمع عمِ 
سيجىا دمحم حتِ ٓخضِ دمحم. الحسج هلل عمِ عطيع فزمً ووافخ عصاياي وحدغ تػفيقً عمِ إىجاز 
ٌحي الخسالة و إخخاجٍا بٍحا الذكل لتخػ الشػر وتربح هخجعًا يحتحػ بً فْ بحخ السعخفة ، 

 تذكل ىقصة فْ بحخ العمع الػاسع. فٍْ 
أتقجـ بالذكخ و العخفاف إلِ هشارة حياتْ  و شاشئ األهاف والجؼ الحبيباف، المحاف كاىا خيخ سشٍج 
لْ هغ تحفيد ودعاء شػاؿ فتخة الجراسة، كسا و يدخىْ أف أتقجـ بالذكخ والعخفاف إلِ خصيبْ 

، بالذكخ إلِ أخْ و أخػاتْ ] دمحم قجـالحؼ شجعشْ عمِ اىجاز ٌحا العسل، كسا و يدخىْ أف أت
 زيشب، آهشة، آية و حشاف [ 

كسا ال أىدِ عائمتْ و صجيقاتْ عمِ دعسٍع الرادؽ لْ ووقػفٍع إلِ جاىبْ و تذجيعْ 
 إلىٍاء ٌحا العسل الستػاضع . 

كسا و يذخفشْ أف أتقجـ بالذكخ و العخفاف إلِ إدارة هجرسة ذكػر عدبة بيت حاىػف االبتجائية 
ا/ بٍجت حجازؼ ،و السهسث ٓخة السداعجة /سشاء عػيزة عمِ تفزمٍع بتحكيع دليل جمًة بسجٌٓخ

 السعمع و اختبار هٍارات التفكيخ و االستعجاد عمِ تدٍيل كل ها ٓتعمق بإىجاز ٌحا العسل. 
كسا و أخز بالذكخ إلِ السعمسة الفاضمة / عبيخ أبػ حسادة هغ هجرسة الجرج االبتجائية 

الرف الخابع تمسيحات السذتخكة ) د ( عمِ السجٍػد الحؼ بحلتً فْ تصبيق الشسػذج عمِ 
 . ْاألساس

كسا و أسصخ أجسل عبارات الذكخ لألستاذ الجكتػر صالح الشاقة لتفزمً لإلشخاؼ عمِ اىجاز 
 لعسل و إخخاجً بٍحي الرػرة هشح أف كاف هجخد فكخػ حتِ أصبح واقعًا أفخخ بً. ٌحا ا

كسا و أتقجـ بخالز الذكخ و التقجٓخ إلِ كل هغ دعسشْ  فْ اىجاز ٌحي الخسالة و لع تدعفشْ 
ع ، فمٍع هشْ كل الذكخ و التقجٓخ.   ذاكختْ  بحكٌخ

أف يجعمً عمسًا ىافعًا، و شخيقًا لْ و و فْ الختاـ ال يدعشْ إال أف أتسشِ هغ السػلِ عد و جل 
  لػالجؼ إلِ الجشة.  
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 الفرل األوؿ
 اإلطار العاـ لمجراسة

 :مقجمة
سية كبيخة فْ حياتشا، فالغاية هغ العمع كبيخة، أقمٍا أف ىمع بسعمػهات حياتية وبيئية،  لمعمػـ ٌأ

العمػـ تدخخ بالسعارؼ و وال تقترخ دروس العمػـ عمِ الحفع األصع ، فاليػـ أصبحت هادة 
فق وهجارؾ العقػؿ، وتذجع االىداف عمِ البحث والتعسق، لسعخفة السعمػهات التْ تػسع هجاؿ األ

جل ها يحيط بشا و  ها ٓؤثخ فْ بيئتشا وحياتشا اليػهية ، يقػؿ آٓغ شتآغ:  "لقج وقفت عمِ أكتاؼ 
 .  هغ سبقػىْ هغ العمساء"

هللا الحؼ أحدغ كل شْء خمقً ، و دعػة إلِ إعساؿ  وفْ هادة العمػـ فٍع لبجيع خمق  
العقل و التفكيخ ، الحؼ يعتبخ الٍجؼ األسسِ لمسؤسدات التخبػية الحؼ تدعِ لتحقيقً جاٌجًة لجػ 
شالبٍا وألجل تحقيق ٌحي الغاية ، سعت دوؿ العالع الستقجهة إلِ االٌتساـ بتشسية السػارد البذخية 

لستحجة اإلىسائْ لتحجٓج هدتػػ التشسية فْ بمجاف العالع السختمفة ، ، ذلظ هغ خالؿ بخىاهج األهع ا
ع الصخؽ فْ التشسية البذخية و  سية التفكيخ بػصفً أحج ٌأ هغ خالؿ االٌتساـ و التذجيع عمِ ٌأ

ا . تخسيخًا ألٌسية التفكيخ العمسْ برفة عاهة فْ السشطػهة ال عمسية التعميسية بكل عشاصٌخ
 .(162، صـ7007هخسْ ،)

التفكيخ ٌبة رباىية، هشحٍا هللا لإلىداف و هيدي بً عغ بقية الكائشات الحية، كسا أىً ٓتأثخ ف
بسجسػعة هغ العػاهل، هثل: شخرية االىداف، دافعيتً، هدتػػ الحكاء لجيً، السدتػػ العقمْ و 

 التعميسْ ، البيئة السحيصة بالفخد.

هادة العمـػ ، هشٍا الفٍع  التْ تػاجً الصالب فْ إال أف ٌشاؾ هجسػعة هغ السذاكل
الخاشئ لبعس السرصمحات، قرػر التفكيخ بأىػاعً السختمفة: ] تفكيخ عمسْ، تفكيخ برخؼ، 

 تفكيخ ابجاعْ ، تفكيخ ىاقج [. 

ٌ  ﴿يقػؿ هللا تعالِ فْ هحكع التشديل :  اثِ  َخْهكِ  فِٙ إِ َٔ ا ًَ اأْلَْسِض  انغ  اْخخََِلفِ  َٔ ْٛمِ  َٔ  انه 

اسِ  َٓ انُ  ََٚاث   َٔ ٍَ *  اأْلَْنبَابِ  أِلُِٔنٙ َٜ ٌَ  ان ِزٚ َ  َْٚزُكُشٔ ً  ّللا  ٌَ فِٙ َخْهِك َٔ  لَِٛايا َٚخَفَك ُشٔ َٔ ْى  ِٓ َعهَٗ ُخُُٕبِ َٔ لُعُٕداً 

َْزَا بَاِطَلً ُعْبَساَََك فَِمَُا َعزَاَب انُ اس َا َيا َخهَْمَج  اأْلَْسِض َسبُ  َٔ اِث  َٔ ا ًَ [ 040-040]آؿ عسخاف: ﴾انغ 

ُُْظشِ ﴿تعالِ :  وقػلً ٌُ  فَْهَٛ ََْغا ،  وفْ هػضٍع آخخ يقػؿ هللا تعالِ : [1] الصارؽ :  ﴾ُخِهكَ  ِيى   اْْلِ
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ٌَ  أَفَََل ﴿ ُُْظُشٔ بِمِ  إِنَٗ َٚ ْٛفَ  اْْلِ إِنَٗ*ُخِهمَجْ  َك اءِ  َٔ ًَ ْٛفَ  انغ  إِنَٗ*ُسفِعَجْ  َك ْٛفَ  اْنِدبَالِ  َٔ  ٔإنٗ َُِصبَجْ  َك

َْٛف ُعِغَسجْ  األسِض   [. 04-02]الغاشية: ﴾َك

والتفكيخ فخوٌع و أقداـ: التفكيخ االستشتاجْ القياسْ، التفكيخ االستقخائْ، التفكيخ التأهمْ، 
التفكيخ الحجسْ، التفكيخ التباعجؼ، التفكيخ التقاربْ، التفكيخ االبجاعْ، التفكيخ االبتكارؼ، التفكيخ 

 .الشاقج

هػجػدًا بالفصخة عشج االىداف، فٍػ يحتاج  ـ( أف التفكيخ الشاقج ليذ7006ويخػ القصيصْ ) 
ا ، ألف كل فخد قادر  إلِ هخاف و تجريب هدتسخ ، كسا و أىً ال يقترخ عمِ فئٍة عسخيٍة دوف غيٌخ
ػ ٓمعب دورًا كبيخًا فْ حل  عمِ القياـ بً وفق هدتػػ قجراتً العقمية و الحدية و السجخدة ، ٌو

 ية. السذكالت التْ تػاجً الفخد فْ حياتً اليػه

ويعخؼ التفكيخ الشاقج أىً عسمية تقػـ عمِ تقرْ الجقة فْ هالحطة الػقائع التْ تترل 
بالسػضػعات وهشاقذتٍا وتقػيسٍا والتقيج بإشار العالقات الرحيحة الحؼ ٓشتسْ إليً ٌحا الػاقع، 

ة واستخالص الشتائج بصخيقة هشصقية سميسة، هخاعاة هشصقية العسمية وبعٍا عغ العػاهل الحاتي
 (.1ص ـ،7000)قصاهْ،  األفكار الدابقة أو أراء التقميجيةأو كالتأثخ بالشػاحْ العاشفية 

سية ها تدسعً أو تقخأي  والتفكيخ الشاقج ٓجور حػؿ اتجاٌيغ: األوؿ: كيف تتأكج هغ صجؽ وٌأ
                                                       والثاىْ: كيف تدتصيع إقشاع الشاس بسا تخيج؟ أو كيف تثبت وجٍة ىطخؾ؟ أو تخاي،
 (  037صـ، 7000 )الدخور،

فْ هٍارات التفكيخ الشاقج التْ تعػد لعجة أسباب  التمسيحاتإال أىشا ىالحع وجػد قرػر لجػ 
سٍا : شخيق التجريذ التقميجية الستبعة فْ هجارسشا.   هغ ٌأ

عمِ هٍارات التفكيخ بصخؽ  التمسيحاتوالسصمػب ٌػ شخائق تجريذ تعسل عمِ تجريب  
عمسية هجروسة تتشاسب هع حجع السشٍاج وزهغ الحرة، وتجعل هغ البيئة الرفية بيئة تفاعل 

ػ ها تجعػ إليً الشطخية البشائية و االستخاتيجيات السشجرجة  تحت هطمتٍا.   ىذط، ٌو

هات، بل إف التعميع وفق الشطخية البشائية ال يعتسج عمِ الحفع األصع واستطٍار السعمػ 
عمِ اكتذاؼ السعخفة هغ البيئة السحيصة، وهداعجتً عمِ تختيبٍا و تشطيسٍا فْ  تمسيحاتٓجرب ال

 البشية السعخفية لمستعمع، لتتالءـ  هع خبخاتً الدابقة. 



3 
 

وهغ ٌشا تطٍخ الحاجة السمحة لمبحث عغ شخائق تجريذ قائسة عمِ الشطخية البشائية التْ 
التْ هغ ضسشٍا: القبعات الدت،  يخ الشاقج واكدابٍا لجػ الصالب،تعسل عمِ تشسية هٍارات التفك

 إلخ. ...، خخائط العقل وىسػذج شػارتد RISالقرة، الشطاـ الحكْ لسعالجة السعخفة 

 ،(، )ىرارـ7006 ،(، )الشاقةـ7006 ،(، )عسخـ7006 ،وتذيخ دراسة كل هغ )الفالح
استخجاـ ىساذج، شخائق واستخاتيجيات  إلِ (ـ7001 ،(، )ىػر الجٓغـ7001 ،(، )الذمبْـ7001

 التمسيحاتالتجريذ التْ تمعب دورًا هٍسًا فْ تحديغ، وتػجيً هدارات التجريذ، و كحلظ اكداب 
   .عمِ الفٍع الرحيح و حل السذكالت التمسيحةهٍارات التفكيخ الشاقج التْ تعيغ 

ولكْ ٓتع ترسيع الشساذج و بشائٍا برفة عاهة وترسيع ىساذج التجريذ برفة خاصة 
يفزل أف يكػف ٌشاؾ وعْ كاهل و إدراؾ بالخصػات و اإلجخاءات الستبعة فْ ترسيع ىساذج 
التجريذ والتْ تتسثل فْ الشقاط التالية: تقييع الحاجات، تحجٓج الٍجؼ و تعييشً، دراسة خرائز 

سة البيئة التعميسية ، تحجٓج و تصػيخ السحتػػ التعميسْ، التقييع وإعادة التخصيط . الستعمسيغ، و درا
 (,p.6 2003  , Nadeen Thompsom  ( 

ع االستخاتيجيات السدتخجهة فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج، ىسػذج  أحجولعل هغ  ٌأ
ػ ع الشساذج السدتخجهة لتسية التفكيخ التْ ضٍخت حجٓ شػارتد. ٌو ػ ىسػذجأحج ٌأ  لتعميع ثًا، ٌو

 ٓػصْ شػارتد، روبخت ٓج عمِ القخف العذخيغ هغ األخيخ العقج فْ أهيخكا فْ ضٍخ التفكيخ
 والشاقج واإلبجاعْ. التحميمْ التفكيخ هٍارات عمِ األفخاد بتجريب

(، ودراسة ـ7001وهغ الجراسات التْ تشاولت ىسػذج شػارتد دراسة الدؽ والحجا حجة )
وقج الحطت الباحثة  هغ خالؿ عسمٍا كسعمسة لمسخحمة الجىيا وجػد قرػر فْ . (ـ7000قصاهْ )

، والتْ يرعب تشسيتٍا بالصخؽ التقميجية، هسا دفع الباحثة  التمسيحاتهٍارات التفكيخ الشاقج لجػ 
لمقياـ بٍحي الجراسة بٍجؼ هعخفة فاعمية بخىاهج قائع شػارتد فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج فْ 

 الرف الخابع األساس فْ هجٓشة  غدة. تمسيحات  لعمـػ و الحياة  لجػهادة ا
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 :مذكمة الجراسة
 مذكمة الجراسة في الدؤاؿ الخئيدي التالي تتحجد

ها فاعمية البخىاهج القائع عمِ ىسػذج شػارتد فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج فْ هادة العمػـ و  
  فْ غدة ؟ ْالرف الخابع األساس تمسيحاتالحياة لجػ 

 ويتفخع مؽ الدؤاؿ الخئيدي السئمة الفخعية التالية:

 شػارتد؟  شسػذجشار العاـ لها اإل .0
 الرف الخابع األساسْ؟ تمسيحاتها هٍارات التفكيخ الشاقج السخاد تشسيتٍا لجػ  .7
بيغ هتػسصْ درجات  α  ≤ (.05 )ٌل ٓػجج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج هدتػػ  .3

فْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق  غفْ السجسػعة التجخيبية و درجات أقخاىٍ التمسيحات
تقييع ، التحميل، باالفتخاضات  الختبار هٍارات التفكيخ الشاقج )التفديخ، التشبؤ البعجؼ

 ، االستشتاج(؟السشاقذات 

  :فخوض الجراسة
 : تدعى الجراسة الحالية إلى اختبار صحة الفخضيات التالية

بيغ هتػسط درجات  α  ≤ (.05 فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ ال تػجج   .0
فْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ الختبار  غالسجسػعة التجخيبية وأقخاىٍ تمسيحات

 هٍارات التفكيخ الشاقج ككل.
بيغ هتػسط درجات  α  ≤ (.05 ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ  .7

سٍارة لفْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ   غالسجسػعة التجخيبية وأقخاىٍ تمسيحات
 ديخ.فالت

بيغ هتػسط درجات  α  ≤ (.05 ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ  .3
 لسٍارةفْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ  غالسجسػعة التجخيبية وأقخاىٍ تمسيحات

 .باالفتخاضات  التشبؤ
بيغ هتػسط درجات  α  ≤ (.05 ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ  .1

 لسٍارةفْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ  غالسجسػعة التجخيبية وأقخاىٍ تمسيحات
 التحميل.
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بيغ هتػسط درجات  α  ≤ (.05 داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ ال تػجج فخوؽ ذات  .1
تقييع لسٍارة فْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ  غالسجسػعة التجخيبية وأقخاىٍ تمسيحات

  السشاقذات . 
بيغ هتػسط درجات  α  ≤ (.05 ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ  .6

 لسٍارة فْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ  غالسجسػعة التجخيبية وأقخاىٍ تمسيحات
 االستشتاج.

  الجراسة أىجاؼ
 ىجفت ىحه الجراسة إلى : 

 . ْالرف الخابع األساس تمسيحاتالتعخؼ إلِ هٍارات التفكيخ الشاقج  الػاجب تشسيتٍا  لجػ  .0
الرف الخابع  تمسيحاتهعخفة فاعمية ىسػذج شػارتد فْ تشسية لسٍارات التفكيخ الشاقج  لجػ  .7

  ْ.األساس
 

  أىسية الجراسة:
قج تداعج الخبخاء والسختريغ والسذخفيغ والسعمسيغ وذوؼ االٌتساـ فْ تقجيع استخاتيجية  .0

الرف الخابع األساسْ فْ  تمسيحاتتصػيخية  قج تدٍع فْ تصػيخ لسٍارات التفكيخ الشاقج  لجػ 
 ضل السشٍاج الججٓج.

ا لجػ  .7 ع لسٍارات التفكيخ الشاقج  التْ يجب تشسيتٍا و تصػيٌخ  تمسيحاتقج تدمط الزػء عمِ ٌأ
 الرف الخابع األساس  فْ ضل السشٍاج الججٓج.

فْ العسمية التعميسية  الصالبهدآخة االتجاٌات الحجٓثة فْ التخبية التْ تشادؼ بتفعيل دور  .3
 وضخورة كػف التمسيح عشرخ ايجابْ ىذط فْ العسمية التعميسية .

سية تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج  لجػ  .1  تمسيحاتتػجيً ىطخ القائسيغ عمِ تجريذ العمػـ إلِ ٌأ
 . فْ ضل السشٍاج الججٓج  ْالرف الخابع األساس

 حجود الجراسة 
  فْ هجرسة الجرج  ْالرف الخابع األساس تمسيحاتشبقت ٌحي  الجراسة عمِ عيشة قرجية هغ

 االبتجائية السذتخكة  ) د ( . 
  ْـ. 7008/ـ7002تع تشفيح ٌحي  الجراسة فْ الفرل الجراسْ األوؿ  هغ العاـ الجراس 
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  اقترخ تصبيق ٌحي الجراسة عمِ استخجاـ ىسػذج شػارتد فْ تجريذ الػحجة األولِ "أجٍدة
 "الجدء األوؿ" لمرف الخابع األساسْ. اة و الحيجدع االىداف" هغ كتاب العمػـ 

 [ ْتقييع  –لتحميل ا اقترخت ٌحي االستخاتيجية عمِ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج  الستسثمة ف
 التفديخ[  .  –التشبؤ باالفتخاضات  –االستشتاج  – السشاقذات 

 

  :مرظمحات الجراسة
التجريذ والتْ تذتسل عمِ هجسػعة هغ السخاحل الخصة التْ ٓتبعٍا السعمع أثشاء نسؾذج التجريذ: 

الستتابعة والسختبة تختيبًا هشصقيًا، وتعبخ عغ العسمية التجريدية بذكل تفريمْ بجاية هغ األٌجاؼ 
هخورًا بعسميات التغحية الخاجعة السدتسخة، واىتٍاًء بالقػيع، هع تػضيح العالقات بيغ كل هغ السعمع 

يفية تػضيف استخاتيجيات التجريذ، و كيفية تقػيع ىػاتج التعمع، والستعمع، و كيف ٓتفاعمػف، وك
 ( 71ـ، ص7006)هبارؾ وآخخوف ،  بٍجؼ تشسية السفاٌيع و السٍارات و االتجاي ىحػ السادة.

 

: ٌػ خصة هشطسة و هختبة تتكػف هغ هجسػعة هغ اإلجخاءات والصخائق التْ التعخيف الجخائي
التعميسْ حتِ ىٍآتً لتشفيح هٍارة هعيشة وتحقيق األٌجاؼ  يقـػ بٍا السعمع هغ بجاية السػقف

 السشذػدة .
 

ٌػ ىسػذج تعميسْ هتسحػر حػؿ الصالب، ٓتجً ىحػ إتقاف عسميات التعمع بجال نسؾذج شؾارتد: 
ا، حيث ٓشطع هجسػعة هغ هٍارات وعسميات التفكيخ فْ فئات:  هغ حفع السعمػهات واستطٍاٌر

اإلبجاعْ، التفكيخ الشاقج، صشاعة القخار، وحل السذكالت وفْ كل فئة الفٍع واالستيعاب، التفكيخ 
هجسػعة هٍارات وعسميات التفكيخ، ويقػـ بتػضيح استخاتيجيات أداء كل هٍارة وعسمية وكيفية 
. دهجٍا فْ السقخرات التعميسية وتجريدٍا، هدتخجها العجٓج هغ األساليب والصخؽ واألدوات

(Swartez et al., 2008) 
 

ٌػ ىسػذج لتعميع التفكيخ ٍٓجؼ إلِ تجريب األفخاد عمِ تشسية هٍارات التفكيخ تعخيف الجخائي: ال
العميا و حل السذكالت )االستقراء العمسْ( حيث يذتسل عمِ ثالث شخؽ اساسية ٌْ 

 .والكتابة السدتشجة إلِ التفكيخ[ -وخخائط التفكيخ المفطية -]السشطسات البياىية 
 

 رة عمِ أداء عسل هعيغ بدٍػلة و دقة و اتقاف.ٌْ القجالسيارة : 
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القجرة عمِ تقجٓخ الحقيقة وهغ ثع الػصػؿ إلِ القخارات فْ ضػء تقييع السعمػهات التفكيخ الشاقج: 
وفحز أراء الستاحة واألخح بعيغ االعتبار وجٍات الشطخ السختمفة، ويشصػؼ التفكيخ الشاقج عمِ 

غ التجرب عميٍا و اجادتٍا، ويسكغ ترشيف ٌحي السٍارات هجسػعة هغ هٍارات التفكيخ التْ تسك
 ( 017ـ ، ص7002)الكبيدْ،  فْ أربع فئات ٌْ االستقخاء و االستشباط و التحميل و التقييع.

 

ت ، قائع راحكاـ واتخاذ القخاٌػ أحج أىساط التفكيخ السدتخجهة لإلصجار األ: التعخيف الجخائي
تقييع السشاقذات و التشبؤ و  التحميلعمِ هجسػعة هغ السٍارات كالتفديخ و االستشتاج و 

 .   باالفتخاضات
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 اإلطار الشغخي لمجراسة
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 الفرل الثاني
 اإلطار الشغخي لمجراسة

اليػـ فْ عرخ الثػرة السعخفية التْ اىتجت هديج هغ السعمػهات والسعارؼ والتْ تتدآج  ىعير
ػ: هػاكبة ٌحا التصػر السعخفْ،  بذكل كبيخ وبرػرة هدتسخة؛ هسا يزع الستعمع فْ تحجؼ كبيخ ٌو

ت ها يقخأ هغ هعمػها القجرة عمِ التفكيخ الشاقج لكلوتكسغ هػاجٍة الستعمع لتمظ التحجيات هغ خالؿ 
الستمقْ لمسعمػهات   الستعمع  ِوهعارؼ، حيث تحػؿ االٌتساـ هغ تخكيد السجرسة فْ تعميسٍا عم

 إلِ الستعمع الشذط السذارؾ فْ العسمية التعميسية التعمسية بجسيع أبعادٌا .

 طار الشغخي لمجراسة الحي يتجدأ في السحاور التالية:إلتشاولت الباحثة  في ىحا الفرل ا

ٓتشاوؿ الحجٓث عغ الشطخية البشائية ، تياراتٍا و خرائرٍا ، و التعمع البشائْ و : األوؿالسحػر 
  ترسيسً .  

سيتً و دور كل هغ ٓتشاوؿ الحجٓث  السحػر الثاىْ: عغ ىسػذج شػارتد ، هفٍػهً و خصػاتً و ٌأ
 السعمع و الستعمع فيً .

سيتً .التفكيخ الشاقج ، هكػىاتً و السحػر الثالث: ٓتشاوؿ الحجٓث عغ    أىػاعً و هٍاراتً و ٌأ

 الشغخية البشائيةالسحؾر الوؿ: 
يعج االتجاي البشائْ هغ أحجث االتجاٌات الستبعة فْ التجريذ ، حيث ٓتع التخكيد عمِ ها 
يحجث داخل عقل الستعمع، وكيفية بشاء السعخفة داخل البشية العقمية لمستعمع .وتؤكج الشطخية البشائية 

 أف الستعمع ٓبشْ السعخفة هتأثخًا بالبيئة و السجتسع . 

 
 البشائية(: الشغخية ٔ.ٕ) شكل

 السرجر: الباحثة 

http://3.bp.blogspot.com/_mBEMTon7iBw/S8jNk54pTiI/AAAAAAAAATc/Z1FAQxOs3bs/s1600/my.jpg
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أؼ أف التعمع فْ ضػء البشائية يحجث ىتيجة التعجٓل فْ السعمػهات أو اضافة هعمػهات 
 ججٓجة ، أو اعادة تشطيع السعمػهات السػجػدة لجػ الستعمع فْ ضػء السعخفة الججٓجة. 

ٍا  أف عجدًا هغ أىرار الشطخية البشائية حاولػا تعخيف (73ـ، ص7007ويخػ السػهشْ )
أىٍا " عسمية استقباؿ تحػؼ إعادة بشاء الستعمسيغ لسعاىْ ججٓجة داخل سياؽ هعخفتٍع أتية عمِ 

هع خبخاتٍع الدابقة وبيئة التعمع، أو ٌْ الفمدفة الستعمقة بالتعمع، و التْ تفتخض حاجة الستعمسيغ 
 لبشاء فٍسٍع الخاص عمِ أفكار ججٓجة". 

( عمِ أىٍا ىطخية حػؿ شبيعة وحقيقة وكيفية فٍع Colburn  ) 1998, p.10ويعخفٍا 
الشاس لمعالع هغ حػلٍع، حيث تفتخض أف الفخد ٓبشْ هعخفتً الخاصة اعتسادًا عمِ خبخاتً، وعمِ 
أساس ٌحي السعخفة تبشِ ىطخة الستعمع لمعالع، وبشاًء عمِ ذلظ فإف األفكار ال ٓتع الشطخ إليٍا عمِ 

ا تقجـ شخؽ أفزل لسقارىة األفكار أىٍا صحيحة أو خاشئة تساهًا، وإى سا ٓشطخ إليٍا باعتباٌر
 األخخػ. 

( أف الشطخية البشائية ٌْ البشاء عمِ السعخفة التْ 1993,p.51) Cobernوكحلظ ٓخػ 
 لجػ الصالب ، و التعمع فيٍا ٓخكد عمِ الصالب ، حيث أف الصالب ٓبشْ هعخفتً بشفدً . 

: ىطخية تعمع تخكد عمِ الستعمع و ها ئية ىيومؽ خالؿ ما سبق تخى الباحثة  أف البشا
 يكتدبً هغ هعخفة هغ البيئة الغشية بالسثخات اعتسادًا عمِ خبخاتً الدابقة . 

( أف التغييخ فْ التخاكيب العقمية و البشيات السعخفية ـ0446 ،ويخػ ) سخكد وخميل
 السػجػدة وفق عسميتيغ رئيديتيغ: 

ػ عسمية عقمية هدؤولة ع التسثيل .0 غ استقباؿ السعمػهات ووضعٍا فْ تخاكيب هعخفية : ٌو
 هػجػدة عشج الفخد .

ػ عسمية عقمية هدؤولة عغ تعجٓل ٌحي التخاكيب أو األبشية السعخفية لتشاسب  السؾائسة .7 : ٌو
 ها سيحجث هغ هثيخات . 

: عسميتاف هكسمتاف لبعزٍسا البعس ويشتج عشٍسا ترحيح األبشية  التسثيل و السؾائسة .3
ا وجعمٍا  أكثخ قجرة عمِ التعسيع و تكػيغ السفاٌيع .   السعخفية وإثخاٌؤ
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  تيارات الفمدفة البشائية:

  Trivial Constructivismالبشائية العادية أو البديظة :  (ٔ
وتذيخ أف السعخفة تبشِ برػرة ىذصة عمِ ٓج الستعمع وال ٓتمقاٌا سمبيًا هغ البيئة ، إال 
أىٍا لع تجب عمِ بعس التداؤالت هثل : ها البيئة ؟؟ وها السعخفة ؟؟ وها العالقة بيغ 

 السعخفة و البيئة ؟؟ 

  Radical Constructivismالبشائية الجحرية أو الجؾىخية :  (ٕ
ئية الجحرية عمِ السبجأ القائل : أف التعخؼ عمِ شْء ها يعج عسمية تتجدج هالهح البشا

تكيف دٓشاهيكية ، ٓتكيف فيٍا الفخد هع تفديخات قابمة لمتصبيق، إال أىٍا لع تخكد عمِ الجرجة 
 التْ تؤثخ بٍا البيئة عمِ التعمع 

  Social Constructivismالبشائية الجتساعية :  (ٖ
سجسػعة يفػؽ تعمع كل هشٍع عمِ حجة، و أف تعاوف وتذيخ إلِ أف تعمع األفخاد ك

 األفخاد يجعل تعمع كل هشٍع أفزل و أكثخ فعالية، حيث يذكل التفاعل بيشٍع عالقة تبادلية 

  Cultural Constructivismالبشائية الثقافية :  (ٗ
شا ٓشطخ أىرار البشائية الثقافية إلِ العقل البذخؼ باعتباري كياىًا بيػلػجيًا تتػاج ج فيً ٌو

ا هغ األدوات السؤثخة  األدوات و الخهػز التْ تدٍل التفاعل االجتساعْ و الثقافْ لمفخد، وغيٌخ
 عمِ أسمػب تفكيخي . 

 Critical Constructivismالبشائية الشاقجة :  (٘
تأخح البشائية الشاقجة بعيغ االعتبار بشاء السعخفة فْ ضل البيئة االجتساعية و البيئة 

ة البعج الشاقج و اإلصالح الٍادؼ إلِ تذكيل ٌحي البيئات ، بحيث تجعل الثقافية، هع اضاف
 الستعمع دائع التداؤؿ هغ خالؿ السشاقذة و الحػار، و التأهل الشاقج لمحات . 

 
  Interactive Constructivismالبشائية التفاعمية:  (ٙ

ا عسمية ثشائية األبعاد:   تشطخ البشائية التفاعمية إلِ عسمية التفاعل باعتباٌر

 أؼ أف الستعمسيغ ٓبشػف هعخفتٍع ويتعمسػف عشجها يكػىػا قادريغ عمِ البعج العاـ :
ع هغ األفخاد.   التفاعل هع العالع السادؼ حػلٍع، وهع غيٌخ
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 فٍع ٓبشػف هعشِ لمسعخفة  : أؼ أف الستعمسيغ ٓتأهمػف فْ تفاعالتٍع،البعج الخاص
 ( 008-002ص -ص، 7006 ،التْ تع تعمسٍا . ) الدعجىْ وعػدة

 

 : ومسا سبق تخى الباحثة أف البشائية بكل تياراتيا تخكد عمى مجسؾعة محاور ىي كالتالي

 أف السعخفة تبشِ عمِ ٓج الستعمع. 
 .اف التعمع فْ جساعة ٓتفػؽ عمِ التعمع الفخدؼ 
 وأدوات،  ودياىات، وتقاليج، السجتسع وها تذتسل عميً هغ عادات، الستعمع ٓتأثخ بثقافة

 ولغة. 
 ،والتأهل الشاقج لمحات.  تدعِ البشائية إلِ تشسية عقمية هتفتحة دائسة التداؤؿ 
  كسا تحث البشائية عمِ بشاء السعخفة، والقجرة عمِ إقشاع أخخيغ وهسارسة

 االستقراء.

 أسذ الشغخية البشائية: 
(، الشججؼ وآخخوف ـ0446ة البشائية عمِ ثالثة أسذ أوردٌا كل هغ الخميمْ )تقػـ الشطخي

 ( ٌْ: ـ7003)
 : البشاء الفعاؿ لمسعشِ ٓبشِ ذاتيًا هغ قبل الجٍاز السعخفْ لمستعمع ىفدً. أولا 

 : عسمية التعمع عشج الستعمع عسمية ىفدية ىذصة تتصمب جٍجًا عقميًا.ثانياا 

 : البشِ السعخفية لجػ الستعمع تقاـو التغيخ بذكل كبيخ. ثالثاا 

أف التعمع يحجث كخد فعل لتفاعل الحػاس هع العالع الخارجْ، حيث ٓتصمب  الباحثة  ى وتخ 
هغ الستعمع جٍجًا عقميًا لداعجي لمػصػؿ إلِ االتداف السعخفْ، كسا أف الستعمع ٓتسدظ بالسعخفة 

ٓتصمب هغ السعمع بشاء هػقف تعميسْ ٓؤكج صحة السعخفة السػجػدة لجيً وإف كاىت خاشئة هسا 
 وبياف الخصأ. 

 مبادئ الشغخية البشائية: 
(عمِ الشحػ ـ7002تؤكج الشطخية البشائية عمِ هجسػعة هغ السبادغ التْ حجدٌا زيتػف )

 التالْ: 

ْ السعخفة الدابقة عشج الستعمع ٌْ هحػر االرتكاز فْ عسمية التعمع، حيث أف الستعمع ٓبش .0
 السعخفة فْ ضػء خبخاتً الدابقة.
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 البشاء الفعاؿ لمسعشِ ٓبشِ ذاتيًا هغ قبل الستعمع ىفدً. .7
ال يحجث تعمع ها ال يحجث تغيخ فْ البيئة السعخفية لمستعمع، حيث ٓتع إعادة تشطيع األفكار  .3

 والخبخات السػجػدة عشج دخػؿ هعمػهات ججٓجة. 
 كمة أو هػقفًا حقيقيًا. التعمع األفزل يحجث عشجها ٓػاجً الستعمع هذ .1
 ال يدتصيع الستعمع بشاء هعخفتً بسعدؿ عغ أخخيغ و إىسا هغ خالؿ التفاوض االجتساعْ.   .1

 وفي ضؾء ما سبق تخى الباحثة  أف: 

  الستعمع ٌػ السحػر األساسْ فْ عسمية التعمع و وأف الستعمع ٓبشْ هعخفتً فْ ضػء
 الخبخات الدابقة. 

  .ْالتعمع األفزل ٌػ األكثخ اترااًل بالػاقع و يحجث هغ خالؿ التفاوض االجتساع 

 مفيـؾ التعمؼ البشائي: 
( التعميع البشائْ بأىً: اإلجخاءات التْ تسكغ الصالب هغ القياـ ـ7003عخؼ السيٍْ )

بالعجٓج هغ األىذصة التعميسية أثشاء تعمسً، هغ خالؿ السذاركة الفعمية فْ تمظ األىذصة، بحيث 
يدتشتج السعخفة بشفدً، هسا ٓؤدؼ إلِ حجوث التعمع القائع عمِ الفٍع و بسدتػيات هتقجهة تؤدؼ 

 ية السعخفية لمصالب. إلِ إعادة تشطيع البش

أها ويتمْ فقج عخفً بأىً "ىطخية التعمع التْ تعشِ بالتكيفات الحادثة فْ السشطػهة السعخفية 
 الػضيفية لمفخد هغ أجل هعادلة التشاقزات الشاشئة هغ تفاعمً هع هعصيات العالع التجخيبْ"

(,p.p.9-21 0440   (Wheatly, 

التعمع القائع عمِ اشخاؾ الصالب فْ السشاشط   : وتعخؼ الباحثة  التعمؼ البشائي بأنو
 التعميسية ذات الرمة بػاقع الصالب و صػاًل لمتعمع ذؼ السعشِ . 

 

 أسذ التعمؼ البشائي: 
 يقـػ التعمع البشائْ عمِ هجسػعة هغ األسذ التْ يقػـ عميٍا البشاء الخئيذ: 

 هعيشة برػرة  فعالة. تخصيط السجرس لجعػة الصالب و هذاركتٍع فْ ىذاط أو حل هذكمة  -0
استخجاـ ترػرات الصالب وهفاٌيسٍع فْ تػجيً الجرس و قيادتً، و إتاحة الفخصة لمصالب  -7

ع.   لعخض أفكاٌر
 إتاحة الفخصة لمصالب لمعسل الجساعْ وهشاقذة ها ٓتع التػصل إليً هغ هقتخحات .  -3
 إتاحة الفخصة أهاـ الصالب لمبحث عغ السعخفة وحمػؿ السذكالت. -1
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سػعة هغ األسئمة التْ يصخحٍا السجرس كْ يقػـ بتحفيد الصالب عمِ البحث و إعجاد هج -1
 الخجػع إلِ هرادر السعمػهات الستشػعة و إيجاد البجائل . 

قبػؿ جسيع آراء الصالب وإف كاىت خاشئة هع هخاعاة تػجيً أفكار الصالب إلِ السدار  -6
 الرحيح. 

 ضخورة االستساع إلِ تشبؤات الصالب الخاصة بالسذكمة السصخوحة.  -2
ضخورة أف يزع السجرس فْ الحدباف ترػرات الصالب و هفاٌيسٍع البجٓمة هع هخاعاة عجـ  -8

 )أبػ الخمط بيغ بيغ تمظ السفاٌيع وترسيع الجروس بذكل ٓتحجػ ترػرات الصالب الخاشئة.
 (. 063-067صـ، ص 7007، عاذرة
 خى الباحثة  أف التعمؼ البشائي يخكد عمى: ومسا سبق ت

 إشخاؾ الصالب فْ األىذصة .  -0
ع .  -7  قيادة السػقف التعميسْ فْ ضػء ترػرات الصالب وأفكاٌر
التأكيج عمِ العسل الجساعْ والعسل بخوح الفخيق، هع اتاحة الفخصة أهاـ الصالب لمبحث  -3

 عغ السعخفة وحل السذكالت . 
 قبػؿ آراء الصالب و تشبؤاتٍع هع ضخورة تػجيٍٍع لمسدار الرحيح .  -1

  ترسيؼ التعميؼ وفقاا لمفمدفة البشائية:

حي  تػجج هجسػعة هغ السبادغ التْ تعكذ فكخ الفمدفة البشائية والتْ تؤثخ فْ ترسيع التعميع، ٌو
 السبادغ ٌْ: 

  الحاتْ .تقجيع سياؽ التعمع الحؼ ٓجعع قجرة الستعمع عمِ التشطيع 
 . تزسيغ أسباب و هبخرات التعمع فْ األىذصة التْ يسارسٍا الستعمع 
 . تجعيع التعمع السشطع ذاتيًا لجػ الستعمع 
 عسميات تعمع هقرػدة وهشطسة. فْ التخكيد عمِ دهج الستعمع                                            

  (077ـ، ص7006،) الدعجىْ و عػدة
 صخ التي تعكذ ترسيؼ التعميؼ وفقاا لمفكخ البشائي عمى الشحؾ التالي: وقج تبمؾرت العشا

  :أولا : األىجاؼ التعميسية 
، ٓتع تحجٓجٌا برػرة إجخائية هغ خالؿ التفاوض Goalsوتراغ فْ صػرة أغخاض عاهة 

االجتساعْ بيغ السعمع والستعمع، إلِ جاىب هجسػعة هغ األٌجاؼ الذخرية الخاصة بكل تمسيح 
 سػعة تالهيح عمِ حجة. أو هج
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  :ثانياا: محتؾى التعمؼ 
 وتشطع فْ صػرة هٍاـ أو هذكالت تختبط بػاقع التالهيح و حياتٍع . 

  :ثالثاا: استخاتيجيات التجريذ 
وتعتسج عمِ هػاجٍة الصالب هع هذكمة حقيقية، وايجاد حل لً، وذلظ خالؿ البحث 

 والتقرْ والتفاوض االجتساعْ بٍجؼ ايجاد حمػؿ أكثخ فعالية . 

  :رابعاا : الؾسائط التعميسية 
ْ تدسح لمستعمع بالتفاعل و الجخػؿ لسدارات تعمع هتعجدة، بحيث تجعل الستعمع أكثخ  ٌو

 التعميسْ. تفاعاًل فْ السػقف 

  :خامداا: التقؾيؼ 
 التقػيع بأىػاعً السختمفة: حقيقْ، ذاتْ، وتقػيع تكػيشْ.  

  :سادساا: دور الستعمؼ 
ٓمعب الستعمع دور العالع الرغيخ الحؼ ٓبحث عغ السعخفة هغ خالؿ هسارستً لمتفكيخ 

 العمسْ، باإلضافة إلِ كػىً هذارؾ فْ إدارة التعمع و تقػيسً. 

  :سابعاا: دور السعمؼ 
ٓتسثل دور السعمع فْ قيادة وتػجيً الصالب فْ بشاء السعخفة، فٍػ هخصط وهشطع لبيئة 
التعمع ، هشطع و هػفخ ألدوات التعمع، هذجع لمتالهيح عمِ البحث والتقرْ ليداعج التالهيح عمِ 

جوار ٌْ عمِ الشحػ الػصػؿ لمتعمع ذؼ السعشِ، فالسعمع فْ التعمع البشائْ يسارس هجسػعة هغ ال
 التالْ: 
o .ْهشطع لبيئة التعمع القائسة عمِ التفاوض االجتساع 
o .هرجر احتياشْ لمسعمػهات 
o  .ًيذارؾ شالبً فْ إدارة السػقف التعميسْ و تقػيس 
o  .ًٓػفخ أدوات التعمع الالزهة بالتعاوف هع شالب 

  مسيدات التعمؼ البشائي:

 ( هسيدات التعمع البشائْ عمِ الشحػ التالْ: ـ7003أورد هكديسػس )

يعج الستعمع ٌػ هحػر عسمية التعمع، فالستعمع ٌػ الحؼ ٓبحث و يجخب حتِ يرل إلِ تحقيق  -0
 السٍسة بشفدً .
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يعصْ الفخصة لمستعمع لسسارسة دور العمساء، هسا ٓشسْ لجيً اتجاٌات ايجابية ىحػ عسمية  -7
 التعمع .

عسميات العمع، هثل: السالحطة، االستشتاج، فخض الفخوض،  يعصْ الفخصة لمستعمع لسسارسة -3
 القياس، واختبار صحة الفخوض.

 ٓتيح الفخصة أهاـ الستعمسيغ لمحػار و السشاقذة ، هسا يكدبً لغة الحػار الشذيصة .  -1
 ٓخبط التعميع البشائْ بيغ العمع و الػاقع ، هسا يذعخ الستعمسيغ بأٌسية العمع فْ حياتٍع. -1
 أهاـ الستعمسيغ لمتفكيخ العمسْ .  ٓتيح الفخصة -6
يعصْ الفخصة لمستعمسيغ لمتفكيخ فْ أكبخ قجر هغ الحمػؿ، هسا يقػد إلِ تشسية أىػاع عجٓجة  -2

 هغ التفكيخ هثل : التفكيخ االبتكارؼ و التفكيخ الشاقج.  

  بعض نساذج التجريذ القائسة عمى الشغخية البشائية:

 .  Posner &Others(1992)ىسػذج بػسشخ وزهمالئً:  -0
 .  Perkins and Blythe ( 1994)ىسػذج بيخكشد وبالٓث: -7
 .  Woods (1994)ىسػذج وودز:  -3
 .  Osborn and Wittrock Mالشسػذج التػليجؼ:  -1
 .  The Instructional Teaching Learning Modelالشسػذج التعميسْ التعمسْ:  -1
 .  Wheatly Modelىسػذج ويتمْ لمتعمع البشائْ:  -6
 .   Learning Cycle Model :التعمعدورة  -2
 .  Bybee Modelىسػذج بآبْ:  -8

 نسؾذج شؾارتدالسحؾر الثاني : 
ػ ىسػذج  ٓج عمِ القخف العذخيغ هغ األخيخ العقج فْ أهيخكا فْ ضٍخ التفكيخ لتعميع ٌو

السقارىة والشاقج واإلبجاعْ:  التحميمْ التفكيخ هٍارات عمِ األفخاد بتجريب ٓػصْ شػارتد، روبخت
والسقابمة، تحميل عالقة الجدء بالكل، والترشيف، و تػليج البجائل و االحتساالت، وتحجٓج هػثػقية 
حا بالتداهغ هع تجريب الصالب عمِ هٍارات التفكيخ فػؽ السعخفْ،  هرادر السعمػهات، والتشبؤ، ٌو

والسشطسات البياىية، ، المفطية وعادات العقل السشتج عشج كػستا وكاليظ، باستخجاـ خخائط التفكيخ
والكتابة السدتشجة إلِ التفكيخ، أؼ أف ٌحا البخىاهج ٓجرب الستعمسيغ فْ الػصػؿ إلِ حمػؿ 

 ( 03ص ،ـ7006لمسذكالت و اتخاذ القخارات السشاسبة. )الدؽ والحجاحجة، 
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أف ٌحا الشسػذج يفتخض بً أف ٓشسْ هٍارات التحميل، تخى الباحثة وبشاًء عمِ ها سبق 
 باالفتخاضات، التفديخ، التقػيع والقجرة عمِ االستشتاج .  التشبؤ

( أف ٌشاؾ تحجيات تػاجً الستعمع فْ اتخاذ القخار، وهغ ـ7003ويؤكج شػارتد وبيخكشد )
أبخز ٌحي التحجيات، ضخورة إجخاء عسمية هدح هبجع وكاهل لمخيارات السسكشة، فكثيخًا ها تكػف 

أفزل لمسذكمة .أها التحجؼ الثاىْ، فيتسثل فْ ضخورة أف  الخيارات  غيخ الطاٌخةً  تذكل حمػالً 
يختبخ الفخد إيجابيات وسمبياتً  تذكل حمػال الخيارات الستاحة، وفْ العادة ٓشبثق خيار ها لكػىً 
هحبب ، أو أىً ٓبجو صحيحًا بذكٍل بجٍْٓ ولكغ إذا تع التبرخ فْ الشتائج والتكاليف قج تتزح 

عكذ التحجؼ الثالث رؤية الكثيخ هغ الشاس ألٌسية السذاعخ أفزمية اختيار قخار آخخ. وي
الذخرية فْ عسمية اتخاذ القخار، هثاًل )ال أحب ٌحا العسل(، أو )ربسا ىذتخؼ ٌحا البيت، ولكشً 
حا سػء  ٓبجو غيخ هخيح بالشدبة لْ(، فبعزٍع يعتقج أىٍا ليدت جدء هغ عسمية اتخاذ القخار، ٌو

 فٍع . 
ا وتقػيسٍا   ػذج شػارتدالباحثة  أف  ىس ػ وتخ  ٓجرب الستعمع عمِ تحميل البياىات، تفديٌخ

 بالتالْ القجرة عمِ اتخاذ القخارات الالزهة لحل هذكمة هعيشة و الػصػؿ لمفٍع الدميع. 
 

 نسؾذج شؾارتد: مفيـؾ 
ٌػ ىسػذج تعميسْ هتسحػر حػؿ الصالب، ٓتجً ىحػ إتقاف عسميات التعمع بجال هغ حفع 

ا، حيث ٓشطع هجسػعة هغ هٍارات وعسميات التفكيخ فْ فئات: الفٍع السعمػهات  واستطٍاٌر
واالستيعاب، التفكيخ اإلبجاعْ، التفكيخ الشاقج، صشاعة القخار، وحل السذكالت وفْ كل فئة 
هجسػعة هٍارات وعسميات التفكيخ، ويقػـ بتػضيح استخاتيجيات أداء كل هٍارة وعسمية وكيفية 

. لتعميسية وتجريدٍا، هدتخجها العجٓج هغ األساليب والصخؽ واألدواتدهجٍا فْ السقخرات ا
(.Swartez et al., 2008) 

: أىً  ىسػذج لتعميع التفكيخ ٍٓجؼ إلِ تجريب األفخاد عمِ تشسية هٍارات الباحثة  ى وتخ 
التفكيخ العميا و حل السذكالت ) االستقراء العمسْ ( حيث يذتسل عمِ ثالث شخؽ اساسية ٌْ 

 .والكتابة السدتشجة إلِ التفكيخ[ -وخخائط التفكيخ المفطية -طسات البياىية ]السش

  :التي يقـؾ عمييا نسؾذج شؾارتد التفكيخ ميارات
 الشسػذج، فْ عميٍا الصالب ٓتع تجريب التْ السٍارات هجسػعة :بأىٍا إجخائيا وتعخؼ

 :وتذسل
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 أكثخ أو شيئيغ بيغ واالختالؼ الذبً أوجً فْ البحث وتتزسغ :والسقابمة السقارىة هٍارة. 
 بأداء وضيفة الجدء بٍا يدٍع التْ الصخيقة إدراؾ وتتزسغ :والكل الجدء عالقة تحميل هٍارة 

 .لمكل األصمْ التخكيب فْ ودوري الكل،
 السعمػهات، والتعبيخ وتشطيع لألشياء، وغشية كثيخة هعافٍّ  اختداؿ وتتزسغ :الترشيف هٍارة 

 .عشٍا
 هتخرّرة  هرادر عمِ االعتساد وتتزسغ :السعمػهات هرادر هػثػقية تحجٓج هٍارة

 .هتعجدة بصخؽ  هشٍا والتحقق لمسعمػهات، وهػثػقة
 والتػقعات لشتائج االستشتاجات وبشاء ببخاعة السدتقبل فْ ها أهخ تػّقع وتتزسغ :التشّبؤ هٍارة 

 .السخجحة الخيارات
 والحمػؿ بصخؽ  األفكار هغ هسكغ كعّ  أكبخ تػليج وتتزسغ :واالحتساالت البجائل تػليج هٍارة 

  (01ـ، ص7006) الدؽ والحجاحجة،  .العقمْ االىفتاح تؤكج إبجاعية
أف ىسػذج شػارتد يعسل عمِ تشسية هجسػعة هغ هٍارات التفكيخ الشاقج  تخى الباحثة وبحلظ 

 هثل: 

 ها تبعا ،لجرجة : قجرة الفخد عمِ التسييد بيغ درجات احتساؿ صحة أو خصأ ىتيجة الستشتاج
 ارتباشٍا بػقائع هعيشة هعصاة .

 القجرة عمِ استخالص ىتيجة هعيشة هغ حقائق هقتخحة بجرجة هعقػلة هغ اليقيغ .التفديخ : 
 قجرة تتعمق بتفحز الحػادث أو الػقائع ويحكع عميٍا فْ ضػء البياىات التشبؤ بالفتخاضات :

 أو األدلة الستػفخة .
 أو األشياء قٓهة األفكار ؿ َػالعقمْ الذّ ٓستٍدف إصدار حكن ح: الىشاط تقييؼ السشاقذات

 و سالهتٍا و ىػعيتٍا.
  دف الكشف عو العالقات الهَجَدة ػري بٍػالهَقف إلِ عىاصؿ القدرة عمِ تحمٓ: التحميل

 .  ججٓجة بيغ تمظ األجداء َإقاهة عالقاتٌا بٓى

 الخظؾات التي تقـؾ عمييا نسؾذج شؾارتد: 
: تؤكج استخجاـ السعمع لشتائج السشاقذات، التْ يجخيٍا هع شمبتً حػؿ فغيةخخائط التفكيخ الم .0

هٍارة التفكيخ، إلىذاء دليل عمِ أسئمة هتدمدمة، وذلظ لتشطيع تفكيخ الصالب، وإتقاف هٍارات 
 التفكيخ التْ يجخؼ التجريب عميٍا . 
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ئيًا، وذلظ بتكميف : و ٌْ استخاتيجية تداعج فْ جعل التفكيخ هخ السشغسات البيانية/الذكمية .7
الصالب بشقل األفكار التْ تع التجريب عميٍا، وتمخيرٍا فْ خخيصة التفكيخ إلِ السشطع 
ػ عبارة عغ ورقة تحتػؼ عمِ هداحات فارغة، هعشػىة بخصػات السٍارة التْ  الذكمْ، ٌو
 جخػ التجريب عميٍا سابقًا، لشقل األفكار إليٍا بذكل هتدمدل يدٍع فْ تشطيسٍا بأقل عبء

 هسكغ عمِ الحاكخة العاهة. 
ا وفق السشطع الكتابة السدتشجة عمى التفكيخ .3 ْ تمخيز لألفكار التْ تع بشاٌؤ : ٌو

ع خصػات السٍارة ، وتٍجؼ إلِ خصػات  البياىْ/الذكمْ، عمِ شكل رسالة هكتػبة تػضح ٌأ
 و تفديخ األفكار، التْ تػصل لٍا الصالب، وتدسِ الكتابة التػضيحية/التفديخية. 

ع الشساذج التْ تقجـ أساليب و شخؽ ـ7003،ويخػ ) شػارتد ( أف ىسػذج شػارتد هغ ٌأ
هثمِ لبشاء التعمع والتعميع، ويقػـ عمِ الثخوة المغػية فْ التشطيخ العمسْ أو السسارسات العمسية 
القائسة عمِ أسذ عمسية، وذلظ كػىً يقجـ بخىاهج تصػيخؼ ٍٓتع بجػاىب صشاعة االىداف الستعمع 

 الشاجح. 

( أف الشسػذج يدٍع فْ هداعجة الستعمع عمِ التعمع الفخدؼ ، كسا ـ7000،ويخػ ) الشافع
يداعج الشسػذج السعمع فْ تػضيح اإلجخاءات والخصػات التْ الرحيحة التْ تداعجي عمِ تقجيع 
السادة العمسية بالذكل الرحيح، وإعصاءي األساليب التعميسية لسداعجة الستعمع عمِ التعمع هجػ 

بً الحياة، ورفع فاعمي ة الستعمع، تحديغ شخيقتً فْ التفكيخ و التخصيط لٍا، وكيف يصػر هػٌا
تساهاتً وأىساط تفكيخي وذكاؤي وهيػلً، كسا أف ىسػذج شػارتد يدٍع فْ رفع ثقة الستعمع بشفدً  وٌا

 هغ خالؿ تجريبً عمِ ضبط الحات، و جعل تفكيخي تفكيخًا ىاقجًا بشاًء. 

 ثة: أىسية نسؾذج شؾارتد كسا تخاه الباح

  أسمػب لمتعمع الفخدؼ 
  ِأسمػب لمتعمع ذؼ السعش 
  قائع عمِ هجسػعة هغ الخصػات السشطسة التْ تداعج السعمع عمِ تقجيع هػضػعً هغ

 بجآتً حتِ ىٍآتً وفق خصػات هشطسة .
 . جعل الستعمع عشرخ ىذط فْ العسمية التعميسية و ورفع كفاءتً وشخيقتً فْ التفكيخ 
 ع هدتػػ الحكاء لجيً تجريب الستعمع عمِ رف 
  تجريب الستعمع عمِ ضبط الحات و الثقة بالشفذ كػىً عشرخ هذارؾ فْ السػقف

 التعميسْ . 
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  نسؾذج شؾارتد لجمج ميارات التفكيخ مع السحتؾى الجراسي:

( أف ىسػذج شػارتد يعتسج عمِ الجهج بيغ التقشيات ـ7000) قصاهْ والدكاكخ، تخػ 
هفكخيغ ىاجحيغ، كسا أىً يعتسج عمِ االستخاتيجيات الفاعمة  الفاعمة فْ الرف لجعل الصالب

لجعل الصالب عشرخ هذارؾ فعاؿ فْ دهج هٍارات التفكيخ االبجاعْ و الشاقج فْ السحتػػ 
الجراسْ، ويدعِ ٌحا الشسػذج لجعل التفكيخ الدميع ٌجفًا يسكغ لجسيع الشاس الػصػؿ إليً، 

 كيخ بذكٍل أفزل. وتسكيغ السعمع فْ هداعجة شالبً عمِ التف

أف ىسػذج شػارتد يدعِ لالرتقاء بفكخ الصالب ليرل بً لسدتػػ التفكيخ الباحثة   ى وتخ 
 الشاقج و االبجاعْ هغ خالؿ دهج عجد هغ التقشيات و االستخاتيجيات الفاعمة.  

( أف تحديؽ تفكيخ الظالب وفق نسؾذج شؾارتد يعتسج عمى ـٖٕٓٓويخى ) شؾارتد, 
 ثالثة مبادئ: 

 كمسا كاف التجريذ أكثخ وضػحًا كاف تأثيخي أكبخ عمِ الصالب .  .0
كمسا كاف الجػ العاـ داخل الرف ٓتسيد بإعساؿ العقل و التفكيخ الشذط كاف بسقجور  .7

 الصالب التػصل إلِ شخيقة أفزل لمتفكيخ . 
سادة كمسا تع الجهج بيغ عسمية التفكيخ والسحتػػ الجراسْ، كمسا زاد تفكيخ الصمبة بسحتػػ ال .3

 ، وبالتالْ زيادة االستيعاب و التحريل فْ جػ هغ التدمية و الفاعمية. 

ويتزسؽ التجريذ وفق نسؾذج شؾارتد تؾعيف مجسؾعة مؽ األساليب لتعديد فيؼ الظالب 
 لسحتؾى الجرس مثل: 

 ْالتعمع التعاوى.  
 السشطسات البياىية.  
 الحػار و السشاقذة.  
  .شخح األسئمة الباعثة لمتفكيخ 
  .شخح السذكالت هغ خالؿ السشٍاج لتفعيل هٍارة حل السذكالت لجػ الصالب 

أف ىسػذج شػارتد يعسل عمِ تشسية القجرة لجػ الستعمع عمِ االدراؾ  وتخى الباحثة
واالستشتاج واالىتباي، واتخاذ القخار وهخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ الصالب هسا ٓؤدؼ إلِ تفعيل دور 

 تخجاـ السعخفة  .  الصالب فْ اكتداب و اس
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  مكؾنات الجرس حدب نسؾذج شؾارتد:

 : ويقاس تحقيقٍا بسقجرة الصالب عمِ تصبيق السٍارة فْ السػاقف السختمفة.أىجاؼ السيارة .ٔ
 : ويقاس تحقيقٍا بإتقاف الصالب لمسحتػػ السعخفْ لمجرس. أىجاؼ السحتؾى  .ٕ
  .الؾسائل و األدوات .ٖ
  .التسييج لمجرس .ٗ
: ٓتع هغ خالؿ دهج السٍارة هع هحتػػ الجرس و ٓتع قياس ىجاح السعمع بقجرة التفكيخ الشذط .٘

 شالبً عمِ تصبيق السٍارة ضسغ السحتػػ الجراسْ . 
 : ويتع التأكج هغ اتقاف الصالب لخصػات تصبيق هٍارة التفكيخ. التفكيخ في التفكيخ .ٙ
ب لجهج هٍارات التفكيخ هع : ويتع ٌشا تقجيع تغحية راجعة لمتأكج هغ إتقاف الصالتظبيق السيارة .ٚ

 ( 866-861ص -ص ،ـ7000السحتػػ الجراسْ . ) قصاهْ و الدكاكخ، 

  دور السعمؼ في نسؾذج شؾارتد:

 . التعبيخ عشٍايداعج التالهيح فْ تشطيع األفكار و  .0
) هٍارة السقارىة و  :تجريب الصالب عمِ تشسية هجسػعة هغ هٍارات التفكيخ العميا هثل .7

 السقابمة ، التحميل ، الترشيف ( 
 تذجيع التالهيح عمِ استخجاـ خيالٍع ، و تشسية هٍارة التشبؤ .  .3
 تشسية قجرة الصالب عمِ تػليج البجائل واالحتساالت .   .1
 ٓتيح الفخصة لمتالهيح لتقػيع أىفدٍع . .1
 تجريب التالهيح عمِ تبادؿ األفكار فيسا بيشٍع .  .6

  عمؼ في نسؾذج شؾارتد:دور الست

 بشاء التعمع حػؿ السفاٌيع الخئيدة  .0
 هكتدب و ىاقل لمسعخفة  .7
 هحاور و هشقر و يذارؾ بفعالية فْ عخض األفكار . .3
 عشرخ ىذط فْ السػقف التعميسْ .  .1
 هشطع ألٌع األفكار التْ  يكتدبٍا .  .1
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 التفكيخ الشاقج: الثالثالسحؾر 
 : التفكيخ

تساـ الباحثيغ فْ جسيع السجاالت، و خاصةً  فْ الػقت  كاف التفكيخ وها زاؿ هػضع ٌا
ا، التْ تتػاكب هع ضٍػر هجسػعة هغ التحجيات التْ تتصمب  الحاضخ بدبب تعقج الحياة و تصػٌر

 إعساؿ العقل لمػصػؿ إلِ حمػؿ هسكشة لٍا . 

ر و فٍسٍا ، فقج جاءت هجسػعة ولقج دعا القخآف إلِ التفكيخ والشطخ العقمْ لتقميب األهػ 
أٌ حمٕيٕا هلل يثُٗ ٔ فشادٖ ثى ) :سبأ هغ أيات التْ تجعػ إلِ التفكيخ كقػلً تعالِ فْ سػرة

حهك األيثال َضشبٓا نهُاط نعهٓى [ ، وقػلً تعالِ فْ سػرة الحذخ )  16( ] أية  حخفكشٔا

 [ .  70( ] أية  ٚخزكشٌٔ

لم عغ  غيخي هغ الشاس فْ قػلً تعالِ فْ سػرة األىعاـ )وقج هيد هللا تعالِ بيغ السفكخ 

 [ .  10( ] أية ْم ٚغخٕ٘ األعًٗ ٔ انبصٛش أفَل حخفكشٌٔ 

 أول: مفيـؾ التفكيخ: 
ػ ٌػ عسمية عقمية يقػـ بٍا الفخد لمبحث فْ  هػضػع هعيغ، أو الحكع عمِ واقع هعيغ،  ٌو

و الخخوج بحكع هعيغ . )عبيج وعفاىة ، هغ خالؿ تشطيع الخبخات و السعمػهات عغ السػضػع، 
 ( .  73ـ، ص 7003

(: 11-13 ص ـ، ص7007فْ حيغ أف التفكيخ فْ أبدط تعخيف كسا جاء بً جخاوف ) 
سمدمة هغ الشذاشات العقمية التْ يقػـ بٍا الجهاغ عشجها ٓتعخض لسثيخ ٓتع استقبالً بػاحجة أو 

 أكثخ هغ الحػاس الخسدة. 

( أف التفكيخ "هفٍػـ هعقج ٓتألف هغ ثالثة عشاصخ تتسثل 10صـ ، 7003ويخػ سعادة ) 
فْ العسميات السعخفية السعقجة، وعمِ رأسٍا حل السذكالت ، ثع الفٍع والتصبيق إلِ جاىب هعخفة 
خاصة بسحتػػ السادة، أو السػضػع هع تػفخ االستعجادات والعػاهل الذخرية السختمفة ، وال 

 سيسا االتجاٌات . 

أف التفكيخ ٌػ هجسػعة هغ الشذاشات العقمية التْ يرل اإلىداف هغ   وتخػ الباحثة
 خاللٍا إلِ حل هذكمة هعيشة أو فٍع هػقف غاهس . 
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 ثانياا: مكؾنات التفكيخ: 

 يؾضح مكؾنات التفكيخ :(ٕ.ٕ) شكل

 و تخػ الباحثة  أف التفكيخ ٓتكػف هغ هجسػعة هغ السكػىات : 

عسميات تفكيخ  –عسميات التفكيخ السخكبة  –التْ تتسثل فْ )عسميات التفكيخ األساسية 
ع  عسميات التفكيخ السخكبة، و التْ تتصمب هجسػعة  فػؽ هعخفية (، ويعتبخ التفكيخ الشاقج أحج ٌأ

 هغ السٍاـ و الشذاشات العقمية العميا. 

 ثالثاا: أنؾاع التفكيخ: 
اعتاد الفخد استخجاهٍا هغ خالؿ هجسػعة األساليب  ٓػجج لمتفكيخ أىػاع هتعجدة،

ا رياف )   ص ـ ، ص7000واالستخاتيجيات فْ حل السذكالت والسػاقف التْ تػاجًٍ،  ذكٌخ
38-17  :) 

  .التفكيخ االستشتاجْ القياسْ .0
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 .التفكيخ االستقخائْ  .7
  .التفكيخ التأهمْ .3
  .التفكيخ الحجسْ .1
  .التفكيخ التباعجؼ .1
  .التفكيخ التقاربْ .6
  .التفكيخ االبجاعْ .2
  .التفكيخ االبتكارؼ  .8
   .التفكيخ الشاقج .4
 التفكيخ الشاقج:  تعخيف

القجرة عمِ تقجٓخ الحقيقة و هغ ثع الػصػؿ إلِ القخارات فْ ضػء تقييع السعمػهات و 
فحز أراء الستاحة و األخح بعيغ االعتبار وجٍات الشطخ السختمفة، ويشصػؼ التفكيخ الشاقج عمِ 
هجسػعة هغ هٍارات التفكيخ التْ تسكغ التجرب عميٍا واجادتٍا، ويسكغ ترشيف ٌحي السٍارات فْ 

 ( . 017ـ، ص7002ع فئات ٌْ االستقخاء واالستشباط و التحميل والتقييع. ) الكبيدْ، أرب

( أف التفكيخ الشاقج هفٍػـ هخكب لً ارتباشات بعجد غيخ 66ص ـ، 007ويخػ جخاوف ) 
هحجود هغ الدمػكيات فْ عجد غيخ هحجود هغ األوضاع، كػىً هتجاخل هع هفاٌيع أخخػ 

 السعخفة . كالسشصق وحل السذكالت وىطخية 

أف التفكيخ الشاقج ٌػ تفكيخ عغ تفكيخؾ لكْ تجعل التفكيخ أفزل ، هع   Paulويخػ 
ضخورة إدراؾ أهخيغ حاسسيغ: األوؿ: أف التفكيخ الشاقج ٌػ تفكيخ ٓتصمب تصػيخ الحات وليذ 

ـ، 7007هجخد تفكيخ.  و الثاىْ: أف التصػيخ يأتْ هٍارة الحكع عمِ التفكيخ. )الجاؼ وسمساف، 
 (.  086 ص

ػ أيزًا كسا عخفً رياف )  ( بأىً "عسمية عقمية ٌادفة هحكػهة بقػاعج  83ـ، ص7000ٌو
السشصق واالستجالؿ، تقػـ عمِ هجسػعة هغ السٍارات تداعج الفخد فْ تقييع السعخفة التْ ٓػضفٍا 
و تحجٓجؼ هجػ دقتٍا وهػضػعيتٍا فْ ضػء هعآيخ واضحة بعيجًا عغ التحيد والحاتية ، 

يغ هقشعة، وحجج هقشعة ودقيقة، تجعع صحة الشتائج فْ ضػء باال عتساد عمِ أدلة كافية و بخٌا
األسباب الستػافخة لمػصػؿ إلِ أحكاـ عمِ السػاقف، و هغ ثع التػصل إلِ حمػؿ فعالة 

 لمسذكالت التْ تػاجً االىداف فْ حياتً "
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 وتخى الباحثة أف التفكيخ الشاقج ىؾ:

ت ، قائع عمِ هجسػعة راحكاـ واتخاذ القخاالسدتخجهة لإلصجار األٌػ أحج أىساط التفكيخ 
 .  تقييع السشاقذات  هغ السٍارات كالتفديخ واالستشتاج و التحميل و 

   ميارات التفكيخ الشاقج:

تعجدت هٍارات التفكيخ الشاقج حدب الترشيفات العجٓجة التْ أوججٌا التخبػيػف ىحكخ هشٍا ترشيف 
 فاسيػف 

Facion)  ،2011هدتشجًا إلِ ها تػصل لً عمساء التخبية و التعميع األهخيكييغ فْ هؤتسخ  ـ )
(Delphi  )APA  :ْعمِ الشحػ التال 

ْ القجرة تحميل السػقف إلِ عشاصخي بٍجؼ الكذف عغ (Analysisميارة التحميل ) .0 : ٌو
 العالقات السػجػدة بيشٍا و إقاهً عالقات ججٓجة بيغ تمظ األجداء. 

: وتعشْ الشذاط العقمْ الحؼ يقػـ عمِ إصجار حكع ( Evaluationؾيؼ ) ميارة التق .7
 حػؿ قيسة األفكار أو األشياء و سالهتٍا و ىػعيتٍا . 

: ٌْ عسمية استجالؿ عقمْ أو هعخفة ججٓجة باالعتساد ( Inferenceميارة الستجلؿ )  .3
 عمِ فخوض أو هقجهات هػضػعة و هعمػهات هتػافخة . 

: وتجؿ عمِ عسمية استجالؿ عقمْ تٍجؼ لمػصػؿ  ( Deduction) ميارة الستشتاج  .1
إلِ استشتاجات أو تعسيسات تتجاوز حجود األدلة الستػافخة أو السعمػهات التْ تقجهٍا 

 السذاٌجة السدبقة . 
ْ هٍارة عقمية تشقل الستعمع هغ الجدء إلِ الكل ، ( Inductionميارة الستقخاء )  .1 : ٌو

 عجة، و هغ األفكار الفخعية إلِ األفكار الكمية . و هغ األهثمة إلِ القا

وقج أورد هجسػعة هغ الباحثيغ ىساذج لمتفكيخ الشاقج تتزسغ هٍارات هختمفة ، تمتقْ فْ عجد هغ 
 :  ( 64-68ـ ، ص 7007) جخاوف ،  كسا ٓمْ :  Beyerالشقاط التْ أوردٌا  

  ا هغ التسييد بيغ السعمػهات واألسباب واالدعاءات السختبصة بالسػضػع ، وبيغ غيٌخ
 السعمػهات عجيسة الرمة بالسػضػع . 

 . التسييد بيغ الحقائق التْ يسكغ إثبات صحتٍا و بيغ االدعاءات و السداعع القيسية 
 . التحقق هغ صجؽ السعمػهات 
  . تحخؼ الجقة لمخبخ أو الخواية 
  ِاالدعاءات أو الحجج الغاهزة . التعخؼ عم 
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  . التعخؼ عمِ االفتخاضات الستزسشة فْ الشز 
  .البعج عغ التحيد 
  . ْالفرل بيغ التفكيخ السشصقْ و التفكيخ العاشف 
  بشاء السفخدات المغػية بحيث يكػف الفخد قادرًا عمِ فٍع ها يقػلً أخخوف ، وىقل األفكار

 بػضػح . 
  ِعغ هػقف بشاًء عمِ األدلة الستػافخة.اتخاذ هػقف هعيغ أو ٓتخم 
  . أخح جسيع زوايا السػقف بشفذ األٌسية 
  . البحث عغ األسباب و البجائل 
 . التعاهل هع هكػىات السػقف بصخيقة هشطسة 
   . استخجاـ هرادر عمسية هػثػقة 
  . خ السػضػع  البقاء عمِ صمة بجٌػ
 تعخيف السذكمة بػضػح .   

( هٍارات التفكيخ الشاقج فْ خسذ هٍارات فخعية كػىت  16ص  ـ ، 0448وقج أجسل عفاىة ) 
ْ كالتالْ :   فْ هجسمٍا السٍارة الخئيدة لمتفكيخ الشاقج ، ٌو

ْ القجرة عمِ تحجٓج االفتخاضات السشاسبة لحل هذكمة هعيشة أو رأؼ التشبؤ بالفتخاضات .0 : ٌو
 هشاسب لمقزية السصخوحة . 

د عمِ  الػصػؿ لشتيجة هعيشة هغ حقائق هفتخضة : وتذيخ إلِ قجرة الفخ ميارة التفديخ .7
 بجرجة يقيغ هعقػلة . 

: وتذيخ إلِ قجرة األفخاد عمِ تحجٓج العالقات بيغ الػقائع التْ تعصِ لٍع  ميارة الستشباط .3
، بحيث يسكغ الحكع فْ ضػء ٌحي السعخفة إذا كاىت الشتيجة السعصاة هذتقة هغ الػقائع أـ 

 لفخد هشٍا أو صحة الػقائع . ال ، بغس الشطخ عغ هػقف ا
: و تذيخ إلِ القجرة عمِ التسييد بيغ ىقاط الزعف و القػة إلعصاء ميارة تقييؼ السشاقذات .1

 هبخرات، و استخالص الشتائج التْ يقبمٍا العقل فْ ضػء الػقائع السػجػدة . 
ً هغ هٍارات : و تديخ إلِ القجرة العقمية التْ يدتخجـ فيٍا الفخد ها يستمكميارة الستشتاج .1

و هعارؼ لمتسييد بيغ درجات الرحة و الخصأ ، تبعًا لالفتخاضات و أراء فْ القزية 
 السصخوحة . 
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 وتخى الباحثة  أف ميارات التفكيخ الشاقج تتسثل في السيارات الخسذ التالية : 

: قجرة الفخد عمِ التسييد بيغ درجات احتساؿ صحة أو خصأ ىتيجة ها تبعا ، الستشتاج .0
 لجرجة ارتباشٍا بػقائع  هعيشة هعصاة . 

: القجرة عمِ استخالص ىتيجة هعيشة هغ حقائق هقتخحة بجرجة هعقػلة هغ التفديخ .7
 اليقيغ.

فْ ضػء : قجرة تتعمق بتفحز الحػادث أو الػقائع ويحكع عميٍا  التشبؤ بالفتخاضات .3
قٓهة ؿ َػالىشاط العقمْ الذّ ٓستٍدف إصدار حكن حالبياىات أو األدلة الستػفخة . 

 أو األشياء و سالهتٍا و ىػعيتٍا . األفكار 
دف الكشف عو العالقات ػري بٍػالهَقف إلِ عىاصؿ : القدرة عمِ تحمٓالتحميل .1

 ججٓجة بيغ تمظ األجداء . َإقاهة عالقات ٌا الهَجَدة بٓى
أو قٓهة األفكار ؿ َػ: الىشاط العقمْ الذّ ٓستٍدف إصدار حكن حقذاتتقييؼ السشا .1

 األشياء و سالهتٍا و ىػعيتٍا. 
 أىسية التفكيخ الشاقج: 

سية التفكيخ الشاقج الكثيخ هغ األدبيات التخبػية، حيث أشار كل هغ ) ( Halpern،1996تشاولت ٌأ
 (:   Mayer،  1992( و)ـ7001و)الخزخاء، 

 اء و السعمػهات الججٓجة لسا لجيً هغ آراء و هعمػهات سابقة . تحميل و فخز أر  .0
 هػاجٍة التغيخات العرخية الدخيعة و التػصل إلِ حمػؿ هشاسبة لمسذكالت الحياتية .  .7
التقييع الدميع لمسػاقف و األحجاث و القزايا السعقجة التْ ٓتعخض لٍا فْ حياتً بصخيقة  .3

 هػضػعية بعيجًا عغ األٌػاء الحاتية . 
 التخمز هغ أراء و السعتقجات البالية و التعرب األعسِ .  .1
 التخمز هغ أساليب التفكيخ غيخ العمسية .  .1
تحػيل عسمية اكتداب السعخفة هغ عسمية خاهمة و ىذاط عقمْ ٓؤدؼ إلِ اتقاف و فٍع  .6

 أفزل لمسحتػػ  
 اكداب التالهيح تعميالت صحيحة ، وتقميل التعميالت الخاشئة .  .2
ع .  زيادة رقابة .8  األفخاد عمِ تفكيٌخ
 هداعجة األفخاد عمِ صشع القخارات و البعج عغ االىقياد العاشفْ و أراء الستصخفة  .  .4

 يعتبخ هغ أساسيات السػاششة الفاعمة فْ عرخ السعمػهات و اىتذار وسائل اإلعالـ  .  .00
 تسكيغ الفخد هغ الحكع عمِ هرجاقية السعمػهات و ترشيفٍا و تسييد الرحيح هشٍا .  .00
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 وتخى الباحثة  أف أىسية التفكيخ الشاقج تتمخص في الشقاط التالية: 

 . تشسية قجرة الفخد عمِ تحميل السعمػهات و اتخاذ قخار سميع بشاًء عمِ السعمػهات الستػفخة 
  . هداعجة الفخد عمِ الحكع بسػضػعية عمِ السػاقف الحياتية الستشػعة 
  . تشسية القجرة عمِ التحميل الدميع لمػصػؿ إلِ استشتاجات سميسة 
  . ْتشسية القجرة عمِ اتباع خصػات التفكيخ العمس 
   .  تشسية قجرة الفخد عمِ تشطيع األفكار و تختيب السعمػهات و خصػات الحل 

 يخ الشاقج: خظؾات التفك

 لكْ ىتسكغ هغ التفكيخ تفكيخًا ىاقجًا ، البج هغ اتباع هجسػعة هغ الخصػات ، ىحكخ بعزًا هشٍا : 

 صياغة الفكخة بعج هخور الصالب فْ الخصػات التسٍيجية .  .0
 تحجٓج العشاصخ االزهة وفق هجسػعة هغ السعآيخ السرػغة .  .7
 هالحطة العشاصخ السختمفة و الستزسشة فْ الشز .  .3
 شخح هجسػعة هغ األسئمة التْ تحاكع العشاصخ الالزهة .  .1
 ربط العشاصخ بسجسػعة هغ الخوابط و العالقات .  .1
 وضع األفكار الستزسشة فْ صػرة تعسيسات فْ جسل خبخية .  .6
 اقتخاح بجائل هسكشة و قابمة لمتصبيق ، و تحجٓج هجسػعة هغ السعآيخ لفحز البجائل .  .2
 صياغة االستشتاجات .  .8
 ييد بيغ االستشتاجات الرحيحة و الخاشئة . التس .4

 صياغة هجسػعة هغ االفتخاضات العاهة .  .00
 تحخؼ الجقة فْ قبػؿ األحكاـ و األخح بٍا .  .00
يع،   .07  (  382ص  ـ،7007تػليج هعاف ججٓجة بشاًء عمِ التعسيسات السػجػدة . ) ابخٌا

 معاييخ التفكيخ الشاقج:  

( أف هعآيخ التفكيخ الشاقج ٌْ السػاصفات العاهة  80-28ـ ، ص  0444ٓخػ جخاوف ) 
الستفق عميٍا لجػ الباحثيغ فْ التفكيخ، وتتخح أساسًا فْ الحكع عمِ ىػعية التفكيخ االستجاللْ 
الحؼ يسارسً األفخاد فْ حل السذكالت و هعالجة السػاضيع السصخوحة ، حيث تعتبخ هػجٍات 

غ السعمع والصالب، البج هغ هالحطتٍا وااللتداـ بٍا خاصة فْ التفكيخ الشاقج، و هغ ٌاهة لكل ه
 السعآيخ السٍسة فْ التفكيخ الشاقج ها ٓمْ:  
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: فإذا لع تكغ العبارة واضحة، لغ ىتسكغ هغ فٍسٍا و هعخفة هقرج الستكمع هشٍا، الؾضؾح .0
كْ ٓجرب السعمع شمبتً عمِ وبالتالْ إهكاىية الخصأ و العذػائية فْ الحكع عميٍا،  ول

وضػح العبارات البج هغ االكثار هغ األسئمة االستيزاحية عشسا تكػف العبارات غاهزة 
 . 

: بسعشِ أف العبارات قج تكػف واضحة و لكشٍا غيخ صحيحة ، أؼ أىٍا ال تدتشج الرحة .7
 عمِ هعمػهات و احرائيات هػثػقة .  

ويذيخ إلِ العالقة القائسة بيغ الدؤاؿ ، أو الحجة هػضػع الشقاش أو السذكمة الخبط:  .3
السصخوحة، هسا يسككغ كاًل هغ السعمع و الصالب هغ الحكع عمِ هجػ االرتباط بيغ 

 السذكمة السصخوحة و ها ٓثار حػلٍا هغ أفكار ، هغ خالؿ هالحطة السؤشخات التالية: 
o يزاحات هشدبة لمسذكمة ؟ ٌل تعصْ ٌحي األفكار أو األسئمة إ 
o  ٌل تتزسغ ٌحي األفكار أدلة داعسة او داحزة لمسػقف ؟؟ 

ولكْ ىدتصيع التسييد بيغ العشاصخ السختبصة بالسػقف أو السذكمة و غيخ السختبصة بٍا، 
 البج هغ تحجٓج شبيعة السذكمة أو السػقف بكل دقة. 

العبارة بقجر الفكخة السصخوحة : أؼ اعصاء السػضػع حقً هغ السعالجة، أؼ أف تكػف الجقة .1
 ، بعيجًا عغ حذػ الكالـ أو التبخيخات.

 : بسعشِ أف تتشاسب السعالجة هع تعقيجات السذكمة أو السػضػع . العسق .1
: ٓترف التفكيخ الشاقج بالذسػؿ و االتداع ، عشج أخح جسيع جػاىب السػضػع التداع .6

 بعيغ االعتبار. 
ػ السعيار الحؼ يدتشج إلالسشظق .2 يً الحكع عمِ ىػعية التفكيخ، حيث ٓتع تشطيع األفكار : ٌو

 وتدمدمٍا بصخيقة تؤدؼ غمِ هعشِ واضح، أو ىتيجة هتختبة عمِ حجج هعقػلة. 
 خرائص السفكخ الشاقج: 

أورد العمساء السٍتسػف بالتفكيخ الشاقج هجسػعة هغ الدسات أو الخرائز التْ تسيد الفخد 
 الحؼ يفكخ تفكيخًا ىاقجًا: 

 الحداسية تجاي السذكالت . .0
 القجرة عمِ الشقج بسػضػعية .  .7
 تحجٓج االفتخاضات و التعاهل هع البجائل السصخوحة لمػصػؿ إلِ الٍجؼ السشذػد .  .3
 لجيً حب االستصالع .  .1
 ٓتستع بالقجرة عمِ الخياؿ والسخوىة فْ التفكيخ .  .1
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 باتات . لجيً القجرة عمِ الججاؿ و االستجالؿ بشاًء عمِ األدلة و االث .6
 يحجد العالقات و الخوابط التْ تؤدؼ  إلِ فٍع السػضػع .  .2
 دائع البحث عغ األسباب والبجائل .  .8
 يسيد بيغ الشتيجة الرحيحة و الشتيجة التْ ربسا تكػف صحيحة .  .4

 ال يجادؿ فْ أهخ ال يعخؼ عشً شيئًا .  .00
 هشفتح عمِ األفكار الججٓجة .  .00
 ؿ هػضػٍع هعيغ . يعخؼ هتِ يحتاج إلِ هعمػهات أكثخ حػ  .07

 (  003ـ ،ص  7006) القصيصْ ، 
 دور السعمؼ في تشسية التفكيخ الشاقج :  

( هجسػعة هغ األدوار التْ  7007( ،و أبػ غدالة و القػاسسة )  7008ذكخ هجيج ) 
 يقػـ بٍا السعمع لكْ يدٍل تجريب شمبتً عمِ التفكيخ الشاقج : 

 هخصط لعسمية التعميع .  .0
 فية . هشطع لمبيئة الر .7
هبادر: وذلظ باستخجاـ السػاد والػسائل واألىذصة، والتخكيد عمِ السذكالت الحياتية ذات  .3

 الرمة بػاقع الصمبة . 
 يصخح أسئمة عسيقة هتفحرة، تتصمب تبخيخًا ودعسًا لألفكار التْ ٓتػصل إليٍا الصالب.  .1
 قجوة لصالبً، هحب لمسعخفة واالستصالع، ىاقج فْ تفكيخي و قخاءتً.  .1
 يعمع استخاتيجيات التفكيخ عمِ ىحٍػ هباشخ .  .6
 ٓجرب الصالب عمِ هٍارات التفكيخ السختمفة .  .2
ع .  .8  يعصْ شالبً الفخصة لذخح أفكاٌر
 يدتخجـ الججاوؿ و الخسـػ البياىية و الخخائط ، لعخض السعخفة بصخيقة هخئية .  .4

 يعخض أهثمة هختمفة لػجٍات ىطخ هتشػعة حػؿ قزية هعيشة .  .00
 اء شالبً بسختمف السدتػيات . يحتـخ آر  .00

 وتخى الباحثة  أف دور السعمؼ يتمخص في األمؾر التالية : 

  . ًاستخجاـ استخاتيجيات هختمفة لتشسية التفكيخ الشاقج لجػ شالب 
  . وضع شالبً أهاـ هذكالت وثيقة الرمة بالػاقع و اقتخاح الحمػؿ لٍا 
  . احتخاـ آراء الصالب و تعديد الرحيح هشٍا 



30 
 

 اف . اتا  حة الفخصة لصالبً لتبخيخ وجٍة ىطخي باالعتساد عمِ الجليل و البٌخ
  . خ و أصل السعمػهة  يذجع الصالب عمِ االستصالع والبحث عغ جٌػ

 معؾقات التفكيخ الشاقج:  

ا األلػسْ ) (  فْ 10ـ، ص 0441تػجج العجٓج هغ العقبات التْ تعيق التفكيخ الشاقج ، ذكٌخ
 الشقاط التالية: 

 التجريذ الستبعة فْ السجارس قائسة عمِ التمقيغ و الحفع األصع. شخقة  .0
 قمة السٍارة فْ الجٍاز التخبػؼ .  .7
 اىذغاؿ الصالب باأللعاب الحجٓثة و السغخيات و البعج عغ االشالع .  .3
عجـ اعصاء الصالب هداحة كافية هغ الحخية لمتعبيخ عغ آراءٌع فْ السػضػعات  .1

 السختمفة . 
ازدحاـ الرفػؼ الجراسية بالصالب هسا يحج هغ قجرة السعمع عمِ تشسية التفكيخ الشاقج عشج  .1

 شالبً . 
 هحجودية السجة الدهشية إلىٍاء السقخر الجراسْ .  .6
 عجـ استساع السعمسيغ ٔراء الصالب ، كػف ذلظ يقمل هغ ٌيبتٍع حدب اعتقادٌع .  .2
اؽ ىفدً و اعتسادي عمِ ىفدً فْ اعتساد الصالب الكمْ عمِ السعمع وعجـ استعجاد .8 ي فْ إٌر

 عسمية التعمع 
 عجـ التغيخ الفمدفة القجيسة التْ تحجد العالقة بيغ الصالب و السعمع .  .4

 اعتساد الصالب الكمْ عمِ الكتاب السجرسْ ، دوف التصخؽ لسرادر أخخػ لمثقافة .  .00
تبعة فْ التعميع و رفس عجد كبيخ هغ السعمسيغ التعاشْ هع االستخاتيجيات الحجٓثة الس .00

 التعمع . 
 اتباع سياسة األهخ الدمع بً فْ تقجيع السشٍاج لمصالب .  .07
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 الفرل الثالث
 الجراسات الدابقة

ٓتشاوؿ ٌحا الفرل الجراسات الدباقة التْ تشاولت هتغيخات الجراسة الحالية، والتْ ساعجت 
تحجٓج أدوات الجراسة  وهشٍجية البحث، وبعج هخاجعة الجراسات التْ اشمعت عميٍا الباحثة  فْ 

جافٍا ويتزسغ كل هحػر الجراسات هغ حيث الباحثة  قاهت بترشيفٍا غمِ هحػريغ رئيدييغ، : ٌأ
ع الشتائج، وهغ ثع تع التعميق بذكل عاـ عمِ كل  –األدوات  –العيشة  –السشٍج الستبع  – ٌأ

الجراسة لتحجٓج وتػضيح هجػ االتفاؽ واالختالؼ بيغ الجراسة الحالية و هحسػر هغ هحاور 
 الجراسات الدابقة: 

 ٔعٛخى اعخعشاض انذساعاث انغابمت يٍ خَلل يسٕسٍٚ سئٛغٍٛٛ ًْا : 

 : انذساعاث انخٙ حُأنج ًَٕرج شٕاسحض . انًحٕز األٔل

 : انذساعاث انخٙ حُأنج انخفكٛش انُالذ . انًحٕز انثبًَ

 ٔلذ لايج انبازثت  باعخعشاض انذساعاث يٍ األزذد إنٗ األلذو . 

  :الجراسات التي تشاولت نسؾذج شؾارتد في التجريذ :األوؿالسحؾر 
 ( : ـٕ٘ٔٓدراسة الدؽ و الحجا حجة ) .ٔ

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة أثخ بخىاهج تجريبْ يدتشج إلِ ىسػذج شػارتد فْ التفكيخ فْ 
 القخار لجػ شالب الرف الدابع ، اتبعت الجراسة السشٍج التجخيبْ وتكّػىتتصػيخ هٍارات اتخاذ 

 تجخيبّية هجسػعتيغ؛ إلِ وتّع تقديسٍا الّدابع، الّرف شالب هغ شالبا )80( هغ الّجراسة عيشة
، لمبخىاهج تعّخضت ( شالبا 10 ( هغ تكّػىت ّْ (   10)   هغ تكّػىت وهجسػعة ضابصة الّتجريب
ّْ  مبخىاهجل تتعّخض لع شالبا ع  وهقياس التخاذ تجريبْ بخىاهج تع تصبيق .التّجريب القخار، وهغ ٌأ

 القخار، صجؽ اتخاذ تصػيخ هٍارات فْ التجريبْ البخىاهج الشتائج التْ تع التػصل اليٍا :فاعمية
 الساٌخ.  التفكيخ فْ شػارتد ىسػذج

 (: ـٕٓٔٓدراسة قظامي و سكاكخ ) .ٕ

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة أثخ بخىاهج هدتشج إلِ شػارتد عمِ هٍارة حل السذكالت 
ػبيغ فْ السسمكة العخبية الدعػدية  ، اتبعت الجراسة السشٍج التجخيبْ و تكػىت  لجػ الصمبة السٌػ

( شالبًا هغ شالب الرف الدادس االبتجائْ ، تع تقديسٍا إلِ هجسػعتيغ  10عيشة الجراسة هغ ) 
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( شالبًا ، وقج 70و هجسػعة ضابصة وعجد أفخادٌا ) ( شالباً 70ػعة تجخيبية و عجد أفخادٌا )هجس
ع الشتائج التْ تع التػصل لٍا :  تع تصبيق بخىاهج تجريبْ و هقياس لحل السذكالت ، وهغ ٌأ
فعالية البخىاهج التجريبْ السدتشج إلِ ىسػذج شػارتد فْ تشسية هٍارة حل السذكالت لجػ شالب 

 ف الدادس .الر

  التعقيب عمى الجراسات الدابقة في السحؾر األوؿ:

 أولا // مؽ حيث ىجؼ الجراسة: 

  ٌجفت بعس الجراسات إلِ هعخفة أثخ بخىاهج تجريبْ يدتشج إلِ ىسػذج شػارتد فْ التفكيخ
 (ـ7001 ) فْ تصػيخ هٍارات اتخاذ القخار ، هثل : دراسة  الدؽ و الحجاحجة

  جفت بعس الجراسات إلِ هعخفة أثخ بخىاهج هدتشج إلِ شػارتد عمِ هٍارة حل السذكالت ٌو
ػبيغ ، هثل : دراسة  قصاهْ و سكاكخ  ( ـ7000 ) لجػ الصمبة السٌػ

  ِتسيدت الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة كػىٍا ٌجفت إلِ دراسة فاعمية بخىاهج قائع عم
 ىسػذج شػارتد فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج . 

 ياا // مؽ حيث مشيج الجراسة : ثان

  اتفقت الجراسة الحالية هع الجراسات الدابقة فْ استخجاهٍا لمسشٍج التجخيبْ ، كػىً السشٍج
 األىدب لسثل ٌحي الجراسة . 
 ثالثاا // مؽ حيث عيشة الجراسة : 

  اختارت بعس الجراسات عيشة هغ شالب السخحمة االعجادية ، هثل : دراسة  الدؽ و
 ( ـ7001 ) الحجاحجة

  اختارت بعس الجراسات عيشة هغ شالب السخحمة األساسية ، هثل : دراسة  قصاهْ و سكاكخ
 ( ـ7001 )
   ا ا لصالب الرف الخابع األساس، باعتباٌر تسيدت الجراسة عغ الجراسات الدابقة فْ اختياٌر

 هخحمة تبجأ هٍارات التفكيخ فيٍا بالتبمػر عشج الصالب بذكٍل واضح . 

 / مؽ حيث أدوات الجراسة : رابعاا /

 تشػعت أدوات الجراسة تبعًا لمستغيخات التْ تشاولتٍا الجراسة : 

  هثل : دراسة  الدؽ و الحجاحجةاستخجهت بعس الجراسات الدابقة هقياس التخاذ القخار ،( 
 ( .  ـ7001
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  استخجهت بعس الجراسات الدابقة هقياس حل السذكالت ، هثل : دراسة  قصاهْ و سكاكخ( 
 (  ـ7000

 ٍا الختبار هٍارات التفكيخ الشاقجتسيدت الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة فْ استخجاه . 
 خامداا // بالشدبة لمشتائج : 

 القخار و   اتخاذ تصػيخ هٍارات فْ التجريبْ البخىاهج أضٍخت بعس الجراسات الدابقة فاعمية
 (  ـ7001 )الساٌخ ، هثل : دراسة  الدؽ و الحجاحجة  التفكيخ فْ  شػارتد ىسػذج صجؽ

   ْأضٍخت بعس الجراسات الدابقة فعالية البخىاهج التجريبْ السدتشج إلِ ىسػذج شػارتد ف
 )تشسية هٍارة حل السذكالت لجػ شالب الرف الدادس ، هثل :  دراسة  قصاهْ و سكاكخ 

 (  ـ7000
 استفادت الباحثة مؽ الجراسات الدابقة في السحؾر األوؿ في : 

 بشاء االشار الشطخؼ لمجراسة . .0
 اختبار أىدب األساليب االحرائية لسػضػع الجراسة . .7
 بشاء دليل السعمع فْ ضػء ىسػذج شػارتد .  .3

  السحؾر الثاني: الجراسات التي تشاولت التفكيخ الشاقج:

 ( :ـٕٙٔٓدراسة العؾاممة و آخخوف ) -ٔ

 Right "السعخفة لسعالجة الحكْ الشطاـ بخىاهج أثخ استقراء إلِ الجراسة  ٌحي ٌجفت
Intelligent System of "RISK Knowledge)  ْاإلبجاعْ التفكيخ هٍارات  تشسية (ف 

وقج اعتسجت الجراسة  .األردف فْ العميا األساسية السخحمة شمبة هغ عيشة لجػ الشاقج والتفكيخ
 األساسْ، العاشخ الرف شمبة هغ شالباً  ( 13)  هغ الجراسة  عيشة لتجخيبْ ، تكػىتالسشٍج ا
 كػروىيل وهقياس المفطية، الرػرة لمتفكيخ  اإلبجاعْ تػراىذ اختبار الجراسة  أدوات وشسمت
 " السعخفة الحكْ لسعالجة الشطاـ وبخىاهج وبعجية، قبمية قياس كأدوات  X السدتػػ  الشاقج لمتفكيخ

RISK ".  التجخيبية السجسػعتيغ اداء أفخاد  بيغ فخوؽ  وجػد  إلِ الجراسة  ىتائج ، وقج أسفخت 
  .تعدػ لمبخىاهج التجخيبية السجسػعة لرالح الشاقج لمتفكيخ كػروىيل هقياس عمِ والزابصة

 

 

 



36 
 

 (:  ـٕٙٔٓدراسة الفالح )  -ٕ

ٌجفت ٌحي الجراسة تحجٓج فاعمية األسئمة الشاقجة فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج فْ العمػـ 
لجػ شالبات الرف األوؿ الستػسط بسجٓشة الخياض فْ السسمكة العخبية الدعػدية، وقج اتبعت 

( شالبة حيث تكػىت السجسػعة التجخيبية 81الباحثة  السشٍج التجخيبْ، وتكػىت عيشة الجراسة )
جاؼ 13( شالبة، فْ حيغ بمغ عجد شالبات السجسػعة الزابصة )10هغ ) ( شالبة، ولتحقيق ٌأ

الجراسة استخجهت الباحثة  اختبارًا قبميًا و بعجيًا لمتفكيخ الشاقج، وقج أسفخت الجراسة عغ فاعمية 
 األسئمة الشاقجة فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج فْ العمػـ. 

 (: ـٕٙٔٓدراسة عسخ )  -ٖ

فت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة أثخ  فاعمية استخجاـ استخاتيجية األركاف التعميسية فْ تجريذ ٌج
، وقج اتبع جػ تالهيح الرف الخابع االبتجائْالعمػـ عمِ تشسية التحريل و هٍارات التفكيخ الشاقج ل

( شالبًا تع تقديسٍع بالتداوؼ إلِ 010الباحثة السشٍج التجخيبْ، وقج تع تصبيق الجراسة ) 
جاؼ الجراسة استخجـ الباحثة اختبار  تحريمْ، هجسػعتيغ  تجخيبية وضابصة، و لتحقيق ٌأ

 ، وقج أضٍخت الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ واختبار التفكيخ الشاقج

 ( a ≤ 0.01  بيغ هتػسصْ درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة فْ التصبيق البعجؼ )
 لسقياس التفكيخ الشاقج لرالح السجسػعة التجخيبية . 

 : (ـٕٙٔٓدراسة الشاقة )  -ٗ

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة أثخ الػيب كػيدت فْ تجريذ العمػـ عمِ تشسية هٍارات 
، وقج اتبع الباحثة السشٍج شبً التجخيبْ وفق ْساساألالدادس التفكيخ الشاقج لجػ شالب الرف 

( شالبًا هغ الرف الدادس األساسْ، 70الترسيع هغ ىػع قبمْ بعجؼ، وقج بمغت عيشة الجراسة )
جاؼ الجراسة استخجـ الباحث اختبار لقياس هٍارات التفكيخ الشاقج، وقج أضٍخت الجراسة  ولتحيق ٌأ

ة فْ ىتائج اختبار هٍارات التفكيخ الشاقج بيغ التصبيقيغ القبمْ و وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائي
البعجؼ لرالح التصبيق البعجؼ، كسا تبيغ وجػد أثخ الستخجاـ استخاتيجية الػيب كػيدت فْ تشسية 

 هٍارات التفكيخ الشاقج. 

 ( : ـٕ٘ٔٓدراسة أبؾ جمشبؾ )  -٘

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة أثخ استخجاـ ىسػذج وودز فْ تشسية السفاٌيع و هٍارات 
التفكيخ الشاقج لجػ شالبات الرف الدادس األساسْ فْ العمػـ العاهة ، اعتسجت الجراسة السشٍج 
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( شالبة تع تقديسٍع إلِ هجسػعتيغ تجخيبية 27الػصفْ والتجخيبْ، وتكػىت عيشة الجراسة هغ )
اشتسمت أدوات الجراسة عمِ اختبار لمسفاٌيع العمسية وكحلظ اختبارًا لسٍارات التفكيخ وضابصة، 

الشاقج ودليل السعمع، وقج أسفخت ىتائج الجراسة إلِ وجػد فخوؽ بيغ هتػسط درجات السجسػعة 
التجخيبية وهتػسط درجات السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ الختبار هٍارات التفكيخ الشاقج 

 لعمػـ تعدػ الستخجاـ ىسػذج وودز.  فْ ا

 (:  ٕ٘ٔٓ دراسة نرار ) -ٙ

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة أثخ استخجاـ استخاتيجية خخائط التفكيخ فْ تشسية هٍارات 
التفكيخ الشاقج وعسميات العمع بالعمػـ لجػ شالب الرف العاشخ، وقج اتبع الباحثة السشٍج 

( شالبًا تع  20هغ شالب الرف العاشخ بمغ عجدٌا ) التجخيبْ، وتع تصبيق الجراسة عمِ عيشة 
جاؼ الجراسة قاهت الباحثة  تقديسٍع بالتداوؼ إلِ هجسػعتيغ: تجخيبية و ضابصة،  ولتحقيق ٌأ
بتصبيق اختبار لسٍارات التفكيخ الشاقج و عسميات العمع، وقج أسفخت الجراسة عغ وجػد فخوؽ دالة 

تػسط درجات شالب السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ( بيغ ه a ≤0.05إحرائيًا عشج هدتػػ ) 
 فْ التصبيق البعجؼ الختبار هٍارات التفكيخ الشاقج ،لرالح السجسػعة التجخيبية . 

 (:  ـٕ٘ٔٓدراسة نرخ هللا )  -ٚ

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة أثخ تجريذ العمػـ باستخاتيجية لعب الجور عمِ تشسية هٍارات 
. اتبعت الباحثة  السشٍج  التفكيخ الشاقج لجػ شالب السخحمة األساسية العميا فْ هجٓشة شػلكـخ

( شالبًا و شالبة تع تقديسٍع بالتداوؼ 070، تع تصبيق الجراسة عمِ )السشٍج الػصفْالتجخيبْ و 
جاؼ الجراسة استخجهت الباحثة  اختبار التفكيخ  إلِ هجسػعتيغ: تجخيبية وضابصة، ولتحقيق ٌأ

ل هعمع لتجريذ الػحجة باستخجاـ استخاتيجية لعب األدوار، وقج أسفخت الجراسة الشاقج و استباىة ودلي
الزابصة فْ اختبار التفكيخ ائية بيغ السجسػعتيغ التجخيبية و عغ وجػد فخوؽ ذات داللة احر

 الشاقج يعػد إلِ استخجاـ استخاتيجية لعب األدوار لرالح السجسػعة التجخيبية . 
 : (ـٕ٘ٔٓدراسة الذمبي ) -ٛ

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة فاعمية بخىاهج وفق قبعات التفكيخ الدت فْ تشسية السفاٌيع 
البيػأخالقية وهٍارات التفكيخ الشاقج لجػ شالبات الرف الثالث الثاىػؼ فْ هجٓشة الخياض ، وقج 

ِ ( شالبة تع تقديسٍع بالتداوؼ إل60اتبع الباحثة السشٍج التجخيبْ، تسػىت عيشة الجراسة هغ )
جاؼ الجراسة استخجـ الباحثة اختبار تحريمْ لمسفاٌيع  هجسػعتيغ تجخيبية و ضابصة، ولتحقيق ٌأ
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البيػأخالقية، واختبار لسٍارات التفكيخ الشاقج، وقج أضٍخت الجراسة وجػد فاعمية لبخىاهج القبعات 
 الدت فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج لجػ شالبات الثالث الثاىػؼ بسادة األحياء 

 (: ـٕ٘ٔٓدراسة نؾر الجيؽ )  -ٜ

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة أثخ الشسػذج الخساسْ لمتعمع فْ تشسية التحريل بسادة العمـػ 
وهٍارات التفكيخ الشاقج لجػ تمسيحات الرف الدادس االبتجائْ بسجٓشة ججة ، وقج اتبعت الباحثة  

( تمسيحة فْ السجسػعة 20( تمسيحة بػقع )016السشٍج التجخيبْ، وتكػىت عيشة الجراسة هغ )
جاؼ الجراسة استخجهت الباحثة  اختبار 21لتجخيبية و)ا ( السجسػعة الزابصة، ولتحقيق ٌأ

تحريمْ، و اختبار التفكيخ الشاقج، وقج أضٍخت الجراسة وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج 
( بيغ هتػسصْ درجات السجسػعتيغ التجخيبية و الزابصة فْ اختبار التفكيخ 0.00هدتػػ داللة )

 الح السجسػعة التجخيبية. الشاقج لر
 (:  ـٕٗٔٓدراسة الكاعؼ )  -ٓٔ

فْ التحريل وتشسية  RISKٌجفت ٌحي الجراسة إلِ التعخؼ عمِ أثخ بخىاهج رايدظ 
التفكيخ الشاقج لجػ شالب الرف الخابع العمسْ فْ هادة الكيسياء، و قج اتبع الباحثة الشٍج 

الخابع العمسْ فْ هجرسة اعجادية  التجخيبْ، وتع تصبيق الجراسة عمِ عيشة هغ شالب الرف
جاؼ الجراسة 60لمبشيغ التابعة لسجٓخية التخبية فْ هحافطة بابل بمغ عجدٌع ) ( شالبًا، و لتحقيق ٌأ

استخجـ الباحثة اختبار تحريمْ، واختبار التفكيخ الشاقج، وقج أضٍخت الجراسة وجػد فخوؽ ذات 
ة فْ االختبار القبمْ لمتفكيخ القبمْ ، و بيغ داللة احرائية بيغ درجات شالب السجسػعة التجخيبي

درجاتٍع فْ التصبيق البعجؼ لالختبار، كسا أضٍخت  الجراسة وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية 
 لرالح السجسػعة التجخيبية التْ درست باستخجاـ بخىاهج رآبدظ .  

 (: ٕٗٔٓ)  Köklükaya    &Demirhanدراسة  -ٔٔ

، حتسل تخخجٍع تجاي التفكيخ الشاقجترخفات هعمسْ العمـػ السٌجفت ٌحي الجراسة إلِ تقييع 
وقج اتبع الباحثاف السشٍج الػصفْ، وقج شبقت الجراسة عمِ عيشة هغ هعمسْ العمـػ السختقبيغ فْ 

شالبة هغ شالب  ( شالبًا و 304حيث بمغ عجدٌع )  إحجػ الجاهعات الحكػهية العاهة فْ تخكيا،
جاؼ الجراسة استخجـ الباحثاف  سشة أولِ و ثاىية وثالثة ورا  Theبعة فْ الجاهعة، ولتحقيق ٌأ

California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) , وقج أضٍخت الجراسة
أف هدتػيات التفكيخ الشاقج عشج هعمسْ العمػـ السختقبيغ بذكل عاـ فْ الستػسط و السشخفس، 
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غ اإلىاث والحكػر لسعمسْ العمػـ السختقبيغ فْ هقياس كحلظ تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بي
 التفكيخ الشاقج لرالح هعمسْ العمـػ الحكػر السختقبيغ. 

 (: ـٖٕٔٓراسة السظؾؽ )  -ٕٔ

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ التعخؼ أثخ استخجاـ استخاتيجية جيجدػ فْ تشسية التفكيخ الشاقج و 
صبيق تع تالسشٍج التجخيبْ، و ، اتبع الباحثة اهغ بغدةاالتجاي ىحػ العمػـ لجػ شالب الرف الث

، وؼ إلِ هجسػعتيغ تجخيبية و ضابصةشالبة تع تقديسٍع بالتدا( شالبًا و 018الجراسة عمِ )
جاؼ الجراسة استخجـ الباحثة اختبار التفكيخ الشاقج ، وقج أضٍخت الجراسة وجػد فخوؽ  ولتحقيق ٌأ

تػسط درجات شالب السجسػعة التجخيبية فْ ( بيغ ه(a≤ 0.05ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ 
التفكيخ الشاقج فْ العمػـ و هتػسط أقخاىٍع فْ السجسػعة الزابصة لرالح السجسػعة  اختبار

 التجخيبية . 
 : ( ـٕٕٔٓدراسة الحزخيتي )  -03

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ استقراء فاعمية التكاهل بيغ دورة التعمع خساسية السخاحل و خخائط 
تشسية التحريل الجراسْ و هٍارات التفكيخ الشاقج فْ العمػـ  لجػ شالبات الرف  السفاٌيع  فْ

األوؿ الستػسط ، و قج اتبعت الباحثة  السشٍج شبً التجخيبْ ، شبقت الجراسة عمِ عيشة تكػىت 
جاؼ  070هغ )  ( شالبة تع تقديسٍع بالتداوؼ إلِ هجسػعتيغ تجخيبية و ضابصة، و لتحقيق ٌأ

الباحثة اختبارًا تحريميًا و آخخ لمتفكيخ الشاقج، وقج أضٍخت الشتائج تفػؽ  الجراسة استخجـ
 السجسػعة التجخيبية عمِ السجسػعة  الزابصة فْ التصبيق البعجؼ الختبار التفكيخ الشاقج. 

 : ( ـٕٕٔٓدراسة عخاـ )  -ٗٔ

فْ اكتداب السفاٌيع  K.W.Lٌجفت ٌحي الجراسة إلِ هعخفة أثخ استخجاـ استخاتيجية 
وهٍارات التفكيخ الشاقج لجػ شالبات الرف الدابع األساسْ، وقج اتبعت الباحثة  السشٍج 

( شالبة، تع تقديسٍع إلِ  42التجخيبْ، وتع تصبيق الجراسة عمِ عيشة قرجية هكػىة هغ ) 
( 14( شالبة، وهجسػعة ضابصة بمغ عجدٌا ) 18هجسػعتيغ، هجسػعة تجخيبية بمغ عجدٌا ) 

جاؼ الجراسة استخجهت الباحثة  اختبارًا لمسفاٌيع العمسية وكحلظ اختبارًا لسٍارات  شالبة، ولتحقيق ٌأ
 a  0.05التفكيخ الشاقج، وقج أضٍخت الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ داللة )

اختبار  ( بيغ هتػسصات درجات شالبات السجسػعة التجخيبية عغ السجسػعة الزابصة فْ ≥
 هٍارات التفكيخ الشاقج لرالح السجسػعة التجخيبية . 
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 (:  ـٕٔٔٓدراسة الظخاونة )  -٘ٔ

ٌجفت ٌحي الجراسة إلِ التعخؼ عمِ أثخ استخجاـ استخاتيجية دورة التعمع السعجلة فْ تشسية هٍارات 
، تع تصبيق التجخيبْ، وقج اتبع الباحثة السشٍج لجػ شالبات الرف العاشخ األساسْ التفكيخ الشاقج

، ( شالبة12جسػعة التجخيبية هغ )( شالبة حيث تكػىت الس 48الجراسة عمِ عيشة تكػىت هغ )
جاؼ الجراسة استخجـ الباحثة اختبار 10فْ حيغ كاىت السجسػعة الزابصة ) ( شالبة، ولتحقيق ٌأ

ئية عشج كاليفػرىيا لسٍارات التفكيخ الشاقج ، وقج اضٍخت الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة إحرا
، التجخيبية لعالهات الصالبات فْ السجسػعتيغ ( بيغ الستػسصات الحدابية a = 0.05هدتػػ ) 

، ولرالح السجسػعة الشاقج تعدػ الستخاتيجية التجريذو الزابصة فْ اختبار هٍارات التفكيخ 
 التجخيبية .

  :في السحؾر الثاني التعقيب عمى الجراسات الدابقة
 أول // مؽ حيث ىجؼ الجراسة: 

  ٌجفت بعس الجراسات إلِ تشسية التفكيخ االبجاعْ إلِ  جاىب التفكيخ الشاقج هثل دراسة  
 .( ـ7006 )العػاهمة

  جفت بعس الجراسات إلِ تشسية التحريل إلِ جاىب التفكيخ الشاقج هثل دراسة عسخ ٌو
  (، ودراسة الحزخيتْ ـ7001(، ودراسة كاضع)  ـ7001(، ودراسة ىػر الجٓغ) ـ7006)
 ( . ـ7007)
  ٌجفت بعس الجراسات الدابقة إلِ تشسية السفاٌيع العمسية إلِ جاىب التفكيخ الشاقج هثل دراسة

 .( ـ7007( ، ودراسة عخاـ )  ـ7001أبػ جمشبػ ) 
  ٌجفت بعس الجراسات الدابقة إلِ تشسية عسميات العمع إلِ جاىب التفكيخ الشاقج هثل دراسة

 ( . ـ7001)  ىرار
  جفت بعس الجراسات الدابقة إلِ تشسية السفاٌيع البيػ أخالقية إلِ جاىب التفكيخ الشاقج هثل ٌو

 ( .  ـ7001دراسة الذمبْ ) 
  فْ حيغ ٌجفت بعس الجراسات إلِ تقييع ترخفات هعمسْ العمػـ السحتسل تخخجٍع تجاي

 .  (ـ7001) Kaklükaya   &Demirhanالتفكيخ الشاقج هثل دراسة 
  وقج ٌجفت بعس الجراسات األخخػ إلِ تشسية االتجاي ىحػ العمػـ إلِ جاىب تشسية التفكيخ

 ( .  ـ7003الشاقج هثل دراسة السصػؽ ) 
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  كسا ٌجفت بعس الجراسات األخخػ إلِ تحجٓج فاعمية األسئمة الشاقجة فْ تشسية التفكيخ الشاقج
 . ( ـ7006هثل دراسة الفالح ) 

 اليب واالستخاتيجيات الستبعة فْ تشسية التفكيخ الشاقج، حيث استخجهت كحلظ فقج تشػعت األس
( ـ7006) هثل دراسة العػاهمة RISKبعس الجراسات الشطاـ الحكْ لسعالجة السعمػهات 

، و الػيب كػيدت هثل ( ـ7006)، و األركاف التعميسية هثل دراسة  عسخ( ـ7001كاضع ) و 
(، وخخائط التفكيخ  ـ7001)( ، و ىسػذج وودز هثل دراسة  أبػ جمشبػ  ـ7006 )دراسة الشاقة

(، والقبعات  ـ7001 )(، ولعب األدوار هثل دراسة  ىرخ هللا ـ7001 )هثل دراسة  ىرار
 )، و الشسػذج الخساسْ لمتعمع هثل دراسة  ىػر الجٓغـ(7001 )الذمبْ الدت هثل دراسة

(، ودورة التعمع الخساسية هثل ـ7003 )السصػؽ  ( ، واستخاتيجية جيجدػ هثل دراسةـ7001
(، ودورة  ـ7007 )عخاـ هثل دراسة KWL( ، و استخاتيجية  ـ7007 )دراسة  الحزخيتْ

  ـ(.7000 )التعمع السعجلة هثل دراسة الصخاوىة
  وقج اتفقت الجراسة الحالية هع بعس الجراسات الدابقة  التْ اقترخت عمِ تشسية التفكيخ

 )الشاقة (، و دراسة ـ7001 )ىرخ هللا دراسةو  (، ـ7000 )الصخاوىة اسةالشاقج هثل در 
 ـ(.7006

  و قج تسيدت الجراسة الحالية عغ الجراسات الدابقة فْ استخجاـ ىسػذج شػارتد فْ تشسية
 هٍارات التفكيخ الشاقج فْ هادة العمـػ و الحياة . 

 ثانياا // بالشدبة لسشيج الجراسة: 

 اتفقت هعطع الجراسات الدابقة فْ استخجاهٍا لمسشٍج التجخيبْ .  .0
&   Köklükayaفْ حيغ استخجهت بعس الجراسات السشٍج الػصفْ هثل دراسة  .7

Demirhan   (7001  . ) 
واستخجهت بعس الجراسات السشٍج الػصفْ إلِ جاىب السشٍج التجخيبْ هثل دراسة ىرخ هللا   .3

 ( . ـ7001ػ ) ( ، و دراسة أبػ جمشب ـ7001) 
 واستخجـ الشاقة فْ دراستً السشٍج التجخيبْ هع اختبار قبمْ بعجؼ .  .1
اتفقت الجراسة الحالية هع الجراسات الدابقة فْ استخجاهٍا لمسشٍج التجخيبْ ، حيث استخجهت  .1

 الباحثة  السشٍج التجخيبْ لقياس فاعمية ىسػذج شػارتد فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج . 
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 ثالثاا // بالشدبة لعيشة الجراسة : 

 )اختارت بعس الجراسات الدابقة عيشة هغ شمبة السخحمة األساسية هثل: دراسةالعػالسة .0
(،  ـ7001 )(، ىرخ هللاـ7006 )(، أبػ جمشبػـ7006 )، الشاقةـ(7006)(، عسخـ7006

 ( .   ـ7001 )(، ودراسة كاضع ـ7001 )ىػر الجٓغ
( ،  ـ7006 )هغ شمبة السخحمة الستػسصة، هثل: دراسة الفالح اختارت بعس الجراسات عيشة .7

 ( . ـ7007 )( ، ودراسة  عخاـ ـ7003 )، السصػؽ ـ(7007)الحزخيتْ
( ،  ـ7001 )اختارت بعس الجراسات عيشة هغ شمبة السخحمة الثاىػية، هثل: دراسة ىرار .3

 ( .  ـ7000 )(، ودراسة  الصخاوىة ـ7001 )الذمبْ
&   Köklükayaاختارت بعس الجراسات عيشة هغ شمبة السخحمة الجاهعية ،هثل دراسة  .1

Demirhan  ( 7001 ـ . ) 
( فْ تشاولٍا لعيشة هغ شالب الرف الخابع ـ7006 )وتتفق الجراسة الحالية هع دراسة  عسخ .1

 األساس . 
 رابعاا // بالشدبة ألدوات الجراسة :  

 جا فٍا و لكشٍا اتفقت جسيعٍا فْ استخجاهٍا الختبار التفكيخ تفاوتت الجراسات الدابقة فْ ٌأ
 الشاقج . 

  استخجهت بعس الجراسات الدابقة اختبارًا لمتفكيخ االبجاعْ باإلضافة إلِ اختبار التفكيخ
 التْ استخجهت اختبار تػراىذ لمتفكيخ الشاقج .  ـ(7006)الشاقج هثل : دراسة  العػاهمة

 اختبارًا لمسفاٌيع العمسية باإلضافة الختبار التفكيخ الشاقج  استخجهت بعس الجراسات الدابقة
 ( .  ـ7007 )( و دراسة  عخاـ ـ7001 )هثل : دراسة  أبػ جمشبػ

  استخجهت بعس الجراسات الدابقة اختبارًا لعسميات العمع باإلضافة الختبار التفكيخ الشاقج هثل
 ( .  ـ7001)ر: دراسة  ىرا

  الدابقة استباىة باإلضافة الختبار التفكيخ الشاقج هثل: دراسة ىرخ استخجهت بعس الجراسات
 ( . ـ7001 )هللا

  استخجهت بعس الجراسات الدابقة اختبارًا تحريميًا لمسفاٌيع البيػأخالقية باإلضافة الختبار
 ( .  ـ7001)لمتفكيخ الشاقج هثل: دراسة  الذمبْ

  ًباإلضافة الختبار لمتفكيخ الشاقج هثل :  استخجهت بعس الجراسات الدابقة اختبارًا تحريميا
 )( ودراسة عسخـ7007 )الحزخيتْ ،(ـ7001 )(، كاضع ـ7001 )دراسة ىػر الجٓغ

 ( .  ـ7006
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 (، الفالح7000 )اتفقت الجراسة الحالية هع بعس الجراسات الدابقة هثل دراسة: الصخاوىة(  
ا عمِ اختبار ـ7006 )( و دراسة الشاقة ـ7006  التفكيخ الشاقج .  ( فْ اقتراٌر

 خامداا // بالشدبة لشتائج الجراسة : 

  أضٍخت بعس الجراسات فاعمية البخىاهج السدتخجـ فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج هثل
  ـ(7006 )و دراسة العػاهمة (ـ7006)(، الشاقةـ7001)(، الذمبْـ7001)دراسة: كاضع

  فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج هثل أضٍخت بعس الجراسات أثخ االستخاتيجية السدتخجهة
(، ـ7001 )(، ىرخ هللاـ7003 )(، السصػؽ ـ7006 )(، عخاــ7000 )دراسة: الصخاوىة

 ( .  ـ7006 )( و دراسة عسخ ـ7001 )ىرار
  أضٍخت بعس الجراسات فاعمية التكاهل بيغ االستخاتيجيات السدتخجهة هثل: دراسة

تكاهل بيغ دورة التعمع الخساسية وخخائط السفاٌيع ( التْ أضٍخت فاعمية الـ7007 )الحزخيتْ
 فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج . 

  : أضٍخت بعس الجراسات فاعمية الشسػذج السدتخجـ فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج هثل
 ( . ـ7001 )( و دراسة  أبػ جمشبػ ـ7001 )دراسة  ىػر الجٓغ

  دراسة الفاعمة فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج هثلأضٍخت بعس الجراسات فاعمية األسئمة :
 ـ(.7006)الفالح

 في ىحا السحؾر :   الستفادة مؽ الجراسات الدابقة

  . تشطيع االشار الشطخؼ الستعمق بالتفكيخ الشاقج 
  . تحجٓج هٍارات التفكيخ الشاقج 
  . بشاء اختبار هٍارات التفكيخ الشاقج 
 سشاسبة لسػضػع الجراسة  . اختيار األساليب االحرائية ال 
  . االستفادة هغ الجراسات الدابقة كسخاجع لمجراسة الحالية 

 التعميق العاـ عمى الجراسات الدابقة : 
  ا ، و فْ ضػء ها تع تحجٓجي هغ ىقاط اتفاؽ بعج استعخاض الجراسات الدابقة بسختمف هحاوٌر

لجراسة األولِ فْ فمدصيغ التْ و اختالؼ هع الجراسة الحالية ، تبيغ أف ٌحي الجراسة ٌْ ا
استخجهت ىسػذج شػارتد فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج لجػ شالب الرف الخابع األساس 

 فْ هجية غدة .
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 :  الجراسة الحالية مؽ الجراسات الدابقة ةاستفاد

 . بشاء االشار الشطخؼ لمجراسة الحالية 
 . بشاء دليل السعمع فْ ضػء ىسػذج شػارتد 
  . ] بشاء أدوات الجراسة ] أداة تحميل السحتػػ ، اختبار هٍارات التفكيخ الشاقج 
  . ع األساليب االحرائية السشاسبة لمجراسة  تحجٓج ٌأ
  . هقارىة ىتائج الجراسة الحالية هع الجراسات الدابقة 
  . االستفادة هغ السرادر التْ تشاولت هتغيخات الجراسة 
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 الفرػػػل الخابع

 الظخيقة واإلجخاءات
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 الفرل الخابع
 الظخيقة واإلجخاءات

 تسييج:
بٍػا هػغ حيػث تحجٓػج  تفْ ٌػحا الفرػل بالتفرػيل اإلجػخاءات التػْ قاهػ الباحثة دتعخض ت

هشٍج الجراسة الستبع، وشخؽ جسع البياىات، وتحجٓج هجتسع الجراسة، وكيفية اختيار وتحجٓج العيشة، 
باإلضػػػػافة إلػػػػِ شػػػػخح خصػػػػػات إعػػػػجاد أدوات الجراسػػػػة، وقيػػػػاس صػػػػجؽ وثبػػػػات ٌػػػػحي األدوات، كسػػػػا 

تخجهة فػْ هعالجػة ، واألسػاليب اإلحرػائية السدػخصػات تصبيق الجراسػة هيػجاىياً  الباحثة دتعخض ت
 البياىات وتحميمٍا.

 أولا: مشيج الجراسة: 
فْ ٌحي الجراسة عمِ السشٍج التجخيبْ الحؼ ُيعخؼ بأىً: "السشٍج الحؼ  الباحثة  تاعتسج

بتصػيعً وتغييخي الباحثة ٓتع فيً التحكع بالستغيخات السؤثخة فْ ضاٌخة ها باستثشاء هتغيخ واحج يقػـ 
 (، وذلظ068ص ,ـ7001عمِ الطاٌخة هػضع الجراسة" )زيتػف، بٍجؼ تحجٓج وقياس تأثيخي

لمتعخؼ عمِ فاعمية بخىاهج قائع عمِ ىسػذج شػارتد فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج فْ هادة 
   غدة.فْ الرف الخابع األساسْ تمسيحات العمػـ والحياة لجػ 

 ثانياا: الترسيؼ التجخيبي: 
البعػػػػػجؼ لسجسػػػػػػعتيغ السجسػعػػػػػة  الترػػػػػسيع التجخيبػػػػػْ  افػػػػػْ دراسػػػػػتٍ الباحثػػػػػة  تاسػػػػػتخجه

السعخوؼ بترسيع االختبار البعجؼ لسجسػعتيغ هتكػافئتيغ التجخيبية واألخخػ السجسػعة الزابصة، 
سا تجخيبية واألخخػ ضابصة. والذكل )  :( ٓػضح الترسيع التجخيبْ لمجراسة1.0إحجٌا

 

   

  

 (: الترسيؼ التجخيبي لمجراسةٔ-ٗشكل )  

  
 (: الترسيؼ التجخيبي لمجراسةٔ.ٗ) شكل 

  

 التجخيبية السجسؾعة  

  

    

 السجسؾعة الزابظة 

  

التجريذ بالظخيقة 
   التقميجية

     

التظبيق 
البعجي 
 لختبار 

  

نسؾذج التجريذ باستخجاـ 
   شؾارتد

   عذؾائي اختيار تعيغ عذػائْ

     

مقارنة 
بيؽ 
  الشتائج
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 : عيشة الجراسة:ثالثاا 
االبتجائيػة  الػجرج الرػف الخابػع األساسػْ فػْ هجرسػة  تمسيػحاتتع اختيار عيشة الجراسة هغ 

 التابعة لػكالة الغػث الجولية ) األوىخوا ( برػرة قرجية، وذلظ لألسباب التالية: السذتخكة )د(

 .فْ ىفذ السجرسة الباحثة تعسل  -1
 .الباحثة تعاوف إدارة السجرسة هع  -2

سا تجخيبيػػػة واألخػػػخػ  وتػػػع اختيػػػار شػػػعبتيغ دراسػػػيتيغ بذػػػكل عذػػػػائْ ، حيػػػث تػػػع تعيػػػيغ إحػػػجٌا
، لتكػػف السجسػعػة التجخيبيػة التػْ درسػت تمسيػحة( 80ضابصة بذكل عذػائْ، حيث بمغ عػجدٌسا )

( 10بالصخيقػة التقميجيػة )، والسجسػعة الزػابصة التػْ درسػت تمسيحة( 10) ىسػذج شػارتدباستخجاـ 
 ، والججوؿ التالْ ٓػضح عجد أفخاد العيشة.تمسيحة

 .عجد أفخاد عيشة الجراسة لمسجسؾعة التجخيبية والزابظة: (ٔ.ٗ) ججوؿ
 السئؾية الشدبة العجد الرف السجرسة

 الجرج البتجائية السذتخكة )د( مجرسة
 %50 40 تجخيبية( 2) الخابع الرف

 %50 40 ضابظة( 1) الخابع الرف

 %100 80 السجسؾع
 

 : متغيخات الجراسة:رابعاا 
 تكػىت هتغيخات الجراسة هغ:

  ىسػذج شػارتد الستغيخ السدتقل:  -1
ػ: الستغيخ التابع:  -2 التفكيخ الشاقج ويذسل السٍارات التاليػة) وتزسشت الجراسة هتغيخًا تابعًا ٌو

 باالفتخاضات، التحميل(، التشبؤ تقييع السشاقذاتالتفديخ، االستشتاج، 
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 اا: أدوات ومؾاد الجراسة:خامد
 األدوات التالية: الباحثة  تاستخجه

 أولا: تحميل محتؾى الؾحجة الجراسية:

الجػدء  -العمػـػ والحيػاةهغ كتاب أجٍدة جدع اإلىداف  وحجة بتحميل هحتػػ  الباحثة  تقاه
هٍارات لتحجٓج  لسٍارات التفكيخ الشاقجلمرف الخابع األساسْ، كسا تع تحميل السحتػػ وفقًا  -األوؿ

 ( .  7ٌػ هػضح فْ السمحق رقع ) فكاىت السٍارات كسا  التفكيخ الشاقج 
   

 الخظؾات التالية: ةبتحميل السحتؾى متبع الباحثة  توقج قام

وذلػػظ لبشػػاء اختبػػار  هٍػػارات التفكيػػخ الشاقػػجالتعػػخؼ عمػػِ تحجيػػج اليػػجؼ مػػؽ عسميػػة التحميػػل:  -0
 -الجػػدء األوؿ -العمػػـػ والحيػػاة هػػغ كتػػاب  أجٍػػدة جدػػع اإلىدػػاففػػْ وحػػجة  هٍػػارات التفكيػػخ الشاقػػج

 لمرف الخابع األساسْ.
ػْ عبػارة عػغ الػحػجة  الباحثة  تاختار تحجيج عيشة التحميل:  -7 عيشة التحميل برػػرة هقرػػدة ٌو

أجٍػػػدة جدػػػع لمرػػػف الخابػػػع األساسػػػْ،  وحػػػجة  -الجػػػدء األوؿ -العمػػػـػ والحيػػػاة هػػػغ كتػػػاب األولػػػِ
 .اإلىداف

هٍػػارات تػػع اختيػػار الفقػػخة كػحػػجة لمتحميػػل وتػػع تػزيػػع الفقػػخة عمػػِ قائسػػة  تحجيػػج وحػػجة التحميػػل: -3
 التفكيخ.

السػػخاد تحميػػل هٍػػارات التفكيػػخ الشاقػػج  ة التػػْ يطٍػػخ هػػغ خاللٍػػا تكػػخارالػحػػج وحػػجة التدػػجيل: -1
 السحتػؼ فْ ضػئٍا.

 عسمية التحميل لمزػابط التالية: تحتكساحيث  ضؾابط عسمية التحميل: -1
  ْالخاصػػة بتحميػػل  لسٍػػارات التفكيػػخ تػػع التحميػػل فػػْ إشػػار السحتػػػؼ العمسػػْ والتعخيػػف اإلجخائػػ

 السحتػؼ. 
  ؼ عمػػِ األىذػػصة واألسػػئمة والخسػػػهات واألشػػكاؿ الػػػاردة فػػْ كػػل درس هػػغ شػسل تحميػػل السحتػػػ

 .أجٍدة جدع اإلىدافدروس وحجة 
تع تقجٓخ صجؽ األداة باالعتساد عمِ صجؽ السحكسػيغ، حيػث عخضػت  تحجيج صجؽ التحميل: -6

ع فػػْ همحػػق رقػػع ) (، 0األداة فػػْ صػػػرتٍا األوليػػة عمػػِ هجسػعػػة هػػغ السخترػػيغ والػػػاردة أسػػساٌؤ
بتعػجٓل هػا شمػب تعجٓمػً  الباحثة  تظ لمتأكج هغ الرجؽ الطاٌخؼ لمتحميل، وفْ ضػء ذلظ قاهوذل

 (. 7بحدب اتفاؽ السحكسيغ ليتع اعتساد التحميل فْ صػرتً الشٍائية كسا فْ همحق رقع )
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ُيقرػػج بثبػػات التحميػػل: "إهكاىيػػة وصػػػؿ عػػجد هػػغ الفاحرػػيغ إلػػِ ىفػػذ تحجيػػج ثبػػات التحميػػل:  -2
 .(771 ،ـ7001هعاودتٍع تحميل السحتػػ" )شعيسة، الشتائج عشج 

 الباحثػػػة  تحيػػػث قاهػػػ ،االفػػخادحيػػث تػػػع التأكػػػج هػػغ ثبػػػات التحميػػػل هػػػغ خػػالؿ الثبػػػات عبػػػخ 
بسعمػػع أخػػخ وقػػج حمػػل ثػػع وهػػغ ، هٍػػارات التفكيػػخ الشاقػػج هػػغ حيػػث  األولػػِبتحميػػل هحتػػػػ الػحػػجة 

بحداب هعاهل االتفاؽ بيغ التحميميغ  ثة الباح تثع قاه السحتػػ فْ ضػء هٍارات التفكيخ الشاقج. 
 هدتخجـ هعادلة ٌػلدتْ، والتْ تأخح الرػرة التالية:

2 (C1,2)                        
R = 

   C1 + C2                                           ،(776ص ،ـ7001)شعيسة 
 حيث:
C1        عجد فئات التحميل األوؿ :C2الثاىْ : عجد فئات التحميل 

C1,2ْعجد فئات االتفاؽ بيغ التحميل األوؿ والتحميل الثاى : 
 والججوؿ التالْ ٓمخز ىتائج التحميل
 عبخ األفخاد.ثبات تحميل السحتؾى مؽ (: ٕ.ٗ)ججوؿ 

 السيارة
الباحثة  تحميل
 األوؿ

الباحثة  تحميل
 الثبات معامل الختالؼ نقاط التفاؽ نقاط الثاني

 0.94 1 9 9 10 التفسٌر
 1 - 7 7 7 التنبؤ

 0.95 1 11 11 12 التحلٌل
 1 - - 7 7 التقوٌم

 1 - - 7 7 الستنتاج
 0.93 2 38 38 43 المجموع

ػػحا ٓػػجؿ عمػػِ أف 0.93ٓتزػػح هػػغ الجػػجوؿ الدػػابق أف هعاهػػل الثبػػات لتحميػػل السحتػػػػ ) ( ٌو
 أداة التحميل تتستع بقجر عاؿ هغ الثبات.

( 7، و )التفدػػيختسثػػل  ات( فقػػخ 10( فقػػخة هرػػشفة إلػػِ )43وقػػج ىػػتج عػػغ تحميػػل السحتػػػػ )
 تقيػػيع السشاقذػػاتتسثػػل  ات( فقػػخ 7و) التحميػػل( فقػػخة تسثػػل 12، و)باالفتخاضػػات التشبػػؤتسثػػل  اتفقػػخ 
 .االستشتاجتسثل  ات( فقخ 7و)
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 :ميارات التفكيخ الشاقجثانياا: اختبار 

 التشبػػؤ -التفدػػيخ -التحميػػل) الشاقػػجهٍػػارات التفكيػػخ بإعػػجاد اختبػػار لقيػػاس  الباحثػػة  تقاهػػ  
( وقػج تشػػع االختبػار هػغ حيػث ىػػع األسػئمة السختػارة  تقيػيع السشاقذػات –االسػتشتاج  -باالفتخاضات

 .  فيً التمسيحاتلتغصية السحتػؼ العمسْ السخاد اختبار 

 :ميارات التفكيخ الشاقجخظؾات بشاء اختبار 
 تبعا الخصػات التالية:  التفكيخ الشاقجتع إعجاد اختبار 

 تحجيج السؾضؾعات الجراسية السخاد تجريديا:
لمرػػف الخابػػع الجػػدء  العمػػـػ والحيػػاة( هػػغ كتػػاب أجٍػػدة جدػػع االىدػػاف) األولػػِتػػع اختيػػار الػحػػجة  

ْ: إلِ ثالث عشاوييغ رئيدية الباحثة وقج قدستٍا  ( دروس،2األوؿ، والتْ تحتػؼ عمِ )  ٌو

 والغجاء الستػازف . ظ األطعمةالمجموعات الغذائٌة و حف 
 الجهاز الهضمً و سالمته  
 الجهاز التنفسً و سالمته  

 تحجيج اليجؼ مؽ الختبار:
 التالية: هٍارات التفكيخ الشاقجٍٓجؼ االختبار إلِ بياف 

  التفديخفْ  التمسيحات ةهٍار. 
  باالفتخاضات  التشبؤفْ  التمسيحات ةهٍار. 
  االستشتاجفْ  التمسيحات ةهٍار . 
  فْ التحميل. التمسيحات ةهٍار 
  تقييع السشاقذاتفْ  التمسيحات ةهٍار. 

بالفتخاضػات  شبػؤالت – التفدػيخ) ميارات التفكيخ الشاقػجتحميل السحتؾى السعخفي لمؾحجة لترشيف 
 (:تقييؼ السشاقذات  -التحميل -الستشتاج -

الستزػسشة فػْ  التفكيػخلسٍػارات بعج تحميل السحتػػ بتحجٓج األوزاف الشدبية  الباحثة  تقاه
، والجػجوؿ التػالْ ٓػضػح هٍػارات التفكيػخ الشاقػج، وعسػل وصػف الختبػار أجٍدة جدع اإلىدػافوحجة 

 أبعاد االختبار والػزف الشدبْ.
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  ميارات التفكيخ الشاقجأبعاد اختبار : (ٖ.ٗججوؿ )

 التشبؤ التفديخ الجرس
تقييؼ  التحميل بالفتخاضات

 مجسؾع الستشتاج السشاقذات
 التكخار

الشدب 
 السئؾية

السجسػعات الغحائية و 
 حفع األشعسة

4 1 5 3 4 16 37.2% 

الجٍاز الٍزسْ و 
 سالهتً

4 1 5 3 3 16 37.2% 

الجٍاز التشفدْ و 
 سالهتً

2 5 2 2 - 11 25.6% 

 - 43 7 7 12 7 10 هجسػع التكخار
 %100 %16.3 %16.3 %27.9 %16.3 %23.3 الشدبة السئػية
هٍارات التفكيخ فْ ضػء  أجٍدة جدع االىدافبتحميل هحتػػ وحجة  الباحثة  تحيث قاه

( حيث تع ، التفديختقييع السشاقذاتاالستشتاج، ، التحميل، باالفتخاضات التشبؤ) بسٍاراتً الشاقج
ا فْ كتاب  هٍارةتحجٓج األوزاف الشدبية لكل  لمرف الخابع الجدء  العمػـ والحياة وهجػ تػافٌخ

 األوؿ.

 لختبار:وصف ا
  االختبار والػزف الشدبْ تع تػزيع األسئمة وفقا لمججوؿ التالْ:هػاصفات بشاء عمِ ججوؿ 

  .مؾاصفات الختبار واألوزاف الشدبية لتؾزيع األسئمة: (ٗ.ٗججوؿ )

 التشبؤ التفديخ الجرس
تقييؼ  التحميل بالفتخاضات

مجسؾع  الستشتاج السشاقذات
 التكخار

الشدب 
 السئؾية

السجسػعات الغحائية 
 و حفع الصعاـ

3 2 3 2 2 12 40% 

 الجٍاز الٍزسْ
 و سالهتً 

3 2 3 2 2 12 40% 

 الجٍاز التشفدْ 
 و سالهتً

2 1 2 1 - 6 20% 

 - 30 4 5 8 5 8 هجسػع التكخار
 %100 - %13.3 %16.6 %26.7 %16.7 %26.7 الشدب السئػية
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 صياغة مفخدات الختبار:
برياغة هفخدات االختبار بحيث تذسل قجر اإلهكاف السحتػؼ السعخفْ  الباحثة  تقاه

إليً هغ خالؿ تحميل السحتػؼ، باإلضافة إلِ صياغة  تالحؼ تػصم أجٍدة جدع االىدافلػحجة 
هغ هفخدات االختبار  وتسثمت، التفكيخ الشاقجاألسئمة بحيث يسكغ التعخؼ هغ خاللٍا عمِ هٍارات 

الػصػؿ إليٍا  التمسيحاتجل إثارة السٍارات السصمػب هغ أكل ذلظ هغ  ،أسئمة االختيار هغ هتعجد
ْ  خسدةهغ هٍارات التفكيخ الشاقج وتكػف اختبار .  التفديخ، التشبؤ، االستشتاج، التقػيع، هحاور ٌو

حيث لكل هحػر عجد هغ الفقخات فْ االختبار، وقج تع تػزيع فقخات االختبار عمِ هحاور  التحميل
 (ٗ)، اىطخ السمحق رقع (1-1)كسا ٌػ هػضح بالججوؿ  جالتفكيخ الشاق

 إعجاد الرؾرة األولية لفقخات الختبار:

بعج  هٍارات التفكيخ الشاقجهغ الجراسات الدابقة الخاصة ببشاء اختبارات  الباحثة  تاستفاد
، ودراسة (ـٕٚٔٓ) صقخاالشالع عميٍا، كسا تع االستفادة بذكل كبيخ هغ ىسػذج دراسة 

 حيث تكػف االختبار فْ صػرتً األولية هغ جدأٓغ: .(ـٕ٘ٔٓ)وردز

 , وىي:لمتمسيحات  تعميسات الختبار .1
 .كتابة البياىات الخاصة بالسفحػص هثل االسع والذعبة 
 .اإلجابة عمِ جسيع األسئمة 
 .قخاءة األسئمة بعشاية ودقة 

  فقخات الختبار: .2
 فقخة( 30بشاء االختبار السكػف هغ )فْ سٍارات التفكيخ الشاقج ب الباحثة  تحيث استعاى

عشج صياغة أسئمة االختبار ها  بعيغ االعتبارالباحثة اخحت ، وقج هٍارات التفكيخعمِ  ةهػزع
 ٓمْ:

  سميسة عمسيًا ولغػيًا.أف تكػف 
 .هسثمة لمسحتػػ وهالئسة لألٌجاؼ السخجػ قياسٍا 
 هٍارات التفكيخ الشاقجهغ  ةواحج سٍارة اىتساء كل بشج ل. 
 وواضحة وبعيجة عغ الغسػض والمبذ.  هحجدة 
 .هسثمة بججوؿ السػاصفات السحكع 
  التمسيحاتهالئسة لسدتػػ. 
 .هراغة برػرة إجخائية 
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 التظبيق الستظالعي لالختبار:

عدبػػػة بيػػػت  األساسػػػْ هػػػغ هجرسػػػة ذكػػػػر الخابػػػعالرػػػف  تالهيػػػحتػػػع تصبيػػػق االختبػػػار عمػػػِ   
األساسػْ  الخابػعحػج فرػػؿ الرػف أحيث تع التشديق هع إدارة السجرسة الختيار  حاىػف االبتجائية 

، وقج تمسيحاً ( 38) التالهيح( وكاف عجد 1/3لتصبيق الجراسة االستصالعية فتع تصبيقٍا عمِ صف )
 ، وذلظ بٍجؼ التأكج هغ أتْ:ثالثة شٍػرتع التصبيق قبل البجء فْ التجخبة ب

 :حداب الدمؽ الالـز لالختبار

أكسػل اإلجابػة عػغ أسػئمة االختبػار حيػث أتػع ذلػظ  تمسيػحتع حداب الدهغ الحؼ اسػتغخقً أوؿ 
( دقيقػػػة وهػػػغ خػػػالؿ 10جابػػػة عمػػػِ األسػػػئمة )اإل فػػػْ تمسيػػػح( دقيقػػػة بيشسػػػا اسػػػتغخؽ آخػػػخ 10بعػػػج )

 السعادلة التالية 

 ٕ  /أكسل اإلجابة عمى الختبار تمسيحأكسل اإلجابة عمى الختبار + زمؽ آخخ  تمسيحزمؽ أوؿ 

( دقيقػػة وذلػػظ دوف الػػدهغ 11وهػػغ خػػالؿ هػػا سػػبق تبػػيغ أف الػػدهغ السشاسػػب لالختبػػار ٌػػػ )
 السدتغخؽ لقخاءة التعميسات

 التأكج مؽ مشاسبة ووضؾح تعميسات الختبار: 
 لٍا  التالهيحهغ وضػح التعميسات واستيعاب  الباحثة  تتأكج

 :الختبار ترحيح

 فقخة، لكل درجة حجد حيث االستصالعية، العيشة عمِ االختبار ترحيح فْ الباحثة تاعتسج
 تكػػػػف  حيػػػث درجػػػة،( 30 - 0) بػػػيغ هحرػػػػرة التمسيػػػح عميٍػػػا حرػػػل التػػػْ الجرجػػػة تكػػػػف  وبػػػحلظ

 .الشٍائية صػرتً فْ سؤاالً ( 30) هغ االختبار
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 تحميل فقخات اإلختبار:
 والتسييد ألسئمة الختبار:حداب معامل الرعؾبة 

 معامل الرعؾبة: -1
ُيقرػػػج بسعاهػػػل الرػػػعػبة "الشدػػػبة السئػيػػػة لعػػػجد األفػػػخاد الػػػحٓغ أجػػػابػا عمػػػِ كػػػل سػػػؤاؿ هػػػغ 
االختبػػػار إجابػػػػة خصػػػأ هػػػػغ السجسػػػػػعتيغ العميػػػا والػػػػجىيا، حيػػػث تػػػػع حدػػػػاب هعاهػػػل الرػػػػعػبة وفقػػػػًا 

 (.732ص ,ـ7001لمسعادلة"  )همحع،

 الفقخة عمى خاطئة إجابة أجابؾا الحيؽ الظمبة عجد                       
 معامل الرعؾبة لمفقخة = /

 عجد الظمبة الحيؽ حاولؾا اإلجابة عمى الفقخة.
( بحيػث تكػػف الفقػخات 0.80_0.20السعػاهالت التػْ تتػخاوح هػا بػيغ ) الباحثة  توقج اعتسج

 التْ تحرل عمِ هعاهل صعػبة خارج ٌحا السجػ غيخ هقبػلة.

 معامل التسييد: -ب

ويقرػػػػػج بػػػػػً قػػػػػجرة الفقػػػػػخة عمػػػػػِ التسييػػػػػد بػػػػػيغ الصمبػػػػػة هػػػػػغ حيػػػػػث الفػػػػػخوؽ الفخديػػػػػة بيػػػػػشٍع، 
وقػػػػجرتٍا أيزػػػػًا عمػػػػِ التسييػػػػد بػػػػيغ الفئػػػػة العميػػػػا والفئػػػػة الػػػػجىيا، وكػػػػاف الٍػػػػجؼ هػػػػغ حدػػػػاب هعاهػػػػل 
التسييػػػػػد لفقػػػػػخات االختبػػػػػار ٌػػػػػػ التحقػػػػػق هػػػػػغ هػػػػػجػ هشاسػػػػػبة وقػػػػػجرة االختبػػػػػار عمػػػػػِ التسييػػػػػد بػػػػػيغ 

 (020: 7008وُيحدب بالسعادلة التالية: )أبػ دقة،  التمسيحات

 الجنيا السجسؾعة في الرحيحة اإلجابات عجد – العميا السجسؾعة في الرحيحة اإلجابات عجد                     
 معامل تسييد الفقخة = 

 عجد األفخاد في إحجى السجسؾعتيؽ
 هٍارات التفكيخلفقخات اختبار  وهعاهل التسيد والججوؿ التالْ ٓبيغ هعاهل الرعػبة 

 ميارات التفكيخ الشاقج. اختبار لفقخات ومعامل التسيد معامل الرعؾبة: (٘.ٗججوؿ )
 معامل التسييد معامل الرعؾبة ـ معامل التسيد معامل الرعؾبة ـ
1 0.47 0.67 16 0.44 0.78 
2 0.71 0.67 17 0.63 0.56 
3 0.71 0.67 18 0.47 0.44 
4 0.36 0.56 19 0.50 0.22 
5 0.52 0.56 20 0.52 0.44 
6 0.42 0.67 21 0.42 0.67 
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 معامل التسييد معامل الرعؾبة ـ معامل التسيد معامل الرعؾبة ـ
7 0.42 0.56 22 0.47 0.56 
8 0.31 0.44 23 0.36 0.56 
9 0.63 0.78 24 0.36 0.67 
10 0.55 0.56 25 0.57 0.78 
11 0.26 0.22 26 0.34 0.56 
12 0.26 0.44 27 0.57 0.44 
13 0.44 0.89 28 0.42 0.56 
14 0.44 0.33 29 0.44 0.56 
15 0.52 0.56 30 0.57 0.89 

هٍارات التفكيخ الشاقج  الرعػبة لسفخدات االختبار  هعاهالتأف ٓتزح هغ الججوؿ الدابق 
ويعتبخ الدؤاؿ  ) السفخدة ( هقبػال إذا تخاوحت قيسة هعاهل ، (0.71 –0.26)ها بيغ  تخاوحت

كػف السفخدة التْ يقل ت(، 770: 0444( ) أبػ جاللة ،  0.85 –0.20لً بيغ ) الرعػبة
 لٍاتكػف شجٓجة الرعػبة ، والسفخدة التْ ٓديج هعاهل الرعػبة  0.15لٍا عغ  الرعػبة هعاهل
 وعميً فإف جسيع الفقخات هقبػلة.، تكػف شجٓجة الدٍػلة 0.85عغ 

يتزح هغ الججوؿ الدابق أف هعاهالت التسييد كاىت هشاسبة لجسيع الفقخات، كسا و 
 ( وعميً فإف جسيع الفقخات هقبػلة.0.89 – 0.22) وتتخاوح ها بيغ 

 صجؽ الختبار:

 ,)عصػؼ  ''قجرة االختبار عمِ قياس ها وضع لقياسً ''يعخؼ هفٍـػ صجؽ االختبار 
 ( 032ص ,ـ7000

 أول: صجؽ السحكسيؽ:

 ''صػجؽ السحتػػؼ ''فْ تحجٓج صجؽ االختبار عمػِ صػجؽ السحكسػيغ الباحثة  تاعتسجوقج 
ػجاؼ تجريدػٍا وبالقػجر  الحؼ ٓتصمب السصابقة بيغ هحتػػؼ االختبػار وبػيغ تحميػل السحتػػؼ لمسػادة وٌأ

جاؼ التجريذ هسثمة يكػف صادقا )أبػ زيشة  (61ص ،0447,الحؼ تكػف فيً ٌأ
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عػػغ االختبػػار التحرػػيمْ الف األسػػئمة ترػػاغ وفقػػًا  شاقػػجهٍػػارات التفكيػػخ الويختمػػف اختبػػار 
، وليذ وفقػا لألٌػجاؼ، وااللتػداـ بسدػتػيات بمػـػ السعخفيػة كسػا ٌػػ الستعمقة بالتفكيخ الشاقجلمسٍارات 

 لسٍارات التفكيخ الشاقج.السعسػؿ بً فْ االختبارات التحريمية، فٍشا يكػف السشصمق هٍارات هسثمة 

بعػػػػػخض ىتػػػػػائج تحميػػػػػل هحتػػػػػػؼ الػحػػػػػجة الجراسػػػػػية  الباحثػػػػػة  تقاهػػػػػوبشػػػػاء عمػػػػػِ ذلػػػػػظ فقػػػػػج   
 وهػػػػػغ ثػػػػػع االختبػػػػػار فػػػػػْ صػػػػػػرتً األوليػػػػػة لسٍػػػػػارات التفكيػػػػػخ الشاقػػػػػج( وفقػػػػػا أجٍػػػػدة جدػػػػػع االىدػػػػػاف)

(  عمػػػػػػِ هجسػعػػػػػػة السحكسػػػػػػيغ التخبػػػػػػػييغ والستخررػػػػػػيغ فػػػػػػْ هجػػػػػػاؿ هشػػػػػػاٌج وشػػػػػػخؽ 3)همحػػػػػػق 
رة تحميػػػػػػػل السحتػػػػػػػػؼ وفقػػػػػػػا واسػػػػػػػتسا التحكػػػػػػػيع تػػػػػػػجريذ واشػػػػػػػتسمت الرػػػػػػػػرة األوليػػػػػػػة عمػػػػػػػِ خصػػػػػػػاب

  .سؤاالً  30واألسئمة السقتخحة لتصبيق تمظ السٍارات فْ  لسٍارات التفكيخ الشاقج

هالحطات الدادة السحكسيغ والتْ تسحػرت فْ عسػهٍا عمِ عجة  الباحثة  توقج تمق
بجسمة هغ لتعجيالت قاهت الباحثة هالحطات هتعمقة باستسارة تحميل السحتػؼ  بشاء عميٍا فقج 

 هشٍا:

 .تعجٓل صياغة بعس عبارات السٍارات هغ الشاحية العمسية والمغػية 
هشٍا  توقج استفادهٍارات التفكيخ كسا كاىت ٌشاؾ بعس السالحطات بالشدبة الختبار 

سٍا:  تواجخ الباحثة   بعس التعجيالت والتْ كاف هغ ٌأ

 .تعجٓل صياغة بعس األسئمة هغ الشاحية العمسية والمغػية 
(  ٓػضح خصاب 1)همحق  سؤاالً 30وبحلظ كاف االختبار فْ صػرتً الشٍائية هكػف هغ 

   هٍارات التفكيخ الشاقج.باإلضافة إلِ اختبار  هٍارات التفكيخ الشاقجتحكيع اختبار 

 صجؽ التداؽ الجاخمي:: ثانياا 

 تع التحقػق هػغ صػجؽ االختبػار عػغ شخيػق تصبيػق االختبػار السعػج عمػِ عيشػة اسػتصالعية
 ذكػػػػػر عدبػػػػة بيػػػػت حػػػػاىػف هػػػػغ خػػػػارج أفػػػػخاد عيشػػػػة الجراسػػػػة هػػػػغ هجرسػػػػة  تمسيػػػػحاً ( 38هكػىػػػػة هػػػػغ )

االبتجائيػػػة ، وتػػػع حدػػػاب هعاهػػػل االرتبػػػاط )بيخسػػػػف( بػػػيغ درجػػػات كػػػل فقػػػخة هػػػغ فقػػػخات االختبػػػار 
( والجػجوؿ spssوالجرجػة الكميػة لالختبػار الػحؼ تشتسػْ إليػً، وذلػظ باسػتخجاـ البخىػاهج اإلحرػائْ )

      ٓػضح ذلظ: التالْ
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 االختبار ككل(: صدق االتساق الداخلي بين فقرات اختبار مهارات التفكير الناقد مع 4.6)الجدول 

 مدتؾى الجللة معامل الرتباط رقؼ الفقخة

1 .541** 0.01 
2 .447** 0.01 
3 .355* 0.05 
4 .363* 0.05 
5 .470** 0.01 
6 .340* 0.01 
7 .424** 0.01 
8 .563 0.05 
9 .375* 0.05 
10 .378* 0.01 
11 .462** 0.01 
12 .666** 0.01 
13 .436** 0.01 
14 .486** 0.01 
15 .520** 0.01 
16 .511** 0.01 
17 .478** 0.01 
18 .524** 0.01 
19 .338* 0.05 
20 .717** 0.05 
21 .449** 0.01 
22 .716** 0.01 
 مدتؾى الجللة معامل الرتباط رقؼ الفقخة

24 .447** 0.01 
25 .446** 0.01 
26 .773** 0.01 
27 .522** 0.01 
28 .661** 0.01 
29 .579** 0.01 
30 .640** 0.01 
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 325.=  0.05، وعشج هدتػػ داللة 418.=  0.01( عشج هدتػػ داللة 2-38قيسة ر الججولية )د.ح=

فقػػخات اختبػػار هٍػػارات التفكيػػخ ٓتزػػح هػػغ الجػػجوؿ الدػػابق أف جسيػػع هعػػاهالت درجػػات ارتباشػػات 
، وبػػػحلظ  0.01، و0.05.يْ دالػػػة إحرػػػائيًا عشػػػج هدػػػتػ الشاقػػػج هػػػع البعػػػج الػػػحؼ تشتسػػػْ إليػػػً الفقػػػخة 

، أؼ أف األداة تقػيذ هػا االتدػاؽ الػجاخمْ تتدع بجرجػة عاليػة هػغ صػجؽ فقخات االختبارٓتزح أف 
 لقياسً.صسست 

 ثبات الختبار:

عمػػِ هجسػعػػة هػػغ األفػػخاد ورصػػجت  اإلختبػػار ىفػػذ يقرػػج بثبػػات االختبػػار أىػػً إذا شبػػق 
عمػػػِ ىفػػػذ ٌػػػحي  خػػػخػ أهػػػخة ىفػػػذ االختبػػػار  ثػػػع أعيػػػج إجػػػخاء  اإلختبػػػاردرجػػػات كػػػل فػػػخد فػػػْ ٌػػػحا 

 الفخوؽ تقخيبًا تكػف غيخ دالة .السجسػعة ورصجت أيزًا درجات كل فخد، فإف 

 بحداب ثبات األداة بالظخيقتيؽ التاليتيؽ:قامت الباحثة وقج 

 Split-half methodطخيقة التجدئة الشرفية:  -أولا 

هٍػػػارات التفكيػػػخ درجػػػات العيشػػػة االسػػػتصالعية  لحدػػػاب ثبػػػات اختبػػػار الباحثػػػة  تاسػػػتخجه
بتجدئػة أسػئمة االختبػار السكػىػة هػغ  الباحثػة  تحيث قاه باستخجاـ قاىػف التجدئة الشرفية، الشاقج 

الفخديػػة ٌػػْ أسػػئمة الشرػػف األوؿ واألسػػئمة قػػاـ إلػػِ ىرػػفيغ واعتبػػخت األسػػئمة ذات األر  سػػؤاالً  30
الدوجيػة ٌػػْ أسػئمة الشرػػف الثػاىْ  وذلػػظ هػغ خػػالؿ إيجػاد هعاهػػل االرتبػاط لبيخسػػػف بػيغ هجسػػػع 

يػػث تػػع حدػػاب هعاهػػل االرتبػػاط بػػيغ درجػػات األسػػئمة الفخديػػة وهجسػػػع درجػػات األسػػئمة الدوجيػػة؛ ح
 :و ٌْ  الشرفيغ بسعادلة بيخسػف 

   ص مج ×س مج –  ص ×س  مج ف
 ر= 

  ]²)مج ص(- ²ف مج ص[×  ]  ²)مج س( - ²ف مج س             [
 (  773ص ،ـ0442 )عفاىة،

بػػػخاوف ، وقػػػج بمػػػغ هعاهػػػل الثبػػػات  وقػػػج تػػػع تعػػػجٓل شػػػػؿ األداة باسػػػتخجاـ هعادلػػػة سػػػبيخهاف
ػػْ قيسػػة هختفعػػة، وذلػػظ ٓػػجؿ عمػػِ 0.956بصخيقػػة التجدئػػة الشرػػفية لمجرجػػة الكميػػة لالختبػػار ) ( ٌو

 .لجؼ أفخاد العيشة هٍارات التفكيخ الشاقجالػثػؽ بٍحا االختبار فْ قياس 
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 :20ريتذاردسؾف  -ثانيا: طخيقة كؾدر

 هعاهل ثبات االختبار الثبات، وذلظ إليجادشخيقة ثاىية هغ شخؽ حداب الباحثة استخجـ 
ْ شخيقة هٍارات التفكيخألبعاد اختبار  20ريتذاردسػف  –كػدر شخيقة تع استخجاـ  حيث ، ٌو

هشاسبة لالختبارات  التْ تكػف ىتيجة أسئمتٍا أها صػاب وأها خصأ، أؼ لمستغيخات الثشائية، حيث 
مجرجة الكمية لالختبار ككل ولكل بعج هغ ل 20تع الحرػؿ عمِ قيسة هعاهل كػدر ريتذاردسػف 

 لمسعادلة التالية: أبعاد االختبار شبقاً 

K - R20:    = 
 

   
[ 1   

 ∑    

    
] 

 (31ص ،ـ0448)عفاىة،                                             حيث أف:

 األسئمة: ىدبة اإلجابات الرحيحة عغ  .                        األسئمة: عجد   

P :  التبآغ لجسيع اإلجابات.:               األسئمةىدبة اإلجابات الخاشئة عغ 

لالختبار ككل، وكل بعج هغ أبعاد  20ريتذاردسػف –وبالتعػيس فْ السعادلة تشتج قيسة كػدر 
 ( ٓػضح ذلظ1 .2االختبار والججوؿ )

 20ريتذاردسؾف -(: معامالت الثبات لختبار ميارات التفكيخ الشاقج باستخجاـ طخيقة كؾدرٚ.ٗججوؿ )
 20ريتذاردسؾف -معامل الثبات كؾدر عجد الفقخات السيارةالبعج/ 

 0.978 8 البعج األوؿ: ميارة التفديخ
 0.957 5 بالفتخاضات البعج الثاني: ميارة التشبؤ
 0.962 8 البعج الثالث: ميارة التحميل
 0.942 5 تقييؼ السشاقذاتالبعج الخابع: ميارة 

 0.926 4 البعج الخامذ: ميارة الستشتاج
 0.953 30 الختبار ككل

هختفعة  20ريتذاردسػف -ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف هعاهالت الثبات بصخيقة كػدر
( 0.953ككل )(، فيسا بمغت قيسة هعاهل الثبات لالختبار 0.978 -0.926حيث تخاوحت بيغ )

ْ قيسة هختفعة ايزًا، هسا ٓجلل عمِ صالحية االختبار لقياس ها وضع ألجمً.  ٌو

بتعجٓل أسئمة االختبار لتكػف فْ الرػرة قاهت الباحثة وبشاء عمِ الخصػات الدابقة فقج 
سبق ٓتزح أف األداة تتدع بجرجة عالية هغ الرجؽ والثبات هسا هسا  (ٗ)بالسمحق الشٍائية كسا 

مٍا لمتصبيق عمِ العيشة الكمية لمجراسة.  ٌٓؤ
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 :  ضبط الستغيخات قبل بجء التجخيب
اىصالقًا هغ الحخص عمِ سالهة الشتائج، وتجشبًا ٔثار العػاهل الجخيمة التْ ٓتػجب ضبصٍا، 
ا لمػصػؿ إلِ ىتائج صالحة قابمة لالستعساؿ والتعسيع، وهغ خالؿ االعتساد عمِ  والحج هغ آثاٌر

العذػائْ لمفرػؿ الحؼ ٓشتسْ إليٍا أفخاد العيشة، وهقارىة الستػسصات الحدابية فْ بعس االختيار 
 الستغيخات أو العػاهل، لحا قاهت الباحث بزبط الستغيخات التالية:

  و الحياة تكافؤ مجسؾعتي الجراسة قبل تظبيق الشسؾذج في التحريل في مادة العمـؾ .ٔ

درجات التمسيحات فْ اختبار ىٍاية الدشة الجراسية لسعخفة هجؼ تكافؤ  قاهت الباحثة بأخج
ٓػضح الفخوؽ بيغ السجسػعتيغ  (1.8 (السجسػعتيغ فْ التحريل فْ هادة العمػـ والججوؿ

 التجخيبية والزابصة فْ هتغيخ التحريل فْ هادة العمػـ.

نتائج اختبار ت لسعخفة الفخوؽ بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في متغيخ التحريل في :  (ٛ.ٗ ( ججوؿ
 قبل تظبيق الشسؾذجو الحياة  مادة العمؾـ 

 الستؾسط العجد السجسؾعة 
النحخاؼ 
 البعجي

قيسة 
 "ت"

قيسة 
 الجللة
Sig 

مدتؾى 
 الجللة

التحريل 
 في العمـؾ
 والحياة 

 12.091 29.063 40 تجخيبية
1.109 0.272 

غيخ دالة 
 10.138 32.156 40 ضابصة إحرائياً 

 (1.109تداوي ) 80( ودرجة حخية 0.05الججولية عشج مدتؾى دللة) t*قيسة 
( عػجـ وجػػد فػخوؽ ذات داللػة احرػائية بػيغ السجسػػعتيغ التجخيبيػة 1.8 (ٓتزػح هػغ الجػجوؿ

ػػحا يعشػػْ اف السجسػػػعتيغ والزػابصة فػػْ هتغيػػخ التحرػػيل فػْ هػػادة العمػػـػ قبػػل بػجء  التجخبػػة ٌو
 هتكافئتيغ فْ التحريل.

 تكافؤ مجسؾعتي الجراسة الزابظة والتجخيبية في الختبار القبمي.   -ٔ
ومدتؾي الجللة لمسجسؾعتيؽ التجخيبية  '' ت ''الستؾسظات والنحخافات السعيارية وقيسة : (ٜ.ٗ ( ججوؿ

 ميارات التفكيخ الشاقجوالزابظة في اختبار 

 قيسة "ت" االىحخاؼ البعجؼ الستػسط العجد السجسػعة األبعاد
هدتػػ 
 الجاللة

غيخ دالة  136. 3.10 3.97 40 تجخيبية البعج األوؿ:



60 
 

 قيسة "ت" االىحخاؼ البعجؼ الستػسط العجد السجسػعة األبعاد
هدتػػ 
 الجاللة

 إحرائياً  3.29 3.80 40 ضابصة التفديخ
 0.05عشج 

 البعج الثاىْ:

 التحميل

 2.13 2.19 40 تجخيبية
.785 

غيخ دالة 
 إحرائياً 

 1.83 2.07 40 ضابصة 0.05عشج 

 البعج الثالث:

 التشبؤ
 باالفتخاضات

 621. 166. 40 تجخيبية
.000 

غيخ دالة 
 إحرائياً 

 621. 166. 40 ضابصة 0.05عشج 

 :الخابعالبعج 

تقييع 
 السشاقذات

 1.184 3.59 40 تجخيبية
1.159 

غيخ دالة 
 إحرائياً 

 1.324 3.94 40 ضابصة  0.05عشج 

البعج 
 :الخاهذ

 االستشتاج

 1.105 1.85 40 تجخيبية
1.196 

غيخ دالة 
 إحرائياً 

 1.111 2.09 40 ضابصة 0.05عشج 

اختبار 
هٍارات 

التفكيخ الشاقج 
 ككل ككل

 8.14 12.126 40 تجخيبية

.199 
غيخ دالة 
 إحرائياً 

 8.176 12.066 40 ضابصة  0.05عشج 

 1.96=  0.05( لسدتػػ داللة 80الججولية عشج )د.ح= tقيسة 

( أىػػً ال تػجػػج فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائية بػػيغ السجسػػػعتيغ 1.4ٓتزػػح هػػغ الجػػجوؿ رقػػع )
ػحا  هٍارات التفكيخ الشاقػج التجخيبية والزابصة فْ الستغيخ السدتقل اختبار  قبػل تصبيػق التجخبػة، ٌو

 .فْ التفكيخ الشاقج يعشْ أف السجسػعتيغ هتكافئتيغ فْ االختبار القبمْ 
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 تظبيق الجراسة:إجخاءات 
 .االشالع عمِ العجٓج هغ الجراسات العخبية واألجشبية الدابقة لالستفادة هشٍا فْ ٌحي الجراسة 
  ٓتشاوؿ الحجٓث عغ الستغيخات السدتقمة والتابعة لمجراسة. الحؼ إعجاد اإلشار الشطخؼ 
  ل السحتػؼ أداة تحميو هٍارات التفكيخ الشاقج إعجاد أدوات  الجراسة والستسثمة فْ اختبار 
  أداة تحميػػػل السحتػػػػؼ و هٍػػػارات التفكيػػػخ الشاقػػػج تحكػػػيع أدوات وهػػػػاد الجراسػػػة والستسثمػػػة فػػػْ "اختبػػػار

 "وذلظ بعخضٍا عمِ هجسػعة هغ السحكسيغ السختريغ.
  تالهيػحهػغ  تمسيػحاً ( 38عمػِ عيشػة اسػتصالعية تتكػػف هػغ ) هٍارات التفكيخ الشاقػج تصبيق اختبار 

ا.لمتأكج هغ  الخابع الرف   الرجؽ والثبات وهجػ صعػبة الفقخات وهعاهل تسييٌد
  ْالحرػػػػؿ عمػػػِ إذف رسػػػسْ هػػػغ وكالػػػة الغػػػػث الجوليػػػة لمسػافقػػػة عمػػػِ تصبيػػػق أدوات الجراسػػػة فػػػ

 .الجرج االبتجائية السذتخكة)د(هجرسة 
 الرف الخابع األساسْ.  تمسيحاتالجراسة التجخيبية والزابصة بالصخيقة العذػائية هغ  ةاختيار عيش 
  ْبتػػػػجريذ  ) السعمسػػػة(  الباحثػػػة  تحيػػػث قاهػػػ ـ7002 -4-2تػػػع البػػػجء فػػػْ تصبيػػػق الجراسػػػة فػػػ

 والزابصة تع تجريدٍا بالصخيقة العادية. باستخجاـ ىسػذج شػارتد السجسػعة التجخيبية عغ 
  حرز أسبػعيًا.  1حرة دراسية وذلظ بسعجؿ  00استغخقت التجخبة 
 لمسجسػػػػػعتيغ   7002  -00-03فػػػػْ  قػػػػجاشلا خيػػػػكفتلا هٍػػػػارات إجػػػػخاء التصبيػػػػق البعػػػػجؼ الختبػػػػار

 ىسػػػػذج شػػػػارتد لتشسيػػػة هٍػػػارات التفكيػػػخ الشاقػػػج عمػػػِ التجخيبيػػػة والزػػػابصة وذلػػػظ لسعخفػػػة فاعميػػػة 
 السجسػعة التجخيبية. 

 ا  الباحثة  تقاه بترحيح اإلجابات وجسع البياىات وتحميمٍا ثع عػخض الشتػائج وهشاقذػتٍا وتفدػيٌخ
 فْ ضػء فخوض الجراسة. 

  التػصيات والسقتخحات فْ ضػء ها أسفخت عشً ىتائج الجراسة.وضع  
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 السعالجات اإلحرائية السدتخجمة: 

جاؼ الجراسة وتحميل البياىات التْ تع تجسيعٍا، فقج تع استخجاـ العجٓج هغ السعالجات  لتحقيق ٌأ
)بخىػػػاهج الػػػخـز اإلحرػػػائية لمعمػػػـػ  SPSSاإلحرػػػائية السشاسػػػبة باسػػػتخجاـ الحاسػػػػب حدػػػب بخىػػػاهج 

 االجتساعية(، ٌْ كالتالْ: 
  اختبار ت(t. test)  لعيشتيغ هدتقمتيغ independent sample t- test لسعالجة الفخوؽ بػيغ

 السجسػعتيغ .
 آتا هخبع حداب قيسة2  وقيسة ،d  سؤشخاتٍا.ل السدتػيات السعيارية إليجاد حجع التأثيخ وفق 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 الفرػػػل الخامذ

 نتائج الجراسة وتفديخىا
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 الفرل الخامذ
 نتائج الجراسة وتفديخىا

 

ٓتزسغ ٌحا الفرل عخضًا لشتائج الجراسة التْ تع التػصل إليٍا، والستعمقة بٍجؼ الجراسة 
فْ تشسية هٍارات  شػارتدىسػذج فاعمية بخىاهج هقتخح قائع عمِ والستسثل فْ التعخؼ عمِ "

"، وذلظ هغ خالؿ  الرف الخابع األساسْ بغدة تمسيحاتالتفكيخ الشاقج فْ هادة العمـػ والحياة لجػ 
اإلجابة عغ أسئمة الجراسة وفخضياتٍا باستخجاـ السعالجات اإلحرائية السشاسبة لكل هشٍا هغ 

زع الباحثة  هجسػعة " ، وكحلظ تفديخ الشتائج وفْ ضػئٍا تSPSSخالؿ البخىاهج اإلحرائْ "
 هغ التػصيات والسقتخحات.

 اإلجابة الستعمقة بالدؤاؿ األوؿ وتفديخىا:
 ؟شؾارتد لشسؾذجطار العاـ ما اإل : ٓشز الدؤاؿ األوؿ عمِ

ت ةالباحث تولإلجابة عغ ٌحا الدؤاؿ قاه  ست باالشالع عمِ العجٓج هغ الجراسات الدابقة التْ ٌا
ـ( ودراسة ) قصاهْ وسكاكخ، 7001الدؽ والحجاحجة، بتػضيف ىسػذج شػراتد كجراسة )

وتتسثل خصػات ىسػذج  (، 04 - 02 الشسػذج ص )ـ( وتع تػضيح خصػات وهخاحل 7000
 شػارتد بػ:

: تؤكج استخجاـ السعمع لشتائج السشاقذات، التْ يجخيٍا هع شمبتً خخائط التفكيخ المفغية -0
، التمسيحاتحػؿ هٍارة التفكيخ، إلىذاء دليل عمِ أسئمة هتدمدمة، وذلظ لتشطيع تفكيخ 

 وإتقاف هٍارات التفكيخ التْ يجخؼ التجريب عميٍا . 
: و ٌْ استخاتيجية تداعج فْ جعل التفكيخ هخئيًا، وذلظ السشغسات البيانية/الذكمية -7

بتكميف الصالب بشقل األفكار التْ تع التجريب عميٍا، وتمخيرٍا فْ خخيصة التفكيخ إلِ 
ػ عبارة عغ ورقة تحتػؼ عمِ هداحات فارغة، هعشػىة بخصػات  السشطع الذكمْ، ٌو

ليٍا بذكل هتدمدل يدٍع فْ السٍارة التْ جخػ التجريب عميٍا سابقًا، لشقل األفكار إ
 تشطيسٍا بأقل عبء هسكغ عمِ الحاكخة العاهة. 

ا وفق السشطع الكتابة السدتشجة عمى التفكيخ -3 ْ تمخيز لألفكار التْ تع بشاٌؤ : ٌو
ع خصػات السٍارة  وتٍجؼ إلِ تفديخ  البياىْ/الذكمْ عمِ شكل رسالة هكتػبة تػضح ٌأ

 ِ الكتابة التػضيحية/التفديخية.، وتدسالتمسيحاتاألفكار، التْ تػصل لٍا 
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 اإلجابة الستعمقة بالدؤاؿ الثاني وتفديخىا:
 الخابع الرف تمسيحات لجى تشسيتيا السخاد الشاقج التفكيخ ميارات مايشص الدؤاؿ الثاني عمى: 

 ؟غدةفي  األساسي

ولإلجابة عغ ٌحا الدؤاؿ تع االشالع عمِ األدب التخبػؼ والجراسات الدابقة الستعمقة 
خسذ بسػضػع الجراسة الحالية، وبشاء عمْ استصالع رأؼ لمستخرريغ فْ السجاؿ تع اختيار 

كسا وتتشاسب  وحجة جدع االىدافتتشاسب هع شبيعة هحتػؼ  هٍارات هغ هٍارات التفكيخ الشاقج 
حي ئز الستعمسيغ فْ الرف الخابع األهع شبيعة وخرا  ٌْ: السٍاراتساسْ ٌو

 التفديخ .0
 التحميل .7
 باالفتخاضات التشبؤ .3
 تقييع السشاقذات .1
 االستشتاج .1

 :وتفديخىا الستعمقة بالدؤاؿ الثالثاإلجابة 
السجسؾعة  تمسيحاتىل تؾجج فخوؽ بيؽ متؾسط درجات  ٓشز الدؤاؿ الثالث عمِ:

في السجسؾعة الزابظة في التظبيق البعجي لختبار ميارات التفكيخ الشاقج  ؽالتجخيبية وأقخاني
 , الستشتاج(؟تقييؼ السشاقذات, التحميل, بالفتخاضات  )التفديخ, التشبؤ

 التالية: الرفخية  برياغة الفخضيات الباحثة ولإلجابة عغ ٌحا الدؤاؿ قاهت 

( بيؽ α  ≤ 0.05 مدتؾى الجللة )ِ  الفخض األوؿ: ل تؾجج فخوؽ ذات دللة إحرائية عشج
في السجسؾعة الزابظة في التظبيق  ؽالسجسؾعة التجخيبية وأقخاني تمسيحاتمتؾسط درجات 

 البعجي لختبار ميارات التفكيخ الشاقج ككل.

بحداب الستػسصات الحدابية واالىحخافات قاهت الباحثة ولمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض، 
" لمكذف عغ داللة Independent Sample"ت" لعيشتيغ هدتقمتيغ " السعيارية، واستخجاـ اختبار

الفخوؽ بيغ هتػسصْ األداء فْ التصبيق البعجؼ الختبار هٍارات التفكيخ الشاقج ككل لكل هغ 
 السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة، والججوؿ التالْ ٓػضح ذلظ:
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الستؾسظات الحدابية والنحخافات السعيارية وقيسة "ت" ومدتؾى الجللة لمسجسؾعتيؽ التجخيبية  (:ٔ.٘) ججوؿ
 التظبيق البعجي لختبار ميارات التفكيخ الشاقج ككل فيوالزابظة 

 الستؾسط العجد السجسؾعة يارةالسالبعج/ 
النحخاؼ 
 قيسة "ت" السجالي

مدتؾى 
 الجللة

 تفكيخ الشاقج ال
 3.85897 24.3250 40 تجخيبية

4.099 
 دالة إحرائياً 

 5.34910 20.0500 40 ضابصة 01.عشج 
  2.65=  0.01داللة ، و 2.00 =0.05( عشج هدتػػ عشج هدتػػ داللة 78الججولية )د.ح= تقيسة 

ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" السحدػبة أكبخ هغ قيسة "ت" الججولية فْ الجرجة 
( وعميً ٓتع رفس الفخض الرفخؼ 01.هٍارات التفكيخ الشاقج عشج هدتػػ داللة )الكمية الختبار 

وقبػؿ الفخض البجٓل والحؼ ٓشز عمِ أىً: "تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة 
 ِ(α = 0.01 ) فْ السجسػعة الزابصة  السجسػعة التجخيبية وأقخاىٍغتمسيحات  بيغ هتػسط درجات

 فْ التصبيق البعجؼ الختبار هٍارات التفكيخ الشاقج، وذلظ لرالح السجسػعة التجخيبية"

 حجؼ التأثيخ:

لمتأكج هغ أف حجع الفخوؽ الشاتجة ٌْ فخوؽ تعػد إلِ الستغيخ السدتقل وليدت هغ قبيل 
إٓتا " بحداب حجع األثخ عغ شخيق إيجاد قيسة هخبعقاهت الباحثة العذػائية؛ 

" باستخجاـ 2
  السعادلة التالية 


2=   

        
 (702ص ـ،7006)عفاىة،                    

d =   
√  

 (042ص ـ،7006)عفاىة،                         

درجات الحخية،  df" هخبع قيسة )ت(، t2 حيث "
ىدبة التبآغ الكمْ فْ الستغيخ التابع  2

 ٓخجع إلِ الستغيخ السدتقل

 (: السدتؾيات السعيارية لسخبع ايتا , وكحلػ لكؾىيؽ.ٕ.٘ججوؿ )
 كبير متوسط صغير 

D 0.20 0.50 0.80 


2 0.02 0.6 0.14 
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بحداب التأثيخ باستخجاـ السعادلة الدابقة والججوؿ التالْ ٓػضح حجع  الباحثة ولقج قاهت 
 تأثيخ البخىاهج السقتخح عمِ اختبار التفكيخ الشاقج ككل.

 اختبار ميارات التفكيخ الشاقج  في" إليجاد حجؼ تأثيخ البخنامج السقتخح d" و"2(: قيسة "ت" و "ٖ.٘ججوؿ )

 البعج/ السيارة
درجة 
 قيسة ت الحخية

قيسة مخبع ايتا 


 حجؼ التأثيخ dقيسة  2

 كبيخ  1.032 0.177 4.099 78 التفكيخ الشاقج
فْ اختبار هٍارات التفكيخ  ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف حجع التأثيخ كاف حجسًا كبيخاً 

حا ٓجؿ عمِ أف البخىاهج السقتخح القائع عمِ  كاف لً أثخ فْ تشسية  شػارتدىسػذج الشاقج ككل، ٌو
 غدة.فْ الرف الخابع االبتجائْ  تمسيحاتهٍارات التفكيخ الشاقج لجػ 

   ذلػ لألسباب التالية:الباحثة وتعدو 

 سٍاراتً الخسذالستسثمة ب هٍارات التفكيخ الشاقجفْ تشسية  لشسػذج شػارتدالتأثيخ الفعاؿ  .0
( حيث ساعج عمِ فتح ، االستشتاجالسشاقذاتتقييع ، باالفتخاضات شبؤتالتفديخ، التحميل، ال)

 فاؽ هعخفية أوسع.هجاؿ ٔ
ع التجرج هغ ت، بحيث ىسػذج شػراتدتقجيع السعمػهات بذكل هتدمدل وهتجرج هغ خالؿ  .7

 .هٍارات التفكيخ الشاقجالبديط الِ السعقج هسا ساعج عمِ تشسية 
مـػ علمتمسيحات لا فخصة التفكيخ هسا ساعج عمِ فٍع تمسيحاتلمتػضيف الشسػذج تاح أ .3

 واستيعابٍا وثبات السعمػهة وبقاء أثخ التعمع.
 بعجد هغ األىذصة هسا زاد التفاعل والقجرة عمِ الجقة فْ االجابات. الشسػذجشسػؿ  .1
   ىسػذج شػارتد وقج اتفقت ٌحي الشتيجة هع ىتائج العجٓج هغ الجراسات الدابقة التْ وضفت 

المتيغ كاف ( ـ7000)قصاهْ و سكاكخ  ودراسة (  ـ7001)دراسة  الدؽ و الحجاحجة  هثل 
سا تشسية هٍارة حل السذكالت واألخخػ تشسية هٍارة اتخاذ القخار وها يس د ٌحي يٌجؼ احجٌا

        ىػر الجٓغدراسة وكحلظ اتفقت  الجراسة عشٍسا أىٍا ٌجفت لتشسية هٍارت التفكيخ الشاقج.
 ىرخ هللادراسة و  (،ـ7000 ) سة الصخاوىةدرا و( ـ7001)( و دراسة  أبػ جمشبػ  ـ7001 )
 ـ(.7006) الشاقة (، و دراسة ـ7001 )
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( بيؽ α  ≤ 0.05 )ِ ل تؾجج فخوؽ ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى الجللة  الفخض الثاني:
في السجسؾعة الزابظة في التظبيق  ؽالسجسؾعة التجخيبية وأقخانيتمسيحات متؾسط درجات 

 البعجي لسيارة التفديخ.

بحداب الستػسصات الحدابية واالىحخافات قاهت الباحثة ولمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض، 
" لمكذف عغ داللة Independent Sampleالسعيارية، واستخجاـ اختبار "ت" لعيشتيغ هدتقمتيغ "

الفخوؽ بيغ هتػسصْ األداء فْ التصبيق البعجؼ لسٍارة التفديخ لكل هغ السجسػعة التجخيبية 
 لزابصة، والججوؿ التالْ ٓػضح ذلظ:والسجسػعة ا
(: الستؾسظات الحدابية والنحخافات السعيارية وقيسة "ت" ومدتؾى الجللة لمسجسؾعتيؽ التجخيبية ٗ.٘ججوؿ )

 سيارة التفديخ( ل) البعجيالتظبيق  فيوالزابظة 

النحخاؼ  الستؾسط العجد السجسؾعة يارةالسالبعج/ 
 مدتؾى الجللة قيسة "ت" السجالي

 ميارة التفديخ
 1.26060 6.4750 40 تجخيبية

 دالة إحرائياً  4.063
 1.82504 5.5000 40 ضابصة 01.عشج 

  2.65=  0.01داللة ، و 2.00 = 0.05( عشج هدتػػ عشج هدتػػ داللة 78الججولية )د.ح= تقيسة 

هدتػػ ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" السحدػبة أكبخ هغ قيسة "ت" الججولية عشج 
هٍارة التفديخ، وعميً ٓتع رفس الفخض الرفخؼ وقبػؿ الفخض البجٓل والحؼ  فْ( 01.داللة )

( بيغ هتػسط α = 0.01تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ  ٓشز عمِ أىً: "
فْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ لسٍارة  غالسجسػعة التجخيبية وأقخاىٍتمسيحات درجات 

 التفديخ، وذلظ لرالح السجسػعة التجخيبية"
 حجؼ التأثيخ:

لمتأكج هغ أف حجع الفخوؽ الشاتجة ٌْ فخوؽ تعػد إلِ الستغيخ السدتقل وليدت هغ قبيل 
بحداب حجع األثخ عغ شخيق إيجاد قيسة هخبع إٓتا "قاهت الباحثة العذػائية، 

"، والججوؿ 2
 تشسية هٍارة التفديخ. فْ شػارتدىسػذج التالْ ٓػضح حجع تأثيخ البخىاهج السقتخح القائع عمِ 

 سيارة التفديخل في التظبيق البعجي" ليجاد حجؼ تأثيخ البخنامج السقتخح d" و"2(: قيسة "ت" و "٘.٘ججوؿ )

درجة  البعج/ السيارة
 الحخية

قيسة مخبع ايتا  قيسة ت


2 
 حجؼ التأثيخ dقيسة 

 كبيخ  0.98 0.175 4.063 78 ميارة التفديخ
حا ٓجؿ عمِ أف  ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف حجع التأثيخ كاف حجسًا كبيخاً  فْ هٍارة التفديخ، ٌو

  كاف لً أثخ فْ تشسية هٍارة التفديخ. شػارتدىسػذج البخىاهج السقتخح القائع عمِ 
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 ذلػ لألسباب التالية:  الباحثة وتعدو 

والتْ تتحجؼ  لمتفديخسئمة تداعج فْ تشسية السٍارات السختمفة أثارة إعمِ  الشسػذجساعج  .0
 التفكيخ.

هاـ أ حجػ السدائللمتفديخ إل تمسيحاتعصاء الفخصة لمإ هغ خالؿ  هٍارة التفديختع تشسية  .7
 .التمسيحات

 .غلجٍٓ هٍارة التفديخ ِعمِ تبادؿ االفكار وتعديد الفٍع هسا ىسالشسػذج ساعج  .3
 عصْ هجاالً أ هسا تشفحٌا التمسيحات العجٓج هغ االىذصة واوراؽ العسل التْ  الشسػذجتزسغ  .1

 .غلمسشافدة بيشٍ
 

( بيؽ α  ≤ 0.05 )ِ ل تؾجج فخوؽ ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى الجللة  الفخض الثالث:
في السجسؾعة الزابظة في التظبيق  ؽالسجسؾعة التجخيبية وأقخاني تمسيحاتمتؾسط درجات 
 .بالفتخاضات  البعجي لسيارة التشبؤ

بحداب الستػسصات الحدابية واالىحخافات قاهت الباحثة ولمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض، 
" لمكذف عغ داللة Independent Sampleالسعيارية، واستخجاـ اختبار "ت" لعيشتيغ هدتقمتيغ "

لكل هغ السجسػعة باالفتخاضات لتصبيق البعجؼ لسٍارة التشبؤ الفخوؽ بيغ هتػسصْ األداء فْ ا
 التجخيبية والسجسػعة الزابصة، والججوؿ التالْ ٓػضح ذلظ:

لمسجسؾعتيؽ التجخيبية  (:الستؾسظات الحدابية والنحخافات السعيارية وقيسة "ت" ومدتؾى الجللةٙ.٘ججوؿ )
 ( بالفتخاضات سيارة التشبؤل) البعجيالتظبيق  فيوالزابظة 

النحخاؼ  الستؾسط العجد السجسؾعة يارةالسالبعج/ 
 مدتؾى الجللة قيسة "ت" السجالي

 بالفتخاضات ميارة التشبؤ
 1.20868 3.9750 40 تجخيبية

دالة غيخ  1.338
 1.29694 3.6000 40 ضابصة  إحرائياً 

  2.65=  0.01داللة ، و 2.00 = 0.05( عشج هدتػػ عشج هدتػػ داللة 78الججولية )د.ح= تقيسة 

ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" السحدػبة أقل هغ قيسة "ت" الججولية عشج هدتػػ داللة 
تػجج فخوؽ ل  هٍارة التشبؤ، وعميً ٓتع قبػؿ الفخض الرفخؼ، والحؼ ٓشز عمِ أىً: " فْ( 05.)

السجسػعة  تمسيحات( بيغ هتػسط درجات α  =0.05 ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ 
 ".باالفتخاضات  فْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ لسٍارة التشبؤ غالتجخيبية وأقخاىٍ
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( بيؽ α  ≤ 0.05 )ِ الفخض الخابع: ل تؾجج فخوؽ ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى الجللة 
في السجسؾعة الزابظة في التظبيق  ؽالسجسؾعة التجخيبية وأقخاني تمسيحاتمتؾسط درجات 

 البعجي لسيارة التحميل.

بحداب الستػسصات الحدابية واالىحخافات قاهت الباحثة ولمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض، 
" لمكذف عغ داللة Independent Sampleالسعيارية، واستخجاـ اختبار "ت" لعيشتيغ هدتقمتيغ "

ؼ عمِ هٍارة التحميل لكل هغ السجسػعة التجخيبية الفخوؽ بيغ هتػسصْ األداء فْ التصبيق البعج
 والسجسػعة الزابصة، والججوؿ التالْ ٓػضح ذلظ:

لمسجسؾعتيؽ التجخيبية  الستؾسظات الحدابية والنحخافات السعيارية وقيسة "ت" ومدتؾى الجللة: (ٚ.٘ججوؿ )
 سيارة التحميل( ل) البعجيالتظبيق  في والزابظة

النحخاؼ  الستؾسط العجد السجسؾعة يارةالسالبعج/ 
 السجالي

 مدتؾى الجللة قيسة "ت"

 ميارة التحميل
 1.27199 6.6500 40 تجخيبية

 دالة إحرائياً  3.416
 1.40854 5.6250 40 ضابصة 01.عشج 

  2.65= 0.01داللة ، و 2.00 = 0.05( عشج هدتػػ عشج هدتػػ داللة 78الججولية )د.ح= تقيسة 

الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" السحدػبة أكبخ هغ قيسة "ت" الججولية عشج هدتػػ ٓتزح هغ 
هٍارة التحميل، وعميً ٓتع رفس الفخض الرفخؼ وقبػؿ الفخض البجٓل، والحؼ  فْ( 01.داللة )

( بيغ هتػسط α  =0.01 تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ  ٓشز عمِ أىً: "
فْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ لسٍارة  غسػعة التجخيبية وأقخاىٍالسج تمسيحاتدرجات 

 التحميل، وذلظ لرالح السجسػعة التجخيبية".

 حجؼ التأثيخ:

لمتأكج هغ أف حجع الفخوؽ الشاتجة ٌْ فخوؽ تعػد إلِ الستغيخ السدتقل وليدت هغ قبيل 
بحداب حجع األثخ عغ شخيق إيجاد قيسة هخبع إٓتا "قاهت الباحثة العذػائية 

"، والججوؿ التالْ 2
 تشسية هٍارة التحميل. فْٓػضح حجع تأثيخ البخىاهج السقتخح 
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قيسة "ت" و ": (ٛ.٘ججوؿ )
 سيارة التحميلل في التظبيق البعجي" ليجاد حجؼ تأثيخ البخنامج السقتخح d" و"2

درجة  البعج/ السيارة
 الحخية

قيسة مخبع ايتا  قيسة ت


2 
 حجؼ التأثيخ dقيسة 

  هتػسط 0.77 0.130 3.416 78 ميارة التحميل
حا ٓجؿ  هتػسصاً ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف حجع التأثيخ كاف حجسًا  فْ هٍارة التحميل، ٌو

 كاف لً أثخ فْ تشسية هٍارة التحميل. شػارتدىسػذج عمِ أف البخىاهج السقتخح القائع عمِ 

   ذلػ لألسباب التالية: الباحثة وتعدو 

 .العمػـألٌسيتً فْ تعمع  الشسػذج أثشاء تصبيق  هٍارة التحميلعمِ  ةتخكيد الباحث .0
وهغ  أىفدٍغتمسيحات العمِ تقػية الصاقة الحٌشية هغ خالؿ التفاعل بيغ  جساعىسػذج شػارتد  .7

 .غخالؿ استثارة التفكيخ لجٍٓ
بسػاقف تمسيحات الالفخصة لمكذف عغ الكثيخ هغ الحقائق هغ خالؿ هخور الشسػذج تاح أ .3

وتغيخ تمسيحات الركد عمِ كيفية تفكيخ ىسػذج شػارتد ف أوخبخات تعميسية هشطسة، كسا 
 .سمػكٍغ الفكخؼ 

غ السشافدة التحريمية بيغ عمِ التخكيد فْ عسميات التعميع والتعمع أكثخ هتمسيحات لتذجيع ا .1
 .ٍغزهالئ

 

( بيؽ α  ≤ 0.05 )ِ ل تؾجج فخوؽ ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى الجللة  ض الخامذ:الفخ 
في السجسؾعة الزابظة في التظبيق  ؽالسجسؾعة التجخيبية وأقخانيتمسيحات متؾسط درجات 
 .تقييؼ السشاقذات البعجي لسيارة 

واالىحخافات بحداب الستػسصات الحدابية قاهت الباحثة ولمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض، 
" لمكذف عغ داللة Independent Sampleالسعيارية، واستخجاـ اختبار "ت" لعيشتيغ هدتقمتيغ "
لكل هغ السجسػعة  تقييع السشاقذاتهٍارة  فْالفخوؽ بيغ هتػسصْ األداء فْ التصبيق البعجؼ 

 التجخيبية والسجسػعة الزابصة، والججوؿ التالْ ٓػضح ذلظ:
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الستؾسظات الحدابية والنحخافات السعيارية وقيسة "ت" ومدتؾى الجللة لمسجسؾعتيؽ التجخيبية : (ٜ.٘ججوؿ )
 (تقييؼ السشاقذاتسيارة ل) البعجيالتظبيق  فيوالزابظة 

النحخاؼ  الستؾسط العجد السجسؾعة يارةالسالبعج/
 مدتؾى الجللة قيسة "ت" السجالي

 تقييؼ السشاقذات ميارة 
 96077. 4.0000 40 تجخيبية

 دالة إحرائياً  2.631
 1.38119 3.3000 40 ضابصة 05.عشج 

  2.65=  0.01داللة ، و 2.00 =0.05( عشج هدتػػ عشج هدتػػ داللة 78الججولية )د.ح= تقيسة 

ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف قيسة "ت" السحدػبة أكبخ هغ قيسة "ت" الججولية عشج هدتػػ داللة 
، وعميً ٓتع رفس الفخض الرفخؼ وقبػؿ الفخض البجٓل والحؼ تقييع السشاقذاتهٍارة  فْ( 05.)

( بيغ هتػسط α  =0.05)ِ  تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة ٓشز عمِ أىً: "
فْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ لسٍارة  غالسجسػعة التجخيبية وأقخاىٍتمسيحات درجات 

 وذلظ لرالح السجسػعة التجخيبية". ،تقييع السشاقذات 

 حجؼ التأثيخ:

لمتأكج هغ أف حجع الفخوؽ الشاتجة ٌْ فخوؽ تعػد إلِ الستغيخ السدتقل وليدت هغ قبيل 
بحداب حجع األثخ عغ شخيق إيجاد قيسة هخبع إٓتا "قاهت الباحثة العذػائية، 

"، والججوؿ 2
 .تقييع السشاقذاتتشسية هٍارة  فْالتالْ ٓػضح حجع تأثيخ البخىاهج السقتخح 

قيسة "ت" و ": (ٓٔ.٘ججوؿ )
 التقييؼسيارة في التظبيق البعجي ل" ليجاد حجؼ تأثيخ البخنامج السقتخح d" و"2

درجة  السيارة
 الحخية

قيسة مخبع ايتا  قيسة ت


2 
 حجؼ التأثيخ dقيسة 

 هتػسط  0.61 0.082 2.631 78 تقييؼ السشاقذاتميارة 
، تقييع السشاقذاتفْ هٍارة  هتػسصاً ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف حجع التأثيخ كاف حجسًا 

حا ٓجؿ عمِ أف البخىاهج السقتخح القائع عمِ  تقييع كاف لً أثخ فْ تشسية هٍارة  شػارتدىسػذج ٌو
 .السشاقذات

   :ذلػ لألسباب التالية الباحثة وتعدو 

العمػـ ولسا لً أثخ فْ ع يألٌسيتً فْ تعم الشسػذجأثشاء تصبيق  التقييع عمِ  ةتخكيد الباحث .0
 .ة ككليالعسمية التعميس
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بسػاقف  التمسيحاتالفخصة لمكذف عغ الكثيخ هغ الحقائق هغ خالؿ هخور  الشسػذج تاح أ .7
وتغيخ  التمسيحاتركد عمِ كيفية تفكيخ  ىسػذج شػارتد وخبخات تعميسية هشطسة، كسا اف 

 الفكخية. غسمػكياتٍ
عمِ التخكيد فْ عسميات التعميع والتعمع أكثخ هغ السشافدة التحريمية بيغ  التمسيحاتتذجيع  .3

 .غزهالئٍ

( بيؽ α  ≤ 0.05 )ِ ل تؾجج فخوؽ ذات دللة إحرائية عشج مدتؾى الجللة  الفخض الدادس:
في السجسؾعة الزابظة في التظبيق  ؽالسجسؾعة التجخيبية وأقخاني تمسيحاتمتؾسط درجات 

 البعجي لسيارة الستشتاج.

بحداب الستػسصات الحدابية واالىحخافات  الباحثة  تولمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض، قاه
" لمكذف عغ داللة Independent Sampleالسعيارية، واستخجاـ اختبار "ت" لعيشتيغ هدتقمتيغ "

هٍارة االستشتاج لكل هغ السجسػعة التجخيبية  فْبعجؼ الفخوؽ بيغ هتػسصْ األداء فْ التصبيق ال
 والسجسػعة الزابصة، والججوؿ التالْ ٓػضح ذلظ:

الستؾسظات الحدابية والنحخافات السعيارية وقيسة "ت" ومدتؾى الجللة لمسجسؾعتيؽ التجخيبية : (ٔٔ.٘ججوؿ )
 سيارة الستشتاجل البعجي التظبيق  في والزابظة

النحخاؼ  الستؾسط العجد السجسؾعة يارةالس
 مدتؾى الجللة قيسة "ت" السجالي

 ميارة الستشتاج
 86194. 3.2250 40 تجخيبية

 دالة إحرائياً  3.252
 1.17642 2.4750 40 ضابصة 01.عشج 

  2.65=  0.01داللة ، و 2.00 = 0.05( عشج هدتػػ عشج هدتػػ داللة 78الججولية )د.ح= تقيسة 

الدابق أف قيسة "ت" السحدػبة أكبخ هغ قيسة "ت" الججولية عشج هدتػػ داللة ٓتزح هغ الججوؿ 
هٍارة االستشتاج، وعميً ٓتع رفس الفخض الرفخؼ وقبػؿ الفخض البجٓل والحؼ ٓشز  فْ( 01.)

( بيغ هتػسط α  =0.01 تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج هدتػػ الجاللة )ِ  عمِ أىً: "
فْ السجسػعة الزابصة فْ التصبيق البعجؼ لسٍارة  غالسجسػعة التجخيبية وأقخاىٍ تمسيحاتدرجات 

 االستشتاج، وذلظ لرالح السجسػعة التجخيبية".
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 حجؼ التأثيخ:

لمتأكج هغ أف حجع الفخوؽ الشاتجة ٌْ فخوؽ تعػد إلِ الستغيخ السدتقل وليدت هغ قبيل 
بحداب حجع األثخ عغ شخيق إيجاد قيسة هخبع إٓتا "قاهت الباحثة العذػائية 

"، والججوؿ التالْ 2
 تشسية هٍارة االستشتاج. فْٓػضح حجع تأثيخ البخىاهج السقتخح 

قيسة "ت" و ": (ٕٔ.٘ججوؿ )
 سيارة الستشتاجل في التظبيق البعجي" ليجاد حجؼ تأثيخ البخنامج السقتخح d" و"2

درجة  السيارة
قيسة مخبع ايتا  قيسة ت الحخية


 حجؼ التأثيخ dقيسة  2

  هتػسط  0.72 0.119 3.252 78 ميارة الستشتاج
حا ٓجؿ االستشتاجفْ هٍارة  هتػسصاً ٓتزح هغ الججوؿ الدابق أف حجع التأثيخ كاف حجسًا  ، ٌو

 كاف لً أثخ فْ تشسية هٍارة االستشتاج. شػارتدىسػذج عمِ أف البخىاهج السقتخح القائع عمِ 

 ذلػ لألسباب التالية:  الباحثة وتعدو 

استخجاـ ىسػذج شػارتد أدػ إلِ هداعجة التمسيحات فْ اكتداب هٍارة االستشتاج ، هغ خالؿ  .0
 تفاعل التمسيحات هع السػاقف التعميسية التْ تتصمب استخجاـ ٌحي السٍارة .  

التعميسْ أدػ إلِ تعديد هٍارة االستشتاج ، ىتيجة  أثشاء السػقفاستخجاـ هٍارات عقمية هختمفة  .7
 التْ تتصمب حمػاًل لٍا . و السذكالت السختمفةالتعاهل هع السػاقف 

السذاٌجات التْ تتصمب السالحطة و االستجالؿ العقمْ ،  ٓدخخ ىسػذج شػارتد بسجسػعة هغ .3
 و التْ تٍجؼ إلِ تشسية و تعديد هٍارة االستشتاج لجػ التمسيحات .

ع األفكار فْ اعت .1 ساد ىسػذج شػارتد عمِ شخح األسئمة ،السشطسات البياىية و تمخيز ٌأ
 عخض السحتػػ أدػ تشطيع التخاكيب السعخفية لجػ التمسيحات و بالتالْ تشسية هٍارة االستشتاج.

 التعقيب العاـ عمى نتائج الجراسة
هٍػػػارات القػػػائع فػػػْ تشسيػػػة  لشسػػػػذج شػػػػارتد ٓتزػػػح هػػػغ ىتػػػائج الجراسػػػة األثػػػخ االيجػػػابْ والفعػػػاؿ

حيػػث  االسػػتشتاج ( -تقيػػيع السشاقذػػات –التحميػػل  -باالفتخاضػػات التشبػػؤ –التفدػػيخ ) التفكيػػخ الشاقػػج 
دلت الشتائج عمِ تفػػؽ السجسػعػة التجخيبيػة عمػِ السجسػعػة الزػابصة حيػث اف كمتػا السجسػػعتيغ 

، والعسخ ( ولكغ بعج اخزاع مػـالعالتجخيبية والزابصة هتجاىدتيغ فْ الستغيخات ) التحريل فْ 
بيغ السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة  احرائياً  داالً  السجسػعة التجخيبية لمسعالجة بخز فخقاً 
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ف أوتخمػػز الباحثػػة بػػ، التمسيػػحاتلػػجؼ  هٍػػارات التفكيػػخ الشاقػػجفػػْ تشسيػػة الشسػػػذج هسػػا يعكػػذ أثػػخ 
 سباب التالية:يعػد لأل لشسػذج شػارتداألثخ الفعاؿ 

ػحا كمػً أ ىذصة وعمِ كع كبيخ هغ األ الشسػذجحتػاء إ .0 وراؽ العسػل وعػخوض البػػر بػيشػت ، ٌو
 .التمسيحاتثارة وتذػيق إيعسل عمِ 

 التمسيػػػػحاتهسػػػػا يعشػػػػْ هخاعػػػػاة الفػػػػخوؽ الفخديػػػػة بػػػػيغ  هٍػػػػارات التفكيػػػػخلػػػػبعس  الشسػػػػػذجهخاعػػػػاة  .7
 التفدػػػػيخ والتشبػػػػؤعمػػػػِ  حيػػػػث تحػػػػث هٍػػػػارات التفكيػػػػخ الشاقػػػػجعمػػػػِ التخكيػػػػد عمػػػػِ  غوتذػػػػجيعٍ

 . واالستشتاج تقييع السشاقذات والتحميل و باالفتخاضات
عػػغ الػػخوتيغ الستعػػارؼ عميػػً فػػْ الصخيقػػة التقميجيػػة وذلػػظ هػػغ خػػالؿ عػػخض  التمسيػػحاتبعػػاد إ .3

 السادة هغ خالؿ شاشة العخض وبخىاهج البػر بػ ٓشت.
بسػا ٓتشاسػػب هػع االٌػجاؼ التخبػيػػة، بيشسػا اعتسػػج  بػػالشسػذجعػجاد وسػائل تعميسيػػة تخبػيػة هتعمقػة إ  .1

 خخػ.أالسجسػعة الزابصة عمِ الصخيقة  التقميجية دوف استخجاـ أؼ وسائل  تمسيحات
هسػا  التمسيػحاتتػخؾ أثػخ كبيػخ فػْ ىفػػس  ىسػذج شػارتد تخصيط وتحزيخ الجروس هغ خالؿ  .1

 واستيعابٍا بذكل جيج. لمعمػـ التمسيحاتجحب فٍع أدػ إلِ 
 ، كاف لً أثخ كبيخ عمِ السجسػعة التجخيبيةةبذكل هشاسب هغ قبل الباحث الشسػذج تصبيق .6
ة واسع هغ استخاتيجيات التجريذ وتداعج السعمع عمِ التجريذ بفاعمي ػهج يعصْ الشسػذج  .2

د يوتعد  لتمسيحاتفْ فٍع عقػؿ ا سةؤكج عمِ دور السعميدوف تفخقة، و  التمسيحاتىػاع ألكل 
التحميل بصخؽ هختمفة واستخجاـ  ف ويفكخ  غف ٓتعمسأللمتمسيحات فْ تػفيخ الفخص  غدوٌر

تػضيف  إلِ أف، باالضافة واالستشتاج تقييع السشاقذات والتفديخ و  باالفتخاضات  والتشبؤ
 يحقق التعمع الشذط. ىسػذج شػارتد

 

 :تؾصيات الجراسة ومقتخحات الجراسة
جاؼ الجراسة، وهخاحل   ةالباحث تتشفيحٌا وها أسفخت عشً هغ ىتائج عخضفْ ضػء ٌأ

 التػصيات والسقتخحات التالية:

  :التؾصيات 
بسختمف السخاحل ىسػذج شػراتد القائسة عمِ  والتجريبية االستفادة هغ البخاهج التعميسية .0

الجراسية وتػضيفٍا فْ العسمية التعميسية،هسا يحقق التفاعمية فْ التعميع وتحديغ سمػكيات 
 الفكخية فْ الحياة العاهة. حاتالتمسي
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 ىسػذج شػارتدعسل ورش عسل لمسعمسيغ لتجريبٍع عمِ كيفية تحزيخ وتخصيط الجروس  .7
 واستخجاهٍا بذكل فعاؿ فْ التجريذ.

هٍارات فْ التجريذ لتحقيق التعمع الشذط ولتشسية  ىسػذج شػارتد هكاف استخجاـ قجر اإل .3
حا يدٍع بذكل كبيخ فْ الشجاح فْ التفكيخ  بذكل عاـ. العمػـ، ٌو

لكافة السخاحل العسخية وخاصة  العمـػ اعادة الشطخ فْ بشاء السشاٌج الجراسية وخاصة هشاٌج  .1
ٌع هعآيخ أ، كػىٍا وضعت كهٍارات التفكيخ الشاقجالرفػؼ االساسية الجىيا بحيث تذسل 

 عمِ هدتػػ العالع. العمػـ التقػيع فْ
 تخحات:السق 
هخاحل التعميع السختمفة فْ  كافةفْ هٍارات التفكيخ جخاء دراسات هيجاىية تٍجؼ الِ تشسية إ .0

 .ضػء ىسػذج شػارتد
لتقميل صعػبات تعمع السػاد الجراسية بكافة  ىسػذج شػارتدجخاء دراسات هيجاىية فْ ضػء إ .7

 هجاالتٍا.
فْ كافة السجاالت والسػاد التعميسية وكافة  ىسػذج شػاتد تػضيف بخاهج هحػسبة قائسة عمِ  .3

 السخاحل الجراسية.
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 السرادر والسخاجع
 

 انمسآٌ انكسٌى

 أٔالً: انًساجع انعسبٍت

يع، هججؼ .)   –تشسيتً  –هٍاراتً  –شبيعتً  –التفكيخ هغ هشطػر تخبػؼ تعخيفً ـ( ،  7007ابخٌا
 القاٌخة: عالع الكتب.)د.ط(. .  أىساشً

 انظالى ىاهجشب شأثـ(. 7001.)يًضى، ّذحهو مىادٓا ٌآ، رَشالسو الججوععصان ، اهمةالعػ
 مبةع ُذل ذَالىاق اعْذاإلب ش" فْ تىهٓة هٍارات التفكRISKٓ"  فةشلهعالجة الهع كْزال

 .األردف , (13)العجد , هجمة  العمـػ التخبػية. األساسٓة العمٓا فْ األردو حمةشاله
رسالة ـ( . أساليب التخبية السجرسية فْ تشسية قجرات التفكيخ االبتكارؼ. 0441األلػسْ، صائب.) 
 ( 01. العجد )  الخميج العخبْ

ـ(. السعمع كسصػر لسحتػػ الكتب السجرسية: دراسة بيغ الػاقع 7001بكار، ىادية والبداـ، هشيخة.) 
 .(40، العجد )العخبْ هجمة رسالة الخميجوالتصػيخ هغ هشطػر البشائييغ. 
ـ(. هدتػػ التفكيخ الشاقج لجػ شمبة الجاهعة وعالقتً 7007الجاؼ، رشجؼ و خجيجة، سمساف. )

 .  هجمة العمـػ التخبػية و الشفديةببعس الستغيخات .العخاؽ . 
. العيغ . االهارات العخبية الستحجة تعميع التفكيخ هفاٌيع و تصبيقاتـ(.  7007جخاوف ، فتحْ .) 

 ار الكتاب الجاهعْ .: د
 عساف: دار الفكخ. )د.ط(. .تعميع التفكيخـ(.  7007جخاوف ، فتحْ عبج الخحسغ .) 

عساف : دار الكتاب )د.ط(.. هفاٌيع و تقشيات –تعميع التفكيخ ـ(. 0444)  .جخاوف ، فتحْ
 الجاهعْ

هٍارات التفكيخ أثخ استخجاـ ىسػذج وودز فْ تشسية السفاٌيع و ـ( . 7001جمشبػ ، صفاء . )أبػ 
هشذػرة غيخ ) رسالة هاجدتيخ  الشاقج لجػ شالبات الرف الدادس األساس فْ العمػـ العاهة

 .( . الجاهعة االسالهية، غدة 
يع بغ أحسج .)   . الخياض : هكتبة الذقخؼ. 3ط.  تعميع التفكيخـ ( :  7007الحارثْ ، إبخٌا

 شقبعات التفكٓ اتٓجٓةشاست انذمٓة استخفاعـ( . 7003حبيب ، أبػ ٌاشع عبج العديد سميع .) 
,  ادّذالثاىْ اإلع فالص زتالهٓ ُذل ذالىاق شَ التفكٓ سْذالٍى مفْ تىهٓة التحصٓ جالس

 هرخ . .  هجمة تخبػيات هرخ
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ـ ( . فاعمية التكاهل بيغ دورة التعمع و خخائط  7007الحزخيتْ ، عيذة و السدروع ، ٌيا . )  
السفاٌيع فْ تشسية التحريل فْ العمػـ و هٍارات التفكيخ الشاقج لجػ شالبات السخحمة 

 ( . 083، العجد )  هجمة دراسات فْ السشاٌج و شخؽ التجريذالستػسصة . 
. عساف : دار السديخة  7ط.  ترسيع التعميع ىطخية و هسارسةـ( . 7003الحيمة ، دمحم هحسػد . )
 لمشذخ و  التػزيع 
)د.ط(. : دراسة تجخيبية .  تعميع التفكيخ االبتكارؼ و الشاقجـ( .  7001الخزخاء ، فادية .) 

 عساف : دار دٓبػىػ لمشذخ و التػزيع .
هجمة شائية فْ تجريذ العمػـ . ـ ( . هزاهيغ الفمدفة الب 0446الخميمْ ، خميل ٓػسف .) 

 . (006)العجد  .. المجشة الػششية لمتخبية و الثقافة والعمػـ قصخ .التخبية
غدة: دار  .السفاٌيع واالجخاءات لتعمع فعاؿ -القياس والتقػيع الرفْـ(. 7008دقة، سشاء )أبػ 

 األفاؽ لمشذخ.
 البع مالتبادلْ فْ تحصٓ ظرٓذالت اتٓجٓةشفاعمٓة استـ(. 7003الخبيعْ ،شحػ قاسع ىفل .)

هجمة العمـػ التخبػية و .  فْ هادة التارٓخ ىٍٓذل ذالىاق شَ تىهٓة التفكٓ ٍالهعمهٓ ادذاع ذهعاٌ
 .(000)العجد , ، العخاؽالشفدية

عساف : هكتبة الفالح  )د.ط(. . التفكيخ الشاقج و التفكيخ االبتكارؼ ـ ( . 7000رياف ، دمحم .) 
 لمشذخ و التػزيع .

أثخ بخىاهج تجريبْ يدتشج إلِ .  ـ(7001دؽ ، أحسج يحيِ و الحجاحجة ، صالح خميل . ) ال
.  ىسػذج شػارتد فْ التفكيخ فْ تصػيخ هٍارات اتخاذ القخار لجػ شالب الرف الدابع

 السؤتسخ الجولْ األوؿ بكمية التخبية فْ جاهعة الباحة )التخبية آفاؽ هدتقبمية(.
البشائية هشطػر أبدتسػلػجْ و ـ ( . 0447زيتػف ، حدغ حديغ وزيتػف ، كساؿ عبج الحسيج .)

 اإلسكشجرية  : هشذأة هعارؼ . )د.ط(. .  تخبػؼ 
عساف :  )د.ط(. . الشطخية البشائية و استخاتيجيات تجريذ العمػــ ( . 7002زيتػف ، عاير. ) 
 دار الذخوؽ .

.أساليب تجريـ(. 7001زيتػف، عاير)  عساف: دار الذخوؽ.ذ العمـػ
، بيخوت: هكتبة الفالح لمشذخ 0. ط أساسيات القياس والتقػيع فْ التخبيةـ(. 0447زيشة، فخيج)أبػ 

 والتػزيع.
بشغازؼ : هشذػرات  )د.ط(. . ىطخيات التعمعـ ( . 0446سخكد ، العجيمْ و خميل ، ىاجْ .) 

 جاهعة قاريػىذ .
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عساف  . األردف : )د.ط(..  تعميع التفكيخ فْ السشٍج الجراسْـ( . 7001الدخور ، ىاديا ٌآل .)
 دار وائل لمشذخ و التػزيع.

ىابمذ : دار الذخوؽ لمشذخ و  )د.ط(. . تجريذ هٍارات التفكيخـ ( . 7003سعادة ، جػدت .) 
 التػزيع 

 . تٍاالتخبية العمسية هجاخمٍا و استخاتيجياـ( . 7006الدعجىْ ، عبج الخحسغ وعػدة ، ثشاء.) 
 القاٌخة : دار الكتاب الحجٓث .  )د.ط(.

ـ(. استخجاـ بخىاهج قائع عمِ ىسػذج التعمع البشائْ االجتساعْ و 7000)  الديج ، أحسج جابخ.
 أثخي عمِ التحريل و تشسية بعس السٍارات الحياتية لجػ تالهيح الرف الخاهذ االبتجائْ .

 ( . جاهعة عيغ شسذ .   23جد )، الع هجمة دراسات فْ السشاٌج و الصخؽ التجريذ
ـ ( . فاعمية بخىاهج وفق القبعات الدت فْ تشسية السفاٌيع البيػأخالقية 7001الذمبْ، إلٍاـ . ) 

هجمة التخبية و هٍارات التفكيخ الشاقج لجػ شالبات الرف الثالث الثاىػؼ فْ هجٓشة الخياض . 
 ( .1)08، العمسية فْ هرخ

فاعمية بخىاهج هحػسب قائع عمِ الشطخية البشائية لعالج ( .  ـ7006شسالة ، إيساف . ) أبػ 
 ) رسالة هاجدتيخ صعػبات تعمع البالغة العخبية لجػ شالبات الرف الحادؼ عذخ فْ غدة

 هشذػرة (. الجاهعة االسالهية ، غدة .   غيخ
دليل تعميع هٍارات التفكيخ : القزايا و األساليب ـ( . 7003شػارتد ، روبخت بيخكشد دؼ .) 

الخياض: الشافع  )د.ط(. عبج هللا الشافع و فادؼ دٌاف . :، تخجسةالسسارس لتعميع التفكيخ 
 لمبحػث و االستذارات التعميسية. 

ـ ( . أثخ استخجاـ دورة التعمع السعجلة فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج  7000الصخاوىة ، دمحم . ) 
( ، 4)71هجمة جاهعة الشجاح لألبحاث ، لجػ شالبات الرف العاشخ األساس فْ األردف . 

7788-7301 
خ:  دار أسدً، هر هفٍػهً، : االىداىية العمـػ فْ السحتػػ  تحميل . ـ(7001 (رشجؼ شعيسة،

 الفكخ. 
. عساف : دار  0. ط االتجاٌات الحجٓثة فْ تجريذ العمػــ ( . 7007عاذرة ، سشاء . ) أبػ 

 الثقافة لمشذخ و التػزيع . 
دولة االهارات )د.ط(..  التفكيخ و السشٍاج السجرسْـ( . 7003عبيج ، وليع وعفاىة ، عدو .) 

 العخبية : هكتبة الفالح لمشذخ و التػزيع .
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فْ اكتداب السفاٌيع و   K.W.Lأثخ استخجاـ استخاتيجية ـ ( .  7007عخاـ ، هخفت . ) 
) رسالة هاجدتيخ غيخ  هٍارات التفكيخ الشاقج فْ العمـػ لجػ شالبات الرف الدابع األساسْ

 هشذػرة ( . الجاهعة االسالهية ، غدة . 
شمبة كمية التخبية بالجاهعة ـ ( . هدتػػ هٍارات التفكيخ الشاقج لجػ 0448عفاىة ، عدو .) 

 . 46 -38( ، 0)0، هجمة البحػث و الجراسات التخبػية الفمدصيشيةاالسالهية بغدة . 
، الجدء األوؿ، غدة، فمدصيغ، االحراء التخبػؼ : االحراء الػصفْـ(. 0442عفاىة، عدو )

 دار السقجاد لمشذخ والتػزيع.
، الجاهعة لتػضيف اإلحراء فْ عسمية التقػيعإعجاد السعمع الفمدصيشْ ـ(. 0448عفاىة، عدو )

 اإلسالهية، غدة ، فمدصيغ، كمية التخبية.
و االحراء االستجاللْ فْ البحػث التخبػية و الشفدية قياسات حجع التأثيخ ـ(. 7006عفاىة، عدو)

 ػر لمشذخ والتػزيع.  ر، غدة، فمدصيغ: هكتبة وهصبعة سسيخ هش
 رٓسْذت ذجٕفاعمٓة ىهـ( . 7001العشدؼ، هتعب بغ زعدوع . ) العمْ ، فاشسة عبج الدالـ و 

 اؿضَ اخت ٓاضٓاتشفْ ال ذالىاق شَ التفكٓ مفْ تىهٓة التحصٓ ظالىش ىعمِ التعم ىقائ حشهقت
،  هجمة تخبػيات الخياضيات ، شعشع ٓىةذبه ةغسٕالهت حمةشاله الباتع ُذل ٌإىح كالقم

 هرخ . 
. القاٌخة  : دار االسخاء لمصباعة و  استخاتيجيات تجريذ العمػــ( . 7001عمْ ، دمحم الديج .) 

 الشذخ. 
ـ( . فاعمية استخجاـ استخاتيجية األركاف التعميسية فْ تجريذ العمـػ عمِ  7006عسخ ، عمْ . ) 

هجمة التخبية تشسية التحريل و هٍارات التفكيخ الشاقج لجػ تالهيح الرف الخابع االبتجائْ . 
 ( .  7) 4، العمسية 

.  تشسية هٍارات التعمع و التفكيخ و البحثـ( :  7007غدالة ، دمحم و القػاسسة ، أحسج. ) أبػ 
 عساف : دار صفاء لمشذخ و التػزيع . )د.ط(.

ـ ( . فاعمية األسئمة الشاقجة فْ تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج فْ العمـػ 7006الفالح ، سمصاىة . ) 
 02،  هجمة العمػـ التخبػية و الشفديةفْ هجٓشة الخياض .  لجػ شالبات السخحمة الستػسصة

(7. ) 
فْ  رٓبْذت ىاهجشب ش. أث ـ(7000قصاهْ ، ىايفة دمحم و الدكاكخ ،عبج العديد بغ عمْ . )

ػبيغ السذكالت لجػ معمِ هٍارة ح ضارتٕش ذجٕإلِ ىه ذهستى شالتفكٓ فْ  الصمبة السٌػ
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 - ٍقَٕٓالهتف ٍبٌٕٕٓاله عآةشالسابع ل بْشالعمهْ الع شتهؤاله . دٓةسعػال بٓةشالههمكة الع
 ، األردو ٍقَٕٓالهتف ٍبٌٕٕٓلمه بْشالع ظالهجم - ٍبٌٕٕٓأبىائىا اله عآةشب كأحالهىا تتحق

. عساف .األردف : دار  0، ط  تعميع التفكيخ لمسخحمة األساسيةـ( . 7000قصاهْ ، ىايفة. ) 
 الفكخ

هجمة القخاءة و ـ( . التفكيخ الشاقج و تفعيمً السجرسْ .  7006القصيصْ . دمحم بغ حسج .) 
 . هرخ .  السعخفة

فْ التحريل و تشسية هٍارات التفكيخ الشاقج  RISKـ( . أثخ بخىاهج 7001الكاضع ، جساؿ . ) 
، العجد )  األساسيةهجمة كمية التخبية لجػ شالب الرف الخابع العمسْ فْ هادة الكيسياء . 

06  ، )10-16  . 
السسمكة العخبية )د.ط(. .  تشسية التفكيخ بأساليب هذػقةـ(. 7002الكبيدْ، عبج الػاحج .)

 الدعػدية : دٓبػىػ لمصباعة و الشذخ . 
ـ ( . ترسيع ىسػذج تجريدْ 7006هبارؾ ، شيساء و الراوؼ ، عمْ و صادؽ ، عادؿ. ) 

،  هجمة كمية التخبية فْ العمػـ التخبػية .شائية : دراسة ىطخية هقتخح قائع عمِ الشطخية الب
 هرخ . .كمية التخبية . جاهعة عيغ شسذ

عساف :  دار  )د.ط(. . تشسية هٍارات التفكيخ االبجاعْ الشاقجـ( . 7008هجيج ، سػسغ .) 
 الرفاء لمشذخ و التػزيع .

ة لجػ هعمسْ و هػجٍْ الخياضيات ـ(. السٍارات األدائي7003السدػرؼ ، دمحم حدغ عبجي . ) 
ا.   سمدمة دراسات و أبحاث .هخكد فْ هخحمة التعميع األساسْ واقعٍا و آفاؽ تصػيٌخ

 . صشعاء .  البحػث و التصػيخ التخبػؼ 
أثخ استخجاـ استخاتيجية جيجدػ فْ تشسية التفكيخ الشاقج و ـ( . 7003السصػؽ ، ٌاىْ . ) 

هشذػرة ( . الجاهعة  غيخ ) رسالة هاجدتيخ الثاهغ بغدة االتجاي ىحػ العمـػ لجػ شمبة الرف
 االسالهية ، غدة .
. السؤتسخ العخبْ  البشائية فْ عسميتْ تعميع و تعمع الخياضياتـ ( . 7003هكديسػس ، وديع .) 

 الثالث . السجخل السشطػهْ فْ التجريذ و التعمع . القاٌخة : جاهعة عيغ شسذ . 
 عساف: دار السديخة..القياس والتقػيع فْ التخبية وعمع الشفذ (.7001همحع، ساهْ)

يع . )  ـ( . فاعمية السعمسيغ فْ تصبيق ىسػذج بشائْ فْ تجريذ العمـػ  7007السػهشْ ، إبخٌا
 ( . 0)74،  دراسات العمـػ التخبػيةلمرف الثالث األساسْ فْ األردف .  
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ـ ( . أثخ اختالؼ ىسط هسارسة األىذصة التعميسية فْ ىسػذج  7003السيٍْ ، رجب الديج .) 
تجريذ هقتخح قائع عمِ السدتحجثات التكشػلػجية و الشطخية البشائية عمِ التحريل و تشسية 
هٍارات قخاءة الرػر والتفكيخ  االبتكارؼ فْ العمػـ لجػ شالب السخحمة الثاىػية ذوؼ هخكد 

( ، الجسعية السرخية لمتخبية العمسية. 3)6،  هجمة التخبية العمسيةالجاخمْ و الخارج . التحكع 
 كمية التخبية ، جاهعة عيغ شسذ، القاٌخة . 

الكػيت : هشذػرات  )د.ط(. . ىطخيات التعمع دراسة هقارىةـ ( . 0483ىاصف ، هرصفِ . ) 
 عالع السعخفة . 
التجريب عمِ تعميع هٍارات التفكيخ العميا ضسغ السػاد  ـ ( . بخىاهج7000الشافع ، عبج هللا. ) 

 08-01،  (00)، العجد  هجمة البيافالجراسية بسجارس السمظ فيرل ، بحث غيخ هشذػر . 
ـ( . أثخ استخجاـ بخىاهج الػيب كػيدت فْ تجريذ العمػـ عمِ تشسية 7006الشاقة ، صالح. ) 

هجمة الجاهعة االسالهية لمجراسات . هٍارات التفكيخ الشاقج لجػ شالب الرف الدادس 
 (.0)71، التخبػية و الشفدية

تجريذ العمػـ فْ العالع ـ( .  7003الشججؼ ، أحسج ، وراشج ، عمْ ، وعبج الٍادؼ ، هشِ. )  
 . القاٌخة : دار الفكخ العخبْ . 0. ط السعاصخ

تفكيخ الشاقج و عسميات أثخ استخجاـ خخائط التفكيخ فْ تشسية هٍارات الـ(. 7001ىرار، أحسج. ) 
هشذػرة(. كمية التخبية،  غيخ ) رسالة هاجدتيخ العمػـ بالعمػـ لجػ شالب الرف العاشخ

 الجاهعة االسالهية، غدة.  
أثخ تجريذ العمػـ باستخاتيجية لعب األدوار فْ تشسية هٍارات ـ( . 7001ىرخ هللا ، أالء. ) 

)رسالة هاجدتيخ غيخ  العميا فْ هجٓشة شػؿ كـخالتفكيخ الشاقج لجػ شالب السخحمة األساسية 
 هشذػرة(. جاهعة الشجاح الػششية. 

ـ (. أثخ استخجاـ الشسػذج الخساسْ لمتعمع فْ تشسية التحريل بسادة  7001)  ىػر الجٓغ ، وداد.
هجمة العمػـ وهٍارات التفكيخ الشاقج لجػ تمسيحات الرف الدادس االبتجائْ بسجٓشة ججة . 

 . (62، العجد )عخبية فْ التخبية و عمع الشفذالجراسات ال
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 السالحق

 السحكسيؽقائسة بأسساء : (ٔممحق رقؼ)

 هكاف العسل التخرز الجرجة العمسية االسع الخقع

 داعجأستاذ ه د. دمحم أبػ عػدة 0
هشاٌج و شخؽ 

 تجريذ
الجاهعة 
 االسالهية

 أستاذ هذارؾ  د . حاـز دروير 7
هشاٌج و شخؽ 

 تجريذ
 وزارة األوقاؼ 

 كمية الجعػة

 أستاذ دكتػر  أ . د عصا دروير   3
هشاٌج و شخؽ 

خجاهعة  تجريذ  األٌز

 عمـػ هجٓخة هجرسة أ .  فزيمة الٍشجاوؼ  1
الجرج االبتجائية 

 السذتخكة )أ(

 عمـػ هعمسة عبيخ أبػ حسادة 1
الجرج االبتجائية 
 السذتخكة )د(

 لغة عخبية هجٓخ هجرسة بٍجت حجازؼ  . أ 6
ذكػر عدبة بيت 
 حاىػف االبتجائية

 هخحمة هجٓخة هداعجة سشاء عػيزة . أ 2
ذكػر عدبة بيت 

 االبتجائيةحاىػف 

 عمـػ هعمع هحسػد لبج 8
ذكػر عدبة بيت 
 حاىػف االبتجائية
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 تحميل السحتؾى : (ٕممحق رقؼ)
  

 تحميل محتؾى الؾحجة األولى مبحث العمـؾ والحياة ) السشياج الججيج(
 وفق ميارات التفكيخ الشاقج " أجيدة جدؼ اإلنداف "

 اليجؼ ـ الجرس
 الستشتاج التقؾيؼ التحميل التشبؤ التفديخ

 السيارة

السجسؾعات 
الغحائية و 
 حفظ الظعاـ

ٔ 
بيؽ سبب تدسية أغحية الظاقة بيحا ت

 السؼ 
√     

بيؽ سبب تدسية أغحية الؾقاية بيحا ت ٕ
     √ السؼ

بيؽ سبب تدسية أغحية البشاء بيحا ت ٖ
     √ السؼ

   √   عجد أقداـ السجسؾعات الغحائية الثالث ت ٗ
   √   عجد أقداـ أغحية الظاقة ت ٘
   √   عجد أقداـ أغحية الؾقاية ت ٙ
   √   عظي أمثمة عمى أغحية البشاء ت ٚ

فدخ سبب تختيب السجسؾعات عمى ت ٛ
     √ شكل ىـخ 

 √     دتشتج أىسية اليـخ الغحائيت ٜ
  √    ختار الؾجبة الغحائية الستؾازنة ت ٓٔ
 √     مفيـؾ الغحاء الستؾازف دتشتج ت ٔٔ
   √   حمل الؾجبة الغحائية إلى مكؾناتيا ت ٕٔ

حاكؼ مجسؾعة األغحية السظخوحة ت ٖٔ
  √    أمامو 

قتخح طخقاا لحفظ األطعسة ألطؾؿ فتخة ت ٗٔ
    √  مسكشة 

دتشتج طخؽ حفظ األطعسة مؽ ت ٘ٔ
 √     مجسؾعة الرؾر

 √     دتشتج أىسية حفظ األطعسة ت ٙٔ
     √ بيؽ أىسية طحؽ الظعاـ ت ٚٔالجياز 
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 اليجؼ ـ الجرس
 الستشتاج التقؾيؼ التحميل التشبؤ التفديخ

 السيارة
اليزسي و 
حكؼ عمى قجرة الجدؼ عمى امتراص ت ٛٔ سالمتو

  √    الظعاـ كسا ىؾ

ٜٔ 
فدخ سبب عجـ قجرة الجدؼ عمى ت

 امتراص الظعاـ كسا ىؾ 
√     

 √     دتشتج مفيـؾ عسمية اليزؼ ت ٕٓ
   √   كتب أجداء الجياز اليزسيت ٕٔ
   √   كتب ممحقات الجياز اليزسيت ٕٕ
 √     دتشتج دور ممحقات  الجياز اليزسيت ٖٕ
   √   حمل الجياز اليزسي إلى مكؾناتوت ٕٗ
 √     دتشتج مخاحل عسمية اليزؼت ٕ٘
   √   كتب األسشاف المبشية عشج الظفل ت ٕٙ

بيؽ سبب تدسية األسشاف المبشية ت ٕٚ
     √ بالسؤقتة 

عجد األسشاف الجائسة عشج اإلنداف ت ٕٛ 
   √   البالغ

ٕٜ 
كتب بعزاا مؽ السذكالت التي تؾاجو ت

    √  الجياز اليزسي حدب تؾقعو

ختار الدمؾكيات اإليجابية التي تحافظ ت ٖٓ
  √    عمى الجياز اليزسي 

فدخ سبب اختيار وجبة معيشة كؾنيا ت ٖٔ
     √ صحية

حكؼ عمى مجسؾعة مؽ الترخفات ت ٕٖ
  √    الستعمقة برحة الجدؼ 

الجياز 
التشفدي و 
 سالمتو

   √   كتب أجداء الجياز التشفديت ٖٖ

تتبع رحمة اليؾاء عبخ الجياز ت ٖٗ
   √   التشفدي

كتب ما يحجث لمخئتيؽ عشج دخؾؿ ت ٖ٘
 اليؾاء إلييسا حدب تؾقعو

 √    

كتب ما يحجث لمحجاب الحاجد عشج ت ٖٙ
    √  دخؾؿ اليؾاء 

    √ كتب ما يحجث لمقفص الرجري عشج ت ٖٚ
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 اليجؼ ـ الجرس
 الستشتاج التقؾيؼ التحميل التشبؤ التفديخ

 السيارة
 دخؾؿ اليؾاء

     √ بيؽ أىسية تججيج اليؾاء داخل الغخفةت ٖٛ

بيؽ أىسية ارتجاء الكسامة في ت ٜٖ
 السشاطق السمؾثة

√     

    √  قتخح طخقاا لمؾقاية مؽ تمؾث البيئةت ٓٗ
    √  قتخح طخقاا لمتخفيف مؽ الدكاـت ٔٗ
  √    كتب تقخيخاا عؽ مزار التجخيؽت ٕٗ

حجد الدمؾؾ الحي يحافظ عمى الجياز ت ٕٗ
  √    التشفدي
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 : اختبار ميارات التفكيخ في صؾرتو األولية(ٖممحق رقؼ)
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 
 

 غػػػػدة –ة عة اإلسػالميالجػام
 البحث العمسي و الجراسات العميا عسادة
 ػػة الػػتػػخبػػيػػةكػمػيػ

 قدػػػػػػؼ مشاىج وطخؽ تجريذ
 

 اختبار ميارات التفكيخ الشاقج 
 

 ----------الذعبة /            --------------/  لتمسيحةي اتعديد 
 الدالـ عميكؼ و رحسة هللا و بخكاتو ,,,,,,  

ارات التفكيخ الشاقج في التمسيحات لسيييجؼ الختبار الحي بيؽ يجيػ إلى قياس مجى امتالؾ 
 وحجة أجيدة جدؼ اإلنداف في مادة العمـؾ و الحياة . 

أرجؾ مشكؼ قخاءة تعميسات الختبار بكل عشاية و دقة, والجابة عمى فقخات الختبار بعج قخاءة 
 التعميسات. 

 

 تعميسات الختبار :
 األولية . تتعبئة البيانا 
  وزمؽ الختبار ىؾ مؽ نؾع الختيار مؽ متعجد سؤالا  ٖٓيتكؾف الختبار مؽ ,

 دقيقة .٘ٗ
 . يتألف كل سؤاؿ مؽ فقخة متبؾعة بأربعة بجائل , واحجة مشيا صحيحة 
  . ضع دائخة حؾؿ رمد الجابة التي تعتقج أنيا صحيحة 
  . قخاءة األسئمة جيجاا ىي نرف الحل 
 بجء باألسئمة الديمة يداعجؾ في حل الختبار و التغمب عمى القمق . ال 
  . ل تتخؾ أي سؤاؿ بجوف إجابة ل تعتسج عمى التخسيؽ في الجابة 
  . اختخ اجابة واحجة فقط لمدؤاؿ 
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 اختخ اإلجابة الرحيحة مسا يمي :  
 تفديخ ألنيا : تدسى أغحية الظاقة بيحا السؼ  ٔ

 تداعج عمِ ىسػ الجدعب.   أ. تسج الجدع بصاقة فػرية        
 ) أ + ج ( هعاً د.   تداعج عمِ القياـ بسجٍػد عزمْ كبيخج.    
 تفديخ : تدسى أغحية الؾقاية بيحا السؼ ألنيا  ٕ

 . تسج الجدع بصاقة فػريةب تعػض األىدجة التالفة فْ الجدعأ. 
 تداعج عمِ القياـ بسجٍػد عزمْ كبيخد.   تقْ الجدع هغ األهخاضج. 

 تفديخ : تختيب السجسؾعات الغحائية الثالث عمى شكل ىـخ ألنيا  ٖ
 يحتػؼ السجسػعات الغحائية الثالثب.  تبيغ كسية الغحاء السصمػبة فْ كل هجسػعةأ. 

يحتػؼ عمِ ىػع واحج هغ السجسػعات ج. 
 الثالث

 ال شْء هسا سبقد. 

 تفديخ يتؼ تقظيع الظعاـ و طحشو:   ٗ
 ليدٍل اهتراصً. ب لبمعً بدخعةأ. 

 ليداعج فْ عسمية التشفذد.  ليجخل السعجة بدخعة. ج
 تفديخ : تدسى األسشاف المبشية عشج الظفل بالسؤقتة ألنيا ٘

 لػىٍا هثل المبغ. ب تبقِ بذكل دائع . أ
 فقطألىٍا تكػف فْ فتخة الصفػلة د.  سشاً  71عجدٌا . ج

 تفديخ تعج السججرة مؽ األغحية الرحية ألنيا :  ٙ
 تحتػؼ عمِ أغحية البشاء فقطب.  تحتػؼ عمِ السجسػعات الغحائية الثالثأ. 

 تحتػؼ عمِ أغحية الصاقة فقط. د تحتػؼ عمِ أغحية الػقاية فقط ج. 
 تفديخ م :نججد اليؾاء داخل الغخفة  ٚ

  األكدجيغ هغ الغخفةيخخج ب.  يخخج الٍػاء الشطيفأ. 
 ٓجخل الٍػاء السحسل باألكدجيغ د.   ىذع جسيع الخوائحج. 

 تفديخ : في السشاطق ذات اليؾاء السمؾث أرتجي ٛ
  قفازب.   قبعةأ. 
 ححاءد.   كساهةج. 

 بالفتخاضات  تشبؤ : مؽ الظخؽ السقتخحة لحفظ المحـؾ ;
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 التبخيجب.  وضعٍا فْ الذسذأ. 
 دٌشٍا بديت الديتػف د.  شبخٍاج. 
 بالفتخاضات تشبؤ : أتعامل مع بقايا الظعاـ  00
  اشعاهً لمحيػاىاتب.   رهيً فْ القساهةأ. 

  تجفيفًد.  وضعً فْ الثالجةج. 
 بالفتخاضات تشبؤ : مؽ السذكالت التي قج تؾاجو الجياز اليزسي  00

 الدكاـب.  تدػس األسشافأ. 
 الرجاعد.  ألع السفاصلج. 

 بالفتخاضات تشبؤ مخض الدسشة مؽ األمخاض التي تريب الجياز  : ٕٔ
  الٍزسْب.   البػلْأ. 
  .  العزمْد  التشفدْج. 

 بالفتخاضات تشبؤ إذا كانت الخئتاف تذبياف البالؾف فإف عشج دخؾؿ اليؾاء إلييسا : 35
 تشكسر الخئتافب.   تشتفخ الخئتافأ. 

  يزيق القفز الرجرؼ د.   ٓختفع الحجاب الحاجدج. 
 تحميل : تشقدؼ السجسؾعات الغحائية إلى أغحية  36

  الػقاية و البشاءب.   البشاء و الصاقةأ. 
  الصاقة و البشاء و الػقايةد.   الفيتاهيشات و األهالح السعجىيةج. 

 تحميل :  مؽ أغحية الؾقاية 37
  الشذػيات الدكخيات وب.  السعجىية الفيتاهيشات و األهالحأ. 

  د. الفيتاهيشات و البخوتيشات  الديػت و البخوتيشاتج. 
 تحميل  :أغحية يعتبخ الغحاء متؾازف و صحي كؾنو يذتسل عمى 38

  الصاقةب.   البشاءأ. 
  السجسػعات الثالثد.   الػقايةج. 

 تحميل :  أوؿ جدء مؽ القشاة اليزسية ىؾ 39
  البمعػـب.   الفعأ. 
  السعجةد.   السخؼءج. 

 تحميل :  ----يتكؾف الجياز اليزسي مؽ القشاة اليزسية و  :3
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 البشكخياسب.   الجٍاز التشفدْأ. 
  الجٍاز البػلْد.   همحقات القشاة الٍزسيةج. 

 تحميل : عجد األضخاس عشج اإلنداف البالغ ;3
 ضخساً  07ب.   ضخساً  00أ. 
  أضخاس 8د.   ضخساً  03ج. 

 تحميل : يتؼ تشقية اليؾاء مؽ الغبار في  42
  الحشجخةب.   البمعػـأ. 
  الخئتيغد.   األىفج. 

 تحميل :  مؽ مكؾنات الجياز التشفدي 43
  األهعاء الجقيقةب.   السخؼءأ. 

  القربة الٍػائيةد.   الكبجج. 
 تقييؼ السشاقذات : أي مؽ الؾجبات التالية تعتبخ وجبة صحية متؾازنة 44

  األرزب.   السعكخوىةأ. 
  السججرةد.   العػاهةج. 

 

 تقييؼ السشاقذات : اإلفخاط في تشاوؿ الحمؾيات يؤدي إلى 45
 . تدػس األسشاف ب  زيادة الػزف أ. 
  جسيع ها ذكخ صحيحد.   آالـ فْ السعجةج. 

 تقييؼ السشاقذات  (----جسيع العبارات التالية خاطئة ما عجا ) تعسل أغحية البشاء عمى  46
  هداعجة الجدع عمِ الشسػب.   وقاية الجدع هغ األهخاضأ. 
  تقػية هشاعة الجدعد.   القياـ بسجٍػد عزمْ كبيخج. 

 تقييؼ السشاقذات : مؽ الدمؾكيات التي تحافظ عمى صحة الجياز اليزسي 47
 اإلفخاط فْ تشاوؿ الصعاـب.   غدل اليجٓغ قبل تشاوؿ الصعاـأ. 

  شخب السذخوبات الغازيةد.  البعج عغ تشاوؿ الخزخاوات و الفػاكًج. 
 تقييؼ السشاقذات  مؽ الدمؾكيات التي تزخ برحة الجياز التشفدي :  48

 استشذاؽ الٍػاء الشقْ فْ الرباح الباكخب.   زراعة األشجارأ. 
 تٍػية الغخفةد.   التجخيغج. 
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األقل مؽ كل مجسؾعة مؽ  ىؾ الشؾع الحي يحتؾي عمى نؾع واحج عمى 49
 :  السجسؾعات الغحائية الثالث

 استشتاج

  الغحاء غيخ الستػازف ب.  الغحاء الستػازف أ. 
  الجٌػف د.   الخزخاوات و الفػاكًج. 

 استشتاج : تحفظ الفؾاكو لفتخات طؾيمة عؽ طخيق  :4
  التجفيفب.  التسميحأ. 
 التعميبد.   التبخيجج. 

 استشتاج : الظعاـ مؽ قظع كبيخة إلى قظع صغيخة حتى يديل امتراصياعسمية تحؾيل  ;4
  عسمية التشفذب.   عسمية البمعأ. 
  عسمية الٍزع د.   عسمية الذٍيقج. 

 استشتاج  : الجياز السدؤوؿ عؽ تشغيؼ عسمية التشفذ ىؾ 52
  الجٍاز الٍزسْب.  الجٍاز العزمْأ. 

  التشفدْالجٍاز د.   الجٍاز البػلْج. 
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 الشيائية وصؾرت ياختبار ميارات التفكيخ ف: (ٗممحق رقؼ)
 

 هجرسة الجرج االبتجائية السذتخكة ) د (

 ْاختبار هٍارات التفكيخ الشاقج فْ هادة العمػـ و الحياة لمرف الخابع األساس

  --------الذعبة /   --------------الرف /   --------------االسع /  

____________________________________________________ 

 اختخ االجابة الرحيحة هسا بيغ القػسيغ :  

 تدسى أغحية الؾقاية بيحا السؼ ألنيا : 0

 تداعج عمِ ىسػ الجدع -ب تسج الجدع بصاقة فػرية -أ

 تقْ الجدع هغ األهخاض -د تداعج عمِ القياـ بسجٍػد عزمْ كبيخ -ج

 ل :تقظيو الظعاـ و طحشو يتؼ  7

 ٓجخل السعجة بدخعة  -ب ٓتع بمعً بدخعة  -أ

 يداعج فْ عسمية التشفذ -د يدٍل اهتراصً -ج

 ب :حاـز يحب الظعاـ كثيخاا , لكشو دوماا يعاني مؽ عدخ اليزؼ , لحلػ نشرحو  3

 -أ
تشاوؿ الذخوبات الباردة بعج الصعاـ 

 الداخغ هباشخًة . 
 -ب

 أكل الفػاكً دوف غدمٍا .  
 

ػ ٓمعب . -ج  -د تشاوؿ الصعاـ ٌو
هزغ الصعاـ جيجًا و هسارسة التساريغ 

 الخياضية 
 مؽ أغحية الؾقاية  : 1

 الدكخيات و الشذػيات -ب الفيتاهيشات و األهالح السعجىية -أ

 الفيتاهيشات و البخوتيشات  -د الديػت و البخوتيشات -ج
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1 
 
 
 

 تتكؾف ممحقات القشاة اليزسية التي في الرؾرة مؽ : 

 

 الكبج و السعجة -ب البشكخياس و األهعاء الجقيقة -أ

 الكبج و البشكخياس -د الغجد المعابية و السخؼء -ج

6 
 العزؾ السذتخؾ بيؽ الجياز التشفدي و اليزسي ىؾ :

 
 القربة الٍػائية -ب الخئتاف -أ

  الكبج -د لفعا -ج

2 

 يجخل اليؾاء إلى جدؼ النداف عؽ طخيق  :

 
 البمعـػ -ب الفع  -أ

 السخؼء  -د الخئتاف -ج

 متؾازنة  :أي مؽ الؾجبات التالية تعتبخ وجبة  8

 األرز -ب السعكخوىة -أ

 العػاهة -د السججرة -ج

 مؽ الدمؾكيات التي تحافظ عمى صحة الجياز اليزسي  : 4

 -أ
غدل اليجٓغ قبل تشاوؿ 

 الصعاـ
 البعج عغ تشاوؿ الخزخاوات و الفػاكً -ب



48 
 

 شخب السذخوبات الغازية  -د اإلفخاط فْ تشاوؿ الصعاـ -ج

00 
تتؼ عسمية اليزؼ مؽ خالؿ تحؾيل قظع الظعاـ الكبيخة إلى قظع صغيخة حتى يديل 

 مكاف يتؼ فيو تقظيع الظعاـ ىؾ  :امتراصيا , لحلػ فإف أوؿ 

 الفع -ب السعجة -أ

 البشكخياس -د األهعاء الجقيقة  -ج

11 
 تعًى أغرٌت انطبلت بٓرا االظى ألَٓب   :

 

 -أ
حعٕض األَغدت انخانفت فٙ 

 اندغى 
 حسًٙ اندغى يٍ األيشاض -ب

 تساعد الجسم على النمو  -د حًذ اندغى بانغالت  -ج

11 
 تعًى األظُبٌ انهبٍُت عُد انطفم ببنًؤلتت ألَٓب  :

 

 25عذدْا  -ب حبمٗ بشكم دائى  -أ

 تكون محدودة بفترة الطفولة  -د نَٕٓا يثم انهبٍ -ج

11 
 و ظًٍس حفظ كٍهٕ يٍ انهحى نًدة أظبٕع نرنك َتٕلع يُٓب :أتسٌد 

 

  طبخ انهسى -ب ٔضع انهسى فٙ انشًظ -أ

 دهن اللحم بزٌت الزٌتون -د ٔضع انهسى فٙ انثَلخت -ج

14 
 َتٕلع يُّ أٌ  :ٌعبًَ ظًٍس يٍ يسض انعًُت , نرنك 

 

 ٚكثش يٍ ششب انًششٔباث انغاصٚت -ب  ٚكثش يٍ حُأل انذٌْٕ -أ

 -ج
 ٚكثش يٍ انخضشأاث

 
 العتدال فً تناول الطعام و ممارسة الرٌاضة  -د

15 
 ٌعتبس انغراء يتٕاشَبً ٔ صحٍبً إذا اشتًم عهى أغرٌت   :

 

 انغالت -ب انبُاء  -أ

 الغذائٌة الثالثةالمجموعات  -د انٕلاٚت -ج
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16 

 تتكٌٕ األظُبٌ انهبٍُت عُد انطفم يٍ   :

 
 

 أَٛاب   3ضٕازك ٔ 4أضشاط ,  5 -ب لٕاطع   8أَٛاب ٔ 4أضشاط ,  8 -أ

 لٕاطع 4ضٕازك ٔ 4أَٛاب ,  4 -د ضٕازك  4أَٛاب ٔ 4أضشاط ,  -ج

11 
 اإلفساط فً تُبٔل انحهٌٕبث ٌؤدي إنى : 

 

 انًعذة آالو -ب صٚادة انٕصٌ  -أ

 جمٌع ما ذكر -د حغٕط األعُاٌ -ج

11 
 يٍ انعهٕكٍبث انتً تضس بصحت انجٓبش انتُفعً : 

 

 الباكراعخُشاق انٕٓاء انُمٙ فٙ انصباذ  -ب صساعت األشداس -أ

 تهوٌة الغرفة  -د انخذخٍٛ -ج

19 
 :   تعبعد يهحمبث انجٓبش انٓضًً فً عًهٍت انٓضى , إذاً فًٓ تفسش أَصًٌبث تعًم عهى

 

 ْضى انغعاو -ب حمغٛع انغعاو ٔ طسُّ -أ

 إخراج الطعام -د بهع انغعاو -ج

12 
 انًجًٕعبث انغرائٍت انثالثت عهى شكم ْسو ألَٓب   :

 

 -أ
حبٍٛ كًٛت انغزاء انًغهٕبت فٙ كم 

 يدًٕعت
 حسخٕ٘ عهٗ انًدًٕعاث انغزائٛت انثَلد -ب

 تحتوي على نوعٌن من األطعمة   -د حسخٕ٘ عهٗ يدًٕعت غزائٛت ٔازذة -ج

11 
 أحًد ٌعبًَ يٍ تعٕض األظُبٌ ألَّ :

 

 ال ٚسافظ عهٗ َظافت أعُاَّ  -ب ٚأكم انفٕاكّ ٔ انخضشأاث -أ

 ٌنظف أسنانه بالفرشاة و المعجون    -د ٚششب انًششٔباث انغاصٚت  -ج
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 انعبو , نرنك َتٕلع أٌ   :فً ٔظى انصٌتٌٕ أزادث أو حعبو حفظ انصٌتٌٕ نتُبٔنّ عهى يداز  11

 حضعّ فٙ انثَلخت  -ب حدفف انضٚخٌٕ  -أ

 تتركه كما هو    -د حسفظ انضٚخٌٕ بانخًهٛر  -ج

11 
 عُد دخٕل انٕٓاء إنى انسئتٍٍ ٌصبح شكم انسئتبٌ يثم انببنٌٕ , فً ْرِ انحبنت :

 

 ٚشحفع انسداب انساخض -ب حُخفخ انشئخاٌ -أ

 ٌضٌق القفص الصدري   -د حُكًش انشئخاٌ -ج

14 

 يٍ يكَٕبث انجٓبش انٓضًً انًشبز إنٍٓب فً انصٕزة : 

 

 األَف , انبهعٕو ٔ انسُدشة .  -ب انفى , انبهعٕو ٔ انًش٘ء  -أ

 البلعوم ، الحنجرة و المريء .   -د انمصبت انٕٓائٛت , انفى ٔ انًش٘ء -ج

15 
 جًٍع انعببزاث انتبنٍت خبطئت يب عدا :

 (  ----------) تعًم أغرٌت انبُبء عهى 

 يغاعذة اندغى عهٗ انًُٕ  -ب ٔلاٚت اندغى يٍ األيشاض -أ

 تقوٌة مناعة الجسم    -د انمٛاو بًدٕٓد عضهٙ كبٛش -ج

16 
 ٌحتٕي عهى َٕع ٔاحد عهى األلم يٍ كم يجًٕعت يٍ انًجًٕعبث انغرائٍت انثالثت :

 

 ٔ انفٕاكّ .انخضشأاث  -ب انغزاء انًخٕاصٌ -أ

 الدهون .   -د انغزاء غٛش انًخٕاصٌ  -ج

11 
 :  نَجدد انٕٓاء داخم انغسفت 

 

 ٚذخم انٕٓاء انًسًم باألكغدٍٛ  -ب ٚخشج انٕٓاء انُظٛف  -أ

 ٌخرج األكسجٌن من الغرفة    -د َشى خًٛع انشٔائر  -ج

11 
 ظهطت [ عهى أغرٌت :  –ظًك  –تحتٕي انٕجبت انغرائٍت انتبنٍت ] خبص 

 

 انٕلاٚت ٔ انبُاء  -ب انبُاء ٔ انغالت  -أ

 الطاقة والبناء و الوقاٌة    -د انغالت ٔ انٕلاٚت  -ج
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19 
 َحفظ انفٕاكّ نفتساث طٌٕهت عٍ طسٌك  :

 

 انخبشٚذ  -ب انخًهٛر  -أ

 التعلٌب    -د انخدفٛف -ج

12 
 ٌستدي عًبد انكًبيت ألٌ :

 

 انٕٓاء يهٕد -ب انخشبت يهٕثت  -أ

 الهواء نظٌف و منعش    -د انًٛاِ يهٕثت  -ج
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 دليل السعمؼ: (٘ممحق رقؼ)
 كتاب تحكيؼ دليل السعمؼ 

 
 غػػػػدة –الجػامعة اإلسػالمية 

 عسادة البحث العمسي و الجراسات العميا
 كػمػيػػػة الػػتػػخبػػيػػة

 تجريذقدػػػػػػؼ مشاىج وطخؽ 

 حفطً / ٌا هللا   الديج / ة : ...........................................................

 الدالـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتً ،،، وبعج :

 السؾضؾع : تحكيؼ دليل السعمؼ
بجراسة تكسيمية لمحرػؿ عمِ درجة هاجدتيخ فْ تخرز هشاٌج وشخؽ التجريذ  الباحثة تقـػ 

 تحت عشػاف :
 و الحياة فاعمية بخنامج قائؼ عمى نسؾذج شؾارتد في تشسية ميارات التفكيخ الشاقج في مادة العمـؾ"

 غدة "في الرف الخابع األساسي  تمسيحات لجى
لمسعمع لتشسية هٍارات التفكيخ الشاقج  فْ وحجة  بإعجاد دليل ارشادؼ الباحثة وهغ أجل ذلظ قاهت 

 أجٍدة جدع اإلىداف الفرل الجراسْ األوؿ لمرف الخابع األساسْ.
 لحا أرجػ هغ سيادتكع التكّخـ لقبػؿ تحكيع السادة العمسية ، و أرجػ تحجٓج :

  ِالرف الخابع األساسْ  تمسيحاتهجػ صالحيتً لمتصبيق عم 
  هجػ هالءهة هكػىاتً ألٌجاؼ البحث ولصبيعة الػحجة الجراسية السخاد تصبيقٍا 
 الرحة العمسية و المغػية لألسئمة 
 إهكاىية الححؼ أو اإلضافة أو التعجٓل 

 و تقبمػا فائق شكخؼ واحتخاهْ وعطيع اهتشاىْ،،
 

 بيانات السحكؼ

 التخرص:................................. .................................... :السؼ

 مكاف العسل: ................................ الجرجة العمسية: ..........................
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 غػػػػدة –ة عة اإلسػالميالجػام
 البحث العمسي و الجراسات العميا عسادة
 ػػة الػػتػػخبػػيػػةكػمػيػ

 قدػػػػػػؼ مشاىج وطخؽ تجريذ

 

 دليل السعمؼ 

فاعمية بخنامج قائؼ عمى نسؾذج شؾارتد في تشسية ميارات التفكيخ الشاقج في مادة العمـؾ والحياة 
 غدة في الرف الخابع األساسي  اتلجى تمسيح

 

 :الباحثةمؽ إعجاد 

 أحالـ دمحم عامخ الذيخ
 

 تحت إشخاؼ: 

 أ.د. صالح الشاقة 

 

 الجراسيلمعاـ 

2016- 2017 
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 :  ةي السعمستعديد 

بيغ ٓجيظ دليل إرشادؼ لتجريذ هٍارات التفكيخ الشاقج لمرف الخابع األساسْ باستخجاـ ىسػذج 
شػارتد، حيث ُيقجـ الخصػات التفريمية لكيفية تشاوؿ هٍارات التفكيخ الشاقج الستزسشة فْ وحجة 

ضسغ  الباحثة أجٍدة جدع اإلىداف وفق هجسػعة هغ خصػات ىسػذج شػارتد، حيث أعجتً 
" فاعمية بخنامج قائؼ عمى نسؾذج شؾارتد في تشسية  تصبيق دراستٍا والتْ بعشػافإجخاءات 

 " في غدة الرف الخابع األساسي تمسيحاتميارات التفكيخ الشاقج في العمـؾ والحياة لجى 
 

 ويتزسؽ الجليل ما يمي : 

 : الخصة الدهشية السقتخحة.  أوألا 
 :تحجٓج األٌجاؼ العاهة لمػحجة.  ثانياا 
 :فكخة عاهة عغ ىسػذج شػارتد. ثالثاا 
 :فكخة عاهة عغ التفكيخ الشاقج. رابعاا 
 :ا  تخصيط دروس هغ الػحجة وفًقا لشسػذج شػارتد، ويتزسغ العشاصخ التالية: خامدا
 .عشػاف الجرس 
 .عجد الحرز السقتخحة لمتجريذ 
 .األٌجاؼ الدمػكية لكل درس 
 .الستصمبات األساسية و البشػد االختبارية 
 .الػسائل و األدوات التعميسية 
  خصة الديخ فْ الجرس، وتذسل: األىذصة و الخبخات " دور السعمع و الستعمع" و شخؽ

 التجريذ.
 :التقػيع بأىػاعً، و ٓتزسغ 

 ويكػف فْ بجاية الجرس الججٓج. التقؾيؼ القبمي:
 ويكػف أثشاء شخح الجرس وبعج االىتٍاء هغ كل ٌجؼ سمػكْ. التقؾيؼ التكؾيشي:

 ويكػف فْ ىٍاية الجرس. لتقؾيؼ الختامي:ا
 .أوراؽ العسل 
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أولا : الخظة الدمشية السقتخحة لتشسية ميارات التفكيخ الشاقج في الؾحجة السختارة باستخجاـ 
  نسؾذج شؾارتد 

 عجد الحرز العشػاف الجرس 

 7 السجسػعات الغحائية األوؿ

 0 الغحاء الستػازف  الثاىْ

 0 حفع األغحية الثالث

 3 الٍزع و الجٍاز الٍزسْ الخابع

 0 صحة الجٍاز الٍزسْ و سالهتً الخاهذ

 7 الجٍاز التشفدْ الدادس

 0 صحة الجٍاز التشفدْ و سالهتً الدابع

  

 ثانياا : األىجاؼ العامة لمؾحجة :

 سيتٍا .ت  تعخؼ إلِ السجسػعات الغحائية و ٌأ
 عج وجبة غحائية هتػازىة.ت 
 سية الٍـخ ت  الغحائْ.دتشتج ٌأ
 قتخح شخقًا هختمفة لحفع األشعسة .ت 
 تعخؼ إلِ هفٍػـ عسمية الٍزع و هخاحمٍا .ت 
 تعخؼ إلِ الجٍاز الٍزسْ و التشفدْ.ت 
 سارس سمػكيات إيجابية لمحفاظ عمِ أجٍدة جدسً . ت 
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 ثالثاا : الفكخة العامة عؽ نسؾذج شؾارتد: 

  :التعخيف بشسؾذج شؾارتد 

حفع  هغ بجال التعمع عسميات إتقاف ىحػ ٓتجً الصالب، حػؿ هتسحػر تعميسْ ىسػذج ٌػ
ا، السعمػهات  الفٍع :فئات فْ التفكيخ وعسميات هٍارات هغ هجسػعة ٓشطع حيث واستطٍاٌر

 فئة كل وفْ السذكالت وحل القخار، صشاعة الشاقج، التفكيخ التفكيخ اإلبجاعْ، واالستيعاب،
 وكيفية وعسمية هٍارة كل أداء استخاتيجيات بتػضيحويقػـ  التفكيخ، وعسميات هٍارات هجسػعة
 .  واألدوات والصخؽ  هغ األساليب العجٓج هدتخجها وتجريدٍا، التعميسية السقخرات فْ دهجٍا

 وتتع ٌحي االستخاتيجية وفق هجسػعة هغ الخصػات: 
: تؤكج استخجاـ السعمع لشتائج السشاقذات ، التْ يجخيٍا هع شمبتً حػؿ خخائط التفكيخ المفغية -

، و إتقاف التمسيحاتهٍارة التفكيخ ، إلىذاء دليل عمِ أسئمة هتدمدمة ، و ذلظ لتشطيع تفكيخ 
 هٍارات التفكيخ التْ يجخؼ التجريب عميٍا . 

لتفكيخ هخئيًا ، وذلظ بتكميف : و ٌْ استخاتيجية تداعج فْ جعل ا السشغسات البيانية / الذكمية -
بشقل األفكار التْ تع التجريب عميٍا ، وتمخيرٍا فْ خخيصة التفكيخ إلِ السشطع الذكمْ  التمسيحات

ػ عبارة عغ ورقة تحتػؼ عمِ هداحات فارغة ، هعشػىة بخصػات السٍارة التْ جخػ التجريب  ، ٌو
تشطيسٍا بأقل عبء هسكغ عمِ الحاكخة  عميٍا سابقًا ، لشقل األفكار إليٍا بذكل هتدمدل يدٍع فْ

 العاهة . 
ا وفق السشطع البياىْ /  الكتابة السدتشجة عمى التفكيخ - ْ تمخيز لألفكار التْ تع بشاٌؤ : ٌو

ع خصػات السٍارة ، وتٍجؼ إلِ خصػات و تفديخ  الذكمْ ، عمِ شكل رسالة هكتػبة تػضح ٌأ
 بة التػضيحية / التفديخية . األفكار ، التْ تػصل لٍا الصالب ، و تدسِ الكتا

 

  :التي يقـؾ عمييا نسؾذج شؾارتد التفكيخ ميارات
 :وتذسل الشسػذج، فْ عميٍا الصالب ٓتع تجريب التْ السٍارات هجسػعة :بأىٍا إجخائيا وتعخؼ
 أو شيئيغ بيغ واالختالؼ الذبً أوجً فْ البحث وتتزسغ :والسقابمة السقارنة ميارة 

 .أكثخ
 بأداء  الجدء بٍا يدٍع التْ الصخيقة إدراؾ وتتزسغ :والكل الجدء عالقة تحميل ميارة

 .لمكل األصمْ التخكيب فْ ودوري الكل، وضيفة
 السعمػهات،  وتشطيع لألشياء، وغشية كثيخة هعافٍّ  اختداؿ وتتزسغ :الترشيف ميارة

 .عشٍا والتعبيخ
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 هتخرّرة  هرادر عمِ االعتساد وتتزسغ :السعمؾمات مرادر مؾثؾقية تحجيج ميارة
 .هتعجدة بصخؽ  هشٍا والتحقق لمسعمػهات، وهػثػقة

 والتػقعات  االستشتاجات وبشاء ببخاعة السدتقبل فْ ها أهخ تػّقع وتتزسغ :التشّبؤ ميارة
 .السخجحة الخيارات لشتائج

 والحمػؿ  األفكار هغ هسكغ كعّ  أكبخ تػليج وتتزسغ :والحتسالت البجائل تؾليج ميارة
 العقمْ .  االىفتاح تؤكج إبجاعية بصخؽ 

 رابعاا : فكخة عامة عؽ التفكيخ الشاقج : 

 مفيـؾ التفكيخ الشاقج : 

  عسمية عقمية وهٍارة تفكيخ عميا تتزسغ التحميل والتخكيب وحل السذكالت والتقييع بغخض
 . الػصػؿ إلِ اتخاذ قخار صائب بعيًجا عغ التحيد وأراء الذخرية والتفكيخ السشغمق

  ٌػ تفكيخ تأهمْ استجاللْ ٓتزسغ هجسػعة هغ العسميات واالستخاتيجيات السعخفية كتسييد
االفتخاضات، التفديخ، تقػيع الحجج، االستشباط ،واالستشتاج؛ بٍجؼ فحز أراء 
يغ واالدعاءات التْ ٓتع االستشاد إليٍا عشج إصجار حكع ها، أو  والسعتقجات واألدلة والبخٌا

 .  قخارحل هذكمة أو اتخاذ 

 ميارات التفكيخ الشاقج : 

 التعخيف السيارة
 
 الستشتاج

قجرة الفخد عمِ التسييد بيغ درجات احتساؿ صحة أو خصأ ىتيجة ها تبعا ، لجرجة 
 ارتباشٍا بػقائع هعيشة هعصاة .

 
 التفديخ 

 القجرة عمِ استخالص ىتيجة هعيشة هغ حقائق هقتخحة بجرجة هعقػلة هغ اليقيغ .

قجرة تتعمق بتفحز الحػادث أو الػقائع ويحكع عميٍا فْ ضػء البياىات أو األدلة  التشبؤ  بالفتخاضات 
 الستػفخة .

أو األشياء و قٓهة األفكار ؿ َػالىشاط العقمْ الذّ ٓستٍدف إصدار حكن ح تقييؼ السشاقذات
 سالهتٍا و ىػعيتٍا.

دف الكشف عو العالقات الهَجَدة ػبٍري ػالهَقف إلِ عىاصؿ القدرة عمِ تحمٓ التحميل 
 ججٓجة بيغ تمظ األجداء َإقاهة عالقاتٌا بٓى
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 ------التاريخ :  -----اليـؾ : األولىالحرة :  الجرس األوؿ : السجسؾعات الغحائية
 

 : الٍجؼ العاـ: أوالً 
 تعخؼ إلِ السجسػعات الغحائية الثالثة . ت
 

 األىجاؼ الدمؾكية : 
 عصْ أهثمة عمِ هغحيات البشاء . ت -0
 حمل هغحيات الصاقة إلِ هكػىاتٍا .ت -7
 عصْ أهثمة عمِ هغحيات الػقاية . ت -3
  سيد السجسػعات التْ تشتسْ إليٍا هجسػعة األشعسة  .ت -1
 

 الؾسائل التعميسية : 
 الدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل ، فيجٓػ تعميسْ 

 
 الستظمب الدابق : 

 
 البشج االختبارؼ  :  الستصمب الدابق : 

  
 عجد أشعسة ىباتية السرجر ت
 عجد أشعسة حيػاىية  السرجرت

 :  مْأكس
 هغ األشعسة الشباتية  ......... و ......... و ...........

 ...هغ األشعسة الحيػاىية  ............... و ...........

 فتح السؾقف التعميسي : 
 ُأحجية :

  ----حيػاف داجغ ىحرل هشً عمِ المحػـ و الحميب ، وىرشع هغ جمجي الحقائب و األححية 
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 األىجاؼ
 اإلجخاءات

 التقؾيؼ
 التمسيحةدور  دور السعمسة

 أولا / خخائط التفكيخ المفغية :  
. ثع  l.c.d( هغ خالؿ 1عخض صػرة الكتاب ص )

 فيٍا عمِ الشحػ التالْ :  اتهشاقذة التمسيح
 األشعسة السػجػدة فْ الرػرة .  ْسس 
 هرادر المحػـ .  خؼ اذك 
  ها فائجة المحع لجدع االىداف حدب تػقعظ ؟ 
 الحمػػ ؟ لساذا ؟  يغٌل تحب 
  هاذا يحجث عشج تشاوؿ الحمػػ ؟ 
  ها ٌػ هرجر زيت الديتػف ؟ 
 آية هغ القخآف الكخيع تحجثت عغ شجخة  خؼ اذك

 الديتػف  ؟ 
 أهثمة عميٍا ؟  الخزخاوات  ؟ اذكخِ  يغٌل تأكم

 فائجتٍا لمجدع ؟ ْوضح

 
 
 
تأهل ت

 مسيحاتالت
صػرة الكتاب 

فْ شاقر تو 
األسئمة التْ 

تصخحٍا 
 السعمسة 

 
 
 
 
 
 

هالحطة اجابات 
 التمسيحات

  ثانياا / السشغسات البيانية / الذكمية : 
أف األشعسة التْ ىتشاولٍا تشقدع  اتسيحمتػضح السعمسة لمت

سيتٍا إلِ ثالث هجسػعات غحائية ٌْ عمِ الشحػ  حدب ٌأ
 التالْ : 

  

  
شاقر ت

 اتالتمسيح
السعمسة فْ 
 السجسػعات 

 الغحائية
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

هالحطة اجابات 
 مسيحاتالت
 
 
 
 
 
 
 



000 
 

 مؽ خالؿ السخظط الدابق : 
 السجسؾعات الغحائية الثالثة :  يعجد

لساذا تؼ تقديؼ السجسؾعات الغحائية إلى ثالث مجسؾعات 
 ؟؟
لكل هجسػعة هغ خالؿ عخض بتػضيح بديط السعمسة بجأ ت

 :  األغحية التْ تتشاولٍا كل هجسػعة
 

 أولا : أغحية البشاء / 
 ( 1الرػرة األولِ  الػاردة فْ الكتاب السجرسْ ص) ْتأهم
 األشعسة السػجػدة فيٍا . ؼ اذكخ 

 ها ٌْ السجسػعة الغحائية التْ تشتسْ لٍا األشعسة الدابقة؟ 

 
 البشاء ؟؟   أشعسة أخخػ تشتسْ إلِ أغحية  ْسس

شخح 
هجسػعة 

التداؤالت 
السػجػدة 

حػؿ  غلجٍٓ
ٌحي 

السجسػعات 
 الغحائية 

 
 

تشقدع أغحية إلِ ثالثة 
 هجسػعات غحائية ٌْ : 

0 ------------ 
7------------- 
3------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
عصْ ت

أهثمة عمِ 
هغحيات 

 البشاء

ذارؾ ت
فْ  اتسيحمالت

الشقاش و 
ػجً ت

 مسيحاتالت
أسئمة حػؿ 
 أغحية البشاء

 
عصْ أهثمة تو 

عمِ أغحية 
 البشاء 

 ةدسْ التمسيحت
أىػاع أخخػ 

هغ األشعسة 
التْ تشتسْ  
 ألغحية البشاء

 
 
 
 

 هغ أغحية البشاء :
 
0-----------  
7----------- 
3-----------  
 
 

ٓشتسْ الحميب إلِ أغحية 
--------- 
 

 جابات اإلصحة هالحطة 
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عصْ ت

أهثمة عمِ 
هغحيات 
 الصاقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حمل اغحية ت

الصاقة إلِ 
 هكػىاتٍا 

 ثانياا / أغحية الظاقة :
 بعج أف  تعخفشا  عمِ أغحية البشاء سشتشاوؿ أغحية الصاقة 

هع تعديد  تمسيحاتالصاقة ، أستسع ٔراء الها ٌْ أغحية 
 .  الرحيح هشٍا

الرػرة الثاىية و الثالثة الػاردة فْ الكتاب السجرسْ  ْتأهم
 ( 1ص)
 إلِ الرػرة األولِ :  ؼ اىطخ 
 األشعسة السػجػدة فيٍا .  ؼعجد
 إلِ الرػرة الثاىية :  ؼ اىطخ 
 األشعسة السػجػدة فيٍا .  ؼعجد
 آية فْ القخآف الكخيع تحجثت عغ شجخة الديتػف ؟؟ ؼ اذكخ 

 عخض السخصط التالْ : 

  
 ها السجسػعة الغحائية التْ تشتسْ لٍا األغحية الدابقة ؟؟

 جيجًا إلِ الخسع الحؼ أهاهظ ،  خؼ اىط
 ها ٌْ أغحية الصاقة ؟ 

 
دسْ ت

 مسيحاتالت
بعزأ هغ 

 أغحية الصاقة  
 
 
 
 
 
عجد ت

 سيحاتالتم
أغحية الصاقة 

السػضحة 
 فْ الرػرة

 
 
 
جيب عغ ت

األسئمة 
 السصخوحة 

 
 

  
 

 بعزًا  ؼعجد
 هغ أغحية الصاقة  
-----------  
-----------  

 
 /ْأكسم

-تشتسْ الحرة إلِ أغحية 
-------- 

 
 
 
 
 
 

 تشقدع أغحية الصاقة إلِ
 ------------  

 ------------و 
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 إذًا تشقدع أغحية الصاقة إلِ : 
 

 
بعزًا هغ الدكخيات ، الشذػيات ، الديػت ، الجٌػف  دؼعج

 حدب هعخفتظ ، وها تعمست . 
بعج أف تعخفشا عمِ أغحية الصاقة و أقداهٍا سشتعخؼ األف 

 عمِ آخخ هجسػعة هغ السجسػعات الغحائية . 
 ثالثاا / أغحية الؾقاية 

 بعج اف تعخفت عمِ أغحية البشاء و الصاقة 
 ها ٌْ أغحية الػقاية ؟؟ 

بعس األهثمة التْ تعتقج أىٍا هغ أغحية الػقاية؟؟  ؼ اذكخ 
 وتعديد الرحيح هشٍا   تمسيحاتاإلستساع ٔراء و أفكار ال

 ( .1الرػرة األخيخة فْ الكتاب السجرسْ ص) ْهمأت
 أىػاع األشعسة السػجػدة فيٍا .  ؼعجد

 ها ٌْ السجسػعة التْ تشتسْ لٍا األشعسة الدابقة ؟؟؟  
 يحي ألغحية الؾقاية :: عخض الخسؼ التؾض

 
 

هجسػعة أخخػ هغ األشعسة التْ تشتسْ ألغحية  ؼعجد
 الػقاية

 
 
عصْ أهثمة ت

عمِ 
 الدكخيات 
 الشذػيات 

 الديػت 
 الجٌػف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تفاعل ت

فْ  اتالتمسيح
الشقاش هغ 

خالؿ 
األسئمة 

 السصخوحة 
 
 
جيب عغ ت

األسئمة 
 السصخوحة 

 
 
 
 
 

  ˣأو √اشارة  ْضع
تعتبخ الحرة هغ 
 الدكخيات ) ( 

 
زيت الديتػف هغ اغحية 

 الصاقة ) (  
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عصْ ت
أهثمة عمِ 

هغحيات 
 الػقاية 

 
 
سيد ت

السجسػعات 
التْ تشتسْ 

إليٍا 
هجسػعة 
 األشعسة  

 
ع ت مخز ٌأ

 األفكار هغ
خالؿ 

الججوؿ 
 السعصِ

 ها السجسػعة الغحائية التْ ٓشتسْ لٍا الججاج ؟ 
 ها السجسػعة الغحائية التْ ٓشتسْ لٍا السذسر ؟ 

 ؟  الحمػيات ها السجسػعة الغحائية التْ تشتسْ لٍا
 

  لمتفكيخالسخحمة الثالثة / الكتابة السدتشجة 
 

كسل تإلِ السجسػعات الثالث   تمسيحاتال تبعج أف تعخف
  االسخصط بشاًء عمِ فٍسٍ

 
 
 
 
 
 

  

 
 
سيد ت

 السجسػعة
الغحائية التْ 

ٓشتسْ لٍا 
، الججاج

السذسر، 
 الحمػيات 

 
كسل ت

 اتالتمسيح
السخصط 

الحؼ يعبخ 
عغ 

السجسػعات 
الغحائية 
 الثالثة  

 
 :  ْأكسم

 
تشتسْ الخزخاوات  إلِ 

 أغحية 
-----------  

 
 العبارة التالية /  ْصحح

 السػز هغ أغحية البشاء 
 
 

 هالحطة صحة اإلجابات 
 

 هالحطة صحة التسييد
 

 هالحطة صحة الحل 
 

 التقؾيؼ الختامي /  
 ( فْ الكتاب السجرسْ . 1حل تجريب الكتاب ص )

 نذاط بيتي / 
 :  يصشف

 الحمؾى    *   الخزخاوات       *     األسساؾ 
 وقاية طاقة بشاء
   
 غمق الجرس / 

  ةالرغيخ  ةالرحفي
ع األ  كار السدتفادة هغ درس اليـػ ؟؟؟ فها ٌأ
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 رحيحة :الاإلجابة  ي ر ااختأولا / 

 تشقدع األغحية إلِ :

 هجسػعتيغ ب هجسػعة واحجة أ

 أربعة هجسػعات د ثالث هجسػعات ج

 تشتسْ الخزخاوات إلِ أغحية

 الصاقة ب البشاء أ

 الصاقة و البشاء د الػقاية ج

 الصاقة :هغ أغحية 

 الديػت و الجٌػف  ب الخذ أ

 األسساؾ د الحمػيات ج

  : يأكسمثانياا / 

  تشقدع السجسػعات الغحائية إلِ ثالثة هجسػعات 
0- ------------------------  
7-  ------------------------  
3- ------------------------- 

 
 
 
 

 ورقة عمل 
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 --------التاريخ :  -------اليـؾ : الحرة :  الثانية  الجرس الوؿ : السجسؾعات الغحائية

 أواًل : الٍجؼ العاـ  : 

 ِ السجسػعات الغحائية الثالثة . تعخؼ إلت

 األىجاؼ الدمؾكية : 

سية أغحية الصاقة لمجدع ت -0  دتشتج ٌأ
سية أغحية البشاء لمجدع ت -7  ػضح ٌأ
سية أغحية الػقاية لمجدع ت -3  فدخ ٌأ

 الؾسائل التعميسية : 

 الدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل ، فيجٓػ تعميسْ 

 الستظمب الدابق : 

 البشج االختبارؼ  :  الستصمب الدابق : 

السجسػعات الغحائية الثالث التْ تعخفشا عميٍا فْ الحرة  ؼعجد عجد السجسػعات الغحائية الثالثت 
 الدابقة

 فتح السؾقف التعميسي : 

 ُأحجية :

  --------واحجة هغ السجسػعات الغحائية الثالث أتكػف هغ الحمػيات و الديػت و الجٌػف  
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 األىجاؼ
 الجخاءات

 التقؾيؼ
 تمسيحةدور ال دور السعمسة

 السخحمة األولى / خخائط التفكيخ المفغية :  

لقج تعخفشا فْ الحرة الدابقة عمِ السجسػعات الغحائية 
 الثالثة . 

  سسيت السجسػعات الغحائية لٍحا االسع ؟لساذا 
 أشعسة عمِ أغحية الػقاية ؟؟ ْسس 
 لساذا سسيت أغحية البشاء بٍحا االسع ؟؟ 
  أهثمة عمِ أغحية الصاقة  ؼ اذكخ 
 سبب تدسية أغحية الصاقة بٍحا االسع؟؟ ْوضح 
 ها ٌْ أقداـ أغحية الصاقة ؟؟ 
 أٓغ تػجج أغحية البشاء ؟؟ 
 تؤدؼ ىفذ العسل  ٌل جسيع السجسػعات الغحائية

 ؟؟ وضح اجابتظ .
  سية كل هجسػعة و سبب تدسيتٍا اليػـ سشتشاوؿ ٌأ

 بٍحا االسع . 

 

ذارؾ فْ ت
 السشاقذة  

 

 

 

 

 

جيب عغ ت
األسئمة التْ تع 

 شخحٍا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السخحمة الثانية : السشغسات البيانية / الذكمية : 
 أولا / مغحيات الظاقة : 

حػؿ سبب تدسية أغحية الصاقة بٍحا  اتهشاقذة التمسيح
 االسع حدب تػقعٍع . 

الحع أىػاع أغحية ت( و 6تأهل صػرة الكتاب السجرسْ ص)ت
 الصاقة 

 أهثمة عمِ الحمػيات  ؼ اذكخ 

 أهثمة عمِ الديػت و الجٌػف  ؼ اذكخ 

 

 

 فدخ ت

 سبب التدسية 

 

 

 

 

 / ْأكسم 

 

تشتسْ الحمػيات إلِ 
 أغحية 

(---------) 
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 دتشتج ت

سية أغحية الصاقة   ٌأ

 ثع عخض السخصط التالْ :

 
 أقداـ أغحية الصاقة  ؼ اذكخ 

 أف هغ خالؿ ها سبق :

 سبب تدسية أغحية الصاقة بٍحا االسع ؟ ؼ فدخ 

 ىدتشتج ::

 سسيت أغحية الصاقة بٍحا  االسع ألىٍا : 

 . تسج الجدع بصاقة فػرية 
   تسج الجدع بصاقة لمقياـ بسجٍػد عزمْ كبيخ 

 هاذا يحث لػ ؟؟ 

 ابتعجىا عغ تشاوؿ هغحيات الصاقة .

 

 

 

 

عجد اىػاع ت
األشعسة 
 لسػجػدة  

 

 

 

عجد أهثمة عمِ ت
الديػت و 

 الجٌػف 

 

 

 

 

حكخ أقداـ ت
 أغحية الصاقة 

 

 

تػصل ت
إلِ  تمسيحاتال

سية أغحية  ٌأ
 الصاقة  

 / ْأكسم

تشتسْ الديػت إلِ 
 هجسػعة 

(---------) 

 

 

 هغ أغحية الصاقة 

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

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

 

سية أغحية  ْوضح ٌأ
الصاقة لجدع 

 االىداف 

 

 

فْ  ْها رأيك
 السػاقف التالية :

أحسج ال ٓتشاوؿ 
 هغحيات الصاقة  
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سية ت ػضح ٌأ
أغحية البشاء لجدع 

 االىداف

 . ثانياا / أغحية البشاء
عمِ شخح  غفْ أغحية البشاء ، وتذجيعٍ اتهشاقذة التمسيح

 هجسػعة هغ التداؤالت هثل : 
 لساذا سسيت أغحية البشاء بٍحا االسع ؟؟ 

 ها فائجة أغحية البشاء لمجدع ؟؟ 
 (2صػرة الكتاب السجرسْ ) اتتأهل التمسيحت

 أىػاع األشعسة السػجػدة فيٍا  ؼعجد
 ثع عخض السخصط التالْ الحؼ ٓػضح أغحية البشاء : 

 

 

 

عخض ت
التمسيحات 

  غأفكاٌر

 

 

 

 

 

عجد أىػاع ت
األشعسة 
 السػجػدة 

 

 

 

 /  ْأكسم

 

تذتسل أغحية البشاء 
 عمِ 

----------  

 

 هغ أغحية البشاء 

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

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

 

 فْ السخصط الدابق : اتهشاقذة التمسيح 

ْ لٍا دور فْ بشاء  تذتسل أغحية البشاء عمِ البخوتيشات ٌو
 الجدع . 

 و ٌػ سبب تدسية أغحية البشاء بٍحا االسع 

 ثع ىدتشتج أف : 

 أغحية البشاء تعسل عمِ :  

 . السداعجة عمِ الشسػ 
 . تعػيس األىدجة التالفة 

 

   ةىذص ة هحاور 

 

 

تػصل إلِ ت
سية أغحية  ٌأ

 البشاء

 

 

 :  ي فدخ 

سبب تدسية أغحية 
 البشاء بٍحا االسع 
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 ثالثاا / أغحية الؾقاية .   

لسا فْ ضػء ها تعخفشا عميً فْ السجسػعات الدابقة ، 
 سسيت اغحية الػقاية بٍحا االسع حدب تػقعظ ؟ 

سشتعخؼ أف إلِ أغحية الػقاية ، أقداهٍا ، أهثمة عميٍا ، 
سيتٍا .    ٌأ

 

 

ػضح سبب ت
تدسية أغحية 
الػقاية بٍحا 

 االسع

 

 اعبخ عغ فٍسٍت
هغ خالؿ 

السذاركة و 
 شخح األهثمة 

 

 
 
 
 
 
 
حمل أغحية الػقاية ت

 إلِ أقداهٍا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عخض السخصط البياىْ الحؼ ٓػضح أغحية الػقاية : 

 
 فْ ضػء السخصط الدابق : 

 ها أقداـ أغحية الػقاية ؟ 
 أٓغ تػجج الفيتاهيشات ؟ 

 ها ٌْ السجسػعة الغحائية التْ ٓشتسْ لٍا العشب ؟؟
 أٓغ تػجج األهالح السعجىية ؟ 

 فْ السػقف التالْ ؟  ْها رأيك
 )حدغ ال ٓتشاوؿ الخزخاوات و الفػاكً (. 

سية أغحية الػقاية ؟    ها ٌأ

 
 
 
 عبخ ت

عغ  اتالتمسيح
 الججوؿ 

 
ذارؾ فْ ت

السشاقذة و 
جيب عغ ت

األسئمة 
 السصخوحة 

 
فْ  ابجؼ رأٍٓت

 السػقف السصخح
 
 

 
 
 
 /  يأكسم

 
تشقدع أغحية الػقاية 

 إلِ 
----------- 

 و 
-----------  

 
 
 

سية   ْوضح ٌأ
 أغحية الػقاية لمجدع 
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سية ت دتشتج ٌأ
أغحية الػقاية لجدع 

 االىداف

ىدتشتج اف أغحية الػقاية تعسل عمِ وقاية الجدع هغ 
 األهخاض . 

 ٌيا ىفكخ هعًا / 
 أىذ دوهًا هخيس و هشاعتً ضعيفة ، بساذا تشرحً ؟؟؟

سية ت بيغ ٌأ
أغحية الػقاية 

 لمجدع 

 هاذا يحجث لػ ؟؟ 
ابتعجىا عغ تشاوؿ 

الخزخاوات و 
الفػاكً و األهالح 

 السعجىية 

ع األفكار ت مخز ٌأ
ٍا فْ شالتْ تشاول
 الحرة 

 الخظؾة الثالثة / الكتابة السدتشجة لمتفكيخ . 
 األف بعج اف تعخفشا إلِ السجسػعات الغحائية 

السجسػعات الغحائية ، أقداهٍا ، و اهثمة عمِ كل  ْاكتب
سية كل هشٍا :   هشٍا  ، ٌأ

----------------------------------  
 ( فْ الكتاب السجرسْ 2حل تجريب الكتاب ص )

  

ع ت مخز ٌأ
 األفكار  

 

السجسػعات  ْاكتب
 الغحائية 

 أقداهٍا 

 أهثمتٍا 

سيتٍا   ٌا

 تقؾيؼ ختامي :  
 ( فْ الكتاب السجرسْ 8حل تجريب الكتاب ص)
 نذاط بيتي : 

 :  يأكسم
  -----------و  ------تشقدع أغحية الػقاية إلِ 
 ----------و  -------تشقدع أغحية الصاقة إلِ 
 غمق الجرس : 

 .  ةالرغيخ  ةلعبة الرحفي
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 الجابة الرحيحة :  ي ر ااختأولا / 

 لمفيتاهيشات: أفزل هرجر

 الخبد ، واألرز ،والسعكخوىة ب الفػاكً و الخزخاوات أ

 المحػـ و األسساؾ و الججاج د الجٌػف و الديػت ج

 تعسل أغحية الػقاية عمِ :

 هداعجة الجدع عمِ الشسػ ب هج الجدع بصاقة فػرية أ

 الػقاية هغ األهخاض د تعػيس األىدجة التالفة ج

 : تعسل أغحية البشاء عمِ

 هج الجدع بصاقة فػرية ب وقاية الجدع هغ األهخاض أ

 تعػيس األىدجة التالفة د هداعجة الجدع عمِ القياـ بسجٍػد كبيخ ج

 السخظط التالي :  يِ أكسم ثانياا / 

  

 ورقة عمل 
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 ------التاريخ :  ------اليـؾ : ٔعجد الحرص :  الجرس الثاني : الغحاء الستؾازف 

 األىجاؼ العامة : 

سية الغحاء الستػازف .دتشتج ت -0  ٌأ
 عج وجبة غحائية هتػازىة . ت -7

 األىجاؼ الدمؾكية : 

 تعخؼ إلِ تػزيع األشعسة فْ الٍـخ الغحائْ . ت 
 سية تختيب السجسػعات الغحائية عمِ شكل ٌـخ .ت  دتشتج ٌأ
 كتب وجبة هتػازىة برػرة صحيحة . ت 
 دتشتج هفٍػـ الغحاء الستػازف .ت  

 الؾسائل التعميسية : 

 الدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل ، فيجٓػ تعميسْ 

 الستظمب الدابق : 

 البشج االختبارؼ  :  الستصمب الدابق : 

  

 قدع السجسػعات الغحائية :ت

 قدع أغحية الػقاية إلِ أقداهٍا :ت

 :  ْأكسم

 ----و------و--------تشقدع السجسػعات الغحائية إلِ 

 -----------و  --------الػقاية إلِ تشقدع أغحية 

 فتح السؾقف التعميسي : 

 مؽ أنا ؟ 

 أحج السجسػعات الغحائية تشقدع إلِ الدكخيات و الشذػيات و الجٌػف و الديػت ؟؟
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 األىجاؼ

 الجخاءات و األنذظة

 التقؾيؼ
دور  دور السعمسة

 ةالتمسيح

 الخظؾة األولى : خخائط التفكيخ المفغية :  

 مؽ خالؿ السشاقذة : 

 كيف ىختار وجبة تذسل عمِ  غيٌل تعخف
 السجسػعات الغحائية الثالث ؟ 

 ها ٌْ السجسػعة الغحائية التْ  غحدب تػقعك
 يحتاجٍا الجدع بكسيات أكبخ ؟ 

 الػجبة التْ يحتاجٍا الجدع بكسيات  غيٌل تعخف
 هعتجلة ؟

 ها ٌْ الػجبة التْ يحتاجٍا الجدع بكسيات قميمة؟  

 

 

 

السذاركة 
فْ 

 السشاقذة 

 

 

 

 

هالحطة إجابات 
 التمسيحات

 

 

 

 

تعخؼ إلِ تػزيع ت
األشعسة فْ الٍـخ 

 الغحائْ

 

 

 

 

 الخظؾة الثانية : السشغسات البيانية / الذكمية : 

 عخض صؾرة اليـخ / 

  
 تأمل الرؾرة ثؼ يجيب عؽ األسئمة التي تمييا : ت

  هاذا ىدسْ ٌحا الذكل ؟ 
  ها أكبخ هجسػعة غحاء فْ الٍـخ الغحائْ ؟ 

 

تأهل ت
شكل الٍـخ 

جيب تو 
عغ 

األسئمة 
 التْ تميً 

 
 :  يِ أكسم

 تع تػزيع 

 السجسػعات 

الغحائية عمِ 
 ------شكل 

 

 

هالحطة اجابات 
 التمسيحات
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سية ت دتشتج ٌأ
تختيب السجسػعات 
الغحائية عمِ شكل 

 ٌـخ 

 ها أصغخ هجسػعة غحاء فْ الٍـخ الغحائْ ؟  
  بحدب شكل الٍـخ ، أؼ هجسػعة هغ بيغ ٌحي

 السجسػعات يحتاجٍا اإلىداف بكسيات كبيخة ؟ 
 داف بكسيات أؼ هغ السجسػعات يحتاجٍا االى

 هعتجلة؟ 
  أؼ هغ ٌحي السجسػعات يحتاجٍا االىداف بكسيات

 قميمة؟
  ِهاذا ىدتفيج هغ تختيب السجسػعات الغحائية عم

 شكل ٌـخ ؟

 / يأكسم

أقل هجسػعة 
يحتاجٍا اإلىداف 

 ٌْ-------  

أكبخ كسية 
 يحتاجٍا االىداف 

--------- 

كتب وجبة غحائية ت
 هتػازىة 

 

 

دتشتج هفٍػـ ت
 الغحاء الستػازف 

 عسل جساعي : 

و  تمسيحةتعاوف كل تعخض السجسػعات الغحائية الثالثة ، 
فْ اختيار وجبة غحائية تذتسل عمِ السجسػعات  اٍتزهيم

 الثالثة . 

   
 ٌل اشتسمت الػجبة التْ أعجدتٍا عمِ السجسػعات الثالثة؟

إذا هاذا ىدسْ الػجبة التْ تذتسل عمِ ىػع واحج عمِ 
 األقل هغ السجسػعات الغحائية ؟ 

 

ذارؾ فْ ت
العسل 

الجساعْ 
تػصل تو 

إلِ هفٍـػ 
الغحاء 

 الستػازف 

 

الغحاء  ْعخف
 الستػازف 

السػقف  ْحاكس
 التالْ /

خسيذ ٓتشاوؿ 
الفالفل فقط فْ 
وجبة اإلفصار و 
الغجاء و العذاء 
 ألىً يحبً كثيخاً 
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ػضح العالقة بيغ ت
الٍـخ الغحائْ و 
الػجبة الغحائية 

 الستػازىة 

 السخحمة الثالثة : الكتابة السدتشجة إلى التفكيخ : 

 األغحية فْ الٍـخ الغحائْ :  ْفْ ضػء ها سبق ، رتب

  
 ها العالقة بيغ الٍـخ الغحائْ و الػجبة الغحائية الستػازىة؟ 

 

عسل عمِ ت
تشطيع 
فْ  اأفكاٌر

ضػء ها 
 ًتتع تعمس

  

 تقؾيؼ ختامي :  

 عسل جساعْ : 

 كيف ىتعاهل هع بقايا الصعاـ ؟ 

 وجبة غحائية هتػازىة .  ْكػى

 

 نذاط بيتي : 

 ( 07حل تجريب الكتاب ص)

 

 غمق الجرس :

 األلغاز . ةبائع

 

السذاركة 
فْ العسل 

الجساعْ 
 و 

السشاقذة 
 الرفية 

 

 هالحطة صحة 

 االجابات 
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 اإلجابة الرحيحة :  ي ر ااختأولا / 

  : السجسػعة الغحائية التْ يحتاجٍا الجدع بكسيات هعتجلة 

 البشاء  –ب  الصاقة  –أ 

 البخوتيشات  –د  الػقاية  –ج 

 

  : السجسػعة التْ يحتاجٍا الجدع بكسيات قميمة 

 البشاء  –ب  الػقاية  –أ 

 الصاقة   –د  الجٌػف و الديػت  –ج 

 

  : ِالغحاء الستػازف ٌػ الحؼ يذتسل عم 

 أغحية البشاء  –ب  أ _ أغحية الصاقة 

  السجسػعات الغحائية الثالثة –د  أغحية الػقاية  –ج 
________________________________________________ 

 

 : يعخفثانياا / 

 :  الغحاء الستػازف   

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

 أىسية اليـخ الغحائي :  يوضحثالثاا / 

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

 

 ورقة عمل 
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 -----التاريخ  ------اليـؾ  ٔعجد الحرص :  الجرس الثالث : حفظ األطعسة

 أىجاؼ الجرس : 

 دتشتج كيفية حفع الفػاكً .ت .0
 ػضح كيفية حفع الصساشع .ت .7
سية ت .3  التعميب .بيغ ٌأ
 ػضح كيفية حفع األجباف لسجة شػيمة .ت .1
 عجد الصخؽ السختمفة لحفع األشعسة .  ت .1

 الؾسائل التعميسية : 

 الدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل .    

 الستظمب الدابق

 

 البشج الختباري 

 كيف تتعاهل هع بقايا الصعاـ  ْوضح قتخح شخؽ لمتعاهل هع بقايا الصعاـ ت

 فتح السؾقف التعميسي : 

 فْ عيج األضحِ السبارؾ ضحت أسخة خالج عمِ خخوؼ .

 ٌيا ىقتخح عمِ خالج شخقًا لحفع المحػـ ألشػؿ فتخة هسكشة 
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 األىجاؼ
 الجخاءات

 التقؾيؼ
 التمسيحة دور  دور السعمسة

 

 السخحمة األولى / خخائط التفكيخ المفغية : 

 هتِ ىتشاوؿ الفخاولة ؟  .0
 ها الفرل الحؼ تكثخ فيً الفػاكً ؟  .7
تشاوؿ الفػاكً فْ غيخ  يغكيف تدتصيع .3

 هػسسٍا ؟
 هاذا يحجث لألسساؾ إذا خخجت هغ الساء ؟  .1
هاذا ىفعل حتِ ىدتصيع حفع األسساؾ لسجة  .1

 شػيمة ؟ 
 دتصيع تشاوؿ الديتػف شػاؿ العاـ ؟ ىكيف  .6
أهل تحب الجبشة ، هاذا  تفعل حتِ ال  .2

 تفدج الجبشة و تبقِ لسجة أشػؿ ؟  

 ذارؾ فْ السشاقذة ت

قتخح هجسػعة هغ تو 
الصخؽ التْ يسكغ 
بٍا حفع األشعسة 

 الدابقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السخحمة الثانية : السشغسات البيانية /الذكمية   

 ها الفرل الحؼ يكثخ فيً العشب ؟؟ 

 كيف ىدتصيع تشاوؿ العشب فْ كل فرػؿ الدشة 

 

 كيف ىدتصيع  تشاوؿ السذسر شػاؿ العاـ ؟ 

 01عخض التػضيح التالْ : صػرة الكتاب ص 

 التمسيحةحكخ ت

 هػسع العشب  

قتخح شخقًا يسكغ ت
هغ خاللٍا  تشاوؿ 
 العشب شػؿ الدشة 

 

 

 

 

 

 

 /  ْأكسم

يكثخ العشب فْ فرل 
------------
-----------  
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دتشتج كيفية حفع ت
 الفػاكً 

 

 

 

 

  

ىدتشتج هغ السخصط الدابق أف العشب يحفع هغ 
 خالؿ : 

 التجفيف .  -0
 تحػيمً إلِ هخبِ .  -7

 هاذا ىدسْ العشب عشج تجفيفً ؟ ؟ ) زبيب ( 

  
السخصط الدابق أف السذسر أيزاً  ىدتشتج هغ 

 هثل العشب يحفع بصخيقتيغ :

 

 

 

عغ   التمسيحاتعبخ ت
   غأفكاٌر

 

 

 

 

عغ  التمسيحاتعبخ ت
 السخصط الدابق  

 

 

دتشتج شخؽ حفع ت
 العتب 

 

دسْ العشب ت
 السجفف 

 

 التمسيحات ذارؾ ت
 فْ السشاقذة الرفية   

 

ػضح ها يحجث ت
لمسذسر إذا لع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخؽ حفع  ْوضح
 العشب : 

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

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

 

 

 السرصمح :  ْاكتب

   )                 ( 

 العشب السجفف  
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 التجفيف .  -0
 تحػيمً إلِ هخبِ . -7

 هاذا يحجث لػ بقْ السذسر كسا ٌػ دوف تجفيف؟؟ 

 هغ خالؿ ها سبق ىدتشتج أف العشب والسذسر 

ْ تحفع بصخيقتيغ هغ خالؿ ها سبق  هغ الفػاكً ٌو
 . 

   
 الصساشع ؟؟ ها السجسػعة الغحائية التْ تشتسْ لٍا

 فائجة الصساشع لجدع االىداف  ؼ اذكخ 

ٌل يسكغ أف تبقِ الصساشع شازجة و صالحة 
 لألكل لسجة شػيمة ؟ 

شا أف ىفعل لإلحتفاظ بالصساشع لسجة يهاذا تشرح
 شػيمة ؟؟ 

 لمرػرة التالية :  ؼ اىطخ 

 يجفف 

دتشتج الصخؽ هغ ت
خالؿ ها سبق شخؽ 

 حفع الفاكٍة 

 

 

حكخ السجسػعة ت
الغحائية التْ تشتسْ 

لٍا الصساشع ، و 
سيتٍا لجدع  ٌأ

 االىداف  

 

قتخح شخقًا ت
الستعساؿ الصساشع 

 لسجة شػيمة  

 

التمسيحات دتشتج ت
شخيقة حفع 
 الصساشع  

 

 

 

 

 

 

 

 هاذا يحجث لػ / 

بقْ العشب كسا ٌػ 
دوف استخجاـ أؼ 

 شخيقة لحفطً 

  

 

 

 

فْ يغ هاذا تفعم
 السػقف التالْ : 

ٓخيج بائع فاكٍة أف 
يحفع الفػاكً لسجة 

شػيمة حتِ يدتصيع 
بيعٍا فْ غيخ 

هػاسسٍا ،  هاذا 
 ً أف يفعل ؟؟يتشرح

 

 

 

 

كيفية حفع  ْوضح
الصساشع لسجة شػيمة 

 ف تفدج أدوف 
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ػضح  كيفية ت
 حفع الصساشع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هغ خالؿ الرػرة التػضيحية الدابقة ىدتشتج أف 

 الصساشع تحفع بصخيقة التعميب 

 كيف يدتفيج الشاس هغ هعجػف الصساشع ؟؟

  

  
 هاذا يحجث لألسساؾ إذا خخجت هغ الساء ؟؟ 

هاذا يحجث لألسساؾ إذا بقيت خارج الساء لسجة 
 شػيمة ؟؟ 

 كيف يسكغ حفع األسساؾ لسجة شػيمة ؟؟ 

 إلِ الرػرة التػضيحية :  ؼ اىطخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمسيحات ػضح ت
ها يحجث لألسساؾ 

عشجها تخخج هغ 
الساء ، و تبقِ 

 خارجً لسجة شػيمة  

  

 

 

 

 

 

ػضح الصخيقة ت
السدتخجهة لحفع 

 

 

هاذا يحجث لػ بقيت 
الصساشع لسجة شػيمة 

 دوف تعميب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 /  ْعمم

تفدج األسساؾ عشج 
خخوجٍا هغ الساء 

 لسجة شػيمة 
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بيغ كيفية حفع ت
 األسساؾ  

 

 

سية تعميب ت بيغ ٌأ
 األسساؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ها الصخيقة السدتخجهة لحفع األسساؾ كسا ٌػ 

 هػضح أعالي 

هغ الذكل التػضيحْ الدابق ىدتشتج أف أفزل 
شخيقة لحفع األسساؾ ٌْ التعميب ، بحيث تكػف 

 صالحة ألكل لسجة شػيمة 

 كيف ىعخؼ أف األسساؾ السعمبة صالحة لألكل؟

 شخقًا أخخػ لحفع األسساؾ  ْاقتخح

 أشعسة أخخػ تحفع بصخيقة التعميب  ؼعجد

  
 هغ أٓغ ىحرل عمِ الجبغ ؟؟ 

تِ ٓبقِ الجبغ لسجة شػيمة دوف أف هاذا ىفعل ح

 األسساؾ 

 

 

قتخح شخقًا أخخػ ت
 لحفع األسساؾ  

 

ذارؾ فْ السشاقذة ت
 الرفية  

 

عغ التمسيحات عبخ ت
  غأفكاٌر

 

  

 

دتشتج شخيقة حفع ت
 األجباف   

 

بيغ ها يحجث إذا ت
وضع الجبغ فْ هاء 

 بً سكخ  

 

 

 

 /  ْأكسم

تحفع األسساؾ عغ 
  ---------شخيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العبارة التالية  ْصحح
 / 

الجبغ هغ األشعسة 
  -------   الشباتية

 

 /  ْأكسم

يحفع الجبغ عغ 
 ---------شخيق 
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ػضح كيفية حفع ت
األجباف لسجة 

 شػيمة  

يفدج ؟؟ 

  
 هاذا تدتشتج هغ الذكل الدابق ؟؟ 

 يحفع الجبغ بصخيقة التسميح 

 هاذا يحجث لػ / 

 وضعشا الجبغ فْ هاء بً سكخ 

 أشعسة أخخػ تحفع بصخيقة التسميح ؼعجد

 

 

 

 هاذا يحجث لػ / 

لع ىزع الجبغ فْ 
 الساء السسمح 

 

 

 

هالحطة اجابات 
 التمسيحات

عجد الصخؽ ت
السختمفة لحفع 

 األشعسة 

 السخحمة الثالثة / الكتابة السدتشجة إلى التفكيخ : 

الصخؽ السدتخجهة لحفع األشعسة هع هثاؿ  ْاكتب
 ٓػضح كل شخيقة هغ الصخؽ الدابقة  

 التقؾيؼ الختامي / 

  01ص  7و0حل تجريب 

 نذاط بيتي / 

  01ص 3حل تجريب 
 غمق الجرس /

  ةالرغيخ  ةلعبة الرحفي 
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 ( :  ˣ( أو  )  √إشارة )  يضعأولا / 

 يحفع الجبغ هغ خالؿ وضعً فْ الساء و الدكخ )     (  .0

 يحفع التػت هغ خالؿ تحػيمً إلِ هخبِ )       (  .7

 تحفع الصساشع بصخيقة التعميب )       (  .3

 ٓبقِ الدسظ صالحًا لألكل لسجة شػيمة دوف استخجاـ أؼ شخيقة لحفطً )     (  .1

--------------------------------------------------------  
 :  فيسا يمياإلجابة الرحيحة  ي ر ااختثانياا / 

 ٓتع حفع الديتػف عغ شخيق :  -0

 تحػيمً لسخبِ  -1التجفيف              -3التسميح           -7التعميب             – 0

 

 هغ األشعسة التْ تحفع باستخجاـ التجفيف :  -7
 الصساشع     -1التيغ                    -3المحػـ               -7األسساؾ         -0

 

 جسيع األشعسة التالية تحفع بالتسميح ها عجا :  -3
 هخمل الخيار   -1الديتػف                  -3الجبشة           -7ر       السذس -0

 

 

  

 ورقة عمل 
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 -------التاريخ /  -------اليـؾ / الحرة / األولى  الجرس الخابع / الجياز اليزسي 

 األىجاؼ الدمؾكية : 

 تعخؼ إلِ هفٍػـ عسمية الٍزع . ت

 دتشتج تعخيف عسمية الٍزع .ت

 حمل الجٍاز الٍزسْ إلِ األعزاء التْ ٓتكػف هشٍا . ت

 ػضح همحقات الجٍاز الٍزسْ . ت

 دتشتج الجور الحؼ تقـػ بً همحقات الجٍاز الٍزسْ . ت

 الؾسائل التعميسية : 

 .   lcdالدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل ، جٍاز 

 البشج الختباري  الستظمب الدابق  

سية الغحاء لجدع اإلىداف ت  ػضح ٌأ

 عجد السجسػعات الغحائية ت

عصْ أهثمة عمِ كل هجسػعة هغ ت
 السجسػعات الغحائية الثالثة 

سية الغحاء لجدع اإلىداف .  ْوضح  ٌأ

 .السجسػعات الغحائية الثالثة  ؼعجد

 أهثمة عمِ كل هجسػعة هغ السجسػعات الغحائية الثالثة .  ْاعص

 سي : فتح السؾقف التعمي

 
 هاذا يحجث لمتفاحة بعج تشاولٍا ؟؟ 

 أٓغ تحٌب ؟ 
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 األىجاؼ

 اإلجخاءات
 التقؾيؼ

 التمسيحةدور  ةدور السعمس

تعخؼ هفٍػـ ت
 عسمية الٍزع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دتشتج تعخيف ت
 زع .ٍعسمية ال

 

 السخحمة األولى: خخائط التفكيخ المفغية :  

 أٓغ ٓتع تقصيع الصعاـ ؟

 بعج تقصيعً داخل الفع ؟كيف يربح الصعاـ 

ٌل يدتصيع الجدع اهتراص قصعة تفاح أو المحع 
 كسا ٌْ ؟ لساذا ؟؟ 
 :  التمسيحاتتشفيح نذاط عسمي أماـ 

 تقصيع البدكػيت إلِ قصع صغيخة .

 عرخ ليسػف .

 عريخ الميسػف فْ كيذ البالستيظ و وضعثع 
 البدكػيت السقصع . إضافة

 .   عمِ الكيذ بخفق لزغطا

 ها يحجث . ا يحجث لمبدكػيت و صفِ ه ْالحط

 هغ الشذاط الدابق ؟ يغهاذا تدتشتج

 تحػيل قصع البدكػيت إلِ هػاد بديصة ججًا 

ػ ها يحجث فْ عسمية الٍزع   ٌو

 ندتشتج أف :

تحػيل الصعاـ هغ قصع كبيخة إلِ  عسمية اليزؼ :
 إلِ هػاد بديصة يدٍل اهتراصٍا قصع صغيخة ثع

 

فْ  التمسيحاتذارؾ ت
السشاقذة و عخض 

 األفكار 

 

 

 

ها  لتمسيحات دتشتج ات
 يحجث لمبدكػيت 

 

 

 

 

 

 التمسيحاتدتشتج ت
 تعخيف عسمية الٍزع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عسمية الٍزع  ْعخف
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حمل الجٍاز ت
الٍزسْ إلِ 

األعزاء 
التْ ٓتكػف 

 هشٍا 

 

 

 

 

 

 

 

ػضح ت
وضيفة 
الجٍاز 

 الٍزسْ 

 

 

 

 السخحمة الثانية : السشغسات البيانية / الذكمية 

بعج التعخؼ إلِ تعخيف عسمية الٍزع ، سشعخض أف 
 الجٍاز الحؼ تتع فيً عسمية الٍزع . 

  
الرػرة السػضحة ثع يجيب عغ األسئمة  التمسيحاتتأهل ت

 التْ تميٍا . 

 ها اسع الجٍاز السػضح فْ الرػرة ؟

 لساذا سسْ الجٍاز الٍزسْ بٍحا االسع ؟ 

 اجداء الجٍاز الٍزسْ . ؼعجد

 ها ٌػ أوؿ جدء هغ الجٍاز الٍزسْ ؟

 ها ٌْ وضيفة الجٍاز الٍزسْ ؟؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسْ الجٍاز ت
السػضح فْ 

الرػرة و ٓػضح 
 سبب التدسية 

 

 

عجد أجداء القشاة ت
 الٍزسية   

 

 

 

ػضح الػضيفة ت
الخئيدة لمجٍاز 

 الٍزسْ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 /  ؼ فدخ 

تدسية الجٍاز 
 الٍزسْ بٍحا االسع 

 

 

 

أجداء الجٍاز  ؼعجد
 الٍزسْ 

 

 /  ْأكسم

وضيفة الجٍاز 
  -------الٍزسْ 

( 03حل ىذاط )
فْ الكتاب  70ص

 السجرسْ 
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ػضح ت
همحقات 
الجٍاز 

 الٍزسْ 

 عخض صػرة لسمحقات الجٍاز الٍزسْ  

  
 الرػرة الدابقة  تمسيحاتتأهل الت

 ها اسع العزػ السذار إليً ؟؟ 

 ها ٌْ وضيفة الغجد المعابية ؟؟ 

 هاذا تفخز الغجد المعابية ؟؟

سية المعاب ؟؟   ها ٌأ

إذا الغجد المعابية تفخز المعاب الحؼ يعسل عمِ تخشيب 
 الصعاـ داخل الفع حتِ يدٍل ٌزسً و بمعً . 

 

 

 

 

 

 

 التمسيحاتذارؾ ت
فْ السشاقذة و 
 عخض األفكار 

 

 

 

 

دتشتج ت
سية الغجد  ٌا

 المعابية

سية الغجد  ْوضح ٌأ
 المعابية 

 

 

 هاذا يحجث لػ ؟؟ 

تعصمت الغجد المعابية 
 عشج االىداف 

 

ا فْ القشاة   لكغ ٌشاؾ أيزًا أعزاء أخخػ لع ٓتع ذكٌخ
 الٍزسية .

 الرػرة التالية :  ؼ اىطخ 

  

 

 التمسيحاتذارؾ ت
 فْ الشقاش 

 

 

 

 

 

سية البشكخياس  ها ٌأ
 فْ جدع االىداف ؟ 

 

هاذا يحجث لػ تعصل 
 البشكخياس ؟ 
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 هاذا تدسِ ٌحي األجداء ؟؟ 

 هاذا يذبً البشكخياس ؟؟

 ها ٌْ وضيفة البشكخياس فْ الجدع ؟؟ 

سية ت ػضح ٌأ
البشكخياس فْ 

 الجدع 

  

 ها وضيفة الكبج فْ جدع االىداف ؟؟

 هاذا ىدسْ كاًل هغ : الكبج ، البشكخياس و الغجد المعابية ؟؟ 

لساذا سسيت الكبج ،البشكخياس و الغجد المعابية بسمحقات 
 الجٍاز الٍزسْ ؟؟

 ىدتشتج أف : 

همحقات الجٍاز الٍزسْ تفخز هػاد تداعج فْ عسمية 
 الٍزع . 

هاذا ىدسْ كاًل هغ القشاة الٍزسية و همحقات الجٍاز 
الٍزسْ ؟؟ 

 
 

 

سية الكبج ت ػضح ٌا
 لجدع االىداف 

 

عجد همحقات ت
 الجٍاز الٍزسْ 

 

فدخ سبب ت
 التدسية 

 

 

( 1حل ىذاط )
فْ الكتاب  77ص

 السجرسْ 

 

ها العزػ الحؼ يذبً 
ورقة الذجخ و ٓشطع 
ىدبة الدكخ فْ الجـ 

(--------) 

 

 

 /  ْأكسم

ٓتكػف الجٍاز 
-----الٍزسْ هغ 

----و  ------
------------ 
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 السخحمة الثالثة : الكتابة السدتشجة إلى التفكيخ  

 الججوؿ التالْ :  ْأكسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمسيحاتكسل الت
 الججوؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هالحطة صحة الحل 

 نذاط بيتي :  

 . 37حل تجريب الكتاب ص

 
 غمق الجرس :

 األلغاز .  ةلعبة بائع
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 الفخاغ :  يأكسمأولا / 

 .---------------و  ----------------الجٍاز الٍزسْ هغ ٓتكػف  .0
 عمِ تخشيب الصعاـ داخل الفع . ---------------------تداعج  .7
ٌػ تحػيل الصعاـ هغ قصع كبيخة إلِ قصع  ----------------------- .3

 صغيخة إلِ هػاد بديصة يدٍل اهتراصٍا .
 .  --------------------------ٓتع تقصيع الفع داخل   .1

 ______________________________________________ 
 :  يعممثانياا / 

 لساذا ال يدتصيع الجدع ٌزع الصعاـ كسا ٌػ ؟؟؟ 

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

 ______________________________________________ 
 في الرؾرة : األجداء السذار إلييا  ياكتبثالثاا / 

 

 

 

 

 

 

 ورقة عمل 
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 ---------التاريخ /  --------اليـؾ / الحرة / الثانية الجرس الخابع / الجياز اليزسي

 
 األىجاؼ الدمؾكية : 

 تتبع رحمة الصعاـ داخل الجٍاز الٍزسْ . ت -0
 دتشتج هخاحل عسمية الٍزع األربعة . ت -7

  

 

 الؾسائل التعميسية : 

 .  lcdالدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل ، جٍاز 

 البشج الختباري  الستظمب الدابق

 

 ػضح دور همحقات الجٍاز الٍزسْ ت

 عجد أجداء الجٍاز الٍزسْ ت

 

 دور همحقات الجٍاز الٍزسْ  ْوضح

 

 

 

 فتح السؾقف التعميسي : 

 لعبة قصف الثسار .

 الجٍاز الحؼ يعسل عمِ ٌزع الصعاـ . 

 الغجد التْ تفخز المعاب الحؼ ٓخشب الصعاـ . 

 

 

 أجزاء الجهاز الهضمً 



013 
 

 األىجاؼ
 الجخاءات

 التقؾيؼ
 ةالتمسيحدور  دور السعمسة

 السخحمة األولى : خخائط التفكيخ المفغية :  

 أٓغ تبجأ رحمة الصعاـ ؟ 
  ها ٌػ العزػ السدؤوؿ عغ تقصيع

 الصعاـ؟ ؟ 
  المداف فْ عسمية الٍزع ؟ها فائجة 
  أٓغ ٓحٌب الصعاـ بعج تقصيعً داخل

 الفع ؟ 
  أٓغ ٓحٌب الصعاـ بعج وصػلً لألهعاء

 الجقيقة ؟؟
  هاذا يحجث لمصعاـ فْ األهعاء الغميطة

 ؟؟
  أٓغ تشتٍْ رحمة الصعاـ ؟؟ 

 

فْ تمسيحات ذارؾ الت
 السشاقذة 

 

 

عغ  تمسيحاتعبخ الت
األفكار السػجػدة 

 لجٍٓع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السخحمة الثانية : السشغسات الذكمية : 

 عخض هقصع فيجٓػ ٓػضح رحمة الصعاـ 

 فْ كل هخحمة عمِ حجا تمسيحاتثع هشاقذة ال

 عخض الرػرة التالية : 

  
  هاذا يحجث داخل الفع ؟ 
 ها فائجة المداف ؟ 
  لساذا ٓتع هدج الصعاـ بالمعاب ؟؟ 

  

 

فْ  تمسيحاتذارؾ الت
 السشاقذة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هالحطة تفاعل 
 تمسيحاتال
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سية الفع ت ػضح ٌأ
 فْ عسمية الٍزع 

السخحمة األولِ عمِ الشحػ  التمسيحاتمخز ت
 التالْ : 

ٓتع تقصيع الصعاـ و شحشً بػاسصة األسشاف ، ثع 
 ٓتع تخشيبً بالمعاب و تقميبً بالمداف . 

ػضح ها يحجث ت
 لمصعاـ داخل الفع 

 بيغ فائجة المداف ت

هاذا يحجث لػ فقج 
االىداف جسيع أسشاىً 

 ؟؟ 

 

سية المعاب  ْوضح  ٌأ

 

 

 

 

 

 

فدخ ها يحجث ت
لمصعاـ بعج وصػلً 

 السخؼء 

 :  تمسيحةتأهمٍا التعخض الرػرة التالية ، ل

  
 أٓغ ٓحٌب الصعاـ عشج وصػلً البمعـػ ؟

 ها ٌْ وضيفة السخؼء ؟؟ 

 هاذا يحجث لػ ؟؟ 

ٓشدؿ إلِ السخؼء تػقف الصعاـ فْ البمعػـ ولع 
 ؟؟

 عخض الرػرة التالية : 

  

 

 

بيغ ها يحجث ت
لمصعاـ عشج وصػلً 

 البمعػـ 

 

 

 تمسيحاتعخض الت
حػؿ الشتائج  غأفكاٌر

الستختبة عمِ اىدجاد 
 البمعػـ 

 

  

 

دور البمعػـ  ْوضح
 فْ عسمية الٍزع 

 

 

 

العبارة التالية  ْصحح
 : 

يقـػ البمعـػ بجفع 
 الصعاـ إلِ السعجة

 

ػضح دور السعجة ت
 فْ ٌزع الصعاـ 

 

ها ٌْ السحصة الثاىية لخحمة الصعاـ بعج هخوري 
 بالسخؼء ؟؟ 

 لساذا ٓبقِ الصعاـ لفتخة داخل السعجة ؟؟ 

 إلِ هاذا ٓتحػؿ ؟؟ 

  

ػضح الفائجة هغ ت
بقاء الصعاـ لفتخة 

 داخل السعجة 

 هغ أىا ؟؟  

يسكث فْ الصعاـ 
حتِ ٓتع ٌزسً 

 وتحػيمً إلِ سائل 
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سية األهعاء ت بيغ ٌأ
الجقيقة فْ عسمية 

 الٍزع 

 

 

 

 أٓغ ٓحٌب بعج ذلظ ؟؟ 

  
 هاذا يحجث لمصعاـ داخل السعاء الجقيقة ؟؟ 

ٌشاؾ أعزاء تفخز هػاد تداع دفْ عسمية 
 الٍزع ، ها ٌْ ؟؟ 

 ) الكبج و البشكخياس ( 

إذًا : ٓتع اهتراص الجدء السفيج هغ الصعاـ 
 داخل األهعاء الجقيقة . 

 أٓغ ٓحٌب الصعاـ بعج اهتراص الفائجة هشً ؟؟ 

 عخض صػرة األهعاء الغميطة : 

  
 هاذا يحجث لمصعاـ الحؼ لع ٍٓزع ؟؟؟ 

ىدتشتج أف ها تبقِ هغ الصعاـ دوف ٌزع ٓحٌب 
 لألهعاء الغميطة حيث يستز هشً  

 

 

 

 

 

 

 

 

بيغ ها يحجث ت
لمصعاـ داخل 

 األهعاء الجقيقة 

 

 

 

 

فْ  تمسيحاتذارؾ الت
 عخض األفكار 

 

 (----------  ) 

 

 

 

 

أقػـ باهتراص 
 الفائجة هغ الصعاـ 

 (---------- ) 

 

 

 

دور الكبج و  ْوضح
البشكخياس فْ عسمية 

 الٍزع 

بيغ ها يحجث ت
لمصعاـ فْ األهعاء 

 الغميطة 

 

 

 الساء و اإلبقاء عمِ الفزالت الرمبة ؟؟ 

هاذا يحجث لمفزالت الرمبة بعج اهتراص 
 الساء هشٍا ؟؟ 

ػضح ها يحجث ت
لمصعاـ عشج وصػلً 

 لألهعاء الغميطة 

هاذا يحجث لػ اىدجت 
 فتحة الذخج ؟؟ 
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إذًا تشتٍْ رحمة الصعاـ بخخوج الفزالت هغ 

 فتحة الذخج . 

 

دتشتج هخاحل عسمية ت
 الٍزع 

 التفكيخ:  السخحمة الثالثة: الكتابة السدتشجة غمى

 عسمية الٍزع فْ أربعة هخاحل :  ْلخر

 

 تقؾيؼ ختامي :

 ها يحجث لمصعاـ فْ كل هغ :  ْاكتب

  ------------------------الفع : 

  ----------------------السعجة : 

  ----------------األهعاء الجقيقة : 
 نذاط بيتي : 

  71حل تجريب الكتاب ص 

 

ع األفكار ت مخز ٌأ
 التْ تع التػصل لٍا 

 

هالحطة كتابات 
  تمسيحات ال
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 الجور الحي تقـؾ بو كل مؽ األعزاء التالية :  يكتباأولا / 

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

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

  _____________________________________________ 

 

 العبارات  التالية :  يصححثانياا / 

  -----------------------------يقػـ السخؼء بجفع الصعاـ إلِ البمعػـ  .0

  --------------------ٓتع تحػيل الصعاـ إلِ سائل داخل األهعاء الغميطة  .7

  -------------------------هالح داخل السعجة ٓتع اهتراص الساء و األ .3

  --------------------------ٓشتقل الصعاـ هغ الفع إلِ السخؼء هباشخًة  .1

 

 

 

 ورقة عمل 
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 ---------التاريخ /  --------اليـؾ / الحرة / الثالثة الجرس الخابع / الجياز اليزسي

 

 األىجاؼ الدمؾكية : 

 ػضح األسشاف المبشية عشج األشفاؿ .ت -0
 قدع  األسشاف الجائسة عشج االىداف البالغ . ت -7
 دتشتج أف األجٍدة الٍزسية هختمفة عشج األىػاع السختمفة هغ الحيػاىات . ت -3

 

 الؾسائل التعميسية : 

 .  lcdالدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل ، جٍاز 

 البشج الختباري  الستظمب الدابق

 

 ػضح دور الفع فْ عسمية ٌزع الصعاـ  ت

 

 دور الفع فْ عسمية ٌزع الصعاـ   ْوضح

 

 

 
 فتح السؾقف التعميسي : 

 هغ أىا ؟؟

 أقػـ بتقصيع الصعاـ و شحشً ؟؟ 

 الجٍاز الٍزسْ و ٌْ عغ هػضػع األسشاف .اليـػ سشكسل آخخ حرة فْ  
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 األىجاؼ

 الجخاءات
 التقؾيؼ

 التمسيحة دور  ةدور السعمس

 

 السخحمة األولى : خخائط التفكيخ المفغية : 

 ها ٌْ وضيفة األسشاف ؟؟ -0
 ٌل جسيع األسشاف ىفذ الشػع ؟؟  -7
ها الفخؽ بيغ أسشاف االىداف البالغ و  -3

 أسشاف الصفل الرغيخ ؟؟ 
 ها ٌػ عجد أسشاف االىداف البالغ ؟؟  -1
 ها ٌػ عجد أسشاف الصفل الرغيخ ؟؟  -1
 هاذا تدسِ أسشاف االىداف البالغ ؟؟  -6
 هاذا تدسِ أسشاف الصفل الرغيخ ؟؟   -ٚ

السذاركة فْ السشاقذة 
 الرفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السخحمة الثانية : السشغسات البيانية / الذكمية .  

 بعج أسشاىظ ؟؟  ٌْل قست

ٌل عجد أسشاف االىداف البالغ ىفذ عجد أسشاف 
 الصفل الرغيخ ؟؟ 

 عخض صػر هختمفة وعج األسشاف فْ كل صػرة . 

  
 لسغ األسشاف فْ الرػرة األولِ ؟؟

 لسغ األسشاف فْ الرػرة الثاىية ؟؟ 

أسشاف االىداف البالغ أكثخ هغ  ىدتشتج أف عجد
 أسشاف الصفل الرغيخ .  

 

 

 

 

األسشاف  التمسيحاتعج ت
 فْ الرػرتيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هالحطة تفاعل 
  التمسيحات
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ػضح األسشاف ت
 المبشية عشج األشفاؿ 

صػرة  عخض صػرة أسشاف شفل صغيخ ، تأهلِ 
 أسشاف الصفل . 

  
 كع عجد األسشاف ؟؟ 
 كع عجد القػاشع ؟؟ 

 لسا سسيت القػاشع بٍحا االسع ؟؟ 
 كع عجد األىياب ؟؟ 

 ها ٌْ وضيفة األىياب ؟؟ 
 كع عجد األضخاس ؟؟ 

 ها ٌْ وضيفة األضخاس ؟ 
 ٌل تبقِ أسشاف الصفل برػرة دائسة ؟؟ 

 هاذا تدسِ ؟؟ 
 لساذا سسيت األسشاف المبشية بالسؤقتة ؟؟ 

 

حجد لسغ األسشاف فْ ت
 كل هغ الرػرتيغ 

 

 

قدع األسشاف إلِ ت 
أجدائٍا هع بياف سبب 

تدسية كل جدء و 
 وضيفتً 

 

 

بيغ سبب تدسية ت
األسشاف المبشية 

 بالسؤقتة . 

 

 

 

 

 

حل تجريب الكتاب  
  76ص  0رقع 

 

 

 :  ؼ فدخ 

سسيت األسشاف المبشية 
 بالسؤقتة 

 

 عشجها تتغيخ األسشاف : 
 ؟؟  التْ تطٍخها ىػع األسشاف 

 شػيمة أـ قريخة ؟؟  ٌل تبقِ لفتخة

 الرػرة التالية :: ْتأهم

ذارؾ فْ عخض ت
 األفكار

هالحطة هذاركة 
 التمسيحات

قدع  األسشاف ت
الجائسة عشج االىداف 

 البالغ 

 

 

  
 هاذا حجث لألسشاف عشجها كبخ االىداف ؟؟ 

 ٌل بقيت بشفذ العجد ؟؟ 

ذارؾ فْ السشاقذة ت
 الرفية 

 

 ػضح سبب التدسية ت

 

حل تجريب الكتاب 
  72ص 

 

 

 :  ؼ فدخ 
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دتشتج أف األجٍدة ت
الٍزسية هختمفة 

عشج األىػاع السختمفة 
 هغ الحيػاىات

 

 

 

 كع عجد األضخاس ؟؟ 

 كع عجد األىياب ؟؟ 

 كع عجد القػاشع ؟؟ 

 كع أصبح السجسػع ؟؟ 

 لساذا سسيت باألسشاف الجائسة ؟؟ 

 هاذا يحجث لألسشاف الجائسة إذا تداقصت ؟؟ 

 . 74فتح الكتاب السجرسْ ص

إلِ األجٍدة الٍزسية عشج الحيػاىات  ؼ اىطخ 
 السػجػدة فْ الرػرة ؟؟ 

 ؟؟  يغهاذا تالحط

 ة الٍزسية عشج الحيػاىات هختمفة األجٍد 

 

بيغ الشتائج الستختبة ت
عمِ تداقط األسشاف 

 الجائسة  

 

دتشتج االختالؼ ت 
بيغ األجٍدة الٍزسية 

 عشج الحيػاىات 

اختالؼ األجٍدة 
الٍزسية عشج 

 الحيػاىات 

 

 

 السخحمة الثالثة : الكتابة السدتشجة إلى التفكيخ : 

 بيغ األسشاف المبشية و السؤقتة  ْقارى

 التقؾيؼ الختامي : 

  -----------األسشاف المبشية  ؼعجد

  ----------األسشاف السؤقتة  ؼعجد
 نذاط بيتي : 

  78حل تجريب الكتاب ص
 غمق الجرس : 

 . ةالرغيخ  ةلعبة الرحفي

قارف بيغ األسشاف ت
 المبشية و السؤقتة .  

هالحطة كتابات 
 . التمسيحات
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 التالية في الرؾرة : قاـ ما يذيخ إليو كل رقؼ مؽ األر  يكتباأولا / 

   
  --------------وعجدٌا عشج الصفل  -------------( يذيخ إلِ 0رقع ) 

  --------------وعجدٌا عشج الصفل  -------------( يذيخ إلِ 7رقع ) 

 --------------وعجدٌا عشج االىداف البالغ           

  --------------وعجدٌا عشج الصفل  --------------( يذيخ إلِ 3رقع )

 ___________________________________________________________ 
 ماذا يحجث لؾ ؟؟ ثانياا / 

 تداقصت األسشاف المبشية 

0- -------------------------------------------  

 تداقصت األسشاف الجائسة

7- ------------------------------------------   

 

 

 

 

 ورقة عمل 
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 --------التاريخ /  ------اليـؾ / ٔالحرة /  الجياز اليزسي و سالمتو الجرس الخامذ /

 
 األىجاؼ الدمؾكية : 

 دتشتج السذكالت التْ تريب الجٍاز الٍزسْ  .ت -0
 قتخح شخقًا لمسحافطة عمِ صحة الجٍاز الٍزسْ  . ت -7
 دتشتج صفات الغحاء الرحْ . ت -3

 

 الؾسائل التعميسية : 

 .  lcdالدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل ، جٍاز 

 البشج الختباري  الستظمب الدابق

 

 ػضح الجٍاز السدئػؿ عغ عسمية الٍزع ت

 عجد هجسػعة هغ األشعسة السفيجة ت

 عجد هجسػعة هغ األشعسة الزارة    ت

 

 ها الجٍاز السدئػؿ عغ عسمية الٍزع ؟؟ 

 هجسػعة هغ األشعسة السفيجة .    ؼعجد

 هجسػعة هغ األشعسة الزارة . ؼعجد

 

 
 فتح السؾقف التعميسي : 

 عرف ذٌشْ 

 

 

 اليػـ سيكػف درسشا بعشػاف هذكالت الجٍاز الٍزسْ . 

 

النتائج المترتبة عن 

 الطعام الضار 
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 األىجاؼ
 الجخاءات

 التقؾيؼ
 تمسيحةدور ال دور السعمسة

 

 السخحمة األولى : خخائط التفكيخ المفغية : 

 .  30هشاقذة فْ صػرة الكتاب ص

 فْ الرػرة ؟؟  ٓغهاذا تذاٌج -0
 هاذا تفعل الصبيبة ؟؟  -7
 بألع فْ أسشاىظ ؟؟  ٌْل سبق و أف شعخت -3
 لساذا ذٌب ٌحا الصفل إلِ شبيب األسشاف ؟؟  -1
 شخقًا لمسحافطة عمِ األسشاف سميسة .  ْاقتخح -1
 ها سبب تدػس األسشاف ؟؟  -6
هجسػعة هغ األهخاض التْ يسكغ أف تريب  ْسس -2

 الجٍاز التشفدْ ؟؟ 

 

 تمسيحاتذارؾ الت
فْ عخض 

 األفكار 

 

قتخح شخؽ ت
لمسحافطة عمِ 

 األسشاف  

 

ػضح أسباب ت
 تدػس األسشاف   

هالحطة تفاعل 
 التمسيحات

فْ  غوهذاركتٍ
 الشقاش

دتشتج السذكالت ت
التْ تريب 

 الجٍاز الٍزسْ  

 

  . 

 

 

 

 

 

: السخحمة الثانية : السشغسات البيانية / الذكمية

   
 فْ الرػرة ؟؟  ٓغهاذا تذاٌج

 ها الشتيجة الستختبة عمِ االفخاط فْ الصعاـ ؟؟ 

 ها السخض الشاتج عغ االفخاط فْ الصعاـ ؟؟ 

 هاذا يحجث عشج زيادة الػزف بذكل كبيخ ؟؟ 

 الصفل فْ الرػرة ؟؟ يغ بساذا تشرح

ػضح الشتائج ت
الستختبة عمِ 

فخاط فْ اإل
الصعاـ و الحمػؿ 

 السقتخحة 

 

 

 

 

 

 

ها الشتائج 
الستختبة عمِ 
االفخاط فْ 
 الصعاـ ؟؟ 
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قتخح شخقًا ت
حافطة لمس

عمِ صحة 
الجٍاز 

 الٍزسْ. 

 
 إلِ الرػرة :  ؼ اىطخ 

 هسا يعاىْ ٌحا الصفل ؟؟ 

 لساذا أصيب بتدػس األسشاف ؟؟ 

 لتجشب االصابة بٍحا السخض ؟؟  يغهاذا تفعم

 ػس األسشاف ؟؟ ج الستختبة عمِ تدها الشتائ

 

ػضح أسباب ت
تدػس األسشاف 

و الشتائج 
 الستختبة عميٍا 

 

أسباب  ْوضح
 تدػس األسشاف 

 

 

 

ها الشتائج 
الستختبة عمِ 

 تدػس األسشاف 

 

 
 هاذا ٓؤلع الػلج فْ ٌحي الرػرة ؟؟ 
 لساذا تؤلسً هعجتً لٍحي الجرجة ؟؟ 

 لتجشب عدخ الٍزع ؟؟  يغهاذا تفعم

 
 

 هسا يعاىْ الػلج فْ الرػرة الخابعة ؟ 

  

 

ػضح أسباب ت
 عدخ الٍزع 

 

 

قتخح حاًل ت
لسذاكل عدخ 

 الٍزع  

 

 

 

 

 

 

 3حل تجريب 
  37ص 

 

حاًل  ْاقتخح
لتجشب عدخ 

 الٍزع 
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 الصفل ؟؟  يغبساذا تشرح

إذًا هسا سبق ىدتشتج أف السذكالت التْ تريب الجٍاز 
 الٍزسْ ٌْ عمِ الشحػ التالْ 

 
 

 عخض هجسػعة هغ األغحية : 

 

ػضح أسباب  ت
الشقز الذجٓج 

 فْ الػزف  

 

 

دتشتج ت
السذكالت التْ 
تريب الجٍاز 

 الٍزسْ 

 

 

 

 

 

ر وجبة اختت
صحية هغ 

الػجبات 
 السػجػدة أهاهً 

 

 ْاكتب 
السذكالت 

التْ تريب 
الجٍاز 

 الٍزسْ 

 

 

 

 

 

 

 

هالحطة 
اجابات 

 لتمسيحاتا
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دتشتج صفات ت
 الغحاء الرحْ

 هجسػعة هغ السجسػعات الدابقة : ؼ ر ااخت

 ها الدبب وراء اختيارؾ لٍحي السجسػعة ؟؟ 

 هجسػعة أخخػ هغ السجسػعات الدابقة ؟  ؼ ر الساذا لع تخت

 دتشتج صفات الغحاء الرحْ : ىإذا 

      

 

 التمسيحاتػضح ت
سبب اختيار 

 الػجبة  

 

 

 

دتشتج صفات ت
 الغحاء الرحْ

 

( 1حل ىذاط )
  31ص

 

 

 

 

( 6حل ىذاط )
 31ص 

 

 

  

 السخحمة الثالثة : الكتابة السدتشجة إلى التفكيخ :

السذكالت التْ تػاجً الجٍاز الٍزسْ و الصخؽ  ْاكتب
 السقتخحة لعالجٍا . 

 ها صفات الغحاء الحؼ يجب تشاولً ؟؟
 التقؾيؼ الختامي : 

  31( ص 7حل تجريب الكتاب رقع )
 الشذاط البيتي : 

هجسػعة هغ الدمػكيات التْ تحافع عمِ صحة الجٍاز  ْاكتب
 الٍزسْ .
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 الجابة الرحيحة :   ي ر ااختأولا / 

 العبارة الرحيحة هغ العبارات التالية ٌْ :  - أ
تع بشطافة الفع و األسشاف  -0  ٌأ
 أكدخ األشياء الرمبة بأسشاىْ  -7
 أكثخ هغ تشاوؿ الجٌػف  -3
 أكثخ هغ شخب السذػبات الغازية  -1

 

 هغ صفات الغحاء الرحْ :  - ب
 همػث  -0
 لً رائحة كخيٍة  -7
 غيخ هشػع  -3
 ىطيف   -1

 ______________________________________________ 

 حالا لمسذكالت التالية : ياقتخحثانياا / 

 أهجج يعاىْ هغ تدػس فْ األسشاف  -0

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

خ يعاىْ هغ الدسشة  -7  زٌا

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

 راهد يعاىْ هغ عدخ الٍزع  -3

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

 

 ورقة عمل 
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 --------التاريخ /  ------اليـؾ / الحرة / األولى الجرس الدادس / الجياز التشفدي

 
 األىجاؼ الدمؾكية : 

 حمل الجٍاز التشفدْ إلِ أجداءي   .ت -0
سية الجٍاز التشفدْ  . ت -7  ػضح ٌأ
سية القفز الرجرؼ . ت -3  دتشتج ٌأ

 

 الؾسائل التعميسية : 

 .   lcdالدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل ، جٍاز 

 

 البشج الختباري  الستظمب الدابق

 

 ػضح الجٍاز السدئػؿ عغ عسمية الٍزع ت

 ػضح كيفية دخػؿ الٍػاء إلِ الجدع . ت

 

 ها الجٍاز السدئػؿ عغ عسمية الٍزع ؟؟ 

 كيف ٓجخل الٍػاء لجدع االىداف ؟؟  ْوضح

 

 
 فتح السؾقف التعميسي : 

ثع إخخاج الشفذ هغ الفع هع  1-0عمِ شكل قاشخات هع أخح ىفذ عسيق همئ الرجر هع العج هغ  اتاصصفاؼ التمسيح
 .  1-0العج هغ 

 اليػـ سيكػف عشػا الجرس ٌػ الجٍاز التشفدْ .
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 األىجاؼ
 الجخاءات

 التقؾيؼ
 تمسيحةدور ال ةالسعمس دور

 

 السخحمة األولى : خخائط التفكيخ المفغية : 

 بشاًء عمِ الشذاط الدابق : 

 هاذا يحجث عشج أخح ىفذ عسيق ؟؟  -0
 هاذا يحجث عشج خخوج الٍػاء ؟؟  -7
 ها اسع الجٍاز الحؼ ٓشطع عسمية التشفذ ؟؟  -3
 هسا ٓتكػف الجٍاز التشفدْ ؟؟  -1
 ها ٌْ وضيفة الجٍاز التشفدْ ؟؟  -1

فْ  تمسيحاتذارؾ الت
 عخض األفكار 

هالحطة هذاركة 
 غو تفاعمٍ لتمسيحاتا

حمل الجٍاز ت
الٍزسْ إلِ 

 أجداءي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السخحمة الثانية : السشغسات الذكمية : 

تعخفشا فْ الحرز الدابقة أف عسمية الٍزع تتع فْ 
 الجٍاز الٍزسْ . 

و كحلظ ىدتشتج عسمية التشفذ تتع داخل الجٍاز 
 التشفدْ : 

 الرػرة التالية :  ؼ اىطخ 

  
 ها ٌػ أوؿ جدء فْ الجٍاز التشفدْ ؟ 

 جيجَا إلِ أجداء الجٍاز التشفدْ ::  خؼ اىط

ها ٌػ العزػ السذتخؾ بيغ الجٍاز التشفدْ و الجٍاز 
 األجداء األخخػ :   ؼالٍزسْ ؟؟ عجد

 

 

 

 التمسيحاتتأهل ت
 الرػرة 

 

 

ػضح الجٍاز ت
السدؤوؿ عغ عسمية 

 التشفذ 

 

 

حمل أجداء الجٍاز ت
 التشفدْ 

( ص 0حل تجريب )
فْ الكتاب  32

 السجرسْ 

 

 

 

 

 هغ أىا ؟؟ 

حمقة الػصل بيغ 
الجٍازيغ التشفدْ و 

 الٍزسْ 
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سية ت ػضح ٌأ
 الجٍاز التشفدْ 

 ـ بً الجٍاز التشفدْ ؟؟ ها الجور الحؼ يقػ 

] تدويج جدع االىداف باألكدجيغ و إخخاج ثاىْ أكيج 
 الكخبػف و ٌػ هٍع لحياة االىداف [ 

 

بيغ العزػ ت
ؾ بيغ السذتخ 

الجٍازيغ التشفدْ و 
 الٍزسْ

  

سية ت دتشتج ٌأ
 القفز الرجرؼ 

زغط قمياًل ، تو  اعمِ صجٌرٓجٌا زع ت تمسيحةكل 
؟؟  يغهاذا تمسد

 
 ها ٌْ ٌحي العطاـ ؟؟ 

 هاذا ٓػجج داخل تجػيف عطاـ القفز الرجرؼ ؟؟ 

 هاذا تفعل ٌحي العطاـ ؟؟ 

 دتشتج ؟؟ ىهاذا 

فْ  تمسيحاتذارؾ الت
 السشاقذة 

 

 

 

سية القفز ت دتشتج ٌأ
 الرجرؼ 

 أٓغ تػجج الخئتاف ؟؟ 

 

 

 

 

 

 هاذا يحجث لػ ؟؟ 

ال ٓػجج قفز صجرؼ 
 يحيط بالخئتيغ 

 

 :السخحمة الثالثة : الكتابة السدتشجة إلى التفكيخ
ع األفكار التْ تػصمت إليٍا فْ ٌحا  ْلخر ٌأ

 السػضػع : 

 
 التقؾيؼ الختامي : 

 أجداء الجٍاز التشفدْ :  ْاكتب

 نذاط بيتي : 

سية الجٍاز التشفدْ :  ْوضح  ٌأ

 التمسيحات  مخزت
ع األفكار التْ  ٌأ

 إليٍا  غتػصم

هالحطة كتابات 
  التمسيحات
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 األجداء السذار إلييا في الرؾرة التالية :  ياكتب /أولا 

   
 

______________________________________________ 
 السرظمح العمسي :  ياكتب /ثانياا 

 ( الجٍاز السدؤوؿ عغ تشطيع عسمية التشفذ .  --------------)  -0
 ( العطاـ التْ تقـػ بحساية الخئتاف .  -------------)  -7

 

 

 

 

 ورقة عمل 
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 --------التاريخ /  ------اليـؾ / الحرة / الثانية الدادس / الجياز التشفديالجرس 

 
 األىجاؼ الدمؾكية : 

 تتبع رحمة الٍػاء عبخ الجٍاز التشفدْ    .ت -0
 دتشتج آلية التشفذ هغ التجخبة السعصاة  . ت -7
 دتشتج اختالؼ أجٍدة التشفذ عج األىػاع السختمفة هغ الحيػاىات .ت -3

 

 الؾسائل التعميسية : 

 .   lcdالدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل ، جٍاز 

 

 البشج الختباري  الستظمب الدابق

 

 ػضح الجٍاز السدئػؿ عغ عسمية التشفذ ت

سية الجٍاز التشفدْ . ت  ػضح ٌأ

 

 ها الجٍاز السدئػؿ عغ عسمية التشفذ ؟؟ 

 دور الجٍاز التشفدْ  لجدع االىداف ؟؟  ْوضح

 

 
 فتح السؾقف التعميسي : 

 تعمع بشائْ : 

تعخفشا فْ الحرة الدابقة عمِ أجداء الجٍاز التشفدْ ، اليـػ سشتعخؼ عمِ وضيفة كل جدء هغ أجداء الجٍاز التشفدْ ، 
 وكحلظ سشتعخؼ عمِ ألية التْ تتع بٍا عسمية التشفذ . 
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 األىجاؼ
 الجخاءات

 التقؾيؼ
 التمسيحةدور  ةدور السعمس

 

 السخحمة األولى : خخائط التفكيخ المفغية : 

 ها ٌْ وضيفة األىف ؟؟  -0
داخل األىف فْ  ٌْل سبق و أف ىطخت -7

 ؟؟  السخآة ؟؟ هاذا الحطتِ 
 ها دور البمعـػ فْ عسمية التشفذ ؟؟  -3
 ها ٌػ الجور الحؼ تقػـ بً الحشجخة ؟؟  -1
سية الخئتاف ؟؟   ْوضح -1  ٌأ

فْ  تمسيحاتذارؾ الت
السشاقذة و عخض 

 األفكار

هالحطة تفاعل 
 فْ الشقاش تمسيحاتال

  

تتبع رحمة الٍػاء ت
 عبخ الجٍاز التشفدْ    

 السخحمة الثانية : السشغسات الذكمية : 

عخض هقصع فيجٓػ ٓبيغ رحمة الٍػاء فْ الجٍاز 
 التشفدْ.

بعس الٍػاء ، كيف دخل  ْفسظ و استشذق ْأغمق
 الٍػاء ؟؟ 

  
 ؟؟  ٓغفْ السخآة إلِ األىف هاذا تجج ْإذا ىطخت

 شعيخات( ها الفائجة هغ وراء ٌحي الذعيخات ؟؟ )
أف ٌحي الذعيخات تٍسل كالسرفاة  يغٌل تعمس

لمٍػاء الجاخل إلِ األىف ، أؼ أىٍا تقـػ بتشقية 
 الٍػاء الجاخل لجدع االىداف . 

 داخل األىف ؟؟  هاذا ٓػجج أيزاً 

دتشتج الفائجة هغ ت
الذعيخات السػجػدة 

 فْ األىف 

 

 

 

 

 

سية الدائل ت ػضح ٌأ
السخاشْ السػجػد 

 فْ األىف

هالحطة إجابات 
 .  اتالتمسيح

 

 

 

 

 

 هاذا يحجث لػ ؟؟ 

ال تػجج شعيخات 
 داخل األىف ؟؟ 

 

 

ال ٓػجج سائل هخاشْ 
 فْ األىف ؟؟
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 ها وضيفة ٌحا الدائل السخاشْ ؟؟  

 ) يقػـ بتخشيب الٍػاء الجاخل لمجدع ( 

 ىدتشتج : 

أف األىف يقـػ بتشقية و تخشيب الٍػاء الجاخل 
 لمجدع . 

 

دتشتج الجور الحؼ ت
يقػـ بً األىف فْ 

 عسمية التشفذ 

أٍٓسا أفزل هع ذكخ 
 الدبب ؟؟ 

دخػؿ الٍػاء إلِ 
الجدع عغ شخيق 
غ األىف أـ دخػلً ع

شخيق الجدع ؟؟ و 
 لساذا 

 إلِ الجدء التالْ إلِ الجٍاز التشفدْ ؼ اىطخ 

  
يعتبخ البمعػـ عزػ هذتخؾ بيغ جٍازيغ ، ها ٌسا 

 ؟؟ 

 ها ٌْ وضيفة البمعـػ ؟؟ 

 ىدتشتج أف : 

 البمعػـ يقـػ بتسخيخ الٍػاء إلِ الحشجخة . 

ػضح وضيفة ت
 البمعػـ 

ها ٌْ وضيفة البمعػـ 
 ؟؟ 

 

 هاذا يحجث لمٍػاء عشج وصػلً الحشجخة ؟؟ 

  
تتسثل وضيفة الحشجخة فْ تسخيخ الٍػاء إلِ القربة 

 الٍػائية 

 

 ػضح دور الحشجخة  ت
جابات إهالحطة 
 . التمسيحات
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 هاذا تفعل القربة الٍػائية ؟؟ 

 ) تعسل عمِ تػصيل الٍػاء إلِ الخئتاف ( 

 آخخ هحصة تكػف الخئتاف . 

 هاذا يحجث لمٍػاء فْ الخئتاف ؟ 

 ها ٌػ الٍػاء الجاخل إلِ الخئتاف  ؟؟ 

 ها الٍػاء الحؼ يخخج هغ الجدع ؟؟ 

هاذا يحجث لػ بقْ ثاىْ أكديج الكخبػف فْ الجدع 
 و لع يخخج ؟؟ 

 هاذا يخخج أيزًا هع ثاىْ أكديج الكخبػف ؟؟ 

عمِ الدجاج هاذا  يغفْ أياـ الذتاء ، عشجها تشفخ
 يخخج ؟؟ 

 دتشتج ؟ ىهاذا 

أف الخئتاف ٌْ السرشع الحؼ ٓتع فيً تبادؿ 
الغازات فْ الجدع حيث ٓتع إدخاؿ األكدجيغ إلِ 
 الجـ و خخوج ثاىْ أكديج الكخبػف و بخار الساء .

 

 

 

دور  ػضح ت
 القربة الٍػائية . 

 

 

 

 

األفكار   غيعخض
  غالسػجػدة لجٍٓ

 

 

 

سية ت دتشتج  ٌأ
 الخئتاف

هاذا يحجث عشج 
التٍاب القربة 

 الٍػائية 

 

 

 

 

 

هالحطة أفكار 
ا  التمسيحات  و تعديٌد

 

 

 

 

الجور الحؼ  ْوضح
تقػـ بً الخئتاف فْ 

 عسمية التشفذ 

 

 

( ص 0حل تجريب ) 
34 
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 دتشتج آلية التشفذ ت

 عخض هقصع فيجٓػ ٓػضح آلية التشفذ ؟ 
إف آلية عسل الجٍاز التشفدْ عشج االىداف تذبً 

 ها حجث فْ التجخبة الدابقة ، 
 هاذا يحجث فْ عسمية الذٍيق ؟؟ 

القصعة السصاشية أسفل القشيشة تذبً عزمة فْ 
 جدع االىداف تدسِ الحجاب الجاجد .

 هاذا يحجث لمعزمة عشج عسمية الذٍيق ؟؟ 
ها يحجث  ْأف بأخح ىفذ عسيق و الحط ْهػ ق

 ؟؟ 
 ٍٓبط الحجاب الحاجد .  -0
 ٓتدع القفز الرجرؼ .  -7

ف بعج إفخاغ الٍػاء ، هاذا حجث لمقصعة أ
 السصاشية ؟؟ 

 هاذا حجث لمبالػىات ؟؟ 
 إذا هاذا يحجث فْ عسمية الدفيخ ؟؟ 

 ٓختفع الحجاب الحاجد  -0
 يزيق القفز الرجرؼ  -7

دتشتج ها يحجث فْ ت
 عسمية الذٍيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

دتشتج ها يحجث فْ ت
 عسمية الدفيخ 

آلية التشفذ  ْوضح
 فْ جدع االىداف 

 

 

 

 

 

 

 

حل تجريب الكتاب 
  34ص 

دتشتج اختالؼ ت
أجٍدة التشفذ عشج 

األىػاع السختمفة هغ 
 الحيػاىات 

 
 ؟؟  يغهاذا تالحط

ٌل جسيع الحيػاىات لٍا ىفذ شكل الجٍاز 
 التشفدْ 

 دتشتج ؟ىهاذا 
عشج األىػاع السختمفة هغ اختالؼ أجٍدة التشفذ )

 (  الحيػاىات

دتشتج االختالؼ ت
 بيغ أجٍدة الحيػاىات 

هالحطة صحة 
 االستشتاج 
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 السخحمة الثالثة : الكتابة السدتشجة إلى التفكيخ 

رحمة الٍػاء عبخ الجٍاز التشفدْ هع بياف  ْلخر
ها يحجث لمقفز الرجرؼ و الحجاب الحاجد 

 أثشاء عسمية التشفذ .

 
 : الختامي  التقؾيؼ

 تشفيح لعبة السصابقة . 

 
 نذاط بيتي : 

 فْ الكتاب السجرسْ  34ص  7حل تجريب 

ع األفكار  تمخيز ٌأ
 إليٍا  غالتْ تػصم

هالحطة تمخيز 
ألٌع  التمسيحات
 األفكار
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 الجابة الرحيحة :  ي ر ااختأولا / 

 ب : تدسِ عسمية دخػؿ الٍػاء إلِ الخئتيغ  -0

 ] الذٍيق    *        الدفيخ     *         الٍزع         *            الذع  [ 

 يعتبخ حمقة وصل بيغ الجٍازيغ التشفدْ و الٍزسْ :  -7

 الخئتاف [  البمعـػ        *         ] األىف     *     القربة الٍػائية    *

 إذا كاىت الخئتاف تذبً البالػف ، فإف عشج دخػؿ الٍػاء إلِ الخئتاف  :  -3

] تشكسر الخئتاف                            تشتفخ الخئتاف     [                                 
 ] ٓحٌب الٍػاء إلِ الخئتاف                  يزيق القفز الرجرؼ [   

___________________________ ___________________ 
 : ماذا يحجث في الحالت التالية ثانياا / 

 اىدجاد األىف أثشاء الدكاـ و الخشح الذجٓج :  -0

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

 التٍاب القربة الٍػائية :  -7

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

 دخػؿ الٍػاء إلِ الجدع و عجـ إخخاج ثاىْ أكديج الكخبػف :  -3

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

 

 

 ورقة عمل 
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 ------التاريخ /  ----اليـؾ / ٔالحرة /  الجرس الدابع / صحة الجياز التشفدي و سالمتو

 
 األىجاؼ الدمؾكية : 

سية تججٓج الٍػاء داخل الغخؼ . ت -0  فدخ ٌأ
 قتخح شخقًا لمػقاية هغ تمػث الٍػاء . ت -7
 جج حمػاًل لمتخفيف هغ أعخاض الدكاـ . ت -3
 حجد هجسػعة هغ الدمػكيات التْ تحافع عمِ صحة الجٍاز التشفدْ .  ت -1

 

 الؾسائل التعميسية : 

 .   lcdالدبػرة ،الكتاب السجرسْ ، صػر ، أوراؽ العسل ، جٍاز 

 

 البشج الختباري  الستظمب الدابق

 

 ػضح العزػ الحؼ يقػـ بالسٍاـ السعصاة  ت

 

 تشقية الٍػاء هغ الغبار .  -0
 تبادؿ الغازات بيغ الجـ و الٍػاء .   -7

 فتح السؾقف التعميسي : 

 :  13( فْ الكتاب السجرسْ ص  0هشاقذة ىذاط ) 

 اعتاد سسيخ أف يسارس الخياضة فْ الرباح الباكخ و استشذاؽ الٍػاء الشقْ . 

 فْ سسيخ ؟؟  ْها رأيك

 ها الفائجة هغ هسارسة الخياضة ؟؟ 

 حة الجٍاز التشفدْ و سالهتً . اليػـ سيكػف عشػاف الخس عغ ص

  



020 
 

 األىجاؼ
 الجخاءات

 التقؾيؼ
 تمسيحةدور ال ةدور السعمس

 

 السخحمة األولى : خخائط التفكيخ المفغية : 

ها الفػائج الستعجدة هغ استشذاؽ الٍػاء الشقْ  -0
 فْ الرباح الباكخ ؟؟ 

 لساذا ىقػـ بفتح الشػافح فْ الرباح الباكخ ؟؟ -7
 كيف يكػف الٍػاء فْ السشاشق الرشاعية ؟؟  -3
 شخقًا لمحفاظ عمِ الٍػاء .  ْاقتخح -1
 ها أسباب تمػث الٍػاء ؟؟  -1
 هاذا ىفعل فْ السشاشق السمػثة ؟؟  -6

السذاركة فْ 
 السشاقذة 

 و عخض األفكار 

هالحطة اجابات 
  التمسيحات

سية تججٓج ت فدخ ٌأ
الٍػاء داخل 

 الغخؼ

 السخحمة الثانية : السشغسات الذكمية : 

 :  11( ص  7هشاقذة ىذاط ) 

  
 ها الٍجؼ هغ فتح الشػافح فْ الرباح الباكخ ؟ 

ػضح الٍجؼ هغ ت
 فتح الشػافح 

 

 

 

 هاذا يحجث لػ ؟؟ 

 بقيت الشػافح هغمقة و لع ٓتع تججٓج الٍػاء ؟؟ 
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قتخح شخقًا لمػقاية ت
 هغ تمػث الٍػاء

 الرػرة التالية :  ؼ اىطخ 

 العير فْ ٌحي السشاشق ؟ لساذا ؟  يغٌل تدتصيع

  
هجسػعة هغ الحمػؿ لمتخفيف هغ تمػث  ْاقتخح

 الٍػاء؟؟  

 إلِ الرػرة التالية :  ؼ اىطخ 

  
 هسا يعاىْ الػلج  فْ ٌحي  الرػرة ؟؟ 

 أرادت والجتً أف تعج لً شخابًا لمتخفيف هغ الدكاـ . 

ػضح الشتائج ت
الستختبة عمِ عجـ 

تججٓج الٍػاء و 
 تمػثً  

 

 

 

 

 

قتخح هجسػعة هغ ت
الحمػؿ لمتخفيف 

 هغ التمػث 

 

 

 

ها الشتائج الستختبة 
 عمِ تمػث الٍػاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخقًا لمػقاية  ْاقتخح
 هغ تمػث الٍػاء . 

 

جج حمػاًل لمتخفيف ت
 هغ أعخاض الدكاـ

 

 

 أف يكػف ٌحا الذخاب ؟؟  يغهاذا تتػقع

   

 

قتخح هذخوبات ت
تداعج عمِ 
التخفيف هغ 

 الخشح 

 

 

( 1حل ىذاط )  
فْ الكتاب  11ص 

 السجرسْ 
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حجد هجسػعة هغ ت
الدمػكيات التْ 

تحافع عمِ صحة 
 الجٍاز التشفدْ

 

 هذخوبات أخخػ لمتخفيف هغ الخشح   ْاقتخح

 ها السجسػعة الغحائية التْ تشتسْ لٍا الحسزيات ؟؟ 

 

كل سمػؾ  ْأهاهظ هجسػعة هغ الدمػكيات ، حاكس
 الفائجة و الزخر الستختبة عميً .  ةً هػضح

   

 

سيد السجسػعة ت
الغحائية التْ 

تشتسْ لٍا 
 الحسزيات  

 

 

 

التمسيحات حاكع ت
هجسػعة 

الدمػكيات 
سبب  ةً هػضح
 الحكع 

 

 

 

هجسػعة هغ  ْسس
السذخوبات التْ تحج 

 هغ الدكاـ 

 

 

 

 

 

ص  1حل ىذاط 
فْ الكتاب  16

 السجرسْ 

 :  السخحمة الثالثة : الكتابة السدتشجة لمتفكيخ 

ع األفكار التْ تػصمت إليٍا فْ ٌحا الجرس.  ْلخر  ٌأ
 تقؾيؼ ختامي : 

 سمػكيات تحافع عمِ صحة الجٍاز التشفدْ.  1 ْاكتب

 نذاط بيتي : 

تػضح شخؽ  هجسػعة هغ الرػر التْ ْاجسع
 السحافطة عمِ الٍػاء .

 

التمسيحات مخز ت
ع األفكار التْ  ٌأ

إليٍا فْ  غتػصم
 الجرس 

 

 

 

 

 

هالحطة كتابات 
  التمسيحات
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 سبب الحكؼ :   ةا الدمؾكيات التالية مؾضح يحاكسأولا / 

 استشذاؽ السبيجات الحذخية  -0

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

 زراعة األشجار حػؿ البيػت  -7

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

 الجمػس بالقخب هغ السجخشيغ  -3

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

 الحخيق  غمق الشػافح عشج استخجاـ هصفأة -1

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

 حخؽ اشارات الديارات بالقخب هغ السشصقة الدكشية  -1

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

 ______________________________________________ 
 حالا لمسذكالت التالية :  ياقتخحثانياا / 

 هحسػد يعاىْ هغ الدكاـ الذجٓج  -0

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

 هشصقة ذات ٌػاء همػث  -7

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

 تمػث الٍػاء أثشاء العسل فْ هقالع الحجارة  -3

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

 

 ورقة عمل 
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 : تدييل ميسة(ٙمحق رقؼ)م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


