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 شكر وتقدير
الذي علـ بالقلـ، علـ اإلنساف ما لـ يعلـ، والصبلة والسبلـ على المفرد والعلـ سيد  الحمد هلل

  العرب والعجـ، محمد صلى اهلل عليو وسلـ.
 أما بعد:

 :انطبلًقا مف قولو تعالى
 {3}إبراىيـ: دُِدٌ[]وَإِذْ تَأَذَََّ زََُّكُمْ لَُِنْ شَكَسْتُمْ لَأَشُِدَنَّكُمْ وَلَُِنْ كَفَسْتُمْ إَِه عَرَاَِي لَََّ 

ال َُّووكس موون " ال َُّووكس اهلل سػػلـ  ػػح الحػػديث ال ػػريؼ: صػػلى اهلل عليػػو و  المصػػطفى قػػوؿل وامتثػػاالً 

 (049، 09351،ح  2)البييقح، مجالنِس" 
أتقدـ بػوا ر ال ػ ر والعر ػاف إلػى بداية  واعتراً ا بالفضؿ ألىلو ورد المعروؼ إلى ذويو  إننح

ة لػػح للتقػػدـ لنيػػؿ  ػػح إدارتيػػا وعمػػادة الدراسػػات العليػػا علػػى إتاحػػة الفرصػػ ةالجامعػػة اإلسػػبلمية ممثلػػ
، وأسػػػػهللؿ اهلل العلػػػػح القػػػػدير أف يجػػػػزييـ أحسػػػػف الجػػػػزا ، ويجعػػػػؿ ذلػػػػؾ  ػػػػح ميػػػػزاف درجػػػػة الماجسػػػػتير

 حسناتيـ.
،  ما أتقدـ ولسانح يقؼ عاجًزا عف ال ػ ر والثنػا  ألسػتاذي وم ػر ح الػد تور صػبلح الناقػة

بقبوؿ اإل راؼ على ىذه الرسالة، والذي منحنح مف وقتو وعلمو وخبرتو ال ثير، والذي ت ـر وتفضؿ 
   اف نعـ المر د والموجو  جزاه اهلل خير الجزا .

 بو الزيادة عند اهلل والناس فالشكر أفضل ما حاولت ممتمًسا
 تحيػة الد تورة ممثلػة بػػ  ما يطيب لح أف أتوجو بال  ر والتقدير إلى عضوي لجنة المناق ة 

، والػػد تور عبػػد اهلل مناقً ػػا داخلًيػػا صػػبحح سػػالـ اللولػػو )أسػػتاذ د تػػور  ػػح المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس(
بوليمػا مناق ػة ىػذه لقَ  مناقً ػا خارجًيػا  ( ح المناىج والبحث العلمحمحمد عبد المنعـ )أستاذ م ارؾ 

 تزداد ا تمااًل وبياً . ىالرسالة، وعلى ما بذاله مف جيد ثميف  ح تنقيح ىذه الرسالة حت
 ما أتقدـ بوا ر ال  ر والعر اف إلى السادة المح مػيف ألدوات الدراسػة الػذيف لػـ يبخلػوا علػح   

 بعلميـ ووقتيـ وتوجيياتيـ  ليـ منح جزيؿ ال  ر.
وأتقػػدـ بال ػػ ر الجزيػػؿ مػػف الم ػػر يف، د. جػػواد ال ػػيل خليػػؿ، إيػػاد النبيػػو علػػى مػػا بػػذاله مػػف 

 دراسة لغوًيا، ولما قدماه مف نصح أثنا  قيامح بيذا العمؿ المتواضع.جيد  ح تدقيؽ ال
 ما أتقدـ بال  ر الجزيؿ مف المعلـ عماد الدده على جيػده  ػح تحليػؿ المنيػاج وقيامػو بػدور المحلػؿ 

 الثانح.
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تربيػػة وتعلػػيـ ، ومديريػػة العػػالح وليف  ػػح وزارة التربيػػة والتعلػػيـ مػػا ال يفػػوتنح أف أ ػػ ر المسػػؤ 
 ػػماؿ ةػػزة لمػػا قػػدموه لػػح مػػف تسػػييبلت  ػػح تنفيػػذ أدوات الدراسػػة، وأ ػػ ر  ػػبًل مػػف مػػديري ومػػديرات 

 المدارس، ومعلمح ومعلمات مبحث العلـو الذيف ساعدونح وسيلوا لح تطبيؽ أدوات الدراسة.
   مػػا أ ػػ ر الػػذيف ا تحلػػت عينػػاي بػػرؤيتيـ، الجمػػع ال ػػريـ مػػف األىػػؿ واألقػػارب واألصػػدقا 

 ، ودعمح وم ار تح ىذه الفرحة ال بيرة.الذيف  ر ونح بالحضور لمساندتح
يػًدا، أو أمضػى وقتًػا، مػف نصػًحا، أو بػذؿ جَ لػح وأخيًرا أتقدـ بال ػ ر والعر ػاف ل ػؿ مػف قػدـ  

 يع عنح خير الجزا .قريب أو بعيد، إلنجاز ىذه الدراسة،  جزى اهلل الجم
 الباحث                                                                                   

 ندى محمد سميح أبو
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 ميارات التفكير فوق المعرفي المتضمنة 
 في محتوى منياج العموم لمصف العاشر األساسي 

  ومدى اكتساب الطمبة ليا

 ممخص الدراسة
 ػػح محتػػوى  الواجػػب توا رىػػاىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحديػػد ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح 

 اإلجابػة مػدى ا تسػاب الطلبػة ليػا وذلػؾ مػف خػبلؿ، ومعر ػة األساسػح منياج العلػوـ للصػؼ العا ػر
 :األسئلة التالية عف
 مػػػا ميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح الواجػػػب توا رىػػػا  ػػػح محتػػػوى منيػػػاج العلػػػـو للصػػػؼ العا ػػػر -1

 ؟األساسح
 لميارات التف ير  وؽ المعر ح؟ األساسح ما مدى تضمف محتوى منياج العلـو للصؼ العا ر -2
لمتضمنة  ػح ما مستوى ا تساب طلبة الصؼ العا ر األساسح لميارات التف ير  وؽ المعر ح ا -3

 محتوى منياج العلـو للصؼ العا ر األساسح؟
 طلبػػػة  ػػػح مسػػػتوى ا تسػػػاب (α ≤ 0.05ىػػؿ توجػػػد  ػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ) -4

الصػػػؼ المتضػػػمنة  ػػػح محتػػػوى منيػػػاج علػػػـو ميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح لالصػػػؼ العا ػػػر 
 إناث(؟ -تعزى إلى الجنس )ذ ور العا ر األساسح 

 علػوـالوتمثلػت عينػة الدراسػة ب تػاب وقد استخدـ الباحث المنيج الوصػفح  ػح ىػذه الدراسػة،  
العػػالح و األوؿ والثػػانح المقػػرر مػػف قبػػؿ وزارة التربيػػة والتعلػػيـ لصػػؼ العا ػػر األساسػػح بجزأيػػل العامػػة

، وطالبػةً  ( طالًبػا549عػددىا ) البػال اسػة اختػار عينػة الدر و  ،2012/2013فلسػطيف للعػاـ الدراسػح ب
( طالبًة، مف طلبة الصؼ العا ر األساسػح مػف مػدارس محا ظػة  ػماؿ 303( طالًبا و)246منيـ )

  .2013/ 2012( طالًبا وطالبًة للعاـ الدراسح 5492ةزة والبال  عددىـ )
بعػد أف تهلل ػد مػف  اسػتخدـ الباحػث أداتػيفولجمع المعلومات والبيانات البلزمة ليػذه الدراسػة، 

ىػػػا  ػػػح ضػػػو  قائمػػػة ميػػػارات حليػػػؿ محتػػػوى منيػػػاج العلػػػـو وتػػػـ بناؤ أداة ت :ىمػػػاو  يمػػػاييما وثباتيصػػػدق
ثػبلث ميػارات وزعػت علػى  ( ميػارة  رعيػة17) وتضػمنت التف ير  ػوؽ المعر ػح التػح أعػدىا الباحػث

لقيػػاس  مػػف إعػػداد الباحػػث مػػا تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  خطػػيط والمراقبػػة والػػتح ـ والتقػػويـ،رئيسػػة ىػػح الت
لطلبػػة لميػػػارات التف يػػر  ػػػوؽ المعر ػػح المتضػػػمنة  ػػح منيػػػاج علػػـو الصػػػؼ العا ػػػر مػػدى ا تسػػػاب ا

 األساسح.
 اتولئلجابػػة عػػف أسػػئلة الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث الت ػػرارات والمتوسػػطات الحسػػابية واالنحرا ػػ

( 20ريت اردسػػػوف )- رونبػػػاخ ومعادلػػػة  ػػػودروألفػػػا ومعادلػػػة ىوليسػػػتح ومعامػػػؿ بيرسػػػوف  ةالمعياريػػػ
 (.T testواختبار )

 - ك-



 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح الواجػػب توا رىػػا  ػػح منيػػاج الصػػؼ العا ػػر ثػػبلث ميػػارات رئيسػػة  .1

 ( ميارة  رعية.17يتفرع منيا )
%(، وميػػػػارة المراقبػػػػة والػػػػتح ـ علػػػػى نسػػػػبة 50.8حصػػػػلت ميػػػػارة التخطػػػػيط علػػػػى نسػػػػبة )لقػػػػد  .2

 ػػح محتػػوى منيػػاج علػػـو  ت%( مػػف مجمػػؿ الت ػػرارا18التقػػويـ علػػى نسػػبة ) %(، وميػػارة31.2)
 .الصؼ العا ر األساسح

، ةالميػػارات الفرعيػػة مرتبػػة تنازلًيػػا حسػػب الترتيػػب التػػح )تقػػديـ المعر ػػة العلميػػ المحتػػوىتضػػمف  .3
الترتيػػػػػب، و التتػػػػػابع، و االسػػػػػتيعاب، و تحديػػػػػد األىػػػػػداؼ، و ، األ  ػػػػػار ربػػػػػطو التر يػػػػػز، و التسػػػػػاؤؿ، و 
لخيػػػػارات واالحتمػػػػاالت، تحديػػػػد البػػػػدائؿ واو صػػػػدار األح ػػػػاـ، وا  تحديػػػػد المتطلبػػػػات، و ختيػػػػار، االو 

 .(األخطا الصعوبات و ا ت اؼ  وأخيًراوالتلخيص، وتحديد الم  لة، والتحليؿ، والتنبؤ، 
 إلػػى مسػػتوى االتقػػاف  ػػح ميػػارات التف يػػر األساسػػح لػػـ يصػػؿ مسػػتوى أدا  طلبػػة الصػػؼ العا ػػر .4

، وحصػلت ميػارة التقػويـ %(47.95)يـ  ح االختبار   ؿ  وؽ المعر ح، حيث  انت نسبة أدائ
%( 47.34%( والتخطػػيط علػػى المرتبػػة الثانيػػة وبنسػػبة )52.09علػػى المرتبػػة األولػػى وبنسػػبة )

%(، وىػػح نسػػب ضػػعيفة ةيػػر مرضػػح 46.22والمراقبػػة والػػتح ـ علػػى المرتبػػة الثالثػػة وبنسػػبة )
 .%(80ى اإلتقاف المتعارؼ عليو عالمًيا )مقارنة بمستو  عنيا

، الطػػبلب ( بػػيف متوسػػطات درجػػاتα ≤ 0.01توجػػد  ػػروؽ دالػػة إحصػػائًيا عنػػد مسػػتوى داللػػة ) .5
 ومتوسطات درجات الطالبات  ح ميارات التف ير  وؽ المعر ح لصالح الطالبات.

أ ثػػر وتوصػػح الدراسػػة بضػػرورة االىتمػػاـ بميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح وتضػػمينيا بصػػورة 
اسػتخداـ توصػح بضػرورة  مػا والمنػاىج األخػرى،  األساسح  ح منياج علوـ الصؼ العا ر احً و وض

 نمح ميارات التف ير  وؽ المعر ح أثنا  التدريس.ستراتيجيات التدريس التح تُ المعلميف ال
  

 - ل-
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة وأىميتيا

 مقدمة:
باعتبػػػاره أسػػػاس  ػػػؿ تنميػػػة، وصػػػانع  ػػػؿ  ،الوعح بهللىميػػػة التعلػػػيـبػػػعصػػػرنا الحاضػػػر  يتميػػػز

حضارة  لذلؾ  إف دور المؤسسات التربوية ميـٌ جػًدا  ػح حيػاة المجتمعػات  ألنيػا تزودىػا بالعناصػر 
القياديػػة البلزمػػة ليػػا،  طبيعػػة العصػػر تحتػػاج ب ػػدة إلػػى مف ػػريف ةيػػر تقليػػدييف، يتميػػزوف بميػػارات 

تػػتبل ـ مػػع ىػػذا العصػػر  ألنػػو عصػػر اإلبػػداع واالبت ػػار  لػػذلؾ زاد االىتمػػاـ  ػػح الونػػة  عليػػاتف يػػر 
وبمػػػا أف الطريػػػؽ الوحيػػػد لموا بػػػة ىػػػذه  األخيػػػرة بموضػػػوع تحسػػػيف وتطػػػوير ميػػػارات التف يػػػر العليػػػا.

 باتت أ ثر صعوبة وتحدًيا ألنو منوط بالتربية أف  إف ميمتيا  التطورات العلمية السريعة ىح التربية
الجديػػد مػػف خػػبلؿ إعػػداد جيػػؿ يتسػػلح بػػهلل بر قػػدر مػػف  تعػػد إنسػػاًنا يسػػتطيع أف يت يػػؼ مػػع ىػػذا الواقػػع
ة دوره بإيجابيػػة  ػػح ، وممارسػػيحتاجيػػا لمواجيػػة الحيػػاة المعػػارؼ والميػػارات والقػػيـ واالتجاىػػات التػػح

 .خدمة المجتمع
ف التعليـ ىذا الميػداف التربية ال يم ف ليا أف تنمو بمعزؿ عف "ميدا "وتجدر اإل ارة ىنا أف 
المصػلحة العامػة باعتبػاره يسػاىـ ب ػ ؿ مبا ػر  ػح بنػا  األجيػاؿ  المياديف التػح تخػدـ مف بيفاألىـ 

 .(0: 9113)عسقوؿ،  ."األمة ولو دوره  ح تحديد مستقبؿ

وتجدر اإل ارة أيًضػا إلػى أف  المنػاىج ليػا دور  عػاؿ  ػح تنميػة التف يػر لػدى الطػبلب إذا مػا 
ذا مػا صممت بهللسػل وب ينطلػؽ بهلل  ػارىـ، ويتحػدى قػدراتيـ، ويثيػر دوا عيػـ نحػو التجديػد واالبت ػار، وا 

نفػػذت بهللسػػاليب قائمػػة علػػى أسػػس علميػػة، تتػػيح ليػػـ  رصػػة ممارسػػة أنمػػاط التف يػػر، وتحتػػـر أ  ػػارىـ 
اإلبداعيػػة، وىػػو مػػا دعػػت إليػػو توصػػيات بعػػض اللقػػا ات مثػػؿ: )ور ػػة عمػػؿ تنميػػة ميػػارات التف يػػر 

 8-4لػػدى طػػبلب المرحلػػة المتوسػػطة  ػػح دوؿ الخلػػيج العربػػح والمنعقػػدة بدولػػة عمػػاف مػػف المنيجػػح 
 ـ(. 2000مارس، 

 مػػػا ينبغػػػح أف تتضػػػمف منػػػاىج التعلػػػيـ، الخبػػػػرات والميػػػارات التػػػح يحتاجيػػػا التلميػػػذ للقيػػػػاـ 
التبلميػذ بهللن طة ىاد ة  ح بيئتػو، وخاصػة منػاىج العلػـو التػح تعتمػد علػى ربػط مػادة العلػـو بخبػرات 

 ػػح حيػػاتيـ اليوميػػة، ومسػػاعدة التبلميػػذ علػػى التفاعػػؿ مػػع المواقػػؼ الحياتيػػة المختلفػػة )خليػػؿ والبػػاز 
0555 :49). 

وعلى اعتبار أف منياج العلوـ التطبيقية منياٌج جديٌد  ح واقعنا الفلسػطينح  يػو بحاجػة إلػى 
عداد مدرسيف قادريف على تدريس ىذا المنيػاج علػى الوجػو األ مثػؿ، "وللتهلل يػد علػى حصػوؿ ت ويف وا 

تعلـ  عاؿ ذي معنى، ال بد أف ي ػترؾ الطػبلب  ػح العمليػة التعليميػة التعلميػة بصػورة  عالػة، تتعػدى 
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 ػػػونيـ مسػػػتمعيف سػػػلبييف يػػػؤدوف مياًمػػػا بسػػػيطة، وأف يػػػتـ التر يػػػز علػػػى تطػػػوير ميػػػاراتيـ األساسػػػية 
لػػى م ػػار تيـ الفاعلػػة  ػػح الن ػػاطات وتنميتيػػا مػػف خػػبلؿ ربػػط مػػا يتعلمونػػو بمػػا يعر ونػػو، والتهلل يػػد ع

والفعاليات المختلفة مف خبلؿ النقا ات والحػوار وطػرح األسػئلة واإلجابػة علييػا باإلضػا ة علػى ربػط 
 (.9: 9110التعلـ بالبيئة المحيطة بالطالب وبحياتو" )أبو دقة، 

يعيػد النظػر ويعتبر ال تاب المدرسح الوسيط الفعلػح للتواصػؿ بػيف المعلػـ والمػتعلـ،  ػالمتعلـ 
 يػػو متػػى ي ػػا ، باإلضػػا ة إلػػى أنػػو يقػػدـ للطلبػػة التػػدريبات، ويػػو ر ليػػـ  رًصػػا متسػػاوية مػػف التعلػػيـ 

 (.205: 2000تناسب قدراتيـ المختلفة  )عبد الخالؽ والجملة، 

لػػذلؾ  ػػإف عمليػػة تقػػويـ ال تػػاب المدرسػػح عمليػػة ضػػرورية  ألف عمليػػة التقػػويـ تحػػدد مػػدى  
خطػػوة األولػػى نحػػو أي تطػػوير أو تحػػديث،  فػػح ضػػو  نتػػائج التقػػويـ يتحػػدد صػػبلحية ال تػػاب، وىػػو ال

 (. 2002:3مسار عمليتح التحديث والتطوير ) طموس، 

ولقػػػد اىػػػتـ التربويػػػوف  ػػػح الػػػوطف العربػػػح عامػػػة و لسػػػطيف خاصػػػة بموضػػػوع تقػػػويـ ال تػػػب 
تحليػػؿ المنػػاىج المدرسػػية وتحليليػػا،  لقػػد أجريػػت خػػارج  لسػػطيف ال ثيػػر مػػف األبحػػاث والدراسػػات  ػػح 

( بعنػػػواف "تقػػػويـ محتػػػوى مقػػػررات علػػػـو المرحلػػػة 2010وال تػػػب المدرسػػػية منيػػػا دراسػػػة )الزىرانػػػح، 
" ومنيػا  المتوسطة بالممل ة السعودية  ح ضو  متطلبات دراسة التوجيات الدولية للرياضػيات والعلػـو

العلػـو العامػة المقػرر  ( بعنػواف "دراسػة تحليليػة تقويميػة لمحتػوى وأسػئلة  تػاب1995دراسػة )زيتػوف، 
 تدريسو لطلبة الصؼ الثالث اإلعدادي  ح المدارس الح ومية  ح األردف".

أمػػػػػا علػػػػػى الصػػػػػعيد الفلسػػػػػطينح  نػػػػػادت  ثيػػػػػر مػػػػػف المػػػػػؤتمرات والنػػػػػدوات بتطػػػػػوير المنػػػػػاىج 
-2الفلسطينية وتحديثيا منيا المؤتمر األوؿ للتعليـ الفلسطينح الذي عقد  ح جامعة بيت لحػـ مػف )

( وأجريت ال ثير مف األبحاث والرسائؿ الجامعية الخاصة بتقويـ المنيج 1991ف األوؿ عاـ ت ري 3
 (.2006( ودراسة )األستاذ، 2007وتحليلو ومنيا دراسة )اللولو، 

ولما  انت عملية تقويـ المناىج المدرسية وتحليليا عملية ميمة،  إف الباحث يرى أف عملية 
عتبػػر وسػػيًطا بػػؿ عػػامبًل رئيًسػػا لتنميػػة التف يػػر بهللنواعػػو المختلفػػة، تحليػػؿ منػػاىج العلػػوـ أىػػـ  ألنيػػا ت

 مناىج العلػوـ تلعػب دوًرا  بيػًرا  ػح ت ػ يؿ نيضػة الفػرد مػف جميػع جوانبيػا، وىػح رمػز تطػور األمػة 
وقوتيا، وبيا ُيبنى الميراث الحضاري   مناىج العلوـ تمتلؾ مف الخصائص والمميزات، ما لػـ يتػو ر 

وـ األخرى مما جعليا قادرة على النمو والتطور، وموا بػة  ػؿ جديػد مػع احتفاظيػا  ح سواىا مف العل
بهللصػػػالتيا، وذلػػػؾ لمرونتيػػػا،  مػػػف األىػػػداؼ العامػػػة لمنيػػػاج العلػػػـو والخطػػػوط العريضػػػة أف يتفاعػػػؿ 

بػدا  الػػرأي  يػو، ومػػف أسػاليب التػػدريس المقترحػة ت ػػجيع أالطالػب مػػع مػا يقػػر  ه ويسػمعو، ومناق ػػتو، وا 
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لػػػى بعضػػػيـ  الطلبػػػة علػػػى بػػػدا  الػػػرأي، وتوجيػػػو األسػػػئلة إلػػػى المعلػػػـ وا  النقػػػد، والحػػػوار والمناق ػػػة، وا 
يجػػػاد روح االسػػػتقبلؿ والحريػػػة  لػػػى نفسػػػو أيًضػػػا  لتنميػػػة  خصػػػية الطالػػػب العلميػػػة، وا  الػػػبعض، بػػػؿ وا 
لدييـ، وأيًضػا تجػاوز المعلػـ  ػح تدريسػو عمليػة التػذ ر للمعػانح المبا ػرة إلػى عمليػات التف يػر العليػا 

 مف تطبيؽ وتحليؿ وتر يب وتقويـ.

ويعػد التف يػػر مػػف الموضػوعات اليامػػة  ػػح علػـ الػػنفس المعر ػػح والػذي اختلفػػت الػػرؤى حولػػو 
ويوصػػؼ  غيػػره مػػف المفػػاىيـ  ، ػػس تعقػػد العقػػؿ اإلنسػػانح وعملياتػػولتعػػدد أبعػػاده وت ػػاب يا، والتػػح تع

 قػػد اسػػتخدمو البػػاحثوف والدارسػػوف لػػذا   المجػػردة  الػػذ ا  مػػثبًل، والتػػح يصػػعب علينػػا قياسػػيا مبا ػػرة
بهللوصػػاؼ ومسػػػميات مختلفػػػة ليميػػػزوا بػػيف نمػػػط وآخػػػر مػػػف أنماطػػػو، وليؤ ػػدوا  ػػػح الوقػػػت ذاتػػػو علػػػى 
تعقػػػده،  نجػػػدىـ يتحػػػدثوف عػػػف أنمػػػاط مختلفػػػة مػػػف التف يػػػر  الناقػػػد، والتػػػهللملح، واإلبػػػداعح، ومػػػا ورا  

 (.17 :2007المعر ح وةيرىا.)العتـو وآخروف، 

قد أدت الزيادة السريعة  ح االىتماـ بنظريات التعلـ المعر يػة إلػى زيػادة االىتمػاـ بػالتف ير لو 
( الذي اىتـ ب يفية 1976ما ورا  المعر ح، وىذا المصطلح ظير  ح السبعينات  ح بحوث ) بل ؿ، 

 تعلمو.يقياـ المتعلـ بفيـ نفسو  متعلـ أي قدرتو على التخطيط والمتابعة والتقويـ لما 
معر ػة(  أضػاؼ بعػًدا جديػػًدا  الميتػػا -بظيػور مفيػوـ مػا ورا  المعر ػػة )التف يػر  ػح التف يػر و 

 ح علـ النفس المعر ػح، و ػتح آ اقًػا واسػعة للدراسػات التجريبيػة والمناق ػات النظريػة  ػح موضػوعات 
ح عقػػػد الػػػذ ا  والتف يػػػر والػػػذا رة واالسػػػتيعاب وميػػػارات الػػػتعلـ، وقػػػد تطػػػور االىتمػػػاـ بيػػػذا المفيػػػـو  ػػػ

الثمانينػات، وال يػزاؿ يلقػى ال ثيػر مػف االىتمػػاـ نظػًرا الرتباطػو بنظريػات الػذ ا  والػتعلـ واسػػتراتيجيات 
 .(51: 2002حؿ الم  لة واتخاذ القرار)جراوف، 

مػػا ورا  المعر ػػة( تتطلػػب تنميػػة الػػتح ـ  ػػح الػػذات واالتصػػاؿ التف يػػر )  ػػحإف تنميػػة التف يػػر 
ين ػػغؿ بحػػؿ م ػػ لة معينػػة مػػثبًل يقػػوـ بعػػدة أدوار  ػػح أثنػػا  قيامػػو بالػػذات، ذلػػؾ ألف ال ػػخص الػػذي 

ا يلعػب أدواًرا وىػو بػذلؾ ي ػوف مولػًدا لؤل  ػار ومخطًطػا وناقػدً  - ح أوقػات مختلفػة  -بيذا العمؿ  يو
مراقًبػػا لمػػدى التقػػدـ الحػػادث ومػػدعًما لف ػػرة معينػػة وموجيًػػا لسػػلوؾ معػػيف للوصػػوؿ إلػػى الحػػؿ،  يػػو و 

، ويقػيـ  ػبًل منيػا مقارنػة يضػع أمامػو منظػورات متعػددة Society of mind  يعمػؿ  مجتمػع للعقػؿ
 بػػاألخرى ويختػػػار مػػػف بينيػػػا مػػػا يػػراه األ ضػػػؿ، وىػػػو بػػػذلؾ ي ػػػوف مف ػػًرا منتًجػػػا، وال  ػػػؾ أف ذلػػػؾ مػػػا

مستقبؿ التربية التح أصبحت الف موضع  المتميز، وىو التحدي الذي يواجو عصر اإلنساف يتطلب
تسػػاؤؿ  ػػح القيػػاـ بػػدورىا  ػػح إعػػداد المػػواطف الػػذي يمتلػػؾ لػػيس  قػػط المعر ػػة بػػؿ مػػا  ػػوؽ المعر ػػة، 

 (.59: 9113والقادر ليس  قط على التف ير بؿ التف ير  ح التف ير. )عبيد وعفانة، 
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الدراسػػات السػػابقة، أف ويػػرى الباحػػث مػػف خػػبلؿ اطبلعػػو علػػى األدب التربػػوي، والعديػػد مػػف 
باىتماـ  بير  ح السػنوات األخيػرة لمػا لػو مػف أىميػة  ػح تحسػيف طريقػة حظح المعر ح   وؽالتف ير 

أ ػػدت العديػػد مػػف  حيػػثوزيػػادة تحصػػيليـ  وعػػح المتعلمػػيف لمػػا يدرسػػونو،  وزيػػادة ،تف يػػر المتعلمػػيف
ا ورا  المعر ػػة  ػػح تحصػػيؿ اسػػتراتيجيات مػػو  ميػػارات التف يػػر مػػا ورا  المعر ػػح الدراسػػات علػػى دور

أثبتػت وجػود  ( التػح2012) الخوالػدة دراسػة العلوـ وتنميػة ميػارات عمليػات العلػـ لػدى الطػبلب منيػا
ر مػػا ورا  المعر ػػح والتحصػػيؿ، والتػػح أوصػػت بضػػرورة تضػػميف المنػػاىج يػػعبلقػػة بػػيف ميػػارات التف 

التػح  (Coutinho, 2006) " ػاوتينو"ودراسة  لميارات التف ير ما ورا  المعر ح، ةوالمقررات الدراسي
( 2000دراسػػة  ػػياب )و أثبتػػت وجػػود عبلقػػة بػػيف الحاجػػة إلػػى المعر ػػة والتف يػػر مػػا ورا  المعر ػػح، 

التػػح أثبتػػت أف اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة ليػػا تػػهللثير  بيػػر  ػػح التحصػػيؿ المعر ػػح ونمػػو ميػػارات 
( علػػػػى أف 2001وصػػػػادؽ ) الجنػػػػديو ػػػػذلؾ أ ػػػػدت علػػػػى ذلػػػػؾ دراسػػػػة عمليػػػػات العلػػػػـ الت امليػػػػة، 

، ونمػػػو القػػػدرات زيػػػادة المعر ػػػة العلميػػػة والتحصػػػيؿ  عاليػػػة  بيػػػرة  ػػػح السػػػتراتيجيات مػػػا ورا  المعر ػػػة
االبت اريػػة لػػػدييـ.  مػػػا تناولػػػت بعػػض الدراسػػػات ميػػػارات التف يػػػر مػػا ورا  المعر ػػػح وعبلقتػػػو بػػػبعض 

 المتغيرات  الجنس والتخصص األ اديمح والتحصيؿ.

دعح وضع  لسفة جديدة لتطوير التعليـ تيدؼ إلػى إعػادة النظػر  ػح طريقػة تف يػر وىذا يست
التبلميذ منذ المراحؿ األولى مف عمرىـ،  بل يعنح ماذا يػتعلـ التبلميػذ؟ إنمػا الػذي يعنػح حقًػا ىػو أف 
يػػػتعلـ التبلميػػػذ  يػػػؼ يف ػػػروف، وبػػػذلؾ تصػػػبح الرسػػػالة األساسػػػية للمػػػنيج تيسػػػير التعلػػػيـ مػػػف خػػػبلؿ 

 ،بقصد تنمية وخلػؽ طاقػات اإلبػداع عنػد المػتعلـ  ـ بمضاميف المنيج وأساليب التعليـ والتعلـاالىتما
وتحويليػػػػػا مػػػػػف  ،ومعالجتيػػػػػا ،والخػػػػػروج مػػػػػف ثقا ػػػػػة تلقػػػػػح المعلومػػػػػات إلػػػػػى ثقا ػػػػػة بنػػػػػا  المعلومػػػػػات

بمػػا يم نػػو مػػف االنتقػػاؿ مػػف مرحلػػة  ،الظػػواىرتتمثػػؿ  ػػح ا ت ػػاؼ العبلقػػات و   cognitionمعر ػػة
، والمتمثلػػة  ػػح التهللمػػؿ  ػػح المعر ػػة والتعمػػؽ metacognitionإلػػى مرحلػػة مػػا ورا  المعر ػػة المعر ػػة 

ات  ػػح  يميػػا وتفسػػيرىا واست  ػػاؼ أبعػػاد الظػػاىرة واالسػػتدالؿ علػػى أبعادىػػا المسػػتترة خػػبلؿ منظومػػ
 .( 2001:363 وصادؽ، حية مف البحث والتقصح )الجندي

عد تنمية التف ير بهللنواعو المختلفة مف أىـ أىداؼ تدريس العلػـو التػح ينبغػح تنميتيػا لػدى تو 
ول ػػح  ،اعتبػػار أف التف يػػر منظومػػة معر يػػة متفاعلػػة وقابلػػة للمبلحظػػة والتجريػػب والتنميػػةبالمػػتعلـ، 

 ػح يتحقؽ ذلؾ ال بد أف ير ز تدريس العلػوـ علػى مسػاعدة التبلميػذ علػى ا تسػاب األسػلوب العلمػح 
 (. 1999:94 التف ير أو الطريقة العلمية  ح البحث، والتر يز على طرؽ العلـ وعملياتو )زيتوف،

أثنػػا  تعلػػـ مػػا ورا  المعر ػػة وميػػارات  وبػػالرةـ مػػف أف تنميػػة ميػػارات التف يػػر بجميػػع أنواعػػو، 
إال أف واقػػػع التػػػدريس  ػػػح  يمػػػا التربويػػةيالعلميػػة نظػػػًرا لقيمتالعلػػـو يعتبػػػراف مػػػف أىػػـ أولويػػػات التربيػػػة 

مدارسنا ما زاؿ ير ز على تدريس المعلومات بطريقة ال تنمح ميػارات التف يػر المختلفػة ب ػ ؿ عػاـ، 
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ب  ؿ خاص، وأف المعر ة تدرس  غاية  ح ذاتيا وعلى نحو  التف ير  وؽ المعر حوال تنمح ميارات 
  حيث ير ز  يو المعلـ الحفظ اللحةير وظيفح، وأف تدريسيا وتقويميا يعتمداف إلى حد  بير على 

على نقؿ أ بر قػدر مػف المعلومػات إلػى المتعلمػيف، الػذيف يقتصػر دورىػـ  ػح العمليػة التعليميػة علػى 
اسػػتقباؿ وتلقػػح المعلومػػات  قػػط  ممػػا يػػؤدي إلػػى لفظيػػة الػػتعلـ  أي حفػػظ المعلومػػات وترديػػدىا دوف 

درا يػػا، وىنػػا ي ػػوف الػػتعلـ سػػطحًيا أثنػػا  إ ػػرا و ؾ مػػف خػػبلؿ مبلحظػػة الباحػػث واتضػػح ذلػػ ، يميػػا وا 
على مجموعة مف معلمح العلوـ، حيث وجد أف الطبلب يميلوف إلى حفػظ واسػتظيار المعلومػات وال 
يرةبوف  ح ممارسة أنواع التف ير المختلفة، ومف نتائج االمتحانات المختلفة حيث الحظ الباحث أف 

س مستوى التذ ر دوف األسئلة التح تقيس مستويات يقبلوف على اإلجابة عف األسئلة التح تقيالطلبة 
المعر ػػة العليػػا  ػػالتطبيؽ والتحليػػؿ والتر يػػب والتقػػويـ، والتػػح تتطلػػب القيػػاـ بعمليػػات تف يػػر مختلفػػة، 

الصػػػؼ العا ػػػر  طلبػػػةومػػػف نتػػػائج العينػػػة االسػػػتطبلعية التػػػح أجراىػػػا الباحػػػث علػػػى مجموعػػػة مػػػف 
اولػػت ميػػارات التف يػػر مػػا ورا  المعر ػػح مػػف جوانػػب األساسػػح، والحػػظ الباحػػث أف ىنػػاؾ دراسػػات تن

( التػػػح تناولػػػت العبلقػػػة بػػػيف أسػػػاليب العلػػػـ وميػػػارات مػػػا ورا  2010مختلفػػػة مثػػػؿ دراسػػػة )زمزمػػػح، 
( والتػػح تناولػػت مسػػتوى الحاجػػة للمعر ػػة والتف يػػر مػػا 2011، مػػل الحمػػوري وأبػػو)المعر ػػة، ودراسػػة 

ر علػػػى أيػػػة دراسػػػة تناولػػػت الموضػػػوع ب ػػػ ؿ مبا ػػػر ورا  المعر ػػػح، وةيرىػػػا مػػػف الدراسػػػات، ولػػػـ يعثػػػ
، وألىميػػة المرحلػػة العلػػوـ تػػدريسنمػػط التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح  ػػح حسػػب علػػـ الباحػػث، ونظػػًرا ألىميػػة 

ال ػػعور لػػدى الباحػػث تولػػد ، ةمػػف أىميػػة  ػػح اتجاىػػات الطلبػػة العلميػػة واأل اديميػػ لمػػا ليػػا وحساسػػيتيا
 األساسػح، النمط مف التف ير  ح  تاب علـو الصػؼ العا ػربضرورة دراسة مدى توا ر ميارات ىذا 

 .ومدى ا تساب الطلبة ليا
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 مشكمة الدراسة:
 : ح ضو   ما سبؽ يم ف تحديد م  لة الدراسة  ح السؤاؿ الرئيس التالح

 األساسوي ما ميارات التفكير فووق المعرفوي المتضومنة فوي محتووى منيواج العمووم لمصوف العاشور
 ومدى اكتساب الطمبة ليا؟

 :السؤاؿ األسئلة الفرعية التالية ويتفرع مف ىذا
 العا ػػػرللصػػػؼ  العلػػػوـالواجػػػب توا رىػػػا  ػػػح محتػػػوى منيػػػاج   ػػػوؽ المعر ػػػحمػػػا ميػػػارات التف يػػػر  .1

 ؟األساسح
 ؟ وؽ المعر حلميارات التف ير  األساسح العا رللصؼ  العلوـما مدى تضمف محتوى منياج  .2
المتضػػمنة   ػػوؽ المعر ػػحاألساسػػح لميػػارات التف يػػر  العا ػػرمػػا مسػػتوى ا تسػػاب طلبػػة الصػػؼ  .3

 ؟للصؼ العا ر األساسح العامة العلوـبمنياج 
طلبػػػة  ػػػح مسػػػتوى ا تسػػػاب  (α ≤ 0.05ىػػػؿ توجػػػد  ػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ) .4

 إناث(؟ -تعزى إلى الجنس )ذ ور   وؽ المعر حميارات التف ير الصؼ العا ر األساسح ل

 فروض الدراسة:
طلبػػػػة الصػػػػؼ العا ػػػػر األساسػػػػح لميػػػػارات التف يػػػػر  ػػػػوؽ المعر ػػػػح  ا تسػػػػابال يصػػػػؿ مسػػػػتوى  .1

 %.80يساوي إلى مستوى اتقاف الصؼ العا ر المتضمنة بمحتوى منياج علـو 
طلبػػػػة   ػػػػح مسػػػػتوى ا تسػػػػاب( α ≤ 0.05ال توجػػػػد  ػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى ) .2

 .إناث( -تعزى للجنس )ذ ور   وؽ المعر حميارات التف ير ل الصؼ العا ر األساسح

 أىداف الدراسة:
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى :

للصػػؼ  العلػػوـتوا رىػػا  ػػح محتػػوى منيػػاج ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح الواجػػب قائمػػة ب تحديػػد .1
  األساسح. العا ر

 ػوؽ لميػارات التف يػر  األساسػح العا رللصؼ العامة  العلوـمعر ة مدى تضمف محتوى منياج  .2
 .المعر ح

لميارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح المتضػمنة  ػح محتػوى منيػاج العلػـو  طلبةالمعر ة مدى ا تساب  .3
 للصؼ العا ر األساسح.

األساسػح بمحا ظػات ةػزة  لميػارات التف يػر  العا ػرالتعرؼ على مستوى ا تساب طلبة الصػؼ  .4
 .ر الجنسلمتغي  وؽ المعر ح
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 أىمية الدراسة
 :ما يلحتهللتح أىمية ىذه الدراسة مف خبلؿ 

مػػتعلـ  عػػاؿ  دتعػػد ىػػذه الدراسػػة اسػػتجابة لبلتجاىػػات التربويػػة الحديثػػة التػػح تنػػادي بضػػرورة إعػػدا .1
 متلؽ للمعر ة. متعلـ مف ر يسيطر على تعلمو ويدير عملية تف يره، وليس مجردو 

والتػح يم ػف أف يستر ػد   ػوؽ المعر ػحقد تقػدـ الدراسػة للمعلمػيف معلومػات عػف ميػارات التف يػر  .2
 بيا المعلموف  ح عمليات التدريس وممارستيا عملًيا.

توجو الدراسة معلمػح العلػـو إلػى ضػرورة التعامػؿ مػع الطالػب   ػائف مف ػر، ومسػاعدتو علػى  قد .3
 . قط التف ير  يما يف ر، وليس حفظ ما يتعلمو

م ػر ح العلػـو لوضػع بػرامج لتػدريب المعلمػيف علػى ميػارات مػا  توجيوقد تسيـ ىذه الدراسة  ح  .4
ورا  المعر ة، واستخداـ استراتيجيات ما ورا  المعر ة  ح تحقيؽ أىػداؼ التربيػة العلميػة وتػدريس 

 .العلوـ
 ػػػػوؽ ف يػػػػر ـ قائمػػػػة بميػػػػارات التيتقػػػػد ػػػػح قػػػد تفيػػػػد الدراسػػػػة البػػػػاحثيف وطػػػػبلب الدراسػػػػات العليػػػػا،  .5

يم ف االستعانة بيا والتح ، وأداة تحليؿ المحتوى واختبار لميارات التف ير  وؽ المعر ح المعر ح
  ح بحوث أخرى م ابية.

ُمعػػػدي وُمخططػػػح المنػػػاىج الفلسػػػطينية إلػػػى ضػػػرورة االىتمػػػاـ بتنميػػػة ميػػػارات مػػػا ورا   قػػػد تفيػػػد .6
،المعر ػػػة مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات مػػػا ورا  المعر ػػػة  ػػػح تػػػ التهلل يػػػد علػػػى و  دريس العلػػػـو

ومياراتػػو لػػدى المتعلمػػيف، وتضػػمينيا  ػػح   ػػوؽ المعر ػػحاألن ػػطة والعمليػػات التػػح تحفػػز التف يػػر 
 احؿ المختلفة. تب العلـو للمر 

والدراسػػات التػػح تسػػتيدؼ ميػػارات مػػا قػػد توجػػو البػػاحثيف إلػػى ضػػرورة إجػػرا  المزيػػد مػػف البحػػوث  .7
 ورا  المعر ة واستراتيجياتيا.

 حدود الدراسة:
 -الدراسة  ح ضو  المحددات التالية: يت ىذهجر أ

 :الحد الموضوعي
المتضػػمنة  ػػح  )التف يػػر مػػا ورا  معر ػػح(  ػػوؽ المعر ػػحالدراسػػة علػػى ميػػارات التف يػػر  تقتصػػر ا - أ

 . 2013/ 2012األساسح للعاـ  العا رللصؼ  العلوـمنياج 
ىػو التف يػر  ػوؽ المعر ػح، دوف األخػذ باالعتبػار و الدراسة على نوع واحد مف التف يػر،  تقتصر ا - ب

 أنماط التف ير األخرى.
األساسػػح  ػػح  تػػاب علػػـو الصػػؼ العا ػػر اقتصػػرت الدراسػػة علػػى محتػػوى الموضػػوعات المقػػررة  - ت

 .3013/ 2012للعاـ الدراسح  يوأبجز 
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تـ حذؼ الوحدة األولى )وحدة الطاقػة( مػف الجػز  األوؿ، والفصػؿ الثالػث )تمػدد المػواد بػالحرارة(  - ث
التربيػػػة والتعلػػػيـ  مػػف الوحػػػدة الثامنػػة. وذلػػػؾ لحػػذ يا مػػػف الخطػػة التدريسػػػية المعػػدة مػػػف قبػػؿ وزارة

 .2013/ 2012الدراسح للعاـ العالح 

  الحد البشري:
 2012/2013للعاـ الدراسح  األساسح العا رطلبة الصؼ الدراسة على  تقتصر ا . 

   :الحد المكاني
 الدراسة على مدارس الح ومة  ح محا ظة  ماؿ ةزة. تقتصر ا 

   الحد الزماني:
  2013/ 2012لعاـ الدراسح ا الدراسح الثانح مفتـ تطبيؽ أدوات الدراسة  ح الفصؿ. 

 مصطمحات الدراسة:
 المػػتعلـنمػػو بالتػػدريب والممارسػػة حتػػى يصػػؿ ت تسػػب بػػالتعلـ، و ت، علػػى تنفيػػذ الميػػاـ القػػدرة: لميووارةا

 .المرةوب  يو مستوى السرعة والدقة واإلتقافإلى 

  التفكير فوق المعرفي:
بيػػدؼ تنظػػيـ أ  ػػاره وترتيبيػػا  مػػتعلـ ػػير إلػػى الممارسػػات الذىنيػػة التػػح يسػػتخدميا الي

صدار أح اـ حوؿ ما  بطريقة منيجية، والعمؿ على مراقبة ىذه األ  ار مف أجؿ التح ـ بيا وا 
 تـ اتخاذه مف قرارات.

 : فوق المعرفيالتفكير ميارات 
، ـ أ  ػاره وترتيبيػا بطريقػة منيجيػةيستخدميا الفرد بيػدؼ تنظػي الذىنية القدراتمجموعة مف 

صدار أحوالعمؿ على   تـ اتخاذه مػف قػرارات،ي اـ حوؿ ما مراقبة ىذه األ  ار مف أجؿ التح ـ بيا وا 
 :تتضمفو 
تحديػػد الم ػػ لة، وتحديػػد األىػػداؼ، والترتيػػب، وتتمثػػؿ  ػػح قػػدرة المػػتعلـ علػػى  :التخطوويطميووارة  .1

وا ت اؼ الصعوبات واألخطا ، وربط األ  ار، وتقديـ المعر ة العلمية، وتقديـ البدائؿ والخيارات 
 والتنبؤ، وتحديد المتطلبات.واالحتماالت، 

 ،التر يػػز، والتحليػػؿ، واالسػػتيعاب، واالختيػػػار تتمثػػؿ  ػػح قػػدرة المػػتعلـ علػػىو : المراقبووة والووتحكم .2
 والتتابع.

 إصدار األح اـ، والتلخيص، والتساؤؿ. وتتمثؿ  ح قدرة المتعلـ على: التقويم .3
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  مستوى ميارات التفكير فوق المعرفي:
وتقػػاس إجرائًيػػا  ػػح ىػػذه الدراسػػة بالعبلمػػة التػػح يحصػػؿ علييػػا المػػتعلـ  ػػح اختبػػار ميػػارات 

 .%80اال تراضح الذي يساوي ، ومقارنتيا بعبلمة مستوى االتقاف التف ير  وؽ المعر ح

 : األساسي طمبة الصف العاشر
للعػػػاـ الدراسػػػح  الطػػػبلب والطالبػػػات المسػػػجليف  ػػػح المػػػدارس التابعػػػة لػػػوزارة التربيػػػة والتعلػػػيـ

 سنة تقريًبا.  16-14تتراوح أعمارىـ مف  ، والذيف2013/ 2012

  :األساسي منياج العموم لمصف العاشرمحتوى 
واألن طة التح والنظريات مجموعة الحقائؽ والمفاىيـ والميارات والمبادئ والقيـ واالتجاىات 

الػذي قػاـ بوضػعو مر ػز و الم ػوف مػف جػزأيف،  األساسػح العا ػرلصػؼ العامػة ل تػاب العلػوـ  ي مليا
علػػيـ العػػالح تطػػوير المنػػاىج بػػوزارة التربيػػة والتعلػػيـ العػػالح الفلسػػطينية، والػػذي قػػررت وزارة التربيػػة والت

 .2012/2013 ح دولة  لسطيف تدريسو  ح مدارسيا للعاـ الدراسح 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 منياج الو  ما وراء المعرفةميارات 
 

  :ما وراء المعرفة.ميارات المحور األول 
 

  :منياجالالمحور الثاني. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 منياج الو  ما وراء المعرفةميارات 
يتحػدث ىػذا الفصػؿ عػف ميػارات مػػا ورا  المعر ػة مػف حيػث م وناتيػا وتصػنيفاتيا وعبلقتيػػا  
 ،ال تػػػػػاب المدرسػػػػػح أىميتػػػػػومنيػػػػػاج العلػػػػػوـ أىدا ػػػػػو وتقويمػػػػػو، و وعػػػػػف  وأىميػػػػػة ا تسػػػػػابيا، بالمعر ػػػػػة

  ما يلح:، وتحليلو ،وتقويموومواصفاتو، 
 ما وراء المعرفةميارات المحور األول: 

 :مفيوم ما وراء المعرفة :أوال
ـ  ح مجاؿ 0530( عاـ Metacognitionمفيوـ ما ورا  المعر ة )( Flavellقدـ  بل ؿ )

 ػػػح مجػػػاؿ علػػػـ الػػػنفس   Metamemoryومػػػا ورا  الػػػذا رة  Memoryأبحاثػػػو الخاصػػػة بالػػػذا رة
التطػػػوري مػػػف خػػػبلؿ تجاربػػػو التػػػح أوضػػػحت أنػػػو يم ػػػف مسػػػاعدة المػػػتعلـ علػػػى تػػػذ ر الموضػػػوعات 
المختلفػػة ب ػػ ؿ أ بػػر مػػف خػػبلؿ التف يػػر  ػػح العمليػػات التػػح يقػػـو بيػػا أثنػػا  تعلػػـ ىػػذه الموضػػوعات، 

 والتف ير  ح االستراتيجيات التح يستخدميا  ح أثنا  عملية التعلـ. 
ذا المفيػػوـ ليضػػػيؼ بعػػًدا جديػػًدا  ػػح مجػػاؿ علػػػـ الػػنفس المعر ػػح، ويفػػتح آ اقًػػػا وقػػد ظيػػر ىػػ

واسعة للدراسات التجريبيػة والمناق ػات النظريػة  ػح موضػوعات الػذ ا  والتف يػر والػذا رة واالسػتيعاب 
اىتماًمػػا ملموًسػػا علػػى مفيػػـو مػػا ورا  المعر ػػة (  لػػذا  قػػد لقػػى 609 0555وميػػارات الػػتعلـ )جػػرواف، 

، وأجػػػرى عليػػػو بعػػػض العلمػػػا  Empirically، والتطبيقػػػح  Theoreticallyييف النظػػػريالمسػػػتو 
تطبيقات متعددة  ح مختلؼ المجاالت األ اديمية وتوصلوا مف خبلؿ ىذه التطبيقات إلى أىمية دور 

)الزيػات،  ػح  (Brown, 1985 ػؿ مػف المعر ػة ومػا ورا  المعر ػة  ػح تحقيػؽ الػتعلـ الجيػد الفعػاؿ )
0552 :011) . 

 ؟  المعر ةما ورا  ما المقصود بمصطلح
( ... السػػػػػػػيطرة أو Learning( ... الػػػػػػػتعلـ )Knowledge( ... المعر ػػػػػػػة )Thinkingالتف يػػػػػػػر )
 ليا مصطلحات يم ػف أف تتػداخؿ مًعػا لتضػع بعػض التعريفػات لمػا ورا   ،(Controllingالتح ـ )

 المعر ة على النحو التالح:
 .التف ير  ح المعر ة 
  حوؿ التف ير.التعلـ 
 .السيطرة أو التح ـ  ح التعلـ 
 .المعر ة حوؿ المعر ة 
 .التف ير  ح التف ير 
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وربمػػا ت ػػوف ىػػذه التعريفػػات مختصػػرة ول نيػػا مفيػػدة للفيػػـ األولػػح لمفيػػـو مػػا ورا  المعر ػػة. ومػػف 
ليػذا  يػد مػف التعريفػاتواألجنبيػة وجػد أنيػا ةنيػة بالعد العربيػة خبلؿ االطبلع على األدبيػات التربويػة

 بعض ىذه التعريفات.المصطلح وسيتـ تناوؿ 
 قد وصػؼ  بل ػؿ مفيػوـ مػا ورا  المعر ػة بهللنػو "معر ػة المػتعلـ لعملياتػو المعر يػة، ونواتجيػا،  

 ة  عالة بغرض تحقيؽ أىداؼ محددة"وما يتعلؽ بيا، ومراقبتيا مراقب
(Weinert & Kluwe, 1987: 21.) 

عر و ب  ؿ أ ثر تحديًدا عندما أ د أنو المعر ة المخزونػة عػف العػالـ والتػح تعتبػر النػاس  ـ  ثُ 
عػح األ ػراد درجػة وَ   ائنات معر ة لدييا مياـ وأىداؼ وأ عاؿ وخبرات معر ية متعػددة حيػث يعتقػد أف  

ورا  المعر ػة  مػا ؤثر على أدائيـ أثنا  المياـ المعر ية،  ما أضػاؼ: أف  بقواىـ وحدودىـ  متعلميف تُ 
ىػػو القػػدرة علػػى المراقبػػة والتقػػويـ والتخطػػيط لػػتعلـ الفػػرد، وأيًضػػا أنػػو المعر ػػة عػػف الظػػواىر المعر يػػة 

(Flavell, 1979: 906.) 
"مػػػػا ورا    ػػػػح ىػػػذا الػػػػرأي وأضػػػا ت أف   Brown (0541 :013)وقػػػد اتفقػػػت معػػػػو "بػػػراوف" 

 ".المقصود أل عاؿ الفرد المعر يةالمعر ة ىو الضبط الواعح 
سػتخدـ حد مػا يُ  إلى معقدٌ  ما ورا  المعر ة مفيوـٌ  ( أف  0540 :33) Flavell " بل ؿ"ويؤ د 

 ير إلػى تلػؾ المعر ػة لي ير إلى مجموعة العمليات االبستومولوجية )المعتقدات المعر ية(،  ما أنو يُ 
مة واألدا  الػذي يم نػو يمتل يا األ راد عف معر تيـ الذاتية وعف الظواىر المعر ية العا م ف أفْ التح يُ 

المعر ة عف  اسمو مف صفةِ   تؽُ نو يؤ د أف ما ورا  المعر ة يُ أأن طتيـ المعر ية،  ما   حأف يؤثر 
 المعر ة.

م ػػف  ػػير إلػػى  يػػـ المعر ػػة، ويُ مػػا ورا  المعر ػػة يُ  ( أف  0543 :21) Brownوتػػرى "بػػراوف" 
الوصؼ الواضح للمعر ة موضع االىتماـ،  ما ؤثر أو ينع س ىذا الفيـ مف خبلؿ االستخداـ المُ  أفْ 
  ير إلى معر ة الفرد وضبطو لجيازه المعر ح.ما ورا  المعر ة يُ  أف  

( نظرة  املة وموجزة  ح نفس الوقت لما ورا  0543 :02) Garnerرضت "جارنر" وقد عَ 
و  انػػػت المعر ػػػة للمعر ػػػة عػػػف المعر ػػػة،  لػػػ مػػػا ورا  المعر ػػػة ىػػػو أسػػػاٌس  مفيػػػـو  ف  إ: المعر ػػػة قائلػػػةً 

التف يػر  ػح إدراؾ يتضػمف ما ورا  المعر ػة مفيـو   إفوالفيـ والتذ ر وما إلى ذلؾ،  تتضمف اإلدراؾ
تنوعػػػة عػػػف المعر ػػػة: مػػػا ورا  م ػػػف تسػػػمية ىػػػذه المعػػػارؼ المُ الفػػػرد و يمػػػو وتػػػذ ره ومػػػا إلػػػى ذلػػػؾ، ويُ 

 المعر ة  ح المرتبة العليا.ما ورا  الذا رة، مع بقا  ما ورا  و ما ورا  الفيـ، و اإلدراؾ، 
ىػػح معر ػػة الفػػرد  يػػؼ ومتػػى "مػػا ورا  المعر ػػة  أف  Levin (0544 :052 )ويػػذ ر "ليفػػيف" 

 ".ما يمةً معينة دوف ةيرىا إلنجاز مَ  ستخدـ استراتيجيةولماذا يَ 
ف ما ورا  المعر ة ىح القدرة على تحديد ما نعرؼ ومػا ال نعػرؼ أ Costaويوضح " وستا" 

(Costa, 1991: 211 مفيوـ ما ورا  المعر ة يعنح أيًضا اىتماـ األ راد بمعر تيـ  يؼ يف ػروف  ،)
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ويتعلمػػػػوف  ألف مػػػػا ورا  المعر ػػػػة ىػػػػح المعر ػػػػة ب يفيػػػػة عمػػػػؿ العمليػػػػات المعر يػػػػة والػػػػوعى بهللنفسػػػػيـ 
(Perkins, 1992: 102.) 

 أف   عْ َمػػالمعر ػة،  َ ( مػف منظػػوره عػف مػػا ورا  0540 :33) Flavellع " بل ػػؿ" س ػ ػح حػػيف وَ 
يتسػع  م ػف أفْ يُ المعر يػة، إال أف المفيػـو  المعر ة عف األ ػيا  عرؼ على أنوما ورا  المعر ة دائًما يُ 

 معر ح. نفسح أو أي  ح ٍ  لي مؿ أي  ح ٍ 
مػا ورا  المعر ػة  أف  Hallahan & Kauffman (0550 :031 ) "ىػاالف و و مػاف"رى وَيػ

درا ػػو ألسػػاليب الػػتح ـ والسػػيطرة الذاتيػػة علػػى  ىػػح وعػػى المػػتعلـ بمػػا يسػػتخدـ مػػف أنمػػاط التف يػػر وا 
                                  .محاوالت التعلـ التح يقوـ بيا لتحقيؽ أىدا و مف عملية التعلـ

" عر يػػػػػػػػاويُ  ف بالعمليػػػػػػػػات بهللنيػػػػػػػػا وعػػػػػػػػى المتعلمػػػػػػػػيLindstrom (0551 :94 ) "لندسػػػػػػػػترـو
  .واستراتيجياتيـ  ح التف ير وقدرتيـ على توجيو وتنظيـ ىذه العمليات

ا بهللنيا التف ير  ح التف ير وىى بما ورا  المعر ة أيضً Carin (0553 :34 ) " ارف" قصدويَ 
 .ستخدـ  ح حؿ م  لة محددةت مؿ عمليات وميارات عقلية تُ 

يات الذىنية وأساليب التعلـ والتح ـ الذاتح التػح عرؼ أيًضا بهللنيا المعر ة باألن طة والعملوتُ 
سػػتخدـ قبػػؿ وأثنػػا  وبعػػد الػػتعلـ للتػػذ ر والفيػػـ والتخطػػيط واإلدارة وحػػؿ الم ػػ بلت وبػػاقح العمليػػات تُ 

 (.Henson & Eller, 1999: 258المعر ية األخرى )
أثنػا  التف يػر، وعى الفرد بعمليات التف يػر "بهللنيا ( 395: 0555)عر يا جابر عبد الحميد ويُ 

 ."خدـ استراتيجيات التعلـ المبلئمةوقدرة المتعلـ على أف يختار ويست
التف يػػر  ػػح التف يػػر، وتػػهللمبلت عػػف "مػػا ورا  المعر ػػة بهللنيػػا  (035: 0552عػػرؼ عػػدس )ويُ 

 ."التنظيـ المستخدـ لحؿ الم  بلت ـومي انزيالمعر ة، ووعح الفرد بالعمليات المعر ية 
معر ة المتعلميف لتف يرىـ أثنا  عملياتيـ المعر ية "( بهللنيا 2002) Dennis"دنيس" عر يا ويُ 

نجزىػػػا المػػػتعلـ خػػػبلؿ  تػػػرة يُ  م ػػػف أفْ ومحػػػاوالتيـ تنظػػػيـ ىػػػذه العمليػػػات، ومعر ػػػة ميػػػاـ الػػػتعلـ التػػػح يُ 
ستخدميا  ح معالجة وتعلـ المادة واسػترجاع المعلومػات يَ  م ف أفْ محددة، واستراتيجيات التعلـ التح يُ 

 (03: 9100الوسيمح، أورد  ح: ) "لسابقة عند التعلـا
ليا وظيفتيا التخطيط والمراقبػة "عمليات تح ـ عُ  ا( بهللني415: 9110عر يا مجدي عزيز )ويُ 

دارة ميػػارات التف يػػر والتقػػويـ ألدا  الفػػرد  ػػح حػػؿ الم ػػ بلت، وىػػح ميػػارات تنفيذيػػة مَ  يمتيػػا توجيػػو وا 
 ونات األدا  الذ ح أو معالجة المعلومات".المختلفة  ح حؿ الم  لة، وىح أحد م 

ليػػػا وظيفتيػػػا التخطػػػيط ح ػػػـ عُ عػػػد بمثابػػػة عمليػػػات تَ مػػػا ورا  المعر ػػػة تُ   مػػػا يػػػذ ر جػػػراوف أف  
مثػػػؿ قػػػدرة الفػػػرد علػػػى التف يػػػر  ػػػح مجريػػػات التف يػػػر أو حولػػػو أو التف يػػػر يػػػا تُ والمراقبػػػة والتقيػػػيـ، وأن  

عر يػا بهللنيػا: ميػارات يُ  ـ  عػة ومراجعػة حػؿ الم ػ لة، ثُػأو الحػديث مػع الػذات بيػدؼ متاب عػاؿٍ  بصػوتٍ 
يمة السيطرة على تقوـ بمَ و  ،أىـ م ونات السلوؾ الذاتح  ح معالجة المعلومات فْ عد مِ عقلية معقدة تُ 
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جميع ن اطات التف ير العاملة والموجية لحػؿ الم ػ لة، واسػتخداـ القػدرات أو المػوارد المعر يػة للفػرد 
 .(00-03: 0555)جراوف،  يمة التف ير ح مواجية متطلبات مَ  بفاعلية

 Thinking( بهللنيػػػا التف يػػػر  ػػػح التف يػػػرSebastion ،9113) "سبس ػػػف" عر يػػػاوأخيػػػًرا يُ 

about Thinkingفْ م ػػف أَ حػػدث أثنػػا  التف يػػر والتػػح يُ وعػػى الفػػرد بعمليػػات التف يػػر التػػح تَ  ، أو 
 .(03: 9100الوسيمح، أورد  ح: )  Learn How to Learnساعد المتعلـ ليتعلـ  يؼ يتعلـ تُ 

مػػا مفيػػـو تعريفػػات  ػػح تفػػاؽ االأوجػػو بعػػض نػػاؾ ىُ  مػػف خػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة يتضػػح أف  
ا ورا  فيػـو مػباإلم ػاف اسػتقرا  مجموعػة خصػائص لمأنو ورا  المعر ة لدى الباحثيف، ويرى الباحث 

 المعر ة وىح:
  يمػػة والمعر ػػة المعر ػػة، المعر ػػة ال خصػػية، والمعر ػػة بالمَ مػػا ورا  المعر ػػة تتضػػمف جميػػع أنػػواع

 باالستراتيجية.
  مػػا ورا  المعر ػػة ت ػػمؿ مجموعػػة متنوعػػة مػػف األن ػػطة العقليػػة مثػػؿ التخطػػيط والمراقبػػة والتنظػػيـ

 والتقويـ واتخاذ القرار.
 .إدراؾ الفرد ألساليب التح ـ والسيطرة الذاتية على محاوالت التعلـ التح يقوـ بيا 
 عر ة ال خص بعمليات   ره ال خصح، ومدى دقتو  ح وصؼ تف يره.م 
  دارة ميػارات التف يػر المختلفػة  ػح حػؿ ميارات ما ورا  المعر ػة ميػارات تنفيذيػة ميمتيػا توجيػو وا 

 م ونات األدا  الذ ح أو معالجة المعلومات. ىحدإوىح  ،الم  لة
 ا واختيار استراتيجيات جديدة.اختيار االستراتيجيات المناسبة وتعديليا أو التخلح عني 
  َيمة وأثنا  تنفيذىا وتقييميا باستمرار.تمتع الطالب بالقدرة على مراقبة ذاتو أثنا  التخطيط للم 
  ُسػػاعد الطالػػب  ػػح  يػػـ الموضػػوعات المختلفػػة والعبلقػػات الترابطيػػة  يمػػا بينيػػا مػػا ورا  المعر ػػة ت

 امؿ معيا.م نو مف اختيار االستراتيجيات المناسبة للتعمما يُ 

بعمليػػػات  عػػػى المػػػتعلـمػػػا ورا  المعر ػػػة ىػػػح: "وَ   ػػػح ضػػػو  ىػػػذه التعريفػػػات يػػػرى الباحػػػث أف  
التف ير أثنا  التف ير ومػا ت ػتمؿ عليػو مػف ميػارات عقليػة تسػتخدـ  ػح حػؿ م ػ لة مػا، وقدرتػو علػى 

ومعر تػػػػو باألن ػػػػطة  ،م ػػػػف اسػػػػتخداميا  ػػػػح مواقػػػػؼ الػػػػتعلـ المختلفػػػػةاختيػػػػار االسػػػػتراتيجيات التػػػػح يُ 
 لتحقيؽ أىداؼ محددة".  والعمليات الذىنية وأساليب التعلـ والتح ـ الذاتح  ح عمليات التعلـ

 العالقة بين المعرفة وما وراء المعرفة:
ف مػػا ورا  المعر ػػة إا بمػػا ورا  المعر ػػة حيػػث تعتبػػر المعر ػػة مػػف أ ثػػر المصػػطلحات ارتباًطػػ

حػػوؿ المعر ػػة  لػػذا  ػػإف العبلقػػة بينيمػػا وثيقػػة،  بػػالرةـ مػػف أف  ىػػح التف يػػر  ػػح المعر ػػة أو المعر ػػة
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المعر ػػة ومػػا ورا  المعر ػػة عمليتػػاف عقليتػػاف إال أف المعر ػػة م تسػػبة أمػػا مػػا ورا  المعر ػػة  يػػى تعبػػر 
 (.Valdhan & Stander, 1994: 307) عف وعح الفرد وادرا و و يمو ليذه المعر ة الم تسبة.

"إف مصػػػطلح المعر ػػػة ي ػػػير إلػػػح جميػػػع العمليػػػات النفسػػػية التػػػح بواسػػػطتيا يتحػػػوؿ المػػػدخؿ 
الحسح ليختزف لدى الفرد إلػى أف يسػتدعى السػتخدامو  ػح المواقػؼ المختلفػة حتػى  ػح حالػة حػدوث 
ىػػػػذه العمليػػػػات  ػػػػح ةيػػػػاب المثيػػػػرات المرتبطػػػػة بيػػػػا، وىػػػػذه العمليػػػػات تتمثػػػػؿ  ػػػػح اإلدراؾ، والتػػػػذ ر، 

 .(3: 0550الفرماوي، ) لتخزيف، والتف يرالتخيؿ، واو 
وأمػػا مصػػطلح مػػا ورا  المعر ػػة  ي ػػير إلػػى وعػػى الفػػرد بالعمليػػات التػػح يمارسػػيا  ػػح مواقػػؼ  

 االتعلـ المختلفة نتيجة حصولو على معر ة أو معلومات معينة تتصؿ بيذه المواقؼ، وأف ىناؾ  روقً 
)ال ػرقاوي،  حصػلوف علييػا"مػف المعر ػة التػح يواضحة بيف األ راد  ح  يفية اسػتخداميـ واسػتفادتيـ 

0550 :900). 
ف بدراسة ما ورا  المعر ة منذ أ ثر مف ع ريف عاًما، ويتفػؽ ةػالبيتيـ بعض الباحثيوقد قاـ  

( 31 -94: 9109علػػى أف المعر ػػة ومػػا ورا  المعر ػػة يختلفػػاف  ػػح بعػػض األمػػور لخصػػيا الػػديب )
  ما يلح: 

لفيػػـ  يفيػػة أدا   ةمػػا ورا  المعر ػػة ىامػػميػػارات   الميمػػة، بينمػػا ف ميػػارات المعر ػػة ىامػػة ألداإ .0
 الميمة.

معر ة مػا ورا  المعر ػة وتنظػيـ مػا ورا  المعر ػة يختلفػاف عػف ميػارات المعر ػة األخػرى حيػث إف  .9
مػػا ورا  المعر ػػة أ ثػػر اسػػتمراًرا وعموميػػة مػػف ميػػارات المعر ػػة المحػػددة المجػػاؿ،  ػػاأل راد الػػذيف 
ة لػػدييـ وعػػح مرتفػػع بمػػا ورا  المعر ػػة يم ػػنيـ اسػػتخداـ مػػا ورا  المعر ػػة لتعػػويض المعر ػػة محػػدد

 المجاؿ. 
ميارات المعر ة تميؿ إلى أف ت وف موجودة داخػؿ المجػاالت أو المػواد، بينمػا ت ػمؿ ميػارات مػا  .3

األ ػيا  الم ػتر ة بػيف المجػػاالت، ورا  المعر ػة مجػاالت متعػددة حتػى لػو  ػاف ىنػاؾ القليػؿ مػف 
(Schraw, 2002: 133-137ويم ف اعتبار ما ورا  المعر ة، معر ة عف المعر ة أو ت ،) ًاف يػر 

 ػػإف مػػػا ورا  عػػف التف يػػر،  ػػػإذا  انػػت المعر ػػػة تتضػػمف اإلدراؾ والفيػػػـ والتػػذ ر ومػػػا إلػػى ذلػػػؾ، 
تتضمف التف ير  ح إدراؾ الفػرد و يمػو وتػذ ره، وىػذه المعػارؼ المتنوعػة يم ػف تصػنيفيا المعر ة 

عر ػػة  ػػح بهللنيػػا مػػا ورا  اإلدراؾ، ومػػا ورا  الفيػػـ، ومػػا ورا  الػػذا رة، ويظػػؿ مصػػطلح مػػا ورا  الم
 (.Garnr, 1987: 16المرتبة العليا، )

االسػػػػػتراتيجيات المعر يػػػػػة مصػػػػػممة أساًسػػػػػا لتسػػػػػاعد الفػػػػػرد  ػػػػػح الوصػػػػػوؿ ليد ػػػػػو المعر ػػػػػح، أمػػػػػا  .0
 حقؽ ىد و.قد استراتيجيات ما ورا  المعر ة  تساعد الفرد على ال عور بالثقة األ يدة  ح أنو 

لمعر ػح، ويػتعلـ اسػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة يتعلـ الفرد االستراتيجيات المعر يػة ليحػدث النمػو ا .1
 ليراقب النمو المعر ح.
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 تالمعر ػػة ضػػرورية للحصػػوؿ علػػى معلومػػات معينػػة تتصػػؿ بػػالموقؼ، ومػػا ورا  المعر ػػة ليسػػ  .2
 وسيلة عملية. اةاية ول ني

تعتبر االستراتيجيات المعر ية ىح الطرؽ التح يقوـ المتعلـ مف خبلليا بتوجيو حضوره، وتعلمو،  .3
تػػذ ره، وتف يػػره، أمػػا اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة  تظيػػر  ػػح مسػػتوى أ ثػػر تعقيػػًدا، وىػػح التػػح و 

نواع االستراتيجيات المعر ية التح سيسػتخدمو للحصػوؿ علػى قػدر أيستخدميا المتعلـ لتحديد أي 
أ بػػػػر مػػػػف المعلومػػػػات وىػػػػح التػػػػح تسػػػػمح للمػػػػتعلـ بتطػػػػوير وعيػػػػو بقدراتػػػػو التعليميػػػػة ال خصػػػػية 

 القدرات.تلؾ ات أو المناىج التح يم ف مف خبلليا زيادة والعملي
ف "المعر ػػػة تعػػػد أوبػػػالرةـ مػػػف ىػػػذه الفروقػػػات البسػػػيطة بػػػيف المعر ػػػة ومػػػا ورا  المعر ػػػة  إال 

المػػػدخؿ الرئيسػػػح واألساسػػػح لمػػػا ورا  المعر ػػػة بػػػؿ إف ت امػػػؿ أنػػػواع المعر ػػػة المختلفػػػة )صػػػريحة أو 
ويػػتح ـ  يػػو". ضػػمنية( يػػؤدي إلػػى مػػا يسػػمى بمػػا ورا  المعر ػػة،  يصػػبح الفػػرد علػػى وعػػح بمػػا يفعػػؿ 

 .(02: 9100)الوسيمح، 

 (.030-033: 9115زندار، )عفانة والخ: عالقة التفكير بعمميات ما وراء المعرفة

 .( يوضح العبلقات بيف م ونات التف ير وما يتفرع عنيا مف ميارات3ال  ؿ )

 
 
 
 

 (033: 9115)عفانة والخزندار،  ت التفكير( مكونا1-2شكل )
تعد إحدى م ونػات التف يػر وتتضػمف مف ال  ؿ السابؽ يتضح أف عمليات ما ورا  المعر ة 

يعػد مػف المراتػب  لتف يػر  ػح التف يػر ) ػوؽ المعر ػح(عمليات التخطػيط والمراقبػة والتقػويـ  ولػذا  ػإف ا
 ح عمليػات  اتف يرية تستعيف بهللنماط تف يرية أبسط مني االعليا لم ونات التف ير والتح تتضمف أنماطً 

 عمليػػػات  ،الم ػػػ بلت وعمليػػػات التف يػػػر األساسػػػية التف يػػػر، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ التف يػػػر الناقػػػد وحػػػؿ
المعر ة ىح أساس ومػدخؿ لعمليػات التف يػر العليػا،  مػا أنػو يجػب أال ُيفيػـ مػف ىػذا ال ػ ؿ أو ةيػره 

مكونات 
 التفكير

ما وراء )عمليات تفكير فوق معرفية 
 (معرفية

 التخطيط

 المراقبة والتحكم

 التقويم

 عمليات تفكير مركبة

حل  اتخاذ القرار
 المشكالت

التفكير 
 اإلبداعي

 التفكير الناقد

العمليات 
 تفكير أساسية

اٌّؼشفخ  -

 ٚاالعزذػبء

االعز١ؼبة  -

 ٚاٌزفغ١ش

 اٌّالحظخ -

 اٌزطج١ك -

 اٌّمبسٔخ  -

 اٌزص١ٕف -

 اٌزٍخ١ص -

 اٌزٕظ١ُ -

 االعزٕجبط -

 االعزمشاء -

 اٌزم٠ُٛ -

 

 اٌزخ١ً -

 األصبٌخ -

 اٌّشٚٔخ -

 اٌطاللخ -

 اٌزح١ًٍ -

 اٌزشو١ت -

 اٌزم٠ُٛ -

 رحذ٠ذ اٌٙذف -

 ر١ٌٛذ اٌحٍٛي -

 دساعخ اٌحٍٛي -

 رشر١ت اٌحٍٛي -

 رم٠ُٛ اٌحٍٛي -

 اخز١بس اٌحٍٛي -
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ال  التف يػػر  ػػؿٌ  أفمػػف التقسػػيمات أف عمليػػات التف يػػر يم ػػف عزليػػا عػػف بعضػػيا الػػبعض، والحقيقػػة 
يتجػػػزأ، وأف اإلنسػػػاف عنػػػدما يمػػػارس التف يػػػر النقػػػدي يحتػػػاج إلػػػى اسػػػتخداـ بعػػػض عمليػػػات التف يػػػر 

 .األخرى األساسية واإلبداعية وحؿ الم  بلت وبالع س

 يا:تصنيفاتمكونات ما وراء المعرفة و 
 Lindstrom, 1995: 28( ،)Henson(، و)Bruer, 1995: 35يرى التربويػوف أمثػاؿ )

& Eller, 1999: 288 أف  مػا ورا  المعر ػة تسػعى إلػى توعيػة المػتعلـ بمػا يسػتخدمو مػف أنمػاط ،)
تف ير  ح ضػو  إدرا ػو ألسػاليب الػتح ـ والضػبط والسػيطرة علػى عمليػات الػتعلـ أو توجيػو أو تنظػيـ 

 (.00: 9115تلؾ العمليات، وذلؾ مف أجؿ استيعاب مضاميف التعلـ )أبو السعود، 

ا الخػػػتبلؼ الػػػنفس  ػػػح تقسػػػيـ مػػػا ورا  المعر ػػػة وتصػػػنيفيا و قًػػػ اختلػػػؼ علمػػػا  التربيػػػة وعلػػػـو 
 عندىـ، و يما يلح بعض تصنيفات ما ورا  المعر ة:مفيـو ما ورا  المعر ة 

 وأىميا ما يمي:أواًل: تصنيف ما وراء المعرفة إلى مجالين 
 (:Flavelتصنيف "فالفل" ) -1

 ما ورا  المعر ة إلى مجاليف رئيسييف ىما: Flavelلقد قسـ " بل ؿ" 

ويقصػػػد بيػػػا معر ػػػة ال ػػػخص المػػػدرؾ بالميمػػػة المدر ػػػة واالسػػػتراتيجية  أ( معرفوووة موووا وراء المعرفوووة:
 المستخدمة  ح اإلدراؾ.

ويقصد بيػا وعػح الفػرد بػالخبرات ال ػعورية واالنفعاليػة المرتبطػة بالميمػة  ب( خبرة ما وراء المعرفة:
مثؿ:  عور الفرد باالضطراب ألنو لـ يفيـ  يًئا ما، ومف ثـ يحدد استراتيجية مبلئمػة لتخفػيض ىػذا 
االضطراب، وتت وف خبرة ما ورا  المعر ة مف معتقدات أو م اعر أو أحداث معينة )ال نانح والسيد 

ويتفؽ ىػذا مػع مػا يػراه البنػائيوف مػف أف الػتعلـ عمليػة ن ػطة وأف المػتعلـ محػور العمليػة ( 2: 9110
 التعليمية.

 تصنيف عفانة والخزندار: -2
( أف  مػػػػػا ورا  المعر ػػػػة تنقسػػػػـ إلػػػػى ُم ػػػػػونيف 093-092: 9115ويػػػػرى عفانػػػػة والخزنػػػػدار )

 رئيسييف ىما: 
 التنظيـ الذاتح للمعر ة. -9 الوعح الذاتح بالمعر ة. -0

 وال  ؿ التالح يوضح ذلؾ.
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 (093: 9115)عفانة والخزندار، ( مكونات ما وراء المعرفة 2-2شكل رقم )
 مف ال  ؿ السابؽ نجد أف: 

 المكون األول: الوعي الذاتي بالمعرفة: 
 (095-093: 9115: )عفانة والخزندار، ويتضمف ىذا الم وف ثبلثة أنواع رئيسة مف المعر ة وىح

 (Conceptual Knowledgeالمعرفة المفاىيمية: ) .1
 وىذه المعر ة تتضمف أنواًعا مف المعارؼ ىح: 
درا ػػو لم وناتيػػا  ويعنػػحالوووعي بالمفوواىيم:  - أ ذلػػؾ معر ػػة المػػتعلـ بالمفػػاىيـ التػػح يتعامػػؿ معيػػا وا 

 وعبلقة تلؾ المفاىيـ  يما بينيا.
وىػػح إدراؾ معنػػى المصػػطلحات العلميػػة أو الرياضػػية أو االجتماعيػػة أو الوووعي بالمصووطمحات:  - ب

 االقتصادية أو ةيرىا، وما تعنيو تلؾ المصطلحات  ح مضمونيا.
دراؾ معنػى الرمػوز المجػردة ومػا تعنيػو إذا جػا ت ضػمف مضػموف وىػح  يػـ الوعي بوالرموز:  - ت وا 

 معيف، وىؿ تلؾ الرموز ذات مغزى أـ ال.
ويقصد بذلؾ معر ة م ونػات القػانوف سػوا  أ ػاف  ػح العلػـو أو قػانوف وضػعح الوعي بالقوانين:  - ث

 إداري أو قانوف دستوري أو ةيره، ومعر ة عبلقة ىذا القانوف بقوانيف أخرى ذات صلة.
 (Procedural Knowledgeمعرفة اإلجرائية: )ال .2

 وىح المعر ة التح تتضمف أنواًعا مختلفة مف المعارؼ وىح  ما يلح:

ما وراء 
 المعرفة 

التنظيم الذاتي 
 للمعرفة

 إدارة المعرفة تقويم المعرفة تنظيم المعرفة

الوعي الذاتي 
 بالمعرفة

المعرفة 
 السياقية

المعرفة 
 اإلجرائية 

المعرفة 
 المفاهيمية

 اٌٛػٟ ثبٌّفب١ُ٘ -

 اٌٛػٟ ثبٌّصطٍحبد -

 اٌٛػٟ ثبٌمٛا١ٔٓ -

 اٌٛػٟ ثبٌشِٛص -

 إدسان خطٛاد -

 ِؼشفخ ّٔبرج -

 ِؼشفخ حٍٛي -

 ِؼشفخ رشاو١ت -

 اٌٛػٟ ثششٚط -

 إدسان أعجبة -

 إػطبء ِجشساد -

 رحذ٠ذ ِؼب١٠ش -

 حً ِشىالد -

رحذ٠ذ  -

 اعزشار١د١بد

 ٚضغ خطظ -

 ثٕبء خطٛاد -

 ادسان ػاللبد -

 ر١ٙئخ ظشٚف -

 رؼذ٠ً ّٔظ -

رجذ٠ً  -

 اعزشار١د١خ

 رحغ١ٓ ع١بق -

 اٌزأوذ ِٓ حً -

 اػطبء ِخطظ -

 رؼذ٠ً ٔزبخبد -

 رٛض١ح أخطبء -

 ػًّ ِؼبٌدبد -

 رٕظ١ُ رفى١ش -
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بمعنػى معر ػة المػتعلـ بػالخطوات التػح قػد يتبعيػا  ػح وصػولو لليػدؼ أو  ػح حػؿ  إدراك خطوات: - أ
مسهلللة رياضية ما، دوف التطرؽ إلى الحؿ أو تنفيذ الخطة للوصوؿ إلػى اليػدؼ، بػؿ ىػح معر ػة 

 بإجرا   ح  معيف وليس تنفيذه.
عػيف، أي إدراؾ أنواع معينة مف األ  اؿ أو المخططػات التػح تتعلػؽ بمضػموف م معرفة نماذج: - ب

 وذلؾ مف خبلؿ الوعح بخطوات ت وينيا أو تنظيميا.
وىذه المعر ة ت ير إلى طرؽ الحؿ لمسهلللة أو م  لة معينة سوا  أ اف مسهلللة  ح معرفة حمول:  - ت

العلوـ أو م  لة اجتماعية معينػة، حيػث يسػتطيع المػتعلـ إدراؾ خطػوات الحػؿ وأسػلوب التعامػؿ 
 مع الم  لة.

مػػتعلـ ب يفيػػة تر يػػب جملػػة معينػػة أو رسػػـ نمػػوذج محػػدد أو بنػػا  ويعنػػح وعػػح المعرفووة تراكيووب:  - ث
 خطة معينة أو تر يب جياز حاسوب، أي الوعح بخطوات البنا  والتر يب.

 (Contextual Knowledgeالمعرفة السياقية: ) .3

 وتتضمف ىذه المعر ة ما يلح:
أو سػلوؾ  أي إدراؾ ظػروؼ تعلػـ م ػ لة معينػة أو إعطػا   ػروط لحػدوث تعلػـالوعي بشوروط:  - أ

معػػيف، إذ ال يم ػػف ليػػذا السػػلوؾ وليػػذا الموقػػؼ أف يحػػدث إذا لػػـ ي ػػف ىنػػاؾ ظػػروؼ أو  ػػروط 
 معينة لحدوثو.

إذ ال يم ػػف للمػػتعلـ أف يفيػػـ موقفًػػا معيًنػػا إال إذا أدرؾ أسػػباًبا معينػػة لوجػػود  ػػح  إدراك أسووباب:  - ب
 ما.

يح نقػاط الضػعؼ  ػح ويقصد بذلؾ وضع مبررات لحدوث ظاىرة معينة، وتوضػ إعطاء مبررات: - ت
 تلؾ الظاىرة أو الموقؼ، أي توضيح لماذا لـ يتم ف المتعلـ مف حؿ مسهلللة.ما 

أي بمعنى وضع معايير أو وحدات للقياس،  مػثبًل ل ػح يحػدث تفاعػؿ مػا ينبغػح تحديد معايير:  - ث
 أف تتو ر معايير  ح مواد التفاعؿ حتى يحدث التفاعؿ.

 لة سوا   انت نمطية أو ةيػر نمطيػة ومحاولػة حليػا بمعنى  يـ المسهلللة أو الم  حل مشكالت: - ج
باستخداـ استراتيجية معينة ونعنح بالم  لة النمطية ىح التح مرت سابًقا على المتعلـ ويستطيع 

 أف يستعيف بخطوات الحؿ  ح مسهلللة م ابية.

 المكون الثاني: التنظيم الذاتي لممعرفة: 

: 9115وىح  ما يلح: )عفانة والخزندار،  وي مؿ ىذا الم وف على ثبلثة أنواع مف المعر ة
095- 033) 

 وىح تتضمف ما يلح:( Management of Knowledgeإدارة المعرفة: ) - أ
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أي اختيػػار اسػػتراتيجية محػػددة ذات قيمػػة و ائػػدة إلدارة المعر ػػة والتخطػػيط تحديوود اسووتراتيجيات:  - أ
 ليا.

 ة معينة.حيث تتطلب إدارة المعر ة وضع خطط لتنفيذ ميمة معر يوضع خطط:  - ب

 وىذا المستوى يتطلب ت ويف مجموعة مف الخطوات المرتبة إلنجاز ميمة معينة.بناء خطوات:  - ت

وىػػذا يعنػػح  يػػـ العبلقػػات القائمػػة بػػيف الجوانػػب المختلفػػة للموقػػؼ المعر ػػح،  ػػبل إدراك عالقووات:  - ث
 يم ػػػف لمػػػتعلـ أف يعػػػَح المضػػػاميف المعر يػػػة بػػػدوف أف يػػػدرؾ تسلسػػػؿ تلػػػؾ المضػػػاميف والعبلقػػػات

 القائمة بيف مفاىيميا وم وناتيا.

تقانيػػا ينبغػػح أف تتػػو ر الظػػروؼ أو المنػػاخ الصػػفح تييئووة ظووروف:  - ج ل ػػح يػػتـ إنجػػاز الميمػػة وا 
 المبلئـ لتحصيؿ تلؾ الميمة.

 وتتضمف ىذه المعر ة ما يلح: ( Evaluation Knowledgeتقويم المعرفة )    - ب

تعلمػو أو أنمػاط السػلوؾ التػح يسػتخدميا  وىذا يعنح أف يقوـ المتعلـ بتعديؿ أسػلوبتعديل نمط:  .1
  ومحاولة تغيير ىذا النمط  ح ضو  مبررات مقنعة.

قػػد يػػرى المػػتعلـ أف االسػػتراتيجية التػػح اسػػتخدميا  ػػح تحقيػػؽ أىدا ػػو لػػـ ت ػػف تبووديل اسووتراتيجية:  .2
مفيػدة  ػح تنميػة قدراتػو، و ػح تحسػيف مياراتػػو تجػاه ميمػة معينػة أو موقػؼ محػدد،  يلجػهلل المػػتعلـ 

 إلى تعديؿ االستراتيجية بهللخرى أ ثر  ائدة.
وىػػػو أسػػلوب يسػػتخدمو المػػتعلـ للتهلل ػػد مػػػف صػػحة موضػػوع أو   ػػرة معينػػػة أو التأكوود موون حوول:  .3

   رضية خاصة  وذلؾ إلعطا  ثقة بالخطوات التح استخدميا.

 (  ويشمل ىذا النوع من المعرفة ما يمي:Regulaion Knowledgeتنظيم المعرفة )  - ت

 ح ضو  ال  ؼ عف القوة والضػعؼ ليسػتطيع المػتعلـ إعػادة تنظػيـ المخطػط أو إعادة مخطط:  - أ
الخطوات التح يستخدميا  ح التعلـ أو التف ير وذلؾ بعد أف يضع يده على أخطا  عدـ وصولو 

 إلى األىداؼ المطلوبة.

: يسػػتطيع المػػتعلـ تعػػديؿ نتاجػػات معينػػة مػػف خػػبلؿ التغذيػػة الراجعػػة المتػػو رة  ػػح تعووديل نتاجووات - ب
 البيئة الصفية أو مف خبلؿ تعديؿ نفسو.

ويعنػػح ذلػػؾ توضػػيح األخطػػا ، و يفيػػة حػػدوثيا: أيػػف تحػػدث؟ ومتػػى تحػػدث؟ توضوويأ أخطوواء:  - ت
 وذلؾ مف أجؿ تبل ييا، والتخلص منيا  ح تف يره أو  ح أساليب التعلـ التح يستخدميا.

ط التف يػػػػر ويقصػػػػد بػػػػذلؾ إجػػػػرا  معالجػػػػات  وريػػػػة لخطػػػػوات الػػػػتعلـ أو ألنمػػػػا عموووول معالجووووات: - ث
 المستخدمة  ح حؿ مسهلللة علمية مثبًل وذلؾ يتـ مف خبلؿ المتابعة والمراجعة.

وىػػذا المسػػتوى يعػػد أعلػػى مسػػتويات مػػا ورا  المعر ػػة وىػػذا يعنػػح أف يقػػـو المػػتعلـ  تنظوويم تفكيوور: - ج
 بتنظيـ تف يره مف حيف لخر بصورة  املة، وذلؾ طبًقا للظروؼ واألحواؿ التح يمر بيا.
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ث أنو يجب على المتعلـ أف يػدرؾ ماىيػة عمليػات التف يػر، وخاصػة التػح يسػتخدميا ويرى الباح
ىػػو بنفسػػو  ػػح الػػتعلـ،  ي ػػوف لديػػو وعػػح ذاتػػح بالمفػػاىيـ والقػػوانيف ويػػدرؾ خطػػوات الوصػػوؿ لليػػدؼ، 
وت ويف النماذج، وخطوات حؿ م  لة أو تنفيذ ميمة أو إجرا  تجربة، بؿ يجب أف ي وف على وعح 

ونجاحيا، وأف يعطح مبررات لحػدوث ظػاىرة،  مػا يجػب أف ت ػوف لديػو المعلومػات بظروؼ حدوثيا 
ال ا ية عف ميارات التف ير  وؽ المعر ػح واسػتراتيجيات الػتعلـ المختلفػة،  يختػار أنسػبيا بالنسػبة لػو  
ليسػػػػتخدميا  ػػػػح المواقػػػػؼ المختلفػػػػة التػػػػح يمػػػػر بيػػػػا، و ػػػػذلؾ يجػػػػب أف يضػػػػع يػػػػده علػػػػى األخطػػػػا  

قػػع  ييػػا، ويتعػػرؼ علػػى  يفيػػة حػػدوثيا، ويػػتخلص منيػػا مػػف أجػػؿ تنظػػيـ تف يػػره والصػػعوبات التػػح ي
 بصورة  املة.

 مالئو: ز ( و Yoreتصنيف يور ) -3
جػاليف م إلػى ( تقسػيـ مػا ورا  المعر ػةYore, etal., 1998: 30) "يػور وآخػروف"اقتػرح لقػد 

 لتالح:ا ما  ح ال  ؿ  واسعيف

 

 )تصنيف يور وآخرون( وراء المعرفة ( مكونات ما3-2شكل )

 المجال األول لممعرفة : التقويم الذاتي لممعرفة ويتضمن:
وىح التح تتصؿ بمضموف التعلـ )موضوع : Declarative Knowledge( المعرفة التقريرية 1

  التعلـ(.
المختلفػة التػح يقػـو  تتعلػؽ بػاإلجرا ات وىػح Procedural Knowledge: ( المعرفة اإلجرائية2
 الفرد مف أجؿ التعلـ ) يفية التعلـ(. ياب

وىػح تتعلػػؽ بػوعح الفػرد بال ػروط البلزمػػة : Knowledge Conditional( المعرفوة الشورطية 3
 إلحداث التعلـ.

 : اإلدارة الذاتية لممعرفة وتشمل:المجال الثاني لممعرفة
 لتحقيؽ أىداؼ محددة.ستراتيجيات معينة تيارالمعتمد الخ: وىو يتضمف االplanning( التخطيط 1

ما وراء 
 المعرفة 

اإلدارة الذاتية 
 للمعرفة 

 التخطيط التقويم  التنظيم 

التقويم الذاتي 
 للمعرفة 

المعرفة 
 الشرطية 

المعرفة 
 اإلجرائية 

المعرفة 
 التقريرية 
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: وىػػػػو يتضػػػػمف تقػػػػدير مػػػػدى تػػػػوا ر اإلم انػػػػات البلزمػػػػة ومػػػػدى تحقيػػػػؽ Evaluation( التقووووويم 2
 األىداؼ المختلفة.

ىػػػداؼ وتعػػػديؿ السػػػلوؾ عنػػػد : وىػػػو يتضػػػمف مراجعػػػة مػػػدى التقػػػدـ نحواألRegulation ( التنظووويم3
 الضرورة.

 (Schraw & Dennison, 1994: 473: )"سيشرو ودينسون"تصنيف  -4
تنظيمًيا لم ونات ما ورا  المعر ة، حيث ذ ر أف ما ورا   وقدـ سي رو ودينسوف   بلً 

 المعر ة ت ير إلى وعح الفرد ومقدرتو ال خصية على الفيـ والضبط، وأنيا عبارة عف بعديف:
 البعد األول: المعرفة حول المعرفة أو المعرفة اإلدراكية ويشمل:

 ر ة الفرد بمياراتو ووسائؿ تف يره وقدرتو  متعلـ.وىح معالمعرفة التصريحية:  -أ
وىػػح معر ػػة الفػػرد ب يفيػػة اسػػتخداـ االسػػتراتيجيات المختلفػػة مػػف أجػػؿ إنجػػاز  المعرفووة اإلجرائيووة: -ب

 إجرا ات التعلـ.
 ولماذا ت وف االستراتيجية  عالة؟. وىح معر ة الفرد متى، المعرفة الشرطية: -ج

 ية وتشمل:البعد الثاني: المعرفة التنظيم
 ويعنح وضع الخطط واألىداؼ وتحديد المصادر الرئيسة قبؿ التعلـ.: Planningالتخطيط  -أ
وىػػػح القػػػدرة علػػػى اسػػػتخداـ الميػػػارات : Information Managementإدارة المعموموووات  -ب

واالسػػػتراتيجيات  ػػػح اتجػػػاه محػػػدد للمعالجػػػة األ ثػػػر  عاليػػػة للمعلومػػػات وتتضػػػمف )التنظػػػيـ والتفصػػػيؿ 
 والتلخيص(.

وتعنػػح وعػػح الفػػرد بمػػا يسػػتخدمو مػػف اسػػتراتيجيات مختلفػػة : Monitoringالمراقبووة الذاتيووة  -ج
 للتعلـ.

وىح القػدرة علػى اسػتخداـ االسػتراتيجيات الفعالػة عقػب حػدوث  :Debuggingتعديل الغموض  -د
 التعلـ.

 Kluwe (1982:) "يكمو "تصنيف  -5
 حيث صنؼ ما ورا  المعر ة إلى:

والمتعلقة ويحدد ذلؾ  ـ المعارؼ المخزونة داخؿ اإلنساف وعي الفرد بتفكيره وتفكير اآلخرين:  -1
 بخبراتو مع الخريف.

 وتتضمف ىذه العمليات نوعيف مف اإلجرا ات يقـو نيما الفرد ىما:العمميات التنفيذية:  -2
مطلػػوب للميمػػة، وترتيػػب ويعنػػح مػػدى نجػػاح الفػػرد  ػح توزيػػع وتقسػػيـ العمػػؿ الالتنظوويم اإلجرائووي:  -أ

 الخطوات المتطلبة ليا.
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ويحدد مدى نجاح الفرد  ح مراجعة خطوات العمؿ وتنقيحيا أواًل بهللوؿ، وتوقع الوعي اإلجرائي:  -ب
 (.001: 9110ما ست وف عليو النتائج )ال ربينح والفرحاتح، 

 (:Paris & Newman) "باريس ونيومان"تصنيف  -6
 ورا  المعر ة إلى:حيث قسما  ح تصنيفيما ما  

 وت مؿ المعر ة التقريرية، والمعر ة اإلجرائية، والمعر ة ال رطية.التقويم الذاتي لممعرفة:  -أ
  :وت مؿاإلدارة الذاتية لممعرفة:  -ب
يمثػػػػػؿ تحديػػػػػد اليػػػػدؼ، أو اإلحسػػػػػاس بوجػػػػود م ػػػػػ لة، واختيػػػػار اسػػػػػتراتيجية التنفيػػػػػذ  التخطوووويط: -1

وتحديد العقبات المحتملة وأساليب مواجية الصعوبات، والتنبؤ بالنتائج ومياراتو، وتسلسؿ العمليات، 
 المتوقعة.

مثػػؿ االستفسػػار الػػذاتح الػػذي يػػؤدي إلػػى الفيػػـ بعػػد إدراؾ الفػػرد يو الضووبط )المراقبووة والووتحكم(:  -2
علػػػػى تسلسػػػػؿ للمعلومػػػػات الظػػػػاىرة والضػػػػمنية، واإلبقػػػػا  علػػػػى اليػػػػدؼ  ػػػػح بػػػػؤرة االىتمػػػػاـ، والحفػػػػاظ 

ومتى ننتقؿ مف عملية ألخرى، وا ت اؼ العقبات واألخطا ، ومعر ة  يفيػة التغلػب علييػا  العمليات،
 والتخلص منيا.

وت ػمؿ اختيػار ومراجعػة وتعػديؿ التقييم )مقارنة ومناظرة الحمول المقبولة فوي حول المشوكمة(:  -3
-02: 9115 )حجػػو،األخػػرى التػػح تيسػػر عمليػػة الػػتعلـ  ةوتقيػػيـ االسػػتراتيجيات والن ػػاطات المعر يػػ

03). 

 :وتشمل ما يمي ف ما وراء المعرفة إلى ثالثة مجاالتيصنثانًيا: ت
 و يو صنؼ ما ورا  المعر ة إلى الميارات التالية: تصنيف مارزانو وزمالئو: -1
 وىح تتضمف: ميارات التنظيم الذاتي: - أ

 الوعح بقرار إنجاز المياـ األ اديمية. -

 المياـ األ اديمية. أدا  االتجاه اإليجابح نحو -
 األ اديمية. الوعح الدقيؽ بمتطلبات أدا  المياـ -
 مثؿ: الميارات الالزمة ألداء الميام األكاديمية:  - ب

 المعر ة التقريرية. -

 المعر ة اإلجرائية. -
 .المعر ة ال رطية -
 ت مؿ:( أنيا 011: 9111أورد محسف )و ميارات  التحكم اإلجرائي )التنفيذي(:  - ت

 تقويـ الطبلب لمعار يـ قبؿ وأثنا  وبعد المياـ.ميارات  -
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 ميارات التخطيط المتروي لخطوات واسترتيجيات إنجاز المياـ. -
نجاز المياـ.ميارات التنظيـ البلزمة إل ماؿ المياـ وضب -  ط ومراقبة التعلـ وا 
 جراون: المشار إليو في   سيترنبرجتصنيف  -2

 :ىح المعر حلتف ير  وؽ لميارات ويتضمف ثبلث 
 ثالثًا: التقويـ. ثانًيا: المراقبة والتح ـ. .أواًل: التخطيط
 الحًقا ةميارات ما ورا  المعر  وسيتـ تفصيؿ

 تصنيف أونيل وعبيدي: -3
O) "أونيؿ وعبيدي"قسـ  لقد

,
Neil & Abedi, 1996: 8:ما ورا  المعر ة إلى ) 

حالػػة عػػابرة لؤل ػػراد  ػػح مواقػػؼ  وتعنػػح: State Metacognitionمووا وراء المعرفووة الحالووة  - أ
 عقلية تتنوع  ثا تيا وتتغير مع الزمف وتتسـ بالتخطيط ومراجعة الذات واإل راؼ.

الثابتة نسبًيا  وتعنح متغير الفروؽ الفردية: Trait Metacognitionما وراء المعرفة السمة  - ب
وف  َ مُ  د على الوعح  َ ؤ ي لبلستجابة إلى المواقؼ العقلية المتنوعة مف ورا  المعر ة الحالة، وىذا

  عوري بحيث ي وف الفرد على علـ بما يتعلمو و يؼ يتعلمو.

علػى  وىػح تعنػح  ػموؿ مػا ورا  المعر ػة :Skill Metacognitionما وراء المعرفة الميوارة  - ت
 العديد مف الميارات  الوعح، والتخطيط، والمراقبة الذاتية، واالستراتيجية المعر ية وةيرىا.

 وليم عبيد:تصنيف  -4
مفيـو ما ورا  المعر ة يتضمف ثبلثة صػنوؼ مػف السػلوؾ أف  (2: 9119)لقد أوضح عبيد 

 العقلح ىح:
 معر ة ال خص بعمليات تف يره ومدى دقتو  ح وصؼ ىذا التف ير. - أ

التح ـ والضبط الذاتح ومدى متابعة ال ػخص لمػا يقػوـ بػو عنػد ان ػغالو بعمػؿ عقلػح، مثػؿ حػؿ  - ب
ر ػاد ن ػاطو الػذىنح  ػح حػؿ  م  لة معينة، ومراقبة جودة اسػتخدامو ليػذه المتابعػة  ػح توجيػو وا 

 ىذه الم  لة.

 مجػػاؿ الػػذي يف ػػر  يػػو، ومػػدىمعتقػػدات ال ػػخص وحدسػػياتو الوجدانيػػة  يمػػا يتعلػػؽ بف ػػره عػػف ال - ت
 تهللثير ىذه المعتقدات  ح طريقة تف يره.

 يتضأ ما يمي: اتيامن العرض السابق لتقسيمات ما وراء المعرفة وتصنيف
اتفؽ معظـ علما  التربية وعلـ النفس على أف ما ورا  المعر ة تت ػوف مػف المعر ػة عػف المعر ػة  -0

 والتنظيـ الذاتح لمي انيزمات التف ير مثؿ السيطرة على المعر ة والمعلومات.
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يجب تدريب المتعلميف على استخداـ أساليب التخطيط والتنظيـ والتقويـ مػف خػبلؿ وضػعيـ  ػح  -9
اقػػػؼ طبيعيػػػة وم ػػػ بلت تتطلػػػب قيػػػاميـ بتنفيػػػد أن ػػػطة تنمػػػى لػػػدييـ أسػػػاليب الػػػتعلـ والتقػػػويـ مو 

 الذاتح.

درا و لما يتعلمو، وقدرتو على وضع الخطػط المناسػبة  -3 ت ير ما ورا  المعر ة إلى وعح المتعلـ وا 
 لتحقيؽ ىدؼ تعلمو، واستخداـ االستراتيجيات المناسبة  ح عمليات التعلـ المختلفة.

فيـو ما ورا  المعر ػة أعلػى مسػتويات الن ػاط العقلػح، وتحتػاج ممارسػتو إلػى قػدرات عقليػة يعد م -0
 خفؽ  ح إنجاز المياـ الم لؼ بيا.عالية يتمتع بيا المتعلـ حتى ال ي

ويضػػػيؼ )سػػػتيبؾ( أف مػػػا ورا  المعر ػػػة يم ػػػف اسػػػتخداميا  اسػػػتراتيجية للػػػتعلـ الػػػذاتح حيػػػث 
 أنيا عبارة عف م ونيف ىما: (10: 9115بو السعود )أأ ار التخطيط ووضع األىداؼ، و ت مؿ 

 ميارات ما ورا  المعر ة. -0
 استراتيجيات ما ورا  المعر ة.  -9

 :في األدب التربويوفيما يمي تفصيل بيذين المكونين كما جاء 
  : ميارات ما وراء المعرفة:أوالً 

اعليػة ووسػائؿ نحتاجيػا بفوت ير إلػى الػوعح بمػا نمتل ػو مػف قػدرات واسػتراتيجيات ومصػادر 
وقػػد قػاـ بعػض البػػاحثيف بتحديػد نػوعيف مػػف ميػارات مػا ورا  المعر ػػة  ،(039: 9110)بيلػوؿ،  أ ثػر
 وىما:

وتت وف مف معر ة الفرد لعملياتو المعر ية بما  ييا معر ة نواحح القوة  :إدراك التكوينات المعرفية - أ
دراؾ أيػف ومتػػى تسػتخدـ ىػػذه  ،والضػعؼ لديػو ومعر ػػة االسػتراتيجيات المسػػتخدمة أثنػا  الػػتعلـ، وا 
 .االستراتيجيات

وت ػػػػمؿ قػػػػدرة المػػػػتعلـ علػػػػى التخطػػػػيط والمتابعػػػػة وتعػػػػديؿ أدائػػػػو أثنػػػػا  الػػػػتعلـ  :تنظوووويم المعرفووووة - ب
 .(90:  9113)الخطيب، 

" و ح ىذا الصدد أ د   المتعلـ الذي يمتلؾ ( على أف 1995 :31) Lindstroom"لندسترـو
 ميارات ما ورا  المعر ة يمتاز بقدرتو على:

 توجيو وتنظيـ عملية تعلمو وتحمؿ مسؤوليتيا. -0

 استخداـ ميارات التف ير لتوجيو تف يره وتحسينو.  -9

 اتخاذ القرارات المناسبة  ح مواقؼ حياتو المختلفة. -3

  تحقيؽ مسػتوى أ ضػؿ مػف  يػـ التعامؿ بفاعلية مع المعلومات مف مصادرىا المختلفة سعًيا ورا -0
 ىذه المعلومات، وتوظيفيا  ح مواقؼ حياتو اليومية.
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 اختيار اإلجرا ات المناسبة للموقؼ التعليمح الذي يمر بو. -1
يتفؽ معظـ الباحثيف  ػح موضػوع التف يػر علػى ثػبلث ميػارات رئيسػة للتف يػر مػا ورا  المعر ػح و 
 التخطيط، والمراقبة والتح ـ، والتقويـ و ؿ واحدة منيا تتضمف عدة ميارات  رعية أخرى. :ىح

 أواًل: التخطيط:

وتتضػػمف وعػػح المػػتعلـ ومعر تػػػو باالسػػتراتيجيات البلزمػػة إلنجػػػاز الميمػػة، ومعر تػػو  يفيػػػة   
لمحتملػػة اسػػتعماليا والظػػروؼ التػػح يجػػب أف تسػػتعمؿ بيػػا، باإلضػػا ة لتحديػػد الم ػػ بلت واألخطػػا  ا

وت ػمؿ الميػػارات الفرعيػػة التاليػة التػػح لخصػػيا  ،وأسػاليب مواجيتيػػا، والوقػػت الػبلـز لتحقيػػؽ األىػػداؼ
 (  ح:902: 0555جراوف )

 تحديد اليدؼ أو ال عور بوجود م  لة، وتحديد طبيعتيا. -0
 اختيار استراتيجية التنفيذ ومياراتو. -9
 ترتيب تسلسؿ الخطوات. -3
 محتملة.تحديد الخطوات ال -0
 تحديد أساليب مواجية الصعوبات واألخطا . -1
  التنبؤ بالنتائج المرةوب  ييا، أو المتوقعة. -2

يم ف للمتعلميف يرى الباحث مف خبلؿ اطبلعو على األدب التربوي والدراسات السابقة أنو و  
: مػا اليػدؼ تحقيؽ ىذه الميارات مف خبلؿ طرح بعض األسئلة على أنفسيـ أثنا  ىذه الميارة، مثػؿ

المػػراد تحقيقػػو مػػف الميمػػة؟ مػػا المعر ػػة السػػابقة التػػح أمتل يػػا وتسػػاعدنح  ػػح إنجػػاز ىػػذه الميمػػة؟ مػػا 
الخطوات واالستراتيجيات المناسبة لتنفيذ الميمة؟ ما الم  بلت واألخطا  المم ف مواجيتيا؟  ـ مف 

 الوقت أحتاج لتنفيذ الميمة؟

 ثانًيا: المراقبة والتحكم: 
وت ػػػير إلػػػى وعػػػح الفػػػرد السػػػتيعابو وأدائػػػو أثنػػػا  تنفيػػػذ الميمػػػة، والقػػػدرة علػػػى توجيػػػو األسػػػئلة 
الذاتية أثنا  التنفيذ مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ، وأثنا  التنفيذ ي وف ىنالؾ مراقبة وضػبط، وىمػا إجػرا اف 

: 0555ف )التػح لخصػيا جػراو  التاليػةالفرعيػة يتسماف باليقظة والػوعح ال ػعورييف، وت ػمؿ الميػارات 
 :(  ح903
 اإلبقا  على اليدؼ  ح بؤرة االىتماـ. -0
 الحفاظ على تسلسؿ الخطوات. -9
 معر ة متى يتحقؽ ىدؼ  رعح. -3
 معر ة متى يجب االنتقاؿ إلى العملية التالية. -0
 اختيار العملية المبل مة التح تتبع  ح السياؽ. -1
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 ا ت اؼ العقبات واألخطا . -2
  التغلب على العقبات، والتخلص مف األخطا .معر ة  يفية  -3

يوجييػػا الطلبػػة ألنفسػػيـ أثنػػا  تنفيػػذ  ىنالػػؾ بعػػض األسػػئلة التػػح يم ػػف أفْ يػػرى الباحػػث أف  و  
ىػػذه الميػػارة مثػػؿ: ىػػؿ  يمػػت مػػا سػػمعتو أو قرأتػػو، أو رأيتػػو؟ ىػػؿ أنػػا  ػػح االتجػػاه الصػػحيح لتحقيػػؽ 

إلجػػرا ات التػػح اتبعتيػػا لغايػػة الف مناسػػبة اليػػدؼ؟  يػػؼ يم ػػف ا ت ػػاؼ األخطػػا  إذا وقعػػت؟ ىػػؿ ا
لتحقيػػػؽ اليػػػدؼ؟ ىػػػؿ الخطػػػوات المتبقيػػػة تنسػػػجـ مػػػع الخطػػػة؟ ىػػػؿ يجػػػب علػػػى  إجػػػرا  تغييػػػرات  ػػػح 

 الخطة؟ ىؿ أحتفظ بمبلحظات، أو تسجيبلت،  ح أثنا  العمؿ؟ 

 ثالثًا: التقويم:
ة تعلمػػو، بصػػورة أ ثػػر وت ػػير إلػػى قػػدرة الفػػرد علػػى تقيػػيـ إم اناتػػو وقدراتػػو ونتاجاتػػو و عاليػػ 

وضػػوًحا، وبعػػد االنتيػػا  مػػف عمليػػة التف يػػر  مػػا علػػى الفػػرد سػػوى تقيػػيـ الميمػػة بهلل مليػػا مػػف حيػػث: 
النتائج التح تـ التوصؿ إلييا، والخطػوات المتبقيػة  ػح الوصػوؿ إلػى ىػذه النتػائج و يفيػة اسػتخداميا، 

الميػػارة قبػػؿ البػػد  بالميمػػة وأثنػػا  و يفيػػة مواجيػػة الصػػعوبات التػػح ظيػػرت أثنػػا  التنفيػػذ، وتبػػدأ ىػػذه 
تنفيػذىا ثػػـ بعػػد إنجازىػػا، وليػػذا ينبغػػح علػػى الطلبػػة القيػاـ بػػالتقويـ  ػػح  ػػؿ مرحلػػة مػػف مراحػػؿ الػػتعلـ، 

 (  ح:904: 0555وت مؿ الميارات الفرعية التالية التح لخصيا جراوف )
 تقييـ مدى تحقؽ اليدؼ. -0
 الح ـ على دقة النتائج و فايتيا. -9
 ـ مدى مبل مة األساليب التح استخدمت.تقيي -3
 تقييـ  يفية تناوؿ العقبات واألخطا . -0
 .تقييـ  اعلية الخطة وتنفيذىا -1

يوجييػػا الطلبػػة ألنفسػػيـ أثنػػا  ىػػذه  بعػػض األسػػئلة التػػح يم ػػف أفْ يػػرى الباحػػث أف  ىنػػاؾ و  
 انػػت ناجحػػة؟ ىػػؿ الميػػارة مثػػؿ: ىػػؿ تػػـ تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػح وضػػعت؟ ىػػؿ الطريقػػة التػػح اتبعتيػػا 

تػـ سهللتبع نفس الطريقة  ح المرة القادمة؟ ما ىح أ ثر الخطوات  عاليػة؟ ىػؿ ظيػرت الخطػوات التػح 
 التنبؤ بيا؟ وىؿ تـ التغلب علييا؟

ومػف خػبلؿ اطبلعػو ، (1999الم ار إليو  ػح جػراوف ) تصنيؼ ستيرنبرجالباحث  د تبنىوق 
أف  التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح ي ػػتمؿ علػػى ثػػبلث ميػػارات يػػرى والدراسػػات السػػابقة، علػػى األدب التربػػوي 

، و ؿ منيػا ت ػتمؿ علػى عػدد مػف الميػارات الفرعيػة رئيسة ىح التخطيط، والمراقبة والتح ـ، والتقويـ
  ما يلح:
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قدرة المػتعلـ علػى تحديػد الم ػ لة، وتحديػد األىػداؼ، "وتعرؼ إجرائًيا بهللنيا  أواًل: ميارة التخطيط:
الصػػعوبات واألخطػػا ، وربػػط األ  ػػار، وتقػػديـ المعر ػػة العلميػػة، وتقػػديـ البػػدائؿ والترتيػػب، وا ت ػػاؼ 

 ."والخيارات واالحتماالت، والتنبؤ، وتحديد المتطلبات

 (Problem Skill: )تحديد المشكمة ميارة -1
وتعرؼ ىذه الميارة بهللنيا "إحدى ميارات التف ير التح يتـ مف خبلليا النظػر إلػى الم ػ بلت  
محاولة توقع الم  لة أو الم  بلت  ح ةاية األىمية  ويرى الباحث أف تظير  ح المستقبؿ"التح قد 

 وذلؾ مف أجؿ وضع خطط لمواجية ىذه الم  لة والتغلب علييا وحليا.
 ."قدرة المتعلـ على تحديد الم  لة" :ويعر يا الباحث إجرائًيا بهللنيا

 (Goals Skill): ميارة تحديد األىداف -2
د اليدؼ "التر يز ب  ؿ مبا ر وبروية علػى المقصػود مػف ورا  األعمػاؿ التػح ويقصد بتحدي

ويػػرى الباحػػث أف  ،يرةػػب الفػػرد القيػػاـ بيػػا وىػػح بالتػػالح عبػػارة عػػف  ػػ ؿ النتيجػػة التػػح نسػػعى إلييػػا"
 تحديد اليدؼ ميـ لتحديد الخطوة أو الخطوات اإلجرائية البلزمة لتحقيقيا.

المقصػػػود مػػػف ورا   نتػػاج الػػػتعلـتحديػػػد علػػػى المػػػتعلـ رة دقػػ " :ويعر يػػا الباحػػػث إجرائًيػػػا بهللنيػػػا
 ."تنفيذه لميمة ما

 (Skill Arrangementميارة الترتيب: ) -3
وتعرؼ "بهللنيا ميارة تف يػر أساسػية مػف ميػارات جمػع المعلومػات وتنظيميػا ووضػع المفػاىيـ 

متتابع و ًقا لمعيػار معػيف" أو األ يا  أو األحداث التح ترتبط  يما بينيا بصورة أو بهللخرى  ح سياؽ 
 ويرى الباحث أف ميارة الترتيب تم ف المتعلـ مف حؿ م  بلت وتنفيذ ميمات بنفس الخطوات.

القػػدرة علػػى أف يرتػػب المػػتعلـ العمليػػات والخطػػوات البلزمػػة " :ويعر يػػا الباحػػث إجرائًيػػا بهللنيػػا
 .لحؿ الم  لة أو لتنفيذ الميمة"

 (Error & Complexity Detection Skillء: )ميارة اكتشاف الصعوبات واألخطا -4
الػػػنقص  ػػػح تعريػػػؼ مفيػػوـ، أو الخلػػػط بػػػيف المفػػػاىيـ، أو  ومػػف أمثلػػػة الصػػػعوبات واألخطػػا 

 التسرع  ح التعميـ.
ويرى الباحث أف األخطا  يقع  ييا المتعلـ نتيجة لعدـ إلمامػو بظػروؼ الم ػ لة أو الميمػة، 
أو  ػػروط حػػدوثيا،  مػػا يػػرى أف ىػػذه الميػػارة ميمػػة حيػػث أنيػػا تقػػدـ للمػػتعلـ تغذيػػة راجعػػة عػػف أدائػػو 
ذه عندما يف ر  ح خطوات تنفيذ الميمة وحلو لم  لة مػا، وتعػوده علػى إعػادة التف يػر  ػح حلػو وتنفيػ

للميمػػػة وترتيػػػب خطواتيػػػا، وظػػػروؼ تنفيػػػذىا، وبالتػػػالح يتبل ػػػى ىػػػذا الخطػػػهلل أو ىػػػذه الصػػػعوبة  ػػػح 
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المواقػػؼ الم ػػابية، وتزيػػد مػػف وظيفيػػة الػػتعلـ وىػػح أحػػد مبػػادئ التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح، والبعػػد عػػف 
  الحفظ اللح، وتزيد مف بقا  أثر التعلـ.
األخطػػػػا  ال ػػػػائعة أو التعػػػػرؼ علػػػػى علػػػػى  المػػػػتعلـقػػػػدرة  " :ويعر يػػػػا الباحػػػػث إجرائًيػػػػا بهللنيػػػػا

 ."التصورات البديلة التح يم ف أف يقع  ييا، أو صعوبات حؿ م  لة أو تنفيذ ميمة

 (Combination Skillميارة الربط: ) -5
و أ  ػػػػار ةيػػػػر مرتبطػػػػة ببعضػػػػيا وتعػػػػرؼ بهللنيػػػػا "عمليػػػػة البحػػػػث عػػػػف الخصػػػػائص لفقػػػػرات أ

ويرى الباحث أف عملية الربط ذات أىمية للتوصؿ إلى المفاىيـ والقوانيف، حيث يم ف عف  ،"البعض
طريقيا وضع األ يا  المنفصلة مع بعضيا البعض إلنتاج  ح  لػو قيمػة أ بػر مػف مجمػوع أجزائػو، 

  وتحتاج إلى مستوى عاٍؿ مف التف ير.
لتػرابط الف ػري بػيف الموضػوعات، ح ايوضػقدرة المتعلـ على ت" :ويعر يا الباحث إجرائًيا بهللنيا

 ."ح العبلقة بيف متغيرات الم  لة أو الميمةيوضوت

 (Knowledge Skillميارة تقديم المعرفة العممية: ) -6
ورد  تػػػب التربيػػػة و تػػػب أسػػػاليب تػػػدريس العلػػػـو أف المعر ػػػة العلميػػػة تت ػػػوف مػػػف الحقػػػائؽ تُػػػ

 العلمية والنظريات.والمفاىيـ والقوانيف والتعميمات والقواعد والمبادئ 
( أف الحقيقػػػػة العلميػػػػة نتػػػػاج علمػػػػح مجػػػػزأ، وخػػػػاص ال يتضػػػػمف 77: 1996وُيػػػػورد زيتػػػػوف )

التعمػػيـ، وةيػػر قابلػػة للنقػػاش والجػػدؿ  ػػح وقتيػػا، إال أنيػػا قابلػػة للتعػػديؿ  ػػح ضػػو  األدلػػة والبػػػراىيف 
عػػػػف طريػػػػؽ العلميػػػػة الجديػػػػدة، ويم ػػػػف ت ػػػػرار مبلحظتيػػػػا أو قياسػػػػيا وبالتػػػػالح التهلل ػػػػد مػػػػف صػػػػحتيا 

 المبلحظة أو القياس أو التجريب العلمح.
وُيعػػرؼ المفيػػوـ بهللنػػو: مجموعػػة مػػف األ ػػيا  أو األ ػػخاص أو الحػػوادث أو العمليػػات التػػح  

يم ػػػف جمعيػػػا مًعػػػا علػػػى أسػػػاس صػػػفة م ػػػتر ة أو أ ثػػػر والتػػػح يم ػػػف أف ُي ػػػار إلييػػػا باسػػػـ أو رمػػػز 
 (. 37: 1992ن واف، معيف، وىذا االسـ أو الرمز يت وف  ح ذىف المتعلـ. )

أمػػا القػػانوف العلمػػح  يعػػرؼ بهللنػػو: "سلسػػلة مرتبطػػة مػػف المفػػاىيـ تصػػؼ الظػػاىرة أو الحػػدث 
وصػػًفا  مًيػػا علػػى صػػيغة عبلقػػة رياضػػية.  القػػانوف يػػربط بػػيف المفػػاىيـ بػػروابط مػػف العبلقػػات ال ميػػة 

 (.41: 1992مثؿ قانوف الضغط وقانوف بويؿ وقانوف  ارؿ" )ن واف، 
عػػد العلميػػة بهللنيػػا سلسػػلة مػػف المفػػاىيـ تصػػؼ الظػػاىرة أو الحػػدث وصػػًفا  مًيػػا وتعػػرؼ القوا

 .(46: 2008)خطايبة،  ثؿ قاعدة أرخميدس، وقاعدة برنولحو يفًيا م
وال تختلؼ القاعػدة العلميػة عػف القػانوف العلمػح  ػيًئا لدرجػة أف  ثيػًرا مػف البػاحثيف ال يفرقػوف بينيمػا 

 (.92: 1996مية أو رقمية )زيتوف، عنيا ةالًبا بصورة  حيث إنو يعبر 
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م انيػػة 1996أمػػا المبػػادئ العلميػػة  يػػورد زيتػػوف ) ( أنيػػا جملػػة صػػحيحة علمًيػػا ليػػا صػػفة ال ػػموؿ وا 
 التطبيؽ على مجتمع األ يا  أو األحداث أو الظواىر التح ترتبط بيا ىذه المبادئ )التعميمات(.

يجمع علييػا العلمػا  َبعػد، وىػح أوسػع  ػموال وأما النظريات  تعرؼ بهللنيا "أ  ار وتصورات علمية لـ 
مف المبػادئ والتعميمػات العلميػة إال أنيػا أقػؿ ثباتًػا، وليػذا تعػدؿ النظريػة أو تػر ض  ػح ضػو  األدلػة 

 ، ونظريػػػػة الخليػػػػةوالبػػػػراىيف العلميػػػػة الجديػػػػدة"  النظريػػػػة الذريػػػػة، ونظريػػػػة الحر ػػػػة الجزيئيػػػػة للغػػػػازات
 (.93: 1996)زيتوف، 
المعر ػػػػػة العلميػػػػػة تت ػػػػػوف مػػػػػف الحقػػػػػائؽ والمفػػػػػاىيـ والمبػػػػػادئ والقػػػػػوانيف  ويػػػػػرى الباحػػػػػث أف 

والتعميمات والنظريات التػح نعر يػا عػف  ػح  مػا، والتػح قػد نحصػؿ علييػا بهللنفسػنا، أو تقػدـ لنػا مػف 
قبؿ الخريف، وىح األساس الح تدعـ ميارات التف ير األخرى ومنيػا التف يػر  ػوؽ المعر ػح، وتعتبػر 

 الم  بلت ولتنفيذ الميمات وللح ـ على المواقؼ واتخاذ القرارات.ضرورية جًدا لحؿ 
ـ الحقػػػػػائؽ والمفػػػػػاىيـ والقػػػػػوانيف يقػػػػػدقػػػػػدرة المػػػػػتعلـ علػػػػػى تويعر يػػػػػا الباحػػػػػث إجرائًيػػػػػا بهللنيػػػػػا: "

 ."والتعميمات والقواعد والنظريات اليامة ذات العبلقة بالم  لة أو الميمة

 Alternatives, Possibilities, Choicesت: )ميوارة تقوديم البودائل والخيوارات واالحتمواال -7

Skill) 
ميػػارة ميمػػة مػػف ميػػارات التف يػػر تتطلػػب بػػذؿ جيػػد موسػػع للبحػػث عػػف  يػػرى الباحػػث أنيػػاو  

خيػػارات أخػػرى للموقػػؼ، و ػػذلؾ انتقػػا  بػػدائؿ وخيػػارات بػػداًل مػػف اقتصػػار تر يػػز الفػػرد علػػى البػػدائؿ 
 والخيارات الواضحة. 

ضػػػع البػػػدائؿ والخيػػػارات العديػػػدة لحػػػؿ و ويعر يػػػا الباحػػػث إجرائًيػػػا بهللنيػػػا: "قػػػدرة المػػػتعلـ علػػػى 
نتاج أ بر قدر مف األ  ار، واقتراح تجربة الختبار الفرض  ."الم  لة أو تنفيذ الميمة، وا 

 (Forecasting- Predicting Skillميارة التنبؤ: ) -8
تهللسيًسػػا علػػى معلوماتػػو السػػابقة، سػػوا   انػػت وتعػػرؼ بهللنيػػا "قػػدرة الطالػػب علػػى توقػػع أحػػداث 

: 2002)حسػػػيف و خػػػرو،  تنتاجات خػػػرج بيػػا مػػػف تجػػػارب معينػػة"ناتجػػة عػػػف مبلحظاتػػػو أو عػػف اسػػػ
55). 

ويرى الباحػث أف ميػارة التنبػؤ تزيػد مػف قػدرة الفػرد علػى التعػرؼ علػى العبلقػة بػيف األسػباب 
ؽ والتجييػز الػدقيؽ واسػتخداـ بعػد النظػر  والنتائج،  ما أف ىػذه الميػارة تسػاعد علػى التخطػيط المسػب
 حيث إف التنبؤ يعتمد على االستدالؿ والمنيج االستنتاجح.

عنػػد تنفيػػذ ميمػػة مػػا أوحلػػو قػػدرة المػػتعلـ علػػى توقػػع النتػػائج  ويعر يػػا الباحػػث إجرائًيػػا بهللنيػػا: "
 ."لم  لة ما
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 (Requirements Skillميارة تحديد المتطمبات: ) -9
"األ ػػيا  التػػح يجػػب أخػػذىا بالحسػػباف عنػػد التف يػػر  ػػح الظػػروؼ أو المواقػػؼ  :وتعػػرؼ بهللنيػػا

 (. 164: 2002المختلفة" )حسيف و خرو، 
ويػػرى الباحػػث أنػػو مػػف الميػػـ اعتبػػار المتطلبػػات  ػػح بدايػػة تنفيػػذ الميمػػة ألنيػػا تسػػاعد علػػى 

وتحديد المرحلػة التػح يجػب أف يػتـ  ييػا أخػذ ىػذه  ،ت  يؿ الف رة بطريقة إبداعية، وترتيب المتطلبات
،  ما أنو مف الميـ اإل ارة إلى ما يجب عملو عند إنيا  الميمة أو وٌر ميمةٌ أم المتطلبات بالحسباف

 الم  لة لضماف استمرارية التف ير والوعح بالميمة.
وع  ػػح تنفيػػذ ضػػع تعليمػػات قبػػؿ ال ػػر علػػى و  قػػدرة المػػتعلـ ويعر يػػا الباحػػث إجرائًيػػا بهللنيػػا: "

 ."بما يجب عملو عند إنيا  الميمة أو حؿ الم  لةر يف والتالميمة أو حؿ الم  لة، 

ويعر يػا الباحػث إجرائًيػا بهللنيػا: "قػدرة المػتعلـ علػى التر يػز، والتحليػؿ،  ثانًيا: ميارة المراقبة والتحكم:
 واالستيعاب، واالختيار، والتتابع".

 (Focus Skill) :ميارة التركيز -1
وتعرؼ بهللنيا "الطريقة التح يستطيع مػف خبلليػا الفػرد أف يقػرر وب ػ ؿ دقيػؽ مػا الػذي يف ػر 

 .(170: 2002 يو بالضبط  ح ىذه اللحظة" )حسيف و خرو، 
ويػػرى الباحػػث أف الطالػػب إذا اسػػتطاع أف يػػدرب نفسػػو علػػى تر يػػز أ  ػػاره  ػػح اتجػػاه محػػدد 

 ػػح الخػػروج بهلل  ػػار أ ثػػر وضػػوًحا،   لمػػا  انػػت إجابتػػو عػػف السػػؤاؿ   ػػإف ىػػذه الميػػارة تُفيػػدوواضػػح، 
السابؽ أ ثر تحديًدا وأ ثر تر يًزا  اف تف يره أ ثر نجاًحا.  ال ح  الياـ ىنا ىو أف ي وف قػادًرا علػى 
إعطا  إجابة واضحة بغض النظر ما إذا  انت ىذه اإلجابة ىح األ ضؿ أـ ال، وتعمؿ ىذه الميارة 

نتباه على العناصر الميمة ووثيقة الصلة بالمعلومات أو الميمات المطلوبة واالبتعػاد على تسليط اال
 عف  ؿ األمور التح ليس ليا عبلقة وثيقة بالموضوع قيد الدرس.

ز يػػر التبقػػا  اليػػدؼ  ػػح بػػؤرة االىتمػػاـ، و اعلػػى  " قػػدرة المػػتعلـ ويعر يػػا الباحػػث إجرائًيػػا بهللنيػػا:
 ."ضع أمثلة لجعؿ المعلومات ذات معنىو يدة، و على معنى وأىمية المعلومات الجد

 (Analysis Skillميارة التحميل: ) -2
ويعػػػرؼ التحليػػػؿ بهللنػػػو "تجزئػػػة المعلومػػػات المر بػػػة والمعقػػػدة إلػػػى أجػػػزا  صػػػغيرة مػػػع تحديػػػد 
قامػػة عبلقػػات مناسػػبة بػػيف األجػػزا ، واتخػػاذ القػػرارات المتعلقػػة بعمليػػات أخػػرى"  مسػػمياتيا وأصػػنا يا وا 

 (.36: 2002و خرو، )حسيف 
ويرى الباحث أف الطالب يقوـ  ح معظـ األحياف بتناوؿ األ يا  واألحداث والم  بلت مجتمعة  ما 
ىح على الواقع، ول ف إذا استطاع أف يجزأىا ويحلليا ب  ؿ مفصؿ يسيؿ عليو  يػـ ال ػح  بصػورة 
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سػػيؿ والتف يػػر  يمػػا بينيػػا أ ضػػؿ ويسػػيؿ عليػػو التعامػػؿ مػػع األجػػزا  ومعالجتيػػا والتف يػػر بيػػا بطريػػؽ أ
 مف عبلقات وروابط.

محتػػوى العمػػػؿ إلػػػى ميػػػاـ صػػػغيرة  ةتجزئػػػ"قػػدرة المػػػتعلـ علػػػى  ويعر يػػا الباحػػػث إجرائًيػػػا بهللنيػػػا:
 ."ليسيؿ التعامؿ معو

 (Comprehension Skillميارة االستيعاب: ) -3
ترجاع المعلومػػات وتعػػرؼ بهللنيػػا " القػػدرة علػػى إدراؾ معػػانح المػػواد التعليميػػة أو القػػدرة علػػى اسػػ

و يـ معناىا الحقيقح والتعبير عنيا بلغتو الخاصة، وتوظيفيا أو استخداميا  ػح ميػاديف الحيػاة المختلفػة 
 (.303: 2002)حسيف و خرو،  "

ويػػرى الباحػػث أف ىػػذه الميػػارة ميمػػة حيػػث يػػتعلـ الطالػػب مػػف خبلليػػا   يفيػػة قػػرا ة نػػص مػػا 
بالنسػبة لػو مػف خػبلؿ اسػتخداميا مػرات عػدة يصػبح بيدؼ تعلـ  ػح  مػا منػو، وعنػدما تصػبح عػادة 

متعلًما مستقبًل يقرأ ليػتعلـ، وتنمػح لديػو مفيوًمػا قوًيػا عػف ذاتػو حيػث تػزداد ثقتػو بنفسػو، وعػف طريقيػا 
 يتعلـ الطالب  يؼ يجد األ  ار الرئيسة الواردة  ح النص و يؼ يلخصيا.

وعمػػػؿ ، المعر ػػػة ب لماتػػػو الخاصػػػة صػػػوغ"قػػػدرة المػػػتعلـ علػػػى  ويعر يػػػا الباحػػػث إجرائًيػػػا بهللنيػػػا:
دراؾ نقػػاط الضػعؼ والقػوة، و علػى  يػـ العبلقػػات الميمػة،  همراجعػات دوريػة تسػػاعد  حػػص مػدى  يمػػو و ا 

 ."تللميما

 (Selection Skillميارة االختيار: ) -4
وتعرؼ بهللنيا "الجيد الذاتح إليجاد  ػح  يلبػح الحاجػات، ويناسػب المتطلبػات التػح مػف بػيف 

 (.151: 2002والخيارات المختلفة" )حسيف و خرو، االحتماالت 
ويرى الباحث أف ىذه الميارة ىامة جًدا ودقيقة، حيث إنو يجب على الطالب أف ي وف على 
وعػػػح بعػػػدة أمػػػور قبػػػؿ عمليػػػة االختيػػػار وىػػػح تحديػػػد المتطلبػػػات واألىػػػداؼ والوقػػػت المناسػػػب لتنفيػػػذ 

 تيار يقود إلى النجاح وعدـ الندـ  ح المستقبؿ.الميمة، وبالتالح  إف التخطيط السليـ لعملية االخ
اختيػار اسػتراتيجية تنفيػذ الميمػة، والميػارات "قػدرة المػتعلـ علػى  ويعر يا الباحث إجرائًيا بهللنيا:

 ."التح تساعد على حؿ الم  لة

 (Sequencing Skillميارة التتابع: ) -5
ح" )حسػػػػيف و خػػػػرو، وتعػػػػرؼ أنيػػػػا "عمليػػػػة وضػػػػع األ ػػػػيا  أو العمليػػػػات  ػػػػح ترتيػػػػب منطقػػػػ

2002 :219.) 
وتفيػػد ىػػذه الميػػارة الطلبػػة  ػػح تنظػػيـ أ  ػػارىـ أو مػػا يقومػػوف بػػو مػػف إجػػرا ات وعمليػػات عقليػػة، وتعػػد 

 ميارة التتابع ذات أىمية  بيرة  ح بنا  وتصميـ خطط العمؿ التنفيذية.
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معر ػػة و ـ العمليػات والخطػػوات، يظػػنسلسػػؿ وتالت"قػػدرة المػتعلـ  ويعر يػا الباحػػث إجرائًيػا بهللنيػػا:
 ."معر ة وقت تحقؽ اليدؼ الفرعحو  يفية االنتقاؿ إلى العملية التالية، 

قدرة المتعلـ على إصدار األح اـ، والتلخيص،  : "ويعر يا الباحث إجرائًيا بهللنيا ثالثًا: ميارة التقويم:
 ".والتساؤؿ

 (Judgment Skillميارة إصدار األحكام: ) -1
"الح ػػػـ علػػػى األ  ػػػار أو األ ػػػيا  أو األن ػػػطة وتثمينيػػػا مػػػف جيػػػة القػػػدر أو  :وتعػػػرؼ بهللنيػػػا

 (.322: 2002القيمة أو النوعية" )حسيف و خرو، 
ويػػرى الباحػػث أف الطالػػب مػػف خػػبلؿ ىػػذه الميػػارة يػػتعلـ  يػػؼ يطلػػؽ األح ػػاـ علػػى نوعيػػة 

ا يسػتطيع الطالػب مػف الف رة اعتماًدا على معايير محػددة ممػا يػؤدي إلػى دعػـ الف ػرة أو ر ضػيا،  مػ
خػبلؿ ىػذه الميػارة ت ػويف مسػلمات ثابتػة يؤيػػدىا ويػدا ع عنيػا، ويسػتخدميا  ػح الح ػـ علػى المواقػػؼ 

 والقضايا واأل  ار التح تعترض الفرد  ح الحياة العامة.
الح ػػـ علػػى دقػػة النتػػائج، والح ػػـ علػػى علػػى " قػػدرة المػػتعلـ  ويعر يػػا الباحػػث إجرائًيػػا بهللنيػػا:

 اعليػػػة االسػػػتراتيجيات المسػػػتخدمة لحػػػؿ الم ػػػ لة أو تنفيػػػذ الميمػػػة، وتوضػػػيح مػػػدى تحقػػػؽ اليػػػدؼ، 
 ."تقييـ مدى  يمو لؤل يا  ب  ؿ جيدو وتقييـ مدى  اعلية الخطة المعدة، 

 (Summarization Skillميارة التمخيص: ) -2
زاليػا، والتقليػؿ مػف حجميػا مػع المحا ظػة علػى سػبلمتيا "تقليص األ  ػار واخت :وتعرؼ بهللنيا

مف الحذؼ أو الت ويو و ذلؾ إعػادة صػياةتيا عػف طريػؽ مسػح المفػردات واأل  ػار، و صػؿ مػا ىػو 
أساسػػػح عمػػػا ىػػػو ةيػػػر أساسػػػح، ومعالجػػػة المفػػػاىيـ واأل  ػػػار بلغػػػة مػػػف يقػػػوـ بػػػالتلخيص، وبيػػػدؼ 

و، ثػـ التعبيػر عنيػا بإيجػاز ووضػوح" )حسػيف استخبلص لب الموضػوع واأل  ػار الرئيسػة المرتبطػة بػ
 (.63: 2002و خرو، 

( أنو  ح ميارة التلخيص، يوجو الطبلب إلى تلخػيص مػا 172: 2005وتورد عبد الوىاب )
تـ تعلمو ب لمات مػف عنػدىـ  ػح جملػة أو  قػرة أو قػانوف أو مخطػط يعبػر عػف لػب الموضػوع ب ػ ؿ 

 مفيـو ذي معنى.
تمنح المتعلـ القدرة على التعبير، وتسػاعد علػى إعػادة ت ػ يؿ ويرى الباحث ميارة التلخيص 

 البنية المعر ية لديو مف خبلؿ بنا  الييا ؿ المعر ية والخرائط المفاىيمية.
ص مػػػا جػػػا  بعػػد إنيػػػا  الميمػػػة أو ي"قػػػدرة المػػتعلـ علػػػى تلخػػ ويعر يػػا الباحػػػث إجرائًيػػا بهللنيػػػا:

 ."الم  لة
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 (Questioning Skillميارة التساؤل: ) -3
ويعػػرؼ السػػؤاؿ بهللنػػو "جملػػة مر بػػة لغوًيػػا، تهللخػػذ صػػيغة االسػػتفياـ، أو ليػػا وظيفػػة االسػػتفياـ" 

 (.143: 2002)حسيف و خرو، 
ومػػف المفيػػد للمػػتعلـ أف يوجػػو لنفسػػو أسػػئلة قبػػؿ الػػتعلـ وأثنػػا ه وبعػػده، وىػػذه األسػػئلة الذاتيػػة 

ح المػػادة العلميػػة التػػح يتعلميػػا تيسػػر الفيػػـ وت ػػجعو علػػى التوقػػؼ أمػػاـ العناصػػر الميمػػة، والتف يػػر  ػػ
ثػػػارة الخيػػػاؿ )بيلػػػوؿ،  ،وربػػػط القػػػديـ بالجديػػػد والتنبػػػؤ بهلل ػػػيا  جديػػػدة والػػػوعح بدرجػػػة اسػػػتيعابو ليػػػا وا 

2004 :182.) 
ويػرى الباحػث أف التسػػاؤؿ ىػو خيػر وسػػيلة لجمػع المعلومػات واست  ػػاؼ المواقػؼ الغامضػػة 

منيا: تر يز االنتباه على العناصر المطلوب  لجعليا تبدو أ ثر وضوًحا، وتحقؽ العديد مف األىداؼ
تعلميا، وتحقيؽ التفاعؿ مع الميمة التح يقوموف بيا، والوعح بعمليات التف ير والتح ـ  ييا، وتحقؽ 

 وبالتالح تنمية ميارات التف ير. ترابط المعلومات، والتف ير  ح حؿ الم  بلت
إثػػػارة التسػػػاؤؿ عػػػف عبلقػػػة المعلومػػػات "قػػػدرة المػػػتعلـ علػػػى  ويعر يػػػا الباحػػػث إجرائًيػػػا بهللنيػػػا:

ثػػارة التسػػاؤؿ عػػف مػػدى صػػحة مػػا يعمػػؿ عنػػدما يػػتعلـ  ػػيًئا جديػػًدا،  الجديػػدة بالمعلومػػات السػػابقة، وا 
 ."ويوجيو أسئلة عف الطرؽ األ ثر سيولة إلنيا  الميمة

 أىمية اكتساب ميارات ما وراء المعرفة: 
(، )عبػػػػد 9111و)عبػػػػد الػػػػرحمف، (، 9111)رمضػػػػاف،  أمثػػػػاؿ فيأ ػػػػار العديػػػػد مػػػػف التربػػػػوي

 ,Hollingworth & Mcloughlin(، و)Ricky & Stacy, 2000(، و)9111الصػبور، 

(، Rowe, 1988)(، وWhite & Frederiksen, 1998(، و)0554(، و)األعسػػر ،2000
منيػا مػا و التربويػة أف ما ورا  المعر ة ليػا أدوار ميمػة و عالػة  ػح العمليػة  إلى (Hanley, 1995)و

 يلح:
تعمػػػؿ علػػػى تصػػػحيح المفػػػاىيـ الخاطئػػػة لػػػدى المتعلمػػػيف مػػػف خػػػبلؿ مراجعػػػة المفػػػاىيـ الم تسػػػبة  -0

 والتف ير  ييا ومحاولة تعديليا وتطويرىا.

تسػػػاعد علػػػى تحديػػػد األىػػػداؼ والغايػػػات، ودقػػػة االختيػػػارات والتوجػػػو نحػػػو تحقيػػػؽ ىػػػذه األىػػػداؼ  -9
 بطريقة سليمة وواضحة.

للمقػررات رراتيـ الدراسية، وتحسػيف تعلميػـ نا  تعليـ وتعلـ مقتسيـ  ح تحسيف أدا  المتعلميف أث -3
 الدراسية األخرى.

تقلؿ مف الصعوبات التح يتعرض ليا المتعلموف أثنا  عمليتح التعلػيـ والػتعلـ للمقػررات الدراسػية  -0
 المختلفة.
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لدا عيػػة ف المتعلمػػيف ذوى ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة يتميػػزوف بالثقػػة واإتزيػػد الدا عيػػة للػػتعلـ حيػػث  -1
 الذاتية الداخلية.

تسػػػاعد  ػػػح الػػػتح ـ  ػػػح عمليػػػات التف يػػػر وعػػػدـ االنػػػزالؽ  ػػػح موضػػػوعات أخػػػرى ةيػػػر مرتبطػػػة  -2
بموضوع التف ير، حيػث ي ػوف التف يػر منصػًبا علػى الف ػرة المطلوبػة، وىػذا مػا يػد ع المػتعلـ إلػى 

 االرتقا  بالتف ير واالستخداـ األ ضؿ لو أثنا  عملية التعلـ.

علمػػيف  ػػح معالجػػة الميػػاـ التػػح ُي لفػػوا بيػػا، وحػػؿ الم ػػ بلت التػػح تػػواجييـ بصػػورة تسػػاعد المت -3
 أ ضؿ.

تزيػػد التفاعػػؿ البنػػا  مػػع المعر ػػة ممػػا يسػػاعد  ػػح تنميػػة ميػػارات التف يػػر االبت ػػاري والناقػػد لػػدى  -4
 المتعلميف.

ـ أثنػا  تسيـ  ح تنظيـ السلوؾ الذاتح والوعح بالذات لدى المتعلميف مػف خػبلؿ مػراقبتيـ ألنفسػي -5
 عمليتح التعليـ والتعلـ.

تسػػمح ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة للمتعلمػػيف بػػالتخطيط والتنظػػيـ ومراقبػػة عمليػػات الػػتعلـ ممػػا  -01
 يساعدىـ  ح تحسيف األدا  ومواجية الصعاب والعقبات التح تواجييـ.

تعمؿ على انتقاؿ المتعلميف مف مستوى الػتعلـ ال مػح إلػى مسػتوى الػتعلـ النػوعح مػف خػبلؿ  -00
تطوير تف يرىـ وتزويدىـ بالوسائؿ التح تم نيـ مف التعامؿ مػع المعلومػات بفاعليػة ميمػا  انػت 

 مصادرىا، والتم ف مف  يميا وتوظيفيا ب  ؿ أ ضؿ  ح حياتيـ اليومية. 

تؤ ػػد علػػى ايجابيػػة المتعلمػػيف أثنػػا  عمليػػة الػػتعلـ، وتػػؤدي إلػػى تنميػػة السػػلوؾ الػػذ ح لػػدييـ  -09
 األساسح لعملية التعلـ.الذي يعتبر الناتج 

 تساعد المتعلـ على تخطح الفجوة بيف النظرية والتطبيؽ.  -03

عر ح المتسارع القدرة لدى المتعلـ على االنتقا ، والتجديد، واالبت ار، ومواجية ال ـ الم تنمح -00
 (.031 -003: 9110بيلوؿ، أورد  ح: المدعـ ت نولوجًيا. )

ميػػػػػارات مػػػػػا ورا  المعر ػػػػػة اب المتعلمػػػػػيف سػػػػػ تويػػػػػرى الباحػػػػػث أف ىنػػػػػاؾ مميػػػػػزات أخػػػػػرى ال
 منيا:واستراتيجيات ما ورا  المعر ة 

 يستطيع الطالب أف يتفيـ حيثيات موضوع الدراسة بدقة  ديدة. -0

 يتم ف الطالب مف إجرا  عملية التقويـ الذاتح بصفة مستمرة. -9

 لمتعلـ على التف ير بطريقة أ ضؿ.تحقؽ تعلـ أ ضؿ مف خبلؿ زيادة قدرة ا -3

وعح المتعلـ بمستويات تف يره وقدراتو الذاتية  ح التعامػؿ مػع المواقػؼ التعليميػة المختلفػة، زيادة  -0
 وزيادة ثقتو بنفسو ومحاولتو تعديؿ أنماط تف يره بحيث يجعليا أ ثر رقًيا وأ ضؿ استخداًما.

 التقليؿ مف صعوبات التعلـ. -1
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 تنمية االتجاه نحو دراسة المادة التعليمية. -2
األدوار و اعليتيا  ػح العمليػة التربويػة  ػإف العمػؿ علػى تنميػة ميػارات مػا  ونظرا ألىمية ىذه

ورا  المعر ة لدى المتعلميف  ػح المراحػؿ التعليميػة المختلفػة أصػبح مػف األىػداؼ الميمػة التػح يجػب 
لمتعلمػػػيف  ػػػح القػػػرف الحػػػادي علػػػى التربيػػػة عامػػػة والتربيػػػة العلميػػػة خاصػػػة أف تسػػػعى لتحقيقيػػػا لػػػدى ا

 يستطيعوا مسايرة الثورة المعلوماتية والت نولوجية ومتغيراتيا. ف حتىوالع ري

 خصائص المتعممين المكتسبين لميارات ما وراء المعرفة:

 إف المتعلميف الم تسبيف لميارات ما ورا  المعر ة يمتل وف الخصائص التالية:
توجيػػػو وتنظػػػيـ عمليػػػة الػػػتعلـ وتحمػػػؿ مسػػػئوليتيا، واتخػػػاذ اإلجػػػرا ات المناسػػػبة لعمليػػػات الػػػتعلـ  -0

 المختلفة مف تخطيط وتنظيـ ومتابعة وتقويـ. 

 استخداـ ميارات التف ير المختلفة لتوجيو تف يرىـ وتحسينو. -9

 اتخاذ القرارات المناسبة  ح حياتيـ اليومية. -3

مصادرىا المختلفة سعًيا لتحقيؽ  يػـ أ ضػؿ ليػذه المعلومػات  التعامؿ بفاعلية مع المعلومات مف -0
 وتوظيفيا  ح مواقؼ الحياة المختلفة.

الػوعى بمسػتوى  يميػـ لموضػوع الػتعلـ، وبمعػر تيـ السػابقة حػوؿ موضػوع الػتعلـ، وقػدرتيـ علػػى  -1
 تذ ر المعر ة السابقة المرتبطة بيذا الموضوع. 

 قؼ التعلـ المختلفة. تنظيـ المعر ة السابقة واستخداميا  ح موا -2

تنظػيـ اسػتراتيجيات الػتعلـ واختيػار االسػتراتيجيات التػػى يم ػف اسػتخداميا دوف ةيرىػا  ػح عمليػػة  -3
 تعلـ معينة.

يجيات المستخدمة تقويـ الخطوات التى تـ اتباعيا  ح عملية التعلـ، و اعلية اإلجرا ات واالسترات -4
 .(Lindstrom, 1995: 28-31) ح ىذه العملية 

 المبادئ األساسية التى يقوم عمييا تعميم وتعمم ميارات ما وراء المعرفة:
لتـز تىناؾ مجموعة مف المبادئ األساسية المتعلقة بتعليـ وتعلـ ما ورا  المعر ة والتح يجب أف 

( 339 -330: 0555قد لخصيا جػابر )و  ،بيا البرامج التعليمية حتى تحقؽ أىدا يا بهللقصى  اعلية
 :يلح ما 
 ن طة التعلـ وعملياتو أ ثر مف نواتجو.أوىنا يتـ التا يد على  العممية: مبدأ 

 ويعنػػػى أف ي ػػػوف للػػػتعلـ قيمتػػػو  مػػػا يسػػػاعد علػػػى الػػػوعح باسػػػتراتيجيات الػػػتعلـ  مميوووة:مبووودأ التأ
 ومياراتو.

 :ويعنح التفاعؿ بيف الم ونات المعر ية وما ورا  المعر ية والوجدانية للتعلـ مبدأ الوجدانية. 
  على وعى دائـ باستخداـ المعر ة والميارات ووظيفتيا. الطلبةويعنح أف ي وف  الوظيفية:مبدأ 
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 :ويعنػػػح أف ي ػػػوف الطلبػػػة علػػػى وعػػػح بخطػػػوات حػػػؿ م ػػػ لة، وبظػػػروؼ حليػػػا أو  مبووودأ السوووياق
عطا  مبررات لحدوثيا دراؾ أسباب حدوث ظاىرة وا   . روط حدوث تعلـ، وا 

 :يفية التنظيـ والت خيص والمراجعة. الطلبة وىذا يعنح أف يدرس مبدأ التشخيص الذاتي  

 :ينبغح أف يصمـ التعلـ بحيث يحقؽ التوزاف األمثؿ بيف  ـ الن اط و يفو. مبدأ النشاط 

 :الطلبةا إلى ينبغح أف تتحوؿ مسئولية التعلـ تدرجيً  مبدأ المساندة. 

 :ضروري الطلبةوالنقاش بيف التعاوف  مبدأ التعاون. 

 :ينبغح االىتماـ والتهلل يد على أىداؼ التعلـ المعر ح العليا. حيث مبدا اليدف أو المرمى 

 :يػػتـ تعلػػـ المػػادة الدراسػػية الجديػػدة حيػػث يػػتـ إرسػػاؤىا علػػى  مبوودأ المفيوووم أو التصووور القبمووي
 المعر ة المتوا رة لدى المتعلـ ومفاىيمو القبلية.

 :الحالية.  الطلبةـ تصورات ومفاىيل مبلئًماينبغح أف ي وف التعليـ  مبدأ تصور التعمم 

 

مػا ورا  المعر ػة، ومػف خػبلؿ تعلـ ميػارات أف المبادئ السابقة ىح أساسيات ل الباحثويرى 
وتظيػػر تبػػاع ىػػذه المبػػادئ أثنػػا  التػػدريس تسػػتطيع اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة أف تحقػػؽ أىػػدا يا ا

ورا  المعر ػػة دوًرا  بيػػًرا  ػػح مػػا ميػػارات  عاليتيػػا  ػػح العمليػػة التعليميػػة، حيػػث أظيػػرت الدراسػػات أف ل
ويظيػػر مػػف خبلليػػا  عاليػػة التنظػػيـ الػػذاتح التػػح تحقػػؽ اإلنجػػاز  ػػح تنميػػة  ،تعلػػيـ الميػػارات األساسػػية

المفػػاىيـ العلميػػة والميػػارات الحياتيػػة  ضػػبًل عػػف دورىػػا  ػػح تػػدعيـ العػػادات العقليػػة، ممػػا يػػؤدي إلػػى 
مػػػا ورا  المعر ػػػة تع ػػػس الػػػوعح وميػػػارات تيجيات زيػػػادة التنظػػػيـ الػػػذاتح لتف يػػػر الفػػػرد وعملػػػو،  اسػػػترا

 .وتنظيـ السلوؾ لدى المتعلميف

 المعرفي: فوقمراحل تعمم ميارات التفكير 
 :وتمر عملية تعلـ ميارات التف ير  وؽ المعر ح بثبلثة مراحؿ ىح

 المرحمة األولى:  -1
عليػو لتػو ير الفػرص تر ز على إثارة الدا عية لدى المػتعلـ مػف خػبلؿ المثيػرات التػح تعػرض 

 لو للتوصؿ أل ضؿ وسيلة إلنجاز الميمات المطلوبة.
 المرحمة الثانية:  -2

األولػػى بوجػػود نمػػوذج يبلحظػػو المػػتعلـ،  ،توجيػػو المػػتعلـ لمػػا سػػيقوـ بػػو، ويػػتـ ذلػػؾ بطػػريقتيف
 والثانح يعتمد على التجربة الذاتية لو.

 المرحمة الثالثة:  -3
إلػػى الػػذات  لتم ػػيف الفػػرد مػػف  يػػـ العمليػػات المعر يػػة   تطػػوير قػػدرة المػػتعلـ علػػى التحػػدث

 ولتطوير مياراتو عف طريؽ الممارسة، مع نقؿ ىذه الميارة إلى مواقؼ جديدة.



 35 

 المرحمة الرابعة:  -4
 .(10: 9115توظيؼ العمليات المعر ية بطريقة آلية و عالة. ) روؽ، 

 أساليب إكساب المتعممين ميارات ما وراء المعرفة:

إلػػى أف ىنػػاؾ  Schraw & Graham (0523 :0-5)" سي ػػرو وجراىػػاـ" ػػؿ مػػف أ ػػار 
 لمختلفة ميارات ما ورا  المعر ة:ثبلثة أساليب إل ساب المتعلميف  ح مراحؿ التعليـ ا

 األسموب األول:
يعتمد على المعلـ  نموذج يقوـ ب رح ومناق ة ما يقـو بػو مػع المتعلمػيف الػذيف يعملػوف  ػح  

 ال يصلح  ح الفصوؿ  بيرة العدد. صغيرة  لذا  إف ىذا اإلسلوبمجموعات تعاونية 
 واألسموب الثاني:

تتطلػػػػب منػػػػو أف ُيقػػػػوـ االسػػػػتراتيجيات التػػػػح  األسػػػػئلة الموجيػػػػة للمػػػػتعلـ والتػػػػح يعتمػػػػد علػػػػى
يسػػتخدميا، ومػػف ثػػـ يبنػػح المعلػػـ علػػى ىػػذا التقػػويـ ويعػػالج نقػػاط الضػػعؼ لػػدييـ، وىػػذا األسػػلوب ال 

لمػػيف الػػذيف لػػدييـ ُألفػػة بميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة أصػػبًل، والػػذيف ىػػـ  ػػح المراحػػؿ يصػػلح إال مػػع المتع
 التعليمية المتقدمة.
 واألسموب الثالث:

 يعتمد على ت جيع المتعلـ على استخداـ ميػارات مػا ورا  المعر ػة مػف خػبلؿ مجموعػة مػف 
 ستخدميا أثنا  أدا  ميمة تعلـ ما.االستراتيجيات التى ي

 استراتيجيات ما وراء المعرفة:ثانًيا: 

( بهللنيا "مجموعة مف اإلجرا ات التح يقوـ بيا المػتعلـ بيػدؼ 344: 3115يعر يا عبد اهلل ) 
تحقيػػػػػؽ متطلبػػػػػات مػػػػػا ورا  المعر ػػػػػة وت ػػػػػمؿ معر ػػػػػة طبيعػػػػػة الػػػػػتعلـ وعملياتػػػػػو وأةراضػػػػػو، والػػػػػوعح 

لػتح ـ الػذاتح  ػح عمليػة الػتعلـ باإلجرا ات واألن طة التح ينبغػح القيػاـ بيػا لتحقيػؽ نتيجػة معينػة، وا
 وتوجيييا".

القدرة على استخداـ االستراتيجية المعر ية  ح تحسيف " هللنيا( ب484: 3115ويعر يا بيلوؿ )
مػػا نتعلمػػو مػػف خػػبلؿ صػػياةة أو وضػػع األىػػداؼ والتخطػػيط و تابػػة المػػذ رات والت ػػرارات والتػػدريب 

 ".وتقوية الذا رة والمقارنة للفيـ واالستدالؿ والتنبؤ
ومف ىذيف التعريفيف وةيرىما يتضح أف  التعلـ باستراتيجيات ما ورا  المعر ة يتضػمف ثبلثػة 

 عناصر رئيسة ىح:
 جيات التعلـ الفعالة ومتى تستخدـ.وتتضمف المعر ة بطبيعة التعلـ وعملياتو واستراتيالمعرفة:  -4
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ىػػدؼ معػػيف أو نتيجػػة  ويعنػػح وعػػح المػػتعلـ بػػاإلجرا ات التػػح ينبغػػح القيػػاـ بيػػا لتحقيػػؽالوووعي:  -3
 معينة "إدراؾ المتعلـ ألةراض الن اط التعليمح ومدى تقدمو نحو تحقيؽ األىداؼ المرجوة".

 بيا المتعلـ أثنا  تنفيػذ الن ػاط وي ير إلى طبيعة القرارات التح تتخذ واأل عاؿ التح يقوـالضبط:  -4
 .(35: 3144)الوسيمح، 

تقػـو علييػا اسػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة ( األسػس التػح Dirkes, 1985وأوضػح ديػر س ) 
 :(63: :311أبو السعود )  ما أ ار وىح
 ربط المعلومات الم تسبة بالمعلومات السابقة. -4
 االختيار السليـ الستراتيجيات التف ير المناسبة. -3
 التخطيط والمتابعة وتقويـ عمليات التف ير. -4

ة ىح " اإلجرا ات التح يقوـ بيػا المػتعلـ لمعر ػة ويرى الباحث أف استراتيجية ما ورا  المعر  
الػػتعلـ والتنظػػيـ الػػذاتح التػػح تسػػتخدـ قبػػؿ وأثنػػا  وبعػػد و  التعلػػيـ األن ػػطة والعمليػػات الذىنيػػة وأسػػاليب

أدا  ميمػػة تعليميػػػة معينػػػة مػػػف خػػػبلؿ وعيػػػو باليػػػدؼ مػػػف الميمػػػة ومػػػا يعر ػػػو عنيػػػا ومػػػا يحتػػػاج إلػػػى 
 المعر ة مف تخطيط ومراقبة وتح ـ وتقويـ وةيرىا". معر تو عنيا للقياـ بعمليات ماورا 

 أىمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في عممية التعمم: 
(، Koch, 2000(، )2008(، و)أحمػد، 1998العديػد مػف التربػوييف مثػؿ )األعسػر،  أ ػار 

  ح:وةيرىـ إلى أف استخداـ استراتيجيات ما ورا  المعر ة  ح عملية التعلـ يم ف أف تسيـ 
  .تطوير العمليات العقلية لدى المتعلـ ونمو مياراتو مما يؤدي إلى تحسيف عملية تعلمو -1
تنمية قػدرة المػتعلـ علػى التف يػر  ػح موضػوع تعلمػو وزيػادة قدرتػو علػى الػتح ـ  ػح عميلػة الػتعلـ  -2

 ؤدي إلى تحقيؽ تعلـ أ ضؿ.مما ي
يا وتقييميا أثنػا  وتنظيميا ومتابعتمساعدة المتعلـ على القياـ بدور إيجابح  ح جمع المعلومات  -3

 عملية التعلـ.
 ظيفيا  ح مواقؼ التعلـ المختلفة.زيادة قدرة المتعلـ على استيعاب المعلومات واستخداميا وتو  -4
اىيـ التػػػح يتضػػػمنيا موضػػػوع مسػػػاعدة المػػػتعلـ علػػػى التوصػػػؿ بنفسػػػو للمعلومػػػات والحقػػػائؽ والمفػػػ -5

 التعلـ.
رة علػػػى حػػػؿ الم ػػػ بلت، وميػػػارات التف يػػػر الناقػػػد والتف يػػػر تنميػػػة ميػػػارات التف يػػػر العلمػػػح والقػػػد -6

 ػػػح تنميػػػة ميػػػارات  أي أنيػػػا يم ػػػف أف تسػػػيـ  االبت ػػػاري واتخػػػاذ القػػػرار والتف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح
 التف ير المر ب.

ميػػارات التنظػيـ الػػذاتح، والميػػارات المناسػػبة ألدا  مثػػؿ  تنميػة ميػػارات مػػا ورا  المعر ػة المختلفػػة -7
 (.25-24: 2011)أورد  ح: الوسيمح،   اديمية، وميارات الضبط اإلجرائحالمياـ األ
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الثانويػػػػػة ( أىميػػػػػة اسػػػػػتخداـ الطالػػػػػب  ػػػػػح المرحلػػػػػة 170: 2005وقػػػػػد لخصػػػػػت عبػػػػػد الوىػػػػػاب )
 الستراتيجيات ما ورا  المعر ة  ح:

 تنمية الجوانب المعر ية المختلفة مثؿ االنتباه وتخزيف واستدعا  المعلومات. -1
المياريػػة المتعلقػػة بػػالتف ير بهللنواعػػو المختلفػػة، باإلضػػا ة لتنميػػة ميػػارات التنظػػيـ  تنميػػة الجوانػػب -2

 الذاتح والتخطيط والتقويـ، وتحليؿ المواقؼ، وحؿ الم  بلت.
تنمية الجوانػب الوجدانيػة خاصػة  يمػا يتعلػؽ بػالوعح باالتجػاه، والػتح ـ  ػح عمليػة الػتعلـ، وبنػا   -3

 اح  ح العملية التعليمية.معتقدات إيجابية تساىـ  ح تحقيؽ النج

 اع استراتيجيات ما وراء المعرفة:أنو 
مػتعلـ يف ػر بنفسػو  ػح حػؿ لما  اف محور اىتمػاـ اسػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة ىػو جعػؿ ال 
مف م  بلت، ويتخذ القرارات المناسبة  ح مواقؼ معينة، ويػنظـ أ  ػاره، ويرتبيػا، ويقيميػا،  ما يواجو

ويحػدد مػػا يعر ػػو ومػػا يريػػد أف يعر ػػو، ويػػدرؾ  ػػؿ مػا يحػػدث  ػػح ذىنػػو قبػػؿ وأثنػػا  وبعػػد أدائػػو للميمػػة 
التػػػػح يقػػػػـو بيػػػػا،  قػػػػد وضػػػػعت اسػػػػتراتيجيات عديػػػػدة يم ػػػػف أف تعػػػػزز قػػػػدرات مػػػػا ورا  المعر ػػػػة لػػػػدى 

فػػػة تعلمػػػيف، ويم ػػػف ألي مػػػتعلـ اسػػػتخداميا  ػػػح تعلػػػيـ وتعلػػػـ أي مػػػادة مػػػف المػػػواد الدراسػػػية المختلالم
 وتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا.

( 225 :2003)زيتوف، و(، 334 :1999و)عبد الحميد،  (,Lee 1997) التربويوف وحدد 
اسػػتراتيجيات  بعػػض( 144: 2004)نظيػػر، و(،  183 :2004بيلػػوؿ، )و ،( ,2003Warianو)

ما ورا  المعر ة التح يم ف للمعلـ أف يستخدميا  ح البيئة الصفية، والتح يم ف أف تساعد المتعلميف 
 ح حػؿ الم ػ بلت وتنميػة تف يػرىـ والسػيطرة عليػو، والػتح ـ  يػو ومراقبتػو باسػتمرار مػف أجػؿ تعديلػو 

  ما يلح:ومنيا وتحسنيو مف حيف لخر للوصوؿ إلى األىداؼ المن ودة 
1- K.W.L ماذا أعرؼ؟ ماذا أريد أف أعرؼ؟ ماذا تعلمت؟ 
 النمذجة. -3 تن يط المعر ة السابقة أو القبلية.                   -2
 التف ير بصوت مرتفع. -5 المنظمات السابقة. -4
 البنائية. -7 (.Vخرائط ال  ؿ ) -6
 استخداـ األمثلة. -9 التدريس التبادلح. -8

 التلخيص. -11 السقاالت. -10
 الصور الحسية المادية -13 الخطوط تحت األ  ار الميمة. -12
 السرد -15 التنبؤ. -14
 تنبهلل، الحظ، ا رح. -17 توليد األسئلة. -16
 التعلـ التعاونح. -19 سجبلت التف ير. -18
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 االسترجاع العقلح للمعلومات. -21 الت بييات وعمؿ الرسومات. -20
 عدـ قبوؿ  لمة ال أستطيع. -23 القصدي الواعح.االختيار  -22
 استمع _   ر _  ارؾ -25 إعادة  صياةة أ  ار وأقواؿ الطبلب. -24
 التساؤؿ الذاتح. -27 أعد صياةة. ،ؿ نفسؾهللاقرأ، اس -26
 العصؼ الذىنح. -29 خرائط التف ير. -28
  خرائط المفاىيـ.  -30
 .(26-25: 2011الوسيمح،  :ورد  ح)أُ 

 : أن   يمكن مالحظةوباستقراء التصنيفات والميارات السابقة 
  .ميارات التخطيط والمراقبة والتح ـ والتقويـ حظيت باتفاؽ معظـ الباحثيف 
  ،ميػارة التخطػيط تبػدأ قبػؿ البػد  بالميمػة، أمػػا ميػارة المراقبػة والػتح ـ  تحػدث أثنػا  تنفيػذ الميمػػة

 لميمة وأثنا  تنفيذىا ثـ بعد إنجازىا.ما ميارة التقويـ  تبدأ قبؿ البد  بابين
  اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة تلعػػب دوًرا بػػارًزا  ػػح تنميػػة الجوانػػب المعر يػػة المختلفػػة، وتسػػاعد

 المتعلـ على استقباؿ وتخزيف واستدعا  المعلومات وتحديد ماذا يعرؼ، وماذا يريد أف يعرؼ.
  بػدور إيجػابح أثنػا  عمليػة الػتعلـ مػف خػبلؿ جمػع ىذه االستراتيجيات تسػاعد المػتعلـ علػى القيػاـ

 التعلـ. ةالمعلومات وتنظيميا وت امليا ومتابعتيا وتقويميا أثنا  عملي
  ىذه االستراتيجيات تم ف المتعلـ مف القياـ بعمليتػح الػتعلـ الػذاتح والتقػويـ الػذاتح بصػفة مسػتمرة

 التعلـ ال يفح.وىح تساعد على االنتقاؿ مف مستوى التعلـ ال مح إلى مستوى 

 منياج الالمحور الثاني: 
 ج: اتعريف المني

ج  ػػػح اللغػػػة الطريػػػؽ الواضػػػح وقػػػد ورد ذ رىػػػا  ػػػح القػػػرآف ال ػػػريـ  ػػػح قولػػػو اتعنػػح  لمػػػة منيػػػ
(،  مػا ورد ذ رىػا  ػح قػوؿ البػف عبػاس 48المائػدة: سورةتعالى: "ل ؿ جعلنا من ـ  رعة ومنياًجا"، )

رضح اهلل عنو )لـ يمت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلـ حتى تػر  ـ علػى طريػؽ ناىجػة(، وورد  ػح 
، وتقابػػػؿ  لمػػػة المنيػػػاج  ػػػح اللغػػػة العربيػػػة  لمػػػة دراسػػػحج بهللنيػػػا مسػػػاؽ امعجػػػـ ا سػػػفورد  لمػػػة منيػػػ

(Curriculumوىح  لمة م تقة مػف جػذر التينػح ،)  معناىػا: مضػمار السػباؽ. وىنػاؾ  لمػة أخػرى
( ويفيـ منيا " مية المعر ة المطلوبػة"، Syllabusتستخدـ أحياًنا بمعنى المنياج وىح  لمة المقرر )

أي مقدار المعر ة التػح يطلػب مػف الطػبلب تعلميػا  ػح  ػؿ موضػوع خػبلؿ السػنة الدراسػية. )جامعػة 
 (7: 2007القدس المفتوحة، 
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ظػػرة إلػػى  قػػد اختلػػؼ المرّبػػوف  ػػح تعػػريفيـ للمػػنيج، بػػاختبلؼ الن  بلح، االصػػطمػػف حيػػث أمػػا 
ـ  ربويػة وتبًعػػالعمليػة الت   نفػس التعلػػيـ وت نولوجيػا التعلػيـ، وىنػػاؾ مػػف ا ت ػا ات  ػح مجػػاؿ علػـ  ا لمػا تػ

 لمفيـو الحديث للمنيج نذ ر منيا ما يلح: لتعريفات عديدة 
المدرسػػة تحػػت إ ػػرا يا ومسػػؤوليتيا، سػػوا  مارسػػيا "ىػو  ػػؿ األن ػػطة والخبػػرات التػػح تقػػدميا 

  .(31: 1993 التبلميذ داخؿ المدرسة أو خارجيا" )ال ا عح وآخروف،
وعرؼ عفانة المنيج بمفيومو الحػديث بصػورة تعبػر عػف م وناتػو اإلجرائيػة  مػا يلػح: " ىػو 

 اتعلمػيف المػرور بيػمجموعة مف الخبرات المتنوعة التح يتـ بنائيا وصػياةتيا بطريقػة تيسػر علػى الم
مػػف أجػػؿ تعػػديؿ سػػلو يـ  ػػح اتجػػاه أىػػداؼ سػػبؽ تحديػػدىا طبقًػػا لفلسػػفة تربويػػة معينػػة ومرت ػػزة علػػى 
نظريات تعلـ ونمو سليمة ومراعية الظروؼ المحلية واالم انات الذاتية للوصوؿ إلى نتاجات تعلميػة 

 (.33: 1996مرةوبة" )عفانة، 
ارسػػات المخططػػة والياد ػػة التػػح تو رىػػا المدرسػػة وىػػو "جميػػع الخبػػرات أو األن ػػطة أو المم

لمساعدة المتعلميف على تحقيؽ النتائج التعليمية المن ودة بهلل ضؿ ما تسػتطيع قػدراتيـ داخػؿ الصػؼ 
 (.21: 2006الدراسح" ) اىيف، 

وىػػػو "مجمػػػوع الخبػػػرات المربيػػػة التػػػح تييئيػػػا المدرسػػػة للتبلميػػػذ داخليػػػا أو خارجيػػػا، بقصػػػد 
و ال ػػػامؿ، بحيػػػث يػػػؤدي إلػػػى تعػػػديؿ السػػػلوؾ والعمػػػؿ علػػػى تحقيػػػؽ األىػػػداؼ مسػػػاعدتيـ علػػػى النمػػػ

 (.21: 2005)الو يؿ ومحمود،  التربوية"
 :  إف المنيج ي مؿ عناصر أربعة ىح وانطبلقًا مف ذلؾ

 لى  ؿ مف المعلـ والمتعلـ بلوةيا.األىداؼ التح ينبغح ع  
 المحتوى الذي مف خبللو يم ف بلوغ تلؾ األىداؼ.  
  تحقيؽ األىداؼ المرصودة.لالتح بواسطتيا ينفذ المحتوى واألن طة الوسائؿ والطرائؽ  
  غ النتاجات التعليمية المرةوبة.بلو  الطلبةالتقويـ الذي يوضح إلى أي حد استطاع 

التنظيمات المنيجية التػح ت ػدد علػى منيا  ،ىذا وقد ظيرت  ح تاريل التربية، تنظيمات منيجية
ية التح ت ػدد علػى والتنظيمات المنيجية التح ت دد على الطفؿ، والتنظيمات المنيج المواد الدراسية،

حيػػث  ـ علػػى المػػواد الدراسػػية المنفصػػلة، ومػػنيج المػػواد المترابطػػة  قػػد ظيػػر المػػنيج القػػائ المجتمػػع 
ومػػنيج المجػػاالت  ،يػػدرس التبلميػػذ  ػػح آف واحػػد موضػػوعات مت ػػابية مختػػارة مػػف مػػادتيف أو أ ثػػر

التػػح تربطيػػا بعػػض  لػػذى يختػػار تنظيمػػو المنيجػػح مػػف عػػدد مػػف المػػواد المختلفػػة أو المػػوادالواسػػعة ا
،  يػو الػذى يهللخػذ بعػيف االعتبػار ؿ واسػع واحػد. أمػا المػنيج المحػوري، ويػدمج  لػو  ػح مجػاالعبلقات

ات مادة أو مجموعة مػف المػواد التػح ت ػ ؿ المحػور الػذي تػنظـ حولػو جميػع الخبػر   ح بعض حاالتو
المعلـ مػع تبلميػذه خبػرات  يو يخطط  ناؾ أيضًا منيج الن اط الذيوى التعليمية لمواد دراسية أخرى،

تربويػػة تناسػػب اىتمامػػات وميػػوؿ التبلميػػذ ومراحػػؿ نمػػوىـ، ويقػػـو علػػى حػػؿ الم ػػ بلت. وقػػد ظيػػرت 
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د المػراد الطفؿ والتػح تر ػز علػى الفػر  حوؿمناىج أخرى تيتـ أساسًا بالطفؿ، وىح المناىج المتمر زة 
 األطفاؿ واىتماماتيـ.  تربيتو،  توجو المعارؼ والميارات والمواقؼ لتلبية حاجات

ومػػف المنػػاىج التػػح ظيػػرت حػػديثًا أيضػػًا المنػػاىج التػػح تؤ ػػد علػػى المجتمػػع، سػػوا  علػػى وظائفػػو 
االجتماعية أو على خصائص المجتمع المحلح.  هللطلؽ على األولى المناىج القائمة علػى الوظػائؼ 

وقػػد أ ػػار  ثيػػر مػػف التربػػوييف  اىج المتمر ػػزة  ػػح المجتمػػع المحلػػح،تماعيػػة، وعلػػى الثانيػػة، المنػػاالج
 ،مت ػامبلً  عضػوًيا اليوـ إلى أف ىذا لـ يعد مقبوال وبخاصة "لظيػور نظريػة حديثػة تعتبػر المػنيج  ػبلً 

 ره  ػػامبلً وىػػذا أوؿ اتجػػاه حػػديث  ػػح بنػػا  المنػػاىج وتطويرىػػا"  هللصػػبح االىتمػػاـ بػػالمنيج علػػى اعتبػػا
صػى  ح سلوؾ المػتعلـ إلػى أق رةوًباا ملجميع الخبرات التعليمية التعّلمية المخططة التح تحدث تغييرً 

م اناتو  .(15: 1994)ن واف،  ما تسمح بو قدراتو وا 
 على المبادئ التالية:  يؤ د الباحثوانطبلقًا مف ىذا 

نمػا ىػجػرد مقػررات دراسػػية أو خطػة دراسػيةإف المػنيج لػيس م -1 و أوسػػع وأ ػمؿ مػف ذلػؾ،  يػػو ، وا 
ي ػػػػػمؿ جميػػػػػع الن ػػػػػاطات أو الخبػػػػػرات التػػػػػح تخططيػػػػػا المدرسػػػػػة ليمارسػػػػػيا التبلميػػػػػذ مػػػػػف أجػػػػػؿ 

 مساعدتيـ على بلوغ نتاجات تعلمية مرةوبة. 
إف المعػػارؼ واالتجاىػػات والمواقػػؼ  ػػح حػػد ذاتيػػا ال تعنػػح  ػػيئًا، إنمػػا تظيػػر أىميتيػػا  ػػح الػػتعلـ  -2

 ت ون اطات يمارسيا التبلميذ بهللنفسيـ ويتفاعلوف معيا. والتعليـ عندما تترجـ إلى خبرا
ال يقػػـو التعلػػػيـ الجيػػد علػػػى اإللقػػػا  أو التلقػػيف المبا ػػػر، إنمػػا يقػػػـو علػػػى مسػػاعدة المػػػتعلـ علػػػى  -3

جديػػػدًا علػػػى الػػػػدور  اضػػػػو ً الػػػتعّلـ، أي تػػػو ير الظػػػػروؼ وال ػػػروط المبلئمػػػة للػػػػتعلـ، وىػػػذا يلقػػػح 
 الحقيقح للمعلـ. 

ي ػدد ىػػذا االتجػاه علػػى ضػػرورة مسػاعدة التبلميػػذ علػػى بلػوغ النتاجػػات التعليميػػة إلػى أ ضػػؿ مػػا   -4
نما يعنح أيضػًا االرتفػاع إلػى  تستطيع قدراتيـ، وىذا يعنح ليس مراعاة الفروؽ الفردية  حسب، وا 

لى مستوى توقعاتيـ.    ةاية التبلميذ وا 
 ما سبؽ: إلىالباحث يضيؼ و 
وأف ي ػػوف مرًنػػا بحيػػث يتػػيح  مت يفًػػا مػػع حاضػػر الطلبػػة ومسػػتقبليـ، أف المػػنيج ينبغػػح أف ي ػػوف .1

 للمعلميف القائميف على تنفيذه أف يو قوا بيف أ ضؿ أساليب التعلـ.
 أف المنيج يجب أف يراعح ميوؿ الطلبة واتجاىاتيـ وحاجاتيـ وم  بلتيـ وقدراتيـ. .2
سػػػتفادة منيػػػا  ػػػح مػػػواقفيـ أف ت ػػػوف المعلومػػػات التػػػح يدرسػػػيا المتعلمػػػوف وظيفيػػػة يسػػػتطيعوف اال .3

 الحياتية المختلفة.
و ح عصر التقدـ الت نولوجح واالنفجار المعر ح، ال يم ف للمنيج أف يقـو بدوره إال إذا تضػمف 
محتػػواه ميػػارات التف يػػر المختلفػػة ب ػػ ؿ عػػاـ وميػػارات التف يػػر الناقػػد واإلبػػداعح و ػػوؽ المعر ػػح 

 .ب  ؿ خاص
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 :ب  ؿ عاـ المنياجو يما يلح سيتـ تناوؿ عناصر 
 عناصر المنياج:
 أواًل: األىداف:

ا ا ومعرو ًػػل ػػؿ إنسػػاف ىػػدؼ أو ةايػػة يسػػعى إلييػػا  ػػح حياتػػو و لمػػا  ػػاف ىػػذا اليػػدؼ واضػػحً 
ىداؼ ىح التغيػرات التػح نريػد أف  ح مجاؿ التربية والتعليـ  إف األنساف مف تحقيقو، و  لما تم ف اإل

 مػا  معيػا،تيجة مروره بخبرات تعليمية محدده وتفاعلو يحدثيا المنيج  ح سلوؾ و خصية الطالب ن
المحتػػػوى والطريقػػػة  الختيػػػارأف تحديػػػد األىػػػداؼ والغايػػػات يسػػػاعد علػػػى تنسػػػيؽ الجيػػػود، وتوجيييػػػا 

والوسيلة والتقويـ وي ترط  ح األىداؼ أف ت وف متم ية مع  لسفو وثقا ة المجتمع وحاجاتو ومراعية 
جميػػع مجػػاالت  لطبيعػػة وخصػػائص المػػتعلـ وأف ت ػػوف واقعيػػة وةيػػر متناقضػػة  يمػػا بينيػػا وأف ت ػػمؿ

 .(90-91: 0550األىداؼ ومستوياتيا )ن واف، 

 ثانًيا: المحتوى:

رة عف الخبػرات التعليميػة المخطػط ليػا والتػح تقػدميا المقػررات الدراسػية وي ػترط  ػح ىو عبا
 لناحيػػػة العلميػػػة. وأف ي ػػػوف موا ًبػػػاالمحتػػػوى أف ي ػػػوف مرتبطػػػًا باألىػػػداؼ ومحققػػػًا ليػػػا وصػػػادقًا مػػػف ا

 ػموؿ بػيف ال ألحدث ما تـ التوصؿ إليو، ومرتبطًا بثقا ة الطالب، ومراعيًا لميولو وحاجاتػو، ومتوازنػاً 
)عفانػة،  للفروؽ الفردية بػيف الطػبلب اعًيامع محتوى الفروع األخرى، ومر  اوالعمؽ، ومترابًطا ومتوازنً 

0552 :943). 

 ثالثًا: الطرق والوسائل واألنشطة:
 طرق التدريس: -1

يقصد بطريقة التدريس "األسلوب المخطط الذي يستخدمو المعلـ لمساعدة الطبلب على 
ا تساب خبرات التعلـ، وتحقيؽ األىداؼ الموضوعة"، وتختلؼ طريقة التدريس باختبلؼ طبيعة 
الموضوع   مف الموضوعات ما يفضؿ إ راؾ الطبلب  ح مناق تو، ومنيا ما يستحسف  يو العرض 

ا يحتاج إلى وسائؿ حسية أو نماذج وصور. وتختلؼ  ذلؾ الطريقة باختبلؼ واإللقا ، ومنيا م
طبيعة الطبلب وما بينيـ مف  روؽ  ردية، وباختبلؼ إم انيات المدرسة، وعدد الطبلب داخؿ 
الصؼ الدراسح، إلى ةير ذلؾ مف العوامؿ األخرى، وباختصار  اف المعلـ المتم ف ىو الذي 

موضوع الذي يقوـ بتدريسو وتناسب الوسط الذي تطبؽ  يو. وينبغح يختار الطريقة التح تناسب ال
أف تعتمد طريقة التدريس التح يتبعيا المعلـ على بعض األسس العامة التح تجعؿ منيا طريقة جيدة 
وناجحة ومنيا: أف ت وف مراعية لسف وقدرات وميوؿ الطبلب والفروؽ الفردية بينيـ، وتراعح 

محتوى، وأف تثير تف ير وتطلعات الطبلب، وت وف متوا قة مع التسلسؿ المنطقح  ح عرض ال
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أساليب ونظريات التعلـ، وت وف مرنة وصالحة للت يؼ والتغيير إذا دعت الظروؼ لذلؾ، ويجب أف 
 .(911-043: 0540)اللقانح،  ظـ خطواتيا حسب زمف الحصة المحددتن

 الوسائل التعميمية: -2
طػػػرؽ التػػػدريس، وتهلل يػػػد  عاليتيػػػا  وذلػػػؾ ألف وسػػػائؿ  تسػػػتخدـ الوسػػػائؿ التعليميػػػة  ػػػح تػػػدعيـ

االتصػػاؿ التعليميػػة تسػػاعد علػػى تحسػػيف مسػػتوى التػػدريس، وتثيػػر اىتمػػاـ الطالػػب بالموضػػوع الػػذي 
يتعلمػػو، وتنػػوع الخبػػرات التػػح تسػػاعده علػػى الػػتعلـ، وتزيػػد مػػف قدرتػػو علػػى الدقػػة والمبلحظػػة، وتنػػوع 

تجاىات إيجابية نحػو المػادة،  مػا تقلػؿ مػف نسػبة نسػياف أساليب تعزيز التعلـ، وتساعد على ت ويف ا
المػػتعلـ، و لمػػا  انػػت الوسػػيلة مناسػػبة وصػػحيحة  لمػػا سػػاىمت  ػػح تحقيػػؽ أىػػداؼ الػػدرس، ويقصػػد 
بالوسػائؿ التعليميػػة: "المػػواد واألجيػػزة والمواقػػؼ التعليميػػة التػح يسػػتخدميا المعلػػـ  ػػح مجػػاؿ االتصػػاؿ 

يح   رة أو تفسير مفيـو ةامض أو  رح أحػد الموضػوعات التعليمح بطريقة ونظاـ خاص  ح توض
 .(911-043: 0540)اللقانح،  دة"بغرض تحقيؽ الطالب ألىداؼ سلو ية محد

 :األنشطة التربوية -3
وم ػار تيـ  ػح جميػع األمػور،  يعتمد المنيج الحديث على أساس ن اط الطػبلب وايجػابيتيـ

وبالتػػالح  ػػإف دور المعلػػـ ىػػو دور المر ػػد أو المييػػهلل للظػػروؼ المناسػػبة أمػػاـ الطػػبلب ل ػػح ين ػػطوا 
وي ار وا  ح تحقيؽ األىداؼ،  ما أف م ار ة الطبلب  ػح األن ػطة تزيػد مػف قػدرتيـ علػى اإلنجػاز 

علػػى اتخػػاذ القػػرار، وت ػػ ؿ األن ػػطة  ػػح المػػادة، وعلػػى التفاعػػؿ االجتمػػاعح ممػػا يولػػد لػػدييـ القػػدرة 
المدرسػػػية أحػػػد العناصػػػر الميمػػػة  ػػػح بنػػػا   خصػػػية الطالػػػب وصػػػقليا، وتسػػػاعد علػػػى تنميػػػة ميولػػػو 
ومواىبو،  ما أف  ثيرًا مف األىداؼ يتـ تحقيقيا مف خبلؿ األن ػطة التلقائيػة التػح يقػوـ بيػا الطػبلب 

عامػػػػًا يسػػػػود المدرسػػػػة ويييػػػػ  الظػػػػروؼ خػػػػارج الصػػػػؼ الدراسػػػػح، والتربيػػػػة المت املػػػػة تتطلػػػػب مناخػػػػًا 
المناسػػػبة لممارسػػػة الن ػػػاط، ويم ػػػف أف ُيعػػػرؼ الن ػػػاط التربػػػوي علػػػى أنػػػو "البرنػػػامج الػػػذي تقػػػوـ بػػػو 

رؼ المدرسػػػػة وينفػػػػذ داخليػػػػا أو خارجيػػػػا وييػػػػدؼ إلػػػػى إثػػػػرا  المقػػػػرر الدراسػػػػح وتنميػػػػة قػػػػدرات ومعػػػػا
 (.305-303: 0552واتجاىات الطبلب" )عفانة، 

 :رابًعا: التقويم
يقصد بالتقويـ  ح مجػاؿ التربيػة أنػو: "تلػؾ العمليػة التػح تحػدد إلػى أي مػدى تحقػؽ الخبػرات 
التربوية التح يمر بيا الطبلب األىداؼ التح وضعت مػف أجليػا". وُيعػرؼ إجرائيػًا علػى أنػو: "عمليػة 
جمػػع وتصػػنيؼ وتحليػػؿ وتفسػػير بيانػػات  ميػػة أو نوعيػػة عػػف أي جانػػب مػػف جوانػػب عمليػػة التعلػػيـ 

لػػتعلـ  بيػػدؼ إصػػدار ح ػػـ يػػؤدي إلػػى تصػػحيح المسػػار بمػػا يتفػػؽ مػػع األىػػداؼ المرةوبػػة". ويم ػػف وا
القػػوؿ بػػهللف عمليػػة التقػػويـ ىػػح عمليػػة ت ػػخيص وعػػبلج ووقايػػة،  مػػا تعتبػػر أحػػد أىػػـ جوانػػب العمليػػة 
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التعليمية  يح تساعد المعلـ على تحديد مستويات طبلبو، وتحديد مػدى بلػوةيـ لؤلىػداؼ المن ػودة، 
عتبر مؤ رًا ل فاية المنيج بجميع م وناتػو مػف حيػث مبل مػة األىػداؼ ومعر ػة مػا تحقػؽ منيػا مػع وت

تحديد المعوقات التح حالت دوف تحقيؽ األىداؼ األخػرى،  مػا تبػيف مػدى مبل مػة المحتػوى وطػرؽ 
 التدريس والوسائؿ واألن طة لؤلىداؼ ومساىمتيا  ح تحقيقيا، وبالتالح  يح تعطح مؤ رات للحاجة
إلى تطوير المنيج وتساىـ  ح توجيو الدراسات والبحػوث الخاصػة بالمنػاىج ممػا يػؤدي إلػى االرتقػا  
بمستوى العملية التعليمية بهلل مليا، وال يم ف أف ت تسب نتائج التقويـ ىذه األىمية إال إذا ُبنيػت علػى 

األىػػداؼ  أسػػس سػػليمة وذلػػؾ بػػهللف ت ػػوف مسػػتمرة بحيػػث يبػػدأ قبػػؿ عمليػػة التػػدريس وذلػػؾ عنػػد وضػػع
وتستمر أثنا  بنا  المنيج وتجريبو ثـ تستمر جنبًا إلى جنب مع عملية التدريس إلى ما بعد االنتيا  
منيػػا، والبػػد أف ُيبنػػى التقػػويـ علػػى أىػػداؼ واضػػحة ومخطػػط ليػػا بصػػورة جيػػدة، وأف ي ػػوف بعيػػدًا عػػف 

ياتيا. و مػػف المؤ ػػد أف االرتجاليػػة والع ػػوائية، وأف ي ػػوف  ػػامبًل لجميػػع نػػواحح النمػػو وبجميػػع مسػػتو 
التقويـ الجيد يجب أف ي وف تعاونيًا بحيث ي ارؾ  يو المعلموف والطبلب وأوليا  األمػور والم ػر وف 
التربويوف وةيرىـ مف ذوي الخبرة، وأف ي وف عمليًا بحيث ال يتطلب خبرات أو أجيزة أو أما ف ةير 

و و ػػػػح الوقػػػػت الػػػبلـز إلعػػػػداده وتنفيػػػػذه متػػػو رة  ػػػػح المؤسسػػػة التربويػػػػة، وي ػػػػوف اقتصػػػاديًا  ػػػػح ت لفتػػػ
واستخبلص نتائجو. وتعتمد دقػة نتػائج التقػويـ وصػدقيا علػى دقػة وصػدؽ أدوات القيػاس المسػتخدمة 

اجبػات اليوميػة وةيرىػا مػف  يو مثؿ االختبارات بهللنواعيا وأدوات المبلحظػة واالسػتبانات والمقابلػة والو 
 .(930-991: 0540)اللقانح،  األدوات

 مناىج العموم: 

لقد تناولنا مفيوـ المنيج بوجو عاـ، وال بد  ح ضو  ذلؾ مف مناق ة منػاىج العلػوـ.  مػنيج   
 مػا عّر نػاه ىػػو جميػع الخبػرات المخططػػة   يػػوو مػع المفيػػـو العػاـ للمنػاىج، العلػـو يتفػؽ  ػػح مفيومػ

التػػح تػػػنظـ داخػػؿ المدرسػػػة وخارجيػػػا إلحػػداث تغييػػػرات مرةوبػػة  ػػػح سػػػلوؾ المػػتعلـ، ويعنػػػح ىػػػذا أف 
الخبػػرات التعليميػػة ىػػح المّ ػػوف األساسػػح  ػػح المػػنيج بوجػػو عػػاـ و ػػح مػػنيج العلػػوـ ب ػػ ؿ خػػاص. 

وىػػػػح: المجػػػػاؿ المعر ػػػػح، والمجػػػػاؿ والخبػػػػرات التعليميػػػػة  ػػػػح منػػػػاىج العلػػػػوـ ثبلثػػػػة جوانػػػػب رئيسػػػػية 
 االنفعالح، والمجاؿ النفس حر ح. 

 فػػح المجػػاؿ المعر ػػح ي تسػػب المػػتعلـ الحقػػائؽ والمفػػاىيـ والتعميمػػات والقػػوانيف والنظريػػات، 
ويوظػػؼ ىػػذه المعر ػػة  ػػح مواجيػػة الم ػػ بلت، والتّ يػػؼ مػػع المتغّيػػرات البيئيػػة مػػف حولػػو. والمعر ػػة 

ر سػالفة الػػذ ر مترابطػػة وىرمّيػػة البنػا .  مػػف الحقػػائؽ تت ػػوف المفػػاىيـ، العلميػة التػػح تتضػػمف العناصػػ
ومػػػف المفػػػاىيـ تت ػػػػوف التعميمػػػات والقػػػوانيف والنظريػػػػات، أمػػػا المجػػػاؿ االنفعػػػػالح  يتضػػػمف  ػػػبل مػػػػف 
االتجاىات والميوؿ والقيـ وىح بالغة األىميػة  ػح تعلّػـ العلػوـ، إذ إف االتجاىػات ىػح موقػؼ المػتعلـ 

علمية ومف توظيؼ العلـ  ح حياة االنساف. والميوؿ ىح الرةبة  ح تعلػـ العلػوـ، وىػذه مف القضايا ال



 04 

الرةبػة ت ػػ ؿ جػػز ًا ىامػػًا مػف دا عيػػة المػػتعلـ نحػػو تعلػـ العلػػوـ واالقبػػاؿ علييػػا،  ػح حػػيف ت ػػ ؿ القػػيـ 
مسػلميف االعتزاز بإنجازات العلـ وأثره على الحضارة االنسانية، و ذلؾ احتراـ دور العلما  وخاصة ال

 ح االنجازات العلمية عبر العصور. والمجاؿ النفس حر ح يتناوؿ الميارات العملية البلزمػة للمػتعلـ 
 ح تنفيذ األن طة العملية  ح دروس العلوـ والقدرة على استخداـ األدوات واألجيزة العلمية  ح سبيؿ 

 تحقيؽ أىداؼ التعلـ. 
ـ ليػػا صػػبغة خاصػػة ومتميػػزة عػػف ةيرىػػا مػػف  ػػالخبرات التعليميػػة التعلّميػػة  ػػح منػػاىج العلػػو 

الخبػػػرات  ػػػح المػػػواد الدراسػػػية األخػػػرى  ألف مػػػادة العلػػػـو تختلػػػؼ  ػػػح طبيعتيػػػا عػػػف المػػػواد الدراسػػػية 
األخػرى باعتبػػار أف العلػػـ مػادة وطريقػػة،  فػػح دراسػػة العلػـو نحتػػاج إلػػى الطػرؽ العلميػػة  ػػح الوصػػوؿ 

علػػى إجػػػرا  التجػػػارب مػػف أجػػػؿ ا ت ػػػاؼ الحقػػػائؽ إلػػى المعر ػػػة العلميػػػة، وىػػذه الطػػػرؽ العلميػػػة تقػػػـو 
العلميػػة وبلػػورة المفػػاىيـ العلميػػة باسػػتخداـ اال ت ػػاؼ واالستقصػػا ، والبحػػث  ػػح األحػػداث والظػػواىر 
الطبيعية والتح مف  هللنيا أف تثيػر العديػد مػف الم ػ بلت التػح تتطلػب حػبًل مػف وجيػة نظػر المػتعلـ، 

تحديدىا و رض الفروض وجمػع المعلومػات البلزمػة ومػف ولف يقوـ المتعلـ بحؿ ىذه الم  بلت إال ب
 ثـ الوصوؿ إلى التعميمات العلمية. 

وحيث أف مناىج العلوـ تتناوؿ المعر ة العلمية وتوظيفيا  ػح حيػاة المػتعلـ، ولمػا  انػت ىػذه 
المعر ػػة العلميػػة متغّيػػرة مػػف جيػػة ومتزايػػدة مػػف جيػػة أخػػرى  ػػإف منػػاىج  العلػػوـ يجػػب أف توا ػػب  ػػؿ 

 ح ىذا المجاؿ، ولذلؾ  قػد  ػيدت منػاىج العلػـو العديػد مػف التطػورات والتجديػدات.  قػد بػدأت جديد 
مناىج العلـو  مقررات دراسية تعنى بحفظ الحقائؽ العلمية واستظيارىا عندما يطلب المعلـ ذلؾ مف 

 التبلميذ. 
 ػػػح حيػػػاة  ول ػػػف التغيػػػرات التقنيػػػة المتبلحقػػػة والسػػػرعة المذىلػػػة  ػػػح تطبيػػػؽ المعر ػػػة العلميػػػة

اإلنسػػػاف جعلتػػػا مػػػف ةيػػػر المقبػػػوؿ االسػػػتمرار  ػػػح منػػػاىج العلػػػـو التقليديػػػة. وبػػػدأت النظػػػرة إلػػػى ىػػػذه 
المناىج تتغّير ألف أىداؼ تعّلـ العلوـ باتت تر ز على جوانػب النمػو الثبلثػة، المعر يػة، واالنفعاليػة، 

ـ بالوصوؿ إلى المعر ة بنفسو والنفس حر ية مف جية واالىتماـ بالميارات الف رية التح تسمح للمتعل
ألف تعلّػػػـ العلػػػوـ لػػػـ يعػػػد ةايػػػة  ػػػح حػػػد ذاتػػػو ول نػػػو وسػػػيلة لنمػػػو المػػػتعلـ  ػػػح قدرتػػػو علػػػى مواجيػػػة 
الم  بلت والت يؼ مع بيئتػو، واسػتخداـ طػرؽ التف يػر العلمػح  ػح ذلػؾ، أي أف المطلػوب لػيس تعلػـ 

 ػػامبًل للمػػتعلـ  ػػح  ا ػػة الجوانػػب،  العلػػوـ مػػف أجػػؿ الحقػػائؽ العلميػػة ول ػػف تربيػػة علميػػة تحػػدث نمػػواً 
 وترجمة ىذا النمو على   ؿ أنماط سلو ية مستمرة. 

ولعػػؿ أىػػـ التحػػوالت التػػح حػػدثت  ػػح منػػاىج العلػػـو تلػػؾ التػػح جػػرت  ػػح الواليػػات المتحػػدة 
األمري يػػػة بعػػػد نجػػػاح االتحػػػاد السػػػو يتح  ػػػح اطػػػبلؽ الصػػػاروخ العػػػابر للقػػػارات )سػػػبوتنؾ( ممػػػا د ػػػع 

دة إلى إعادة النظر  ح مناىج العلػوـ باعتبػار أف المنػاىج التقليديػة لػـ تنػتج جػيبًل مػف الواليات المتح
العلما  القادريف على موا بة التقدـ العلمح  ح االتحاد السو يتح وقتئٍذ، ولػذلؾ اتخػذت منػاىج العلػوـ 
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ىػػػذه  األمري يػػة سػػػمة عامػػػة وىػػػح التر يػػػز علػػػى الميػػػارات الف ريػػػة والعلميػػػة لػػػدى المػػػتعلـ. واتضػػػحت
 ػ ؿ مػوجز والتػح سػيتـ تناوليػا ب(، 35-31: 0550)ن واف، ة  ح م روعات العلـو الم يورة السم

  ما يلح:

 المشاريع العالمية في تعمم وتعميم العموم:
يتضمف ىذا المحور عرًضا ألىـ الم اريع العالمية  ح تعلـ وتعليـ العلوـ، حيث تـ توضيح  

 تعلـ العلوـ و يما يلح عرًضا ليا:أىـ الم اريع العالمية والعربية  ح 

 م وتعمم العموم:يمعأواًل: المشاريع العالمية في ت
تسعى جميع دوؿ العالـ إلى تطوير مناىج التعليـ  ييا بصورة مستمرة، وتهللتح مناىج العلـو  

 ح مقدمة اىتمامات المعنييف بوضع سياسات التعليـ والتخطيط  لتطويرىا وتحسيف مستوى 
ويعود ذلؾ ألىمية العلوـ الطبيعية  ح عصرنا الحاضر، الذي يمتاز بتسارع عجلة مخرجاتيا، 

المعر ة اإلنسانية، وتنامح اإلنتاج الف ري والعلمح للب رية، وما صاحب ذلؾ مف تقدـ تقنح أصبح 
 سمة مميزة ليذا العصر.

قامت  حالت التعليـ إصبلح حر ة ضمف العلوـ تعليـ تطوير إلى الملحة للحاجة واستجابة
بوضع  الدولية والمنظمات والييئات التربوية المؤسسات مف العديد قامت  قد العالـ  دوؿ معظـ  ح

 .جوانبيا ب ؿ العلوـ تعليـ منظومة  ملت مختلفة وم اريع برامج
، تعليـ إصبلح وم اريع حر ات مف سلسلة التربوية الساحة  يدت وقد على  سوا  العلـو
وتعددت  تنوعت المتخصصة، وقد المحلية والييئات المؤسسات مستوى أو على العالمح، المستوى
المثاؿ: "صدر أ ثر  سبيؿ  علح الماضية، العقود خبلؿ مطرد ب  ؿ والتطوير اإلصبلح حر ات
تقرير منذ بداية عقد الثمانينات بغية إصبلح التربية  ح أمري يا بصورة عامة، ُرصدت  411مف 
 (.43: 3115)زيتوف،   عديدة لتحسينيا"ا أ  ار مختلفة وتوصيات ي ي

( 3141(، ودراسة )زيتوف، Johnson, 2006وقد حددت دراسات متعددة منيا دراسة ) 
:  ح حر ات وتمثلت وتدريسيا، العلوـ ومناىج العلمية التربية إلصبلح معاصرة عالمية حر ات عدة
العلمية،  الثقا ة ومعالـ للجميع العلـ( 3174) ، والم روع(STS)والمجتمع  والت نولوجيا العلـ

 .(NSES)العلمية  للتربية القومية ، والمعايير(SS&C)والتناسؽ والتتابع، والمجاؿ
 التف ير، إعادة مستوى على انت اًرا، وأ ثرىا تهللثيًرا الحر ات أوسع مف الحر ات ىذه وتعد

، مناىج  ح والصياةة، والبنا ، والتصميـ  ىذا والت نولوجح، العلمح يساير التطور بما العلـو
 بؿ  قط، األمري ية المتحدة مستوى الواليات على وعالميتيا  موليتيا اقتصار عدـ إلى باإلضا ة

 تلؾ قدمتيا الذي الف رة بدورىا تبنت نامية، والتح ودوؿ أخرى متقدمة صناعية دوؿ لي مؿ امتد
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 عرض ليذه يلح  يما و وتدريسيا، ومناىج العلـو العلمية، التربية مناىج  ح اإلصبلحية الحر ات
 العلوـ: مناىج  ح اإلصبلحية والحر ات الم اريع

 (:STSحركة إصالح مناىج العموم في ضوء التفاعل ما بين التكنولوجيا، والمجتمع ) .1
إصػػبلح  تعػػد حر ػػة التفاعػػؿ مػػا بػػيف العلػػـ والت نولوجيػػا والمجتمػػع مػػف أ ػػير وأقػػوى حر ػػات

 انت اًرا، وتيدؼ ىذه الحر ة إلى تحقيؽ الثقا ة العلمية.مناىج العلـو وأ ثرىا 
وقد ظيرت ىذه الحر ة نتيجة االنتقػادات التػح واجيتيػا منػاىج العلػـو  ػح خمسػينيات وسػتينيات 

: 3118القػػػرف المػػػيبلدي الماضػػػح، ومػػػف أبػػػرز ىػػػذه االنتقػػػادات أو المتخػػػذ  مػػػا ي ػػػير إلييػػػا زيتػػػوف )
47.) 
 لعبلقة المتبادلة ما بيف العلـ والت نولوجيا.عدـ تر يز مناىج العلوـ على ا (4

 عدـ إظيار الجانب االجتماعح للمعلـ. (3

 ظيور قضايا وم  بلت ذات صبغة علمية وت نولوجية اتخذت طابًعا محلًيا وعالمًيا. (4

 % مما يحتاج إليو الطبلب.1:وجود تعارض ما بيف محتوى مناىج العلـو  ح المدارس و (5

 ( العبلقة ما بيف العلـ والت نولوجيا  يما يلح:3114ميرة )ويحدد جاردنر  ما نقؿ عنو ع
العلـ سابؽ الت نولوجيا  إذ يمثؿ العلـ البنا  المعر ػح  ػح حػيف تػهللتح الت نولوجيػا  تطبيػؽ عملػح  (4

 ليذا البنا  المعر ح  ح مجاالت الحياة المختلفة.

مزيد مػف المعر ػة العلميػة اعتماد  بًل مف العلـ والت نولوجيا على الخر مما يساعد  ح ا ت اؼ  (3
 وى ذا .........

مسػػاعدة الت نولوجيػػا علػػى تحقيػػؽ التقػػدـ العلمػػح  لمػػا تػػو ره للعلمػػا  مػػف أجيػػزة ومعػػدات وأدوات  (4
 تم نيـ مف ا ت اؼ مزيد مف المعر ة العلمية الجديدة.

 نولوجيا  ما وجود تفاعؿ ثنائح االتجاه ما بيف العلـ والت نولوجيا  إذ يستفيد العلما  مف رواد الت (5
يسػػتفيد ىػػؤال  الػػرواد مػػػف العلمػػا   مػػف المم ػػػف أف يسػػيـ البحػػث العلمػػػح  ػػح تنميػػة الت نولوجيػػػا 
وبنفس الدرجة مف األىميػة   ػإف م ػ بلت الت نولوجيػا قػادرة علػى إثػارة أبحػاث علميػة جديػدة قػد 

 ت وف  ح بعض األحياف ةير متوقعة.

  ما يلح: (39: 3114)بينيا عميرة والتح ( بالخصائص التالية STSوتمتاز برامج )
 يحدد  ييا الطالب الم  بلت التح تناسب اىتماماتو. (4

 تستخدـ المصادر المحلية، الب رية والمادية التح يم ف االعتماد علييا  ح حؿ الم  لة.  (3

م ار ة الطالب الن طة  ح البحث عف المعر ة التح يم ف تطبيقيا  ح حػؿ الم ػ بلت الواقعيػة  (4
 والحياتية.

 امتداد التعلـ ليتعدى الفصؿ الدراسح والصؼ المدرسح.  (5
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 التر يز على تهللثير العلـ والت نولوجيا على الطبلب أنفسيـ  (6

التهلل يػػػػػد علػػػػػى الػػػػػوعح المينػػػػػح خاصػػػػػة مػػػػػا ىػػػػػو متعلػػػػػؽ مػػػػػف ذلػػػػػؾ بػػػػػالميف ذات الصػػػػػلة بػػػػػالعلـ  (7
 والت نولوجيا.

 ( أفSTSحر ػػة )( بعػػد مراجعتػػو المقػػررات التػػح أخػػذت بRaizen, 1997وقػػد أوضػػح رايػػزف )
  عاليتيا للتصور عف الت نولوجيا ال تفح بإظيار مدى تهللثيرىا على المجتمع. 

( علػى 3119( وقنػديؿ )6::4( والطنطػاوي )4::4( والنمر )4::4ولقد اتفؽ  ؿ مف زيتوف )
( قضية عالمية مف الواجب تضمينيا  ح مناىج العلـو  ح إطار العبلقة ما بيف العلػـ 43أف ىناؾ )

الجػوع ومصػادر الغػذا   ػح العػالـ، " (:343: 3119نولوجيا والمجتمع وىح  مػا يػذ رىا قنػديؿ )والت 
والمصػػػادر المائيػػػػة، ونقػػػص الطاقػػػػة، والمػػػواد الخطيػػػػرة، والمصػػػادر المعدنيػػػػة، والمفػػػاعبلت النوويػػػػة، 
وت نولوجيػػا الحػػرب، وصػػحة اإلنسػػاف ومرضػػو، والنمػػو السػػ انح، واسػػتخداـ األرض، ونوعيػػة اليػػوا  

 ."لغبلؼ الجوي، وانقراض النباتات والحيواناتوا

 (  Science for All Americans( العمم لكل األمريكيين: )2601مشروع ) .2
( )  Americans Association for theقػػػػدمت الجمعيػػػػة األمري يػػػػة لتقػػػػدـ العلػػػػـو

Advancement of Science( )AAAS, 1989 نسبة إلى العاـ الميبلدي 3174( )م روع ) 
الذي مف المتوقع أف يعود  يو المذنب ىالح إلى الظيور  إذ يقدـ ىذا الم ػروع رؤيػة  (ـ3174)

 (.468: :311بعيدة المدى لئلصبلح التربوي  ح العلـو )طالب، 
ويعػػزز الم ػػروع ويعمػػؿ علػػى تنميػػة الثقا ػػة العلميػػة والت نولوجيػػة والرياضػػية، باعتبارىػػا عوامػػؿ 

( تسػػببو وت ػػ لو وتسػػتجيب لػػو، وبالتػػالح تحقػػؽ األمػػف :43: 3118التغييػػر،  يػػح  مػػا يػػرى زيتػػوف )
 التربوي  ح التعليـ والتعلـ، واألمف االجتماعح والثقا ح واالقتصادي والعس ري والوطنح.

ونتج عف ىذا الم روع تقريراف ر زا على مبلمح المعر ة العلمية التح يجػب الوصػوؿ إلييػا،  
ووضػػػعا التوصػػػيات التعليميػػػة للدراسػػػة  ػػػح المرحلػػػة  يجػػػب أف يتعلمػػػو الطلبػػػة وي ونػػػوا قػػػادريف علػػػى 

االبتدائيػػػة والمتوسػػػطة والثانويػػػة، ويؤ ػػػد محتػػػوى التعلػػػيـ  ػػػح م ػػػروع  ػػػح المراحػػػؿ المختلفػػػة عملػػػو، 
 (  ما يلح:4: 3141(على عدة مبادئ لخصيا  قييح )3174)
 ت جيع التعليـ التعاونح، وحب االستطبلع، واستخداـ التف ير الناقد. -4

 الترابط والتواصؿ بيف محتوى العلـو للمراحؿ الدراسية المختلفة. -3

 اعتماد االستقصا  العلمح  جز  مف طبيعة العلـ. -4

 ورية للتعامؿ بفاعلية مع قضايا المجتمع.ا تساب المتعلـ المعر ة والميارات الضر  -5

 الفيـ مف خبلؿ استخداـ منيجية البحث العلمح. -6

 االىتماـ بخصائص المتعلـ مع وضع محتوى مناسب ليذه الخصائص. -7
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 النظرة الت املية بيف العلوـ المختلفة. -8
(،  41-:3،  3114إليو  ح  ٍؿ مف عميرة )ويت وف ىذا الم روع مف ثبلث مراحؿ  ما ىو م ار 

 ( على النحو التالح: 455: 3141وزيتوف )
 المرحمة األولى:

ـ   ييا تحديد المعر ة، والميارات، 4:96بدأ العمؿ  ح ىذه المرحلة مف عاـ   ـ، وت
ـ  التهلل يد  واالتجاىات العلمية التح يجب على  ؿ طالب ا تسابيا مف خبلؿ التربية المدرسية،  ما ت

 على ما يلح:
.اختزاؿ  ـ المح -4  توى  ح مقررات العلـو

 إزالة الحواجز الفاصلة بيف المجاالت المعر ية المختلفة. -3

 الترابط ما بيف العلوـ والرياضيات والت نولوجيا. -4

 ت جيع العلـ  مؤثر ومتهللثر بالمجتمع. -5

"، واّلذي ُحدِّدت  يو العمم لكل األمريكيِّينـ( بن ر تقرير: ":4:9وقد انتيت ىذه المرحلة  ح عاـ )
 ال خص المثقؼ علمًيا. صفات

 المرحمة الثانية:
وتمت  ح ىذه المرحلة ترجمة توصيات المرحلة األولى إلى خطط عمؿ، ووضع نماذج  

عديدة للمنيج،  ما ُنفذ ت ىذه المناىج  ح بعض المدارس المختارة  ح الواليات المتحدة األمري ية 
  ح محاولة إلصبلح تدريس العلوـ والرياضيات.

المعايير/ المقاصد النوعية لمثقافة ـ( بن ر تقرير "3::4ىذه المرحلة  ح عاـ )وانتيت  
"، وأ ار الم روع  ح ىذه المرحلة إلى حذؼ بعض الموضوعات التح  انت ذات أىميٍة  ح العممية

، وقوانيف الغاز المثالح، والحرارة النوعية، ووزف التفاعبلت  العلوـ التقليدية، مثؿ قانوف أـو
ة، والالت البسيطة، والبصريات، وأ  اؿ السحب، وتصنيؼ النباتات والحيوانات، ال يميائي

 و سيولوجيا النبات والحيوانات.
 المرحمة الثالثة:

(، وىح مستمرة إلى الى القرف الحادي 3174وىح مرحلة التنفيذ والتحوؿ التربوي لم روع ) 
بغية ر ع مستوى ونوعية التعليـ  ح العلـو  والع ريف، و ييا تنفذ مخرجات المرحلتيف األولى والثانية،

والرياضيات والت نولوجيا  محور أساسح للثقا ة العلمية وأبعادىا، ومف المحاور التح ر زت علييا 
إعداد المعلميف، ودور المعلـ  ح المجتمع، وأىمية دعـ المجتمع ومؤسساتو المختلفة للعلـ والبحث 

ـ(، وتضمنت عدًدا 3118ميت أطلس الثقا ة العلمية عاـ )العلمح، وانتيت ىذه المرحلة بوثيقة س
 بيًرا مف الموضوعات ال ائعة  ح مناىج العلوـ مثؿ تر يب المادة، والوظائؼ األساسية للخلية، 

 والوقاية مف األمراض، وت نولوجيا االتصاالت.
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وباإلضا ة إلى ذلؾ تـ  تضميف موضوعات لمت ف موجودة بصفة عامة  ح المناىج  
 مدرسية، ومف ىذه الموضوعات:ال
 العلوـ والرياضيات والت نولوجيا. بيفويعنح العبلقة طبيعة المسعى العممي:  -

 تاريخ العمم والتكنولوجيا. -
 (SS&C()Scope, Sequence, & Coordinationمشروع المجال والتتابع والتناسق:) .3

العلـو بالمرحلة  ـ(، ويمثؿ إعادة بنا  منيج4:99بدأ العمؿ بيذا الم روع  ح عاـ ) 
الثانوية  ح الواليات المتحدة األمري ية  ح أربعة مجاالت رئيسة ىح )علـ األحيا ، وال يميا ، 
ـ  إعداد  والفيزيا ، وعلوـ األرض والبيئة(، و انت مف أىدا و زيادة الثقا ة العلمية لدى المتعلميف، وت

( والتح يم ف تلخيصيا  يما 4:8: 3141مواده انطبلًقا مف المرت زات الم ار إلييا  ح زيتوف )
 يلح:
تعلـ العلوـ مف خبلؿ أربعة مجاالت، ىح: علـ األحيا ، وال يميا ، والفيزيا ، وعلوـ األرض  -4

 والبيئة.

 وضع معر ة الطبلب القبلية وخبراتيـ السابقة  ح الحسباف. -3

ثـ الرموز المجردة، تقديـ تتابع المحتوى وتعلمو مف الخبرات المحسوسة إلى التعبيرات الوصفية  -4
 وأخيًرا التعبيرات ال مية.

تقديـ خبرة محسوسة للظاىرة العلمية قبؿ استخداـ المصطلحات التح ت رح تلؾ الظاىرة، مف  -5
 خبلؿ المثاؿ والتعريؼ.

 تنقيح المفاىيـ والمبادئ والنظريات عند أعلى مستويات التجريد. -6

 ما بيف المفاىيـ والمبادئ ما أم ف.التنسيؽ ما بيف مجاالت العلـو األربعة، والتداخؿ  -7

 ربط التعلـ  ح المجاالت األربعة بمجاالت أخرى، مثؿ التاريل، والديف، والفلسفة. -8

معالجة عدد قليؿ مف المبادئ العلمية ذات الصلة بما سيدرسو الطالب  ح الجامعة، مع التهلل يد  -9
 على الفيـ العميؽ للعلوـ.

، مع -: التر يز على  يـ عميؽ للموضوعات األساسية  اختزاؿ بعض موضوعات محتوى العلـو
 القليلة.

تصميـ المفردات، وأدوات القياس الخاصة بميارات الطبلب، ومعلوماتيـ، و يميـ،  -41
، وتقويـ الصفوؼ الدراسية بما يتم ى مع  واتجاىاتيـ، واستخداميا  ح تقويـ برامج العلـو

 المرت زات السابقة.

، التح تتعلؽ بمجاالتيا وتناسقيا، وُصمـ ىذا الم روع نتيجة لوجود قص ور  ح برامج العلـو
،  ونيا مباحث نظرية ومجردة، وال يتـ  حيث وجد أنو ال يتـ إعطا  الطلبة الفرصة لفيـ العلـو
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( على ا تراؾ جميع مواد العلـو SS&Cاستخداـ منيجية صحيحة لتنفيذىا،  قد أ د م روع )
 والعمليات العلمية.الطبيعية المختلفة  ح  ثير مف الموضوعات 

( دراسة جميع مقررات العلوـ لتمتد على SS&Cوقد ُوسِّعت المناىج القائمة على م روع ) 
عدة سنوات باستخداـ طرائؽ تدريس استقصائية وتعلـ است  ا ية توا ـ تعلـ الطبلب، ويتعلـ جميع 
الطلبة  ؿ مقرر أواًل بغير رياضيات معقدة، حيث يواجيوف المفاىيـ األساسية للعلوـ  ح   ليا 

المقررات المنفصلة، ولقد جرى تصميـ المناىج  المتداخؿ وبدوف الحدود المصطنعة التح تقوـ بيف
، ويجري   ح يستطيع المعلموف مساعدة المتعلميف على إقامة الروابط المفاىيمية بيف مياديف العلـو

 (.96: 3116التنسيؽ بيف ىذه الروابط عف طريؽ موضوعات العلوـ )خطايبة، 

 (:Timssالدراسة الدولية لمرياضيات والعموم ) .4
(، وىح دراسة عالمية IEAسة تحت إ راؼ الييئة الدولية لتقييـ التحصيؿ التربوي )تتـ ىذه الدرا

تر ز على النُّظـ التعليمية  لتعطح مؤ رات عف تحصيؿ الطبلب  ح مادتح الرياضيات والعلوـ، 
وت مف أىميتيا  ح مساعدة الدوؿ الم ار ة على إجرا  اإلصبلحات التربوية البلزمة، والمبنية على 
التقييـ الموضوعح وال مولح ألنظمتيا التربوية  ألنيا تقدـ للدوؿ الم ار ة قاعدة بيانات نوعية 
تسيـ  ح اتخاذ القرارات السليمة  يما يخص األنظمة التربوية  حيث تتيح الفرصة لتلؾ الدوؿ 

 باالستفادة مف بعضيا البعض.
الدراسة األولى عاـ  وتجرى ىذه الدراسة  ؿ أربع سنوات بصورة منتظمة، وقد طبقت

ـ( بم ار ة األردف :::4ـ( بم ار ة دولة ال ويت مف الدوؿ العربية  قط، و ح عاـ )6::4)
ـ( بم ار ة أ ثر 3118دوؿ عربية، و ح عاـ ) 41ـ( بم ار ة 3114وتونس والمغرب، و ح عاـ )

 (.43: :311( دولة عربية )العرجا، 46( دولة منيا )71مف )
ـ(، و ار ت  لسطيف  ح الدورات 3144دورة الخامسة(  ح أبريؿ )وأقيمت آخر دورة )ال

 (.44: 3143( )موسى، Timssالثبلثة األخيرة لسلسلة دراسات )
ىداؼ مف أىميا تقييـ  اعلية مناىج األنظمة التربوية مف األ( مجموعة Timssلدراسة )و 

، وتو ر الدرا سة لؤلنظمة التربوية الم ار ة الم ار ة، وتقييـ  اعلية طرؽ تدريس الرياضيات والعلـو
مؤ رات مقارنة  ح مستوييف: مؤ رات تحصيلية وسياقية تم ف مف تعميـ التجارب الناجحة  ح 
األنظمة التح تحقؽ نتائج إيجابية، ومؤ رات مقارنة داخؿ النظاـ التربوي الواحد مع مرور الزمف، 

النظاـ ىذا فاعلية وي ير بالتالح لح، التطور الحادث  ح النظاـ التعليم بوصلة تحديد بما يم ف مف
حدث ىذه الجودة، واقتراح متغيرات ف تأيم ف  ح تجويد المخرجات، وتحديد المتغيرات التح 

 .(3144والتقويـ واالمتحانات الفلسطينية،  )اإلدارة العامة للقياس ف الجودةإلحداث المزيد م
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 National Science Education)(NSES) حركة المعايير القومية لمتربية العممية: .6

Standards)  
أقدـ وأبرز م روعات  تعد المعايير القومية للتربية العلمية  ح الواليات المتحدة األمري ية،

بنا  المعايير التربوية على المستوى العالمح،  تاريخيا يرتبط بجيود تطوير التعليـ وحر ة اإلصبلح 
مجاالت منظومة التربية والتعليـ، وعلى حياة المجتمع التربوي التح ألقت بظبلليا على مختلؼ 

 األمري ح ب ؿ جوانبيا.
( ووثائقو ومن وراتو المتمثلة بالعلـ 3174وقد تـ ا تقاقيا انطبلًقا وامتداًدا لروح م روع )

للجميع ومبلمح الثقا ة العلمية،  يح تقدـ رؤية واضحة ومستقبلية للثقا ة العلمية لدى الجميع، حيث 
ما ينبغح على الطالب  يمو، وما يم نو  علو   نتيجة لخبراتو التعليمية المترا مة ل ح ي وف  تبيف

مثقًفا علمًيا  ح مراحؿ التعلـ قبؿ الجامعح،  ما أنيا تقدـ ُأسًسا لؤلح اـ المتعلقة بالبرامج، والتعليـ، 
جرا اتو، وطرؽ تدريس مناىج العلوـ، إلى جانب أف ال معايير القومية للتربية والنظاـ، والتقييـ وا 

العلمية، تيتـ بجميع المتعلميف على حد سوا  محققة بذلؾ مبدأ المساواة، وىح تؤ د على ضرورة 
، وبطرؽ تتما ى مع ىذه المعايير، وا تسابيـ لما  إعطا  الطلبة الفرصة ال ا ية لتعلـ العلـو

 (.515: 3141تتضمنو ىذه المعايير )زيتوف، 
مح أ ير م اريع إصبلح تعليـ العلوـ العالمية،  قد استخلص ومف خبلؿ استقرا  مبل

 (  مجموعة مف الخصائص الم تر ة ليذه الم اريع وىح:6: 3141 قييح )
 التر يز على إيجابية المتعلـ ون اطو لتحقيؽ األىداؼ التح ترمح إلييا دراسة العلوـ. .4

 ت امؿ دراسة مواد العلـو المختلفة. .3

 والدراسات المخبرية.االىتماـ بالن اط العلمح  .4

 تن يط التف ير العلمح لدى المتعلـ، وتدريبيـ على حؿ الم  بلت وأساليب البحث العلمح. .5

 ارتباط الموضوعات بحاجات المجتمع، واالستفادة مف التطور التقنح  ح مجاؿ تدريس العلوـ. .6

ير عامة يدؿ على وى ذا نجد أف   ر التربية العلمية قد تطور ليح ـ على مخرجاتو، مف خبلؿ معاي
، وتؤ د طليمات ) ( :6: 3113توا رىا عدة مؤ رات يسيؿ البحث والتعبير عنيا  ح مناىج العلـو

على أف استخداـ المعايير  ح إصبلح التعليـ واالرتقا  بجودتو ال بد أف يستند على عدة أمور 
 منيا:

التح يجب أف يجب أف تتضمف المعايير وتت  ؿ مف خبلؿ معر ة األحداث، والميارات  .4
 ي تسبيا المتعلميف.

 إف المعايير تمثؿ االنطبلقة وليست المنتيى للمحتوى واألدا . .3
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تن د المعايير أف يتو ر  ح المعر ة المقدمة عمًقا يطغى على االتساع والسطحية، و يؼ يم ف  .4
حفظ  أف يتحقؽ األ ثر باألقؿ، باعتبار الفيـ والعمؽ أ ثر علمية   بل بد أف ي ونا بديبًل عف

 المصطلحات العلمية.

ال تقترح المعايير مناىج محددة، أو طرؽ تدريسية معينة، أو مواد تعليمية بذاتيا، ول نيا تسمح  .5
 لواضعح المناىج باالختيار بما يتناسب والمتغيرات ال ثيرة المختلفة.

تضع المعايير خطوًطا عريضة تساعد واضعح المناىج ومنفذييا على تحديد األىداؼ التح  .6
 تسعى لتحقيقيا.

تتيح قدًرا مف المرونة بما يسمح بت يؼ المحتوى مع الحاجات الخاصة للمتعلميف وللظروؼ  .7
 الخاصة ب ؿ مدرسة. 

ويرى الباحث أف جميع وثائؽ حر ات اإلصبلح ر زت على الجودة والنوعية  ح تعليـ 
يا والموصو ة  ح وثائؽ العلوـ الفعاؿ، و ًقا لرؤى مستقبلية بعيدة المدى لمناىج العلوـ وتدريس

بالرةـ مف االختبل ات التح بينيا، ور زت على تن يط التف ير لدى المتعلـ اإلصبلح المختلفة، 
وتدريبو على حؿ الم  بلت وأساليب البحث العلمح، ور زت على الفيـ العميؽ  ب  ؿ عاـ،
، والربط  يما بينيا وبيف والبيئةالعلوـ األربعة الفيزيا  وال يميا  واألحيا  وعلـو األرض لمجاالت 

وىذا  ح حد ذاتو دعوة إلى مجاالت أخرى  الديف والتاريل والفلسفة، ور زت على ال يؼ ال ال ـ، 
 االىتماـ بالتف ير ب  ؿ عاـ والتف ير  وؽ المعر ح ب  ؿ خاص.

، وبعد استعراض أىـ حر ات إصبلح تعليـ العلوـ العالمية، واستنباط خصائصيا الم تر ة 
والعوامؿ التح تستند علييا، يتبادر إلى الذىف األسئلة التالية: ما موقع العالـ العربح مف ىذه 
الم اريع؟ وما مدى استفادتيـ منيا؟ و ح ىذا الصدد ي ير بعض التربوييف إلى وجود اختبل ات 

أف  بيف محاوالت اإلصبلح  ح الوطف العربح، وحر ات اإلصبلح العالمية السابقة الذ ر،  وف
الحر ات العالمية تنظر إلى قضية اإلصبلح ب مولية   عملية التطوير والتعديؿ ت مؿ جميع 
، وال تقتصر على المناىج  قط،  ما انيا تعتبر عملية اإلصبلح عملية  م ونات تعليـ العلـو

، ولعؿ ىذا ما ي فسر مؤسسية ال تقوـ على  ئة واحدة  يح تتـ بم ار ة جميع المعنييف بتعليـ العلـو
 لنا عدـ  اعلية جيود تطوير مناىج العلـو  ح الببلد العربية.

 ثانًيا: مشاريع اإلصالح في الوطن العربي:
وبالتحوؿ  ح مناىج العلوـ  ح الواليات المتحدة بدأت الدوؿ األخرى  ح تطوير مناىجيا 

بعض الدوؿ مستفيدة ب  ؿ أساسح مف المناىج األمري ية، و انت درجات التطوير متباينة،  فح 
حد  بير.  النامية تـ اجرا  تعديبلت واسعة، و ح البعض الخر ما زالت المناىج تقليدية إلى

 (.01: 0550)ن واف، 
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لقد برزت على الساحة العربية العديد مف الم اريع، التح جا ت لتحا ح م روع المعايير 
لؤلخير مف علمية وَقبوؿ لدى العديد مف القومية للتربية العلمية  ح الواليات المتحدة األمري ية  لما 

، وتميزه  الدوؿ المتقدمة والنامية، والتح ا تسبيا مف  ونو م روع يتناوؿ مختلؼ جوانب تعليـ العلـو
 بالت امؿ والعمؿ المؤسسح.

 مشروع إعداد المعايير القومية في مصر: -1

إعداد المعايير القومية" ـ( ن رت وزارة التربية والتعليـ المصرية وثيقة "م روع 3114 ح عاـ )
والتح صدرت  ح ثبلثة مجلدات تـ  ييا تحديد المعايير الواجب توا رىا  ح دارة المتميزة، والم ار ة 

ـ  3114المجتمعية، والمنيج الدراسح ونواتج التعلـ )وزارة التربية والتعليـ المصرية،  (، حيث ت
جاالت العلوـ والتح ىح  ح ع رة مجاالت االطبلع على الم روعات العالمية المختلفة "لتحديد م

(، وتتضمف ىذه المجاالت ما يلح: علوـ األرض، وعلـو الحياة، وعلـو 43 - 4للصفوؼ مف )
الفيزيا ، وال يميا ، والبيولوجيا، والعلـ  استقصا ، والعلـ والت نولوجيا، والعلـ مف المنظور 

 (.444: 3115اح، ال خصح واالجتماعح، وتاريل العلـ وطبيعتو )عبد الفت
 مشروع المنظمة العربية لمثقافة والعموم:  -2

ـ( ساىمت المنظمة العربية للثقا ة والعلوـ  ح إعداد مستويات معيارية  ح 3113 ح عاـ )
ـ  تقييـ المناىج المتعلقة بيذه المستويات المعيارية  الرياضيات والفيزيا  والنمو  ح التعليـ الثانوي، وت

 (.45: 3141وموريتانيا والممل ة العربية السعودية )الغامدي،  بمصر وسوريا واليمف
 مف الم روعات التح قامت المنظمة بتخطيطيا وتنفيذىا م روع تدريس البيولوجيا، وم روع 
تطوير تدريس الرياضيات، وم روع العلـو المت املة للمرحلة اإلعدادية، حيث ُأجري الم روع 

ن ر مناىج مت املة ألوؿ مرة  ح الدوؿ العربية، وقد بذلت جيود األخير ليؤ د ت امؿ  روع العلـ، و 
 بيرة مف الخبرا  والمختصيف لتخطيط منيج لسنوات ثبلثة يعتمد على المدخؿ البيئح، ومف 

 (.7: 3117انجازات ىذا الم روع تهلل يد مبدأ الت امؿ )سليـ، 

 مشروع قطر إلعداد المناىج: -3

ازت قطر على  سب السبؽ، حيث أصدر المجلس أما على مستوى الخليج العربح،  قد ح
ـ( معايير المناىج ألربع مواد دراسية ىح: اللغة العربية واللغة 3115األعلى للتعليـ  ح قطر )

 اإلنجليزية والعلوـ والرياضيات.
أما بالنسبة لمعايير العلـو  وضعت بطريقة تيي  الطبلب للم ار ة  ح النيضة الوطنية  

على  ا ة األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ور زت على ميارات  التح ت يدىا الدولة
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البحث والتف ير العلمح، وعلى المحتوى األساسح الذي بزود الطلبة بما يحتاجونو مستقببًل  ح 
 حياتيـ الخاصة، والمينية  ح القرف الحادي والع ريف.

التاسع على البحث العلمح،  وتر ز محاور معايير مناىج العلوـ مف الروضة إلى الصؼ 
وعلوـ الحياة، وعلـو األرض والفضا ، والعلـو الفيزيائية، أما  ح المرحلة الثانوية  تر ز على 
البيولوجيا، وال يميا  الفيزيائية، والبحث العلمح )استخداـ أساليب االستقصا  العلمح ومعالجة 

جرا  القياسات(.  المعلومات واستخداـ األجيزة وا 
المبادرة القطرية إلى تنمية  خصية المتعلـ بجميع جوانبيا وتعزيز انتما ه لوطنو وىد ت  

مف خبلؿ المدرسة، وىذا ي مؿ جميع الجوانب المعر ية والميارية،  ما قامت بتدريب المعلميف  ح 
المدارس المستقلة على استراتيجيات التدريس، وأساليب التقويـ القائمة على المعايير، و يد عاـ 

 (.3115ـ( انعقاد مؤتمر معايير المناىج  ح الدوحة )المجلس األعلى لتعليـ قطر، 3117)
 التجربة الفمسطينية في المناىج: -4

أما على الصعيد المحلح  قد تم نت وزارة التربية والتعليـ  ح  لسطيف مف إعداد منياج يراعح 
ح على خطة المنياج الخصوصية الفلسطينية، وذلؾ منذ أف وا ؽ المجلس الت ريعح الفلسطين

ـ(، والتح تقضح بإعداد مناىج 9::4) الفلسطينح التح أعدتيا وزارة التربية والتعليـ العالح
 لسطينية متخصصة لجميع المقررات الدراسية ابتداً  مف الصؼ األوؿ األساسح وانتياً  بالصؼ 

ـ  تطبيؽ المرحلة الثانح ع ر، مستفيدة مف خبرات دوؿ عربية وأجنبية عديدة  ح ىذا المجاؿ،  وت
ـ، ومع بداية العاـ الدراسح 3114/ 3111األولى مف خطة الوزارة للمنياج بدً ا مف العاـ الدراسح 

ـ  تطبيؽ المرحلة األخيرة مف خطتيا للمنياج الفلسطينح  ح إعداد جميع ال تب 3118/ 3117 ـ ت
 (.:53: 3117( ) الخزندار، 43 - 4المدرسية للتعليـ العاـ للصفوؼ مف )

ونظًرا لذلؾ  إف المناىج تحتاج إلى تقويـ مف جوانب متعددة  للوقوؼ على نقاط القوة  
والضعؼ  ييا، ومدى مبل متيا للمعايير العالمية، والتح حددت مبلمحيا  ح العرض السابؽ ألبرز 
الم اريع وحر ات إصبلح التعليـ، حيث ال يوجد مبرر لر ض ىذه الحر ات أو عدـ التجاوب مع 

(، :4: 3141متطلباتيا وال سيما  ح ظؿ العولمة والتقدـ الت نولوجح واالنفجار المعر ح )الغامدي، 
والحاجة إلى ال  ؼ عف جودة مناىج العلوـ ومدى مبل متيا لمعايير عالمية أقرتيا منظمات 

 وىيئات تعليمية م يود ليا بالتقدـ والرقح.

 األىداف العامة لتدريس العموم:

تعليمح ُأطر، وخطوط عريضة تمثؿ سياسة البلد و لسفتو،  ما توجد ُأطر أو ألي نظاـ  
 خطوط عريضة لتدريس  ؿ منيج تعليمح  جز  م مؿ ليذه اأُلطر العامة.
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( أف الجودة والتميز ىد اف عريضاف Hurd( نقبًل عف ىارد )034: 9114ويورد خطايبة ) 
ؾ جودة عالية، وتفوؽ ظاىر  ح مناىجو للتعلـ ب  ؿ عاـ، مما يلـز أي برنامج دراسح بامتبل

وأساليب تدريسو، وأنو مع اتفاؽ النقاد والمؤيديف على ىذيف اليد يف، إال أنيـ اختلفوا ب هللف االتجاه 
 الذي يجب أف يسل و ىذا البرنامج، والمعلومات األ ثر جدارة بالمعر ة والتعلـ.

ؼ العامة لتدريس العلوـ أىداؼ ( إلى أف األىدا010: 9115و ح ىذا المقاـ ي ير عادؿ ) 
استراتيجية بعيدة المدى، مما يجعليا بحاجة إلى زمف طويؿ لتحقيقيا، وىح  املة ألىداؼ المجتمع 
و لسفتو وعاداتو   إعداد  رد مثقؼ علمًيا،  ما أف أىداؼ المادة التعليمية بما تتضمنو مف أ  ار 

تعليمية، م تملة على جميع جوانب الخبرة مف ومفاىيـ ومبادئ وتعميمات أساسية  ح  يـ المادة ال
 ميارات ومعارؼ واتجاىات وميوؿ وطرائؽ بحث وتف ير.

وتتغيرأىداؼ تدريس العلوـ أو تتطور  نظًرا لبلنفجار المعر ح والنمو المتزايد للمعر ة، وتبًعا  
مػف اإلجمػاع لتبدؿ متطلبات المجتمع، وحاجات أ راده، وتجددىا، ومع ىذا  لػو يم ػف مبلحظػة نػوع 

(، مجموعة 001 - 23: 0552على معظـ االتجاىات الحديثة  ح تدريس العلوـ، وقد أورد زيتوف )
 مف أىداؼ تدريس العلوـ العامة، وىح:

تعتبػر المعر ػة العلميػػة ب ا ػة أ ػ اليا )حقػػائؽ مسواعدة الطمبوة عمووى اكتسواب المعرفووة العمميوة:  -1
ىدً ا رئيًسا  ػح تػدريس العلػوـ  لمسػاعدة الطلبػة  ومفاىيـ ومبادي  وقوانيف وتعميمات ونظريات(

علػػى ا تسػػابيا بصػػورة وظيفيػػة، وبالتػػالح  ػػإف المعر ػػة التػػح يتلقاىػػا الطالػػب ليسػػت لئلجابػػة عػػف 
األسئلة  حسب  ألنيا تصبح محدودة الفائدة، بؿ ال بػد ليػا أف تػؤدي إلػى تعػديؿ سػلو و وتف يػره 

والفائػػػدة  ػػػح حياتػػػو وم ػػػ بلت المجتمػػػع ب ػػػؿ  ووجدانػػػو، و ػػػذلؾ ينبغػػػح أف ت ػػػوف وثيقػػػة الصػػػلة
 أبعاده.

يؤ ػػد التربيػػوف العلميػػوف علػػى أف أحػػد أىػػداؼ مسوواعدة الطمبووة عمووى التفكيوور العممووي وتنميتووو:  -2
تدريس العلوـ ىو تعليـ الطلبة ) يػؼ يف ػروف(، ال  يػؼ يحفظػوف المقػررات والمنػاىج المدرسػية 

ا  ح الحياة، ولمساعدة الطلبػة  ػح ذلػؾ ال بػد عف ظير قلب، دوف  يميا واستيعابيا، أو توظيفي
أف يؤ ػػد تػػدريس العلػػـو علػػى مسػػاعدة الطلبػػة علػػى ا تسػػاب الطريقػػة العلميػػة  ػػح التف يػػر بمعنػػى 

 )تعليـ التف ير(، والتر يز على طرؽ العلـ وعملياتو.

ت وذلؾ بت ويف عادات واتجاىامساعدة المتعممين عمى اكتساب االتجاىات العممية المناسبة:  -3
علميػػة سػػليمة لػػدييـ، مػػف خػػبلؿ تػػدريس العلػػـو  حيػػث تتنػػاوؿ ىػػذه االتجاىػػات مختلػػؼ جوانػػب 
حيػػػػاتيـ سػػػػوا  مػػػػا يتصػػػػؿ منيػػػػا بالبيئػػػػة، أو بػػػػالمجتمع أو بػػػػالعلـ أو بغيرىػػػػا، ومػػػػف أبػػػػرز ىػػػػذه 
االتجاىات التح ييدؼ تدريس العلوـ إلى ت وينيا عند المتعلميف: حب االستطبلع والموضوعية 

 اقدة.والعقلية الن
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وىػح عمليػات الزمػة لتطبيػؽ طرائػؽ مساعدة المتعممين عموى اكتسواب ميوارات عمميوات العموم:  -4
العلػػـ والتف يػػر العلمػػح، حيػػث تنقسػػـ إلػػى عمليػػات العلػػـ األساسػػية والتػػح تضػػـ ع ػػر عمليػػات، 
 وعمليات العلـ المت املة، وىح أعلى مف السابقة  ح ىـر عمليات العلـ، وتضـ خمس عمليات.

 اىتمػػػاـ المػػػتعلـ بػػػالعلـو المتعمموووين عموووى اكتسووواب االىتماموووات والميوووول العمميوووة: مسووواعدة  -5
وأن ػػػػطتيا، ويظيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ م ػػػػار ة المػػػػتعلـ  ػػػػح زيػػػػارة المتػػػػاحؼ العلميػػػػة، أو القيػػػػاـ 
بػػالرحبلت العلميػػة، أو االىتمػػاـ بالعمػػؿ المخبػػري ون ػػاطاتو العلميػػة والمخبريػػة، وةيػػر ذلػػؾ مػػف 

 المتعلـ ميبًل نحو العلوـ.الن اطات التح ت سب 

وال تقتصػػر ىػػذه الميػػارات العلميػػة التػػح مسوواعدة المتعممووين عمووى اكتسوواب الميووارات العمميووة:  -6
يحػػاوؿ تػػدريس العلػػوـ تزويػػد المػػتعلـ بيػػا علػػى الميػػارة اليدويػػة، والتػػح تتمثػػؿ باسػػتخداـ األجيػػزة 

جانػػػػب ذلػػػػؾ الميػػػػارات واألدوات العلميػػػػة، أو إجػػػػرا  التجػػػػارب العلميػػػػة  حسػػػػب، بػػػػؿ ت ػػػػمؿ إلػػػػى 
األ اديمية التح ت ػمؿ اسػتخداـ المصػادر والمراجػع العلميػة، والقيػاـ بػبعض العمليػات الرياضػية، 

 بقصد الحصوؿ على المعلومات التح تتعلؽ بالموضوع محؿ الدراسة.

 ودورىوووم فوووي تقووودم العموووم مسووواعدة المتعمموووين عموووى توووذوق العموووم، وتقووودير جيوووود العممووواء -7
يح العلوـ  رًصا للمتعلميف لتقدير أىمية العلـ  ح حياتنػا، والػدور الػذي يقػوـ حيث تت واإلنسانية:

بو العلما   ح   ؼ الحقائؽ، وتطبيقيا  ح حياتنا، وجيدىـ المستمر  ح سبيؿ تحقيؽ مزيد مف 
 سعادة اإلنساف ور اىيتو.

 األىداف العامة لتدريس العموم في البيئة الفمسطينية:

العامة لتدريس العلوـ، ال بد مف استعراض األىداؼ العامة لتدريس بعد استعراض األىداؼ 
العلوـ  ح  لسطيف، والتح  ملت تنمية الثقا ة العلمية للطبلب ومساعدتيـ لي ونوا دائًما بموا بة 
التقدـ العلمح  ح العالـ، والذي يعد أحد أىداؼ الخطة التربوية التح تبنتيا اإلدارة العامة للمناىج 

ـ، 0554 ح وزارة التربية والتعليـ الفلسطينية ضمف خطة المنياج الفلسطينح األوؿ سنة التربوية 
و يما يلح األىداؼ العامة للمرحلتيف األساسية والثانوية  ما وردت  ح )مر ز تطوير المناىج 

 (:231: 0554الفلسطينية، 
)الصخور والمعادف التعرؼ على البيئة الفلسطينية، بما  ييا مف نباتات وحيوانات وجمادات  .0

 والثروات الطبيعية(، والعبلقة بيف اإلنساف والبيئة.
إدراؾ وتوظيؼ المفاىيـ العلمية األساسية  ح  ا ة  روع المعر ة العلمية )ال يميا ، والفيزيا ،  .9

 تيا  ح الحياة العملية.ا، والجيولوجيا، والفلؾ( وتطبيقاوالبيولوجي

فيا  ح حؿ الم  بلت العلمية التح تواجو اإلنساف  ح ا تساب ميارات التف ير العلمية وتوظي .3
 حياتو.
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سياماتيـ  ح الحضارة  .0 إدراؾ دور العلما  ال سيما العرب والمسلميف  ح التقدـ العلمح وا 
 اإلنسانية.

ا تساب القدرة على التعلـ الذاتح والبحث واالستقصا ، وتوظيؼ ىذه الميارات  ح ا ت اؼ  .1
 دوات العلـ بطريقة  عالة.المعر ة العلمية، واستخداـ أ

 إدراؾ العبلقة بيف العلوـ والرياضيات والت نولوجيا و روع المعر ة األخرى. .2

 إدراؾ أىمية العلـ والت نولوجيا  ح حياة اإلنساف وأثرىما على التقدـ العلمح وخدمة الب رية. .3

، لـ  يقتصر على  تبنح موضوع تنمية الثقا ة العلمية  يدؼ رئيسح مف أىداؼ تعليـ العلـو
الصعيد الفلسطينح، بؿ لقح اتفاًقا واسًعا بيف خبرا  تعليـ العلوـ  ح أنحا  مختلفة مف العالـ 
 الواليات المتحدة األمري ية، وبريطانيا وبعض الدوؿ العربية، األمر الذي يقتضح تطوير مناىج 

ىج العلوـ وتقويميا العلوـ لتحقيؽ ىذا اليدؼ وتحويلو إلى حقيقة، مف خبلؿ إعادة النظر  ح منا
مف جوانب متعددة وبغرض موا بة التغيرات السريعة واالنفجار المعر ح ال بير، باإلضا ة إلى 

 تحديد الصعوبات والمعوقات ونقاط الضعؼ التح تحوؿ دوف تحقيؽ التقدـ نحو ىذا اليدؼ.

 :والكتاب المدرسي المحتوى
المقػػررات الدراسػػية  والتػػح تقػػدميا ،ىػػو عبػػارة عػػف الخبػػرات التعليميػػة المخطػػط ليػػاالمحتػػوى 

األمػػر  ،ليػػا وصػػادقًا مػػف الناحيػػة العلميػػة ومحققػػاً ، وي ػػترط  ػػح المحتػػوى أف ي ػػوف مرتبطػػًا باألىػػداؼ
، و ػػح ضػو  االتجاىػػات الحديثػة يعتمػػد محتػوى المنيػػاج الػذي جعػؿ االىتمػػاـ يتزايػد بتطػػوره وتحسػينو

بالبحػػػث  والمفػػػاىيـ األساسػػػية والطػػػرؽ الخاصػػػةنى المنطقيػػػة بالمعر ػػػة النيجيػػػة التػػػح تعنػػػى بػػػالعلػػػى 
الىتمػاـ بالمعػارؼ والمعلومػات المتنػاثرة إذ ال قيمػة ليػا إال إذا وضػعت  ػح إطػار والتف ير،  لػـ يعػد ا

ظير العبلقات بينيا لتصبح ذات معنى للمتعلـ، وال تاب المدرسح ىو النظاـ أو الوعا  الذي وبنا  يُ 
و يمػػػػػا يلػػػػح توضػػػػيح بمفيػػػػػـو ال تػػػػاب المدرسػػػػح وأىميتػػػػػو  يتنػػػػاوؿ عنصػػػػر المحتػػػػػوى مػػػػف المنيػػػػاج،

 وتقويمو. ومواصفاتو

 مفيوم الكتاب المدرسي:
رسػػػػػح "نظػػػػػاـ  لػػػػػح يتنػػػػػاوؿ عنصػػػػػر د( أف ال تػػػػػاب الم919: 9110والحيلػػػػػة ) ذ ػػػػػر مرعػػػػػح 

، وييػػدؼ المحتػػوى  ػػح المنيػػاج وي ػػتمؿ علػػى عػػدة عناصػػر: األىػػداؼ والمحتػػوى واألن ػػطة والتقػػويـ
المعلميف والمتعلميف  ح صؼ ما، و ح مادة دراسية ما، على تحقيؽ األىداؼ المتوخاة إلى مساعدة 

 ." ما حددىا المنياج
( ال تاب المدرسح بهللنو "مجموعػة مػف الوحػدات المعر يػة التػح 03: 9112وعر ت عليمات ) 

تػػػـ اسػػػتخداميا ب ػػػ ؿ يناسػػػب مسػػػتوى  ػػػؿ صػػػؼ مػػػف الصػػػفوؼ المدرسػػػية، و قًػػػا لؤلعمػػػار الزمنيػػػة 
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والعقليػػػػة، والنفسػػػػية تعلمػػػػيف  حتػػػػى ُيسػػػػيـ  ػػػػح تحقيػػػػؽ نمػػػػوىـ المت امػػػػؿ مػػػػف الناحيػػػػة الجسػػػػمية، للم
 والروحية". واالجتماعية

 أىمية الكتاب المدرسي:
 وعا  يتضمف محتوى المػادة الدراسػية المقدمػة للطلبػة، ولعػؿ  تتمثؿ أىمية ال تاب المدرسح

حيػث يقػع الجانػب األ بػر مػف نجػاح العمليػة  ذلؾ مف أىـ مبررات تقويـ ال تاب المدرسح، ودواعيػو،
 التعليمية أو   ليا على ذلؾ ال تاب المدرسح.

تمثؿ  ح حجـ ما يتر ػو مػف تأىمية ال تاب المدرسح أف ( إلى 00: 0552وي ير الخ اف ) 
ليعػود بثمػار ىػذه العمليػة علػى النػاس  آثار، وخبرات سلو ية، وما يحدثو مف تغييػر وتطػوير للطلبػة 

ويػػتـ اختيػػار محتػػواه بنػػاً  علػػى بنػػود معياريػػة محػػددة وواضػػحة، ومعبػػرة عػػف أىػػداؼ المرحلػػة عامػػًة، 
 ة، والدراسات السابقة.المعد ليا، مف خبلؿ الرجوع إلى برامج تعليمي

ىػداؼ الوحػدات، أويعد ال تاب العلمح المقرر، لبنػة أساسػية  ػح عمليػة التعلػيـ والػتعلـ  ألف  
البصػػػرية المضػػػمنة  يػػػو، إضػػػا ة إلػػػى الن ػػػاطات، وطرائػػػؽ  -السػػػمعيةومحتػػػوى ال تػػػاب، والوسػػػائؿ 

: 9114التقػػػويـ، تعػػػد  ليػػػا عناصػػػر أساسػػػية  ػػػح بنػػػا  المنػػػاىج، وبنػػػا  الخطػػػط التعليميػػػة )خطايبػػػة، 
049.)  

 (.0549ميزات التالية: )األونوروا، تتمثؿ أىمية ال تاب المدرسح  ح  ونو يتصؼ بالمو 
 ة الدراسية، وطرائؽ تدريسيا.يفسر الخطوط العريضة للماد -0
 يقدـ المعلومات واأل  ار والمفاىيـ األساسية لمقرر معيف. -9
 ُي سب الطبلب الصفات االجتماعية المرةوبة. -3
ُيم ف المعلميف مف معر ة وسائؿ اإلصػبلح التربػوي عنػد تغييػر المنػاىج، واإللمػاـ بيػا، وتطػوير  -0

 طرائؽ تدريسيا، وتحسينيا.
ئػػػدة  ػػػح بيػػػاف مػػػا يقػػػـو الطػػػبلب الوسػػػائؿ واأل ػػػ اؿ والصػػػور التوضػػػيحية ذات الفا يحتػػػوي علػػػى -1

 ػاأل بلـ  ا وأخفيػا حمػبًل إذا مػا قػورف بغيػره مػف الوسػائؿ تو، وعليو  يو أيسػر الوسػائؿ اسػتخدامً بقرا 
 وبرامج التلفاز وأجيزة التعليـ الحديثة.

)أورد  المتعددة  ػح صػور مرتبػة ومنظمػة.ُينمح  ح الطلبة القيـ واألخبلقيات وجوانب اإلصبلح  -2
 (13: 9109 ح: الغامدي، 

يجابيػػة دوره، مػػف  وبإمعػػاف النظػػر  ػػح الفوائػػد السػػابقة لل تػػاب المدرسػػح  يست ػػؼ أىميتػػو، وا 
، و ػح بنػا  المنػاىج الدراسػية ب ػ ؿ خػاص، ممػا  ػح المنظومػة التعليميػة ب ػ ؿ عػاـ خبلؿ ما يحققو

 ة إلى ال تاب المدرسح.يؤ د نتيجة واحدة، ىح  دة الحاج



 23 

 مواصفات الكتاب المدرسي: 
ال بد أف تراعح عملية إعداد ال تاب المدرسح المواصفات الضػرورية لػو  إذ ال مفػر مػف أف  

، وىػح يهللخذ المؤلفوف، والقائموف على إعداده بعيف االعتبار تحقؽ مواصفات ال تاب المدرسح الجيد
 (:31: 9112 ما حددتتيا عليمات )

 محتوى ال تاب موا ًبا ل ؿ جديد، ومسايًرا لمستحدثات مجاؿ العلـ. أف ي وف -0

أف ت وف العبلقة واضػحة مػا بػيف محتػوى ال تػاب المدرسػح وتنظيمػو مػف ناحيػة، ومػا بينػو وبػيف  -9
 أىداؼ المنيج المدرسح مف ناحية أخرى.

 ث المفػػػػػاىيـدرسػػػػػح مبلئمػػػػػة لمسػػػػػتوى الطػػػػػبلب، مػػػػػف حيػػػػػأف ت ػػػػػوف المػػػػػادة العلميػػػػػة لل تػػػػػاب الم -3
 والمعلومات والمصطلحات المضمنة  ييا.

 رسح التنوع والوضوح  ح محتوياتو.دأف يراعح ال تاب الم -0

 ، وت املو مع المواد األخرى.أف يراعح ال تاب المدرسح الترابط، والتسلسؿ  ح المادة الواحدة -1

يػة لمدرسػح بهللسػاليب التقػويـ المتنوعػة، بوصػؼ التقػويـ عمليػة ت خيصػية عبلجاأف ييتـ ال تػاب  -2
 تعاونية مستمرة.

أف يحظػػػى إخػػػراج ال تػػػاب المدرسػػػح بالعنايػػػة ال ا يػػػة   ال تػػػاب المدرسػػػح حسػػػف اإلخػػػراج يػػػد ع  -3
 الطبلب إلى اإلقباؿ عليو، ومطالعتو والمحا ظة عليو.

أف يضػػػمف ال تػػػاب المدرسػػػح قػػػوائـ بالمصػػػطلحات ةيػػػر المهلللو ػػػة، والتػػػواريل، وأسػػػما  األعػػػبلـ،  -4
 و قرات مف المصادر الرئيسة.

أف يحظى ال تاب المدرسح بقدر مناسب مف االىتماـ،  يما يخص مقدمتو، و يرسػتو  حيػث إف  -5
يعطح الطبلب   رة عامة عف أىدا ػو، ومادتػو العلميػة، وموضػوعاتو التػح تعػالج األىػداؼ، ىذا 

 وىذه المادة العلمية.

 محتوى مناىج العموم الفمسطينية:
، حػػػددت وثيقػػػة خطػػػة منػػػاىج العلػػػـو الفلسػػػطينيةنظػػػًرا ألىميػػػة محتػػػوى منػػػاىج العلػػػوـ،  قػػػد  

المواصػػفات ل تػػب مبحػػث العلػػوـ العامػػة، وتوزيػػع الموضػػوعات علػػى الصػػفوؼ المختلفػػة، حيػػث إف 
ُبنػػػػػػح علػػػػػػى ع ػػػػػػرة محػػػػػػاور وىػػػػػػح: اإلنسػػػػػػاف، والحيوانػػػػػػات، والنباتػػػػػػات، منيػػػػػػاج العلػػػػػػـو الفلسػػػػػػطينح 

جػػوي، واألرض وال ػػوف، والمػػادة والطاقػػة، والغػػبلؼ الجػػوي والرصػػد الوال ائناتالحيػػة الدقيقػػة، والبيئػػة، 
 .(5 -1: 0555العريضة لمنياج العلوـ العامة،  واالتصاالت، والعلـ والثقا ة والمجتمع )الخطوط

 محتوى منياج العلـو العامة للصؼ العا ر األساسح المفردات التالية:حيث تضمف 
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، والوراثػة،  ػة، وأجيػزة جسػـ اإلنسػافمصادر الطاقػة المتجػددة، والحسػابات ال يميائيػة، وقػوانيف الحر "
)وزارة التربيػة والتعلػيـ  ومدخؿ إلػى ال يميػا  العضػوية، وضػغط الموائػع السػا نة والمتحر ػة، والحػرارة"

 (9109العالح، 
 :تقويم المناىج والكتب المدرسية

 ملية التعليميػة وتحسػيفحدى العمليات البلزمة لضماف استمرار نجاح العإتعد عملية التقويـ 
وىػذا  لػو  ،ومراجعتيػا باسػتمراريا مف خبلؿ متابعػة سػير عملياتيػا، وأدوار الم ار يف  ي ،ممارساتيا

ر ػة، ومسػتويات احتياجػات الموزانػة الدقيقػة مػا بػيف تػرا ـ المع، بمػا يحقػؽ ألجؿ التطوير الػدائـقائـ، 
تعػػػددت قػػػويـ ويػػػتـ تطبيػػػؽ التقػػػويـ ب ػػػ ؿ خػػػاص علػػػى المػػػنيج المدرسػػػى، وىػػػو ت ،المجتمػػػع، وأ ػػػراده

 تعريفاتو  ح األدب التربوي.
: "عمليػة ويـ المنػاىج علػى وجػو الخصػوص بهللنػو( تقػ40: 9113والجمؿ ) عرؼ اللقانح لقد

، وتفسػػػيرىا الػػػى وتحليليػػػا وال ػػػواىد التػػػح ت ػػػير بعػػػد حصػػػرىا، لػػػة،واألدجمػػػع المعلومػػػات ،والبيانػػػات 
، وىػػػػذا األمػػػػر ي ػػػػترؾ  يػػػػو المعلػػػػـ والمػػػػتعلـ واالداريػػػػوف ح القػػػػوة والضػػػػعؼ  ػػػػح المػػػػنيج القػػػػائـنػػػػواح

 ".لو عبلقة بالمنياج المدرسحوالموجيوف وأوليا  األمورو ؿ مف 
العمليػة التػح يقػـو بيػا الفػرد ": ج ىػوالمنيػلػى أف التقػويـ  ػح اإ (53 :9111وأ ػار الو يػؿ )

، و ػذلؾ نقػاط نيا المػنيجقيؽ األىػداؼ التػح يتضػمأو الجماعة لمعر ة مدى النجاح أو الف ؿ  ح تح
  .القوة والضعؼ بو حتى يم ف تحقيؽ ىذه االىداؼ بطريقة أ ضؿ"

ويػػرى الباحػػث اجمػػاع التعريفػػات السػػابقة علػػى تهلل يػػد اتصػػاؼ التقػػويـ ب ونيػػا عمليػػة منظمػػة 
 ادة منيا  ح اصػدار ح ػـ معػيف  ػح يانات حوؿ ال   المراد تقويمو لئللى جمع معلومات وبإىاد ة 
  .محددة بما يسيـ  ح صنع قرار تربويقضية 

 :تمثؿ  يما يلحأىمية التقويـ ت أف لىإوي ير الخطيب 
نمػػا منظػػور أف اليػػدؼ مػػف التقػػويـ لػػيس إصػػدار األح ػػاـ  حسػػب وا   أسػػاس التقػػدـ والتطػػوير مػػف -0

 .التحسيف والتطوير

 .العامؿ المسؤوؿ عف حدوث نتيجة ما:  يدؼ التقويـ تحديد السببية -9

لى معر ة النتائج ةيػر المتوقعػة إبرنامج التربوي : يجب أف ييدؼ التقويـ للقعةمتو الالنتائج ةير  -3
 .بويالتح ترتبت على ذلؾ البرنامج التر 

، وىنػػاؾ معػػايير  ثيػػرة أثػػارت انتبػػاه العػػامليف  ػػح ىػػذا تقػػويـ ال تػػب المدرسػػية لبلسػػتخداـ اعتمػػاد -0
، واألىػػػداؼ مػػػة والمحتػػػوى: الخصػػػائص العامػػػة لل تػػػاب مػػػف حيػػػث: المقد الجانػػػب ومػػػف أىميػػػا

 (. 09: 9112)أورد  ح: عليمات، خراج الفنى وال  ؿ العاـ واإل واألن طة وأساليب التقويـ
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 مفيوم تحميل المحتوى: 
يعػد تحليػػؿ المحتػوى عنصػػرًا ميمػػًا  ػح عمليػػة التػدريس، حيػػث يعتمػػد عليػو تحديػػد األىػػداؼ، 

 وبنا  الخطط والمناىج الدراسية المناسبة. وبنا  االختبارات، واختبار  قرات التقويـ المناسبة،
 مف تعريفات تحليؿ المحتوى  منيا:  ( عدًدا75- 69 :2004وقد أورد طعيمة )

 ( تعريؼ بيرسلوفBerelson لتحليؿ المحتوى بهللنو أحد أساليب البحث العلمح التح تيدؼ إلى )
 صاؿ. الوصؼ الموضوعح والمنظـ وال مح للمضموف الظاىر لمادة مف مواد االت

 عر و ىولستحHolsti   بهللنو: أسلوب بحثح يرمح إلى الخروج باستدالالت، عف طريؽ ت خيص
 صفات محددة للرسائؿ ت خيصًا موضوعيًا منظمًا. 

  وتعر ػػػو دائػػػرة المعػػػارؼ الدوليػػػة للعلػػػوـ االجتماعيػػػة بهللنػػػو: أحػػػد المنػػػاىج المسػػػتخدمة  ػػػح دراسػػػة
وضػػع خطػػة منظمػػة تبػػدأ باختيػػار عينػػة مػػف مضػػموف وسػػائؿ االتصػػاؿ الم توبػػة أو المسػػموعة، ب

 .يفيا وتحليليا  ًما و يًفاالمادة محؿ التحليؿ وتصن

 العالقة بين التحميل والتقويم: 
( أف التقويـ: ىو العمليػة التػح تعنػى باتخػاذ القػرار حػوؿ عػدد مػف 52 :9110ذ ر طعيمة )

راد تقويمػػػو، والبحػػػث عػػػف البػػػدائؿ المتاحػػػة، مػػػف خػػػبلؿ رصػػػد السػػػلبيات واإليجابيػػػات للموضػػػوع المػػػ
يجاد العبلج المناسب.   األسباب التح أدت للضعؼ أو القصور وا 

أمػػػا التحليػػػؿ:  يػػػو عمليػػػة اسػػػتنباط يقػػػـو  ييػػػا الفػػػرد بتجزئػػػة ال ػػػؿ إلػػػى أجػػػزا ، وتحويػػػؿ العػػػاـ إلػػػى 
خصوصػػيات  بمػػا يسػػيؿ  يػػـ طبيعػػة المحتػػوى المػػراد تحليلػػو، وبػػذلؾ  ػػإف القػػائـ بالتحليػػؿ يسػػتند إلػػى 

ار أو لعػػدة معػػايير محػػددة، ويقتصػػر دوره علػػى الوصػػؼ دوف إصػػدار ح ػػـ يؤىػػؿ التخػػاذ قػػرار معيػػ
 حوؿ المحتوى الذي تـ تحليلو. 

ت إال أف ل ػؿ منيمػا ىػد ًا وي ترؾ محلؿ المحتوى مع المقوـ  ح أنيما يقوماف بجمػع البيانػا
 قرار.تد إلى إصدار ،  المحلؿ يقتصر ىد و على الوصؼ الموضوعح وال يممختلًفا

 :ىداف تحميل محتوى الكتب المدرسيةأ
، ومف بػيف مػا تناولػو الػدليؿ أسػلوب ر ال تب المدرسيةلتطوي صدرت منظمة اليونس و دليبلً أ

األىداؼ أىمية مػا  ، ومف بيف أ ثر ىذهؼ التح يستيد يا مثؿ ىذا التحليؿتحليؿ ىذه ال تب واألىدا
 (: 019-010: 9111وأخرس ) جيدوري هأورد
است  اؼ أوجو القوة والضعؼ  ػح ال تػب المدرسػية والمػواد التعليميػة التػح تسػتعمؿ الف وتقػديـ  -0

 أفأساس لمراجعتيا وتعديليا عند الحاجة  ما يجب على الدراسات التح تجري على ىذه ال تب 
 .تدؿ على أى الموضوعات أ ثر قيمة
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بفػرص العمػؿ التعػاونح مػع المعلمػيف الجغرا ييف وةيرىـ مف العلما  والمف ريف تزويد المؤرخيف و  -9
 .ل تب المدرسية والمواد التعليميةومديري المدارس وقادة العمؿ الح ومح والعاـ لتحسيف ا

ذلػػؾ بتزويػػدىـ عػػداد  تػػب مدرسػػية جديػػدة و لمػػؤلفيف والمحػػرريف والنا ػػريف  ػػح إتقػػديـ المسػػاعدة ل -3
 .الى ما يجب تجنبو وما يجب تضمينو ارة بمبادئ توجييية واإل

داريػيف و ػح ة مراجعػة بػرامج الدراسػة   ػؿ و ػح إعػداد المعلمػيف واإلتقديـ مواد مساعدة  ح عملي -0
 .ل تب المدرسية والمواد التعليميةاختيار ا
ا ( أنو قػد ت ػوف ىنػاؾ أىػداؼ أ ثػر دقػة وتحديػدً 341-340 :0543يرى أحمد والحمادي )و 
 :تحليؿ محتوى ال تب الدراسية منيالعملية 

 .سح ب هللف معالجتو موضوعات األقلية فاية ال تاب المدر تحديد مدى  -0
 تحديد العبلقة بيف نوع صياةة المحتوى ودرجة وضوح المادة و رحيا. -9
 جرا  مقارنة بيف اىتمامات المتعلميف وميوليـ ونوع محتوى ال تاب المدرسح.إ -3
 تحديد الميارات العقلية أو أنواع التف ير التح ينمييا ىذا المحتوى. -0
 .لمعر ية التح ير ز علييا المحتوىالمستويات اتحديد  -1
ينيػػة التػػح تحديػػد بعػػض القػػيـ االجتماعيػػة التػػح ينمييػػا المحتػػوى لػػدى الطػػبلب أو المعتقػػدات الد -2

 .ير ز علح تنميتيا  ييـ
)أورد  ح: الغامدي،  عملية التن ئة االجتماعية للطبلبتحديد الدور الذي قد يلعبو المحتوى  ح  -3

9109 :13) 
 مػػا يػػرى الباحػػث ىػػو  جمػػاالً  تػػب المدرسػػية والمػػواد التعليميػػة إالػػرئيس مػػف تحليػػؿ الواليػػدؼ 

تحسيف نوعيا مف خبلؿ تو ير المبلحظة الدقيقػة، والموضػوعية التػح يم ػف الوثػوؽ بيػا لمػدى ت ػرار 
صفات معينة للمحتوى،  ما يو ر تحليؿ المحتوى بػديبًل لبلنطباعػات الذاتيػة، والحسػاب ةيػر الػدقيؽ 

 ت رار الظواىر.لمدى 
ويرى الباحث أف حصر أىداؼ تحليؿ محتوى ال تب الدراسية أمػر يقػع علػى عػاتؽ الباحػث  

نفسػػو،  يػػػو المعنِػػػح بتحديػػػد األىػػداؼ التػػػح يسػػػعى إلػػػى تحقيقيػػػا، مػػف خػػػبلؿ تحليػػػؿ المحتػػػوى، وبمػػػا 
للصػؼ ، و ح ىذه الدراسة سعى الباحث إلى تحليؿ محتػوى منيػاج العلػـو دراستويتناسب مع طبيعة 

 .العا ر  ح ضو  ميارات التف ير  وؽ المعر ح

 عالقة ميارات واستراتيجيات ما وراء المعرفة بتدريس العموم:

أ ػػد  ثيػػر مػػف خبػػرا  التربيػػة العلميػػة وتػػدريس العلػػـو علػػى أف ي ػػوف اليػػدؼ الػػرئيس لتػػدريس  
يػدؼ نظػػًرا ألىميتػػو العلػـو ىػػو تعلػـ التبلميػػذ  يػػؼ يف ػروف، وقػػد أخػذت  ثيػػر مػػف دوؿ العػالـ بيػػذا ال

( األمػػػر الػػػذي ي ػػػير إلػػػى أف تػػػدريس العلػػػوـ يجػػػب أال يقتصػػػر علػػػى 21: 9111و اعليتػػػو ) ػػػياب، 



 23 

تػػدريس المحتػػوى العلمػػػح للطػػبلب، بػػػؿ يجػػب أف يتضػػػمف باإلضػػا ة إلػػػى ذلػػؾ تػػػدريب المػػتعلـ علػػػى 
ع المػتعلـ أف توظيؼ عمليات التف ير المختلفة، لُيحّوؿ المعر ة المقدمة لو إلى معنػى وسػلوؾ يسػتطي

 يتح ـ  يو مف خبلؿ تطبيؽ ميارات واستراتيجيات ما ورا  المعر ة.
( أف عمليػات البحػث والتربيػة 321: 9110و ح ىذا الصدد يرى  ؿ مف الجنػدي وصػادؽ ) 

العلمية مطلع القرف الحادي والع ريف مطالبة بتجويد عملية تدريس العلـو والتربية العلمية  ح ضػو  
لبياجيو وبرونر وةيرىما، والبحث  ح الموا مة بيف نظريات  -النمو العقلح المعر ح نظريات التعلـ و 

الػػػػتعلـ ونظريػػػػات المعر ػػػػة  ػػػػح تعلػػػػيـ العلػػػػوـ، وذلػػػػؾ لتحويػػػػؿ الػػػػتعلـ مػػػػف الػػػػتعلـ القػػػػائـ علػػػػى الحفػػػػظ 
 واالستظيار إلى التعلـ  القائـ على المعنى.

يػرة لفيػـ عمليػات الػتعلـ  ػح العلػوـ  ويرى الباحث أف ميارات ما ورا  المعر ة ذات أىمية  ب 
ألف المتعلمػػػيف لمبحػػػث العلػػػوـ يجػػػب أف يفيمػػػوا تعلميػػػـ حػػػوؿ الموضػػػوع أو الميمػػػة التػػػح سػػػيقوموف 
بتعلميػػا، ومصػػادر الػػتعلـ التػػح يسػػتخدمونيا، و ػػذلؾ ينظمػػوف اسػػتراتيجياتيـ المعر يػػة مػػف أجػػؿ بنػػا  

للعلػػػـو ميػػػاديف ومعلومػػػات عديػػػدة  المعنػػػى مػػػف قػػػرا تيـ أو حصصػػػيـ ودروسػػػيـ، باإلضػػػا ة إلػػػى أف
 وجديدة، والمتعلموف يجب أف ي ونوا أ ثر تفاعبًل واست  اً ا وتنظيًما ذاتًيا خبلؿ عملية  يميـ ليا.

ويجب على معلـ العلـو أف ي جع الطبلب على القياـ باأل  اؿ المختلفة مف األن طة التح 
ت ما ورا  المعر ة مف تخطيط ومراقبػة ذاتيػة ت جع التبلميذ على ممارسة األنواع المختلفة مف ميارا

دراٌؾ ليػا، يوتقويـ. و  حتاج المعلموف إلى ا تساب ميارات ما ورا  المعر ػة ليصػبح لػدييـ وعػٌح بيػا وا 
 ويهللخذوا زماـ المبادرة  ح تنمية ىذه العمليات لدى طبلبيـ.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

ولػدوره  ػح   وتقػدـ المجتمعػات وتطورىػا ،العلوـ ودوره  ح بنا  الحضارةاج ألىمية مني نظًرا 
لتػػح ليػػا دور ىػػاـ  ػػح بنػػا  مجػػتمعيـ  و ػػح ت ػػ يؿ  خصػػياتيـ المسػػتقبلية ا ،النمػػو المعر ػػح للطلبػػة

لدى الطلبة، والنمو المعر ح وتنمية التف ير  ،ظيار ىذا التطورإوألىمية ميارات ما ورا  المعر ة  ح 
اىتمػت  ثيػر مػف الدراسػات بيػذه المواضػيع ب ػ ؿ  بيػر  ،حقيؽ الت امؿ  ح إعداد الطلبةوأثرىا  ح ت

وقػػد صػػنؼ الباحػػث ىػػذه  ،دراسػػة باسػػتعراض بعػػض ىػػذه الدراسػػاتوسػػيقـو الباحػػث مػػف خػػبلؿ ىػػذه ال
 : اسات إلى محوريف رئيسييف  التالحالدر 
 ـو و ؽ معايير محددة.المحور األوؿ: الدراسات المتعلقة بتقويـ وتحليؿ مناىج و تب العل 
   إلى: ـوتنقس المعر ةالمحور الثانح: الدراسات المتعلقة بما ورا 

 ميارات ما ورا  المعر ة.أواًل: الدراسات المتعلقة ب     
 .ثانًيا: الدراسات المتعلقة باستراتيجيات ما ورا  المعر ة     

 المحور األول:
 العموم وفق معايير محددة:ىج وكتب بتقويم وتحميل منا المتعمقةالدراسات 

 :(2012دراسة موسى ) -1
ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تقػػويـ محتػػػوى  تػػب العلػػـو الفلسػػطينية واإلسػػرائيلية للصػػؼ الرابػػػع 

 .(Timssاألساسح  ح ضو  معايير)
 انػػت عينػػػة و ولئلجابػػة عػػف تسػػاؤالت الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػػث المػػنيج الوصػػفح التحليلػػح، 

( معلمًا ومعلمة مف المدارس الح ومية 211مف معلمح العلوـ، وت ونت مف )ع وائية عينة الدراسة 
( معلمػًا ومعلمػة مػف المػدارس التابعػة 30التابعة لمديريات ) رؽ ةزة، ر ح، خانيونس، الوسطى( و)

لمدينػة الناصػػرة  ػح  الػػداخؿ المحتػػؿ، وا ػتملت عينػػة الدراسػة علػػى  تػػابح العلػـو الفلسػػطينح والعلػػـو 
 للصؼ الرابع.االسرائيلح 

أعػػػدىا  ػػػح ضػػػو  قائمػػػة معػػػايير سػػػتبانة ولجمػػػع البيانػػػات أخضػػػع الباحػػػث عينػػػة الدراسػػػة ال
(Timss 2011 ،) منياج العلـو للصؼ الرابع األساسح بعد التهلل د مف صدؽ لوأداة تحليؿ المحتوى

  .وثبات األدوات
يائيػة، وعلػـو األرض علـو الحيػاة، والعلػـو الفيز لنسب مجاالت المعايير ومف أىـ النتائج أف 

ضػعيفة وةيػر مرضػية، و ػذلؾ  انػت العلػـو االسػرائيلح نسػب و  ح محتوى منيػاج العلػـو الفلسػطينح 
 النسب ضعيفة وةير مرضية مف وجية نظر المعلميف واستجاباتيـ.
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المعر ة، والتطبيؽ، واالسػتدالؿ  ػح محتػوى  العمليات المعر ية ومجاالت أبعاد بعدأما نسب 
نسػػب مرتفعػػة  ػػح منيػػاج العلػػـو االسػػرائيلح  انػػت ضػػعيفة  ػػح حػػيف  انػػت الفلسػػطينح منيػػاج العلػػـو 

 .ف وجية نظر المعلميف واستجاباتيـو ذلؾ  انت النسب ضعيفة وةير مرضية مومرضية، 

 :(2011ميادي ) دراسة أبو -2
ىد ت ىذه الدراسة إلػى معر ػة ميػارات التف يػر الناقػد المتضػمنة  ػح محتػوى منيػاج الفيزيػا  

 ثانوية، ومدى ا تساب الطلبة ليا.للمرحلة ال
( طالبػًا 400واستخدـ الباحث المنيج الوصفح التحليلح، حيث ا تملت عينة الدراسة على )

الفيزيػا  الػذي أقرتػو وزارة  الذيف يدرسػوف منيػاجوطالبة مف طلبة الصؼ الحادي ع ر والثانح ع ر 
عبػػارة عػػف  تػػابيف يدرسػػاف طػػواؿ العػػاـ الدراسػػح وىػػو ـ، 2008/2009والتعلػػيـ العػػالح للعػػاـ التربيػػة 

 لطلبة الفرع العلمح  ح  لسطيف.
ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة أعد الباحث قائمة لميارات التف ير الناقد، واستخدـ عدة أدوات 
وىػػح: أداة تحليػػؿ المحتػػوى  ػػح ضػػو  ميػػارات التف يػػر الناقػػد، واختبػػار لقيػػاس مػػدى ا تسػػاب الطلبػػة 

 ير الناقد الموجودة  ح المحتوى.ف لميارات الت
%،  ػػػح حػػػيف 3227ف ميػػػارة االسػػػتنتاج حصػػػلت علػػػى نسػػػبة أدراسػػػة إلػػػى وقػػػد توصػػػلت ال

%، أما ميارة تقويـ المناق ات  قد حصلت علػى 2028حصلت ميارة معر ة اال تراضات على نسبة 
%، بينمػػػا حصػػػلت ميػػػارة 1927%،  مػػػا حصػػػلت ميػػػارة التفسػػػير علػػػى نسػػػبة مقػػػدارىا 1125نسػػػبة 

ا  أ ػراد العينػة الختبػار ميػارات التف يػر دلت النتػائج علػى أف أد  ما%، 1523االستنباط على نسبة 
%(،  مػا تبػيف وجػود 53.4الناقد يقع  ح المستوى المتوسط أو الضعيؼ، حيث  انت نسبة األدا  )

 ػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية  ػػػػح مسػػػػتوى ميػػػػارات التف يػػػػر الناقػػػػد تعػػػػزى لمتغيػػػػر الجػػػػنس ولصػػػػالح 
 الطالبات.

 :(2011دراسة سعيد ) -3
( 8-7-6-5معػػػايير العالميػػػة لمحتػػػوى العلػػػوـ )معر ػػػة مػػػدى تػػػوا ر الىػػػد ت ىػػػذه الدراسػػػة  

وعلػػػـو  -والحيػػػاة -(، لمحػػػاور العلػػػوـ )الفيزيائيػػػةNSESبم ػػػروع المعػػػايير القوميػػػة للتربيػػػة العلميػػػة )
األرض والفضا (  ح محتوى مناىج العلـو للمرحلة األساسية العليا  ح  لسطيف، ومعر ػة االخػتبلؼ 

  المية ومحتوى المناىج الفلسطينية.العبيف محتوى المعايير 
تمثلت عينة الدراسة ب تػب ، حيث لمنيج الوصفح التحليلحاالباحثة  متولتحقيؽ ذلؾ استخد

 (  تب.8(، وقد بلغت )8، 7، 6، 5العلـو للصفوؼ )
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عينػػة الدراسػػة ألداة تحليػػؿ أعػػدتيا  ػػح ضػػو   ةولجمػػع المعلومػػات البلزمػػة أخضػػعت الباحثػػ
التهلل ػػد مػػف  بعػػدرة أعػػبله، و لصػػفوؼ والمحػػاور المػػذ امحتػػوى بربيػػة العلميػػة الخاصػػة قائمػػة معػػايير للت

  وثباتيا. صدقيا
نسبة توا ر المعايير الرئيسة الخاصة بػالمحتوى أف  ،عدة نتائج أىمياإلى وتوصلت الدراسة 
%(، 70.1(  ػػػح محتػػػوى  تػػػب علػػػـو المرحلػػػة األساسػػػية العليػػػا )NSESلمعػػػايير التربيػػػة العلميػػػة )

وأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف ىنػػاؾ بعػػض القصػػور  ػػح محتػػوى  تػػب العلػػـو للمرحلػػة األساسػػية عنػػد 
مقارنتيػػػا بمعػػػايير التربيػػػة العلميػػػػة الخاصػػػة بمحتػػػوى المرحلػػػة مثػػػػؿ علػػػـ األرض والفضػػػا ، والعلػػػػـو 

الخاصػة عيار االستمرارية والتتابع لبعض المعايير الرئيسة الفيزيائية،  ما يوجد بعض القصور  ح م
 آخر.دراسح ( مف صؼ دراسح إلى صؼ NSESمعايير التربية العلمية )بالمحتوى مقارنة ب

 :(2011دراسة شاىين ) -4
ىد ت ىذه الدراسة إلػى تحديػد مسػتوى جػودة موضػوعات علػـو االرض المتضػمنة  ػح  تػب 

 معػايير(  ػح ضػو  10-9-8-7-6-5يا  ػح  لسػطيف للصػفوؼ مػف )ية العلالعلوـ للمرحلة االساس
 .ىح معايير المجلس القومح األمري ح للبحوث والمعايير القطريةو  عالمية

 تمثلػػػت ، حيػػػث نيج الوصػػػفح بهللسػػػلوب تحليػػػؿ المضػػػموفالمػػػ الباحػػػث ولتحقيػػػؽ ذلػػػؾ اسػػػتخدـ
 (  تابًا. 12( وقد بلغت )10-9-8-7-6-5عينة الدراسة ب تب العلـو للصفوؼ )

ولجمع المعلومات البلزمة أخضع الباحث عينة الدراسة ألداة تحليػؿ أعػدىا  ػح ضػو  قائمػة 
 ، بعد التهلل د مف صدقيا وثباتيا. معايير المجلس القومح األمري ح للبحوث والمعايير القطرية

 دة نتائج مف بينيا ما يلح:وتوصلت الدراسة إلى ع
، عنػػد مقارنتيػػا بمعػػايير العليػػا ىنػػاؾ بعػػض القصػػور  ػػح محتػػوى  تػػب علػػـو للمرحلػػة األساسػػية -1

 (.10-9-8-7-6-5التربية العلمية لموضوعات علـو األرض بمحتوى مرحلة )
( NSESيوجػػد قصػػور  ػػح معيػػار الت امليػػة لػػبعض المعػػايير الرئيسػػة لمعػػايير التربيػػة العلميػػة ) -2

والقطرية  ح نفس الصؼ الدراسح، مثؿ معيػار تػاريل األرض ومعيػار الػدورات الجيو يميائيػة ال 
 ػػػح الصػػػؼ الخػػػامس والسػػػادس والسػػػابع   ػػػح محتػػػوى علػػػـو الصػػػؼ التاسػػػع ول ػػػف يػػػدرسيػػػدرس 
 والثامف.

ا  ح  ؿ ة جدً نيمعيار الدورات الجيو يميائية ومعيار الطاقة  ح نظاـ األرض قد تو را بنسبة متد -3
 عدا الصؼ العا ر. الصفوؼ ما

 

 



 39 

 :(2011دراسة الشنطي ) -5
ىػد ت ىػذه الدراسػػة إلػى معر ػػة مػدى التوا ػػؽ بػيف ثقػا تح الصػػورة وال لمػة  ػػح محتػوى  تػػاب  

 معيػػار للجػػودة، مػػف خػػبلؿ تحديػػد أنمػػاط الصػػور بجزأيػػو العلػػـو الفلسػػطينح للصػػؼ الرابػػع األساسػػح 
وخصائصػػػيا المتضػػػمنة  ػػػح محتػػػوى  تػػػاب العلػػػـو للصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػح بجزأيػػػو األوؿ والثػػػانح، 

  ال تاب وعبلقة ذلؾ بمتغير الجنس. وأيًضا مف خبلؿ الوقوؼ على بياف انقرائية الصورة وال لمة  ح
ومػنيج تحليػؿ المضػموف المػنيج الوصػفح  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسػة قامػت الباحثػة باسػتخداـ

وتلميػػػػػػذة مػػػػػػف تبلميػػػػػػذ الصػػػػػػؼ الرابػػػػػػع  ( تلميػػػػػػذاً 240يػػػػػػار عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف )وتػػػػػػـ اخت، ال مػػػػػػح
 محا ظة ةرب ةزة. مف مدارس مختلفة  ح ( تلميذًة.120( تلميًذا و)120)األساسح

 تػػاب قائمػػة معػػايير خاصػػة بثقػػا تح الصػػورة وال لمػػة  ػػح محتػػوى ل وأخضػػعت عينػػة الدراسػػة
 اً خاص اً ( محور 12( محاور خاصة بال لمة، و)6العلوـ الفلسطينح للصؼ الرابع األساسح تتضمف )

  قامت الباحثة بإعدادىا. بالصورة
%(  معػػدؿ 75)ومػػف أىػػـ نتػػائج الدراسػػة أف مسػػتوى قػػرا ة الصػػورة المتضػػمنة ال يقػػؿ عػػف 

بجػػودة الصػػورة المتػػو رة  ػػح محتػػوى ا، وبلػػ  الػػوزف النسػػبح للمعػػايير الخاصػػة ا تراضػػح مقبػػوؿ تربوًيػػ
 %(.73.47%( بينما  اف الوزف النسبح للجز  الثانح )77.4الجز  األوؿ )

 :(2010دراسة الزىراني ) -6
ىػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تقػػويـ محتػػوى مقػػررات علػػـو المرحلػػة المتوسػػطة بالممل ػػة السػػعودية  

والعلػػـو بمجػػاؿ محتػػوى العلػػـو )األحيػػا ،  ػػح ضػػو  متطلبػػات دراسػػة التوجيػػات الدوليػػة للرياضػػيات 
الفيزيػػا ، ال يميػػػا ، علػػػـو األرض، علػػـو البيئػػػة(، والمجػػػاؿ المعر ػػح، واالستقصػػػا  العلمػػػح، الواجػػػب 

  وى مقررات علـو المرحلة المتوسطة.توا رىا  ح محت
وتمثلػت عينػة الدراسػة  ػح  تػب استخدـ الباحػث األسػلوب الوصػفح التحليلػح،  ولتحقيؽ ذلؾ

 المرحلة المتوسطة بالممل ة العربية السعودية. علوـ
التحليػػؿ قػاـ الباحػػث بتحليػػؿ محتػوى مقػػررات العلػػـو مػف خػػبلؿ أداة  ولجمػع البيانػػات البلزمػػة

 .متطلبات التوجيات الدولية للرياضيات والعلوـ ضو  حالتح أعدىا  
العلػـو عنػد ومػف أىػـ النتػائج التػح توصػلت إلييػا الدراسػة وجػود قصػور  ػح محتػوى مقػررات 

( الرئيسػػػة TIMSS, 2003مقارنتيػػػا بمتطلبػػػات الدراسػػػة والتوجيػػػات الدوليػػػة للرياضػػػيات والعلػػػوـ )
 والفرعية  ح مجاؿ المحتوى وبعض المتطلبات المعر ية وميارات االستقصا  العلمح.
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 :(2009دراسة شحادة ) -7
طيف  ػح األساسػية بفلسػىد ت ىذه الدراسػة إلػى تقػويـ محتػوى منيػاج العلػـو العامػة للمرحلػة 

 ضو  متطلبات التنور الصحح.
العلػػـو   تػػب ت ونػػت عينػػة الدراسػػة مػػفواسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفح التحليلػػح، حيػػث 

( طالًبػػػا 400، و)األوؿ والثػػػانح والثالػػػث والرابػػػع :العامػػػة للمرحلػػػة األساسػػػية الػػػدنيا ممثلػػػة بالصػػػفوؼ
( مػػػدارس مػػػف 8مػػػف )( طالبػػػة، 200الًبػػػا و)( ط200)وطالبػػػًة مػػػف طلبػػػة الصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػح 

 .وزارة التربية والتعليـمدارس 
أداة تحليػؿ للمحتػوى و ػؽ قائمػة ولجمع البيانات قػاـ الباحػث بتحليػؿ عينػة ال تػب بنػاً  علػى 

 عينة الدراسة مف الطلبة الختبار التنور الصحح. وأخضعمتطلبات التنور الصحح، 
تحديػد متطلبػات التنػور الصػحح  ػح المجػاالت الرئيسػية وخرجت الدراسة بالنتائج التية: تػـ 

مانيػػػػػة، يإلنسػػػػاف، تلػػػػػوث البيئػػػػة، التربيػػػػة اإلالتيػػػػة )النظا ػػػػة ال خصػػػػية، التغذيػػػػػة الصػػػػحية، جسػػػػـ ا
محتػوى منيػاج وقػد تضػمف منيػا تضػمف مجموعػة مػف المتطلبػات الفرعيػة،  اإلسعا ات األولية( و بلً 

( متطلػػب 23، 2، 18، 19)علػػى األساسػػح  والرابػػع الػػثوالثوالثػػانح لصػػؼ األوؿ ل ػػؿ مػػف االعلػػـو 
وخرجػت ، اً ( متطلبػ61)وعػددىا مػف جملػة المتطلبػات الصػحية بقائمػة التحليػؿ علػى الترتيػب صحح 

 ػػػذلؾ بعػػػدـ وصػػػوؿ مسػػػتوى طلبػػػة الصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػح  ػػػح التنػػػور الصػػػحح لمسػػػتوى اإلتقػػػاف 
يعػزي لمتغيػر الجػنس لصػالح  الصػحح مسػتوى التنػورل%(، وبوجود  روؽ ذات داللػة إحصػائية 31)

 اإلناث.

 :(2009دراسة  العرجا ) -8
ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ علػػى مسػػتوى جػػودة محتػػوى  تػػاب العلػػـو للصػػؼ الثػػامف 

 .األساسح  ح ضو  المعايير العالمية
وت ونػت عينػة الدراسػة مػف  الدراسة المنيج الوصػفح التحليلػح، لطبيعة وقد اتبع الباحث و قاً 

وعينػة قصػدية مػف بجزأيػو األوؿ والثػانح  ػح  لسػطيف،   تاب العلوـ للصؼ الثامف األساسػحمحتوى 
م ونػة  محػا ظتح ر ػح وخػاف يػونسبةػزة، طلبة الصػؼ الثػامف األساسػح بمػدارس جنػوب محا ظػات 

مػػف طلبػػة الصػػؼ الثػػامف  ا وطالبػػةً ( طالًبػػ562مػػف  ػػعبتيف مػػف  ػػؿ مدرسػػة، وقػػد بلػػ  عػػدد الطلبػػة )
 األساسح.

قاـ الباحث بإعداد قائمة بالمعايير العالمية مف خبلؿ تحديد أىداؼ  ولجمع البيانات البلزمة
حيػث ت ونػت  أداة تحليؿ المحتوى( ليحلؿ  ح ضوئيا  تاب العلوـ للصؼ الثامف، و Timssاختبار )
( Timss 2003واختبػػار المعر ػػة العلميػػة )( أبعػػاد، 4(  قػػرة، وقػػاـ الباحػػث بتقسػػيميا إلػػى )40مػػف )

 .( بنًدا اختبارًيا مف نوع اختيار مف متعدد40مف ) بعد إعادة بنائو
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ا ، %(  ػػػح الفيزيػػػ26وقػػػد دلػػػت النتػػػائج علػػػى أف المعػػػايير العالميػػػة  انػػػت متحققػػػة بنسػػػبة )
%(  ػػػػػح 34.5%(  ػػػػػح األحيػػػػػا ، وبنسػػػػػبة )31.2، وبنسػػػػػبة )%(  ػػػػػح علػػػػػـو األرض7.9وبنسػػػػػبة )

جرا  ال يميا ، وقد أوصى الباحث بضرورة وأىمي ة إطبلع المعلميف على المعايير العالمية للعلوـ، وا 
  ح ضو  ذلؾ على المواد العلمية األخرى.بحوث 

 :(2007دراسة شحيبر ) -9
ىػػػد ت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تقػػػويـ محتػػػوى مقػػػرر العلػػػـو للصػػػؼ العا ػػػر األساسػػػح  ػػػح ضػػػو  

  .المعايير اإلسبلمية
( معلػػـ 100ت ونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفح التحليلػػح، حيػػث و 

 ما تػـ اختيػار محتػوى  للصؼ العا ر األساسح  ح قطاع ةزة،ومعلمة مف معلمح ومعلمات العلـو 
 ة التحليؿ. ملي تاب العلـو للصؼ العا ر بجزأيو لع

بعد التهلل ػد مػف ثبػات وصػدؽ استبانة و ولجمع البيانات استخدـ الباحث أداة تحليؿ المحتوى، 
  ؿ منيما.

 وقد أسفرت النتائج عف :
الواجػػب تو رىػػا  ػػح محتػػوى منيػػاج العلػػوـ، وت ونػػت القائمػػة مػػف  ةبنػػا  قائمػػة للمعػػايير اإلسػػبلمي -1

( معيػػػارا توزعػػػت علػػػى سػػػتة مجػػػاالت وىػػػح )الحقػػػائؽ العلميػػػة، المفػػػاىيـ العلميػػػة، القػػػوانيف 65)
 والنظريات العلمية، الميارات العلمية، االتجاىات، القيـ(.

بة العامػػػة لوجيػػػة نظػػػر المعلمػػػيف  ػػػح تػػػوا ر المعػػػايير اإلسػػػبلمية  ػػػح محتػػػوى منيػػػاج بلغػػػت النسػػػ -2
% وىػػػح نسػػػبة ةيػػػر مرضػػػية، تؤ ػػػر إلػػػى ضػػػعؼ النسػػػبة 53العلػػػـو للصػػػؼ العا ػػػر األساسػػػح 

،العامة لتو ر المعايير اإلسػبلمية  ػح محتػوى  % مػف المعلمػيف أف 35حيػث يػرى  منيػاج العلػـو
والقػوانيف  ،%61، بينمػا حصػلت المفػاىيـ العلميػة علػى نسػبة معايير الحقائؽ العلمية قد تحققػت
واالتجاىػػات علػػى  ،%56%، والميػػارات العمليػػة علػػى نسػػبة 51والنظريػػات العلميػػة علػػى نسػػبة 

 %.49%، والقيـ على نسبة 45نسبة 
% وىػح نسػبة متدينػة، 44.6 ػح محتػوى منيػاج العلػوـ  بلغت النسبة العامػة للمعػايير اإلسػبلمية -3

النتػػػػػائج عػػػػػف تفػػػػػاوت نسػػػػػب مجػػػػػاالت المعػػػػػايير اإلسػػػػػبلمية،  لقػػػػػد بلغػػػػػت نسػػػػػبتيا   مػػػػػا أسػػػػػفرت
%(، والقػػيـ 0.0الحقػػائؽ العلميػػة ) انػػت نسػػبيا ضػػعيفة وىػػح%، أمػػا بػػاقح المجػػاالت   26.99

 %.11.09، والقوانيف والنظريات العلمية ونسبتيا (%5.55%(، واالتجاىات )1.48)
منيػػاج العلػـو للصػػؼ العا ػػر األساسػػح  ضػرورة تطػػويرسػابقة أوصػػت الدراسػػة بو ػح ضػػو  النتػػائج ال

 و ؽ قائمة المعايير اإلسبلمية التح قدمتيا الدراسة.
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 :(2007دراسة عيطة ) -10

ىػػد ت الدراسػػة إلػػى معر ػػػة مػػدى تضػػميف مقػػررات العلػػػـو العامػػة بالمرحلػػة األساسػػية الػػػدنيا  
  ألبعاد التعلـ.  ح نموذج مارزانو بفلسطيف للميارات العقلية الواردة

سػػئلة المتضػػمنة  ػػح األب وتمثلػػت عينػػة الدراسػػة ،اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفح التحليلػػحو 
 سؤااًل. (521ال تب الثمانية البال  عددىا )

قائمػة بالميػارات العقليػة المرةػوب ولجمع البيانات البلزمة أعد الباحث أداة تحليؿ  ح ضو  
قػػػاـ العامػػػة للمرحلػػػة األساسػػػية الػػػدنيا، وبعػػػد التهلل ػػػد مػػػف صػػػدقيا وثباتيػػػا،  توا رىػػػا  ػػػح منيػػػاج العلػػػوـ

  عينة الدراسة. الباحث ومجموعة مف المعلميف بتحليؿ األسئلة
وتوصػػؿ الباحػػث إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج مػػف أىميػػا: أنػػو لػػـ ي ػػف ىنػػاؾ تػػوازف  ػػح نسػػبتح  

%(  ػح حػيف بلغػت 21.19ئلة التعليميػة )األسئلة التعليمية واألسئلة التقويمية حيث بلغت نسبة األسػ
ر ػزت التح %( مف مجموع األسئلة  ح ال تب الثمانية، وأف األسئلة 35.04نسبة األسئلة التقويمية )

%( مف 03.95%(، والمبلحظة بنسبة )03.59%(، واالستدالؿ بنسبة )94.19على التذ ر بنسبة )
األسػػػئلة علػػػى ميػػػارات التوسػػػع والمقارنػػػة مجمػػػوع األسػػػئلة  ػػػح ال تػػػب الثمانيػػػة، وقلػػػت نسػػػبة تر يػػػز 

%(، 12.44%(، والمقارنػػة )15.93والتصػػنيؼ حيػػث جػػا ت نسػػب توا رىػػا علػػى الترتيػػب: التوسػػع )
( مػػػػف مجمػػػػوع األسػػػػئلة، وأىملػػػػت األسػػػػئلة ميػػػػارات الترتيػػػػب والتنبػػػػؤ وتحديػػػػد %12.23والتصػػػػنيؼ )

%(، والتنبػؤ 10.14ة الترتيػب )األخطا  وتحديد السمات والتمثيؿ بػدرجات متقاربػة حيػث بلغػت أسػئل
%(، 10.10%(، والتمثيػػؿ )19.95%(، وتحديػػد السػػمات )19.21%(، وتحديػػد األخطػػا  )13.00)

 وذلؾ مف مجموع األسئلة  ح ال تب الثمانية.
وقػػد أوصػػى الباحػػث بضػػرورة تطػػوير  تػػب العلػػوـ العامػػة للمرحلػػة األساسػػية الػػدنيا بفلسػػطيف 

ة المختلفػػػة، وضػػػرورة إعػػػادة النظػػػر  ػػػح منيػػػاج العلػػػوـ العامػػػة لميػػػارات العقليػػػت ػػػتمؿ علػػػى ابحيػػػث 
 ا.ا ونوعً للصفيف األوؿ والثانح للتمييز بيف األن طة واألسئلة، وزيادة نسبة األسئلة  ح الصفيف  مً 

 :(2007دراسة المولو ) -11
راسػػػػة لتحديػػػػد مسػػػػتوى جػػػػودة موضػػػػوعات الفيزيػػػػا  المتضػػػػمنة ب تػػػػب العلػػػػـو دىػػػػد ت ىػػػػذه ال

والرابػػع  ػػح ضػػو  المعػػايير العالميػػة والثالػػث للمرحلػػة األساسػػية الػػدنيا وتضػػـ الصػػفوؼ األوؿ والثػػانح 
.ل  منياج العلـو

 تػب مػف وت ونػت عينػة الدراسػة  ،التحليلح استخدمت الباحثة المنيج الوصفح ذلؾ ولتحقيؽ
 حلة األساسية الدنيا األوؿ والثانح والثالث والرابع.علوـ  المر 

وقامػػػت الباحثػػػة  ،المعػػػايير الخاصػػػة لمحتػػػوى موضػػػوعات الفيزيػػػا  رجمػػػتتُ ولجمػػػع البيانػػػات 
 موضوعات الفيزيا .لببنا  أداة تحليؿ المحتوى 
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%( 33) وأظيػػػرت نتػػػائج التحليػػػؿ أف المعػػػايير تػػػو رت ب تػػػاب العلػػػـو للصػػػؼ األوؿ بنسػػػبة
%( و ػح 46%( و ح الصؼ الثالث تو رت بنسبة )87وتو رت ب تاب العلوـ للصؼ الثانح بنسبة )

%(،   مػػا أظيػػرت النتػػائج أف  تػػب العلػػوـ تضػػمنت موضػػوعات 100الصػػؼ الرابػػع تػػو رت بنسػػبة )
ىملػػت أإضػػا ية زادت مػػف ال ػػـ  ػػح المنيػػاج ولػػـ تتنػػاوؿ الموضػػوعات بالترتيػػب بصػػورة متدرجػػة  مػػا 

 .ولـ يتـ تناولو بالصورة المناسبةالمادة  مفيـو  يزيائح أساسح  مفيوـ

 :(2006عودة ) دراسة أبو -12

ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تقػػويـ المحتػػوى العلمػػح لمنيػػاج الثقا ػػة التقنيػػة المقػػرر علػػى طلبػػة 
 الصؼ العا ر  ح ظؿ أبعاد التنور التقنح.

( طالبػػًا وطالبػػة 331عينػػة الدراسػػة مػػف )واتبػػع الباحػػث المػػنيج الوصػػفح التحليلػػح، وت ونػػت 
 %( مف أ راد المجتمع األصلح.3.9مف طلبة الصؼ العا ر األساسح  ح محا ظة ةزة بواقع )

لقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بوضػػػع قائمػػػة بهللبعػػػاد التنػػػور التقنػػػح، حيػػػث تضػػػمنت القائمػػػة  ػػػح صػػػورتيا 
تػػـ تحليػػؿ المحتػػوى العلمػػح وقػػد  ، رعيػػاً  ف بنػػداً ًا وأربعػػيومئػػة وخمسػػ رئيسػػياً  النيائيػػة أحػػد ع ػػر بنػػداً 

 رئيسػياً  ( بنػداً 34مػف أصػؿ ) رئيسياً  ( بنداً 30لمنياج الثقا ة التقنية حيث وجد أف المنياج قد تناوؿ )
ومػػف ثباتػػو، وقػػاـ بتطبيقػػو ـ التهلل ػػد مػػف صػػدقو تػػللتنػػور التقنػػح  صػػمـ اختبػػاراً و  %(.50.0أي بنسػػبة )

 على عينة الدراسة.
%( والػذي جػا  أقػؿ مػف المعيػار الػذي 20.90توسػط درجػات الطلبػة )أف مإلػى الدراسة  وتوصلت -

%( ممػا ي ػير إلػى تػدنح مسػتوى التنػور 31حدده البػاحثوف  ػح دراسػات سػابقة وتبنػاه الباحػث وىػو )
 التقنح لدى عينة الدراسة عف المعيار المقبوؿ.

ح لػدى طلبػة الصػؼ أثبتت الدراسة عدـ وجود  روؽ ذات داللة إحصائية بيف مستوى التنور التقنػ -
  .العا ر األساسح يعزي إلى عامؿ الجنس )ذ ور، إناث(

الصػؼ العا ػر  وجود  روؽ ذات داللة إحصائية بػيف مسػتوى التنػور التقنػح لػدى طلبػة أثبتت ما  -
  لصالح الفرع العلمح.، األساسح يعزي إلى عامؿ التخصص )علمح، أدبح(

نتػائج تقػدـ الباحػث بمجموعػة مػف التوصػيات وبناً  على مػا أسػفرت عنػو نتػائج الدراسػة مػف 
للقائميف على برامج التعليـ التح مف  هللنيا إحداث تنور تقنح لدى الطلبػة لتحقيػؽ مسػتوى أعلػى مػف 

 التنور التقنح للطلبة ل ح ي ونوا على مستوى أعلى مف التنور التقنح  ح المستقبؿ.

 :(2006دراسة الصادق ) -13
محتػػوى العلػػـو للصػػؼ العا ػػر و قػػا لمعػػايير الثقا ػػة العلميػػة ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحليػػؿ 

 . هللحد أىداؼ تدريس العلـو الحديثة
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اعتمػدت الباحثػة المػػنيج الوصػفح التحليلػػح، حيػث اختػػارت الباحثػة لعمليػػة التحليػؿ محتػػوى و 
(  ػػعبة دراسػػية موزعػػة علػػى 12عينػػة الدراسػػة مػػف ) وت ونػػت تػػاب العلػػـو للصػػؼ العا ػػر بجزأيػػو، 

 ػيدا  ال ػاط  العليػا( و  (أ)درستيف للذ ور )اليرموؾ العليػا أربعة مدارس تـ اختيارىا ع وائيا وىـ م
( 438ال لػح للعينػة )ومدرستيف لئلناث )الرملة األساسية العليا،  فر قاسـ الثانوية( حيث  اف العدد 

 .2005/2006ذه الدراسة  ح نياية الفصؿ الدراسح الثانح مف العاـ وتـ تنفيذ ىوطالبة،  طالباً 
قامػػػت الباحثػػػة بتصػػػميـ اختبػػػار الثقا ػػػة العلميػػػة ومػػػف ثػػػـ  ولجمػػػع البيانػػػات البلزمػػػة للدراسػػػة 

 .أداة تحليؿ المحتوى تواستخدم تطبيقو على أ راد عينة الدراسة، وذلؾ بعد التهلل د مف صدقو وثباتو
 وقد أسفرت النتائج عف:

 ضعؼ تناوؿ محتوى منياج العلـو للصؼ العا ر للثقا ة العلمية. -0
%( وىػػذا دليػػؿ علػػى انخفػػاض  ػػح مسػػتوى الثقا ػػة العلميػػة 41عػػدـ وصػػوؿ الطلبػػة لحػػد ال فايػػة ) -9

 لدى الطلبة.
(  ػح ا تسػاب طلبػة الصػؼ   ≤0.05ال يوجد  روؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى داللػة ) -3

 .لجنسى الإُتعزى  العا ر للثقا ة العلمية
و ح ضو  ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج أوصت بضػرورة إعػادة النظػر  ػح المنػاىج الفلسػطينية، 

 وزيادة االىتماـ بجوانب الثقا ة العلمية لدى الطلبة.

 :(2004دراسة أبو دقة ) -14
المدرسػية ىد ت ىذه الدراسة إلى التعػرؼ علػى طبيعػة ونوعيػة األسػئلة الموجػودة  ػح ال تػب 

 طيف، وتحليليا حسب معايير محددة.التح يتـ تدريسيا  ح الصؼ السابع األساسح  ح  لس
 ػػح  ( سػػؤاالً 421) ثػػة المػػنيج الوصػػفح التحليلػػح، وت ونػػت عينػػة الدراسػػة مػػفواتبعػػت الباح

، و)  ػػح اللغػػة  ( سػػؤاالً 735 ػػح الت نولوجيػػا، و) ( سػػؤاالً 49 ػػح الرياضػػيات، و) ( سػػؤاالً 332العلػػـو
 . ح التربية اإلسبلمية ( سؤاالً 206ربية، و)الع

وقامػػت الباحثػػة بإعػػداد أداة الدراسػػة متمثلػػة ببطاقػػة لتحليػػؿ األسػػئلة  ػػح ال تػػب المدرسػػية  ػػح 
سػػػئلة مػػػف حيػػػث ضػػػو  المجػػػاالت المختلفػػػة لؤلسػػػئلة، ومسػػػتويات بلػػػـو للجانػػػب المعر ػػػح، ونوعيػػػة األ

 المقالية والموضوعية.
أسػػئلة ال تػػب التػػح تػػـ تحليليػػا ةلػػب علييػػا المسػػتويات المعر يػػة وقػػد بينػػت نتػػائج الدراسػػة أف 

مقارنة بالمجاليف المياري والوجدانح، وأف التر يز  ح األسئلة المعر ية  اف علػى المسػتويات العقليػة 
 المقالية على األسئلة الموضوعية. الدنيا،  ما ةلبت األسئلة

سػػػػئلة  ػػػػح المجػػػػاليف الميػػػػاري وقػػػػد أوصػػػػت الباحثػػػػة بضػػػػرورة العمػػػػؿ علػػػػى زيػػػػادة نسػػػػبة األ
واالنفعالح، والعمؿ على تو ير أدوات تقويـ مناسبة للمجاالت الميارية والوجدانيػة، واالىتمػاـ بنوعيػة 
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األسػػػئلة المتضػػػمنة  ػػػح ال تػػػب المدرسػػػية لت ػػػمؿ  ػػػؿ المسػػػتويات العقليػػػة ب ػػػ ؿ مت ػػػا  ، وضػػػرورة 
 .والموضوعيةمف األسئلة المقالية  التنويع  ح أسئلة ال تب لت مؿ  بلً 

 :(2004) دراسة المولو -15
ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة لتحديػػد التقػػديرات التقويميػػة لمحتػػوى منػػاىج العلػػـو الفلسػػطينية للمرحلػػة 

ضو  المستحدثات العلمية (  ح ؿ الصفوؼ )السابع والثامف والتاسعالعليا مف التعليـ األساسح وت م
 المعاصرة.

، وت ونػت عينػة الدراسػة مػف  تػب التحليلح الوصفحاستخدمت الباحثة المنيج ولتحقيؽ ذلؾ 
معلمػح علػػـو المرحلػة األساسػػية العليػػا، عينػة مػػف و  ،علػوـ صػػفوؼ السػابع والثػػامف والتاسػع األساسػػية

  .( معلمة36ا، )( معلمً 24)منيـ 
مناىج معاصرة الواجب تضمنيا  ح محتوى تحديد المستحدثات العلمية ال ولجمع البيانات تـ

البيئة والطاقة واالتصاالت وارتيػاد الفضػا  واليندسػة الوراثيػة  :وىح مستحدثات الصفوؼالعلوـ ليذه 
تحدثات لقائمػػػة ثػػػـ تحويػػػؿ ىػػػذه المسػػػ ،التربيػػػة العلميػػػة والعلػػػـو الزراعيػػػة والعلػػػـو الطبيػػػة ومسػػػتحدثات

 معايير يجيب علييا أ راد العينة. 
دسػػة الوراثيػػة والعلػػـو الزراعيػػة لػػـ وأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف مسػػتحدثات البيئػػة والطاقػػة والين

تػوا رت بدرجػة  قػد تهللخذ درجػة االىتمػاـ المناسػبة  ػح محتػوى المنػاىج أمػا مسػتحدثات العلػـو الطبيػة 
 توا رت بدرجة جيدة. قد متوسطة ومستحدثات االتصاالت وارتياد الفضا  والتربية 

 :(Michael & Kutay, 2003) وكوتي" ميشيل"دراسة  -16
.الدراسة إلى تقويـ منيج األحيا   ح ضو  المعايير القومية للىد ت ىذه     علـو

المنيج  بو التجريبح  حيث تـ تطبيؽ منيج األحيػا  الػذي  الباحث استخدـالدراسة ولتحقيؽ أىداؼ 
يراعػػػػػػح المعػػػػػػايير القوميػػػػػػة علػػػػػػى عينػػػػػػة مػػػػػػف الطػػػػػػبلب، ومحاولػػػػػػة قيػػػػػػاس أثػػػػػػر  ػػػػػػؿ مػػػػػػف المحتػػػػػػوى 

وقػػد ت ونػػت عينػػة  نػػًة بػػالمنيج الػػذي ال يراعػػح تلػػؾ المعػػايير القوميػػة.واالسػػتراتيجيات، والتقػػويـ، مقار 
 ( طالًبػػػا، والمجموعػػػة25الدراسػػػة مػػػف مجمػػػوعتيف مػػػف الطػػػبلب المجموعػػػة التجريبيػػػة وت ونػػػت مػػػف )

 ( طالًبا.25الضابطة وت ونت مف )
اختبػػار تحصػػيلح قػػاـ بإعػػداده  ػػح ضػػو  قائمػػة ولجمػػع المعلومػػات البلزمػػة اسػػتخدـ الباحػػث  

.  المعايير القومية للعلـو
حيػػػا  الػػػذي يراعػػػح وأسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف التطػػػور ال بيػػػر الػػػذي حػػػؿ علػػػى مػػػنيج األ 

مقارنػػة بػػالمنيج الػػذي ال يراعػػح تلػػؾ المعػػايير  حيػػث  ػػاف للمعػػايير القوميػػة تػػهللثير المعػػايير القوميػػة 
 إيجابح على مخرجات التعليـ والتعلـ.
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 :(Newton & Blake & Brown, 2002) دراسة "نيوتن وبالك وبراون" -17
مػػدى اىتمػػاـ مقػػررات العلػػـو للمرحلػػة األساسػػية بفيػػـ الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ علػػى ىػػذه  ت ىػػد 

دراؾ العبلقػػػات بػػػيف المفػػػاىيـ العلميػػػة، وقػػػد ا ترضػػػت ىػػػذه العلػػػـو واسػػػتيعابو  مػػػف خػػػبلؿ التفسػػػير، وا 
ال تػػب  ػػح تعلػػيميـ لمنيػػاج العلػػوـ  لػػذلؾ  يػػـ المعلمػػيف يعتمػػدوف ب ػػ ؿ  يػػر جػػًدا علػػى  الدراسػػة أف  

 دروس العلـو نفس أسلوب تلؾ ال تب.و رحيـ ليستخدموف  ح تدريسيـ 
 ا دراسػًياًبػا ت( 76)محتػوى لالمنيج الوصػفح التحليلػح الباحثوف اعتمد الدراسة  يدؼل اتحقيقً 

( 11-7 ح عمر )تحتوي على جميع المواضيع العلمية  ح المرحلة األساسية لؤلطفاؿ والتح ُتدرس 
 .واستبعدت مف الدراسة القصص والموسوعات العلمية، سنة  ح انجلترا وويلز

تحليػؿ المحتػوى إلػى  قػرات بلػ  عػددىا حيث قػاموا ب واستخدـ الباحثوف أداة تحليؿ المحتوى،
   قرة ل ؿ  تاب. (181(  تاًبا بمعدؿ )53 قرة  ح ) (10000)

ب ػػػػ ؿ مبا ػػػػر، %( مػػػػف ال تػػػػب تسػػػػرد المعلومػػػػات 97.8)وقػػػػد توصػػػػلت الدراسػػػػة إلػػػػى أف 
ـ   %(3.2، و) قػػػػػرات تحػػػػػوي حقػػػػػائؽ علميػػػػػة %( منيػػػػػا تتضػػػػػمف85.4و) مػػػػػف الفقػػػػػرات ال ػػػػػرطية تػػػػػ

دؿ %( مػػف الفقػػرات تػػ3.3صػػياةتيا علػػى  ػػ ؿ حقػػائؽ علميػػة ولػػيس علػػى  ػػ ؿ قػػوانيف علميػػة، و )
%( مػػف الفقػػرات 1.8األسػػباب، و )%( مػػف الفقػػرات تػػدؿ علػػى تفسػػير 1.3علػػى أسػػباب ونتػػائج، و )
 تدؿ على أىداؼ وةايات.

 (:Haury, 2000) دراسة ىاري -18
إلى التعرؼ على مدى تحقيؽ  تػب العلػـو الحياتيػة  ػح المرحلػة الثانويػة ىد ت ىذه الدراسة  
المتحػػدة األمري يػػة، ألىػػداؼ تػػدريس العلػػـو حسػػب المعػػايير الوطنيػػة المتبعػػة  ػػح الواليػػات بالواليػػات 

 .المتحدة األمري ية
لمحتػػػػوى  تػػػػب علػػػػـو ، اعتمػػػد الباحػػػػث المػػػػنيج الوصػػػػفح التحليلػػػػح ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 أدلة المعلـ.  تب (  تب و ذلؾ 10) تب الجيولوجيا( والتح بل  عددىا )البيئة األرض و 
وتهلل ػػد  و ػػؽ المعػػايير الوطنيػػةالتػػح قػػاـ ببنائيػػا  تحليػػؿ المضػػموفالباحػػث لػػذلؾ أداة اسػتخدـ و 

، وتر ػػز الموا مػػة بػػيف المعػػايير ومحتػػوى ال تػػب وأدلػػة المعلػػـالتر يػػز علػػى  وتػػـ، مػػف صػػدقيا وثباتيػػا
 : ىيا ؿ ووظائؼ الخلية، ومواد الطاقة والتحوالت، واألساس الجزئح للوراثة.مجاالت التحليؿ على

ـ  عػرض األمثلػة،  وبينت نتائج الدراسة أف ىذه ال تب أىملت معظـ المفاىيـ الُميمػة، وأنػو تػ
يحصػلوف علػى مسػاعدات ب الطُّبل   أ ثر مف  ونيا حّسّيًة، وأف   والتوضيحات للطبلب بطريقة مجر دة

 علمية.عند إجرائيـ األن طة الجد ا مف ال تب حدودة م
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 لتعميق عمى دراسات المحور األول:ا
بتقػػويـ وتحليػػؿ منػػاىج و تػػب العلػػـو لخػػص الباحػػث أىػػـ مػػا  المتعلقػػةمػػف العػػرض للدراسػػات 

 إلى ما يلح: وتضمنت
 أوال: بالنسبة لألىداف:

ضػػو  أبعػػاد ومعػػايير معينػػة  دراسػػة ىػػد ت بعػػض الدراسػػات إلػػى تحليػػؿ وتقػػويـ منيػػاج العلػػـو  ػػح  -
(، ودراسػػػػػة ) ػػػػػاىيف، 2011( ودراسػػػػػة )سػػػػػعيد، 2011ميػػػػػادي،  ودراسػػػػػة )أبػػػػػو (2012، )موسػػػػػى
(، 2007(، ودراسػػػػػة )اللولػػػػػو، 2010ح، (، ودراسػػػػػة )الزىرانػػػػػ2011(، ودراسػػػػػة )ال ػػػػػنطح، 2011

 (.2003ودراسة )مي يؿ، 
ىػػد ت بعػػض الدراسػػات إلػػى تقػػويـ  تػػب العلػػـو ومقارنتيػػا ب تػػب العلػػـو اإلسػػرائيلية و ػػؽ معػػايير  -
(Timss)  ،(.2012مثؿ دراسة )موسى 
العلػػػـو  ػػػح المرحلػػػة المتوسػػػطة  ػػػح ضػػػو   تقػػػويـ محتػػػوى مقػػػرراتىػػػد ت بعػػػض الدراسػػػات إلػػػى  -

طلبػات التنػور الصػحح مثػؿ وبعضيا  ح ضػو  مت(، 2010التوجيات الدولية مثؿ دراسة )الزىرانح، 
، (2007(، وبعضػػيا  ػػح ضػػػو  المعػػايير اإلسػػبلمية مثػػؿ دراسػػة ) ػػػحيبر، 2009دراسػػة ) ػػحادة، 

التعػػرؼ إلػػح ، وبعضػػيا ىػػدؼ (2006وبعضػػيا و قًػػا لمعػػايير الثقا ػػة العلميػػة مثػػؿ دراسػػة )الصػػادؽ، 
 ( 2004دقة،  على طبيعة ونوعية األسئلة الموجودة  ح ال تب المدرسية مثؿ دراسة )أبو

ىػػد ت بعػػض الدراسػػات إلػػى التعػػرؼ علػػى ميػػارات التف يػػر الناقػػد المتضػػمنة  ػػح محتػػوى منيػػاج  -
وبعضػيا إلػى التعػرؼ علػى مػدى تضػميف مقػررات العلػـو (، 2011مثػؿ دراسػة )أبػو ميػادي، العلوـ 

 (.2007للميارات العقلية الواردة  ح نموذج مارازانو ألبعاد التعلـ مثؿ دراسة )عيطة، 
إلػػى التعػػرؼ علػػى مسػػتوى جػػودة محتػػوى  تػػب العلػػـو  ػػح ضػػو  المعػػايير ىػػد ت بعػػض الدراسػػات  -

والػػػػبعض إلػػػػى مسػػػػتوى جػػػػودة موضػػػػوعات علػػػػـو األرض  ،(2007العالميػػػػة مثػػػػؿ دراسػػػػة )العرجػػػػا، 
وبعضػػػيا إلػػػى مسػػػتوى جػػػودة مواضػػػيع  (،2011المتضػػػمنة  ػػػح  تػػػب العلػػػـو مثػػػؿ دراسػػػة ) ػػػاىيف، 

لعلػـو للمرحلػػة األساسػػية الػدنيا  ػػح ضػػو  المعػايير العالميػػة لمنيػػاج العلػػـو الفيزيػا  المتضػػمنة ب تػػب ا
(، وبعضيا إلى تحديد التقديرات التقويمية لمحتوى منيػاج العلػـو للمرحلػة 2007مثؿ دراسة )اللولو، 
 (.2004ضو  المستحدثات العلمية المعاصرة مثؿ دراسة )اللولو،  األساسية العليا  ح

( NSESالتعػػرؼ علػػى مػػدى تػػوا ر المعػػايير القوميػػة للتربيػػة العلميػػة ) إلػػى ىػػد ت بعػػض الدراسػػات -
 (.2011مثؿ دراسة )سعيد، 

ىػػد ت بعػػض الدراسػػات إلػػى تقػػويـ المحتػػوى العلمػػح لمنيػػاج الثقا ػػة التقنيػػة  ػػح ظػػؿ أبعػػاد التنػػور  -
 (.2006عودة،  التقنح مثؿ دراسة )أبو
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 بالنسبة لمعينة:
 أو  تػب  قػط  مػاطلبػة و تػب  وأتنوعت عينات الدراسات السػابقة مػا بػيف المعلمػيف و تػب 

 يلح:
 (.2004(، ودراسة )اللولو، 2012 انت العينة مف المعلميف وال تب  ح دراسة )موسى،  -
(، 2011، (، ودراسػة )ال ػنطح2011و انت العينة مػف الطلبػة وال تػب  ػح دراسػة )أبػو ميػادي،  -

 (.2006(، ودراسة )الصادؽ، 2009(، ودراسة )العرجا، 2009) حادة، ودراسة 
(، ودراسػػػػػة 2011(، ودراسػػػػة )سػػػػعيد، 2001و انػػػػت العينػػػػة مػػػػف ال تػػػػب  ػػػػح دراسػػػػة ) ػػػػاىيف،  -

(، ودراسػػػػػػة )اللولػػػػػػو، 2007(، ودراسػػػػػػة )عيطػػػػػػة، 2007(، ودراسػػػػػػة ) ػػػػػػحيبر، 2010)الزىرانػػػػػػح، 
 .(2004دقة،  وأب(، ودراسة )2006عودة،  (، ودراسة )أبو2007

 بالنسبة لألدوات: 
حسب ىدؼ الدراسة   انت إما أداًة  ،تنوعت األدوات المستخدمة  ح دراسات المحور األوؿ 

 و بطاقة تحليؿ أو اثنيف منيا  ما يلح:ألتحليؿ المحتوى أو اختباًرا أو استبانًة، 
(  ػػػػػح 2004 (، ودراسػػػػػة )اللولػػػػػو،2007(، ودراسػػػػػة ) ػػػػػحيبر، 2012اتفقػػػػػت دراسػػػػػة )موسػػػػػى،  -

 استخداـ االستبانة وأداة تحليؿ المحتوى  هللدوات للدراسة.
(، 2011ميػػادي،  واسػػتخدمت بعػػض الدراسػػات أداًة لتحليػػؿ المحتػػوى، واختبػػاًرا، مثػػؿ دراسػػة )أبػػو -

 .(2006(، ودراسة )الصادؽ، 2007(، ودراسة )عيطة، 2009ودراسة )العرجا، 
(، ودراسػػػػة 2011محتػػػػوى  قػػػػط مثػػػػؿ دراسػػػػة )سػػػػعيد، وبعػػػػض الدراسػػػػات اسػػػػتخدمت أداة تحليػػػػؿ  -

عػػػػودة،  (، ودراسػػػػة )أبػػػػو2007(، ودراسػػػػة )اللولػػػػو، 2010(، ودراسػػػػة )الزىرانػػػػح، 2011) ػػػػاىيف، 
 ( أداة التحليؿ ببطاقة التحليؿ.2004دقة،  (  يما سمت )أبو2006

 (.2009دراسة ) حادة، وىح وبعض الدراسات التح استخدمت اختباًرا  قط  -

 لممنيج: بالنسبة
دؼ الدراسػػػػات السػػػػابقة علػػػػى اسػػػػتخداـ المػػػػنيج الوصػػػػفح  وذلػػػػؾ لمبلئمتػػػػو ليػػػػ جميػػػػعاتفقػػػػت 

حيث اسػتخدما المػنيج  ػبو  (2003الدراسة وطبيعة عملية التحليؿ، ما عدا دراسة )مي يؿ و وتح، 
 التجريبح.

 بالنسبة لنتائج الدراسة:
الجػودة مػف ناحيػة المعػايير العالميػة  لسػابقة إلػى أف منيػاج العلػـو نسػبحتوصلت الدراسػات ا

وأف ىنػػػاؾ  ( والمعػػػايير اإلسػػػبلمية وةيرىػػػا،Timssومعػػػايير الدراسػػػات الدوليػػػة للعلػػػـو والرياضػػػيات )
  جوة بيف مستوى أدا  الطلبة ومستوى المفاىيـ المطروحة أماميـ  ما بينت الدراسات.
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 ػح منػاىج و تػب العلػـو الفلسػطينية  الدراسات السابقة إلى ضرورة إعادة النظرالعديد مف وتوصلت 
 ب  ؿ عاـ ومنياج الصؼ العا ر األساسح ب  ؿ خاص.

 :أوجو الشبو واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة لممحور األول
لـو  مادة لموضوع للدراسػة اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باالىتماـ بمنياج الع

الدراسػة الحاليػة بتحليػؿ محتػوى منيػاج العلػـو للصػؼ العا ػر  للوقػوؼ علػى  والبحث، حيػث اىتمػت
،  ػػػح حػػػيف اىتمػػػت الدراسػػػات السػػػابقة للمحػػػور األوؿ حالمعر ػػػ التف يػػػر  ػػػوؽ مػػػدى تضػػػمنو لميػػػارات

 بتحليؿ وتقويـ منياج العلـو و ؽ معايير محددة ومختلفة.

 ول في:واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة لممحور األ 
 بنا  اإلطار النظري. -1
 اختيار منيج الدراسة. -2
 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة. -3
 تفسير النتائج التح توصلت إلييا الدراسة الحالية. -4

 ما وراء المعرفة وتنقسم إلى قسمين:ب المتعمقةالمحور الثاني: الدراسات 
 المعرفة:ميارات ما وراء ب المتعمقةأواًل: الدراسات 

 :(2012) والسميم والربابعة دراسة الخوالدة -1
التعرؼ إلى درجة ا تساب طلبة المرحلة الثانوية  ح محا ظة جرش إلى ىد ت ىذه الدراسة 

 لجنس والتخصص األ اديمح والتحصيؿ.لميارات التف ير ما ورا  المعر ح وعبلقتيا بمتغير ا
( طالبػػًا 380وقػػد ت ونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) ،اسػػتخدـ البػػاحثوف المػػنيج الوصػػفح المسػػححو 

 .ح الثانوي  ح محا ظة جرشطالبًة مف طلبة الصؼ الثانو 
استخداـ اختبار ميارات التف ير ما ورا  المعر ح بعػد أف  لدراسة تـل البلزمةولجمع البيانات 

 .(والتح ـ، التقويـخطيط، المراقبة ورا  المعر ح الثبلث )الت تـ تقسيمو إلى ميارات التف ير ما
  :وقد أ ارت النتائج إلى

ي تسػبوف ميػارات التف يػر مػا ورا  المعر ػح بدرجػة أف طلبة المرحلػة الثانويػة  ػح محا ظػة جػرش  -
 قػػد  ػػاف ا تسػػابيـ لميػػارة التخطػػيط بدرجػػة   تسػػابيـ ليػػا  ػػاف بػػدرجات متفاوتػػة متوسػػطة، وأف ا

  ( بدرجة متوسطة.والتح ـ، والتقويـرة،  يما  اف ا تسابيـ لميارتح )المراقبة  بي
(  ػػح ا تسػػاب الطلبػػة α ≤ 0.05إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) عػػدـ وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة -

 لتخصص األ اديمح.لميارات التف ير ما ورا  المعر ح تعزي لمتغيري الجنس وا
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لميػػارات (  ػػح ا تسػػاب الطلبػػة  α ≤0.05عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) وجػػود  ػػروؽ دالػػة إحصػػائياً   -
ح لصػػالح متوسػػطح التحصػػيؿ علػػى منخفضػػ لمتغيػػر التحصػػيؿتعػػزى مػػا ورا  المعر ػػح  التف يػػر

 .التحصيؿ، ولصالح مرتفعح التحصيؿ على متوسطح ومنخفضح التحصيؿ
ضػػػرورة تضػػػميف المنػػػاىج والمقػػػررات الدراسػػػية لميػػػارات التف يػػػر مػػػا ورا  ب وأوصػػػت الدراسػػػة

جػػرا  المزيػػد مػػف الدراسػات  التػػح تتنػػاوؿ درجػػة ا تسػاب ميػػارات التف يػػر مػػا ورا  المعر ػػح المعر ػح، وا 
  ح صفوؼ أخرى.

 :(2012دراسة الخياط ) -2
ىػػد ت الدراسػػة إلػػى تقصػػح أثػػر برنػػامج تػػدريبح مسػػتند إلػػى نظريػػة تريػػز  ػػح تنميػػة ميػػارات  

 ى طلبة جامعة البلقا  التطبيقية.لدالتف ير ما ورا  المعر ح 
( طالًبػا وطالبػًة 30حيث ت ونت عينة الدراسة مػف ) ،التجريبح بو واستخدـ الباحث المنيج 

مػف ذوي التحصػيؿ العػالح والمتػدنح ب ػ ؿ ع ػوائح  اختيػارىـتػـ  طلبة جامعػة البلقػا  التطبيقيػة، مف
طالًبػا وطالبػة  (15تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة بواقع ) ـوت ،طلبة السنة الرابعة اليمثلو 

 ل ؿ مجموعة.
خضػػعت عينػػة الدراسػػة لمقيػػاس التف يػػر مػػا ورا  المعر ػػح لدراسػػة أُ ل البيانػػات البلزمػػةولجمػػع  

قبلًيػػػػا وبعػػػػدًيا بعػػػػد تطبيػػػػؽ البرنػػػػامج التػػػػدريبح علػػػػى المجموعػػػػة لميػػػػارات مسػػػػتندة إلػػػػى نظريػػػػة تريػػػػز 
 التجريبية.
تػػدريبح  ػػح وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  ػػح  اعليػػة البرنػػامج النتػػائج الدراسػػة وأظيػػرت  

( تعػزى لمتغيػر المجموعػات α ≤ 0.05مػا ورا  المعر ػح عنػد مسػتوى داللػة )تنمية ميػارات التف يػر 
 )تجريبية، وضابطة(، ولصالح المجموعة التجريبية.

 معر ة  ح الخطط الدراسية للطلبة.تضميف ميارات ما ورا  ال وأوصت الدراسة بضرورة

 (:2011الجراح وعبيدات )دراسة  -3
ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة الػػى التعػػرؼ علػػى مسػػتوى التف يػػر مػػا ورا  المعر ػػح لػػدى طلبػػة جامعػػة 

 والتخصص، ومستوى التحصيؿ الدراسح. اليرموؾ  ح ضو  متغيرات الجنس، وسنة الدراسة، 
اسػػػتخدـ الباحثػػػاف المػػػنيج الوصػػػفح، وت ونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة و 

( طالبًة موزعيف على السنوات الدراسية األربػع 588( طالًبا، و)514يـ )( طالًبا وطالبًة، من1102)
 يات الدراسة العلمية واالنسانية.لبرامج درجة الب الوريوس، ويمثلوف  روع  ل

س التف يػر لصورة المعربة عػف مقيػال ُأخضعت عينة الدراسة البلزمة للدراسةولجمع البيانات 
 (.schraw and dennison, 1994ودينسف ) ما ورا  المعر ح ل راو
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وأظيرت نتائج الدراسة حصوؿ أ راد العينة على مستوى مرتفع مف التف ير ما ورا  المعر ػح 
علػػى المقيػػاس   ػػؿ، وعلػػى جميػػع أبعػػاده: معالجػػة المعر ػػة، وتنظػػيـ المعر ػػة ثػػـ معر ػػة المعر ػػة. أمػػا 

داللػػة إحصػػائية  ػػح مسػػتوى  يمػػا يتعلػػؽ بمتغيػػرات الدراسػػة،  قػػد   ػػفت النتػػائج عػػف وجػػود أثػػر ذي 
التف ير ما ورا  المعر ح، وُبعدي معالجة المعلومات وتنظيـ المعر ة يعػزي للجػنس ولصػالح اإلنػاث. 
 ما   فت عف وجود  روؽ ذات داللة إحصائية  ح مستوى التف يػر مػا ورا  المعر ػح، و ػح األبعػاد 

 مرتفع.الثبلثة يعزي لمستوى التحصيؿ الدراسح ولصالح ذوي التحصيؿ ال
وأظيػػػرت النتػػػائج أيًضػػػا عػػػدـ وجػػػود أثػػػر ذي داللػػػة إحصػػػائية  ػػػح مسػػػتوى التف يػػػر مػػػا ورا  

نظيـ المعر ة يعزى إحصائية  ح بعد ت المعر ح يعزي لسنة الدراسة وللتخصص ووجود أثر ذي داللة
 للتخصص الدراسح، ولصالح التخصصات اإلنسانية.

 :(2011مخ ) دراسة الحموري وأبو -4
ىد ت ىذه الدراسة إلى ال  ػؼ عػف مسػتوى الحاجػة إلػى المعر ػة والتف يػر مػا ورا  المعر ػح 

 لدى طلبة الب الوريوس  ح جامعة اليرموؾ. 
( طالًبػا 701مف ) نةعياستخدـ الباحثاف المنيج الوصفح. وت ونت ال ىدؼ الدراسةولتحقيؽ 

 .2009/2010عاـ الدراسح وطالبًة مف طلبة الب الوريوس المسجليف للفصؿ الثانح مف ال
ف لل  ؼ عف مستوى الحاجة إلػى مقياسيالباحثاف استخدـ  ،البلزمة للدراسةولجمع البيانات 

 ا ورا  المعر ح لدى عينة الدراسة.المعر ة والتف ير م
وقػػػد أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف مسػػػتوى الحاجػػػة إلػػػى المعر ػػػة لػػػدى طلبػػػة الب ػػػالوريوس  ػػػح 

وأف مسػتوى التف يػر مػا ورا  المعر ػح  ػاف مرتفًعػا،  مػا بينػت  ،متوسػطةجامعة اليرموؾ جا  بدرجػة 
بيف مستوى الحاجة إلى المعر ة ومستوى التف ير مػا ورا   النتائج وجود عبلقة طردية ودالة إحصائياً 

 ػػح جامعػػة اليرمػػوؾ، علػػى الػػرةـ مػػف عػػدـ اخػػتبلؼ ىػػذه العبلقػػة  المعر ػػح لػػدى طلبػػة الب ػػالوريوس
 لجنس والتخصص والمستوى الدراسح.اباختبلؼ متغيرات 

وبنػػاً  علػػى ىػػذه النتػػائج خرجػػت الدراسػػة بعػػدد مػػف التوصػػيات متمثلػػة بهللىميػػة التر يػػز علػػى 
 تنمية الحاجة إلى المعر ة وتنمية ميارات التف ير ما ورا  المعر ح لدى طلبة جامعة اليرموؾ.

 :(2010دراسة زمزمي ) -5

 ىد ت ىذه الدراسة إلى ال  ؼ عف العبلقة بيف أساليب العلـ وميارات ما ورا  المعر ة.  
( طالبػة، 043ت ونػت العينػة مػف )لتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصػفح، حيػث و 

وانحػػراؼ معيػػاري  ا( عاًمػػ31.33( عامػػًا بمتوسػػط عمػػر قػػدره )33-04تراوحػػت أعمػػارىف  يمػػا بػػيف )
 (.9.30قدره )
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اسػػتبياف أسػػاليب الػػتعلـ لطػػبلب الجامعػػة مػػف إعػػداد  الباحثػػة  ياتاسػػتخدمالتػػح ومػػف األدوات 
ومقياس ميارات ما ورا  المعر ة مف إعداد عدؿ العدؿ وصبلح عبد الوىاب  ،(0544محمود سالـ )

 لت الدارسة إلى النتائج التالية:( وتوص9113)
 األ ثر تفضيبًل.ميارة الوعح ىما و  االستراتيجحف األسلوب إ -0
ا وجػػود عبلقػػات موجبػػة جزئيػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أسػػاليب الػػتعلـ بعضػػيا بػػبعض، وبينيػػ -9

 وبيف ميارات ما ورا  المعر ة.
 .الختبلؼ العمر تبًعا السطححوجود  روؽ ذات داللة إحصائية  ح أسلوب التعلـ  -3
خػػتبلؼ العمػػػر أو ال  ػػح ميػػارات مػػػا ورا  المعر ػػة تبًعػػا عػػدـ وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػػة احصػػائية -0

 الفرقة الدراسية.
 ػػح أسػػاليب الػػتعلـ وميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة بػػيف الطالبػػات  داللػػة إحصػػائيةوجػػود  ػػروؽ ذات  -1

 خفضة، ما عدا الدا عية الداخلية.الحاصبلت على درجات مرتفعة ومن
يجح، واألسػػلوب االسػػترات ،: األدلػػة والبػػراىيفمعر ػػة مػػف خػػبلؿتنبػػؤ بميػػارات مػػا ورا  الإم انيػػة ال -2

 واألسلوب السطحح  ح التعلـ.

 :(2010دراسة السكاكر ) -6
 لػػػدىىػػػد ت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ علػػػى ميػػػارات التف يػػػر مػػػا ورا  المعر ػػػح الواجػػػب توا رىػػػا  

مػػا ورا  ، ثػػـ تحديػػد مسػػتوى أدائيػػـ و قًػػا لميػػارات التف يػػر االبتدائيػػةمعلمػػح الموىػػوبيف  ػػح المرحلػػة 
 المعر ح.
وتحقيقًػػا ألىػػداؼ الدراسػػة اعتمػػد الباحػػث المػػنيج الوصػػفح، حيػػث ت ونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  

 .تعليـ بالممل ة العربية السعودية( معلًما مف معلمح الموىوبيف  ح إدارات التربية وال01)
أداة مبلحظػػة صػػممت خصيًصػػا الباحػػث اختبػػار  ػػروض الدراسػػة اسػػتخدـ لجمػػع البيانػػات و و 

 يذا الغرض.ل
 اً سػتوأسفرت نتائج الدراسة عف التوصؿ إلى قائمػة بميػارات التف يػر مػا ورا  المعر ػح بلغػت 

بلػػ  و  التخطػػيط، والمراقبػػة، والتقػػويـ، :تػػدرج تحػػت ثػػبلث ميػػارات رئيسػػية وىػػحتوثبلثػػيف ميػػارة  رعيػػة 
بلػ  أعلػى متوسػط وىح درجػة متوسػطة، وقػد (  3.01)متوسط درجة التف ير ما ورا  المعر ح ال لية 

أما ( 3.01)ثـ  ح المرتبة الثانية التخطيط بمتوسط حسابح  (3.04) حسابح لميارة المراقبة بمتوسط
 .(3.92)يا  ح المرتبة األخيرة  قد جا ت ميارة التقويـ حيث بل  المتوسط الحسابح ل
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 (:2010دراسة عباس وواصف ) -7
المقػررات التربويػة بمؤسسػات التعلػيـ  ىد ت ىذه الدراسة إلى ال  ؼ عف أثػر تطػوير بعػض

 النوعح  ح ضو  المستويات المعيارية على ا تساب بعض ميارات ما ورا  المعر ة.
واتبعت الباحثتاف المنيج الوصفح  ح تقويـ المقررات حاؿ الدراسة، ومدى توا ر المستويات 

وأجػرت  ة مػف المػنيج المقػرر،راسػية المختػار المعيارية، والمنيج  بو التجريبح عنػد تجريػب الوحػدة الد
الباحثتاف الدراسة على عينة ع وائية مف طبلب وطالبات الفرقة الثانية ب لية التربية النوعية بجامعة 

 ( طالًبا وطالبة  ح مقرري مبادئ التدريس وطرؽ التدريس العامة.30المنصورة، وعددىـ )
قترحة مف مادة مبػادئ التػدريس لدراسة استخدمت الباحثتاف وحدة مالبلزمة لولجمع البيانات 

)وحػػػدة إدارة الصػػػؼ( واختبػػػار تحصػػػيلح للوحػػػدة، واختبػػػار ميػػػارات مػػػا ورا  المعر ػػػة )لرانيػػػا محفػػػوظ 
 (.2010بدو العراقح، وىيفا  ع

وتوصػػػػلت الدراسػػػػة إلػػػػى وجػػػػود  ػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات طػػػػبلب 
ار التحصػػػيلح بمسػػػػتوياتو )التػػػػذ ر، والفيػػػػـ، مجموعػػػة البحػػػػث  ػػػػح القياسػػػيف القبلػػػػح والبعػػػػدي لبلختبػػػػ

لى وجود  روؽ ذات داللة إحصائية  والتطبيؽ، والتحليؿ(، والدرجة ال لية لصالح االختبار البعدي. وا 
 ػح اختبػار ميػارات مػا ،بيف متوسطح درجات طػبلب مجموعػة البحػث  ػح القياسػيف القبلػح والبعػدي 

والتقػػػويـ  -التنظػػػيـ الػػػذاتح  -المراقبػػػة الذاتيػػػة  -تح التخطػػػيط الػػػذا -ورا  المعر ػػػة )تحديػػػد األىػػػداؼ 
 لح القياس البعدي.االذاتح( لص

 :(2009السعود ) أبودراسة  -8

ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معر ػػة  عاليػػة برنػػامج تقنػػح قػػائـ علػػى أسػػلوب المحا ػػاة  ػػح تنميػػة  
 األساسح بغزة.طلبة الصؼ التاسع ى بعض ميارات ما ورا  المعر ة  ح منياج العلـو لد

ت اتبػػع الباحػػث المػػنيج الوصػػفح التحليلػػح، والمػػنيج البنػػائح، والمػػنيج التجريبػػح، وقػػد ت ونػػو 
لمديرية ةػرب  الصؼ التاسع األساسح بمدرسة اليرموؾ التابعة عينة الدراسة مف  عبتيف مف طبلب

رسػة السػيدة ( طالًبػا، و ػعبتيف مػف طالبػات الصػؼ التاسػع األساسػح بمد30) ةزة وبل  عدد الطبلب
 ( طالبًة.51ةرب ةزة وبل  عدد الطالبات )لتابعة لمديرية رقية األساسية العليا للبنات ا

ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة تػػػـ إعػػػداد قائمػػػة بميػػػارات مػػػا ورا  المعر ػػػة ودليػػػؿ للمعلػػػـ ودليػػػؿ 
تطبيػػػؽ ، تػػػـ ووثباتػػػ تحقػػػؽ مػػػف صػػػدقووبعػػػد الميػػػارات التف يػػػر مػػػا ورا  المعر ػػػح لواختبػػػار للطالػػػب، 

الدراسػػة التجريبيػػة والضػػابطة، وحللػػت النتػػائج قبلًيػػا للتهلل ػػد مػػف  ختبػػار قبلًيػػا وبعػػدًيا علػػى مجمػػوعتحاال
  على داللة الفروؽ بيف المجموعات. ت ا ؤ المجموعتيف، وبعدًيا للتعرؼ

درجػػات أ ػػراد المجموعػػة  اتوتوصػػلت الدراسػػة إلػػى وجػػود  ػػروؽ دالػػة إحصػػائًيا بػػيف متوسػػط       
 ية سواً  مف الطبلب أو الطالبات.ببية وأ راد المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريالتجري
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وأوصػػت الدراسػػة بضػػرورة االىتمػػاـ بتنميػػة ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة لػػدى الطلبػػة، وتػػػدريب 
المعلمػػيف علػػى اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة قبػػؿ وأثنػػا  الخدمػػة، وتصػػميـ بػػرامج محا ػػاة  

 الميارات المختلفة  ح ضو  حاجات الطبلب، وواقع المجتمع ومتطلباتو وتحديات العصر. لتنمية

 :Ozsoy & Ataman  (2662) "أوزسو وأتمان"دراسة  -9
ىد ت الدراسػة إلػى التعػرؼ علػى أثػر التػدريب علػى اسػتخداـ ميػارات مػا ورا  المعر ػة علػى  

 تحصيؿ الطبلب  ح حؿ المسائؿ الرياضية.
أىػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػتخدـ الباحثػػػاف المػػػنيج التجريبػػػح، وت ونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ولتحقيػػػؽ  

ا، ( طالًبػػػػا تمػػػػت إجػػػػػرا  المعالجػػػػة التجريبيػػػػة علييػػػػػ35مجمػػػػوعتيف: المجموعػػػػة التجريبيػػػػة وعػػػػػددىا )
 تـ تدريسيـ بالطريقة التقليدية. ( طالًبا34والمجموعة الضابطة )

 .بعدًياو  ختباًرا قبلًياالبلزمة استخدـ الباحثاف اولجمع البيانات  
و  ػػػػػفت النتػػػػػائج أف أدا  طػػػػػبلب المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة  ػػػػػاف أ ضػػػػػؿ مػػػػػف أدا  المجموعػػػػػة  
 الضابطة.

 :(2009دراسة حجو ) -10

ىػػػػد ت الدراسػػػػة إلػػػػى إجػػػػرا  تحليػػػػؿ لميػػػػارات مػػػػا ورا  المعر ػػػػة المتضػػػػمنة  ػػػػح أسػػػػئلة  تػػػػب  
 مرحلة األساسية العليا  ح  لسطيف.الت نولوجيا لل
وقػػد اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج الوصػػفح التحليلػػح، حيػػث تػػـ اختيػػار عينػػة الدراسػػة وىػػح  امػػؿ  

 -الثػػامف  -األسػػئلة  ػػح  تػػب الت نولوجيػػا للمرحلػػة األساسػػية العليػػا  ػػح  لسػػطيف للصػػفوؼ )السػػابع 
 (ـ.9115 - 9114العا ر(، للعاـ الدراسح ) -التاسع 
ثػة بإعػداد قائمػة بميػارات مػا ورا  المعر ػة وىػح لدراسػة قامػت الباحل ولجمع البيانات البلزمػة 

الميػػارات )المفاىيميػػة ػ السػػياقية ػ اإلجرائيػػة(، وبعػػد التهلل ػػد مػػف صػػدقيا وثباتيػػا تػػـ تحليػػؿ األسػػئلة 
  لوجيا األربعة بناً  على القائمة.المتضمنة  ح  تب الت نو 

التاسػع  -الثػامف  -وقد خلصت الدراسة إلى أف  تب الت نولوجيا للصفوؼ األربعػة )السػابع 
 -السياقية  -على الميارات الفرعية الثبلث لميارات ما ورا  المعر ة )المفاىيمية تحتوي العا ر(  -

 ال تب األربعة ب  ؿ ةير متوازف. اإلجرائية(، حيث تفاوت توزيع ىذه الميارات على أسئلة
األساسػػػية بحيػػػث ي ػػػوف ضػػػرورة إعػػػادة ىي لػػػة  تػػػب الت نولوجيػػػا للمرحلػػػة بوأوصػػػت الدراسػػػة 

ضػػرورة تصػػميـ بػػرامج ب ت مػػا ورا  المعر ػػة، و مػػا أوصػػتىنػػاؾ توزيػػع متػػوازف وعػػادؿ لجميػػع ميػػارا
  تعليمية  ح ضو  ميارات ما ورا  المعر ة، وتنمية ميارات ما ورا  المعر ة لدى الطلبة.
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 :(2009ة الربابعة والخطيب وخضير )دراس -11
ى العبلقػة بػيف التف يػر مػا ورا  المعر ػح وال فػا ة الذاتيػة ىد ت ىذه الدراسػة إلػى التعػرؼ علػ

 العلمية لدى الطلبة الموىوبيف مف الصؼ التاسع  ح المرا ز الريادية  ح األردف.
ولتحقيػؽ اىػداؼ الدراسػة اسػػتخدـ البػاحثوف المػنيج الوصػفح، وقػػد ت ونػت عينػة الدراسػة مػػف 

بيف الملتحقػػػيف بػػػالمرا ز الرياديػػػة بالممل ػػػة ( طالبػػػًا وطالبػػػًة مػػػف طلبػػػة الصػػػؼ التاسػػػع للموىػػػو 354)
 ( مف اإلناث.051( مف الذ ور، و)914األردنية اليا مية منيـ )

ولجمع البيانات البلزمػة للدراسػة اسػتخدـ البػاحثوف مقيػاس ميػارات التف يػر مػا ورا  المعر ػح 
 ومقياس ال فا ة الذاتية العلمية.

إحصػائيًا بػػيف الطلبػػة الموىػوبيف  ػػح الصػػؼ وقػد أ ػػارت النتػائج إلػػى عػػدـ وجػود  ػػروؽ دالػػة 
التاسع  ح ميارات التف ير مػا ورا  المعر ػح تعػزى لمتغيػر الجػنس،  ػح حػيف تبػيف وجػود  ػروؽ ذات 
داللػػة إحصػػائية  ػػح امػػتبلؾ ال فػػا ة الذاتيػػة العلميػػة لصػػالح الػػذ ور، و مػػا أ ػػارت إلػػى وجػػود معامػػؿ 

  ير ما ورا  المعر ح وال فا ة الذاتية العلمية.ارتباط موجب ذي داللة إحصائية بيف ميارات التف
وأوصػػػػت الدراسػػػػة بػػػػالتر يز علػػػػى توظيػػػػؼ وتفعيػػػػؿ ميػػػػارات التف يػػػػر مػػػػا ورا  المعر ػػػػح  ػػػػح 
المنػػاىج الدراسػػية المختلفػػة مػػف أجػػؿ تعزيػػز معتقػػدات ال فػػا ة الذاتيػػة المختلفػػة بحيػػث يسػػيـ ذلػػؾ  ػػح 

 المواد الدراسية. ر ع مستوى التحصيؿ األ اديمح لدى الطلبة  ح مختلؼ

 (:2008دراسة الزعبي ) -12

 رياضػػيات التػػح يسػػتخدميا معلمػػو إلػػى تحديػػد ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػةىػػد ت ىػػذه الدراسػػة 
  المرحلة األساسية العليا وطلبتيا.

( معلمػػيف مػػف معلمػػح 2وت ونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الوصػػفح، و 
 الجنوبح. عا ر مف مدارس لوا  المزارالصفوؼ: الثامف والتاسع وال

وقػد تػـ التحقػؽ مػف صػدقيا وثباتيػا،  ـ  تػحظػة أداة مبلالباحثة أعدت ولتحديد ىذه الميارات  
، ُرصػػدت خبلليػػا الميػػارات  ػػوؽ المعر يػػة التػػح اسػػتخدمت عينػػة الدراسػػة( حصػػة لػػدى 32مبلحظػػة )

 مف قبؿ المعلميف وطلبتيـ  ح أثنا  حؿ المسائؿ اليندسية.
وأظيػػرت النتػػائج أف الميػػارات  ػػوؽ المعر يػػة التػػح اسػػتخدميا المعلمػػوف والطلبػػة تر ػػزت  ػػح 

عطػا  عبػارات التحديد ىدؼ الدرس ورسـ   ح:مجاؿ التخطيط    ؿ وتحديد المعطيات والمطلوب وا 
أما  ح مجػاؿ المراقبػة والضػبط  قػد  .تحديد النظريات والمعر ة السابقةم ا ئة للمعطيات والمطلوب و 

أمػػا  ػػح مجػػاؿ التقػػويـ  قػػد  .إثبػػات صػػحة الخطػػوات والحفػػاظ علػػى تسلسػػليا :حصػرت الميػػارات  ػػحان
 مراجعة الحؿ وتصويبو والح ـ على مدى تحقؽ اليدؼ. :استخدمت ميارات
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وأوصت الدراسة بضرورة تضميف برامج إعداد المعلميف  ح  ليات إعداد المعلميف مسػاقات 
وميارات التف ير ما ورا  المعر ح ب  ؿ خاص وتدريبيـ على تر ز على ميارات التف ير ب  ؿ عاـ 

 استخداميا أثنا  التدريس.

  :(2007الغزو )دراسة العموان و  -13
ىد ت ىذه الدراسة إلػى التعػرؼ علػى  اعليػة برنػامج تػدريبح لميػارات مػا ورا  المعر ػة علػى 

 التف ير الناقد لدى طلبة الجامعة.تنمية 
وت ونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  اسػػػتخدـ الباحثػػػاف المػػػنيج التجريبػػػح،ولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة 

الداب، والعلػػػوـ، والعلػػػـو  :مػػػف طلبػػػة جامعػػػة الحسػػػيف بػػػف طػػػبلؿ  ػػػح  ليػػػاتوطالبػػػة  ( طالبػػػاً 72)
الجػنس، تـ تػوزيعيـ بالطريقػة الع ػوائية البسػيطة إلػى مجمػوعتيف  ػح ضػو  متغيػرات )حيث التربوية 

  ( طالبا وطالبة.36أصبح  ح  ؿ مجموعة ) ( بحيثوال لية، والسنة الدراسية
قاـ الباحثػاف ببنػا  برنػامج تػدريبح لميػارات مػا ورا  المعر ػة لدراسة ل ولجمع البيانات البلزمة

 Wastonالػػػػثبلث )التخطػػػػػيط، المراقبػػػػػة، التقػػػػػويـ(، واسػػػػػتخدـ الباحثػػػػاف  ػػػػػح ىػػػػػذه الدراسػػػػػة اختبػػػػػار "
Glaser.للتف ير الناقد " 

وجػود أثػر للبرنػامج التػدريبح لميػارات مػا ورا  المعر ػة  ػح تطػوير  وقد توصػؿ الباحثػاف إلػى
للبرنػػػامج  أثػػػر التف يػػػر الناقػػػد لػػػدى عينػػػة الدراسػػػة لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة، ولػػػـ تظيػػػر النتػػػائج

 التدريبح يعزي إلى متغير الجنس أو ال لية أو السنة الدراسية.

 :(2007دراسة السيد ) -14
ىػػػد ت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معر ػػػة  اعليػػػة الوسػػػائؿ الفائقػػػة علػػػى التحصػػػيؿ وا  سػػػاب طػػػبلب 

 بعض ميارات التف ير  وؽ المعر ح.ت نولوجيا التعليـ 
اتبعت الباحثة المػنيج الوصػفح والمػنيج  ػبو التجريبػح، وقػد قامػت لتحقيؽ أىداؼ الدراسة و 

ية مف طبلب الفرقة الثالثػة بقسػـ ت نولوجيػا ( طالبة  عينة للبحث بطريقة ع وائ70الباحثة باختيار )
التعليـ ب لية التربيػة النوعيػة  ػح جامعػة عػيف  ػمس، تػـ تقسػيميف إلػى مجمػوعتيف إحػداىما تجريبيػة 

 .ة( طالب35واألخرى ضابطة ) ة( طالب35)
يػػػاس لميػػػارات قامػػػت الباحثػػػة ببنػػػا  اختبػػػار تحصػػػيلح ومقالبلزمػػػة للدراسػػػة ولجمػػػع البيانػػػات 

 المعر ح، وأخضعت عينة الدراسة ليذه األدوات. التف ير  وؽ
 درجػات المجموعػة التجريبيػة متوسػطوتوصلت الدراسػة إلػى وجػود  ػروؽ دالػة إحصػائًيا بػيف 

درجػػػات المجموعػػػة الضػػػابطة  ػػػح االختبػػػار التحصػػػيلح لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة،  مػػػا  ومتوسػػػط
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 رجػات المجموعػػة التجريبيػة ومتوسػػطد ود  ػروؽ دالػػة إحصػائًيا بػػيف متوسػطتوصػلت الدراسػة إلػػى وجػ
 درجات المجموعة الضابطة  ح مقياس ميارات التف ير  وؽ المعر ح لصالح المجموعة التجريبية.

 (:2006دراسة عمي ) -15

)التنظيـ الػذاتح  :ميارات ما ورا  المعر ة مستوياتتهللثير اختبلؼ  ىد ت الدراسة إلى معر ة
مراجعة وتقويـ االدا ( وتجييز المعلومات )المستوى السطحح  -تحديد األىداؼ والخطة  -للمعر ة 

 093العميؽ السيمانتح( على حؿ الم  بلت االستداللية لدى طبلب الجامعػة )ف    -المتوسط  -
 لرابعة ب لية التربية جامعة بنيا.مف الذ ور واإلناث( بالفرقة ا

إعػداد الباحػث مقػاييس مقننػة لقيػاس ميػارات مػا ورا  المعر ػة مػف  ثبلثػةمت الدراسػة واستخد
( واختبػػػػػار التحويػػػػػؿ 9110)( ومسػػػػػتويات تجييػػػػػز المعلومػػػػػات )مػػػػػف إعػػػػػداد الباحػػػػػث وآخػػػػػر 9110)

( لحػؿ الم ػ بلت االسػتداللية. 0543الج طلح )مف تعريب أميف سليماف وتقنيف جماؿ محمد على 
ـ تقسػػيـ ثػػرات مػػا ورا  المعر ػػة، وتجييػػز المعلومػػات علػػى العينػػة ال ليػػة، وبعػػد تطبيػػؽ مقػػاييس ميػػا

 -متوسػطيف  -للدرجة ال لية على ميارات ما ورا  المعر ة السابقة الػذ ر إلػى )مػرتفعيف  العينة و قاً 
لػػى مسػتويات تجييػز المعلومػات )سػطحح ىام ػػح 33منخفضػيف( باسػتخداـ محػؾ نسػبة أؿ   -% وا 

( و قًػػا للدرجػػة ال ليػػة علػػى ميػػاـ األ ػػ اؿ اليندسػػية، واأل ػػ اؿ واألعػػداد، عميػػؽ سػػيمانتح -متوسػػط 
% أيًضا لقياس األدا  على حؿ الم  بلت االستداللية وتـ توزيع أ راد العينة ال لية 33باستخداـ أؿ 
× ( لمستويات ميارات ما ورا  المعر ة 3( مجموعات  رعية و قا للتصميـ العاملح })5السابقة إلى )

 { لمقياس األدا  على حؿ الم  بلت االستداللية. مستويات تجييز المعلوماتل (3)
( وتحلػيبلت التبػايف أحاديػة البعػد الختبػار 3×3وقد استخدـ الباحث تحليؿ التبػايف العػاملح )

لػػيس  ػػح أو  -الفػػروؽ بػػيف مجموعػػات عينػػة الدراسػػة والمقارنػػات البعديػػة بطريقتػػح تػػو ى و روسػػ اؿ 
فػاعبلت الثبلثػة، والفػروؽ بػيف مجموعػات الدراسػة بغػض النظػر عػف أثػر التفاعػؿ حالة داللة أثػار الت

 لدراسة متغيري الدراسة المستقليف  ؿ على حدة.
ودلػػت النتػػائج علػػى وجػػود  ػػروؽ دالػػة إحصػػائًيا  ػػح متوسػػطات حػػؿ الم ػػ بلت االسػػتداللية 

مػنخفض( لصػالح المسػتوى  -متوسػط  -راجعة الختبلؼ مستويات ميارات ما ورا  المعر ة )مرتفع 
عميػػػػػؽ  -متوسػػػػػط  -العميػػػػػؽ، وأخػػػػػرى راجعػػػػػة الخػػػػػتبلؼ مسػػػػػتويات تجييػػػػػز المعلومػػػػػات )سػػػػػطحح 

× لعميػؽ. ووجػود أثػر داؿ لتفاعػؿ )مسػتويات: ميػارات مػا ورا  المعر ػة سيمانتح( لصالح المسػتوى ا
 المرتفع(.× ( على حؿ الم  بلت االستداللية لصالح )المستوى العميؽ 3×3تجييز المعلومات( )
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 :(2006دراسة الوطبان ) -16
ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ علػػى طبيعػػة العبلقػػة بػػيف  ػػؿ مػػف مسػػتوى  اعليػػة الػػذات 

ميػػارة تحديػػد األىػػداؼ  ت مػػا ورا  المعر ػػة التػػح تتمثػػؿ  ػػحالعامػػة )مرتفعػػة مقابػػؿ منخفضػػة( وميػػارا
  التقويـ الذاتح لدى طبلب الجامعة.والخطة وميارة التح ـ والمراقبة وميارة 

وت ونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفح،لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة و 
( طالًبػػا مػػف طػػبلب المسػػتوييف السػػابع والثػػامف  ػػح قسػػمح اللغػػة العربيػػة واللغػػة اإلنجليزيػػة  ػػح 299)

  لية العلـو العربية واالجتماعية  ح جامعة القصيـ. 
األوؿ لقياس ميػارات  ،تـ تطبيؽ مقياسيف على أ راد العينة ،البلزمة للدراسةلجمع البيانات و 

 لية الذاتية العامة. والخر لقياس الفاع ،ما ورا  المعر ة
وأظيرت النتائج تفوؽ الطػبلب مرتفعػح الفاعليػة الذاتيػة علػى منخفضػح الفاعليػة الذاتيػة  ػح 

 ميارة التح ـ والمراقبة، وتفوؽ الطبلب مرتفعح الفاعلية الذاتية  ح ميارة التقويـ الذاتح للتعلـ.

 :Coutinho (2006) "كاوتينيو"دراسة  -17

ال  ػػػؼ عػػػف العبلقػػػة بػػػيف الحاجػػػة إلػػػى المعر ػػػة والتف يػػػر مػػػا ورا  ىػػػد ت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى  
    المياـ العقلية  ح حؿ الم  بلت.المعر ح، وأدا

ت ونػػػت عينػػػة حيػػػث المػػػنيج الوصػػػفح التحليلػػػح،  الباحػػػثاسػػػتخدـ وتحقيقًػػػا ألىػػػداؼ الدراسػػػة 
  عًيا  ح إحدى الجامعات األمري ية.( طالًبا جام003الدراسة مف )

اسػػتخدـ الباحثػػاف ثبلثػػة مقػػاييس لل  ػػؼ عػػف مسػػتوى الحاجػػة إلػػى المعر ػػة  ولجمػػع البيانػػات
 حؿ الم  بلت  لدى عينة الدراسة.  حوالتف ير ما ورا  المعر ح، وأدا  المياـ العقلية  

وأ ػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى وجػػود عبلقػػة طرديػػة بػػيف الحاجػػة إلػػى المعر ػػة والتف يػػر مػػا ورا  
هللدا  المياـ العقلية  ػح حػؿ الم ػ بلت، للتنبؤ ب اً ميم ر ة  انت عامبلً المعر ح، وأف الحاجة إلى المع

 وأف الطلبة أظيروا حاجة مرتفعة إلى المعر ة  ح أدا  المياـ المرتبطة بالتف ير ما ورا  المعر ح.

  :Fang (2005) "فانج"دراسة  -18

معر ػػة وبػػيف  فػػا ة ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػح معر ػػة العبلقػػة بػػيف ميػػارات الػػوعح بمػػا ورا  ال
  أسلوب االستماع.

ت ونػػت العينػػة مػػف ، حيػػث  ػػبو التجريبػػحالمػػنيج الباحػػث تحقيقًػػا ألىػػداؼ الدراسػػة اسػػتخدـ و 
( 21طبلب السنة الثانية ب لية العلػوـ واليندسػة، قسػموا ع ػوائيًا إلػى مجموعػة تجريبيػة ت ونػت مػف )

( طالبػًا وطالبػة 15ضػابطة ت ونػت مػف )طالبًا وطالبة تـ تدريبيـ على أسلوب االستماع، ومجموعة 
 لـ تتلؽ أي تدريبات. 
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 & Carter, Bishop)التعلـ مف إعدادقائمة أساليب  استخدميا الباحثالتح ومف األدوات 

Kravits ) ما ورا  المعر ة مف إعداد الباحث.واستبياف الوعى ب  
بمػا ورا  المعر ػة  وجود  روؽ ذات داللة إحصائية  ح ميارات الوعحوتوصلت الدراسة إلى 
لىنتيجة  فا ة أسلوب االستما زيػادة الفيػـ االسػتماعح لمػواد  ع وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية، وا 

 استخداـ ميارات ما ورا  المعر ة.التعلـ، نتيجة 

 :Coutinho & Hastings & Britt(2005) "وبريت يو وىاستنجزكاوتين"دراسة  -19
العبلقة بيف ما ورا  المعر ة والحاجػة إلػى المعر ػة واسػتخداـ ىد ت الدراسة إلى ال  ؼ عف  

التوضيحات  ح أثنا  حؿ الم ػ بلت لػدى عينتػيف مػف طلبػة الب ػالوريوس  ػح جامعػة  ػماؿ إلينػويز 
(Northern Illinois University ح أمري  )ا 

األولػى  المػنيج الوصػفح، وت ونػت عينػة التجربػةالبػاحثوف اسػتخدـ وتحقيًقا ألىداؼ الدارسة 
،  ػح حػيف ت ونػت عينػة التجربػة الثانيػة مػف ( طالبػةً 001( طالًبػا و)099( م ػارً ا مػنيـ )933مف )

 ( طالبًة.50( طالًبا و)42ا منيـ )( م ار ً 041)
ولجمػػػع البيانػػػات واختبػػػار صػػػحة الفػػػروض أخضػػػعت عينػػػة الدراسػػػة لثبلثػػػة مقػػػاييس مقيػػػاس 

 يمة.ومقياس أدا  المَ  را  المعر ة،الحاجة إلى المعر ة، ومقياس ما و 
يمػػػة ب ػػػ ؿ أ ضػػػؿ  لمػػػا زادت قػػػدروف أدا ىػػػـ  ػػػح المَ وأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة أف الطلبػػػة يُ 

خبرتيـ بيذه الميمة، وأف الطلبة يقدموف تقديًرا أ ضؿ ألدائيـ  ح الميمة التح  انوا أ ثر نجاًحا  ػح 
 ػػػػة  ػػػػانوا أ ثػػػػر بحثًػػػػا عػػػػف إنجازىػػػػا، وأف الطلبػػػػة ذوي المسػػػػتويات المرتفعػػػػة مػػػػف الحاجػػػػة إلػػػػى المعر 

ظير التوضيحات حوؿ الميمة مف الطلبة ذوي المستويات المنخفضة مف الحاجة إلى المعر ة، ولـ تُ 
النتػػائج وجػػود اخػػتبلؼ مػػف حيػػث البحػػث عػػف توضػػيحات حػػوؿ الميمػػة بػػيف الطلبػػة ذوي المسػػتويات 

ئج وجػػود  ػػروؽ  ػػح أدا  المرتفعػػة والمنخفضػػة علػػى مقيػػاس مػػا ورا  المعر ػػة، وأخيػػًرا، أظيػػرت النتػػا
ة مػػع يمػػات الدراسػػة المختلفػػة لصػػالح الطلبػػة ذوي المسػػتوى المرتفػػع مػػف الحاجػػة إلػػى المعر ػػة مقارنػػمَ 

 .الطلبة ذوي المستوى المنخفض

  Kim (2005:) "كيم"دراسة  -20
ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التحقػػؽ مػػف تػػهللثير التف يػػر التػػهللملح علػػى أدا  الطػػبلب والػػوعى بمػػا 

المعر ة، و حص الفروؽ  ح أدا  الطػبلب والػوعح بمػا ورا  المعر ػة مػف خػبلؿ مسػتوي التف يػر ورا  
 التهللملح لدييـ، ومدي إدراؾ الطبلب ألداة  التف ير التهللملح عند استخداميا.

وتطلػػب ذلػػؾ إجػػرا  دراسػػتيف،  وتحقيقًػػا ألىػػداؼ الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػح،
( طالبًا وطالبة مسجليف بمسػاؽ تنظػيـ األعمػاؿ الزراعيػة 43ت العينة مف )و ح الدراسة األولح ت ون
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 والتػػح( طالبػػًا وطالبػػة 33بجامعػػة النػػد جرانػػت بهللمري ػػا قسػػموا إلػػى مجمػػوعتيف، مجموعػػة المعالجػػة )
طالبًا وطالبة لػـ ( 11تدربت على استخداـ أداة التف ير التفاعلح لمدة أسبوعيف، ومجموعة المقارنة )

( طالبػػػًا وطالبػػػة مسػػػجليف بمسػػػاؽ 013والدراسػػػة الثانيػػػة ت ونػػػت العينػػػة  ييػػػا مػػػف ) دريب،تتلػػػؽ أي تػػػ
( طالبػًا وطالبػة تػدربت علػى اسػتخداـ أداة 40اإلحصا ، قسموا إلى مجموعتيف، مجموعة المعالجػة )
عمػا  لبًا وطالبة طلب منيـ  تابػة مقالػة( طا33التف ير التفاعلح لمدة أسبوعيف، ومجموعة المقارنة )

 تعلموه بدوف التدريب على األداة.
تحسػف ميػػارة الػػوعح بمػا ورا  المعر ػػة بداللػػة  ومػف أىػػـ النتػائج التػػح توصػػلت إلييػا الدراسػػة،

 ن اط التف ير التهللملح.ل إحصائية نتيجةً 

 )الدراسات المتعمقة بميارات ما وراء المعرفة(:تعقيب عمى دراسات المحور الثاني 
ميػػػارات مػػػا ورا  المعر ػػػة لخػػػص الباحػػػث النقػػػاط ب المتعلقػػػةمػػػف العػػػرض السػػػابؽ للدراسػػػات 

 التالية:
 بالنسبة لألىداف:

ثػػر أىػد ت ىػذه الدراسػػات إلػى دراسػػة ميػارات مػا ورا  المعر ػػة، وعبلقتيػا بمتغيػػرات أخػرى، و 
 بعض المتغيرات على ميارات ما ورا  المعر ة، وأثرىا على متغيرات أخرى  ما يلح:

 بعض الدراسات إلى التعرؼ على مستوى الحاجة إلى المعر ة والتف ير ما ورا  المعر ػح،  ىد ت
 (9111بريت،(، ودراسة ) اويتينو وىاستنجز و 9100مل،  مثؿ دراسة )الحموري وأبو

  ،بعض الدراسات تناولت درجة ا تساب ميارات التف ير  وؽ المعر ح وعبلقتو بمتغيػرات الجػنس
 الجػراح)(، ودراسػة 9109وآخػروف،  سنة الدراسػة مثػؿ دراسػة )الخوالػدةو  ،والتخصص األ اديمح

دراسػػػات بعػػػض ال(،  ػػػح حػػػيف تناولػػػت 9115(، ودراسػػػة )الربابعػػػة وآخػػػروف، 9100، وعبيػػػدات
 .( 9115، أوزسو وأتمافدراسة )  تحسيف التحصيؿ األ اديمح مثؿ اً واحد اً متغير 

  دراسػػػة تنميػػػة ميػػػارات مػػػا ورا  المعر ػػػةبعػػػض الدراسػػػات تناولػػػت أثػػػر بعػػػض المتغيػػػرات علػػػى  ،
)عبػػػػاس ( تناولػػػػت أثػػػػر برنػػػػامج تػػػػدريبح مسػػػػتند إلػػػى نظريػػػػة تريػػػػز، أمػػػػا دراسػػػػة 9109)الخيػػػاط، 
،  يمػػػػا تناولػػػػت دراسػػػػة )أبػػػػو السػػػػعود، ( تناولػػػػت أثػػػػر تطػػػػوير بعػػػػض المقػػػػررات9101وواصػػػػؼ، 

وسػائؿ الفائقػة، علػى (  اعلية ال9113 ،( أثر تطوير برنامج تقنح، وتناولت دراسة )السيد9115
 ا تساب ميارات ما ورا  المعر ة.

  علػى  اعليػة برنػامج تػدريبح لميػارات مػا ورا  المعر ػة علػى  ؼإلػى التعػر ىد ت بعض الدراسػات
تػهللثير وبعضػيا إلػى التعػرؼ علػى ( 9113األخرى  دراسة )العلػواف والغػزو،  التف يرتنمية انواع 

علػػػى حػػػؿ الم ػػػ بلت االسػػػتداللية  دراسػػػة )علػػػح، اخػػػتبلؼ مسػػػتويات ميػػػارات مػػػا ورا  المعر ػػػة 
9112). 
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  ىد ت بعض الدراسات إلػى دراسػة العبلقػة بػيف ميػارات مػا ورا  المعر ػة وأسػاليب الػتعلـ  دراسػة
( التػػح تناولػػت العبلقػػة بػػيف ميػػارات الػػوعح بمػػا ورا  9111 ػػانج، (، ودراسػػة )9101)زمزمػػح، 

 تناولػػػت  (9112(، ) ػػػاوتينيو، 9112، وطبػػػافال)المعر ػػػة وبػػػيف  فػػػا ة أسػػػلوب االسػػػتماع، أمػػػا 
 العبلقة بيف مستوى  اعلية الذات العامة وميارات ما ورا  المعر ة.

   ىػػػػد ت بعػػػػض الدراسػػػػات إلػػػػى التعػػػػرؼ علػػػػى ميػػػػارات التف يػػػػر مػػػػا ورا  المعر ػػػػح لػػػػدى معلمػػػػح
 .(9101الموىوبيف، ومستوى أدا ىـ ليا،  دراسة )الس ا ر، 

 المعر ػػة المتضػػمنة  ػػح ال تػػب أو   را  تحليػػؿ لميػػارات مػػا وراوىػػد ت بعػػض الدراسػػات إلػػى إجػػ
 (.9114(، ودراسة )الزعبح: 9115األسئلة، أو التح يستخدميا المعلموف مثؿ دراسة )حجو: 

 بالنسبة لعينة الدراسة:
ىػػػدؼ الدراسػػػة ولخػػػػص الباحػػػث عينػػػات الدراسػػػة المختػػػارة  ػػػػح اختلفػػػت العينػػػات بػػػاختبلؼ 

 يلح:الدراسات السابقة  ما 
 دراسػػة و ( 9101دراسػػة )السػػ ا ر،   ػػح بعػػض الدراسػػات  انػػت عينػػة الدراسػػة مػػف المعلمػػيف مثػػؿ

 (.9114)الزعبح، 

 (، 9109)الخيػػاط،   ػػح بعػػض الدراسػػات  انػػت عينػػة الدراسػػة مػػف طلبػػة الجامعػػات مثػػؿ دراسػػة
ودراسػػػة )زمزمػػػػح،  (،9100(، ودراسػػػة )الحمػػػوري وأبػػػػومل، 9100)الجػػػراح وعبيػػػػدات،  ودراسػػػة
(، ودراسػػة )السػػيد، 9113ودراسػػة )العلػػواف والغػػزو، (، 9115ودراسػػة )أوزسػػو وأتمػػاف،  (،9101
 ،(9112 ػػػػاوتينيو، (، ودراسػػػػة )9112(، ودراسػػػػة )الوطبػػػػاف، 9112(، ودراسػػػػة )علػػػػح، 9113

 .(9111 انج، ودراسة )

  الخوالػػػدة و ػػػح بعػػػض الدراسػػػات  انػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف طلبػػػة المرحلػػػة الثانويػػػة مثػػػؿ دراسػػػة(
(، ودراسػػػػة 9115أو طلبػػػػة المرحلػػػػة األساسػػػػية مثػػػػؿ دراسػػػػة )أبػػػػو السػػػػعود، (، 9109، والربابعػػػػة

 (.9115)الربابعة وآخروف، 

  ػػح بعػػض الدراسػػات  انػػت عينػػة الدراسػػة مػػف المقػػررات وطلبػػة الجامعػػات مثػػؿ دراسػػة )عبػػاس 
 .(9115(، وبعضيا أسئلة بعض المقررات مثؿ دراسة )حجو، 9101وواصؼ، 

 بالنسبة ألدوات الدراسة:
  اختبػػار ميػػارات  ومنيػػاليػػدؼ الدراسػػة،  تبًعػػاتنوعػػت األدوات المسػػتخدمة  ػػح الدراسػػات السػػابقة

( للتف يػػػر الناقػػػد، Glaswr Wastonالتف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح، واختبػػػار تحصػػػيلح، واختبػػػار )
 ميػارات ياسومق ( الت خيصح القرائح لستانفورد،SDRTواختبار ) واختبار التحويؿ الج طلح،
ومقياس ال  ؼ عف مستوى الحاجة إلى المعر ػة، ومقيػاس لمسػتويات التف ير ما ورا  المعر ح، 
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 تجييػػػز المعلومػػػات، ومقيػػػاس ال فػػػا ة الذاتيػػػة العلميػػػة، ومقيػػػاس لقيػػػاس الفاعليػػػة الذاتيػػػة العامػػػة،
لمحتػوى لميػارات وأداة تحليػؿ ا واستبياف أساليب التعلـ لطبلب الجامعػة، وأداة التف يػر التفػاعلح،

 ما ورا  المعر ة، وأداة مبلحظة.
  الخيػػػاط،  (، ودراسػػػة9109وأخػػػروف )الخوالػػػدةاسػػػتخدمت أداًة واحػػػدة  دراسػػػة  تالدراسػػػابعػػػض(

، (9100الحمػػػػوري وأبػػػػومل، (، وبعضػػػػيا أداتػػػػيف  دراسػػػػة )9100جػػػػراح وعبيػػػػدات، لا) (9109
 (.9112)علح، (، وبعضيا ثبلث أدوات  دراسة 9101ودراسة )عباس وواصؼ، 

 بالنسبة لمنيج الدراسة:
  المنيج السائد  ح الدراسات السابقة والتح اىتمت بميارات ما ورا  المعر ػة ىػو المػنيج الوصػفح

 لمناسبتو ألىداؼ الدراسات وطبيعتيا.
  اسػػػػتخدمت بعػػػػض الدراسػػػػات المػػػػنيج التجريبػػػػح إلػػػػى جانػػػػب المػػػػنيج الوصػػػػفح  دراسػػػػة )عبػػػػاس

 (.9113(، ودراسة )السيد، 9115السعود،  (، ودراسة )أبو9101وواصؼ، 
  ودراسػػػة )أوزسػػػو (، 9109)الخيػػػاط، اسػػػتخدمت بعػػػض الدراسػػػات المػػػنيج التجريبػػػح مثػػػؿ دراسػػػة

 (.9111 انج، (، ودراسة )9113)العلواف والغزو، ودراسة ، (9115وأتماف، 

 بالنسبة لنتائج الدراسات السابقة:
المعر ػػح   ػػوؽتوصػػلت الدراسػػات السػػابقة إلػػى العديػػد مػػف النتػػائج التػػح بينػػت أىميػػة التف يػػر  

 وعبلقتو بغيره مف المتغيرات تهللثيًرا وتهللثًرا  ما يلح:
  بػدرجات متفاوتػة، ولميػارات مػا ورا    ػوؽ المعر ػحي تسب طلبة مرحلة الثانوية ميػارات التف يػر

 (.9109)الخوالدة ووآخروف، التحصيؿ  ما  ح دراسة المعر ة أثر على 

 ػػػػح  دراسػػػػة )الجػػػػراح مػػػػف ميػػػػارات التف يػػػػر  ػػػػوؽ المعر  يتمتػػػػع طلبػػػػة الجامعػػػػات بمسػػػػتوى مرتفػػػػع 
علػػػى   ػػػوؽ المعر ػػػح ( وتتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة الخوالػػػدة علػػػى أثػػػر ميػػػارات التف يػػػر9101وعبيػػػدات، 
 .التحصيؿ

  مسػػتوى الحاجػػة  بينمػػا ػػح مرتفػػع لػػدى طلبػػة الجامعػػات، مسػػتوى الحاجػػة إلػػى التف يػػر  ػػوؽ المعر
طرديػة بػيف مسػتوى الحاجػة للمعر ػة والحاجػة للتف يػر  ة، ويوجد عبلقلدييـ للمعر ة  اف متوسًطا

 (.9100مل،   دراسة )الحموري وأبو لدييـ،  وؽ المعر ح

  وجػػود أثػػر لتطػػوير بعػػض المقػػررات والبػػرامج التدريبيػػة والتقنيػػة المختلفػػة والوسػػائؿ الفائقػػة علػػى
ودراسة  ،(9109 ما  ح دراسة )لخياط،  ،ما ورا  المعر ة وأنماط التف ير األخرىتنمية ميارات 

(، ودراسػػة 9113ودراسػػة )السػػيد،  ،(9115ودراسػػة )أبػػو السػػعود،  ،(9101)عبػػاس وواصػػؼ،  
 .(9113)العلواف والغزو، 
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 توصػػلت بعػػض الدراسػػات إلػػى وجػػود عبلقػػة بػػيف ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح وال فػػا ة الذاتيػػة 
والفاعليػػػة الذاتيػػػة العامػػػة  دراسػػػة  ،(9115، وآخػػػروف العلميػػػة لصػػػالح الػػػذ ور  دراسػػػة )الربابعػػػة

، وحػػػؿ الم ػػػ بلت االسػػػتداللية (9101(، وأسػػػاليب الػػػتعلـ  دراسػػػة )زمزمػػػح، 9112)الوطبػػػاف، 
ودلت النتائج على وجود أثر داؿ لتفاعؿ مستويات  ،(9112وتجييز المعلومات  دراسة )علح، 

 ،لمعر ػة وتجييػز المعلومػات علػى حػؿ الم ػ بلت االسػتداللية لصػالح المسػتوى العميػؽا  ما ورا
 وىذا يدؿ على أف ميارات ما ورا  المعر ة ذات مستوى عاؿ مف التف ير.

  ػح  تختلفػاو  ،المعر ة تختلؼ بػاختبلؼ العمػر  على أف ميارات ما وراالسابقة اتفقت الدراسات 
)العلػػػواف  مػػػا  ػػػح دراسػػػة  المعر ػػػة  علػػػى ميػػػارات مػػػا وراثػػػر الجػػػنس أو ال ليػػػة أو التخصػػػص أ

 .(9113والغزو، 

  المعر ػػػػح وىػػػػح  ؽأظيػػػرت بعػػػػض النتػػػائج أف المعلمػػػػيف يسػػػتخدموف بعػػػػض ميػػػارات التف يػػػػر  ػػػو
(،  ػػػػػح حػػػػػيف بينػػػػػت دراسػػػػػة 9114التخطػػػػػيط والمراقبػػػػػة والضػػػػػبط والتقػػػػػويـ،  دراسػػػػػة )الزعبػػػػػح، 

علمػػػػيف متوسػػػػط  ػػػػح الميػػػػارات  ػػػػح لػػػػدى المسػػػػط التف يػػػػر  ػػػػوؽ المعر ( أف متو 9101)السػػػػ ا ر، 
 الثبلث.

  أظيرت بعػض النتػائج علػى تضػمف بعػض ميػارات مػا ورا  المعر ػة  ػح ال تػب المدرسػية   تػب
 .(9115، متوازف  دراسة )حجو رالت نولوجيا بنسبة ضئيلة وتوزعيا ب  ؿ ةي

 لبػػراىيف واألدلػػة بينػت بعػػض الدراسػػات أف ميػػارات مػا ورا  المعر ػػة يم ػػف التنبػػؤ بيػا مػػف خػػبلؿ ا
 .(9101 ما  ح دراسة )زمزمح،  واألسلوب االستراتيجح واألسلوب السطحح  ح التعلـ

ميوارات التفكيور ب عمقوةتمأوجو الشبو واالختالف بوين الدراسوة الحاليوة والدراسوات السوابقة ال
 :فوق المعرفي

 جمعػػت بػػيف ىػػدؼ دراسػػة  ل نيػػاو  ،خػػرىالدراسػػات األ الدراسػػة  ػػح اليػػدؼ مػػع بعػػضىػػذه  اتفقػػت
 وؽ (، حيث ىد ت إلى التعرؼ على ميارات التف ير 9115( ودراسة )حجو، 9109)الخوالدة، 
 المتضمنة  ح محتوى منياج علـو الصؼ العا ر، ومدى ا تساب الطلبة ليا.المعر ح 

 وطلبػة  علػـو الصػؼ العا ػر بجزأيػومحتػوى منيػاج عينتيف ىما بيف   ما جمعت الدراسة الحالية
 الصؼ العا ر.

  مػػا ورا  التف يػػر اسػػتخدمت الدراسػػة الحاليػػة أداتػػيف ىمػػا أداة تحليػػؿ المحتػػوى، واختبػػار ميػػارات
 .المعر ح

 .استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفح لمناسبتو لطبيعة الدراسة وأىدا يا 
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 المعرفي:المتعمقة بميارات التفكير فوق الدراسة من الدراسات السابقة  واستفادت ىذه 
 .اختيار موضوع الدراسة وىد يا وصياةة م  لة الدراسة 
  .تحديد حدود الم  لة و روضيا وأىميتيا 
 .اختيار منيج الدراسة 
 .تنفيذ اجرا ات وخطوات الدراسة 
   بنا  قائمة ميارات التف ير ما ورا  المعر ح، وبنا  اختبػار ميػارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح، وبنػا

 أداة التحليؿ.
  وطريقة استخداميا.اختيار المعالجات اإلحصائية 

 :استراتيجيات ما وراء المعرفةب المتعمقةالدراسات ثانًيا: 
 :(2012دراسة الديب ) -1

ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معر ػػة  اعليػػة اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح تعػػديؿ التصػػورات  
 األساسح.ية لدى طلبة الصؼ التاسع البديلة للمفاىيـ العلم

وقد اتبػع الباحػث المػنيج  ػبو التجريبػح، حيػث تػـ اختيػار عينػة الدراسػة مػف طػبلب الصػؼ 
( طالًبػػػا، وتػػػـ 21التاسػػػع األساسػػػح  ػػػح مدرسػػػة ذ ػػػور المغػػػازي اإلعداديػػػة لبلجئػػػيف، وبلػػػ  عػػػددىا )

 يا إلى مجموعتيف، تجريبية وضابطة.تقسيم
صػورات البديلػة ودليػؿ للمعلػـ، وبعػػد ولتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة تػـ إعػداد اختبػػار لت ػخيص الت

وعتح الدراسػػػػة التجريبيػػػػة التهلل ػػػػد مػػػػف صػػػػدقيا وثباتيػػػػا تػػػػـ تطبيػػػػؽ االختبػػػػار قبلًيػػػػا وبعػػػػدًيا علػػػػى مجمػػػػ
 .والضابطة
لػى وجػود   وقد أظيرت النتائج إلى  يوع التصورات البديلة لدى عينة الدراسة بنسػبة  بيػرة، وا 

الضػابطة والتجريبيػة  ػح التطبيػؽ البعػدي الختبػار  روؽ دالة إحصائية بػيف متوسػطات المجمػوعتيف 
التصورات البديلة لصالح المجموعة التجريبية، و ذلؾ لمرتفعح التحصيؿ ومنخفضػح التحصػيؿ بػيف 

لى وجود  ػروؽ بػيف متوسػط المجموعػة التجريبيػة  ػح  اتالمجموعتيف لصالح المجموعة التجريبية، وا 
 لتطبيؽ البعدي والتطبيؽ التتبعح.ا

لدراسػػة بضػػرورة اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات حديثػػة لتعػػديؿ التصػػورات البديلػػة للمفػػاىيـ وأوصػػت ا
العلميػػة لػػدى الطػػبلب، وعقػػد ور ػػات عمػػؿ للمعلمػػيف  لتػػدريبيـ علػػى  يفيػػة التعػػرؼ علػػى التصػػورات 

 البديلة و يفية تعديليا.
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 (:2011دراسة عواد واليداوي ) -2
طلبػػػة  لػػػدى المعر ػػػة  ػػػح التحصػػػيؿ واالتجػػػاهىػػػد ت إلػػػى معر ػػػة أثػػػر اسػػػتراتيجيات مػػػا ورا  

  ذي قار. الرياضيات  ح جامعة المرحلة الثالثة قسـ
( طالًبػػػػا 50عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ) تت ونػػػػواسػػػػتخدمت الباحثتػػػػاف المػػػػنيج  التجريبػػػػح، حيػػػػث 

( طالًبػػا 25( طالًبػػا وطالبػػًة وعػػدد المجموعػػة الضػػابطة )25وطالبػػًة، بلػػ  عػػدد المجموعػػة التجريبيػػة )
، وقد  ا هللت الباحثتاف بينيمػا  ػح متغيػر العمػر الزمنػح للطلبػة والتحصػيؿ السػابؽ، والمسػتوى وطالبةً 

 التعليمح لآلبا  والمستوى التعليمح لؤلميات. 
(  قػػػرة و ػػػاف 20أعػػػدت الباحثتػػػاف اختبػػػاًرا تحصػػػيلًيا عػػػدد  قراتػػػو )لجمػػػع البيانػػػات لتحليليػػػا و 

المح مػػػػيف. و ػػػاف االختبػػػػار ثابتًػػػا حيػػػػث  االختبػػػار صػػػادًقا بعػػػػد أف تػػػـ عرضػػػػو علػػػى مجموعػػػػة مػػػف
(. وأعػػدت الباحثتػػاف مقياًسػػا لبلتجػػاه 0.88اسػػتخدمتا طريقػػة إعػػادة االختبػػار و ػػاف معامػػؿ الثبػػات )

(  قػرة و ػذلؾ اسػتخرجتا لػو الصػدؽ الظػاىري بعرضػو علػى مجموعػة مػف المح مػيف 20يت وف مػف )
 (.0.91واستخرجتا لو الثبات بطريقة إعادة االختبار وقد بل  )

وأ ػػػارت النتػػػائج إلػػػى وجػػػود  ػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة التػػػح 
درسػت باسػتخداـ درست باستخداـ استراتيجيات ما ورا  المعر ة على أ راد المجموعة الضػابطة التػح 

 ح التحصيؿ واالتجاه. وقد أوصت الباحثتاف باستخداـ طرائؽ واستراتيجيات حديثة  الطريقة التقليدية
ومنيا استراتيجيات ما ورا  المعر ة  ح التدريس، ويم ػف لمرا ػز طرائػؽ التػدريس أف تضػمنيا ضػمف 
بػػرامج الػػدورات التػػح يقيميػػا المر ػػز ألسػػاتذة الجامعػػة، إضػػا ة إلػػى تصػػميميا الن ػػرات التػػح يصػػدرىا 

 سنوًيا  مادة جديدة يطلع علييا المعنيوف بالتدريس. المر ز

 Doganay & Ozturk (2011:) "دوني وأوزترك"دراسة  -3
ىػػد ت الدراسػػة إلػػى التحقػػؽ مػػا إذا  ػػاف معلمػػو الت نولوجيػػا الخبػػرا  يختلفػػوف عػػف المعلمػػيف  

 ةير الخبرا  وذلؾ الستخداـ استراتيجيات التدريس  وؽ المعر ح.
( 00الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج التجريبح، وت ونت عينػة الدراسػة مػف )ولتحقيؽ ىدؼ  

( 3( معلمػػيف خبػػرا ، والمجموعػػة الثانيػػة )3معلًمػػا، تػػـ اختيػػارىـ  ػػح مجمػػوعتيف، المجموعػػة األولػػى )
 معلميف ةير خبرا .

داة ولجمػػع البيانػػات اسػػتخدـ الباحثػػاف أداة المبلحظػػة ةيػػر المر بػػة )المفتوحػػة(، واسػػتخدما أ 
( سػاعة، و ػذلؾ جمػع الباحثػاف البيانػات مػف خػبلؿ تحليػؿ 51المقابلة  ػبو المر بػة بمػا يعػادؿ مػدة )

 المحتوى.
وقػػد أ ػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف المعلمػػيف الخبػػرا   ػػاف أداؤىػػـ أ ضػػؿ مػػف المعلمػػيف ةيػػر  

 الخبرا   ح استخداـ استراتيجيات التدريس  وؽ المعر ية.
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ة دمػػج المعلمػػيف ةيػػر الخبػػرا   ػػح دورات أثنػػا  الخدمػػة تقػػدـ ليػػـ وأوصػػى الباحثػػاف بضػػرور  
 استراتيجيات التدريس  وؽ المعر ح لدمجيا  ح استراتيجيات تدريسيـ.

 (:2011دراسة الوسيمي ) -4

ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ علػػى  اعليػػة اسػػتخداـ بعػػض اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة 
وتنميػػة ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة والتف يػػر المر ػػب لػػدى تبلميػػذ   ػػح التحصػػيؿ المعر ػػح لمػػادة العلػػوـ

 .الصؼ الثانح اإلعدادي
وت ونػت عينػة  ،واستخداـ الباحث  بًل مف المػنيج الوصػفح التحليلػح والمػنيج  ػبو التجريبػح

( طالًبػػػػا مػػػف طلبػػػػة الصػػػؼ الثػػػػانح اإلعػػػدادي بمحا ظػػػػة القػػػاىرة تػػػػـ تقسػػػيميا إلػػػػى 51الدراسػػػة مػػػف )
ا مػػػػف مدرسػػػػة روض الفػػػػرج اإلعداديػػػػة، والثانيػػػػػة ( طالًبػػػػػ01ولػػػػى تجريبيػػػػة وعػػػػددىـ )مجمػػػػوعتيف األ

 طالًبا مف مدرسة  برا اإلعدادية. (01الضابطة وعددىـ )
لمعلػػػـ واختبػػػار تحصػػػيلح  ػػػح وحػػػدتح لولتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة قػػػاـ الباحػػػث بإعػػػداد دليػػػؿ 

للتف يػػػر العلمػػػح،  تبػػػار ػػػة، واخالحر ػػػة الدوريػػػة والضػػػو  والصػػػوت، ومقيػػػاس لميػػػارات مػػػا ورا  المعر 
 .ياللتف ير االبت اري، وتهلل د مف صدقيا وثبات واختباٍر للتف ير الناقد، واختبارٍ 

درجػات تبلميػذ المجموعػة بيف متوسطات  وقد أسفرت النتائج عف وجود  روؽ دالة إحصائياً 
التجريبيػػػة  ػػػح تنميػػػة ومتوسػػػطات درجػػػات تبلميػػػذ المجموعػػػة الضػػػابطة لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة 

ميػػػارات مػػػا ورا  المعر ػػػة والتف يػػػر العلمػػػح والتف يػػػر الناقػػػد والتف يػػػر االبت ػػػاري، ودلػػػت النتػػػائج علػػػى 
 اعليػػة اسػػتخداـ اسػػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػػة )خػػرائط التف يػػػر وخػػرائط المفػػػاىيـ والعصػػؼ الػػػذىنح 

 العلمح والناقد واالبت اري. تف يروالتساؤؿ الذاتح(  ح تنمية ميارات ما ورا  المعر ة وال
تضميف مناىج العلوـ بمراحؿ التعليـ العاـ لدروس مصاةة ومعدة بضرورة وأوصت الدراسة 

و ًقا الستراتيجيات ما ورا  المعر ة المختلفة، والعمػؿ علػى دمػج ميػارات مػا ورا  المعر ػة  ػح منػاىج 
 العلـو والمواد الدراسية المختلفة بمراحؿ التعليـ العاـ.

 Kimiace & Gharibs (2009:) "كيميك وجربس" دراسة -5
ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى  حػػص العبلقػػة بػػيف اسػػتراتيجيات الػػتعلـ المعر يػػة ومػػا ورا  المعر ػػة 

  .وبيف أساليب العزو الداخلية والخارجية
بالمرحلػػػة  البػػػًا وطالبػػػةً ( ط340وت ونػػػت العينػػػة مػػػف ) واسػػػتخدـ الباحثػػػاف المػػػنيج الوصػػػفح،

 الثانوية.
علـ اسػػػػتبياف اسػػػػتراتيجيات الػػػػت لجمػػػػع البيانػػػػات والمعلومػػػػات تاسػػػػتخدم التػػػػح ومػػػػف األدوات

 المعر ية وما ورا  المعر ة.
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 أىـ النتائج: مفو 
وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية   ػػح اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة بػػيف ذوي العػػزو  -0

 الداخلح والخارجح لصالح ذوي العزو الداخلح.
 لـ العميؽ، واستراتيجيات التعلـ.إف استراتيجيات ما ورا  المعر ة قد أدت إلى زيادة  عالية التع -9 

 Ngozi ibe (2009:) "نوزي يب"دراسة  -6
ىػػد ت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ علػػى أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح التػػدريس  

 طبلب المرحلة الثانوية.على م ار ة وتحصيؿ 
واستخدمت الباحثة المنيج  بو التجريبح، حيث ت ونػت عينػة الدراسػة مػف ثػبلث مجموعػات  

( طالًبػػػا والثانيػػػة 35مجمػػػوعتيف تجػػػريبيتيف أجريػػػت علييمػػػا المعالجػػػة التجريبيػػػة، المجموعػػػة األولػػػى )
 ( طالًبا.34ت ونت مف )جموعة الضابطة، الموالمجموعة الثالثة وىى ( طالًبا، 33)

البلزمػػػة للدراسػػػة ولئلجابػػػة عػػػف أسػػػئلتيا  أخضػػػعت الباحثػػػة عينػػػة الدراسػػػة  ولجمػػػع البيانػػػات 
 .الختبار تحصيلح

نتائج الدراسة إلى  عالية استخداـ استراتيجيات التػدريس  ػوؽ المعر يػة  ػح تحسػيف وأ ارت   
 التحصيؿ األ اديمح للطلبة.

 (:2008دراسة الحارثي ) -7
اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية التػػػدريس التبػػػادلح  ػػػح تنميػػػة ىػػػد ت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معر ػػػة  عاليػػػة 

ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح القػػرا ة "التخطػػيط  ػػح القػػرا ة، المراقبػػة والػػتح ـ، تقػػويـ القػػرا ة" منفصػػلة 
 . ح الممل ة العربية السعودية قرا ة لدى طبلب المرحلة الثانويةومجتمعة،  ح مادة ال

( طالًبػػا مقسػػميف إلػػى 60نػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )وت و  ،واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػح
 ف إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية.مجموعتي
حقيػػؽ ىػػدؼ مػػف إعػػداده  ػػهللداة لت اً تحصػػيلي اً اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار لجمػػع البيانػػات البلزمػػة و 
 الدراسة.

إلػػػى وجػػػود  ػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف المجموعػػػة الضػػػابطة والمجموعػػػة  ت الدراسػػػةوتوصػػػل
التجريبية  ح ميارة التخطيط للقرا ة وميارة المراقبة والتح ـ  ح القرا ة لصػالح المجموعػة التجريبيػة، 
وعػػدـ وجػػػود  ػػروؽ دالػػػة إحصػػائًيا بػػػيف المجموعػػة الضػػػابطة والمجموعػػة التجريبيػػػة  ػػح ميػػػارة تقػػػويـ 

 ػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائًيا بػػػيف المجموعػػػة الضػػػابطة والمجموعػػػة التجريبيػػػة  ػػػح ميػػػارات القػػػرا ة، ووجػػػود 
( مجتمعػػػة مًعػػػػا لصػػػالح المجموعػػػػة راقبػػػػة  ػػػح القػػػػرا ة وتقػػػويـ القػػػػرا ة)التخطػػػيط للقػػػػرا ة والػػػتح ـ والم

 التجريبية.
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 :(2008دراسة الصاعدي ) -8

ما ورا  المعر ة  ح ىد ت ىذه الدراسة إلى ال  ؼ عف  اعلية استخداـ بعض استراتيجيات 
الرياضػػػيات  ػػػح تنميػػػة التف يػػػر اإلبػػػداعح والتحصػػػيؿ لػػػدى الطالبػػػات المتفوقػػػات والعاديػػػات بالصػػػؼ 

 .بم ة الم رمة بالمدرسة المتوسطة السابعة ع ر الثانح المتوسط

وتحقيًقا ليدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المػنيج التجريبػح  حيػث ت ونػت عينػة الدراسػة مػف 
الثانح المتوسط، وقد تـ تقسيـ عينػة الدراسػة  الطالبات المتفوقات والعاديات بالصؼ ( طالبة مف21)

 ( طالبة.31( طالبة، وضابطة )31إلى مجموعتيف تجريبية )
 مػف إعػدادوقد أخضعت عينة الدراسة الختبار تورانس للتف ير اإلبداعح، واختبار تحصػيلح 

 الباحثة قبؿ وبعد تنفيذ التجربة.
درجػػات طالبػػات  متوسػػطات إلػػى وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف وتوصػػلت الدراسػػة

 :المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة  ح
 -واألصػػػػػالة  -المرونػػػػػة  -التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي لمقيػػػػػاس التف يػػػػػر اإلبػػػػػداعح ومحػػػػػاوره )الطبلقػػػػػة  -0

 التفاصيؿ( لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
 -واألصػػػػػالة  -المرونػػػػػة  -ر اإلبػػػػػداعح ومحػػػػػاوره )الطبلقػػػػػة التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي لمقيػػػػػاس التف يػػػػػ -9

 التفاصيؿ( لصالح الطالبات المتفوقات.
اختبػػػػار التحصػػػػيؿ ال لػػػػح ومسػػػػتوياتو )األدنػػػػى، الوسػػػػيط، األعلػػػػى( لصػػػػالح طالبػػػػات المجموعػػػػة  -3

 التجريبية.
لصػػػالح  التطبيػػػؽ البعػػػدي  ػػػح اختبػػػار التحصػػػيؿ ال لػػػح ومسػػػتوياتو )األدنػػػى، الوسػػػيط، األعلػػػى( -0

 الطالبات المتفوقات.

 :(2008قشطة )دراسة  -9

ىد ت ىذه الدراسة إلى معر ة أثر توظيؼ استراتيجيات ما ورا  المعر ة على تنمية المفاىيـ  
 ى طلبة الصؼ الخامس األساسح بغزة.العلمية والميارات الحياتية بالعلـو لد
حيػػث تػػـ اختيػػار عينػػة اتبػػع الباحػػث المػػنيج الوصػػفح والتجريبػػح، ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة 

الدراسة مف طبلب الصػؼ الخػامس األساسػح  ػح مدرسػة ذ ػور جباليػا االبتدائيػة "ب" لبلجئػيف وبلػ  
 ميا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة.( طالًبا، تـ تقسي30عددىا )

يػػػة والميػػارات الحياتيػػػة، إعػػػداد قائمػػة بالمفػػاىيـ العلمقػػاـ الباحػػث بلتحليليػػػا ولجمػػع البيانػػات 
للمعلػـ، وبعػد التحقػؽ مػف صػدؽ وثبػات  للميارات الحياتيػة، ودليػؿٍ  للمفاىيـ العلمية، واختبارٍ  واختبارٍ 

قبلًيا للتهلل د مف ت ا ؤ المجموعتيف، وبعدًيا للتعرؼ علػى داللػة  ،ات الدراسة، تـ تطبيؽ االختباريفأدو 
 .الفروؽ بيف متوسطات درجات الطبلب  ح المجموعتيف
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 ػػروؽ دالػػة إحصػػائًيا بػػيف متوسػػط درجػػات طػػبلب المجموعػػة وتوصػػلت الدراسػػة إلػػى وجػػود 
التجريبيػػػة ومتوسػػػط درجػػػات أقػػػرانيـ  ػػػح المجموعػػػة الضػػػابطة  ػػػح اختبػػػار المفػػػاىيـ العلميػػػة واختبػػػار 
الميػػػػػارات الحياتيػػػػػة لصػػػػػالح المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة، وأوصػػػػػت الدراسػػػػػة بضػػػػػرورة ممارسػػػػػة الطػػػػػبلب 

مػػيف علػػى اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة قبػػؿ السػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة، وتػػدريب المعل
 وأثنا  الخدمة  لتنمية المفاىيـ العلمية والميارات الحياتية.

 :(2008دراسة الوىابة ) -10
إلػػى بحػػث أثػػر اسػػتخداـ االسػػتراتيجيات  ػػوؽ المعر يػػة  ػػح التحصػػيؿ الدراسػػح لوحػػدة  ىػػد ت 

 لدى طالبات الصؼ الثانح المتوسط.الحر ة مف مادة العلوـ، وتنمية التف ير الناقد 
( طالبػػػة، تػػػـ 44واسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيج التجريبػػػح، حيػػػث ت ونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )
ت إلػػى مجمػػوعتيف اختيارىػػا ب ػػ ؿ ع ػػوائح مػػف مػػدارس محا ظػػة خمػػيس م ػػيط، تػػـ تقسػػيـ الطالبػػا

 ػػح  ػػؿ مجموعػػة، وقػػد درسػػت طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة  ( طالبػػةً 00بواقػػع ) )تجريبيػػة وضػػابطة(
 -التف يػػػػػر بصػػػػػوت مرتفػػػػػع  - الوحػػػػػدة باسػػػػػتخداـ اسػػػػػتراتيجيات مػػػػػا ورا  المعر ػػػػػة )التسػػػػػاؤؿ الػػػػػذاتح

 بالطريقة المعتادة. االوحدة ذاتي درست، والمجموعة الضابطة (النمذجة
اريف مػف إعػداد الباحثػة ىمػا خضػعت عينػة الدراسػة الختبػلدراسػة أُ ل ولجمع البيانات البلزمػة  

 قبلًيا وبعدًيا. داتافلتف ير الناقد. وقد طبقت األاختبار تحصيلح  ح وحدة الحر ة، واختبار ا
 :وأسفرت النتائج عف 

( بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طالبػػػات α ≤ 1.11وجػػػود  ػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائًيا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة ) -
المجموعة التجريبية  ح التطبيقػيف القبلػح والبعػدي لبلختبػار التحصػيلح واختبػار التف يػر الناقػد وذلػؾ 

 لصالح التطبيؽ البعدي.
وجود  روؽ دالة إحصائًيا  ح التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيلح واختبار التف يػر الناقػد لصػالح  -

 .المجموعة التجريبية
علػػى  ػػؿ مػػف التحصػػيؿ الدراسػػح والتف يػػر الناقػػد لػػدى طالبػػات المجموعػػة الحجػػـ وجػػود أثػػر  بيػػر  -

 التجريبية.

 (:2007دراسة نشوان ) -11
ىد ت الدراسة إلى معر ة  اعلية استخداـ استراتيجيات ما ورا  المعر ػة  ػح تػدريس ال يميػا  

 فلسطيف.ببة الصؼ العا ر األساسح العضوية على التحصيؿ وعمليات العلـ لطل
مػف مدرسػة  طالًبػا( 38) المنيج التجريبػح حيػث اختػار ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث

مػػف مدرسػػة بيػػت حػػانوف  مجموعػػة  طالبػػةً ( 35ىايػػؿ بػػف عبػػد الحميػػد للبنػػيف  مجموعػػة ضػػابطة و)
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أعد دلػيبًل للمعلػـ ٚ واألل ينيات(تجريبية، واختار وحدة ال يميا  العضوية  ح الجز  الثانح )األل انات 
  للوحدة. ودليبًل للطالب

لعمليػػات العلػػـ بعػػد أف تهلل ػػد مػػف  اواختبػػارً  اختبػػاًرا تحصػػيلًياالباحػػث  طبػػؽلجمػػع المعلومػػات و 
 على عينة الدراسة قبلًيا وبعدًيا. يماييما وثباتيصدق

  التالية: نتائجإلى ال الدراسة أ ارتو 
المجموعػػة الضػػابطة لمسػػتوى التػػذ ر  درجػػات بػػيف متوسػػطاتات داللػػة إحصػػائية وجػػود  ػػروؽ ذ -

والفيػػػـ والتطبيػػػؽ  ػػػح االختبػػػار التحصػػػيلح قبػػػؿ وبعػػػد دراسػػػة الوحػػػدة ولصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدي 
مقػػدار و ػػاف  ،ؿ والتر يػػب والتقػػويـ(عػػدـ وجػػود  ػػروؽ عنػػد المسػػتويات العليػػا )التحليػػ، و لبلختبػػار

  .احجـ تهللثير الطريقة التقليدية صغيرً 
( بػػػػيف متوسػػػطات درجػػػػات طلبػػػػة α ≤ 0201وجػػػود  ػػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػتوى ) -

المجموعة التجريبية قبؿ دراسة الوحدة وبعد دراسػتيا باسػتخداـ اسػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة  ػح 
 . حجـ التهللثير  اف  بيًرا دارقم ما أف  ،جميع أبعاد االختبار التحصيلح لصالح التطبيؽ البعدي
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ىد ت ىذه الدراسة إلى معر ة أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة  ػح تنميػة التف يػر 
  اإلعدادي  ح وحدة المادة والطاقة.العلمح واالتجاه نحو مادة العلـو لدى تبلميذ الصؼ األوؿ 

اقتصػرت الدراسػة علػى بحػث واتبعت الباحثة المنيج الوصػفح التحليلػح والمػنيج التجريبػح، و 
( 40)عػددىا  اعلية إحدى استراتيجيات ما ورا  المعر ة وىح إستراتيجية التساؤؿ الذاتح علػى عينػة 

مف طالبات الصؼ األوؿ اإلعدادي متمثلة  ح طالبات  صليف إحداىما يمثػؿ المجموعػة التجريبيػة، 
  ائية.وتـ أخذ الفصليف بطريقة ع و  ويمثؿ الثانح المجموعة الضابطة،

ومقيػاس استخدمت الباحثة أداتيف تمثلتا  ح اختبار التف ير العلمػح لجمع البيانات لتحليليا و 
.   االتجاه نحو مادة العلـو

( بػػػػيف α ≤ 1.11وأسػػػفرت النتػػػػائج عػػػف وجػػػػود  ػػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية عنػػػد مسػػػػتوى )
المجموعة التجريبية،  ما دلت متوسطح أ راد المجموعتيف  ح اختبار التف ير العلمح البعدي لصالح 

درجػػػات  ح( بػػػيف متوسػػػطα ≤ 1.11النتػػػائج علػػػى وجػػػود  ػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى )
 المجموعتيف  ح مقياس االتجاه نحو مادة العلـو والدرجة ال لية لصالح المجموعة التجريبية.
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ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ علػػى التفاعػػؿ بػػيف بعػػض اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة ومسػػتويات 
تجييػػز المعلومػػات  ػػح تنميػػة المفػػاىيـ العلميػػة والتف يػػر الناقػػد لػػدى تلميػػذات الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي 

  ح مادة العلـو  ح وحدة المادة والطاقة. 
عينػػة الدراسػػة علػػى بعػػض تلميػػذات الصػػؼ واعتمػػدت الباحثػػة المػػنيج التجريبػػح، واقتصػػرت 

األوؿ اإلعدادي  ح مدرسػة مدينػة نصػر التجريبيػة الموحػدة بػإدارة مدينػة نصػر التعليميػة  ػح الفصػؿ 
( 02(، وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية )9110-9113الدراسح األوؿ لعاـ )

 ( تلميذة.02األخرى مجموعة ضابطة )تلميذة، و 
لبيانػػػات البلزمػػػة اسػػػتخدمت الباحثػػػة  ػػػح الدراسػػػة اختبػػػاًرا للمفػػػاىيـ العلميػػػة واختبػػػاًرا ولجمػػػع ا

 للتف ير الناقد و ذلؾ مقياس مستويات تجييز المعلومات. 
وقػد خلصػت الدراسػػة إلػى وجػػود  ػروؽ ذات داللػة إحصػػائية بػيف متوسػػط درجػات المجموعػػة 

المجموعػػػة الضػػػابطة التػػػح  درجػػػات متوسػػػطالتجريبيػػػة التػػػح اسػػػتخدمت اسػػػتراتيجية التسػػػاؤؿ الػػػذاتح و 
اسػػتخدمت الطريقػػة التقليديػػة  ػػح تنميػػة المفػػاىيـ العلميػػة والتف يػػر الناقػػد  ػػح التطبيػػؽ البعػػدي لصػػالح 

 المجموعة التجريبية.
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ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معر ػػة  اعليػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح تحصػػيؿ 
فيزيا  وتنمية التف ير التهللملح واالتجاه نحو اسػتخداميا لػدى طػبلب الصػؼ الثػانح الثػانوي األزىػري ال

  ح وحدتح خواص السوائؿ السا نة وخواص السوائؿ المتحر ة.
واقتصػػرت عينػػة الدراسػػة علػػى مجموعػػة  واتبعػػت الباحثػػة  ػػح ىػػذه الدراسػػة المػػنيج التجريبػػح،

، وت ونػػػت العينػػػة مػػػف  صػػػليف أحػػػدىما يمثػػػؿ الثػػػانح الثػػػانوي بمعيػػػد بنيػػػا بنػػػيف مػػػف طػػػبلب الصػػػؼ
 .( طالًبا01( طالًبا والخر يمثؿ المجموعة الضابطة )01المجموعة التجريبية )

ولجمع البيانات البلزمة لتحليليا استخدمت الباحثة اختباًرا تحصيلًيا واختباًرا للتف يػر التػهللملح 
 ومقياًسا لبلتجاه.
( بػػػيف α ≤ 1.10الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود  ػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ) وخلصػػػت

متوسطح درجات المجموعة التجريبية والضابطة  ح االختبار التحصيلح البعدي بمستوياتو المختلفة 
( بػيف α≤1.10لصالح المجموعة التجريبيػة باإلضػا ة إلػى وجػود  ػروؽ دالػة إحصػائًيا عنػد مسػتوى )

المجموعػة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة لصػالح المجموعػة التجريبيػة  ػح  درجات طبلب حمتوسط
اختبار التف ير التهللملح البعدي، ووجود  روؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطح درجػات طػبلب المجموعػة 

 التجريبية  ح التطبيؽ القبلح والبعدي لمقياس االتجاه لصالح التطبيؽ البعدي.
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ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحديػػد أثػػر اسػػتراتيجية مقترحػػة قائمػػة علػػى الفلسػػفة البنائيػػة لتنميػػة ىػػد ت 

 ميارات ما ورا  المعر ة وتوليد المعلومات  ح مادة العلـو لطلبة الصؼ التاسع االساسح.
( طالبػػػة مػػػف 85واتبػػػع الباحػػػث المػػػنيج التجريبػػػح والوصػػػفح، وت ونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

ساسح بمدرسة بنات جباليا اإلعداديػة "ب" لبلجئػات التابعػة لو الػة الغػوث طالبات الصؼ التاسع األ
( 41( طالبػػػة وضػػػابطة عػػػددىا )44الدوليػػػة بغػػػزة، وتػػػـ تقسػػػيميف إلػػػى مجمػػػوعتيف تجريبيػػػة عػػػددىا )

 طالبة. 
 ػح مقيػاس ميػارات مػػا ورا   اولجمػع البيانػات لتحليليػا اسػتخدـ الباحػث أداتػيف للدراسػة تمثلتػ

 المعر ة، واختبار توليد المعلومات  ح العلوـ. 
وقد دلت النتائج علح وجود  ػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطح درجػات المجمػوعتيف 

 مػػا أ ػػارت النتػػائج إلػػح وجػػود  ،البعػػدي لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػةعلػػى اختبػػار توليػػد المعلومػػات 
درجات طالبات المجموعتيف علػى مقيػاس ميػارات مػا ورا   حبيف متوسط روؽ ذات داللة إحصائية 

 المعر ة لصالح المجموعة التجريبية.

 :(2005دراسة المزروع ) -16
ىد ت ىذه الدراسػة إلػى معر ػة إسػتراتيجية  ػ ؿ البيػت الػدائري و اعليتيػا  ػح تنميػة ميػارات 

 ية ذوات السعات العقلية المختلفة.الثانو ما ورا  المعر ة وتحصيؿ العلـو لدى طالبات المرحلة 
واقتصػرت الدراسػة علػى طالبػات الصػؼ الثػانح الثػانوي  ،واعتمدت الباحثة المنيج التجريبػح

، وت ونػت عينػة الدراسػة الريػاض تػـ اختيارىػا بطريقػة قصػدية لمدينػة بإحدى المدارس الثانوية التابعة
مجموعػػػػة التجريبيػػػػة والخػػػػر يمثػػػػؿ المػػػػف  صػػػػليف مػػػػف  صػػػػوؿ المدرسػػػػة أحػػػػدىما يمثػػػػؿ المجموعػػػػة 

الن ػػػاطات "و "يزيائيػػػة للبروتػػػوببلـزالتر يػػػب ال يميػػػائح والخػػػواص الف" الضػػػابطة، وتػػػـ تػػػدريس  صػػػلح
-0091المقػػػرريف  ػػػح  تػػػاب األحيػػػا  للصػػػؼ الثػػػانح الثػػػانوي للعػػػاـ الدراسػػػح ) "الحيويػػػة  ػػػح الخليػػػة

 ىػ(0092
ثػبلث أدوات للدراسػػة تمثلػت  ػح مقيػػاس  اسػتخدمت الباحثػةولجمػع البيانػات البلزمػة للدراسػػة 

المتقاطعػػة متػػرجـ و ػػذلؾ اختبػػار  ػػح األ ػػ اؿ  ،واختبػػار تحصػػيلح ،الػػوعح بميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة
 لجاف بس اليونح.

وأظيػػرت النتػػائج  اعليػػة إسػػتراتيجية  ػػ ؿ البيػػت الػػدائري  ػػح تنميػػة ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة 
أظيػرت النتػائج عػدـ وجػود تػهللثير للتفاعػؿ بػيف اسػتراتيجيات والتحصيؿ الدراسح لػدى الطالبػات،  مػا 

   ؿ البيت الدائري والسعة العقلية على تنمية ميارات ما ورا  المعر ة والتحصيؿ الدراسح.
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ىد ت ىذه الدراسة إلى التعرؼ على  اعلية استخداـ استراتيجيات ما ورا  المعر ة  ح تنمية 
القرائػػػح والتغلػػػب علػػى صػػػعوبات تعلػػػـ المفػػػاىيـ الفيزيائيػػة لػػػدى طػػػبلب الصػػػؼ األوؿ  ميػػارات الفيػػػـ

 .الثانوي  ح وحدة قوانيف نيوتف وحر ة األقمار الصناعية حوؿ األرض
واقتصػرت الدراسػة علػى بحػث واتبعت الباحثة المنيج الوصػفح التحليلػح والمػنيج التجريبػح، 

سػتراتيجية التسػاؤؿ الػذاتح علػى عينػة مػف طػبلب وىػح ا تراتيجيات ما ورا  المعر ػة، اعلية إحدى اس
الصؼ األوؿ الثانوي متمثلة  ح طالبػات  صػليف، أحػدىما يمثػؿ المجموعػة التجريبيػة، ويمثػؿ الثػانح 

 وتـ أخذ الفصليف بطريقة ع وائية. ـ(،9110 - 9113المجموعة الضابطة للعاـ الدراسح )
باحثػػة ثػػبلث أدوات بحثيػػة تمثلػػت  ػػح اختبػػار اسػػتخدمت الولجمػػع البيانػػات البلزمػػة للدراسػػة 

 واختبار ت خيصح واختبار تحصيلح. ميارات الفيـ القرائح
( بػػػػيف α ≤ 1.11وأسػػػفرت النتػػػػائج عػػػف وجػػػػود  ػػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػػائية عنػػػد مسػػػػتوى )

متوسطح أ راد المجموعتيف  ح اختبار الفيػـ القرائػح البعػدي لصػالح المجموعػة التجريبيػة،  مػا دلػت 
( بػػػيف متوسػػػط درجػػػات α ≤ 1.11النتػػػائج علػػػى وجػػػود  ػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى )

المجمػػوعتيف قػػح االختبػػار التحصػػيلح البعػػدي بمسػػتوياتو الثبلثػػة )التػػذ ر، الفيػػـ، التطبيػػؽ( والدرجػػة 
 ال لية لصالح المجموعة التجريبية.
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مػادة  تهللثير استخداـ استراتيجيات ما ورا  المعر ة لتعلـ ىد ت ىذه الدراسة إلى التعرؼ على
وحػػػدتح  العلػػػـو  ػػػح التحصػػػيؿ الدراسػػػح والتف يػػػر الناقػػػد لػػػدى تبلميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس االبتػػػدائح  ػػػح

  .، والمغناطيسية وال يربائيةالطاقة
واقتصػرت عينػة الدراسػة علػى واتبعت الباحثة المػنيج الوصػفح التحليلػح والمػنيج التجريبػح، 

، تػػـ تقسػػيميا ع ػػوائًيا إلػػى لمػػدارس الح وميػػة بمحا ظػػة القػػاىرةالخػػامس االبتػػدائح با ميػػذ الصػػؼتبل
 إحػداىما تمثػؿ المجموعػة التجريبيػة وتػدرس و قًػا السػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة واألخػرى مجموعتيف

 طة تدرس و ًقا للطريقة التقليدية.مجموعة ضاب
 وآخػػػر اتحصػػػيليً  ااسػػػتخدمت الباحثػػػة اختبػػػارً حليليػػػا لجمػػػع البيانػػػات والمعلومػػػات البلزمػػػة لتو  

  .للتف ير الناقد
المجمػػػوعتيف  ػػػح درجػػات  حمتوسػػػط بػػيفوأسػػفرت الدراسػػػة عػػف وجػػػود  ػػروؽ دالػػػة إحصػػػائًيا 

التحصػػػيلح البعػػػدي، لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة التػػػح اسػػػتخدمت اسػػػتراتيجيات مػػػا ورا   االختبػػػار
مجمػوعتيف لبيف متوسػطح درجػات ا ما دلت النتائج على وجود  روؽ ذات داللة إحصائية  المعر ة،

 .التف ير الناقد البعدي صالح المجموعة التجريبية  ح اختبارل
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 (:2003دراسة النمروطي ) -19

ىد ت ىذه الدراسة إلى معر ػة أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجية التػدريس  ػوؽ المعر يػة  ػح تحصػيؿ 
السابع  ح مدارس عماف الخاصة، واتجاىػاتيـ العلميػة، ومػدى ا تسػابيـ لميػارات الطلبة  ح الصؼ 

 عمليات العلـ مقارنة بالطرؽ التقليدية.
وتحقيقًػػا ألىػػداؼ الدراسػػة اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػح، وقػػد ت ونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 

ولػى المجموعػة التجريبيػة، ( طالًبا وطالبة، قسموا ع ػوائًيا إلػى مجمػوعتيف، لتمثػؿ المجموعػة األ14)
وتمثؿ المجموعة الثانية المجموعة الضابطة، وقد درست المجموعػة األولػى باسػتخداـ اسػتراتيجية مػا 
ورا  المعر ة،  ح حيف درست المجموعة الثانية بالطريقة التقليدية " وحػدة الحػرارة "  ػح مقػرر العلػـو 

 للصؼ المذ ور.
علػػػػى عينػػػػة الدراسػػػػة اختبػػػػاًرا للتحصػػػػيؿ، واختبػػػػاًرا  ولجمػػػػع البيانػػػػات لتحليليػػػػا طبػػػػؽ الباحػػػػث

 لبلتجاىات العلمية، واختباًرا لعمليات العلـ. 
وقػػد أ ػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  ػػح تفسػػير سػػبب اختيػػار 
اإلجابػػة الصػػحيحة و ػػح ا تسػػاب االتجاىػػات العلميػػة، و ػػح ا تسػػاب ميػػارات عمليػػات العلػػـ، تعػػزى 

 التدريس لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة. لطريقة

 :(2001دراسة الجندي وصادق ) -20
 ىػػد ت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معر ػػة  اعليػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح تحصػػيؿ

  ختلفة.الم العلـو وتنمية التف ير االبت اري لدى تبلميذ الصؼ الثانح اإلعدادي ذوي السعات العقلية
واعتمػػدت الدراسػػة المػػنيج التجريبػػح، حيػػث ت ونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  صػػليف أحػػدىما يمثػػؿ 

مػف تبلميػذ الصػؼ  ( تلميػًذا01المجموعػة التجريبيػة ) ( تلميًذا والخر يمثػؿ01المجموعة الضابطة )
الثػػػانح اإلعػػػدادي بمدرسػػػة الجامعػػػة اإلسػػػبلمية التابعػػػة إلدارة الزيتػػػوف التعليميػػػة  ػػػح العػػػاـ الدراسػػػح  

9111 / 9110. 
 اختبػػػػارً ا ثبلثػػػػة اختبػػػارات:الباحثػػػاف اسػػػػتخدـ لدراسػػػة ل ولجمػػػع البيانػػػػات والمعلومػػػات البلزمػػػػة

 .ؤل  اؿ المتقاطعة لجاف باس اليونحل اتبارً واخ لقدرة على التف ير االبت اري،ل ا، واختبارً اتحصيليً 

  ػػػحلصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة إحصػػػائية وجػػػود  ػػػروؽ ذات داللػػػة  عػػػفوأسػػػفرت النتػػػائج 
 ف ذلػػػؾ  عاليػػػة اسػػػتراتيجيات مػػػا ورا يبػػػي، و و ػػػذلؾ اختبػػػار التف يػػػر االبت ػػػاري ،االختبػػػار التحصػػػيلح
 المعر ة  ح التدريس.
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 :Koch (2001) "كوتش"دراسة  -21
 ىػد ت ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ علػى أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة  ػح تنميػة

  .لدى طلبة المرحلة الثانوية الفيـ القرائح  ح نصوص الفيزيا 
مػػػف المرحلػػػة  ( طالبػػػاً 20واتبعػػػت الباحثػػػة المػػػنيج التجريبػػػح، وت ونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

 .ضابطة( طالباً  30طالبًا تجريبية،  31) الثانوية،
بػػؿ دراسػػتيـ ق الدراسػػةعلػػى عينػػة  للفيػػـ القرائػػح تػػـ تطبيقػػو لػػذلؾ اختبػػاراً  ةوقػػد أعػػدت الباحثػػ

  ا ورا  المعر ة وبعد دراستيـ ليا.يا باستخداـ استراتيجيات متللوحدة التح أعد
تفػػوؽ أدا  طػػبلب المجموعػػة التجريبيػػة علػػى أقػػرانيـ مػػف المجموعػػة  علػػىوقػػد دلػػت النتػػائج 

 الضابطة  ح اختبار الفيـ القرائح.

 (:2000دراسة شياب ) -22
ىػػد ت الدراسػػة إلػػى معر ػػة أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح تحصػػيؿ العلػػـو 

 تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.دى وتنمية ميارات عمليات العلـ الت املية والتف ير االبت اري ل
واسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج التجريبػػح حيػػث طبقػػت الدراسػػة علػػى عينػػة مػػف تلميػػذات الصػػؼ 

تلميذة والخر يمثؿ  (48الثالث اإلعدادي، وت ونت مف  صليف، أحدىما يمثؿ المجموعة التجريبية )
 ف مدرسة الفرج اإلعدادية للبنات.تلميذة م (45المجموعة الضابطة )

 ثبلثة أدوات ىح:ل عينة الدراسة الباحثةلجمع البيانات لتحليليا أخضعت و 
و  اسػتراتيجيات لقياس مدى تحصػيؿ تلميػذات عينػة الدراسػة  ػح العلػـو  ػح ضػ اختبار تحصيلح -

 التدريس المتبعة.
لقيػاس مػدى ا تسػاب التلميػذات لميػارات عمليػات العلػـ الت امليػة  مقياس عمليات العلـ الت امليػة -

 اـ استراتيجيات ما ورا  المعر ة.دباستخ
اختبار للتف ير االبت اري  لمعر ػة أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة  ػح تنميػة ميػارات  -

 ري )الطبلقة والمرونة واألصالة(.التف ير االبت ا
 ما أعدت الباحثػة دلػيبًل لتػدريس وحػدة الصػوت والضػو   يا،ثباتصدقيا و  تهلل دت الباحثة مف بعد أف
 داـ استراتيجيات ما ورا  المعر ة.باستخ

وأظيػػػرت النتػػػائج وجػػػود  ػػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية  ػػػح تحصػػػػيؿ العلػػػـو وتنميػػػة ميػػػػارات 
الضػػػابطة  يف المجموعػػػة التجريبيػػػة والمجموعػػػةعمليػػػات العلػػػـ الت امليػػػة وتنميػػػة التف يػػػر االبت ػػػاري بػػػ

التطبيػؽ  روؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالح  النتائج وجود لصالح المجموعة التجريبية.  ما وأظيرت
 البعدي لدى أ راد المجموعة التجريبية. 
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وأوصػػػت الدراسػػػة بػػػإجرا  المزيػػػد مػػػف الدراسػػػات علػػػى اسػػػتراتيجيات مػػػا ورا  المعر ػػػة وبحػػػث 
 عبلقاتيا مع متغيرات أخرى. 

 استراتيجيات ما وراء المعرفة.ب المتعمقة تعقيب عمى الدراسات
 بالنسبة لألىداف:

ىد ت ةالبية دراسات ىذا الفػرع إلػى استقصػا   اعليػة أو أثػر اسػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة 
 على متغيرات أخرى مثؿ:

 (. 2012تعديؿ التصورات البديلة للمفاىيـ العلمية  دراسة )الديب،  -1
(، 2009دراسػػػة )نػػػوزي يػػػب، و  (،2011التحصػػػيؿ  ػػػح مػػػادة العلػػػـو  دراسػػػة )عػػػواد واليػػػداوى،  -2

(، 2005(، ودراسػػػة )المػػػزروع، 2005ودراسػػػة )عبػػػد الوىػػػاب،  (،2008ودراسػػػة )الصػػػاعدي، 
(، ودراسػػػػػػػة )النمروطػػػػػػػح، 2003 (، ودراسػػػػػػػة )الجنػػػػػػػدي وصػػػػػػػادؽ،2003ودراسػػػػػػػة )الخطيػػػػػػػب، 

 . (2000، ودراسة ) ياب، (2003
(، 2005(، ودراسػػة )خليػػؿ، 2011االتجػػاه نحػػو مػػادة العلػػـو  مػػا  ػػح دراسػػة )عػػواد واليػػداوي،  -3

 (. 2001ودراسة )النمروطح،
(، 2008 (، ودراسػة )الحػارثح،2011تنمية ميارات ما ورا  المعر ة  ما  ح دراسػة )الوسػيمى،  -4

 (.2005ودراسة )المزروع، 
(، والتف يػػر 2011ب  مػػا  ػػح دراسػػة )الوسػػيمح، تنميػػة أنمػػاط التف يػػر المختلفػػة  ػػالتف ير المر ػػ -5

(، والتف يػػػػر العلمػػػػح  مػػػػا  ػػػػح دراسػػػػة )خليػػػػؿ، 2008اإلبػػػػداعح  مػػػػا  ػػػػح دراسػػػػة )الصػػػػاعدي، 
(،  ودراسػة 2005)رمضػاف، ودراسة  (2008)الوىابة،  (، والتف ير الناقد  ما  ح دراسة2005

(، والتف ير االبت اري 2005 (، والتف ير التهللملح  ما  ح دراسة )عبد الوىاب،2003)الخطيب، 
 .(2000، ودراسة ) ياب، (2001 ما  ح دراسة )الجندي وصادؽ، 

 (.2008تنمية المفاىيـ العلمية والميارات الحياتية  ما  ح دراسة )ق طة،  -6
، (2001)النمروطػػى، ودراسػػة  ،(2007)ن ػػواف، علػػـ  مػػا  ػػح دراسػػة تنميػػة ميػػارات عمليػػات ال -7

 .(2000ودراسة ) ياب، 
دراسػة خبرة المعلـ على استخداـ استراتيجيات مػا ورا  المعر ػة مثػؿ  أثرتناولت بعض الدراسات  -8

 .(9100دونح وأوزترؾ، )
ما ورا  المعر ية وبيف أساليب بيف استراتيجيات التعلـ المعر ية و العبلقة بعض الدراسات تناولت  -9

 (.2009زو الداخلية والخارجية مثؿ دراسة ) يمس و ريب، الع
 (.2001رائح  ما  ح دراسة ) وتش، تنمية الفيـ الق -10
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 بالنسبة لعينة الدراسة:
معر ػػػػة حيػػػػث  انػػػػت باسػػػػتراتيجيات مػػػػا ورا  ال المتعلقػػػػةاختلفػػػػت عينػػػػات الدراسػػػػات السػػػػابقة 

 العينات  ما يلح:
(، ودراسػة 2012(، ودراسة )الديب، 2008مف طلبة المرحلة األساسية  ما  ح دراسة )ق طة،  -1

(، ودراسػػػػػػػة 2003(، ودراسػػػػػػة )الخطيػػػػػػب، 2005(، ودراسػػػػػػة )الصػػػػػػاعدي، 2011)الوسػػػػػػيمح،
 .(2000، ودراسة ) ياب، (2003(، ودراسة )النمروطح، 2001)الجندى وصادؽ، 

ودراسػػػة )نػػػوزي يػػػب،  (،2009مػػػف طلبػػػة المرحلػػػة الثانويػػػة  مػػػا  ػػػح دراسػػػة ) ػػػيمس و ريػػػب،   -2
(، دراسػػػػػة )عبػػػػػد الوىػػػػػاب، 2005زروع، (، ودراسػػػػػة )المػػػػػ2008ودراسػػػػػة )الحػػػػػارثح،  ،(2009
 (.2001(، ودراسة ) وتش، 2004(، ودراسة )قرنح، 2005

 .(2011مف طلبة المرحلة الجامعية  ما  ح دراسة )عواد واليداوى،  -3
 (.9100دونح وأوزترؾ، دراسة )مف المعلميف  ما  ح  -4

أو مرحلػػة معينػػة ومػػف المبلحػػظ أف تنميػػة ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة لػػـ تقتصػػر علػػى  ئػػة عمريػػة 
نما يم ف تنميتيا  ح المرحلة األساسية والمر   .والمعلميف حلة الثانوية والمرحلة الجامعيةوا 

 ػح مرحلػة ميمػة وحرجػة  ػح  التف يػر  ػوؽ المعر ػحميػارات  مػدى ا تسػابوتناولت الدراسة الحالية  
الصػػػؼ  ػػػح  نطػػػبلؽاالحيػػػاة الطالػػػب وىػػػح نيايػػػة المرحلػػػة األساسػػػية مرحلػػػة التم ػػػيف وبدايػػػة مرحلػػػة 

إف الميػػػػػارات المعر يػػػػػة " :(125: 2009و ػػػػػح ذلػػػػػؾ يقػػػػػوؿ عفانػػػػػة والخزنػػػػػدار )العا ػػػػػر األساسػػػػػح. 
األساسية ميمة  ح المرحلة األساسية وأف ىذه الميارات األساسية الزمة للميارات  وؽ المعر ية وأف 

  ."مرحلة الصؼ العا ر وما بعدىا الميارات  وؽ المعر ية تتـ الحاجة إلييا  ح

 : بالنسبة لممنيج
المػػػػنيج السػػػػائد  ػػػػح الدراسػػػػات التػػػػح اىتمػػػػت باسػػػػتراتيجيات مػػػػا ورا  المعر ػػػػة ىػػػػو المػػػػنيج 

 قػد ( 2009التجريبح،  جميع الدراسات استخدمت المنيج التجريبح ما عدا دراسة ) يميس و ريب، 
 اسػتخدمتا المػنيج ( 2004نػح، قر (، ودراسػة )2005المنيج الوصفح أمػا دراسػة )خليػؿ، استخدمت 

ح لمناسػبتو لطبيعػة الوصفح إلى جانب المنيج التجريبح، واستخدمت الدراسة الحاليػة المػنيج الوصػف
 وىدؼ الدراسة.

 بالنسبة ألدوات الدراسة:
انػػت علػػى النحػػو  ػػٍؿ منيػػا    ةتنوعػػت أدوات الدراسػػات السػػابقة تبعػػًا لتنػػوع أىػػدا يا وطبيعػػ

،مقيػػػػاس الػػػػوعى بميػػػػارات مػػػػا  التػػػػالح: ومقيػػػػاس  ورا  المعر ػػػػة، ومقيػػػػاس االتجػػػػاه نحػػػػو مػػػػادة العلػػػػـو
 ومقيػػػاس اتجاىػػػات الطػػػبلب نحػػػو، مقيػػػاس عمليػػػات العلػػػـ الت امليػػػةو  مسػػػتويات تجييػػػز المعلومػػػات،
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اختبػػارات و اسػػتبياف اسػػتراتيجيات الػػتعلـ المعر يػػة ومػػا ورا  المعر يػػة، و المفػػاىيـ الصػػحية واألخبلقيػػة، 
اختبػار للتف يػر و اختبار للتف يػر التػهللملح، و لتف ير العلمح، لاختبار و  اختبارات تحصيلية،و ت خيصية، 

اختبػػػار تػػػورانس للتف يػػػر و اختبػػػار للتف يػػػر العلمػػػح، و اختبػػػار القػػػدرة علػػػى التف يػػػر االبت ػػػاري، و الناقػػػد، 
اختبػػار و اختبػػار عمليػػات العلػػـ، و اختبػػار للميػػارات الحياتيػػة، و اختبػػار للمفػػاىيـ العلميػػة، و اإلبػػداعح، 

 اختبار الفيـ القرائح، وأداة المبلحظة، والمقابلة.و ح، ن اؿ المتقاطعة لجاف بس اليو األ 

 بالنسبة لمنتائج:
الدراسات  عالية استراتيجيات ما ورا  المعر ة  ػح تحقيػؽ األىػداؼ الموضػوعة.   ػاف أثبتت 

 الستراتيجيات ما ورا  المعر ة  ما تضمنت الدراسات أثر  يما يلح:
  ح مادة العلوـ، واالتجاه نحو التعلـ ونحو مادة العلوـزيادة التحصيؿ . 
 .تعديؿ التصورات البديلة للمفاىيـ العلمية 
 .تنمية ميارات ما ورا  المعر ة 
  والتف يػر  االبت ػاريالتف يػر العلمػح و التف يػر الناقد و تنمية ميارات التف ير بجميع أنواعو، التف ير

 االبداعح، والتف ير التهللملح.
 والتغلػب علػى صػعوبات الػتعلـ فاىيـ العلمية، والميػارات الحياتيػة، وتنميػة الفيػـ القرائػح تنمية الم

 . ح مادة الفيزيا 
 تعلـ العميؽ واستراتيجيات التعلـ.أدت استراتيجيات ما ورا  المعر ة إلى زيادة  عالية ال  
 أثر على العزو الداخلح للفرد. ما ورا  المعر ية  اف الستراتيجيات التعلـ 
 .تضمنت بعض الدراسات وجود عبلقة بيف استراتيجيات التعلـ واستراتيجيات ما ورا  المعر ة 
 .تضمنت بعض الدراسات وجود عبلقة بيف الخبرة واستخداـ استراتيجيات ما ورا  المعر ة 
  مف استراتيجيات ما ورا  المعر ة التح استخدمتيا الدراسات السابقة والتح  اف ليا أثر أو تفاعػؿ

لمتغيػػرات المختلفػػة اسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتح، والتػػدريس التبػػادلح، و ػػ ؿ البيػػت الػػدائري، مػػع ا
 .والعصؼ الذىنح وتن يط المعر ة القبلية، وخرائط التف ير وخرائط المفاىيـ

 :في باستراتيجيات ما وراء المعرفة المتعمقة من الدراسات السابقةالحالية واستفادت الدراسة 
  الدراسة وىد يا وصياةة م  لة الدراسة.اختيار موضوع 

 .تحديد حدود الم  لة و روضيا وأىميتيا 

 .اختيار منيج الدراسة 

 .تنفيذ اجرا ات وخطوات الدراسة 

   بنا  قائمة ميارات التف ير ما ورا  المعر ح، وبنا  اختبار ميارات التف ير  وؽ المعر ح، وبنا
 أداة التحليؿ.
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  وطريقة استخداميا.المناسبة ليذه الدراسة اختيار المعالجات اإلحصائية 

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
 مف خبلؿ العرض السابؽ للدراسات السابقة يتضح ما يلح:

  تعػػدد الدراسػػات التػػح تناولػػت تحليػػؿ وتقػػويـ منػػاىج العلػػوـ ب ػػ ؿ عػػاـ ومنيػػاج الصػػؼ العا ػػر
 ػح األساسح ب  ؿ خاص  ح ضو  معايير محددة مثؿ المعايير اإلسبلمية، والتوجيات الدولية 

 الرياضيات والعلوـ، والمعايير القومية للتربية العلمية وةيرىا.

  مػػا ورا  المعر ػػة وعبلقتيػػا بمتغيػػرات أخػػرى مثػػؿ الجػػنس، تعػػدد الدراسػػات التػػح تناولػػت ميػػارات
 نماط التف ير األخرى.أوالتحصيؿ، والتخصص، والسنة الدراسية، والخبرة، والبرامج التدريبية و 

  تعدد الدراسات التح تناولت استراتيجيات ما ورا  المعر ة وأثرىا  ح متغيرات أخػرى مثػؿ: تعػديؿ
نمػاط التف يػر أية، والتحصيؿ، واالتجاه نحو مادة العلوـ، وتنميػة التصورات البديلة للمفاىيـ العلم

 والمفاىيـ العلمية وعمليات العلـ، وتنمية ميارات ما ورا  المعر ة نفسيا.

 وذلػػؾ  لمػػنيج التجريبػػح، أو االثنػػيف مًعػػااسػػتخدمت الدراسػػات السػػابقة إمػػا المػػنيج الوصػػفح، أو ا
 حسب طبيعة الدراسة.

  و معلميف، أو طلبة جامعات، أو أالسابقة،   انت إما  تب، أو أسئلة، تنوعت عينات الدراسات
 طلبة مرحلة ثانوية، أو طلبة مرحلة متوسطة، أو  تب وطلبة مًعا.

 ة واحدة داأف بعض الدراسات استخدمت أدوات التح استخدمتيا الدراسات السابقة، إال تنوعت األ
 خر ثبلث أدوات.وبعضيا أداتيف والبعض ال

 راسات التح تناولت ميارات مػا ورا  المعر ػة المتضػمنة  ػح منيػاج العلػـو ومػدى ا تسػاب قلة الد
( التػػح تناولػػت ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة المتضػػمنة  ػػح 9115الطلبػػة ليػػا، عػػدا دراسػػة )حجػػو، 

 أسئلة  تب الت نولوجيا للمرحلة األساسية العليا بفلسطيف.

 :وجيت الدراسات السابقة الدراسة الحالية إلى 

االىتمػػاـ بميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح بتحليػػؿ محتػػوى منيػػاج الصػػؼ العا ػػر األساسػػح  ػػح  .0
 ضو  ميارات التف ير  وؽ المعر ح.

 االىتماـ بالتعرؼ على مدى ا تساب الطلبة ليا. .9

 صياةة أسئلة الدراسة، و روضيا، وتحديد حدودىا، وأىميتيا. .3

 اختيار منيج الدراسة، وعينتيا. .0

 الدراسة، و يفية بنا ىا.اختيار أدوات  .1

 تنفيذ إجرا ات الدراسة وخطواتيا. .2

 انتقا  الوسائؿ واألساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة وطريقة استخداميا. .3
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

تنػػاوؿ الباحػػث  ػػح ىػػذا الفصػػؿ وصػػًفا لئلجػػرا ات التػػح تػػـ اتباعيػػا  ػػح ىػػذه الدراسػػة، والتػػح  
الدراسة، ووصؼ لمجتمع الدراسة وعينتيا وأسػلوب  ىذه  ح و الباحثا تملت على المنيج الذي اتبع

تيػػا، واتسػػاقيا صػػدقيا وثبا التهلل ػػد مػف، و إعػػدادىا يقػػةاختيارىػا، و ػػذلؾ أدوات الدراسػػة المسػتخدمة وطر 
 اسػػتخدميااإلحصػػائية التػػح  لجػػات مػػا يحتػػوي علػػى  يفيػػة تنفيػػذ الدراسػػة، والمعا ،الػػداخلح، وتطبيقيػػا

 :وصًفا للعناصر السابقةو يما يلح  يا،تحليؿ بياناتو  للوصوؿ لنتائج الدراسة الباحث

 منيج الدراسة:
طريقػػة " :بهللنػػو سػػتخداـ المػػنيج الوصػػفح والػػذي يعػػرؼالباحػػث بالتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة قػػاـ  

البحػػث التػػح تتنػػاوؿ أحػػداث وظػػواىر وممارسػػات موجػػودة ومتاحػػة للدراسػػة والقيػػاس  مػػا ىػػح، دوف 
: 0553)األةػػػا،  "ويسػػػتطيع الباحػػػث التفاعػػػؿ معيػػػا  يصػػػفيا ويحلليػػػا مجرياتيػػػا، حتػػػدخؿ الباحػػػث  ػػػ

00). 
تحليؿ محتوى منياج علـو الصػؼ ل لمضموفانيج تحليؿ استخداـ م وقد تـ  ح ىذه الدراسة 

والمػنيج الوصػفح التحليلػح العا ر األساسح  ح ضو  ميارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح المتضػمنة  يػو 
 مدى ا تساب الطلبة ليا.لقياس 

 مجتمع الدراسة:
 يت وف مجتمع الدراسة مما يلح: 

 الكتب المدرسية: -أ
يتمثؿ مجتمع الدراسة  ح  تاب العلـو المقرر على طلبة الصؼ العا ر األساسح بفلسطيف  

( والػػػذي يت ػػػوف مػػػف جػػػزأيف، الجػػػز  األوؿ والػػػذي ُيػػػدرس خػػػبلؿ 9103 /9109لعػػػاـ الدراسػػػح )ل ػػػح 
الفصؿ الدراسح األوؿ، والجز  الثانح والذي ُيدرس خبلؿ الفصؿ الدراسح الثػانح مػف العػاـ الدراسػح، 

 ؿ عينة الدراسة  ح محتوى ال تاب  امبًل المتف واألن طة. وتتمث
 الطمبة: -ب

ظػة العا ػر األساسػح، بمحا  المسجليف  ح الصؼمف جميع الطلبة  الدراسةيت وف مجتمع و  
( 9023مػػنيـ ) ( طالًبػػا وطالبػػًة،1059( والبػػال  عػػددىـ )9103 /9109 ػػماؿ ةػػزة للعػػاـ الدراسػػح )

لتعلػػيـ العػػالح، ومديريػػة  ػػماؿ ةػػزة، حسػػب إحصػػائية وزارة التربيػػة وا وذلػػؾ ،( طالبػػةً 3195طالًبػػا و)
 ( يوضح ذلؾ.0-0وجدوؿ رقـ )
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 (1-4جدول رقم )

 يوضأ توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس
 النسبة المئوية العدد الجنس

 %44.8 2463 ذكر

 %55.2 3029 أنثى

 %100 5492 المجموع

 عينة الدراسة:
 الدراسة مف مجتمعاتيا وت ونت مما يلح:تـ اختيار عينات  

 عينة الكتب المدرسية: -أ
األساسػػػح  تػػػاب علػػػـو الصػػػؼ العا ػػػر  نفسػػػو وىػػػومجتمػػػع الدراسػػػة  عينػػػة الدراسػػػةِ  تتضػػػمن 
 تتمثلػ(، حيػث 9103 /9109الدراسح ) بفلسطيف للعاـاألساسح ى طلبة الصؼ العا ر المقرر عل

 .عينة الدراسة  ح محتوى ال تابيف )الجز  األوؿ والجز  الثانح(

 عينة الطمبة: -ب
( طالًبػػا وطالبػػة مػػف الطلبػػة الػػذيف أنيػػوا الصػػؼ العا ػػر 105ا ػػتملت عينػػة الدراسػػة علػػى ) 

مػػف ( 313( طالًبػػا و)902(، مػػنيـ )9103 /9109ظػػة  ػػماؿ ةػػزة للعػػاـ الدراسػػح )األساسػػح بمحا 
القرعػػػػة حسػػػػب نسػػػػب الطلبػػػػة الطػػػػبلب والطالبػػػػات، وتػػػػـ اختيػػػػارىـ بطريقػػػػة طالبػػػػات حسػػػػب أعػػػػداد ال

%( مػػػف أ ػػػراد المجتمػػػع 01) و، وقػػػد مثلػػػت العينػػػة مػػػا نسػػػبتوالطالبػػػات  لػػػذلؾ  يػػػح ع ػػػوائية طبقيػػػة
 وضح توزيع أ راد عينة الدراسة:ي وؿ التالحاألصلح للطلبة، والجد

 
 (2-4جدول رقم )

 الجنسيوضأ توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
 النسبة المئوية العدد الجنس
 %44.8 246 ذكر
 %55.2 303 أنثى

 %100 549 المجموع
 يوضح أسما  المدارس التح أخذت منيا عينة الدراسة( 3-0)جدوؿ وال
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 (3-4جدول )
 يوضأ أسماء المدارس التي أخذت منيا عينة الدراسة

عدد  اسم المدرسة
 الشعب

أرقام 
 الطالب/الطالباتعدد  الشعب

 40 5 1 سعد بن أبي وقاص األساسية لمبنين
 36 4 1 شيداء جباليا األساسية لمبنين
 34 2 1 ىايل عبد الحميد األساسية لمبنين
 30 3 1 معاوية بن أبي سفيان الثانوية لمبنين
 106  10، 7، 5 3 حمد بن خميفة الثانوية "أ" لمبنين

 78 13، 4 2 الفالوجا األساسية لمبنات
 38 2 1 نسيبة بنت كعب األساسية "أ" لمبنات

 36 1 1 بيت حانون األساسية لمبنات
 38 4 1 فيصل بن فيد الثانوية "ب" لمبنات

 40 6 1 تل الربيع الثانوية لمبنات
 37 3 1 أم الفحم الثانوية لمبنات

 36 1 1 خميفة بن زايد األساسية لمبنات
 549 - 15 المجموع

 الدراسة:أدوات 
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واختبار  رضػياتيا، قػاـ الباحػث بإعػداد أدوات الدراسػة المتمثلػة بػهللداة  

 تحليؿ المحتوى، واختبار ميارات التف ير  وؽ المعر ح، وتـ بناؤىا  ح ضو  الخطوات التالية:
 أداة تحميل المحتوى: أواًل:

 ػػػح  بأنػػػو: "أسػػػلو  (Pearsonبهللسػػػلوب تحليػػػؿ المحتػػػوى حسػػػب تعريػػػؼ بيرسػػػوف ) ويقصد 
: 0533البحث لوصؼ المحتوى الظاىر لبلتصاؿ وصًفا موضوعًيا منتظًما و مًيا". )جػابر و ػاظـ، 

021.) 
وتحليػػؿ المحتػػوى ىػػو أحػػد المنػػاىج المسػػتخدمة  ػػح دراسػػة محتػػوى المػػادة العلميػػة حيػػث يػػتـ  

ا وعلػػى أسػػاس خطػػة منيجيػػة وًعػػاختيػػار عينػػة مػػف المػػادة موضػػع التحليػػؿ وتقسػػيميا وتحليليػػا  ًمػػا ون
 (.914: 0553)العبد وعزمح، منظمة 

وأداة تحليػػػؿ المحتػػػوى  ػػػح ىػػػذه الدراسػػػة، ىػػػح اسػػػتمارة تحليػػػؿ محتػػػوى  تػػػاب العلػػػوـ العامػػػة 
، واليدؼ  وؽ المعر حت التف ير ار ا تملت ىذه األداة على قائمة مياوقد  للصؼ العا ر األساسح،
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،  مػػا دة التسػػجيؿ وضػػوابط عمليػة التحليػػؿ، ووحػوحدتػو و ئاتػػووعينػػة التحليػػؿ، و  ،مػف عمليػػة التحليػؿ
 (. 3انظر ملحؽ رقـ ). تار لرصد الت را تضمنت استمارة

 التالية:  الخطوات اوقد قاـ الباحث ببنا  ىذه األداة متبعً 
 بناء قائمة ميارات التفكير فوق المعرفي: -1

 ػػػح  تػػػاب علػػػـو الصػػػؼ العا ػػػر حػػػدد الباحػػػث ميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح الواجػػػب توا رىػػػا 
 األساسح باالستفادة مف عدة مصادر منيا:

  االطػػبلع علػػى األدب التربػػػوي والدراسػػات والبحػػػوث السػػابقة التػػػح تناولػػت ميػػػارات التف يػػر  ػػػوؽ
 المعر ح.

 .بنا  قائمة التف ير  وؽ المعر ح وعرضيا على الم رؼ 

  المختصػػيفاسػػتطبلع آرا  مجموعػػة مػػف ، علػػـو المبحػػث  معلمػػحوبعػػض  وبعػػض م ػػر ح العلػػـو
السػػتفادة منيػػا  ػػح تحسػػيف ، وقػػد تػػـ تجميػػع آرائيػػـ ودراسػػتيا، وااألساسػػح لصػػؼ العا ػػرالعامػػة ل
 القائمة.

  المختصػػيف مناق ػة قائمػػة ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح مػػع الم ػػرؼ بعػػد عمليػػة عرضػػيا علػػى
 .المح ميف

  (، 9100دراسػػػػة )الجػػػػراح وعبيػػػػدات، وباالسػػػػتناد إلػػػػى آرا  المح مػػػػيف والدراسػػػػات السػػػػابقة مثػػػػؿ
(، ودراسػػػة )الربابعػػػة وآخػػػروف، 9115(، ودراسػػة )يوسػػػؼ، 9100مػػػل،  ودراسػػة )الحمػػػوري وأبػػػو

(، قاـ الباحث بتحليػؿ محتػوى ثبلثػة  صػوؿ مػف  تػاب العلػـو 9114(، ودراسة )الزعبح، 9115
لموائػػػػع العامػػػػة للصػػػػؼ العا ػػػػر األساسػػػػح وىػػػػح )الجيػػػػاز البػػػػولح مػػػػف الجػػػػز  األوؿ، وضػػػػغط ا

المتحر ػػة، واألل انػػات مػػف الجػػز  الثػػانح ( بصػػورة أوليػػة لمعر ػػة ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح 
محتوى ال تاب، ثـ قاـ الباحث باستبعاد ميارات التف ير  وؽ المعر ح ذات الػوزف  ح المتضمنة 

وقػد ، محتوى  تاب العلػـو العامػة للصػؼ العا ػر األساسػح ح النسبح المتدنح وةير المتضمنة 
. انظػػر ملحػػؽ رقػػـ ثػػبلث ميػػارات رئيسػػة ( ميػػارة  رعيػػة، تقػػع تحػػت مظلػػة03)تضػػمنت القائمػػة 

(9.) 

وقػػد قػػاـ الباحػػث بإعػػادة تحليػػؿ المحتػػوى باسػػتخداـ  ئػػات التحليػػؿ المختػػارة، وسػػيهللتح عػػرض 
 نتائج التحليؿ عند إجابة الباحث عف أسئلة الدراسة  ح الفصؿ الخامس مف ىذه الدراسة.

 ليدف من التحميل:تحديد ا -2
 ػػوؽ المعر ػػح المتضػػمنة  ػػح  ت التف يػػرار ميػػامػػدى تػػوا ر  إلػػى تحديػػدتحليػػؿ عمليػػة اليػػدؼ ت

و ػػػؽ المنيػػػاج  لػػػى طلبػػػة الصػػػؼ العا ػػػر األساسػػػحالمقػػػرر ع ،بجزأيػػػو محتػػػوى  تػػػاب العلػػػوـ العامػػػة
 ورصد ت راراتيا، والنسب المئوية الممثلة ليا. الفلسطينح،
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 تحديد عينة التحميل: -3
يػو، أبجز ا تملت عينة التحليؿ على مجتمع الدراسة  ػامبًل وىػو محتػوى  تػاب العلػوـ العامػة  

 المقػػػرر علػػػى طلبػػػة الصػػػؼ العا ػػػر األساسػػػح  ػػػح المػػػدارس التابعػػػة لػػػوزارة التربيػػػة والتعلػػػيـ العػػػالح
ـ  استثنا  الوحدة األولى )9103 /9109بفلسطيف للعاـ الدراسح  األوؿ،   مف الجز  (وحدة الطاقة، وت

مػػف الخطػػة  امثامنػػة مػػف الجػػز  الثػػانح  لحػػذ يمػػف الوحػػدة ال )تمػػدد المػػواد بػػالحرارة(الثالػػث فصػػؿ الو 
 .الدراسية لوزارة التربية والتعليـ

 تحديد وحدة التحميل: -4
حيػػث اختيػػرت وحػػدة الف ػػرة  وحػػدات لتحليػػؿ محتػػوى العلػػـو للصػػؼ العا ػػر األساسػػح علػػى 

 المحتوى مف مؤ رات لميارات التف ير  وؽ المعر ح.يتضمف  داعتبار أنيا تمثؿ ما ق

 تحديد فئة التحميل: -5
تػػػـ تحديػػػد  ئػػػات التحليػػػؿ بميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح مػػػف خػػػبلؿ االطػػػبلع علػػػى بعػػػض 
ال تب، والمراجع الخاصة بميارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح، والدراسػات السػابقة، والتػح تضػمنت ثػبلث 

 المعر ح وىح:ميارات رئيسة للتف ير  وؽ 

 وتحديػػد األىػػداؼ، )تحديػػد الم ػػ لة، ميػػارات  رعيػػة ىػػح:تسػػعة  ػػتمؿ علػػى ت: و التخطوويطميووارة  - أ
 ،المعر ة العلميػةوتقديـ  وا ت اؼ األخطا ، وربط األ  ار، وترتيب خطوات الم  لة أو الميمة،

 .(وتحديد المتطلبات والتنبؤ بالنتائج البدائؿ والخيارات واالحتماالت طرحو 

 

التر يػػز، وتجزئػػة العمػػؿ، )  ػػتمؿ علػػى خمػػس ميػػارات  رعيػػة ىػػح:وت: الووتحكم والمراقبووةميووارة  - ب
 (.والتم يف مف االستيعاب، واختيار االستراتيجية والعملية المناسبة وتوضيح التتابع

 

ثػػػارة التسػػػاؤؿ، ) : وت ػػػتمؿ علػػػى ثػػػبلث ميػػػارات  رعيػػػة ىػػػح:ميوووارة التقوووويم - ت إصػػػدار األح ػػػاـ، وا 
 .(9انظر ملحؽ ). (وتلخيص الميمة

 تحديد ضوابط عممية التحميل: -6
 حيث احت مت عملية التحليؿ للضوابط التالية: 
 تمت عملية التحليؿ  ح ضو  المحتوى واألىداؼ الخاصة للمرحلة واألن طة. -أ
عمليػػػة التحليػػػؿ علػػػى محتػػػوى منيػػػاج العلػػػـو للصػػػؼ العا ػػػر األساسػػػح "الجػػػز  األوؿ  ا ػػػتملت -ب

 والجز  الثانح".
 استخداـ القائمة المعدة لرصد النتائج مع رصد  ؿ وحدة و ئة تحليؿ.  -ج
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 تحديد خطوات عممية التحميل وىي: -7
 قرا ة محتوى العلـو للصؼ العا ر األساسح قرا ة تحليلية ل ونو موضوع عملية التحليؿ. -أ
 .ية التحليؿ مف قبؿ الباحث ومحلؿ آخرالبد  بعمل -ب
وتصنيفيا وتحويليا إلى ت رارات ثـ إلى نسب مئوية يم ف تفسيرىا والتعليؽ تفري  نتائج التحليؿ  -ج

 علييا.

 الضبط العممي ألداة تحميل المحتوى: -8
 صدق أداة تحميل المحتوى: -أ

 للتهلل د مف صدؽ أداة تحليؿ المحتوى قاـ الباحث بالخطوات التالية:
اة، وذلػػؾ بعػػرض األداة  ػػح صػػورتيا تػػـ تقػػدير صػػدؽ األداة باالعتمػػاد علػػى الصػػدؽ البنػػائح لػػؤلد -

األولية على مجموعة مف المتخصصيف  ح التربية العلمية مف أعضا  ىيئة التدريس ب ليات التربية 
وذلػػؾ للتهلل ػػػد مػػف الصػػػدؽ   ومعلمػػػح علػػـو الصػػػؼ العا ػػر األساسػػػحم ػػػر ح العلػػـو ومجموعػػة مػػف 

أداة التحليػؿ إلػى ثبلثػة أقسػاـ  الظاىري لؤلداة )صدؽ المح ميف( ومراجعة عناصر التحليػؿ، وتنقسػـ
 ارة التقويـ.قسـ خاص بميارة التخطيط والثانح خاص بميارة المراقبة والتح ـ والثالث خاص بمي

 ثبات أداة تحميل المحتوى: -9
 للتهلل د مف ثبات أداة تحليؿ المحتوى قاـ الباحث بما يلح:

 األوؿ والثانح(. بجزأيوالعلـو العامة للصؼ العا ر تحليؿ عينة الدراسة )محتوى  تاب  - أ

 تحليؿ عينة الدراسة.للم ار ة  ح االستعانة بمعلـ علـو للصؼ العا ر األساسح  - ب

 قاـ الباحث بإعادة عملية التحليؿ مرة أخرى بعد  ير مف عملية التحليؿ األولى. - ت

 الخػر لمعلػـقاـ الباحػث بحسػاب معامػؿ االتفػاؽ بػيف التحليلػيف األوؿ والثػانح وبػيف تحليػؿ ا - ث
( والتػػح تهللخػػذ Holsti ،1969و ػػؿ مػػف التحليػػؿ األوؿ والثػػانح باسػػتخداـ معادلػػة ىولسػػتح )

 الصورة التالية:
 معامؿ الثبات  

 
 ( عدد نقاط التحليؿ الثانح.N2)  .( عدد نقاط التحليؿ األوؿN1)  ( عدد نقاط االتفاؽ.Mحيث )
 للجز  األوؿ والثانح عبر الزمف: التف ير  وؽ المعر حبيف معامبلت الثبات لميارات ي (0-0)وؿ والجد

 
 
 

2 M 

N1 + N2 
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 (4-4جدول رقم )
 يوضأ حساب معامالت تحميل ميارات التفكير فوق المعرفي عبر الزمن 

 الميارة الرئيسة
 معامالت ثبات الجزء الثاني عبر الزمن معامالت ثبات الجزء األول عبر الزمن

 انتحهيم األٔل
انتحهيم 

 انثبَي
 انتحهيم األٔل انثجبديؼبيم 

انتحهيم 

 انثبَي
 يؼبيم انثجبد

 89.0 387 428 89.0 359 370 التخطيط

 89.0 242 266 89.0 259 227 المراقبة والتحكم

 89.0 149 159 89.0 136 008 التقويم

 .890 678 853 89.0 007 727 المجموع الكمي

 ما يلح: (0-0رقـ ) السابؽ نبلحظ مف الجدوؿ
)التخطػػػيط، والمراقبػػػة والػػػتح ـ، ف النسػػػبة المئويػػػة لثبػػػات تحليػػػؿ ميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح إ -

علػػػى الترتيػػػب، ومعامػػػؿ ثبػػػات  لػػػح  (1.54 - 1.53 - 1.54عبػػػر الػػػزمف للجػػػز  األوؿ ) والتقػػػويـ(
 (1.45، ومعامػػػػؿ ثبػػػػات  لػػػػح )( علػػػػى الترتيػػػب1.53 - 1.51 - 1.51، وللجػػػز  الثػػػػانح )(1.54)

يطمػػئف ليػػا الباحػػث، وتػػدؿ علػػى أف أداة التحليػػؿ تتمتػػع بقػػدر مناسػػب مػػف الثبػػات،  تفعػػةوىػػح قػػيـ مر 
 يطمئف الستخداـ األداة لعملية التحليؿ. وتجعؿ الباحث

تعػزى نقػاط االخػػتبلؼ إمػا لطريقػة صػػياةة ميػارات التف يػػر  ػوؽ المعر ػح  ػػح ال تػاب المقػػرر، أو  -
 (.4)انظر ملحؽ المحلؿ أحياًنا. ذىف ل رود 

 ثانًيا: معامل الثبات عبر األفراد:
مػدى االتفػاؽ بػيف نتػائج التحليػؿ التػح توصػؿ إلييػا الباحػث وبػيف نتػائج التحليػؿ  ويقصد بيا 

التح توصؿ إلييا المختصوف  ح مجاؿ تدريس العلوـ، وقد اختار الباحث أحد المعلميف الذيف لدييـ 
ضػمف قيػاـ بعمليػة التحليػؿ ب ػ ؿ مسػتقؿ، خبرة  ح تدريس العلوـ العامة للصؼ العا ػر األساسػح لل

، وىػذا يػدؿ ود اتفػاؽ  بيػر  ػح عمليػات التحليػؿحدود الدراسة ومعاييرىا، وقد أسفرت النتائج عػف وجػ
( Holistiعلػػى صػػدؽ عمليػػة التحليػػؿ، وتػػـ حسػػاب معػػامبلت الثبػػات باسػػتخداـ معادلػػة ىوليسػػتح )

  السابؽ ذ رىا لتحليؿ المضموف.
ضػػح حسػػاب معػػامبلت تحليػػؿ ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح عبػػر األ ػػػراد يو  (1-0والجػػدوؿ رقػػـ )

 (.5)انظر ملحؽ  لعلـو العامة للصؼ العا ر األساسح.للجز  األوؿ والجز  الثانح ل تاب ا
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 (5-4جدول رقم )
 يوضأ حساب معامالت ثبات تحميل ميارات التفكير فوق المعرفي عبر األفراد 

 المهارة الرئيسة

 معامالت ثبات الجزء الثاني عبر األفراد ثبات الجزء األول عبر األفرادمعامالت 

التحليل 
 األول

التحليل 
 الثاني

المحلل 
 الثاني

معامل 
الثبات 

(1) 

معامل 
الثبات 

(2) 

التحليل 
 األول

التحليل 
 الثاني

المحلل 
 الثاني

معامل 
الثبات 

(1) 

معامل 
الثبات 

(2) 

 8.97 8.98 414 387 428 8.95 8.98 374 359 370 التخطيط

 8.95 8.99 270 242 266 8.88 8.86 171 259 227 المراقبة والتحكم

 8.94 8.91 133 149 159 8.98 8.95 124 136 138 التقويم

 8.98 8.98 817 778 853 8.94 8.96 669 754 727 المجموع

( أف النسػػػبة المئويػػػة لثبػػػات تحليػػػؿ ميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح 1-0نبلحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
 لجػز  الثػانحااألوؿ، و عبر األ راد قيـ مرتفعػة ل ػؿ مػف الجػز   والتقويـ( ،والمراقبة والتح ـ ،)التخطيط

يطمػئف ليػا الباحػث، وتػدؿ علػى أف أداة التحليػؿ ىػح قػيـ ، و (1.54 – 1.50حيث تراوحت مػا بػيف )
 مف الثبات، وتجعؿ الباحث يطمئف إلجرا  عملية التحليؿ باستخداـ األداة. تتمتع بدرجة عالية

عػػرض نتػػائج التحليػػؿ  ػػح سػػياؽ عػػرض نتػػائج إجابػػة السػػؤاؿ األوؿ مػػف ىػػذه الدراسػػة وسػػيتـ  
 وذلؾ ضمف الفصؿ الخامس مف الدراسة الحالية.

 اختبار ميارات التفكير فوق المعرفي:ثانًيا: 
لقيػػاس مػػدى ا تسػػاب طلبػػة الصػػؼ العا ػػر األساسػػح لميػػارات  قػػاـ الباحػػث بإعػػداد اختبػػار 

التف ير  وؽ المعر ػح موضػع الدراسػة المتضػمنة  ػح  تػاب العلػـو العامػة للصػؼ العا ػر األساسػح، 
 التالية: توقد مرت عملية إعداد االختبار بالخطوا

 تحديد محتوى االختبار: -1
 ير  وؽ المعر ح  ح محتوى  تاب المتضمنة لميارات التفموضوعات القاـ الباحث بحصر  

،  مػػا قػػاـ بتحديػػد الميػػارات التػػح يتضػػمنيا االختبػػار و ػػاف العلػػوـ العامػػة للصػػؼ العا ػػر األساسػػح 
 ( ميارة  رعية.03عددىا ثبلث ميارات رئيسية، وتت وف مف )

 جدول مواصفات اختبار ميارات التفكير فوق المعرفي:بناء  -2
مواصػػػػػفات لبلختبػػػػػار يبػػػػػيف األوزاف النسػػػػػبية، وعػػػػػدد الفقػػػػػرات قػػػػػاـ الباحػػػػػث بإعػػػػػداد جػػػػػدوؿ  

 ػػؿ  ػػرع مػػف  وت راراتيػػا  ػػحوذلػػؾ حسػػب تػػوا ر الميػػارات الرئيسػػة للتف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح  االختباريػػة،
 ( يوضح ذلؾ: 2-0والجدوؿ )  روع المبحث،
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 (6-4جدول رقم )
 المبحثيبين األوزان النسبية وعدد الفقرات االختبارية لكل فرع من فروع 

ٔػذد  انفرع

 انًٓبراد
 انٕزٌ انُسجي ٔاألسئهخ

انتخطيظ 

(778) 

انًرالجخ 

 ٔانتحكى

(478) 

 انتمٕيى

(277) 

 ًجًٕعان

(1533) 

انٕزٌ 

 انُسجي

 نهفرع

 األحيبء

(576) 

 0.07 0.12 0.19 انٕزٌ انُسجي
20 37.6% 

 4 6 10 األسئهخ

 انكيًيبء

(342) 

 0.04 0.07 0.11 انٕزٌ انُسجي
12 22.3% 

 2 4 6 األسئهخ

 انفيسيبء

(614) 

 0.07 0.13 0.20 انٕزٌ انُسجي
20 40.1% 

 4 6 10 األسئهخ

(1533) 
 52 10 16 26 األسئهخ يجًٕع

100% 
  %18 %31.2 %50.8 نهًٓبرح انٕزٌ انُسجي

 صياغة فقرات االختبار: -3
 وقد صيغت بنود االختبار بحيث  انت: 

  العلمية، واللغوية.تراعح الدقة 

 .محددة وواضحة، وخالية مف الغموض 

 .ممثلة للمحتوى، والميارات المرجو قياسيا 

 .مناسبة لمستوى الطبلب 
وقد راعى الباحث عند صياةة بنػود االختبػار أف ت ػوف مثيػرة للتف يػر  ػوؽ المعر ػح، ومرنػة  

 . االمعر ح المرجو تحقيقيمف حيث االستخداـ، ومبلئمة لقياس مختلؼ ميارات التف ير  وؽ 

 وكذلك تمت مراعاة القواعد التالية أثناء كتابة فقرات االختبار:
 مبل متيا لمستوى طلبة الصؼ العا ر األساسح. -0

 مراعاة الفروؽ الفردية بحيث ت وف األسئلة مميزة. -9

لجميػػػع ميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح الػػػثبلث )التخطػػػيط، المراقبػػػة والػػػتح ـ،  ة ػػػوف ممثلػػػتأف  -3
 والتقويـ(.

 أف ت وف بنود االختبار موزعة ب  ؿ مناسب، ومتوازف. -0

 وضوح بنود االختبار  ح ال يؤثر الغموض على أدا  الطلبة. -1

 ترتيب  قرات االختبار مف األسيؿ إلى األصعب. -2

 وضع تعميمات االختبار: -4
حديد عدد الفقػرات، وصػياةتيا قػاـ الباحػث بوضػع تعليمػات االختبػار التػح تيػدؼ إلػى بعد ت

 ػػرح   ػػرة اإلجابػػة عػػف االختبػػار  ػػح أبسػػط صػػورة مم نػػة، وقػػد راعػػى الباحػػث عنػػد وضػػع تعليمػػات 
 االختبار ما يلح:
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 :حتعليمات خاصة بوصؼ االختبار وى -0
 عدد األسئلة. -أ
 عدد الصفحات. -ب
 باإلجابة عف بنود االختبار، واستخداـ مفتاح اإلجابة.تعليمات خاصة  -9

 الصورة األولية لالختبار: -5
 ػػح ضػػو  مػػا سػػبؽ تػػـ إعػػداد اختبػػار تحصػػيلح لميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح  ػػح صػػورتو  
، وبعػػػد  تابػػػة  قػػػرات االختبػػػار تػػػـ عرضػػػيا علػػػى مجموعػػػة مػػػف (  قػػػرة13حيػػػث ت ػػػوف مػػػف ) األوليػػػة

 ( وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ مدى صبلحية  ؿٍّ مف:0ـ )المح ميف، انظر ملحؽ رق
 عدد بنود االختبار. -
 مدى تمثيؿ  قرات االختبار لميارات التف ير  وؽ المعر ح المراد قياسيا. -
 مدى تغطية  قرات االختبار لمحتوى العلـو العامة للصؼ العا ر األساسح. -
 مدى صحة  قرات االختبار لغوًيا. -
  قرات االختبار لمستوى طبلب الصؼ العا ر األساسح. مدى مناسبة -

 قػػرات ىػػح  (1)، وحػػذؼ (92، 05، 3ىػػح )  قػػرات (3)وقػػد أ ػػار المح مػػوف إلػػى تعػػديؿ  
، حيػػػػػث قػػػػػاـ الباحػػػػػث بالتعػػػػػديؿ والحػػػػػذؼ حسػػػػػب رأي األةلبيػػػػػة  ليصػػػػػبح (01، 33. 04، 00، 9)

 .حسب مواصفات االختبار الجيدوقد أعيد ترتيبيا  (  قرة19االختبار بعد التح يـ م وًنا مف )

 تطبيق االختبار عمى العينة االستطالعية: -6
بعد إعداد االختبار واألخػذ بػترا  المح مػيف، طبػؽ الباحػث االختبػار علػى عينػة اسػتطبلعية  
مػػف مدرسػػتح أسػػعد الصػػفطاوي "أ" الصػػؼ العا ػػر األساسػػح،  ةمػػف طلبػػ ( طالًبػػا وطالبػػةً 03قواميػػا )

االسػػتطبلعية لتحقيػػؽ األىػػداؼ  ةوقػػد أجريػػت التجربػػ  ػػح مديريػػة  ػػرؽ ةػػزة، ساسػػية للبنػػاتبػػدر األو 
 التالية:

 تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو على عينة البحث األساسية. -0
 التهلل د مف صدؽ االختبار وثباتو. -9
 حساب معامبلت الصعوبة ومعامبلت التمييز لفقرات االختبار. -3

 ن االختبار:تحديد زم -7

تـ حساب الزمف الذي استغرقو الطلبة لئلجابػة عػف االختبػار عػف طريػؽ المتوسػط الحسػابح  
لزمف تقديـ العينة االستطبلعية،   اف متوسط المدة الزمنية التح استغرقيا أ راد العينػة االسػتطبلعية 

 بتطبيؽ المعادلة التالية:، وذلؾ مع األخذ بعيف االعتبار زمف قرا ة االر ادات ( دقيقة11يساوي )
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 زمف إجابة االختبار   

 تصحيأ أسئمة االختبار: -8
أ ػػراد العينػػة االسػػتطبلعية علػػى  قػػرات االختبػػار، قػػاـ الباحػػث بتصػػحيح االختبػػار  ةجابػػبعػػد إ 

 حيث حددت درجة واحدة ل ؿ  قرة مف  قراتو.

 Test Validityاالختبار: صدق  -9

( صػػدؽ االختبػػار بهللنػػو: "قػػدرة االختبػػار علػػى قيػػاس مػػا وضػػع لقياسػػو"، 01: 0544يعػػرؼ عبيػػدات )
 وقد استخدـ الباحث طريقتيف للتهلل د مف صدؽ االختبار:

 أواًل: صدق المحكمين:
وقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بػػػالتحقؽ مػػػف صػػػدؽ المح مػػػيف عػػػف طريػػػؽ عػػػرض االختبػػػار  ػػػح صػػػورتو  
على مجموعة مػف األسػاتذة الجػامعييف مػف المتخصصػيف  ػح المنػاىج وطػرؽ التػدريس وعلػـ األولية 

الػػنفس يعملػػوف  ػػح الجامعػػة اإلسػػبلمية وجامعػػات أخػػرى بغػػزة، وبعػػض الم ػػر يف التربػػوييف ومعلمػػح 
العلوـ العامة للصؼ العا ر األساسح، حيػث قػاموا بإبػدا  آرائيػـ، ومبلحظػاتيـ حػوؿ مناسػبة  قػرات 

ومػػدى انتمػػا  الفقػػرات إلػػى  ػػؿ بعػػد مػػف األبعػػاد الثبلثػػة لميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح،  االختبػػار،
و ذلؾ وضوح صػياةاتيا اللغويػة، و ػح ضػو  تلػؾ الرا  تػـ اسػتبعاد بعػض الفقػرات وتعػديؿ بعضػيا 

 .(1(  قرة. انظر ملحؽ رقـ )19الخر ليصبح عدد  قرات االختبار )

 (Internal Consistency Validityثانًيا: صدق االتساق الداخمي: )
( صدؽ االتساؽ الداخلح بهللنو "التجانس  ح أدا  الفرد مف  قػرة 39: 0549يعرؼ أبو لبدة ) 

ألخرى، أي ا تراؾ جميػع  قػرات االختبػار  ػح قيػاس خاصػية معينػة  ػح الفػرد"، ويقصػد بػو  ػح ىػذه 
رئيسة، و ؿ ميارة رئيسة مػع الدرجػة الدراسة: قوة االرتباط بيف درجات  ؿ ميارة  رعية مع الميارة ال

ال لية لبلختبار، وقػد تػـ التحقػؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخلح لبلختبػار بتطبيػؽ االختبػار علػى عينػة 
ـ  تػـ حسػاب معامػؿ 03استطبلعية م ونة مف ) ( طالًبا وطالبًة مف خارج أ راد عينة الدراسػة، ومػف ثػ

)الميػارة تبار ودرجة البعد الذي تنتمح إليو الفقػرة ارتباط بيرسوف بيف درجات  ؿ  قرة مف  قرات االخ
الختبػػػػار ميػػػػارات التف يػػػػر  ػػػػوؽ المعر ػػػػح المعػػػػد للدراسػػػػة، باسػػػػتخداـ البرنػػػػامج اإلحصػػػػائح  الرئيسػػػػة(

(SPSS( والجدوؿ رقـ ،)يوضح ذلؾ:3-0  ) 
 
 
 

 زمف إجابة الطالب األوؿ + زمف إجابة الطالب األخير

9 
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 (7-4جدول )
 )الميارة الرئيسة(يوضأ معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والبعد 

 انفمرح
يؼبيم االرتجبط 

 يغ انجؼذ
 انفمرح

يؼبيم 

االرتجبط يغ 

 انجؼذ

 انفمرح
يؼبيم االرتجبط 

 يغ انجؼذ
 انفمرح

يؼبيم 

االرتجبط يغ 

 انجؼذ

0 89088* 07 89000** 70 89000* 78 89077* 

7 897.0** 00 89007** 70 89007* 70 89700** 

0 89060** 06 89766** 7. 89770** 77 89760* 

7 89060* 00 897.8** 08 89760* 70 890.0 

0 89007* 00 89000* 00 89007** 77 89770 

6 890.0** 0. 890.0** 07 89077* 70 89070* 

0 8900.** 78 89000* 00 89707** 76 89088* 

0 89707** 70 89707 07 89008* 70 890.0** 

. 89760** 77 89770** 00 89070** 70 89700** 

08 89070* 70 89006* 06 890..** 7. 89707** 

00 890.8** 77 897.8** 00 8977. 08 89006 

07 890.0** 70 89778** 00 89700* 00 89000* 

00 89070* 76 89070** 0. 89070* 07 8970. 

 0.255( = 0.05( وعند مستوى داللة )41* ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.353( = 0.01( وعند مستوى داللة )41الجدولية عند درجة حرية )** ر 

يتضح مف الجدوؿ السػابؽ أف جميػع الفقػرات تػرتبط ارتباًطػا ذا داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى  
( بالدرجػػػة ال ليػػػة للبعػػػد )الميػػػارة الرئيسػػػة( وىػػػذا يؤ ػػػد أف االختبػػػار يتمتػػػع بدرجػػػة α ≤ 1.11داللػػػة )

(   انػت معامػؿ ارتبػاط 19، 11، 00، 03، 33، 90مػا عػدا الفقػرات ) عالية مف االتساؽ الداخلح،
(  لػػػذلؾ قػػػاـ 1.911( وىػػػح )α ≤ 1.11 ػػػؿ منيػػػا أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة ر الجدوليػػػة عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة )
ة النيائيػة ور (  قرة، انظػر ملحػؽ الصػ02الباحث بحذ يا مف االختبار  لتصبح عدد  قرات االختبار )

  .(2لبلختبار رقـ )
مػػف الصػػدؽ البنػػائح قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة  ػػؿ ميػػارة وللتحقػػؽ 

رئيسة مػف ميػارات االختبػار مػع الميػارات الرئيسػة األخػرى، و ػذلؾ  ػؿ ميػارة رئيسػة بالدرجػة ال ليػة 
 ( يوضح ذلؾ.4-0والجدوؿ رقـ )

 (8-4جدول )
 بارمع الدرجة الكمية لالخت الرئيسةميارات اليوضأ معامالت ارتباط 

 الدرجة الكمية التقويم المراقبة والتحكم التخطيط الميارات

    1 التخطيط

   1 **0.735 المراقبة والتحكم

  1 **0.719 **0.580 التقويم

 1 **0.794 **0.902 **0.933 الدرجة الكمية

  0.255( = 0.05)داللة ( وعند مستوى 41ر الجدولية عند درجة حرية )*
 0.353( = 0.01)داللة وعند مستوى ( 41ر الجدولية عند درجة حرية )** 
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 حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار: -10
قاـ الباحث بعد تصحيح االختبار بحسػاب معػامبلت الصػعوبة ومعػامبلت التمييػز ل ػؿ  قػرة  

 مف  قرات االختبار  ما يلح:
 معامل الصعوبة:  -أ

 الصعوبة باستخداـ المعادلة التالية:وقد تـ حساب معامؿ 

 معامؿ الصعوبة                                                         
 معامل التمييز لكل فقرة أو بند اختباري: -
ويقصد بو: "قدرة االختبػار علػى التمييػز بػيف الطلبػة الممتػازيف والطلبػة ضػعاؼ التحصػيؿ"، وقػد تػـ  

لميارات التف ير  ػوؽ المعر ػح،  حترتيب درجات الطلبة تنازلًيا حسب درجاتيـ  ح االختبار التحصيل
 فئػػة دنيػػا.  ا ػػردً  00 فئػػة عليػػا، و  ػػرًدا تقريًبػػا 00(   03% × 91% مػػف عػػدد الطلبػػة )91ثػػـ أخػػذ 

 وتـ حساب معامؿ التمييز ل ؿ  قرة مف  قرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية:

      ِؼبًِ اٌز١١ّض=                                                                                                               

 ( يوضح معامبلت الصعوبة ومعامبلت التمييز ل ؿ  قرة مف  قرات االختبار.5-0والجدوؿ رقـ )
 (9-4جدول )

 لفقرات االختباريوضأ معامالت الصعوبة والتمييز 
 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة

0 8900 8978 77 8960 8908 

7 8978 8968 70 8960 8968 

0 8900 8908 76 8907 8978 

7 8907 8968 70 8900 8908 

0 8908 8908 70 8907 8908 

6 8907 8978 7. 8978 8978 

0 8968 8908 08 8908 8908 

0 8977 8908 00 8900 8908 

. 8906 8908 07 8968 8978 

08 897. 8978 00 8900 8978 

00 8908 8978 07 8907 8968 

07 8900 8908 00 8900 8978 

00 8900 8978 06 8900 8908 

07 8906 8908 00 8960 8978 

00 8960 8968 00 8906 8908 

06 8968 8978 0. 8960 8908 

00 8968 8908 78 8900 8978 

00 8900 8908 70 8900 8908 

0. 8900 8908 77 8907 8978 

78 8900 8908 70 8960 8968 

 ػذد اٌز٠ٓ أخبثٛا إخبثخ صح١حخ ػٍٝ اٌفمشح

 ػذد أفشاد اٌؼ١ٕخ

 ػذد اإلخبثبد اٌصح١حخ فٟ اٌفئخ اٌذ١ٔب -ػذد االخبثبد اٌصح١حخ فٟ اٌّدّٛػخ اٌؼ١ٍب 

 ػذد أفشاد إحذٜ اٌفئز١ٓ
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 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة
70 8908 8908 77 8968 8978 

77 8960 8908 70 8960 8908 

70 8960 8968 76 8960 8978 

 89006 متوسط معامالت الصعوبة لفقرات االختبار

 89760 معامالت التمييز لفقرات االختبارمتوسط 

%، 11وقػػػد  ضػػػؿ بعػػػض العلمػػػا  أف ت ػػػوف معػػػامبلت الصػػػعوبة لجميػػػع الفقػػػرات مسػػػاوية   
%،  ػػح حػػيف اقتػػرح 41 -% 11والػػبعض الخػػر وضػػع مػػدى لمعػػامبلت الصػػعوبة يتػػراوح مػػا بػػيف 

آخػػروف معامػػؿ صػػعوبة خػػاص ب ػػؿ نػػوع مػػف أنػػواع الفقػػرات، ويػػرى  ريػػؽ آخػػر أف  قػػرات االختبػػار 
، بحيث تبدأ بالفقرات السيلة وتنتيح بالفقرات الصعبة، وبالتالح يجب أف ت وف متدرجة  ح صعوبتيا

(% بحيػػث ي ػػوف معػػدؿ صػػعوبة االختبػػار 41-91(%، أو )51 -01قيمػػة صػػعوبتيا بػػيف )تتػػراوح 
 (.335: 0549لبدة،  %. )أبو11  ؿ  ح حدود 

ذا تػػهلللؼ االختبػػار مػػف أسػػئلة سػػيلة جػػًدا أو أسػػئلة صػػعبة جػػًدا،  ػػإف درجػػات الطلبػػة عل  يػػو وا 
ذا أراد الباحػػث أف يزيػػد مػػف ثبػػات اختبػػاره،  ػػإف عليػػو أف يؤلػػؼ  ت ػػوف متقاربػػة، وتقلػػؿ مػػف الثبػػات، وا 

 .(942: 9111(%. )ملحـ، 31 -91اختباره مف أسئلة تتراوح  ح مدى صعوبتيا بيف )
(، وأنػػػو  لمػػػا ارتفعػػػت درجػػػة 1.91"وقػػػد رأى معظػػػـ العلمػػػا  أف معامػػػؿ التمييػػػز يجػػػب أال يقػػػؿ عػػػف )

 (. 039: 0554ز عف ذلؾ  اف أ ضؿ" )الزيود وعلياف، التميي
 معيار لقبوؿ الفقرات، وبناً  على ذلػؾ تػـ قبػوؿ  ا ػة  %(51 - 01وقد اعتمد الباحث المدى )

 قرات االختبار ألف معامػؿ الصػعوبة والتمييػز ليػا مقبػوؿ و ػؽ مػا تػـ تحديػده، ويصػبح عػدد الفقػرات 
 (  قرة.02)

 (Reliabilityثبات االختبار: ) -11

يقصػػػد بالثبػػػات ىػػػو "إعطػػػا  االختبػػػار النتػػػائج نفسػػػيا تقريًبػػػا  ػػػح  ػػػؿ مػػػرة يطبػػػؽ  ييػػػا علػػػى  
 (920: 0549المجموعة نفسيا مف التبلميذ" )أبو لبدة، 

 و ح ىذه الدراسة قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات بثبلث طرؽ وىى: 

 (Split Half Methodطريقة التجزئة النصفية: ) -أ
تجزئػػة  قػػرات االختبػػار إلػػى نصػػفيف: النصػػؼ األوؿ ويمثػػؿ مجموعػػة األسػػئلة ذات  حيػػث تػػـ

ـ  حسػػاب معامػػؿ  األرقػػاـ الفرديػػة، والنصػػؼ الثػػانح ويمثػػؿ مجموعػػة األسػػئلة ذات األرقػػاـ الزوجيػػة، ثُػػ
( بػػػػيف النصػػػػؼ األوؿ مػػػػف االختبػػػػار والنصػػػػؼ الثػػػػانح منػػػػو  وجػػػػد أنػػػػو Pearsonارتبػػػػاط بيرسػػػػوف )

ـ  تصػػػحيح قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط بمعادلػػػة سػػػبيرماف بػػػراوف ُوجػػػد أنيػػػا تسػػػاوي ( وبعػػػد أف تػػػ1.423)
 (، وىذا يؤ د ثبات االختبار.1.595)
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 (Kuder and Richardson 20 Method: )20ريتشاردسون  -طريقة كودر -ب
اسػػػتخدـ الباحػػػث طريقػػػة ثانيػػػة  لحسػػػاب ثبػػػات االختبػػػار، حيػػػث حصػػػؿ علػػػى قيمػػػة معامػػػؿ  
 للدرجة ال لية لبلختبار   ؿ طبًقا للمعادلة التالية: 91ريت اردسوف  - ودر

                - 0               00ر

 حيث د   عدد  قرات االختبار.
 ط   نسبة الناجحيف على الفقرة.     
 ط( نسبة الراسبيف على الفقرة. - 0  ) ′ط     
 (931 -995: 9113  تبايف عبلمات المفحوصيف على االختبار. )القدس المفتوحة،  س9ع       

 (.91) ريت اردسوف -( يوضح معامؿ الثبات باستخداـ معادلة  ودر5-0والجدوؿ رقـ )

 (10-4جدول )
 (.20)عدد الفقرات والمتوسط والتباين ومعامل كودر ريتشاردسون 

 ′ط ط z عدد الفقرات
االنحراف 
 المعياري

 التباين
معامل كودر 
 20ريتشاردسون 

02 01.03 4.140 21.30 1.423 

لبلختبػػػػػار   ػػػػػؿ  انػػػػػت  91يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ السػػػػػابؽ أف معامػػػػػؿ  ػػػػػودر ريت اردسػػػػػوف  
 ( وىح قيمة عالية تطمئف الباحث إلى تطبيؽ االختبار على عينة الدراسة.1.423)

 الصورة النيائية لالختبار:
(  قػػرة، ُخصصػػت 02الختبػػار ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح مػػف )ت ونػػت الصػػورة النيائيػػة  

 (.2( درجة، ملحؽ رقـ )02ل ؿ  قرة درجة لتصبح الدرجة ال لية لبلختبار )
ختبػػار ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ الصػػورة النيائيػػة ال ( يوضػػح توزيػػع  قػػرات00-0والجػػدوؿ رقػػـ ) 

و ػروع  خطيط، والمراقبػة والػتح ـ، والتقػويـ(المعر ح على الميارات الرئيسة للتف ير  وؽ المعر ح )الت
 .(أحيا ،  يميا ،  يزيا ) المبحث

 
 
 
 
 

 د

 0-د 

z  َط ط 

 س9ع
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 (11-4جدول رقم )
 وفروع المبحث الرئيسة ميارات التفكير فوق المعرفيعمى توزيع فقرات االختبار 

 التخطيط المهارة الرئيسة
المراقبة 
 والتحكم

 الوزن النسبي المجموع التقويم

 أحياء
1 ،2 ،3 ،4 ،
5 ،6 ،7 ،8 ،

18 ،19 

9 ،18 ،12 ،
13 ،14 ،28 

11 ،15 ،16 ،
17 

28 43.5% 

 كيمياء
21 ،22 ،23 ،

29 ،31 
24 ،25 ،26 ،

28 
27 ،38 11 23.9% 

 فيزياء
32، 33 ،34 ،
35 ،36 ،37 ،
38 ،39 ،45 

48 ،41 ،44 42 ،43 ،46 15 32.6% 

 9 13 24 المجموع
46 188% 

 %19.6 %28.3 %52.1 الوزن النسبي

 خطوات الدراسة:
 بالخطوات التالية: قاـ الباحثلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

االطػػبلع علػػى األدب التربػػوي، والدراسػػات السػػابقة ذات العبلقػػة بميػػارات واسػػتراتيجيات التف يػػر  -0
 .وتقويميا  وؽ المعر ح، وتحليؿ ال تب

منيػػػاج العلػػػوـ العامػػػة محتػػػوى تحديػػػد ميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح التػػػح يجػػػب أف تتػػػوا ر  ػػػح  -9
 للصؼ العا ر األساسح.

 ػػح ضػػو  بجزأيػػو حتػػوى  تػػاب العلػػوـ العامػػة للصػػؼ العا ػػر األساسػػح متصػػميـ اسػػتمارة تحليػػؿ  -3
 ميارات التف ير  وؽ المعر ح.

ا ػػر األساسػػح  ػػح ضػػو  ميػػارات التف يػػر القيػػاـ بتحليػػؿ محتػػوى  تػػاب العلػػوـ العامػػة للصػػؼ الع -0
  وؽ المعر ح.

 إعداد اختبار لميارات التف ير  وؽ المعر ح. -1

 تطبيؽ االختبار على عينة مف طلبة الصؼ العا ر األساسح. -2

القيػػػػاـ بالمعالجػػػػات اإلحصػػػػائية للبيانػػػػات، ومػػػػف ثػػػػـ تفسػػػػير النتػػػػائج وتقػػػػديـ بعػػػػض التوصػػػػيات  -3
 والمقترحات ذات العبلقة بالموضوع.

 معالجات اإلحصائية: ال
 اعتمد الباحث  ح دراستو على المعالجات اإلحصائية التية:

 معامؿ ارتباط بيرسوف.             -9 ، والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية.تالت رارا -0
 (.91معادلة  ودر ريت اردسوف ) -0 معادلة ىوليستح لحساب درجة االتفاؽ. -3
 ت لعينتيف ةير مستقلتيف. اختبار -2 .معامؿ ارتباط سبيرماف براوف -1
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرىا

 
   األولاإلجابة عن السؤال. 

 

  اإلجابة عن السؤال الثاني. 

 

  اإلجابة عن السؤال الثالث. 

 

  اإلجابة عن السؤال الرابع. 

 

  الدراسة توصيات. 

 

  الدراسة مقترحات. 
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 الفصل الخامس
 وتفسيرىانتائج الدراسة 

األوؿ األساسػح بجزأيػو  رىد ت الدراسة إلى معر ة مدى تضمف  تػاب العلػـو للصػؼ العا ػ
والثػػػانح لميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح، ومػػػدى ا تسػػػاب الطلبػػػة ليػػػا، ويتنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػؿ عرًضػػػا 

 ا الدراسة، وتقع ضمف ثبلثة أقساـ وىى  ما يلح:للنتائج التح توصلت إليي
 يو.أاوؿ ميارات التف ير  وؽ المعر ح الواجب توا رىا  ح  تاب علـو العا ر بجز : ويتنالقسم األول
األوؿ والثػانح  ػح ضػو  مػا  أيػو: ويتناوؿ تحليؿ محتوى  تاب علـو الصؼ العا ر بجز القسم الثاني

ومعر ػػة الفػػروؽ بػػيف الفػػروع العلميػػة الثبلثػػة )الفيزيػػا   المعر ػػحتف يػػر مػػا ورا  اليتضػػمنو مػػف ميػػارات 
 وال يميا  والحيا (.

ويتناوؿ مسػتوى ا تسػاب الطلبػة لميػارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح، ومعر ػة الفػروؽ بػيف  القسم الثالث:
 الذ ور واإلناث. 

 وقد أسفرت الدراسة عف عدد مف النتائج المتنوعة و يما يلح تفصيؿ ليا:

 اإلجابة عن السؤال األول والذي ينص عمى:بعمقة النتائج المت 
 العاشوورلمصووف  العمووومالواجووب توافرىووا فووي محتوووى منيوواج  فوووق المعرفوويمووا ميووارات التفكيوور  "

 "؟األساسي
ولبنا  قائمة تحتوي على ميارات التف ير ما ورا  المعر ح الواجػب  ،لئلجابة عف ىذا السؤاؿ 

قػاـ الباحػث بػاالطبلع علػى األدب التربػوي يػو  أبجز األساسػح توا رىا  ح  تاب علوـ الصؼ العا ر 
السػػػػادة عػػػػرض القائمػػػػة علػػػػى ومػػػػف خػػػػبلؿ ، ييػػػػاوالدراسػػػػات السػػػػابقة، والرسػػػػائؿ العلميػػػػة، والبحػػػػث  

 دة العلػػوـ، و م ػػرؼ، باإلضػػا ة إلػػى خبػػرة الباحػػث ال خصػػية مػػف خػػبلؿ عملػػو  معلػػـ لمػػاالمح مػػيف
،  احتػوت قائمػة ميػارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح  ػح(  قػد 2رقػـ ) وبالرجوع إلػى الملحػؽ لمبحث العلـو

وت تمؿ علػى  ،ميارات رئيسة ىح )التخطيط، المراقبة والتح ـ، التقويـ( صورتيا النيائية على ثبلث
  ما يلح:ميارة  رعية موزعة  (17)

 ميارة التخطيط: أواًل: 
المػتعلـ علػى تحديػد الم ػ لة، قػدرة " :تعرؼ إجرائًيا بهللنيا( ميارات  رعية، و 9)وت تمؿ على 

وتحديد األىداؼ، والترتيب، وا ت اؼ الصعوبات واألخطا ، وربط األ  ار، وتقديـ المعر ػة العلميػة، 
 وتقديـ البدائؿ والخيارات واالحتماالت، والتنبؤ، وتحديد المتطلبات".

 .والتعرؼ على طبيعتيا وىح قدرة المتعلـ على تحديد الم  لة: تحديد المشكمة ميارة -4
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: وىػػح قػػدرة المػػتعلـ علػػى تحديػػد نتػػاج الػػتعلـ المقصػػود مػػف ورا  تنفيػػذه ميووارة تحديوود األىووداف -3
 لميمة ما.

وىح القدرة على أف يرتب المتعلـ العمليػات والخطػوات البلزمػة لحػؿ الم ػ لة أو ميارة الترتيب:  -4
 لتنفيذ الميمة.

ة المتعلـ علػى التعػرؼ علػى األخطػا  ال ػائعة أو وىح قدر ميارة اكتشاف الصعوبات واألخطاء:  -5
 التصورات البديلة التح يم ف أف يقع  ييا، أو صعوبات حؿ م  لة أو تنفيذ ميمة.

وىح قدرة المتعلـ على توضيح الترابط الف ري بيف الموضوعات، وتوضيح العبلقة ميارة الربط:  -6
 .بيف متغيرات الم  لة أو الميمة

وىػػػػح قػػػػدرة المػػػػتعلـ علػػػػى تقػػػػديـ الحقػػػػائؽ والمفػػػػاىيـ والقػػػػوانيف  العمميووووةميووووارة تقووووديم المعرفووووة  -7
 والتعميمات والقواعد والنظريات اليامة ذات العبلقة بالم  لة أو الميمة.

وىػػح قػػدرة المػػتعلـ علػػى وضػػع البػػدائؿ والخيػػارات ميووارة تقووديم البوودائل والخيووارات واالحتموواالت:  -8
نتػػاج أ بػػر قػػدر مػػف األ  ػػار، واقتػػراح تجربػػة الختبػػار العديػػدة لحػػؿ الم ػػ لة أو تنفيػػذ الميمػػة، و  ا 

 الفرض.

 وىح قدرة المتعلـ على توقع النتائج عند تنفيذ ميمة ما أوحلو لم  لة ما.ميارة التنبؤ:  -9

وىح قدرة المتعلـ على وضع تعليمات قبؿ ال روع  ح تنفيذ الميمة أو ميارة تحديد المتطمبات:  -:
 لو عند إنيا  الميمة أو حؿ الم  لة.حؿ الم  لة، والتف ير بما يجب عم

  ثانًيا: ميارة المراقبة والتحكم:
ويعر يػػػػا الباحػػػػث إجرائًيػػػػا بهللنيػػػػا: "قػػػػدرة المػػػػتعلـ علػػػػى التر يػػػػز، ( ميػػػػارات  رعيػػػػة، 5وت ػػػػتمؿ علػػػػى )

 والتحليؿ، واالستيعاب، واالختيار، والتتابع".
بؤرة االىتماـ، والتر يز على معنػى وأىميػة قدرة المتعلـ على ابقا  اليدؼ  ح  وىح :ميارة التركيز -1

 .المعلومات الجديدة، ووضع أمثلة لجعؿ المعلومات ذات معنى
تجزئػػة محتػػوى العمػػؿ إلػػى ميػػاـ صػػغيرة ليسػػيؿ التعامػػؿ قػػدرة المػػتعلـ علػػى  ميووارة التحميوول: وىووي -2

 .معو
وعمػؿ مراجعػات دوريػة ، قدرة المتعلـ على صوغ المعر ة ب لماتػو الخاصػة وىحميارة االستيعاب:  -3

دراؾ نقاط الضعؼ والقوة، و حص مدى  يمو للميمات  .تساعده على  يـ العبلقات الميمة، وا 

يػارات التػح تسػاعد اختيػار اسػتراتيجية تنفيػذ الميمػة، والمقػدرة المػتعلـ علػى  وىػحميارة االختيار:  -4
 .على حؿ الم  لة

وتنظػيـ العمليػات والخطػوات، ومعر ػة  يفيػة االنتقػاؿ قػدرة المػتعلـ التسلسػؿ وىػح ميارة التتابع:  -5
 إلى العملية التالية، ومعر ة وقت تحقؽ اليدؼ الفرعح.
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  ثالثًا: ميارة التقويم:
قػػػػدرة المػػػػتعلـ علػػػػى إصػػػػدار  : "ويعر يػػػػا الباحػػػػث إجرائًيػػػػا بهللنيػػػػاميػػػػارات  رعيػػػػة، ( 3وت ػػػػتمؿ علػػػػى )

 .األح اـ، والتلخيص، والتساؤؿ
قػػدرة المػػتعلـ علػػى الح ػػـ علػػى دقػػة النتػػائج، والح ػػـ علػػى  اعليػػة وىػػح كووام: ميووارة إصوودار األح -1

االستراتيجيات المستخدمة لحؿ الم  لة أو تنفيذ الميمة، وتوضيح مػدى تحقػؽ اليػدؼ، وتقيػيـ مػدى 
  اعلية الخطة المعدة، وتقييـ مدى  يمو لؤل يا  ب  ؿ جيد.

 .جا  بعد إنيا  الميمة أو الم  لة قدرة المتعلـ على تلخيص ماوىح ميارة التمخيص:  -2
قػػػػدرة المػػػػتعلـ علػػػػى إثػػػػارة التسػػػػاؤؿ عػػػػف عبلقػػػػة المعلومػػػػات الجديػػػػدة وىػػػػح ميووووارة التسوووواؤل:  -3

ثارة التساؤؿ عف مدى صحة ما يعمؿ عندما يتعلـ  يًئا جديًدا، ويوجيو أسئلة  بالمعلومات السابقة، وا 
 .لطرؽ األ ثر سيولة إلنيا  الميمةعف ا

 ي وف الباحث قد أجاب عف السؤاؿ األوؿ. وبيذا ال رح

 ينص عمى: والذيالثاني الدراسة اإلجابة عن سؤال النتائج المتعمقة ب 
 "؟فوق المعرفيلميارات التفكير األساسي  العاشرلمصف  العمومما مدى تضمن محتوى منياج  "

ولمعر ػػػػة مػػػػدى تػػػػوا ر ميػػػػارات التف يػػػػر  ػػػػوؽ المعر ػػػػح  ػػػػح محتػػػػوى علػػػػـو الصػػػػؼ العا ػػػػر 
يو األوؿ والثانح، بناً  على قائمػة ميػارات التف يػر أاألساسح، قاـ الباحث بتحليؿ محتوى ال تاب بجز 

واسػػتخدـ الباحػػث الت ػػرارات والنسػػب المئويػػة لئلجابػػة عػػف  ، ػػوؽ المعر ػػح التػػح قػػاـ الباحػػث بإعػػدادىا
( يوضػػح نتػػائج تحليػػؿ 1-5والجػػدوؿ رقػػـ )،  يمػػا يلػػح عػػرض تفصػػيلح لنتػػائج التحليػػؿىػػذا السػػؤاؿ، 

  ح ضو  ميارات التف ير  وؽ المعر ح الرئيسة.األساسح محتوى  تاب علـو الصؼ العا ر 
 (1-5جدول رقم )

 نتائج تحميل محتوى عموم العاشر في ضوء ميارات التفكير فوق المعرفي

معدل تكرارات الجزء  الميارة
 األول

معدل تكرارات الجزء 
النسبة  المجموع الثاني

 المئوية
 %50.8 778 409 368 التخطيط

 %31.2 478 259 219 المراقبة والتحكم
 %18 277 147 130 التقويم
 %100 1532 815 717 المجموع

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يلح:
 50.8أعلى نسبة مئوية و  األولىرتبة مال ف ميارة التخطيط حصلت علىإ%.  
 31.2بة الثانية بنسبة مئوية رتمحصلت على ال والتح ـ ميارة المراقبةف إ.% 
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 18ف ميارة التقويـ حصلت على المرتبة الثالثة بنسبة مئوية إ % 
يتبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج السػػابقة أف ميػػارة التخطػػيط احتلػػت المرتبػػة األولػػى وىػػذا يػػدؿ علػػى أىميػػة 

إلنجػػاز الميػػاـ، وحػػؿ الم ػػ بلت   ػػالتخطيط يػػو ر الوقػػت ويقلػػؿ الجيػػد ويزيػػد  فػػا ة العمػػؿ التخطػػيط 
 واإلنجاز،  اإلنساف عندما يخطط ينظر للمستقبؿ حتى يسلؾ طريقو بوضوح ودوف عقبات.

قبػؿ أف و قبػؿ أف يػدرس يجػب أف يخطػط،   :أف يخطػط ل ػؿ عمػؿ يقػوـ بػو وعليو يجب علح المتعلـ
 يحؿ سؤااًل يجب أف يخطط.ينفذ ن اًطا أو تجربة يجب أف يخطط، قبؿ أف 

( يوضػػح ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح المتػػوا رة  ػػح محتػػوى منيػػاج علػػـو الصػػؼ 2-5والجػػدوؿ )
 العا ر األساسح مرتبة تنازلًيا حسب النسب المئوية للميارات   ؿ.

 (2-5جدول )
 مرتبة تنازلًيا حسب النسبفي كتاب عموم الصف العاشر  المتوفرة ميارات التفكير فوق المعرفي

 المئوية

 المهارة الفرعية المهارة الرئيسة

معدل 
 اتتكرار

الجزء 
 األول

معدل 
 اتتكرار

الجزء 
 الثاني

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 0 %00970 007 72 100 تقديم المعرفة العلمية التخطيط

 7 %980. 000 79 59 التساؤل التقويم

 0 %0900 006 67 69 التركيز المراقبة والتحكم

 7 %0908 000 65 53 الربط التخطيط

 0 %0900 000 64 51 تحديد األهداف التخطيط

 6 %6900 088 61 39 االستيعاب المراقبة والتحكم

 6 %6900 088 50 50 التتابع المراقبة والتحكم

 0 %0970 07 44 40 الترتيب التخطيط

 . %0977 00 53 30 االختيار المراقبة والتحكم

 08 %0977 08 45 35 تحديد المتطلبات التخطيط

 00 %7900 07 00 06 إصدار األحكام التقويم

 07 %7900 08 40 30 البدائل والخيارات  تقديم التخطيط

 00 %7977 60 08 00 التلخيص التقويم

 07 %0900 00 34 24 تحديد المشكالت التخطيط

 07 %0900 00 28 30 التحليل المراقبة والتحكم

 00 %0980 70 26 21 التنبؤ التخطيط

 00 %7977 07 19 15 اكتشاف األخطاء التخطيط

 مهارة 00 %088 0007 815 000 المجموع

( أف ميارة تقديـ المعر ة العلمية والتساؤؿ والتر يز تصدرت 2-5مف المبلحظ  ح الجدوؿ ) 
%(علػػى الترتيػػب، وتعتبػػر ىػػذه الميػػارات 8.88%، 9.01%،  11.23الميػػارات الفرعيػػة وبنسػػبة )

الميمػػة  ػػح تػػدريس العلػػوـ، وجػػا ت  ػػح رتبػػة الميػػارات األخيػػرة التحليػػؿ والتنبػػؤ وا ت ػػاؼ األخطػػا  
%( على الترتيب، وىح مف الميارات الميمة  ػح تػدريس العلػـو 2.22% 3.07%، 3.78) وبنسبة

.  يجب زيادة تضمينيا ب  ؿ واضح وأ بر  ح منياج العلـو
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 على حدة:رئيسة ومياراتيا الفرعية  ؿ ميارة  يقـو الباحث بتحليؿ نتائج وسوؼ 

 أواًل: ميارة التخطيط
األساسػػح  محتػػوى منيػػاج علػػـو الصػػؼ العا ػػر( يوضػػح نتػػائج تحليػػؿ 3-5الجػػدوؿ رقػػـ )و 

 يو األوؿ والثانح  ح ضو  ميارة التخطيط إحدى الميارات الرئيسة للتف ير  وؽ المعر ح.بجزأ
 (3-5جدول رقم )

 تحميل منياج عموم الصف العاشر األساسي في ضوء ميارة التخطيطنتائج 

 المهارة الفرعية
معدل 

 اتتكرار
 الجزء األول

معدل 
 اتتكرار

 الجزء الثاني
 المجموع

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 0 %7790 007 72 100 تقديم المعرفة العلمية

 7 %0097 000 65 53 الربط

 0 %0790 000 64 51 تحديد األهداف

 7 %0890 07 44 40 الترتيب

 0 %0890 08 45 35 تحديد المتطلبات
 6 %. 08 40 30 البدائل والخيارات طرح 

 0 %097 00 34 24 كالتتحديد المش

 0 %6 70 26 21 التنبؤ

 . %797 07 19 15 اكتشاف األخطاء

  %088 000 .78 .06 المجموع

 وليا مؤ ر واحد ىو: ميارة تقديم المعرفة العممية: -1
يقدـ المحتوى الحقائؽ والمفاىيـ والقوانيف والتعميمػات والقواعػد والنظريػات اليامػة ذات العبلقػة أف  -

 بالم  لة أو الميمة.
التخطػػيط وبنسػػبة صػػلت علػػى المرتبػػة األولػػى لميػػارات ( أنيػػا ح3-5مػػف الجػػدوؿ )يتضػػح و 

حصػػلت علػػى المرتبػػة األولػػى لميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح   ػػؿ وبنسػػبة مئويػػة   مػػا%(، 22.1)
عر ػة ويتبػيف مػف ذلػؾ مػدى اىتمػاـ منيػاج العلػوـ بالم ،(2-5يتضح مػف الجػدوؿ ) ما  %(11.23)

 .لمعر ة العلميةالطلبة لف أحد أىداؼ تدريس العلوـ ا تساب العلمية ب ا ة أ  اليا حيث إ
 :مؤ راف ىماوليا ميارة الربط:  -2
 .يوضح العبلقة بيف متغيرات الم  لة -
 يوضح الترابط الف ري بيف الموضوعات. -
( 3-5التخطػػيط  مػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ) الثانيػػة بالنسػػبة لميػػاراتوقػػد حصػػلت علػػى المرتبػػة      

%(، بينما حصلت على المرتبػة الرابعػة بالنسػبة لميػارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح   ػؿ 15.2وبنسبة )
 .(2-5 ما يتضح مف الجدوؿ) %(7.70وبنسبة )
التػح تحتػاج  ـمػف المفػاىي اً يرجػع إلػى أف محتػوى العلػـو يتضػمف  ثيػر يرى الباحث أف ذلػؾ و 

، إلى ربط  يما بينيا على صيغة قوانيف علمية يستخدميا الطالب  ح حؿ الم  بلت وتنفيذ الميمات
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 مػػات سػػابقة  ػػح ال تػػاب،و الموضػػوع الحػػالح لمعل مػػا أف المحتػػوى  ثيػػًرا مػػا يلفػػت االنتبػػاه إلػػى حاجػػة 
ربػػػط المعلومػػػات ببيئػػػة  ميػػػارة ويجػػػب أف يتضػػػمف المحتػػػوى .وخصوًصػػػا  ػػػح  ػػػرع الفيزيػػػا  وال يميػػػا 

 الطالب وجعليا أ ثر وظيفية.
 )تحديد األىداؼ( :وليا مؤ ر واحد ىو: ميارة تحديد األىداف -3

وبنسػبة  علػى ميػارة التخطػيط لثػةالثا( أنيا حصلت علػى المرتبػة 3-5ويتضح مف الجدوؿ )
وبنسػػبة  علػػى ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح   ػػؿ الخامسػػة، بينمػػا حصػػلت علػػى المرتبػػة %(14.8)
، ويعود ذلؾ إلى أنو يتـ صياةة األىداؼ  ػح بدايػة  ػؿ (2-5 ما يتضح مف الجدوؿ ) %(7.51)

 على   ؿ أىداؼ مر بة. صوؿ ال تاب مف  صؿ 
يتـ صياةة األىداؼ  ح يجب أف  وأنالوعح بتحديد األىداؼ ميـ لتوجيو العمؿ، و أف ويرى الباحث 

 ميمة.موضوع  رعح أو  بداية  رح  ؿ مضموف علمح أو
 وليا مؤ ر واحد ىو ميارة الترتيب:  -4
 يرتب المحتوى العمليات والخطوات البلزمة لحؿ الم  لة أو تنفيذ الميمة. -

 مػػػا يتضػػػح مػػػف  %(10.8النسػػػبة لميػػػارات التخطػػػيط وبنسػػػبة )وقػػػد حصػػػلت علػػػى المرتبػػػة الرابعػػػة ب
التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح   ػػؿ  تبالنسػػبة لميػػارا الثامنػػة، بينمػػا حصػػلت علػػى المرتبػػة (3-5الجػػدوؿ )
ويرجػػػػع الباحػػػػث ذلػػػػؾ إلػػػػى تػػػػو ر عػػػػدد مػػػػف  .(2-5 مػػػػا يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ ) %(5.48وبنسػػػػبة )

األن طة التح تحتاج إلى خطوات مرتبة لتنفيذىا لضماف نجاحيا،  ح  ا ة الفروع الفيزيا  وال يميػا  
 واألحيا .

 وليا مؤ راف ىما: ميارة تحديد المتطمبات: -5
 يضع تعليمات قبؿ البد  بالميمة. -
 يزود بما يجب عملو عند إنيا  الميمة. -

%(  مػػا يتضػػح مػػف 10.3حصػػلت علػػى المرتبػػة الخامسػػة بالنسػػبة لميػػارات التخطػػيط وبنسػػبة )وقػػد 
( بالنسػػػبة لميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح   ػػػؿ 10(، بينمػػػا حصػػػلت علػػػى المرتبػػػة )3-5الجػػػدوؿ )
ويرجػػػع الباحػػػث ذلػػؾ إلػػػى أف  ػػؿ ن ػػػاط مػػػف  (.2-5%(  مػػػا يتضػػح مػػػف الجػػدوؿ )5.22وبنسػػبة )

 المسػائؿبعػض  و عنػد حػؿتحديػد المتطلبػات واألدوات البلزمػة لتنفيػذه،  مػا أنػاألن طة العلمية يبػدأ ب
 لحؿ المسهلللة وخصوًصا  ح دروس معادالت الحر ة. ةيتـ تحديد المعطيات البلزم

 ( مؤ رات ىح:3وليا ): تحديد البدائل والخيارات واالحتماالتميارة  -6
 تنفيذ الميمة.يضع البدائؿ والخيارات العديدة لحؿ الم  لة أو  -
 يساعد على إنتاج أ بر قدر مم ف مف األ  ار. -
 يساعد على اقتراح تجربة الختبار الفرض. -
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%(  ما يتضح مػف الجػدوؿ 9وقد حصلت على المرتبة السادسة بالنسبة لميارات التخطيط وبنسبة )
بة وبنسػػػ ( بالنسػػػبة لميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح   ػػػؿ12(، بينمػػػا حصػػػلت علػػػى المرتبػػػة )5-3)
(. ويرجع الباحث ذلػؾ إلػى تػو ر حلػوؿ بعػض الم ػ بلت 2-5%(  ما يتضح مف الجدوؿ )4.57)

بطػػرؽ متعػػددة  مػػا  ػػح الحسػػابات ال يميائيػػة ومعػػادالت الحر ػػة،  مػػا أف المحتػػوى يطػػرح  ػػح بعػػض 
 حياف بعض األن طة البديلة.األ
 الم  لةوليا مؤ ر واحد ىو: تحديد طبيعة ميارة تحديد المشكالت:  -7

%(  مػػا يتضػػح مػػف 7.40بالنسػػبة لميػػارات التخطػػيط وبنسػػبة ) السػػابعةوقػػد حصػػلت علػػى المرتبػػة 
( بالنسػػػبة لميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح   ػػػؿ 14(، بينمػػػا حصػػػلت علػػػى المرتبػػػة )3-5الجػػػدوؿ )
محتوى ال تاب يعرض (. ويرجع الباحث ذلؾ إلى 2-5%(  ما يتضح مف الجدوؿ )3.78وبنسبة )
الم ػػػ لة  ػػػح بدايػػػة الفصػػػؿ  قػػػط و ػػػح بعػػػض األحيػػػاف قػػػد يعػػػرض الم ػػػ لة المتضػػػمنة  ػػػح تحديػػػد 

الموضوع على ىيئة سؤاؿ. ويرى الباحث أف تحديد الم  لة عند بداية  ػؿ ميمػة أو موضػوع  رعػح 
 ثػػر وعًيػػا بيػػا، ويقػػوـ بتوجيػػو طاقاتػػو وتف يػػره م ػػ لة يبػػرز الف ػػرة ويجعػػؿ الطالػػب أميػػـ ألف تحديػػد ال

 ا. إلى تنفيذى
 وليا مؤ ر واحد ىو: يساعد على توقع النتائج والتنبؤ بيا. :ميارة التنبؤ -8

%(  مػا يتضػح مػف الجػدوؿ 6بالنسػبة لميػارات التخطػيط وبنسػبة ) الثامنػةوقد حصلت على المرتبػة 
( بالنسػػػبة لميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح   ػػػؿ وبنسػػػبة 15(، بينمػػػا حصػػػلت علػػػى المرتبػػػة )5-3)
ويػرى الباحػث أنػو يجػب العمػؿ علػى  ،ىح نسبة ضعيفة (2-5يتضح مف الجدوؿ )%(  ما 3.07)

ب ػ ؿ عػاـ العلػـ  ى خصػائص وأىػداؼحػدإميارة التنبػؤ  نسبة تضمنيا  ح المنياج  وذلؾ ألف زيادة
نػػو مػػف خػػبلؿ ا ت ػػاؼ العبلقػػات بػػيف المفػػاىيـ ومػػف خػػبلؿ المبػػادئ والعلػػوـ ب ػػ ؿ خػػاص، حيػػث إ

 بعض النتائج والمعلومات والحقائؽ.المتعلـ بوالتعميمات يم ف أف يتنبهلل 
 مؤ رات ىح: ةوليا ثبلث :األخطاءالصعوبات ميارة اكتشاف  - 9
 يوضح الصعوبات واألخطا  المحتملة. -
 يحدد أساليب مواجية الصعوبات واألخطا . -
 يم ف مف التغلب على الصعوبات واألخطا . -

%(  مػا يتضػح 4.4بالنسبة لميارات التخطيط وبنسػبة ) التاسعة )األخيرة(وقد حصلت على المرتبة 
بالنسػػػػبة لميػػػػارات التف يػػػػر  ػػػػوؽ  واألخيػػػػرة (17ا حصػػػػلت علػػػػى المرتبػػػػة ) مػػػػ(، 3-5مػػػػف الجػػػػدوؿ )

 (. ويرجػػػع الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى أف2-5%(  مػػػا يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )2.22المعر ػػػح   ػػػؿ وبنسػػػبة )
 ،يم ػف أف يتعػرض ليػا المػتعلـ حلتػواألخطػا  امحتوى علوـ الصؼ العا ػر لػـ يتعػرض للصػعوبات 
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تعتػرض  حالمحتوى علػى بعػض الصػعوبات التػ يتغلبألساليب مواجيتيا، بينما وبالتالح لـ يتعرض 
 الرسـو التوضيحية والبيانيةو  الجداوؿ داـالمتعلـ مف خبلؿ استخ

 :المراقبة والتحكمثانًيا: ميارة 
علػػػـو الصػػػؼ العا ػػػر األساسػػػح اج ( يوضػػػح نتػػػائج تحليػػػؿ محتػػػوى منيػػػ4-5الجػػػدوؿ رقػػػـ )

 الميارات الرئيسة للتف ير  وؽ المعر ح. ثانح المراقبة والتح ـيو األوؿ والثانح  ح ضو  ميارة أبجز 
 (4-5جدول )

 نتائج تحميل محتوى منياج عموم الصف العاشر األساسي في ضوء ميارة المراقبة والتحكم

 المهارة الفرعية
معدل 

 اتتكرار
 الجزء األول

معدل 
 اتتكرار

 الجزء الثاني
 المجموع

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 0 %7090 006 67 69 التركيز

 7 %70 088 61 39 االستيعاب

 7 %70 088 50 50 التتابع

 7 %0097 00 53 30 االختيار

 0 %0790 00 28 30 التحليل

  %088 700 259 218 المجموع

 مؤ رات ىح:  ةوليا ثبلث :التركيزميارة  -1
 يساعد على بقا  اليدؼ  ح بؤرة االىتماـ. -
 ير ز على معنى وأىمية المعلومات الجديدة. -
 يضع أمثلة لجعؿ المعلومات ذات معنى. -

%(  مػا 28.5وبنسػبة ) المراقبػة والػتح ـبالنسػبة لميػارات  األولػىوقد حصلت على المرتبػة 
بالنسػػػػبة لميػػػػارات التف يػػػػر  ػػػػوؽ  الثالثػػػػة(، بينمػػػػا حصػػػػلت علػػػػى المرتبػػػػة 4-5يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )

 (. ويرجػػػع الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى أف2-5%(  مػػػا يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )8.88المعر ػػػح   ػػػؿ وبنسػػػبة )
يبػرز أىميػػة المعلومػات مػف خػبلؿ ال ػػرح والتفسػير،  مػا أنػو يػػورد ال ثيػر مػف األمثلػػة محتػوى العلػـو 

إلػػى الػػذىف، وبالتػػالح يسػػاعد علػػى بقػػا  اليػػدؼ المن ػػود  ػػح بػػؤرة  التػػح تعمػػؿ علػػى تقريػػب المعلومػػة
 االىتماـ.

 وليا أربعة مؤ رات ىح: ميارة االستيعاب: -2
 يعطح  رصة لصوغ المعر ة ب لماتو الخاصة. -
 يعمؿ مراجعات دورية تساعد على  يـ العبلقات الميمة. -
 يم ف مف إدراؾ نقاط الضعؼ والقوة -
 بانتظاـ ليفحص مدى  يمو للميمات.يوقؼ المتعلـ  -
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%(  مػا يتضػح مػف 21وبنسػبة ) المراقبػة والػتح ـبالنسػبة لميػارات  الثانيػةوقد حصلت على المرتبػة 
بالنسػػبة لميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح   ػػؿ  السادسػػة(، بينمػػا حصػػلت علػػى المرتبػػة 4-5الجػػدوؿ )
ث مػف خػبلؿ التحليػؿ أف المحتػوى وتبػيف للباحػ(. 2-5%(  ما يتضػح مػف الجػدوؿ )6.53وبنسبة )

بعد تقديـ المعلومات و رحيا يقػدـ أسػئلة توضػح مػدى اسػتيعاب المػتعلـ و يمػو، وقدرتػو علػى صػوغ 
 ػػػح  ات راراتيػػػ تالمعر ػػػة بنفسػػػة وحػػػؿ الم ػػػ بلت، أمػػػا بالنسػػػبة للمؤ ػػػر الثػػػانح والثالػػػث والرابػػػع   انػػػ

 المحتوى ضعيًفا.
 ىح:وليا ثبلث مؤ رات  :ميارة التتابع -3
 يساعد على تسلسؿ وانتظاـ العمليات والخطوات. -
 يساعد على معر ة  يفية االنتقاؿ إلى العملية التالية. -
 يم ف مف معر ة وقت تحقؽ اليدؼ الفرعح.  -

%( 21وبنسػػبة ) المراقبػػة والػػتح ـبالنسػػبة لميػػارات  م ػػرر الثانيػػةوقػػد حصػػلت علػػى المرتبػػة 
بالنسبة لميارات التف يػر  السادسة م رر(، بينما حصلت على المرتبة 4-5 ما يتضح مف الجدوؿ )

(. ويرجػػع الباحػػث ذلػػؾ إلػػى 2-5%(  مػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )6.53 ػػوؽ المعر ػػح   ػػؿ وبنسػػبة )
 ػػح محتػػوى العلػػوـ،  مػػا أف خاصػػية ارتبػػاط ىػػذه الميػػارة بميػػارة الترتيػػب وتػػو ر عػػدد مػػف األن ػػطة 

علػػػى المػػػنيج التػػػدرج  ػػػح سػػػرد المعلومػػػات والمفػػػاىيـ والحقػػػائؽ ترا ميػػػة العلػػػـ ب ػػػ ؿ منطقػػػح تحػػػتـ 
والقػػوانيف والقواعػػػد مػػػف السػػػيؿ علػػػى الصػػػعب، ومػػف المحسػػػوس إلػػػى المجػػػرد،  ػػػح حػػػيف أف المؤ ػػػر 
يساعد على  يفية االنتقاؿ إلى العملية التالية، لـ يتضح  ح المحتوى ب  ؿ مبا ر، والمؤ ػر يم ػف 

ـ يتضح خبلؿ التحليؿ ولػـ يظيػر عنصػر الػزمف، ولػـ يظيػر مف معر ة وقت تحقؽ اليدؼ الفرعح ل
 المحتوى أية دالئؿ تبيف تحقؽ اليدؼ الفرعح عدا األسئلة التح يتـ إنيا  الميمة بيا.

 :وليا مؤ راف ىما ميارة االختيار: -4
 يختار استراتيجية حؿ الم  لة أو تنفيذ الميمة. -
 الميارات التح تساعد على حؿ الم  لة أو تنفيذ الميمة. يختار -

%(  مػا 17.4وبنسػبة ) المراقبػة والػتح ـبالنسػبة لميػارات  الرابعػةوقد حصلت على المرتبػة 
بالنسػػػبة لميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ  التاسػػػعة(، بينمػػػا حصػػػلت علػػػى المرتبػػػة 4-5يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )
وتبػػيف مػػف خػػبلؿ التحليػػؿ نػػدرة (. 2-5الجػػدوؿ )%(  مػػا يتضػػح مػػف 5.42المعر ػػح   ػػؿ وبنسػػبة )
، ةير أف ذلؾ قػد يتضػح  ػح اسػتخداـ اسػتراتيجية التجريػب  ػح تنفيػذ األن ػطة اختيار االستراتيجيات

ولفػػػت االنتبػػػاه إلػػػػى مبلحظػػػة بعػػػض الظػػػػواىر مػػػف حولنػػػا، واسػػػػتخدامو للمعػػػادالت الرمزيػػػة وبعػػػػض 
 الجداوؿ  الجدوؿ الدوري.
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 مؤ ر واحد ىو:  ولياميارة التحميل:  -5
 يجزئ العمؿ إلى مياـ صغيرة ليسيؿ التعامؿ معيا. -

%(  ما 12.1وبنسبة ) المراقبة والتح ـوقد حصلت على المرتبة الخامسة بالنسبة لميارات 
بالنسػبة لميػارات التف يػر  ػوؽ م ػرر ( 14(، بينمػا حصػلت علػى المرتبػة )4-5يتضح مف الجدوؿ )

 ػػح حالػػة ونحتػػاج ليػػذه الميػػارة (. 2-5 مػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )%( 3.78المعر ػػح   ػػؿ وبنسػػبة )
التػح تناوليػا محتػوى العلػـو  الم ػ بلت والميمػات، ويتبػيف مػف ذلػؾ أف الم  بلت والميمات المر بة

ال تحتاج إلى تجزئة إال القليؿ، وتتضح تجزئة تنفيذ الميمات  ح  رع علـ األحيا ، وخصوًصا ةالًبا 
   .وةيرىاح جسـ اإلنساف واالنقساـ المنصؼ والمتساوي  ح عرض موضوع األجيزة  

 التقويمميارة ثالثًا: 
اج علػػػـو الصػػػؼ العا ػػػر األساسػػػح ( يوضػػػح نتػػػائج تحليػػػؿ محتػػػوى منيػػػ5-5الجػػػدوؿ رقػػػـ )

 الميارات الرئيسة للتف ير  وؽ المعر ح. التقويـ ثالثيو األوؿ والثانح  ح ضو  ميارة بجزأ
 (5-5جدول )

 محتوى منياج عموم الصف العاشر األساسي في ضوء ميارة التقويمنتائج تحميل 

 المهارة الفرعية
معدل 

 اتتكرار
 الجزء األول

معدل 
تكرارات 

 الجزء الثاني
 المجموع

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 0 %7.90 000 79 59 التساؤل

 7 %7690 07 00 06 إصدار األحكام

 0 %7090 60 08 00 التلخيص

  %088 700 147 130 المجموع

 مؤ رات ىح  ةوليا ثبلث ميارة التساؤل: -1
 التساؤؿ عف عبلقة المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة.يثير  -
 يثير التساؤؿ عف مدى صحة ما يعمؿ عندما يتعلـ  يًئا جديًدا. -
 يوجو المحتوى أسئلة عف الطرؽ األ ثر سيولة إلنيا  الميمة. -

%(  ما يتضح مف الجدوؿ 49.8وبنسبة ) التقويـبالنسبة لميارات  األولىوقد حصلت على المرتبة 
وبنسػػػبة بالنسػػػبة لميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح   ػػػؿ  الثانيػػػة(، بينمػػػا حصػػػلت علػػػى المرتبػػػة 5-5)
المحتوى يحتوي على  ثير  (. ويرجع الباحث ذلؾ إلى أف2-5%(  ما يتضح مف الجدوؿ )9.01)

أثنا  عرض الميمة أو الموضوع،  ما أنو يحتوي علػى ال ثيػر مػف األسػئلة التح ترد  ح مف األسئلة 
،  وف منيػاج العلػـو يحتػوي علػى  ثيػر مػف المعلومػات التح ترد  ح نياية  رح الميمة أو الموضوع

  المرتبطة ببعضيا البعض.
 ( مؤ رات وىح 5وليا ) اصدار األحكام:ميارة  -2
 يح ـ المحتوى على دقة النتائج. -أ
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 يح ـ على  اعلية االستراتيجيات المستخدمة لحؿ الم  لة أو الميمة. -ب
 يوضح مدى تحقؽ اليدؼ. -ج
 يقيـ  اعلية الخطة المعدة. -د
 يم ف الطالب مف تقييـ مدى  يمو لؤل يا  ب  ؿ جيد. -ىػ

%(  ما يتضح مػف 26.7وبنسبة ) التقويـبالنسبة لميارات  الثانيةوقد حصلت على المرتبة 
( بالنسػػػبة لميػػػارات التف يػػػر  ػػػوؽ المعر ػػػح   ػػػؿ 11(، بينمػػػا حصػػػلت علػػػى المرتبػػػة )5-5الجػػػدوؿ )
المؤ ػرات وتبيف للباحث مف خػبلؿ التحليػؿ أف (. 2-5%(  ما يتضح مف الجدوؿ )4.83وبنسبة )

لـ تتوا ر خبلؿ المحتوى، بينما توا ر المؤ ر ىػ مػف خػبلؿ طرحػو  األربعة األولى )أ ، ب ، ج ، د(
إلػى نا   رح المحتوى و ح نيايتو. ويرى الباحث أف منياج العلـو للصػؼ العا ػر بحاجػة لؤلسئلة أث

 تو ير ىذه المؤ رات مثؿ التحقؽ مف الحؿ بعد المسائؿ الرياضية على األقؿ.
 وليا مؤ ر واحد ميارة التمخيص: -3
 يلخص المحتوى ما جا  بعد إنيا  الميمة. -

%(  مػا يتضػح 23.5بالنسػبة لميػارات التخطػيط وبنسػبة ) الثالثػةوقد حصلت علػى المرتبػة 
( بالنسػبة لميػارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح   ػؿ 13(، بينما حصلت على المرتبػة )5-5مف الجدوؿ )

وتبػػػيف للباحػػػث مػػف خػػػبلؿ التحليػػػؿ أف ميػػػارة (. 2-5%(  مػػػا يتضػػػح مػػف الجػػػدوؿ )4.24وبنسػػبة )
بعػػض المفػػاىيـ ونتػػائج بعػػض القػػوانيف والقواعػػد، ، سػػوي تلخػػيص التلخػػيص لػػـ تتػػو ر بال ػػ ؿ ال ػػا ح

  تب العلـو األخرى. ضولـ يتواجد ملخص  ح نياية  ؿ  صؿ على ةرار بع
ومػػف خػػبلؿ العػػرض السػػابؽ لنتػػائج التحليػػؿ يتبػػيف أف نسػػبة تػػو ر ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح  ػػح 

 محتوى علـو الصؼ العا ر  انت بنسب صغيرة وةير مرضح عنيا.
 وف الباحث قد أجاب عف سؤاؿ الدراسة الثانح. وبذلؾ ي 

 وينص عمى: ثالثالنتائج المتعمقة باإلجابة عن سؤال الدراسة ال 
 المتضمنة  فوق المعرفياألساسي لميارات التفكير  العاشرما مستوى اكتساب طمبة الصف 

 ؟العمومبمنياج 
بػاالطبلع علػى األدب التربػوي وأخػذ آرا  المختصػيف ولئلجابػة عػف ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحػث 

 : وبناً  على ذلؾ تـ  صياةة الفرضية التاليةمف أساتذة التربية  ح الجامعات 
"ال يصل مستوى اكتساب طمبة الصف العاشر األساسي لميارات التفكير فوق المعرفي المتضومنة 

  %".80بمحتوى منياج عموم الصف العاشر إلى مستوى اتقان يساوي 
وبنا  على ذلؾ ت وف درجة االتقاف لميارة التخطيط ولميارة المراقبة والتح ـ ولميارة التقويـ 

 . الترتيب( على 36.8، 7.2، 10.4، 19.2ولبلختبار   ؿ ىح )
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واالنحراؼ المعياري والوزف النسبح السػتجابات أ ػراد  ةالحسابي اتالمتوسط الباحثاستخدـ و 
  (6-5، والجػػدوؿ )العينػػة علػػى اختبػػار ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح بهللبعػػاده الثبلثػػة ودرجتػػو ال ليػػة

 ذلؾ: يوضح
 (6 - 5جدول رقم )

المعياري والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة عمى  فيوضأ المتوسط الحسابي واالنحرا
 (549)ن =  اختبار ميارات التفكير فوق المعرفي

درجة  الميارة
 االتقان

مجموع  عدد الفقرات
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

 الترتيب

 2 %47.34 3.96807 11.3607 6237 24 19.2 التخطيط
المراقبة 
 والتحكم

10.4 13 3299 6.0091 2.39485 46.22% 3 

 1 %52.09 2.20969 4.6885 2574 9 7.2 التقويم
الدرجة 
 الكمية

36.8 46 12110 22.0583 7.43465 47.95%  

 ما يلح:يتضح مف الجدوؿ السابؽ و 
طلبػػة الصػػؼ العا ػػر األساسػػح مػػف ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح لػػدى أ ػػراد عينػػة الدراسػػة، ف إ -

ىػػح أقػػؿ مػػف ، (22.0583ومتوسػػط حسػػابح ) %(.47.95ضػػعيفة  يػػح تقػػع عنػػد متوسػػط نسػػبح )
 (.36.8درجة االتقاف المطلوبة )مستوى 

 ،(4.6885ومتوسط حسػابح )%(، 52.09وزف نسبح )بالمرتبة األولى  ح ميارة التقويـ  جا ت -
 .(7.2درجة اإلتقاف المطلوبة )وىى أقؿ مف 

متوسػػػػػػط حسػػػػػػابح  %(،47.34ميػػػػػػارة التخطػػػػػػيط  ػػػػػػح المرتبػػػػػػة الثانيػػػػػػة وبػػػػػػوزف نسػػػػػػبح ) جػػػػػػا ت -
 .(19.2) المطلوبةدرجة مف اإلتقاف وىى أقؿ مف ، (11.3607)
، ومتوسػػط %(46.22األخيػػرة وبػػوزف نسػػبح )الثالثػػة و مرتبػػة المراقبػػة والػػتح ـ  ػػح المرتبػػة  جػػا ت -

 .(10.4المطلوبة ) درجة مف اإلتقافوىى أقؿ مف ، (6.0091حسابح )
لقػػػد   ػػػفت نتػػػائج الدراسػػػة ب ػػػ ؿ عػػػاـ عػػػف مسػػػتوى ضػػػعيؼ ومػػػنخفض  ػػػح التف يػػػر  ػػػوؽ 

(، األمػػر الػػذي يعػػزى 22.0583المعر ػػح لػػدى عينػػة الدراسػػة، حيػػث بلػػ  المتوسػػط الحسػػابح ال لػػح )
إلػػى طبيعػػة المنيػػاج ومػػا ينطػػوي عليػػو مػػف أسػػاليب تقليديػػة تجعػػؿ الطالػػب أقػػؿ وعًيػػا بالمعر ػػة التػػح 

 يتلقاىا وأقؿ تفاعبًل مع المادة العلمية.
أما  يمػا يتعلػؽ بهللبعػاد التف يػر مػا ورا  المعر ػح،  قػد  ػاف أداؤىػـ علػى ىػذه األبعػاد ضػعيؼ 

، (6.0091)، ولبعػػد المراقبػػة والػػتح ـ (11.3607)حيػػث  انػػت المتوسػػط الحسػػابح لبعػػد التخطػػيط 
طلبة ىػذه المرحلػة لػـ يصػلوا إلػى مرحلػة  أف  بعض ، ويم ف عزو ذلؾ إلى(4.6885)ولبعد التقويـ 
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 مػػف النضػػج العقلػػح، ولػػيس لػػدييـ القػػدرة علػػى التف يػػر المجػػرد والتف يػػر االبت ػػاري والمنطقػػح والتنظػػيـ
، ومراقبتيا، وتقويميا، واستخداـ االستراتيجيات المناسػبة  ػح والتخطيط، والتح ـ بالن اطات المعر ية
علػػى اتخػػاذ القػػرارات ب ػػهللف البػػدائؿ المتاحػػة، ومػػا لػػدييـ مػػف  الوقػػت المناسػػب،  مػػا أنيػػـ ةيػػر قػػادريف

معر ػػة حػػوؿ الميمػػة التػػح ىػػـ بصػػدد حليػػا، مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ ميػػارات المراقبػػة التػػح توجػػو الفػػرد 
للحصوؿ على المعلومات عف عمليات تف يره، حيث تتضػمف قػرارات الفػرد التػح تسػاعده علػى تنقػيح 

التنبػؤ بالنتػائج التػح سيصػؿ المحددة، و التقدـ  ح ضو  األىداؼ ومراجعة العمؿ الجاري، وتقييـ ىذا 
  إلييا.

%(، 52.09وأ ػػارت النتػػائج إلػػى أف ميػػارة التقػػويـ حصػػلت علػػى المرتبػػة األولػػى وبنسػػبة )
ويعزو الباحث ذلؾ الظروؼ السائدة  ح التعليـ والوضع القائـ، حيث أف الصؼ العا ػر يقػع ضػمف 

تحانات الموحدة  ح المواد األساسية ومنيا العلػـو العامػة، و ػح ىػذا الصفوؼ التح تتطبؽ علييا االم
اإلطار تقوـ الوزارة بتزويد الطلبة بمواد إثرائية تحتوي على أسئلة داعمة للمنياج  ممػا يجعػؿ الطلبػة 
 ػػح حالػػة مػػف الحػػرص والتف يػػر  ػػح نمػػط االمتحانػػات، وبالتػػالح دائًمػػا ي ونػػوف حريصػػوف علػػى طػػرح 

 ع على أسئلة امتحانات سابقة.األسئلة، واالطبل
%(، 47.34 مػا أ ػػارت النتػائج إلػػى أف ميػارة التخطػػيط جػا ت  ػػح المرتبػة الثانيػػة بنسػػبة ) 

ويعػػػػزو الباحػػػػث ذلػػػػؾ إلػػػػى أف الطالبػػػػات أ ثػػػػر حرًصػػػػا علػػػػى حفػػػػظ المعلومػػػػات، وترتيبيػػػػا، وتحديػػػػد 
الم  بلت واألىداؼ، ووضع التعليمات قبؿ البد  بالميمة، ويتضح ذلؾ مف حرص المعلمػات علػى 

اصػػيؿ األمػػور وترتيػػب الطالبػػات لل راسػػات، والسػػبورة وال  ػػؾ أف ذلػػؾ يػػنع س علػػى التػػدقيؽ علػػى تف
 أدا  الطالبات وتف يرىف. 

عػػف  (2000الػػوىر )أبػػو عليػػا و نتػػائج التػػح توصػػلت إلييػػا دراسػػة الوتتفػػؽ ىػػذه الدراسػػة مػػع 
ة مسػػتوى متػػدف أل ػػ اؿ معػػارؼ مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح مجػػاؿ اإلعػػداد لبلمتحانػػات وأدائيػػا لػػدى عينػػ

 .(1: 2001)أبو عليا والوىر،  الدراسة.
( التح توصلت إلى أف ىناؾ ضعًفا  ح امتبلؾ الطلبة 1996وتتفؽ مع دراسة  ريج ويور )

  أل  اؿ المعر ة  وؽ المعر ية الثبلثة: التقريرية واإلجرائية وال رطية ووعييـ بيا.
رحلة الثانوية ي تسبوف (، إلى أف طلبة الم2012 ح حيف أ ارت دراسة )الخوالدة وآخروف، 

 ميارات التف ير ما ورا  المعر ح بدرجة متوسطة، وبذلؾ تختلؼ عف الدراسة الحالية.
وتوصػػػلت دراسػػػة الخوالػػػدة إلػػػى أف طلبػػػة المرحلػػػة الثانويػػػة ي تسػػػبوف ميػػػارة التخطػػػيط بدرجػػػة 

يا، حيث توصلت  بيرة وميارة المراقبة والتح ـ والتقويـ بدرجة متوسطة، وتختلؼ الدراسة الحالية مع
الدراسة الحالية إلى أف ميارة التقويـ جا ت  ح مقدمة الميارات ثـ ميارة التخطيط ثػـ ميػارة المراقبػة 

 .والتح ـ
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( التح توصلت إلى حصوؿ أ راد العينة علػى 2011الجراح وعبيدات )دراسة  عوتتعارض م
المعر ػػة، وتنظػػيـ المعر ػػة  ػػح جميػػع أبعػػاده وىػػح معالجػػة مسػػتوى مرتفػػع مػػف التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح 

  ومعر ة المعر ة.
( حيث توصلت دراسة السػ ا ر 2010واختلفت الدراسة الحالية أيًضا مع دراسة )الس ا ر، 

 أف ميارة المراقبة والتح ـ جا ت  ح المرتبة األولى ثـ التخطيط ثـ التقويـ.  
 اسية والبيئة التعليمية. ويعزو الباحث ىذه االختبل ات الختبلؼ عينة الدراسة والمرحلة الدر 

( يبيف مجموع المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية للميارات الفرعيػة 7-5والجدوؿ )
 للتف ير  وؽ المعر ح مرتبة تنازلًيا حسب درجة توا رىا لدى أ راد العينة.

 (7 - 5جدول )
 الفرعية لمتفكير فوق المعرفيمجموع المتوسطات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمميارات 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مجموع المتوسطات المهارة الفرعية

 0.3349 0.6066 333 التلخيص

 0.31004 0.5768 316.67 الهدف

 0.29638 0.5726 314.33 البدائل

 0.37026 0.5337 293 المشكلة

 0.34491 0.5319 292 الترتيب

 0.31794 0.5234 287.33 المعرفة

 0.36416 0.5118 281 التحليل

 0.29569 0.4973 273 التتابع

 0.32689 0.493 270.67 التساؤل

 0.33046 0.4633 254.33 األحكام

 0.3038 0.4596 252.33 االختيار

 0.35823 0.4335 238 التركيز

 0.29841 0.422 231.67 الربط

 0.29981 0.4171 229 المتطلبات

 0.29538 0.4159 228.33 الفهم

 0.34198 0.3607 198 التنبؤ

 0.26509 0.3242 178 األخطاء

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يلح:
(، ويعػزو الباحػث 0.6066إف ميارة التلخيص قػد جػا ت  ػح المرتبػة األولػى وبمتوسػط حسػابح ) -

العلميػة وىػح تعتبػر  ػ بًل مػف ذلؾ إلى أف المنياج ير ز على المفاىيـ والتعميمػات وأ ػ اؿ المعر ػة 
 أ  اؿ التلخيص،  ما أف  ثيرًا مف  المعلميف ير زوف على التلخيص.

(، ويعػزو الباحػث 0.5768وجا ت مرتبة تحديد األىػداؼ  ػح المرتبػة الثانيػة وبمتوسػط حسػابح ) -
رًا مػف ذلؾ إلى أف ال تاب المدرسح يتو ر  يو ميارة تحديد األىداؼ  ح بداية  ؿ  صؿ،  ما أف  ثي

 المعلميف ما يسطروف أىداؼ الحصة على السبورة  ح بدايتيا.
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( ويرجػع ذلػؾ إلػى 0.3607جا ت مرتبة ميػارة التنبػؤ  ػح المرتبػة قبػؿ األخيػرة وبمتوسػط حسػابح ) -
 قلة أسئلة التنبؤ  ح المنياج مثؿ ماذا يحدث ...؟ وماذا تتوقع ...؟ عبلوة على أف المعلميف 

 علومات ويجيدوف أنفسيـ  ح ذلؾ.وينيم وف  ح تلقيف الم
جا ت ميارة ا ت اؼ األخطا   ػح المرتبػة األخيػرة، ويرجػع ذلػؾ إلػى عػدـ تعػرض المحتػوى لػذلؾ  -

 ب  ؿ صريح،  ما أف ىناؾ بعض المعلميف والمعلمات ما يقعوف  ح التصورات البديلة 
لبديلػة قػد ي تسػبيا الطالػب واألخطا  مما يو ر  رصة انتقاليػا للطلبػة،  مػا أف األخطػا  والتصػورات ا

 مف بيئتو، ومف مصادر أخرى.
 وبيذا ال رح ي وف الباحث قد اجاب عف سؤاؿ الدراسة الثالث

 والذي ينص عمى: بعار النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال ال 
فوي مسوتوى اكتسواب ميوارات  (α ≤ 0.05ىل توجود فوروق ذات داللوة إحصوائية عنود مسوتوى )"

 "إناث(؟ -تعزى إلى الجنس )ذكور  المعرفيفوق التفكير 

(  ح مسػتوى ا تسػاب α ≤ 1.11ال توجد  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) : "و رضو
  "إناث( -ميارات التف ير  وؽ المعر ح تعزى إلى الجنس )ذ ور 

مسػتقلتيف باسػتخداـ اختبػار )ت( لعينيتػيف ةيػر صحة ىذا الفرض قػاـ الباحػث وللتحقؽ مف  
(Independent Samples T Test و ،)بالمقارنة بيف متوسط درجات الطػبلب ( لحساب قيمة )ت

التف يػػػػر  ػػػػوؽ  (  ػػػػح اختبػػػػار313(، ومتوسػػػػط درجػػػػات الطالبػػػػات اإلنػػػػاث )ف   902الػػػػذ ور )ف   
 ( يبيف ذلؾ:4 - 1المعر ح، والجدوؿ )

 (8 - 5جدول )
 والطالبات في ميارات التفكير فوق المعرفي الرئيسةاختبار ت لمفروق بين متوسطات درجات الطالب 

 الميارة
 (متغير تابع)

 الجنس
 (متغير مستقل)

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة )ت( المعياري

 التخطيط
 3.87474 9.8780 ذ ر

 1.10دالة عند  4.330
 3.62593 12.5644 أنثى

 المراقبة والتحكم
 2.36953 5.3740 ذ ر

 1.10دالة عند  1.320
 2.29278 6.5248 أنثى

 التقويم
 2.08002 3.9919 ذ ر

 1.10دالة عند  2.532
 2.15265 5.2541 أنثى

 الدرجة الكمية
 6.96913 19.2439 ذ ر

 1.10دالة عند  4.051
 7.01472 24.3432 أنثى

 (2.576( ىي )α ≤ 0.01مستوى داللة )( عند 547حرية ) اتعند درجالختبار الذيمين  جدوليةال )ت(قيمة 
 (1.96( ىي )α ≤ 0.05) ( عند مستوى داللة547قيمة )ت( الجدولية الختبار الذيمين عند درجات حرية )
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المحسػػوبة لجميػػع الميػػارات أ بػػر مػػف قيمػػة "ت"  أف قيمػػة "ت" تبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽلقػػد 
وعلػى ذلػؾ  ػإف نتػائج الدراسػة   البػديؿوتػـ قبػوؿ الفػرض  ،تـ ر ض الفػرض الصػفريالجدولية  لذلؾ 

 تنص على:
درجػػػػات  ( بػػػػيف متوسػػػػطاتα ≤ 1.10وجػػػػود  ػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة ) -

لتقػويـ، والدرجػػة ال ليػػة د التخطػػيط، والمراقبػة والػػتح ـ، واابعػأ ػػح  ةالطػبلب والطالبػػات مػف أ ػػراد العينػ
 .الفروؽ لصالح اإلناث، و انت الختبار ميارات التف ير  وؽ المعر ح
تفػػػوؽ اإلنػػػاث  ػػػح مسػػػتوى النمػػػو العقلػػػح علػػػى الػػػذ ور  ػػػح ىػػػذه  "وتعػػػزى ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى 

دويف وجػارلس المرحلة العمرية ، (013: 9100يػدات، )أورد  ػح: الجػراح وعب "(0540، )دوجبلس وا 
ينع س ىذا التفوؽ  ح وبما أف التف ير المعر ح مرتبط بالقدرات العقلية لدى الفرد،  مف الطبيعح أف 

والقدرة  ،النمو العقلح لدى اإلناث  ح القدرة على التخطيط، والمراقبة والتح ـ، والمفاضلة بيف البدائؿ
علػػػػػػى إصػػػػػػدار األح ػػػػػػاـ، واسػػػػػػتخداـ االسػػػػػػتراتيجيات المناسػػػػػػبة  ػػػػػػح الوقػػػػػػت المناسػػػػػػب، وعلػػػػػػى إدارة 

، وتحديػد مػواطف الضػعؼ والقػوة المعلومات، و يـ الم  لة مف خبلؿ تحليليا إلػى عناصػرىا الرئيسػة
 لدييف،  ما أنيف قادرات على استذ ار الخبرات السابؽ المتعلقة بالم  لة.

( والتػػح توصػػلت إلػػى وجػػود 9100وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج دراسػػة )الجػػراح وعبيػػدات، 
 ةالجػ روؽ ذات داللة إحصائية  ح مستوى التف ير ما ورا  المعر ح لدى طلبة الجامعات وبعدي مع

المعلومػػػات وتنظػػػيـ المعر ػػػة يعػػػزى للجػػػنس ولصػػػالح اإلنػػػاث،  مػػػا اتفقػػػت مػػػع دراسػػػة ) ػػػريج ويػػػور، 
 التح أ ارت إلى أف اإلناث يمتل ف أ  اؿ ميارات المعر ة أ ثر مف الذ ور.( 0552

( التػػح توصػػلت 9109واختلفػػت نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة مػػع نتػػائج دراسػػة )الخوالػػدة وآخػػروف، 
روؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس، ومػػع دراسػػة )الربابعػػة وآخػػروف، إلػػى عػػدـ وجػػود  ػػ

( التح أ ارت إلى عدـ وجػود  ػروؽ دالػة إحصػائًيا بػيف الطلبػة الموىػوبيف  ػح الصػؼ التاسػع 9115
 ما تختلؼ مػع نتػائج دراسػة الػوىر وأبوعليػا   ح ميارات التف ير  وؽ المعر ح تعزى لمتغير الجنس.

ينػػت أنػػو ال يوجػػد أثػػر للجػػنس  ػػح مسػػتوى امػػتبلؾ الطلبػػة أل ػػ اؿ معػػارؼ مػػا ورا  ( التػػح ب0555)
 المعر ة الثبلث منفردو أو مجتمعة  ما سبؽ اإل ارة.

( 902( يبػػػيف قيمػػػة ت الختبػػػار الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات الطػػػبلب )ف   09-1والجػػػدوؿ )
 وؽ المعر ح.( للميارات الفرعية للتف ير  313ومتوسطات درجات الطالبات )ف   
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 (9 - 5جدول )
 اختبار ت لمفروق 

 الفرعيةبين متوسطات درجات الطالب والطالبات في ميارات التفكير فوق المعرفي 
 انجُس انًٓبرح انفرػيخ

انًتٕسظ 

 انحسبثي

االَحراف 

 انًؼيبري
 ليًخ د

يستٕٖ 

 انذالنخ

 تحذيذ انًشكهخ
 0.35952 0.4817 روش

9.542 
داٌخ ػٕذ 

 0.37405 0.5759 أٔثٝ 1.10

 تحذيذ األْذاف
 0.31961 0.5108 روش

0.133 
داٌخ ػٕذ 

 0.29178 0.6304 أٔثٝ 1.10

 انترتيت
 0.37101 0.4898 روش

9.143 
داٌخ ػٕذ 

 0.31873 0.566 أٔثٝ 1.10

 اكتشبف األخطبء
 0.25679 0.271 روش

0.312 
داٌخ ػٕذ 

 0.26427 0.3674 أٔثٝ 1.10

األفكبررثظ   
 0.29367 0.3889 روش

9.310 
داٌخ ػٕذ 

 0.3 0.4488 أٔثٝ 1.11

 تمذيى انًؼرفخ انؼهًيخ
 0.32443 0.4282 روش

2.115 
داٌخ ػٕذ 

 0.29097 0.6007 أٔثٝ 1.10

 تحذيذ انجذائم
 0.3177 0.2744 روش

0.925 
داٌخ ػٕذ 

 0.34547 0.4307 أٔثٝ 1.10

 انتُجؤ
 0.27223 0.3496 روش

1.020 
داٌخ ػٕذ 

 0.31024 0.4719 أٔثٝ 1.10

 تحذيذ انًتطهجبد
 0.29592 0.5136 روش

0.419 
داٌخ ػٕذ 

 0.28847 0.6205 أٔثٝ 1.10

 انتركيس
 0.29592 0.5136 روش

3.099 
داٌخ ػٕذ 

 0.28847 0.6205 أٔثٝ 1.10

 انتحهيم
 0.39248 0.4939 روش

 غ١ش داٌخ 0.101
 0.3394 0.5264 أٔثٝ

 االستيؼبة
 0.27821 0.3455 روش

1.002 
داٌخ ػٕذ 

 0.29701 0.473 أٔثٝ 1.10

 االختيبر
 0.3032 0.4079 روش

3.233 
داٌخ ػٕذ 

 0.29823 0.5017 أٔثٝ 1.10

 انتتبثغ
 0.28539 0.458 روش

9.499 
داٌخ ػٕذ 

 0.3005 0.5292 أٔثٝ 1.10

 اصذار األحكبو
 0.31208 0.4241 روش

9.103 
داٌخ ػٕذ 

 0.34188 0.495 أٔثٝ 1.11

 انتهخيص
 0.35089 0.5027 روش

2.409 
داٌخ ػٕذ 

 0.29616 0.6909 أٔثٝ 1.10

 انتسبؤل
 0.32227 0.4038 روش

1.501 
داٌخ ػٕذ 

 0.31287 0.5655 أٔثٝ 1.10

 (9.132)  (  ≤ 1.10مستوى داللة )( عند 103قيمة )ت( الجدولية الختبار الذيليف عند درجات حرية )
 (0.52)  (  ≤ 1.11( عند مستوى داللة )103قيمة )ت( الجدولية الختبار الذيليف عند درجات حرية )

أف قيمة ت ةير دالة  ح ميػارة التحليػؿ وبالتػالح نقبػؿ الفػرض الصػفري  ويتضح مف الجدوؿ السابؽ
درجػات الطػبلب الػػذ ور ومتوسػط درجػػات  وجػػود  ػروؽ ذات داللػة إحصػػائية بػيف متوسػػطعػدـ وىػو "

 "ميارة التحليؿ الطالبات اإلناث  ح
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(  ػػح ميػػارات )تجديػػد α ≤ 1.10قيمػػة ت دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة ) الميػػارات الفرعيػػة أمػػا  ػػح بػػاقح
الم  لة، وا ت اؼ األخطا ، وتقديـ المعر ة العلمية، وطرح البدائؿ والخيارات واالحتماالت، والتنبؤ، 

ودالة عند مستوى داللة ، وتحديد المتطلبات، والتر يز، واالستيعاب، واالختيار، والتتابع، والتلخيص(
(α ≤ 1.11صدار ا ألح اـ(، وبالتالح قبوؿ الفرض البديؿ وىو وجود (  ح ميارتح )ربط األ  ار، وا 

لصػػػػالح بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات الطػػػػبلب ومتوسػػػػطات درجػػػػات الطالبػػػػات،  ػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائًيا 
 .الطالبات
ويعػػػزي الباحػػػث وجػػػود الفػػػروؽ  ػػػح الميػػػارات الفرعيػػػة لصػػػالح الطالبػػػات إلػػػى نفػػػس أسػػػباب  

 .سةالفروؽ التح ذ رت عند تفسير الفروؽ  ح الميارات الرئي
أمػػا بالنسػػبة لميػػارة التحليػػؿ  يعػػزي الباحػػث عػػدـ وجػػود  ػػروؽ إلػػى أف المعلمػػيف والمعلمػػات  
 المضاميف الصعبة والمعقدة ليتم ف الطلبة مف  يميا واتقانيا للموضوع قيد الدراسة. بتجزئةيقوموف 

 :الدراسة توصيات
األساسػح ب ػ ؿ خػاص تضميف ميارات التف ير  ػوؽ المعر ػح  ػح منيػاج علػوـ الصػؼ العا ػر  -0

 ومناىج العلـو للمراحؿ األخرى ب  ؿ عاـ.

تضػػميف بػػرامج إعػػداد المعلمػػيف  ػػح الجامعػػات مسػػاقات تر ػػز علػػى ميػػارات التف يػػر ب ػػ ؿ عػػاـ  -9
، وتدريبيـ عملًيا على استخداـ ىذه الميارات ب  ؿ وميارات التف ير  وؽ المعر ح ب  ؿ خاص

  علح.

على  يفيػة اسػتخداـ ميػارات مػا ورا  المعر ػة  ػح أثنػا  عمليػة تدريب المعلميف  ح أثنا  الخدمة  -3
 ، ومف ثـ ا سابيا للطلبة لما ليا مف دور  اعؿ  ح عملية التعلـ.التدريس

ضرورة توظيؼ استراتيجيات ما ورا  المعر ة  ح تدريس العلوـ ب ػ ؿ خػاص وتػدريس المباحػث  -0
 األخرى.

التف يػر األخػرى مػف خػبلؿ اسػتخداـ اسػتراتيجيات االىتماـ بتنمية ميارات التف ير  وؽ المعر ح و  -1
 ما ورا  المعر ة.

 ػػح بػػرامج تػػدريب وربػػط األ  ػار بعضػػيا بػػبعض، االىتمػاـ بميػػارات التنبػػؤ وا ت ػػاؼ المغالطػػات  -2
، وذلػؾ مػف خػبلؿ إضػا ة أن ػطة  ػح أدلػة المعلػـ أو المعلميف سواً  قبؿ الخدمة أو أثنا  الخدمة

 لميارات وتنمييا. الن رات أو ةيرىا تعالج ىذه ا

 :الدراسة مقترحات
تدريب المعلميف على استخداـ استراتيجيات ما ورا  المعر ة  ح التدريس، ومف ثـ تدريب الطلبة  -0

 على استخداميا  ح تحصيؿ المعر ة العلمية.

 إجرا  دراسات تحليلية لمراحؿ دراسية أخرى  ح العلوـ، ولمباحث علمية مختلفة. -9
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ومعر ػة أثرىػا علػى التحصػيؿ لػدى  ،باسػتخداـ ميػارات التف يػر  ػوؽ المعر ػحبنا  بػرامج تدريبيػة  -3
 الطلبة.

إجرا  دراسة توضح أثػر تنميػة ميػارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح  ػح تحقيػؽ أىػداؼ التربيػة العلميػة  -0
  ح مراحؿ التعليـ العاـ.
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 قائمة المراجع
 قائمة المراجع العربية:أواًل: 

 القرآف ال ريـ.

(: " عالية برنامج تقنح قائـ على أسلوب المحا اة  ح تنمية 9115أبو السعود، ىانح اسماعيؿ ) -1
بغػػزة"،  بعػػض ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح منيػػاج العلػػـو لػػدى طلبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػح

 ، الجامعة اإلسبلمية، ةزة،  لسطيف.رسالة ماجستير غير منشورة

تقػػػويـ أسػػػئلة  تػػػب المنيػػػاج الفلسػػػطينح مػػػف الصػػػؼ األوؿ للصػػػؼ "(: 9110أبػػػو دقػػػة، سػػػنا  ) -2
 90-99 مػف الجػز  الثػانح،، لتربيوة فوي فمسوطين ومتغيورات العصورا موؤتمر "،السابع األساسػح

 .،  لية التربية، الجامعة اإلسبلمية، ةزة،  لسطيف9110 نو مبر

(: "درجػة وعػح طلبػة الجامعػة اليا ػمية بمعر ػة مػا ورا  2001أبو عليا، محمد والوىر محمود ) -3
المعر ة المتعلقة بميارات اإلعداد لبلمتحانات وتقديميا وعبلقة ذلػؾ بمسػتواىـ الدراسػح ومعػدليـ 

 (، ص ص:1(، عػدد)28مجلػد ) دراسات لمعموم التربويوة،الترا مح وال لية التح ينتموف إلييا"، 
(1-14.) 

تقػػويـ المحتػػوى العلمػػح لمنيػػاج الثقا ػػة التقنيػػة المقػػرر علػػى  (: "9112عػػودة، محمػػد  ػػؤاد ) أبػػو -4
الجامعػػة  ،رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة ،"طلبػػة الصػػؼ العا ػػر  ػػح ظػػؿ أبعػػاد التنػػور التقنػػح

 ،  لسطيف.اإلسبلمية، ةزة

 عماف، األردف. ،مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي(: 0549أبو لبدة، سبع ) -5

ميػػارات التف يػػر الناقػػد المتضػػمنة  ػػح منيػػاج الفيزيػػا  (: "2011ميػػادي، صػػابر عبػػدال ريـ ) أبػػو -6
، الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجستير غير منشورة"، للمرحلة الثانوية ومدى ا تساب الطلبة ليا

 ،  لسطيف.ةزة

، مطبعػػة المقػػداد، 9"، طأدواتووو، مناىجووو، البحووث التربوووي: عناصووره"(:0553إحسػػاف ) األةػػا، -7
 ةزة،  لسطيف.

، "اتجاىات حديثػة  ػح اسػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة  ػح تعلػيـ القػرا ة"(: 9110بيلوؿ، إبراىيـ ) -8
 .(941-005ص ص: )(، 31، عدد )مجمة القراءة والمعرفة

دار ، 1ط منووواىج البحوووث فوووي التربيوووة وعموووم الووونفس،(: 0533جػػػابر، جػػػابر و ػػػاظـ، أحمػػػد ) -9
 .النيضة العربية للن ر، القاىرة، مصر

، دار الف ػػػػر العربػػػػح اسووووتراتيجيات التعموووويم والووووتعمم،(: 0555جػػػػابر، عبػػػػد الحميػػػػد جػػػػابر ) -10
 مصر.القاىرة، 
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 دار األرقـ، ةزة،  لسطيف. "المنياج التربوي"، (:9113جامعة القدس المفتوحة، ) -11

 األرقـ، ةزة،  لسطيف.دار القياس والتقويم، (: 9113جامعة القدس المفتوحة، ) -12

مسػػتوى التف يػػر مػػا ورا  المعر ػػح (: "2011عبػػد الناصػػر وعبيػػدات، عػػبل  الػػديف )الجػػراح،  -13
المجموة األردنيووة فوي العموووم  ،"لػدى عينػة مػف طلبػة جامعػػة اليرمػوؾ  ػح ضػو  بعػػض المتغيػرات

 .162 – 145(، ص ص: 2(، العدد )7، مجلد )التربوية

"، دار ال تػػػاب تعمووويم التفكيووور مفووواىيم وتطبيقوووات" (:0555جػػػراوف،  تحػػػح عبػػػد الػػػرحمف ) -14
 الجامعح، اإلمارات العربية المتحدة.

"، دار ال تػػػاب تعمووويم التفكيووور، مفووواىيم وتطبيقوووات( "2002)عبػػػد الػػػرحمف جػػػراوف،  تحػػػح  -15
 الجامعح، العيف، اإلمارات.

" عاليػػػة اسػػػتخداـ مػػػا ورا  المعر ػػػة  ػػػح تحصػػػيؿ (: 2001، أمينػػػة وصػػػادؽ، منيػػػر )الجنػػػدي -16
العلػػػوـ، وتنميػػػة التف يػػػر االبت ػػػاري لػػػدى تبلميػػػػذ الصػػػؼ الثػػػانح االعػػػدادي ذو السػػػعات العقليػػػػة 

، المجلد األوؿ، الجمعية المصػرية المؤتمر العممي الخامس لمتربية العممية لممواطنة ،"المختلفة
 أةسطس(. 01 –يوليو  29للتربية العملية،  لية التربية، جامعة عيف  مس، )

 ػػر ة  نػػوز المعر ػػة، "منوواىج البحووث التربوووي"، (: 2005خػػرس، نائػؿ )جيػدوري، صػػابر وأ -17
 جدة، السعودية.

 اعلية استخداـ اسػتراتيجية التػدريس التبػادلح  ػح تنميػة ميػارات (: "2008، مسفر )الحارثح -18
، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة"، ما ورا  المعر ة  ح القرا ة لدى طبلب المرحلة الثانوية

 الرياض، السعودية.أـ القرى، 

 ميػػػارات مػػػا ورا  المعر ػػػة المتضػػػمنة  ػػػح أسػػػئلة  تػػػب(: "9115حجػػػو، سػػػماح أحمػػػد ديػػػب ) -19
 ، الجامعػػػػةرسووووالة ماجسووووتير غيوووور منشووووورة، الت نولوجيػػػػا للمرحلػػػػة األساسػػػػية العليػػػػا بفلسػػػػطيف"

 ،  لسطيف.اإلسبلمية، ةزة

، جيينػػة للن ػػر 0ط"، دليوول ميووارات التفكيوور(: "9119حسػػيف، ثػػائر و خػػرو، عبػػد الناصػػر ) -20
 والتوزيع، عماف ، األردف.

مسػػتوى الحاجػػة إلػػى المعر ػػة والتف يػػر مػػا ورا  (: "2011 ػػراس وأبػػو مػػل، أحمػػد )الحمػػوري،  -21
مجمووة جامعووة النجوواح  لألبحوواث )العموووم " المعر ػػح لػػدى طلبػػة الب ػػالوريوس  ػػح جامعػػة اليرمػػوؾ

 (.1488 -1464(، ص ص: )6(، عدد )25، مجلد )اإلنسانية(

(: "تقويـ محتوى  تب الرياضيات للمرحلة األساسية  ح ضو  9112زندار، نائلة )الخ -22
التجربة الفمسطينية في إعداد المناىج الواقع  نظرية برونر"، المؤتمر العلمح األوؿ، 

 (.019 -094ديسمبر(،  لية التربية، جامعة األقصى، ص ص: ) 91 -05)والتطمعات، 
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(: "بنػػا  معػػايير لتقيػػيـ  تػػب  التربيػػة االجتماعيػػة والوطنيػػة 0552، أحمػػد سػػليماف )الخ ػػاف -23
رسوالة ماجسوتير غيور للصفوؼ األربعة األساسية األولػى وتطبيقيػا علػى  تػاب الصػؼ الرابػع"، 

 جامعة اليرموؾ، إربد، األردف.منشورة، 

 عماف، األردف. ، دار المسيرة،١، طتعميم العموم لمجميع(: 9111خطايبة، عبد اهلل )- -24

 ، األردف.، دار المسيرة عماف9"، طتعميم العموم لمجميع(: "9114خطايبة، عبد اهلل ) -25

(: "تػػػهللثير اسػػػتراتيجيات مػػػا ورا  المعر ػػػة لػػػتعلـ العلػػػـو  ػػػح 2003منػػػى  يصػػػؿ )الخطيػػػب،  -26
رسووووالة ماجسووووتير غيوووور التحصػػػػيؿ والتف يػػػػر الناقػػػػد لػػػػدى تبلميػػػػذ الصػػػػؼ الخػػػػامس االبتػػػػدائح"، 

  لية البنات، جامعة عيف  مس.منشورة، 

دور منػػػػاىج العلػػػػـو  ػػػػح تنميػػػػة ميػػػػارات (: 0555خليػػػػؿ، محمػػػػد أبػػػػو الفتػػػػوح والبػػػػاز، خالػػػػد ) -27
 المووؤتمر العمموي الثالووث منواىج العموووم القورن الحووادي ،الحياتيػة لػدى تبلميػذ المرحلػػة االبتدائيػة

علميػػػة، مر ػػػز تطػػػوير ، المجلػػػد األوؿ، الجمعيػػػة المصػػػرية للتربيػػػة الوالعشووورين رؤيوووة مسوووتقبمية
 يوليو(. 94-91العلوـ، جامعة عيف  مس، )

(: "أثػػر اسػػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػػة  ػػح تنميػػػة 9111خليػػؿ، نػػواؿ عبػػػد الفتػػاح ) -28
مجمووة التربيووة التف يػػر العلمػػح واالتجػػاه نحػػو مػػادة العلػػـو لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي"، 

 .(031-50(، ص ص: )0)عدد ال، (4)مجلد ، لعلميةالجمعية المصرية للتربية االعممية، 

درجػػة ا تسػػػاب طلبػػػة المرحلػػػة ( "2012، أحمػػػد والربابعػػػة ، جعفػػر والسػػػليـ، ب ػػػار )لخوالػػدةا -29
الثانويػػػػػة  ػػػػػح محا ظػػػػػة جػػػػػرش لميػػػػػارات التف يػػػػػر مػػػػػا ورا  المعر ػػػػػح وعبلقتيػػػػػا بمتغيػػػػػر الجػػػػػنس 

(، العػػدد 1، المجلػػد )المتخصصووة المجمووة الدوليووة التربويووة ،"والتخصػػص األ ػػاديمح والتحصػػيؿ
 .(87–73) :(، ص ص3)

(  ػػح تنميػػة TRIZ(: "أثػػر برنػػامج تػػدريبح مسػػتند إلػػى نظريػػة تريػػز )9109ماجػػد )الخيػػاط،  -30
مجموووة جامعوووة النجووواح ميػػػارات تف يػػػر مػػػا ورا  المعر ػػػة لػػػدى طلبػػػة جامعػػػة البلقػػػا  التطبيقيػػػة"، 

 (.214-142ص: ) (، ص3(، عدد )92مجلد )لألبحاث )العموم اإلنسانية(، 

 اعليػػة اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح تعػػديؿ (: "9109محمػػد محمػػود درويػػش )الػػديب،  -31
رسالة ماجستير غيور "، التصورات البديلة للمفاىيـ العلمية  ح العلـو لدى طبلب الصؼ التاسع

 الجامعة اإلسبلمية، ةزة،  لسطيف. منشورة،

العبلقػػة بػػيف التف يػػر مػػا ورا  (: "2009ةسػػاف )، جعفػػر والخطيػػب، بػػبلؿ وخضػػير، لربابعػػةا -32
المعر ح وال فا ة الذاتيػة العلميػة لػدى الطلبػة الموىػوبيف مػف الصػؼ التاسػع  ػح المرا ػز الرياديػة 

 (.672 – 633(، ص ص: )43(، العدد )4، الجز  )مجمة كمية التربية ،" ح األردف
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را  المعر ة ومستويات تجييز (: "التفاعؿ بيف استراتيجيات ما و 9111رمضاف، حياة علح ) -33
وؿ اإلعػدادي  ػح المعلومات  ح تنميػة المفػاىيـ العلميػة والتف يػر الناقػد لػدى تلميػذات الصػؼ األ

 ،"  .(932-040، ص ص: )(0(، العدد )4المجلد )مجمة التربية العممية، مادة العلـو

ورا  المعر ػح  اعليػة برنػامج تعليمػح مقتػرح  ػح التف يػر مػا " :(9113علػح محمػد ) ،زعبحال -34
مجمووة  "،ة الصػػؼ التاسػػع األساسػػح  ػػح األردف ػػح القػػدرة علػػى حػػؿ المسػػائؿ اليندسػػية لػػدى طلبػػ

 .(031-011ص ص: ) ،(9)جز  ال، (30)، جامعة عيف  مس، العددكمية التربية

( "أسػػػػػاليب الػػػػػتعلـ وعبلقتيػػػػػا بميػػػػػارات مػػػػػا ورا  المعر ػػػػػة 9101زمزمػػػػػح، عواطػػػػػؼ أحمػػػػػد ) -35
(، الجػػز  30، العػػدد )مجمووة كميووة التربيووة بالمنصووورة ،بػػة الجامعيػػة"ومتغيػػرات أخػػرى لػػدى الطال

 (.922-905(، ص ص: )9)

تقػػويـ محتػػوى مقػػررات العلػػـو بالمرحلػػة المتوسػػطة  ػػح ضػػو  (: "2010، ةػػـر اهلل )الزىرانػػح -36
، رسالة دكتوراه غير منشوورة ،"TIMSSمتطلبات دراسة التوجيات الدولية للرياضيات والعلػـو 

 القرى، م ة الم رمة، السعودية.جامعة أـ 

بػػيف المنظػػور االرتبػػاطح والمنظػػور  (: "سػػي ولوجية الػػتعلـ0552 تحػػح مصػػطفى )الزيػػات،  -37
 ، دار الن ر للجامعات، القاىرة، مصر.(2سمسمة عمم النفس المعرفي )المعر ح"، 

 ، دار ال روؽ، عماف، األردف.9"، طأساليب تدريس العموم(: "0552زيتوف، عايش ) -38

، دار ال ػػػروؽ للن ػػػر والتوزيػػػع، 3ط"، أسووواليب تووودريس العمووووم(: "1999زيتػػػوف، عػػػايش ) -39
 عماف، األردف.

، دار 0ط النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم،(: 9113زيتوف، عايش )- -40
 ال روؽ، عماف، األردف.

، 0طاالتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العموم وتدريسيا، (: 9101زيتوف، عايش ) -41
 دار ال روؽ، عماف، األردف.

عالـ ال تب للن ر تدريس العموم لمفيم رؤية بنائية، (: 9119زيتوف،  ماؿ عبد الحميد ) -42
 والتوزيع والطباعة، القاىرة، مصر.

علـ المتضمنة  ح (: تحليؿ نقدي لمعايير إعداد الم9110زيتوف،  ماؿ عبد الحميد ) -43
" الجمعية المصرية المؤتمر العممي السادس "تكوين المعممالمعايير القومية للتعلـ  ح مصر، 

 (.009 -000للمناىج وطرؽ التدريس، جامعة عيف  مس، ص ص: )

، دار 0طمبووادئ القيوواس والتقووويم فووي التربيووة،  (:0554 يمػػح وعليػػاف، ى ػػاـ )الزيػػود،  -44
 صر.ال تاب العربح، القاىرة، م
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"تقػػويـ محتػػوى منػػاىج العلػػـو الفلسػػطينية للمرحلػػة األساسػػية (: 2011)أحمػػد سػػعيد، تيػػانح  -45
جامعػػػة األزىػػػر، ةػػػزة، ، رسوووالة ماجسوووتير غيووور منشوووورة"، العليػػػا  ػػػح ضػػػو  المعػػػايير العالميػػػة

  لسطيف.

(: "تقػػػويـ ألدا  التػػػدريس لمعلمػػػح المػػػوىبيف  ػػػح ضػػػو  9101علػػػح عبػػػد العزيػػػز )سػػػ ا ر، ال -46
، ،  ليػػة العلػوـ االجتماعيػػة، رسووالة ماجسووتير غيور منشووورةميػارات التف يػر مػػا ورا  المعر ػح"، 

 اإلماـ محمد بف مسعود اإلسبلمية، الرياض، السعودية.جامعة 

مستقبؿ  ح ضو  الماضح (: "التربية العلمية: رؤى ال9112سليـ، محمد صابر ) -47
 (.00 -0(، ص ص: )0(، العدد )5المجلد )مجمة التربية العممية،  ،والحاضر"

 اعليػػة الوسػػائؿ الفائقػػة علػػى التحصػػيؿ وا  سػػاب طػػبلب ت نولوجيػػا (: "2007ىمػػت )السػػيد،  -48
، قسػػـ ت نولوجيػػا رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة"، التعلػػيـ بعػػض ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح

 والتربية، جامعة عيف  مس، مصر.التعليـ 

"، م تبة المنيج المدرسي من منظور جديد(: "0553ال ا عح، ابراىيـ محمد وآخروف ) -49
 العبي ات، الرياض، الممل ة العربية السعودية.

مسػتوى جػودة موضػوعات علػـو األرض  ػح (: "2011 اىيف، إبراىيـ محمد عبػد اليػادي ) -50
، رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة"، المعػػايير العالميػػة  تػػب العلػػـو للمرحلػػة األساسػػية  ػػح ضػػو 

 الجامعة اإلسبلمية، ةزة،  لسطيف.

"، دار القاىرة، أساسيات وتطبيقات في عمم المناىج(: "9112 اىيف، نجوى عبد الرحيـ ) -51
 القاىرة، مصر.  

(: "تقػػػػويـ محتػػػػوى منيػػػػاج العلػػػػوـ العامػػػػة للمرحلػػػػة 2009 ػػػػحادة، إيمػػػػاف محمػػػػود محمػػػػد، ) -52
الجامعػة ، غيور منشوورةرسوالة ماجسوتير الػدنيا  ػح ضػو  متطلبػات التنػور الصػحح"،  األساسية

 اإلسبلمية، ةزة،  لسطيف.

تقػػويـ محتػػوى مقػػرر العلػػـو للصػػؼ العا ػػر األساسػػح  ػػح  (: "2007 ػػحيبر، محمػػد سػػعيد ) -53
 الجامعة اإلسبلمية، ةزة،  لسطيف.، رسالة ماجستير غير منشورة"، ضو  المعايير اإلسبلمية

(: "عبلقػػػة ميػػػارات مػػا ورا  المعر ػػػة بهللىػػػداؼ 9110ىػػػانـ والفرحػػػاتح، الفرحػػاتح )ال ػػربينح،  -54
العػدد مجمة دراسات في التعمويم الجوامعي، "،  اإلنجاز وأسلوب عزو الف ؿ لدى طبلب الجامعة

 (.004-55(، ص ص: )3)

 ،المصػريةاألنجلػو م تبة  ،4طالتعمم نظريات وتطبيقات، (: 1991أنور محمد )ال رقاوي،  -55
 .مصر، القاىرة
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موووؤتمر نحوووو ، ميػػػارات التف يػػػر مػػػا ورا  المعر ػػػح والػػػتعلـ الفعػػػاؿ(: 9115 ػػػاظـ ) ، ػػػروؽ -56
،  ليػػة التربيػػة، جامعػػة اسووتثمار أفضوول لمعموووم التربويووة والنفسووية فووي ضوووء تحووديات العصوور

 .(93/01-91)دم ؽ، مف 

الصورة وال لمة  معيار للجودة التوا ؽ بيف ثقا تح (. "2011عفاؼ عبد الرحمف )ال نطح،  -57
رسووالة ماجسووتير غيوور "،  ػػح محتػػوى  تػػاب العلػػـو الفلسػػطينح بجزأيػػو للصػػؼ الرابػػع األساسػػح

 .، جامعة األزىر، ةزة،  لسطيفمنشورة

أثػػػػر اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجيات مػػػػا ورا  المعر ػػػػة  ػػػػح : "(9111منػػػػى عبػػػػد الصػػػػبور ) ، ػػػػياب -58
لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ تحصػػيؿ العلػػـو وتنميػػة ميػػارات عمليػػات العلػػـ الت امليػػة والتف يػػر االبت ػػاري 

 (.0)، العدد (3) المجلد، ، جامعة عيف  مسمجمة التربية العممية ،"الثالث اإلعدادي

العلػػػوـ للصػػػؼ العا ػػػر و قًػػػا تحليػػػؿ محتػػػوى منيػػػاج (: "9112منػػػى عبػػػد الفتػػػاح )الصػػػادؽ،  -59
الجامعػػة ، رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة"، لمعػػايير الثقا ػػة العلميػػة ومػػدى ا تسػػاب الطلبػػة ليػػا

 اإلسبلمية، ةزة،  لسطيف.

تيجيات مػػػػا ورا  المعر ػػػػة  ػػػػح ا اعليػػػػة اسػػػػتخداـ بعػػػػض اسػػػػتر " :(9114ليلػػػػى ) ،صػػػػاعديال -60
ديػات بالصػؼ الطالبػات المتفوقػات والعاالرياضيات  ح تنمية التف يػر اإلبػداعح والتحصػيؿ لػدى 

، (034)العػػدد  جامعػػة عػػيف  ػػمس، ،دراسووات فووي المنوواىج وطوورق التوودريس "،الثػػانح المتوسػػط
 .(310-933ص ص: )، (9)الجز  

(: "تطوير مناىج العلوـ  ح المرحلة األساسية بالجميورية اليمنية 9115طالب، عبد اهلل ) -61
(، ص ص: 9(، عدد)09مجلد)التربية العممية، مجمة  ح ضو  معايير الجودة ال املة" 

(0195 - 0113.) 

"، اتجاىووات معاصوورة فووي منوواىج وطوورق توودريس العموووم(: "9110طعيمػػة، ر ػػدي ) -62
 ، دار الفرقاف للن ر والتوزيع، عماف، األردف.9ط

لمدى اتساؽ مقررات البيولوجيا  (: "دراسة تحليلية تتبعية9119طليمات، ىالة محمد ) -63
مجمة التربية بالتعليـ الثانوي  ح مصر مع تطور توجيات التربية العلمية خبلؿ أربعيف عاًما" 

 (.019 - 05(، ص ص: )3(، عدد)1مجلد)العممية، 

تقػػػويـ مػػػنيج اللغػػػة العربيػػػة ل تػػػاب لغتنػػػا الجميلػػػة المقػػػرر (: "2002طمػػػوس، رجػػػا  الػػػديف ) -64
رسووالة ماجسووتير  ،" ح  ػػح  لسػػطيف وعبلقتػػو باتجاىػػاتيـ نحػػو التحػػديثللصػػؼ السػػادس األساسػػ

 الجامعة اإلسبلمية، ةزة:  لسطيف. غير منشورة،

"، دار اتجاىووات تربويووة فووي أسوواليب توودريس العموووم(: "9115عػػادؿ، محمػػد  ػػايز محمػػد ) -65
 البداية، عماف، األردف.
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( "تطوير بعض المقررات التربويػة بمؤسسػات التعلػيـ 9101سوزاف )، واصؼو  عباس، ىنا  -66
النػػوعح  ػػح ضػػو  المسػػتويات المعياريػػة وأثػػػره علػػى إ تسػػاب بعػػض ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػػة"، 

 .(095-30(، ص ص: )0( العدد )03، المجلد )مجمة التربية العممية

  تاب الفيزيا .(، تقييـ 2000عبد الخالؽ والجملة، عصاـ والعملة محمد سالـ، ) -67

(: "دور برنامج إعداد معلـ العلوـ  ح  ليات التربية 9110عبد الفتاح، ىدى عبد الحميد ) -68
 " مجمة  ح تنمية الوعح بالقضايا البيئية المعاصرة  ح ضو  المستويات المعيارية لمادة العلـو

 (.030 -000(، ص ص: )0(، عدد)3مجلد)التربية العممية، 

برنػػػػامج إر ػػػػادي لتنميػػػػة ميػػػػارات الحيػػػػاة لػػػػدى المراىػػػػؽ "(: 9110عبػػػػد اهلل، معتػػػػز محمػػػػد ) -69
  لية البنات، جامعة عيف  مس، القاىرة، مصر.رسالة ماجستير غير منشورة، ، "ال فيؼ

 اعليػػة اسػػتخداـ بعػػض اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح "(: 9111 اطمػػة ) عبػػد الوىػػاب، -70
 يػػر التػػهللملح واالتجػػاه نحػػو اسػػتخداميا لػػدى طػػبلب الصػػؼ الثػػانح تحصػػيؿ الفيزيػػا  وتنميػػة التف

 .(909-015.ص ص: )(0العدد )، (4)المجلد  مجمة التربية العممية، الثانوي األزىري"،

األسموب اإلحصائي واستخداماتو في بحووث الورأي (: 0553عاطؼ وعزمح، ز ػح )العبد،  -71
 دار الف ر العربح، القاىرة، مصر.واإلعالم، 

، مجموووة القوووراءة والمعرفوووة (: "المعر ػػػة ومػػػا ورا  المعر ػػػة"،9119عبيػػػد، ولػػػيـ تاوضػػػروس ) -72
 (.4-0(، ص ص: )0العدد )، الجمعية المصرية للقرا ة والمعر ة

، م تبػػػة 0طالتفكيووور والمنيووواج المدرسوووي، (: 9113عبيػػػد، ولػػػيـ وعفانػػػة عػػػزو إسػػػماعيؿ ) -73
 .الفبلح للن ر والتوزيع، اإلمارات العربية المتحدة

 :تنميووة ميووارات التفكيوور(. 2007عػػدناف، الجػػراح، عبػػد الناصػػر، وب ػػارة، مو ػػؽ )العتػػوـ،  -74
 ، األردف.عماف، ، دار المسيرةنظرية وتطبيقات عممية نماذج

 عماف، األردف.، ، دار ال تاب األردنحالمدرسة وتعميم التفكير(: 0552عدس، محمد ) -75

(: "مسػػػتوى جػػػودة محتػػػوى  تػػػاب العلػػػـو للصػػػؼ 2009محمػػػد حسػػػف عبػػػد الجػػػواد )العرجػػػا،  -76
غيور رسوالة ماجسوتير الثامف األساسح  ح ضو  المعايير العالمية ومػدى ا تسػاب الطلبػة ليػا"، 

 الجامعة اإلسبلمية، ةزة،  لسطيف.، منشورة

اإلطوووار الوسوووائل والتكنولوجيوووا فوووي التعمووويم بوووين (: 9113عسػػػقوؿ، محمػػػد عبػػػد الفتػػػاح ) -77
 م تبة آ اؽ، ةزة،  لسطيف. ،الفمسفي واإلطار التطبيقي

، مطبعػػػػة المقػػػػداد، ةػػػػزة، 3، طتخطوووويط المنوووواىج وتقويميووووا(: 0552عفانػػػػة، عػػػػزو ) -78
  لسطيف.
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، آ ػاؽ 9طالتودريس الصوفي بالوذكاوات المتعوددة،  (:9115ة، عزو والخزنػدار، نائلػة )عفان -79
 ةزة،  لسطيف. ،للن ر والتوزيع

 عاليػػػة برنػػػامج تػػػدريبح أو مػػػا ورا  المعر ػػػة علػػػى (: "2007والغػػػزو، ختػػػاـ )أحمػػػد العلػػػواف،  -80
، جامعػػة قطػػر، العػػدد مجمووة العموووم التربويووة ،تنميػػة ميػػارات التف يػػر الناقػػد لػػدى طلبػػة الجامعػػة"

 (.38-11(، ص ص: )13)

 (: "تػػهللثير اخػػتبلؼ مسػػتويات ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة وتجييػػز9112علػػح، جمػػاؿ محمػػد ) -81
جامعػة مجموة كميوة التربيوة،  ،على حؿ الم  بلت االسػتداللية لػدى طػبلب الجامعػة" المعلومات

 (.22-5(، ص ص: )3(، الجز  )31عيف  مس، العدد )

"، دار المسيرة، عماف، التربية العممية وتدريس العموم(: "9113عميرة، إبراىيـ بسيونح ) -82
 األردف.

، دار المدرسووية لممرحمووة األساسوويةتقووويم وتطوووير الكتووب (: 9112عليمػػات، عبيػػر را ػػد ) -83
 الحامد للن ر، عماف، األردف.

أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مػػا ورا  المعر ػػة  ػػح (: "2011عػػواد، زينػػب واليػػداوي، سػػنابؿ ) -84
، المجلػد مجمة كمية التربيوة ،"التحصيؿ واالتجاه لدى طلبة  لية التربية  ح مادة طرائؽ التدريس

 (.65–51(، ص ص: )4(، العدد )1)

الميارات العقلية المتضػمنة  ػح أسػئلة مقػررات العلػوـ العامػة (: "9113عيطة، بساـ زىدي ) -85
 رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة،"، للمرحلػػة األساسػػية الػػدنيا بفلسػػطيف  ػػح ضػػو  نمػػوذج مػػارزانو

 الجامعة اإلسبلمية، ةزة،  لسطيف.

المطػورة بالصػفوؼ الػدنيا (: "تقػويـ محتػوى  تػب العلػـو 9109، ماجد  باب سػعد )غامديال -86
جامعػػة أـ  رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة، مػػف المرحلػػة االبتدائيػػة  ػػح ضػػو  معػػايير مختػػارة"،

 القرى، الرياض، السعودية.

األنجلػو م تبػة األساليب المعرفية بوين النظريوة والبحوث، (: 1994حمدي علح )الفرماوي،  -87
 مصر. .القاىرة ،المصرية

مجمة (: أيف موقعنا؟ برامج إصبلح تعليـ العلوـ العالمية، 9101 قييح، يحيى علح ) -88
 http://www.almarefh.net/printall.php?ID) ،941ص(، 002عدد)المعرفة، 

عر ة  ح تنمية ميارات الفيػـ (:  عالية استخداـ استراتيجيات ما ورا  الم9110قرنح، زبيدة ) -89
مجمة القرائح والتغلب على صعوبات تعلـ المفاىيـ الفيزيائية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثػانوي، 

 .(315-923(، ص ص: )12عدد )كمية التربية، جامعة المنصورة، 

http://www.almarefh.net/printall.php?ID
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أثػػػػر توظيػػػػؼ اسػػػػتراتيجيات مػػػػا ورا  المعر ػػػػة علػػػػى تنميػػػػة (: "9114ق ػػػػطة، أحمػػػػد عػػػػودة ) -90
رسوالة "، العلميػة والميػارات الحياتيػة بػالعلـو لػدى طلبػة الصػؼ الخػامس األساسػح بغػزةالمفػاىيـ 

 الجامعة اإلسبلمية، ةزة،  لسطيف.، ماجستير غير منشورة

مصر العربية للن ر والتوزيع، العموم في تدريس العموم، (: 9114قنديؿ، أحمد إبراىيـ ) -91
 القاىرة، مصر.

(: "عبلقػػة مػػا ورا  المعر ػػة بهللىػػداؼ 9110الفرحػػاتح ) ممػػدوح عبػػد المػػنعـ والسػػيد،ال نػػانح،  -92
مجمووة كميووة التربيووة، جامعووة المنصووورة، اإلنجػػاز وأسػػلوب عػػزو الف ػػؿ لػػدى طػػبلب الجامعػػة"، 

 .2، أبريؿ، ص: (0)العدد 

، عػػالـ ال تػػب 3، طالمنوواىج بووين النظريووة والتطبيووق(: 0540اللقػػانح، أحمػػد حسػػيف ) -93
 للن ر، القاىرة مصر.

معجووم المصووطمحات التربويووة فووي المنوواىج وطوورق (: 9113أحمػػد والجمػػؿ، علػح )اللقػانح،  -94
 ، عالـ ال تب، القاىرة، مصر.3، طالتدريس

تقػويـ محتػوى منػاىج العلػـو الفلسػطينية للمرحلػة العليػا مػف التعلػيـ "(: 2004،  تحية )اللولو -95
 لتربوووي األول،بحووث مقوودم إلووى المووؤتمر ا، "األساسػح  ػح ضػػو  المسػتحدثات العلميػػة المعاصػرة

 فلسطين9  لية التربية، الجامعة اإلسبلمية، ةزة، ،الجز  األوؿ ،11/2004/ 24-23مف 

مستوى جودة موضوعات الفيزيػا  ب تػب العلػـو للمرحلػة األساسػية "(: 2007،  تحية )اللولو -96
 المووؤتمر التربوووي الثالووث الجووودة فووي التعموويم الفمسووطيني، الػػدنيا  ػػح ضػػو  المعػػايير العالميػػة"

الثػػػػانح،  ليػػػػة التربيػػػػة، الجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية، ةػػػػزة،  ( ا تػػػػوبر، الجػػػػز 31-30) موووودخل التميووووز
  لسطيف.

، م تبػػػة األنجلػػػو اسوووتراتيجيات التعمووويم وأسووواليب الوووتعمم(: 9110مجػػػدي، عزيػػػز إبػػػراىيـ ) -97
 ، القاىرة، مصر.المصرية

 .معايير العموم لدولة قطر(: 9110المجلس األعلى للتعليـ قطر ) -98

       (http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso) 

أثر استراتيجية مقترحة قائمة على الفلسػفة البنائيػة لتنميػة ميػارات (: "2005محسف، ر يؽ ) -99
رسالة  ،"المعلومات لطبلب الصؼ التاسع مف التعليـ األساسح بفلسطيفما ورا  المعر ة وتوليد 

، ةػػػزة وجامعػػػة عػػػيف  ػػػمس، جامعػػػة األقصػػػىالبرنػػػامج الم ػػػترؾ بػػػيف  ،غيووور منشوووورةدكتووووراه 
 . لسطيف

المنووواىج التربويوووة الحديثوووة مفاىيميوووا (: 9110مرعػػػح، تو يػػػؽ والحيلػػػة، محمػػػد محمػػػود ) -100
 المسيرة، عماف، األردف.، دار وعناصرىا وأسسيا وعممياتيا

http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso
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(: استراتيجية   ؿ البيت الدائري و اعليتيا  ح تنمية ميارات ما ورا  9111ىيا )المزروع،  -101
رسووالة المعر ػػة وتحصػػيؿ العلػػـو لػػدى طالبػػات المرحلػػة الثانويػػة ذوات السػػعات العقليػػة المختلفػػة، 

 (.23-03(، ص ص: )52)العدد الخميج العربي، 

، دار المسػيرة للن ػر 0ط مناىج البحوث فوي التربيوة وعموم الونفس،(: 9111ملحـ، سػامح ) -102
 والتوزيع، عماف، األردف.

(: "تقػػويـ محتػػوى  تػػب العلػػـو الفلسػػطينية واإلسػػرائيلية 2012موسػػى، صػػالح أحمػػد عطيػػة ) -103
غيوور رسووالة ماجسووتير ("، دراسػػة مقارنػػة، Timssللصػػؼ الرابػػع األساسػػح  ػػح ضػػو  معػػايير )

 مية، ةزة،  لسطيف.الجامعة اإلسبل، منشورة

(: " اعلية اسػتخداـ اسػتراتيجيات مػا ورا  المعر ػة  ػح تػدريس 9113تيسير محمود )ن واف،  -104
مجموة كميوة ال يميا  العضوية على التحصػيؿ وعمليػات العلػـ لطلبػة الصػؼ العا ػر بفلسػطيف"، 

 (.313-953(، ص ص: )9(، الجز  )30جامعة عيف  مس، العدد ) التربية،

، دار الفرقػػاف للن ػػر والتوزيػػع، الجديوود فووي تعموويم العموووم(: 0559ن ػػواف، يعقػػوب حسػػيف ) -105
 عماف، األردف.

اتجاىوووات معاصووورة فوووي منووواىج وطووورق تووودريس (: 0559ن ػػػواف، يعقػػػوب حسػػػيف ) -106
 ، دار الفرقاف للن ر والتوزيع، عماف، األردف.9، طالعموم

ريس  ػػوؽ معر يػػة علػػى اتجاىػػات (: "أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية تػػد9113أحمػػد )النمروطػػح،  -107
، المجلػد أبحواث اليرمووكطلبة الصؼ السػابع العلميػة ومػدى ا تسػابيـ لميػارات عمليػات العلػـ"، 

 (.9991 -9051ب(، ص ص: ) 0(، العدد )05)

خطة المنياج الفمسطيني  (:0554وزارة التربية والتعليـ العالح، اإلدارة العامة للمناىج ) -108
 .راـ اهلل،  لسطيفاألول، 

كتاب العموم العامة لمصف  (:9101وزارة التربية والتعليـ العالح، اإلدارة العامة للمناىج ) -109
 راـ اهلل،  لسطيف.العاشر األساسي، ط )منقحة(، 

نتائج طمبة (: 9100وزارة التربية والتعليـ العالح، دائرة القياس والتقويـ واالمتحانات ) -110
راـ (، TIMSS, 2011الرياضيات والعموم في )فمسطين في دراسة التوجيات الدولية في 

 اهلل،  لسطيف.

 اعليػة اسػتخداـ بعػض اسػتراتيجيات مػا ورا   : "(9100عماد الديف عبد المجيد ) ،وسيمحال -111
المعر ػػة  ػػح التحصػػيؿ المعر ػػح لمػػادة العلػػـو وتنميػػة ميػػارات مػػا ورا  المعر ػػة والتف يػػر المر ػػب 

ص ، (0)عػػدد ال، (00)مجلػػد ال ،مووة التربيووة العمميووةمج "،لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ الثػػانح اإلعػػدادي
 .(40-0ص: )
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القػػػدرة علػػػى حػػػؿ الم ػػػ بلت وميػػػارات مػػػا ورا  المعر ػػػة لػػػدى (: "2006، محمػػػد )الوطبػػػاف -112
 (.46-27( ص ص: )27، العدد )رسالة التربية وعمم النفس ،"العادييف والمتفوقيف عقلًيا

االتجاىووات الحديثووة فووي تخطوويط (: 9111، حلمػػح أحمػػد ومحمػػود، حسػػيف ب ػػير )الو يػػؿ -113
 ، دار الف ر العربح، القاىرة، مصر.وتطوير مناىج المرحمة األولى )مرحمة التعميم األساسي(

(: "أثر استخداـ االستراتيجيات  وؽ المعر يػة  ػح 9114جميلة بنت عبد اهلل علح )الوىابة،  -114
رسووالة  الثػػانح المتوسػػط"،تنميػػة التف يػػر الناقػػد والتحصػػيؿ  ػػح مػػادة العلػػـو لػػدى طالبػػات الصػػؼ 

  لية التربية للبنات، جامعة الملؾ خالد، السعودية. ماجستير غير منشورة،
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 (1ممحق رقم )

 بأسماء السادة المحكمين لقائمة ميارات التفكير فوق المعرفي وأدوات الدراسة قائمة

 مكان العمل التخصص االسم م

 د.  تحية صبحح سالـ اللولوأ.  0
أستاذ د تور  ح المناىج وطرؽ 

 التدريس
 الجامعة االسبلمية

 د. عزو اسماعيل سالم عفانةأ.  9
أستاذ د تور  ح المناىج وطرؽ 

 التدريس
 الجامعة االسبلمية

 المنعـ عبدمحمد اهلل  د. عبد 3
 ح المناىج أستاذ م ارؾ 
 العلمحوالبحث 

 جامعة القدس المفتوحة
 عضو مجلس األمنا 

 د توراه  ح علـ النفس د. جواد محمد ال يل خليؿ 0
 مديرية تربية وتعليـ  رؽ ةزة

 م رؼ  يميا 

 د. عبدالرحمف قصيعة 1
د توراه  ح المناىج وطرؽ 

 التدريس
 و الة ةوث وت غيؿ البلجئيف

 ماجستير أصوؿ تربية إياد أحمد حسف النبيو 2
مديرية تربية وتعليـ  ماؿ ةزة 

 م رؼ  يميا 

 ماجستير أصوؿ تربية نزيو يونس 3
 مديرية تربية وتعليـ ر ح

 م رؼ أحيا 

 ماجستير علـ نفس صبلح حمودة 4
مديرية تربية وتعليـ  ماؿ ةزة 

 م رؼ  يميا 

 ماجستير أصوؿ تربية سمعاف سعيد سلماف عطااهلل 5
 مديرية تربية وتعليـ  رؽ ةزة

 م رؼ  يزيا 

 ماجستير مناىج وطرؽ تدريس صابر عبد ال ريـ أبو ميادي 01
 مدرسة حمد بف خليفة الثانوية

 معلـ علـو

 ماجستير مناىج وطرؽ تدريس عبد العزيز جميؿ  القطراوي 00
 مدرسة حمد بف خليفة الثانوية

 معلـ علـو

 ماجستير مناىج وطرؽ تدريس ةادة أبوحية 09
 الثانوية للبنات مدرسة الفالوجا

 معلمة علـو أحيا 

 ماجستير مناىج وطرؽ تدريس ىبة صالح أحمد الغليظ 03
مدرسة نسيبة بنت  عب أمعلمة 

 علـو

 ب الوريوس  يزيا  عماد ديب الددة 00
 مدرسة النزلة األساسية
 معلـ علـو  يزيا 
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 (2ممحق رقم )
 

 غــــسح –انجبيؼخ اإلسالييخ 

 انترثيــــــــــــخكهيــــــــــــــخ 

 انذراســــــــــــبد انؼهــــــــيب 

 لسى انًُبْح ٔطرق انتذريس 

 
 األستبر انذكتٕر/ح ........................................................... حفظّ هللا ٔرػبِ

 انسالو ػهيكى ٔرحًخ هللا ٔثركبتّ ٔثؼذ ،،،

 انًٕضٕع / تحكيى لبئًخ يٓبراد انتفكير فٕق انًؼرفي
 ٠مَٛ اٌجبحث ثئخشاء دساعخ ١ًٌٕ دسخخ اٌّبخغز١ش فٟ إٌّب٘ح ٚطشق اٌزذس٠ظ ِنٓ اٌدبِؼنخ

 اإلعال١ِخ ثغضح ثؼٕٛا6ْ
ػهٕو انصف انؼبشر األسبسي ٔيدذٖ  يحتٕٖ يُٓبج)يٓبراد انتفكير فٕق انًؼرفي انًتضًُخ في 

 اكتسبة انطهجخ نٓب(

اٌؼٍننَٛ  ِحزننٜٛ ِٕٙننبجٌٚٙننزا اٌغننشد أػننذ اٌجبحننث لبهّننخ ثبٌّٙننبساد اٌٛاخننت رٛافش٘ننب فننٟ 

 ٌٍصف اٌؼبشش األعبعٟ، ٚرٌه ثؼذ االطالع ػٍٝ األدة اٌزشثٛٞ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ.

)انتخطدديظ ٔانًرالجددخ ٔانددتحكى  اٌزفى١ننش فننٛق اٌّؼشفننٟ اٌشه١غننخ ٚعننزٕبٚي اٌذساعننخ ِٙننبساد

 ٔانتمٕيى(.

ا ٌخجننشرىُ ا ٌٛاعننؼخ فننٟ ٘ننزا اٌّدننبي أسخننٛ ِننٓ عنن١بدرىُ اٌزىننشَ ثننبالطالع ػٍننٝ ثٕننٛد ٚٔظننش 

 6ٌّٙبساد ِٚؤششارٙب ألخً رحى١ّٙب ٚإثذاء آساهىُ ف١ٙب ِٓ ح١ثا

 .شّٛي اٌّٙبساد اٌشه١غخ ٌٍزفى١ش فٛق اٌّؼشفٟ -0

ص١بغخ ِؤششاد اٌّٙبساد ٚإخشاءارٙب ، ٚدلزٙب اٌٍغ٠ٛخ. - 2 

اٌشه١غخ اٌزٟ أذسخذ رحزٙب.ِذٜ أزّبء اٌّؤششاد ٌٍّٙبساد  -   3 

حزف أٚ رؼذ٠ً ِب رشٚٔٗ ِٕبعج ب فٟ اٌؼجبساد اٌّزوٛسح أٚ خضء ِٕٙب. -0   

                                                                    شبوش٠ٓ ٌىُ حغٓ رؼبٚٔىُ

 انجبحث                                                               

 يحًذ سًيح حسيٍ  أثٕ َذٖ

 

 
 بيانات المحكم:

 اسـ المح ـ: .................................... 
 المؤىؿ العلمح والصفة:..........................
 التخصص:.......................................
 م اف العمؿ: ....................................
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 أوال: ميارة التخطيط
 يتضمن المحتوى ميارة التخطيط والميارات الفرعية والمؤشرات السموكية المنتمية ليا:

 المؤشرات الميارة الفرعية م
 يحدد طبيعة الم  لة  تحديد المشكمة 0
 التعلمح(يحدد األىداؼ )النتاج  تحديد األىداف 9
 أو الميمة. يرتب العمليات والخطوات البلزمة لحؿ الم  لة الترتيب 3

 اكتشاف األخطاء 0

 يوضح الصعوبات واألخطا  المحتملة.
 .يحدد أساليب مواجية الصعوبات واألخطا 

 يم ف مف التغلب على الصعوبات واألخطا .

 ربط األفكار 1
 يوضح العبلقة بيف متغيرات الم  لة.

 .يوضح الترابط الف ري بيف الموضوعات
 .يقدـ الحقائؽ والمفاىيـ اليامة ذات العبلقة بالم  لة يقدم المعرفة العممية. 2

7 
البدائل والخيارات 
 واالحتماالت

 يضع البدائؿ والخيارات العديدة لحؿ الم  لة.
 يساعد على إنتاج أ بر قدر مم ف مف األ  ار.

 تجربة الختبار الفرض.يساعد على اقتراح 
 يساعد على توقع النتائج والتنبؤ بيا. التنبؤ 4

 المتطمباتتحديد  5
 يضع تعليمات قبؿ البد  بالميمة.

 يزود بما يجب عملو عند إنيا  الميمة.
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 ثانًيا: ميارة المراقبة والتحكم.
 يتضمن المحتوى ميارة المراقبة والتحكم والميارات الفرعية والمؤشرات السموكية المنتمية ليا: 

 المؤشرات الميارة الفرعية م

 التركيز 0

 .يساعد على بقا  اليدؼ  ح بؤرة االىتماـ

 .ير ز على معنى وأىمية المعلومات الجديدة

 .يضع أمثلة لجعؿ المعلومات ذات معنى

 .يجزئ العمؿ إلى مياـ صغيرة ليسيؿ التعامؿ معيا التحميل 9

 االستيعاب 3

 .يعطح  رصة لصوغ المعر ة ب لماتو الخاصة

 .يعمؿ مراجعات دورية تساعد على  يـ العبلقات الميمة

  ة.يم ف مف إدراؾ نقاط الضعؼ والقو 

 .يوقؼ المتعلـ بانتظاـ ليفحص مدى  يمو للميمات

 االختيار 0
 يختار استراتيجية تنفيذ الميمة 

 يستخدـ الميارات التح تساعد على حؿ الم  لة 

 التتابع 1

 .يساعد على تسلسؿ وانتظاـ العمليات والخطوات

 .يساعد على معر ة  يفية االنتقاؿ إلى العملية التالية

 .يم ف مف معر ة وقت تحقؽ اليدؼ الفرعح

 ثالثًا: التقويم
 يتضمن المحتوى ميارة التقويم والميارات الفرعية والمؤشرات السموكية المنتمية ليا: 

 المؤشرات الميارة الفرعية م

 واصذار األحكب 0

 

 .يح ـ على دقة النتائج
 يوضح مدى تحقؽ اليدؼ.

 يقيـ مدى مبلئمة األساليب التح استخدمت.
 يقيـ  اعلية الخطة.

  يـ األ يا  ب  ؿ جيد.يم ف مف تقييـ مدى 

 يلخص المحتوى ما جا  بعد إنيا  الميمة. التمخيص 9

 التساؤل 3
 التساؤؿ عف عبلقة المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة.يثير 

 يثير التساؤؿ عف مدى صحة ما يعمؿ عندما يتعلـ  يًئا جديًدا.

 الميمة.يوجو المحتوى أسئلة عف الطرؽ األ ثر سيولة إلنيا  
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 (3ممحق رقم )
 

 غــــسح –انجبيؼخ اإلسالييخ 

 كهيــــــــــــــخ انترثيــــــــــــخ

 انذراســــــــــــبد انؼهــــــــيب 

 لسى انًُبْح ٔطرق انتذريس 

 
 

عمووم  محتووى منيواجالموضوع: تحكيم أداة تحميول ميوارات التفكيور فووق المعرفوي المتضومنة فوي 
 الصف العاشر األساسي )الجزء األول والجزء الثاني(.

 السيد الد تور / .............................................................. حفظو اهلل.
الصػػؼ علػػـو الصػػؼ العا ػػر األساسػػح )الجػػز  األوؿ  محتػػوى منيػػاجبتحليػػؿ يقػػـو الباحػػث  

ت التف ير  ػوؽ المعر ػح  ألجػؿ تحديػد مػدى ا تسػاب الطلبػة والجز  الثانح( بيدؼ تحديد نسبة ميارا
 ليا.

لػذا يرجػو الباحػث مػف سػيادت ـ تح ػػيـ "أداة تحليػؿ ميػارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح المتضػػمنة  
 ح  تاب علـو الصؼ العا ر األساسػح )الجػز  األوؿ والجػز  الثػانح(" والتػح تعػد أحػد أدوات دراسػة 

 ف:رسالة الماجستير المسجلة بعنوا
ميارات التفكير فوق المعرفي المتضمنة في منياج العموم العامة لمصف العاشر األساسي ومدى "

 "  اكتساب الطمبة ليا
ـَ إبدا  رأي ـ ومبلحظات ـ  ح:  لذا يرجو الباحث مف سيادت ـ الت ـر باالطبلع على األداة، ومف ث

 الصحة العلمية واللغوية. -0
 إم انية الحذؼ. -9
 التحليؿ.  ئاتمدى مبل مة  -3
 

 الباحث                                                                       
 ندى محمد سميح أبو

 :بيانات المحكم
 اسـ المح ـ: .................................... 
 المؤىؿ العلمح والصفة:..........................
 التخصص:.......................................
 م اف العمؿ: ....................................



  025 

 

 في ضوء ميارات التفكير فوق المعرفي األساسي العموم العامة لمصف العاشر منياجاستمارة تحميل محتوى 
 .........  الفصؿ: .........................................  الجز : ....................................الوحدة : ...............................

 

 رقم الدرس
 الصفحة

 ميارة التخطيط التواجد

 المجموع
ال  يوجد

 يوجد
 تحديد

 المشكمة
 تحديد

 األىداف
 ترتيب

 الخطوات

 اكتشاف
 الصعوبات 
 واألخطاء

 ربط 
 األفكار

 تقديم
 الحقائق 
 والمعمومات

 طرح 
 البدائل 
 والخيارات

تحديوووووووووووود  التنبؤ
 المتطمبات
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 في ضوء ميارات التفكير فوق المعرفياألساسي العموم العامة لمصف العاشر  منياجاستمارة تحميل محتوى تابع 
 ...................الوحدة : ........................................  الفصؿ: .........................................  الجز : .................

 الدرس
 التواجد

 رقم
 الصفحة

 ميارة المراقبة والتحكم
 المجموع

 التتابع االختيار االستيعاب التحميل التركيز ال يوجد يوجد

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



  030 

 

في ضوء  األساسي العموم العامة لمصف العاشر منياجتابع استمارة تحميل محتوى 
 ميارات التفكير فوق المعرفي

 الوحدة : .......................  الفصؿ: .....................  الجز : ...................

 الدرس
 التواجد

 رقم
 الصفحة

 ميارة التقويم
 المجموع

 ال يوجد يوجد
 إصدار
 األحكام

 التساؤل التمخيص
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 (4يهحك رلى )

 ختجبرانصٕرح األٔنيخ نال

 

 غــــسح –انجبيؼخ اإلسالييخ 

 كهيــــــــــــــخ انترثيــــــــــــخ

 انذراســــــــــــبد انؼهــــــــيب 

 لسى انًُبْح ٔطرق انتذريس 

 
 األستبر انذكتٕر/ح ................................................. حفظّ هللا ٔرػبِ

 انسالو ػهيكى ٔرحًخ هللا ٔثركبتّ ٔثؼذ ،،،

 انًٕضٕع / تحكيى اختجبر يٓبراد انتفكير فٕق انًؼرفي
 حث ثئخشاء دساعخ ١ًٌٕ دسخخ اٌّبخغز١ش فٟ إٌّب٘ح ٚطشق اٌزذس٠ظ ِٓ اٌدبِؼخ٠مَٛ اٌجب        

  اإلعال١ِخ ثغضح ثؼٕٛا6ْ

)يٓبراد انتفكير فٕق انًؼرفي انًتضًُخ في يحتٕٖ يُٓبج ػهٕو انصف انؼبشر األسبسي ٔيذٖ 

  .اكتسبة انطهجخ نٓب(

ا ٌم١بط ِذٜ اوزغبة طالة اٌصف اٌؼبشش األعبعٟ  ٌٚٙزا اٌغشد أػذ اٌجبحث اخزجبس 

ٌّٙبساد اٌزفى١ش فٛق اٌّؼشفٟ اٌّزضّٕخ فٟ ِحزٜٛ ِٕٙبج اٌؼٍَٛ ٌٍصف اٌؼبشش األعبعٟ، ٚرٌه 

ثؼذ االطالع ػٍٝ األدة اٌزشثٛٞ ٚاٌذساعبد اٌغبثمخ ٚرح١ًٍ ِحزٜٛ ِٕٙبج ػٍَٛ اٌصف اٌؼبشش 

 األعبعٟ فٟ ضٛء ِٙبساد اٌزفى١ش فٛق اٌّؼشفٟ.

ا ٌخجشرىُ اٌٛاعؼخ فٟ ٘ز ا اٌّدبي أسخٛ ِٓ ع١بدرىُ اٌزىشَ ثبالطالع ػٍٝ ثٕٛد ٚٔظش 

 االخزجبس ِٚٓ ثُ إثذاء سأ٠ىُ ف١ٙب ِٓ ح١ث6

 دلزٙب اٌٍغ٠ٛخ. -0

 ِطبثمزٙب ٌٍّحزٜٛ. -9

 ِٕبعجخ اٌغؤاي ٌٍّٙبسح. -3

 حزف أٚ رؼذ٠ً أٚ إضبفخ ِب رشاٖ  ِٕبعج ب. -0

 رشر١ت األعئٍخ حغت صؼٛثزٙب. -1

 ١ب اٌٌّٛٝ ػض ٚخً أْ ٠دؼٍٗ فٟ ١ِضاْ حغٕبرىُشبوش٠ٓ ٌىُ حغٓ رؼبٚٔىُ ٚداػ

ا،،،  ٚخضاوُ هللا خ١ش 

 انجبحث                                                                    

 يحًذ سًيح حسيٍ أثٕ َذٖ

 اسـ المح ـ: .................................... 
 والصفة:..........................المؤىؿ العلمح 

 التخصص:.......................................
 م اف العمؿ: .................................... 
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 أواًل: التخطيط
إحدى ميارات التف ير التح يتـ مف خبلليا النظر إلى الم  بلت التح قد  تحديد المشكمة: -1

 .تظير  ح المستقبؿ

شيدت الصناعات الكيميائية في القرن الماضوي تطوورا كبيورا فوي جميوع مجاالتيوا، فأصوبحت  -1
الصوووناعات الدوائيوووة اليووووم عاليوووة الجوووودة وكوووذلك صوووناعات البالسوووتيك والمنظفوووات والصوووناعات 
الغذائية، وىياكول الطوائرات وغيرىوا مون الصوناعات الكيميائيوة التوي تحتواج إلوى حسوابات كيميائيوة 

 ة. إن الموضوع الذي يمكن دراستو بعد ىذه العبارة ىو:عالية الدق

 أنواع ىيا ؿ الطائرات. -أ 
 أىـ الصناعات الدوائية والغذائية. -ب
 أثر صناعات الببلستيؾ والمنظفات على الثروة المائية. -ج
 .أىمية المعادلة ال يميائية الموزونة  ح الحسابات ال يميائية -د
ن حولك فستجد أن بعضيا ثابت وبعضيا يتحرك، المشكمة التي إذا تأممت حركة األجسام م -2

 يمكن دراستيا لفيم العبارة السابقة ىي:
  يؼ ترتفع الطائرة العمودية؟ -أ
  يؼ تتـ حر ة األجساـ بتسارع ثابت؟ -ب
  يؼ تنتقؿ األجساـ مف م اف لخر؟ -ج
 ما ال ميات الفيزيائية البلزمة لوصؼ حر ة األجساـ؟ -د
جسم اإلنسان بتغيرات بيئية داخمية مختمفة، كالتغير في درجة الحورارة وتركيوز األيونوات يتأثر  -3

 في سوائل الجسم، إال أن لمجسم القدرة عمى المحافظة عمى اتزان ىذه العوامل.

 ىذه العبارة تصأ كمقدمة لدراسة أحد ما يمي:
 الجياز التنفسح. -أ
 الجياز البولح. -ب
 الجياز اليضمح.  -ج
 الجياز التناسلح. -د
التر يز ب  ؿ مبا ر وبروية على المقصود مف ورا  األعماؿ التح يرةب  تحديد األىداف: -2

 .الفرد القياـ بيا وىح بالتالح عبارة عف   ؿ النتيجة التح نسعى إلييا
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 تستخدم نماذج الذرات المتوفرة في مختبر المدرسة لمتعرف عمى: -4

  الرمز ال يميائح للمر ب. -أ
 الصيغة البنائية للمر ب. -ب
 تسمية المر ب العضوي. -ج
 وزف المعادالت ال يميائية. -د
 يستخدم جياز السقوط الحر لتعيين تسارع: -5

 جسـ ميتز. -أ
 الجاذبية األرضية. -ب
 جسـ يتحرؾ أ قًيا. -ج
 لجسـ يتحرؾ  ح دائرة. -د
 يستخدم جياز الييدروميتر لقياس: -6

  ثا ة السوائؿ. -أ
 الضغط الجوي. -ب
 ضغط ةاز محصور. -ج
 الضغط عند نقطة  ح باطف السائؿ. -د
ميارة تف ير أساسية مف ميارات جمع المعلومات وتنظيميا ووضع المفاىيـ أو  الترتيب: -3

 .األ يا  أو األحداث التح ترتبط  يما بينيا بصورة أو بهللخرى  ح سياؽ متتابع و ًقا لمعيار معيف

الشكل المجاور يوضأ ثالثة أواٍن تحتوي عمى ثالثة سوائل مختمفة الكثافة ألقيت ثالث كرات  -7
من نفس النوع والحجم في األواني الثالثة فغاصت الكرة في اإلناء )س( وطفت عمى سطأ سوائل 
اإلناء )ص( وظمت معمقة في سائل اإلناء )ع(. يمكن ترتيب السوائل حسب قوة الدفع تنازليا كموا 

 ي يم

 س ص ع. -أ
 ص ع س. -ب
 ع س ص. -ج
 .ع ص س -د
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المسووار الووذي يسوومكو الحيوووان المنوووي موون بدايووة إنتاجووو وحتووى خروجووو موون الفتحووة البوليووة  -8
 التناسمية لمذكر:

 التناسلية الم تر ة.الفتحة البولية االحليؿ الوعا  الناقؿ البربل األنابيب المنوية  -أ

 الفتحة البولية التناسلية الم تر ة. الوعا  الناقؿ االحليؿ  البربل األنابيب المنوية  -ب
 الفتحة البولية التناسلية الم تر ة.البربل الوعا  الناقؿ  االحليؿ األنابيب المنوية  -ج
 الفتحة البولية التناسلية الم تر ة.البربل االحليؿ الوعا  الناقؿ األنابيب المنوية  -د
Xالرمووز التاليوة توضوأ التركيوب الجينوي لوذكرين وأنثيوين ) -9

H
X

H 
, X

H
X

h
, X

H
Y, X

h
Y )

 الطراز الشكمي ليا عمى الترتيب:
 ذ ر مريض، ذ ر سليـ، أنثى حاملة للمرض، أنثى سليمة. -أ
 أنثى حاملة للمرض. ذ ر مريض، ذ ر سليـ، أنثى سليمة، -ب
 ى سليمة.ذ ر سليـ، ذ ر مريض، أنثى حاملة للمرض، أنث -ج
 ذ ر سليـ، ذ ر مريض، أنثى سليمة، أنثى حاملة للمرض. -د
وتعنح اف يتعرؼ المتعلـ على األخطا  ال ائعة  اكتشاف األخطاء والصعوبات المحتممة: -4

 أو التصورات البديلة التح يم ف أف يقع  ييا، أو صعوبات حؿ م  لة أو تنفيذ ميمة.
 سائل:الوزن الظاىري لجسم يطفو عمى سطأ  -10

 يساوي صفًرا. -أ
 أقؿ مف وزنو  ح اليوا . -ب
 أ بر مف وزنو  ح اليوا . -ج
 يساوي قوة د ع السائؿ لو. -د

الشووكل المجوواور يوضووأ العالقووة بووين سوورعة جسووم والووزمن، اإلزاحووة التووي تحركيووا الجسووم  -11
 تساوي:

 ـ. 33 -أ
 ـ. 3 -ب
 ـ. 99 -ج
 ـ. 00 -د

 التالية وىي )ميثان، بروبان، بنتان، ىكسان( ىي:  األلكينات المقابمة لأللكانات -12

 إيثيف، بروبيف، بنتيف، ى سيف. -أ

 ػػػػ، بروبيف، بنتيف، ى سيف. -ب
 ميثيف، بروبيف، بنتيف، ى سيف. -ج
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 من الصفات الوراثية المرتبطة بالجنس صفة: -13

 التبلسيميا. -أ

 الييمو يليا. -ب
  حمة األذف. -ج
 الببلىة المنغولية. -د
 .عملية البحث عف الخصائص لفقرات أو أ  ار ةير مرتبطة ببعضيا البعض ربط األفكار: -5

 مجموعة المفاىيم المتشابية فيما يمي ىي: -14

 التبلسيميا، العمى اللونح، الصلع  -أ

  حمة أذف اإلنساف،  ـ السم ة، الييمو يليا. -ب
 الييمو يليا، العمى اللونح، لوف عيوف ذبابة الخؿ. -ج
 لوف عيوف ذبابة الخؿ، التبلسيميا، الببلىة المنغولية. -د

 مجموعة الكميات القياسية في النظام الدولي لموحدات: -15

 درجة الحرارة، الموؿ، الطوؿ، ال تلة. -أ
 الطوؿ، التسارع، الزمف، المساحة. -ب
  دة اإلضا ة، الطاقة، القوة، الوزف. -ج
 ة.درجة الحرارة، السرعة، الحجـ، ال تل -د

 فيما يمي: لون العيون المختمف -16

 السودا . -أ
 العسلية. -ب
 الخضرا . -ج
 الزرقا . -د

عند وصول الدم إلى الكمية يرشأ سائل من بالزما الدم يخمو نسبيًا من البروتينات ويساعد  -17
 في عممية الترشيأ:

 وجود االنابيب الملتوية القريبة. -أ

 البعيدة.وجود األنابيب الملتوية  -ب
 قدرة ال لية على إعادة االمتصاص. -ج
 احتوا  ال لية على  عيرات ذات نفاذية عالية وضغط دـ عالح. -د
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 المجموعة المختمفة فيما يمي: -18

 .CH4  ،C3H8  ،C6H12 -أ

 .C2H6  ،C4H8  ،C7H14 -ب

  C2H4  ،C7H16  ،C7H14 -ج
 .NaCl  ،C2H5OH  ،H2SO4 -د

تقديـ الحقائؽ والمفاىيـ والمبادئ والقوانيف والتعميمات والنظريات التح  العممية:تقديم المعرفة  -6
 .نعر يا عف  ح  ما، والتح قد نحصؿ علييا بهللنفسنا، أو تقدـ لنا مف قبؿ الخريف

تووداولت وسووائل اإلعووالم مفيوووم االستنسوواخ، وتحوودثت عوون استنسوواخ النعجووة دولمووي، والتووي  -19
 في العبارة: غير واردةأصبحت أشير نعجة في التاريخ. أحد الحقائق التالية 

 االستنساخ طريقة جديدة للت اثر. -أ

 النعجة دوللح أ ير نعجة  ح التاريل. -ب
 النعجة دوللح.وسائؿ األعبلـ تحدثت عف استنساخ  -ج
 وسائؿ اإلعبلـ  تناولت االستنساخ مف نواحح متعددة -د

موون التطبيقووات عمووى الحركووة التوافقيووة البسوويطة، حركووة البنوودول البسوويط، ويتكووون موون خوويط  -20
. أحود المعموموات التاليوة كتمتو ميممة معمق من أحود طرفيوو كورة معدنيوة كموا فوي الشوكل المجواور

 : موجودة في العبارة

 طوؿ الخيط. -أ
  تلة ال رة. -ب
 لوف الخيط. -ج
 البندوؿ يتحرؾ حر ة توا قية بسيطة. -د

استخدم الكيميائيون مصطمأ المول كوحدة عممية لقياس كمية المادة، إذ أن الموول الواحود  -21
23×  6.022يكوواف  

ذرة أو جووزئ أو أيووون موون المووادة. جميووع الحقووائق التاليووة موجووودة فووي  10
 :ماعداالعبارة 

93× 2.199 -أ
01

 يسمى عدد أ وةادرو.   

 الموؿ الوحدة العملية لقياس  مية المادة. -ب
93×  2.199الموؿ الواحد يحتوي  -ج

 ذرة. 01
93×  2.199الموؿ الواحد يحتوي  -د

 أيوف. 01
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انتقػا  بػدائؿ وخيػارات بػداًل مػف اقتصػار تر يػز الفػرد علػى  طرح البدائل والخيارات واالحتماالت: -7
 البدائؿ والخيارات الواضحة. 

 :ما عداجميع ما يمي أنشطة تنطبق عمى مبدأ برنولي  -22

 المرذاذ. -أ
 .ب  ؿ عمودي على ورقةالنفل  -ب
 .النفل  وؽ  هللس بو  رة تنس -ج
 ب  ؿ أ قح  وؽ  ريط مف الورؽ.النفل  -د

 مجموعة المركبات العضوية التي تنتمي لأللكينات فيما يمي ىي:  -23

  C30H32  ، C6H4  ، C3H8  ، C2H6 -أ

 .  C15H32  ،C6H14  ، C3H8 ، C2H4 -ب
 . C35H32   ، C6H4 ، C3H6 ، C2H6 -ج
 . C15H30  ، C5H10  ، C6H12  ، C3H6 -د

 أنجبت أسرة طفمة، لكن ىذه الطفمة لم تعش طوياًل، االحتمال الوارد لسبب وفاتيا ىو أن: -24

 األبويف حامليف لمرض التبلسيميا. -أ

 أحد األبويف حامؿ لمرض الييمو يليا. -ب
 أحد األبويف مصاب بمرض التبلسيميا والخر سليـ. -ج
 أحد األبويف مصاب بمرض الييمو يليا والخر سليـ. -د
قدرة الطالب على توقع أحداث تهللسيًسػا علػى معلوماتػو السػابقة، سػوا   انػت ناتجػة عػف  التنبؤ: -8

 .مبلحظاتو أو عف استنتاجات خرج بيا مف تجارب معينة
لديك ثالثة أواني تحتوي عمى سوائل مختمفة أحضرت ثالثة أجسام متماثمة )من نفس  -25

دة فطفت جميعيا عمى سطأ السائل ، أحد النوع وليا نفس الحجم ( ألقيت في كل سائل واح
 االحتماالت اآلتية صحيأ:

 السوائؿ الثبلثة ليا نفس ال ثا ة.                   -أ
 تحتوي األوانح على  ميات مختلفة مف السوائؿ. -ب
 األجساـ تختلؼ  ح  تلتيا.                        -ج
 متساوية.قوة د ع السوائؿ الثبلثة على األجساـ  -د
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مركب عضوي أضيف اليو محمول البروم البرتقالي فاختفى لون البروم. أحد ما يمي غير  -26
 صحيأ:

 .              CnH2nالمر ب العضوي لو الصيغة  -أ
 المر ب مف األل ينات وأحد روابطو ثنائية.  -ب
 المر ب يتفاعؿ مع ال لور.                         -ج
 الي ساف.المر ب ىو  -د

إذا س خن وعاءان يحتوي أحدىما عموى كميوة مون المواء أكبور مون اآلخور عموى نفوس الميوب  -27
 : غير صحيحةوفي نفس المدة . أحد العبارات التالية 

 أ( الوعا اف ليما نفس درجة حرارة.
 ب( درجة حرارة الما   ح الوعا  الصغير أعلى.

 الحرارة.ج( زود الوعا يف ب متيف متساويتيف مف 
 د( نفس  مية الحرارة تر ع درجة حرارة ال تؿ المختلفة مف الما  بمقادير مختلفة.

األ يا  التح يجػب أخػذىا بالحسػباف عنػد التف يػر  ػح الظػروؼ أو المواقػؼ  تحديد المتطمبات: -9
 .المختلفة

 من االحتياطات الواجب مراعاتيا عند تعيين ثابت نابض حمزوني: -28

 حلزونح.تو ر نابض  -أ
 تو ر أثقاؿ مناسبة. -ب
 تو ر مقياس للطوؿ مثبت رأسًيا على حامؿ. -ج
 قياس طوؿ النابض حتى مر ز ثقؿ الجسـ المعلؽ  ح  ؿ مرة. -د

أنجبت أم عودًدا مون اإلنواث، فوادعى كواًل مون األب واألم أن  اآلخور ىوو السوبب، إلنيواء ىوذا  -29
 الخالف:

 تبيف أف األـ ىح سبب ذلؾ.  -أ
 تبيف أف األب ىو سبب ذلؾ. -ب
 تبيف أف  بلىما لو دور  ح ذلؾ. -ج
 ال تتدخؿ  ح م ا ؿ الخريف. -د
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 ثانًيا: المراقبة والتحكم:
الطريقػػة التػػح يسػػتطيع مػػف خبلليػػا الفػػرد أف يقػػرر وب ػػ ؿ دقيػػؽ مػػا الػػذي يف ػػر  يػػو  التركيووز:-10

 بالضبط  ح ىذه اللحظة.
( فوي المظيور، ينسوب ىوذا 1:2:1حدث تزاوج بين نباتين، فكانت نسبة أفراد الجيول النواتج ) -30

 النوع إلى:

 الطفرات. -أ

 السيادة التامة. -ب
 السيادة ةير التامة. -ج
 الصفات المرتبطة بالجنس. -د

 :أحد ما يمي صحيأعند المقارنة بين القوة المؤثرة عمى الجسم الميتز وتسارعو، فإن  -31

 عند أقصى إزاحة ت وف القوة أ بر ما يم ف وتسارعو يساوي صفر. -أ
 عند أقصى إزاحة ت وف القوة أصغر ما يم ف والتسارع أ بر ما يم ف. -ب
 عند موضع االستقرار ت وف القوة صفًرا والتسارع يساوي صفًرا. -ج
 عند موضع االستقرار ت وف القوة أ بر ما يم ف والتسارع أ بر ما يم ف. -د

 20فقطوع مسوافة قودرىا  2م/ث2بدأ جسم حركتو من السوكون وتحورك بتسوارع ثابوت مقوداره  -32
 متر. لحساب سرعتو النيائية نستخدم العالقة التالية:

 + ت ز  0  ع 9ع -أ
 ز + 0ؼ   ع -ب

 
 .9ت ز 

9ع -ج
0  ع 9

 جػ ؼ  9+  9
9ع -د

0  ع 9
 ت ؼ 9+  9

لقياس فرق الضغط بين أنبوب متسع المقطع وأنبوب ضويق المقطوع فوي مقيواس فينتووري،  -33
 نستخدم: 

 مانومتر. -أ
 ىيدروميتر. -ب
 بارومتر زئبقح. -ج
 الحسابات الرياضية. -د
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 أحد العبارات التالية تعني المعايرة: -34

 ضبط تدريج الميزاف النابض على الصفر. -أ

 وأف يقيس وحدة معيارية بدقة. ضبط الميزاف على الصفر -ب

 ضبط تدريج المي روميتر على الصفر مع انطباؽ الف يف على بعضيما. -ج
  بل مف ب و ج يعتبر معايرة. -د

تجزئة المعلومات المر بة والمعقدة إلى أجزا  صغيرة مع تحديػد مسػمياتيا وأصػنا يا  التحميل: -11
قامة عبلقات مناسبة بيف األجزا ، واتخاذ الق  .رارات المتعلقة بعمليات أخرىوا 

 وجو التشابو بين األلكانات واأللكينات ىو: -35

 الصيغة العامة. -أ

 ظاىرة الت  ؿ. -ب
 الن اط ال يميائح. -ج
 العناصر الم ونة للمر ب. -د

 واحد مما يمي يستخدم لتوضيأ ظاىرة المتشكالت لمركب البيوتين: -36

. -أ  سائؿ البرـو
 الصيغة البنائية. -ب
 الصيغة الجزيئية. -ج
 المعادلة ال يميائية. -د

 لتقارن بين السعة الحرارية والحرارة النوعية لجسم. أوجو المقارنة ىي: -37

 التعريؼ ووحدات القياس. -أ
 الثبات والتغير. -ب
 درجة الحرارة -ج
 )أ + ب(. -د

اسػترجاع المعلومػات و يػـ  القدرة علػى إدراؾ معػانح المػواد التعليميػة أو القػدرة علػى االستيعاب: -12
 .معناىا الحقيقح والتعبير عنيا بلغتو الخاصة، وتوظيفيا أو استخداميا  ح مياديف الحياة المختلفة

 عند عدم حدوث حمل فإن الجسم األصفر: -38

 يستمر  ح إ راز ىرموف البروجستروف. -ا

 .االستروجيف يستمر  ح إ راز ىرموف -ب
 ستروجيف.يضمر ويقؿ إ راز ىرموف اال -ج
 يضمر ويقؿ إ راز ىرموف البروجستروف. -د
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%. يرجوع 100عند حساب النسبة المئوية لنواتج التفواعالت الكيميائيوة وجود أنيوا أقول مون  -39
 ذلك إلى أن:

 الناتج النظري يساوي الناتج الفعلح. -أ

 الناتج النظري أقؿ مف الناتج الفعلح. -ب
 و التبخر. قد جز  مف المواد نتيجة االلتصاؽ أ -ج
 اختبلؼ طرؽ تحضير المادة أو المر ب. -د

مكبس ىيدروليكي اسطواني الشكل، طوول أقطوار اسوطوانتيو الصوغيرة والكبيورة عموى التووالي  -40
 ( متر. النسبة بين القوة الكبرى : القوة الصغرى ىي:0.4،  0.2)
 91:  01 -أ
 01:  91 -ب
 02:  0 -ج
 0:  02 -د

الػػػذاتح إليجػػػاد  ػػػح  يلبػػػح الحاجػػػات، ويناسػػػب المتطلبػػػات التػػػح مػػػف بػػػيف الجيػػػد  االختيوووار: -13
 .االحتماالت والخيارات المختلفة

 لحسوواب كميووة الحوورارة الالزمووة لتحويوول  -41

 
س إلووى ˚50كيموووغرام موون الموواء فووي درجووة حوورارة  

 بخار. يمزم ما يمي:

 د. ∆×  ف ح× ؾ  -أ
 .تح × ؾ  -ب
 .فح × ؾ  -ج
 )أ + ب( معا -د

 واحد من المركبات التالية لو متشكالت:  -42

 إيثيف. -أ

 بروباف. -ب
 بروبيف. -ج
 ى ساف. -د
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الوودور الووذي تختفووي فيووو النويووة وتتقوواطع الكروماتيوودات غيوور الشووقيقة حيووث تحوودث عمميووة  -43
 العبور ىو الدور:

 التمييدي األوؿ. -أ

 االستوائح األوؿ. -ب
 التمييدي الثانح. -ج
 الثانح.االستوائح  -د

 من الغدد الممحقة بالجياز التناسمي لذكر اإلنسان: -44
 الخصيتاف. -أ
 ةدتا  وبر. -ب
 الغدة النخامية. -ج
 الغدة ال ظرية. -د

 عملية وضع األ يا  أو العمليات  ح ترتيب منطقح التتابع: -14
 يمر االنقسام المنصف بمراحل، الدور الذي يمي الدور االستوائي األول ىو: -45

 التمييدي األوؿ. -أ

 االستوائح األوؿ. -ب
 االنفصالح األوؿ. -ج
 النيائح األوؿ. -د

عند استخدام الورنية لقياس بعد جسم ما الخطوة التي تسبق " قراءة القياسوات التوي تشوير  -46
 إلييا الورنية" ىي:

 تثبيت الفؾ المتحرؾ -أ
 اسناد الحد الخر للفؾ الثابت على السطح الداخلح. -ب

 اسناد ضلع الفؾ الثابت على سطح الجسـ الذي يراد قياس طولو. -ج
 تحريؾ الفؾ المتحرؾ باتجاه الجسـ بوساطة االبياـ إلى أف يبلمسو تماما. -د
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 ثالثًا: التقويم:
الح ػػـ علػػى األ  ػػار أو األ ػػيا  أو األن ػػطة وتثمينيػػا مػػف جيػػة القػػدر أو  إصوودار األحكووام: -15

 .القيمة أو النوعية
 العمماء في اختيار ذبابة الخل لدراسة بعض الصفات المرتبطة بالجنس وذلك ألن: وفق -47

 الذبابة خنثى. -أ
 دورة حياة الذبابة قصيرة. -ب
 الذبابة تحتوي على صفات متضادة. -ج
 .زوًجا مف ال روموسومات 00خبليا الذبابة تحتوي على  -د 

 ألقرب: عند قياس سمك سمك باستخدام الميكروميتر فإن دقة القياس تصل -48

 رقـ ع ري مف السينتمتر. -أ
 رقميف ع رييف مف السينتمتر. -ب
 ثبلثة أرقاـ ع رية مف السينتمتر. -ج
 أربعة أرقاـ ع رية مف السينتمتر. -د

 نوواع السومكإذا عممت أن عدد كروموسوومات اإلنسوان تسواوي عودد كروموسوومات بعوض أ -49
 فيذا يعني أن:

 خصائص السمؾ. خصائص اإلنساف ت بو -أ
 .ال يفرة الوراثية لئلنساف ت بو ال يفرة الوراثية للسمؾ  -ب
 تختلؼ  روموسومات اإلنساف  ح ال  ؿ والحجـ والخصائص عف السمؾ. -ج
 تت ابو  روموسومات اإلنساف مع السمؾ  ح ال  ؿ والحجـ والخصائص. -د

 :أحد ما يمي ال يفسر ىذه الظاىرةنالحظ وجود كسور عشرية لمكتل الذرية لمعناصر،  -50

 النظائر تتساوى  ح  تليا الذرية وتختلؼ  ح أعدادىا الذرية. -أ

 النظائر تختلؼ  ح  تليا الذرية وتتساوى  ح أعدادىا الذرية. -ب
 تتواجد النظائر  ح الطبيعة بنسب مئوية مختلفة. -ج
 الذرية للعنصر ىح معدؿ  تؿ نظائر ذلؾ العنصر  ح الطبيعة.ال تلة  -د

 :ما عداعند دراسة صفة وراثية عند اإلنسان فإننا نمجأ إلى جميع ما يمي  -51

 دراسة حاالت التوائـ. -أ

 تنظيـ تجارب تزاوج بيف األ راد. -ب
 دراسة مخطط سبللة العائلة المتعلؽ بالصفة. -ج
 عف تاريل العائلة لصفة معينة.جمع المعلومات المتوا رة  -د
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ويعػػرؼ السػػؤاؿ بهللنػػو "جملػػة مر بػػة لغوًيػػا، تهللخػػذ صػػيغة االسػػتفياـ، أو ليػػا وظيفػػة  التسوواؤل: -16
 .االستفياـ

تووزوج رجوول واموورأة كالىمووا شووحمة أذنووو حوورة، فأنجبووا طفووال شووحمة أذنووو ممتحمووة، لحوول ىووذه  -52
 :ما عداالمشكمة؛ جميع التساؤالت التالية واردة 

 ما المقصود ب حمة األذف؟  -أ

 ما التر يب الجينح للطفؿ؟ -ب
 ما التر يب الجينح ل ؿ مف األب واألـ؟ -ج
 أي الصفتيف سائدة )الحرة أـ الملتحمة(؟ -د

(، إن السوؤال الوذي يمكون إنيواء الميموة CnH2n + 2عند دراسة الصويغة العاموة لأللكانوات ) -53
 بو.

 األل انات.اذ ر أربع مر بات مف  -أ

 اذ ر الصيغة الجزيئية للمر بات األربعة  -ب
 ما عدد ذرات  ؿ مف ال ربوف والييدروجيف؟ -ج
 ما عبلقة عدد ذرات ال ربوف بعدد ذرات الييدروجيف؟ -د

 الضغط + طاقة الوضع لوحدة الحجوم + طاقة الحركة لوحدة الحجوم = مقدار ثابت -54

 ان معادلة برنولي السابقة ىو:إن أفضل التساؤالت لالستمرار في برى

 ما المقصود ب ؿ مف الضغط، طاقة الوضع، طاقة الحر ة؟ -أ
 اذ ر ما يساويو  ؿ مف الضغط وطاقة الوضع وطاقة الحر ة والحجـ. -ب
 ىؿ طاقة الوضع  مية قياسية أـ متجية؟ -ج
 ىؿ طاقة الحر ة  مية أساسية أـ م تقة؟ -د
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تقلػيص األ  ػػار واختزاليػػا، والتقليػػؿ مػف حجميػػا مػػع المحا ظػة علػػى سػػبلمتيا مػػف  التمخوويص: -17
الحػػػذؼ أو الت ػػػويو و ػػػذلؾ إعػػػادة صػػػياةتيا عػػػف طريػػػؽ مسػػػح المفػػػردات واأل  ػػػار، و صػػػؿ مػػػا ىػػػو 

 أساسح عما ىو ةير أساسح. 
يموا، صفات الكائن الحي محصمة ألثر العوامول الوراثيوة والعوامول البيئيوة، فينواك تفاعول بين -55

فالجينات تحدد الصفة الوراثية، والعوامل البيئية تعدل أثر ىذه الجينوات إموا بزيوادة عمول الجينوات 
 أو تحور إنتاجيا أو تمغييا تماًما. الفكرة المعبرة عن الفقرة السابقة ىي:

 البيئة والوراثة. -أ

 التفاعؿ البيولوجح. -ب
 أثر البيئة على الصفات الوراثية. -ج
 ت الوراثية على البيئة.أثر الصفا -د

)كل مركب كيميوائي نقوي ميموا اختمفوت طورق تحضويره أو الحصوول عميوو فإنوو يتكوون مون  -56
 نفس العناصر متحدة مع بعضيا بنسب كتمية ثابتة( المفيوم المعبر عن العبارة السابقة ىو:

 ال تلة النسبية للذرة. -أ

 قانوف النسب الثابتة. -ب
 لم ونات المادة.النسبة المئوية  -ج
 النسبة المئوية لنواتج التفاعؿ ال يميائح. -د

يسووتخدم الشووريط المتووري لقيوواس طووول غرفووة بينمووا ال يصوومأ لقيوواس مسووافة بووين موودينتين،  -57
 ويستخدم الميزان الحساس لقياس كتمة من الذىب وال يصمأ لقياس كتمة الخضروات.

 العبارة السابقة ىي:الصفة األساسية ألداة القياس التي تتضأ من 
 دقتيا. -أ
 االتفاؽ علييا. -ب
 مناسبتيا للغرض. -ج
 قابليتيا للمعايرة. -د

 انتيت األسئمة
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 (5ممحق رقم )

 صورة االختبار المطبق عمى العينة االستطالعية
 غــــسح –انجبيؼخ اإلسالييخ 

 كهيــــــــــــــخ انترثيــــــــــــخ

 انذراســــــــــــبد انؼهــــــــيب 

 لسى انًُبْح ٔطرق انتذريس 

 

 

 أخي الطالب / أختي الطالبة ........................................
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد ،،،

 الموضوع / اختبار ميارات التفكير فوق المعرفي
 جسػتير  ػح المنػاىج وطػرؽ التػدريس مػف الجامعػةيقوـ الباحث بإجرا  دراسة لنيؿ درجػة الما

 اإلسبلمية بغزة بعنواف:
)ميارات التفكير فوق المعرفي المتضمنة في كتاب عموم الصف العاشر األساسي ومودى اكتسواب 

 الطمبة ليا(

يػػهللتح ىػػذا االختبػػار ليقػػيس مػػدى تػػوا ر ميػػارات التف يػػر  ػػوؽ المعر ػػح لػػديؾ، والباحػػث يؤ ػػد علػػى أف 
نما لغرض البحث العلمح.ىذا االختبا  ر ليس لو أي عبلقة بدرجاتؾ  ح المدرسة، وا 

والباحث إذ يقدـ لؾ ال  ر لتعاونؾ يرجو منؾ قرا ة تعليمات االختبار قبؿ ال روع  ػح االجابػة عػف 
  قرات االختبار.
 تعليمات االختبار

 األسئلة مف نوع االختيار مف متعدد. -0
 (  قرة.19عدد الفقرات ) -9
 ة السؤاؿ جيًدا قبؿ إجابتو.قرا  -3
 أماـ العبارة  ح مفتاح اإلجابة.)×( وضع إ ارة  -0

  ا ريف ل ـ حسف تعاون ـ وداعيا المولى عز وجؿ أف يجعلو  ح ميزاف حسنات ـ
 وجزا ـ اهلل خيًرا،،،

 الباحث                                                                              
 سميأ حسين أبو ندىمحمد 
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يتأثر جسم اإلنسان بتغيرات بيئية داخمية مختمفة، كالتغير في درجة الحورارة وتركيوز األيونوات  -1
 في سوائل الجسم، إال أن لمجسم القدرة عمى المحافظة عمى اتزان ىذه العوامل.

 المشكمة التي يمكن دراستيا لفيم ىذه العبارة ىي:

 لى تبادؿ الغازات  ح الجسـ؟ يؼ يعمؿ الجياز التنفسح ع -أ

  يؼ يعمؿ الجياز البولح على اتزاف البيئة الداخلية للجسـ؟ -ب
  يؼ يتخلص الجياز اليضمح مف الفضبلت الزائدة عف الجسـ؟  -ج
 ما الم  بلت الصحية التح يتعرض ليا الجياز التناسلح؟ -د
خروجووو موون الفتحووة البوليووة المسووار الووذي يسوومكو الحيوووان المنوووي موون بدايووة إنتاجووو وحتووى  -2

 التناسمية لمذكر:
 التناسلية الم تر ة.الفتحة البولية االحليؿ الوعا  الناقؿ البربل األنابيب المنوية  -أ

 الفتحة البولية التناسلية الم تر ة. الوعا  الناقؿ االحليؿ  البربل األنابيب المنوية  -ب
 الفتحة البولية التناسلية الم تر ة.البربل الوعا  الناقؿ  االحليؿ األنابيب المنوية  -ج
 الفتحة البولية التناسلية الم تر ة.البربل االحليؿ الوعا  الناقؿ األنابيب المنوية  -د
 من الصفات الوراثية المرتبطة بالجنس صفة: -3
 التبلسيميا. -أ

 الييمو يليا. -ب
  حمة األذف. -ج
 .الببلىة المنغولية -د
 مجموعة المفاىيم المتشابية فيما يمي ىي: -4
 التبلسيميا، العمى اللونح، الصلع  -أ

  حمة أذف اإلنساف،  ـ السم ة، الييمو يليا. -ب
 الييمو يليا، العمى اللونح، لوف عيوف ذبابة الخؿ. -ج
 لوف عيوف ذبابة الخؿ، التبلسيميا، الببلىة المنغولية. -د
اإلنوواث، فووادعى كوواًل موون األب واألم أن  اآلخوور ىووو السووبب، إلنيوواء ىووذا أنجبووت أم عوودًدا موون  -5

 الخالف:

 تبيف أف األـ ىح سبب ذلؾ.  -أ
 تبيف أف األب ىو سبب ذلؾ. -ب
 تبيف أف  بلىما لو دور  ح ذلؾ. -ج
 ال تتدخؿ  ح م ا ؿ الخريف. -د
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، والتوي أصوبحت أشوير تداولت وسائل اإلعوالم االستنسواخ الجسودي لمنعجوة دولموي البيضواء - 6
نعجة في التاريخ، حيث تم ضمن خطوات دقيقة، وذلوك بأخوذ نوواة خميوة جسودية مون ضورع نعجوة 
بيضاء، ودمجيا في بويضة نعجة ذات وجو أسود، ثم زراعة الخميوة الناتجوة فوي رحوم نعجوة ذات 

 في العبارة: غير واردةوجو أسود. أحد الحقائق التالية 
 عجة صاحبة الخلية الجسدية. النعجة دوللح ت بو الن -أ
 النعجة دوللح أ ير نعجة  ح التاريل. -ب
 النعجة ذات الوجو األسود ولدت النعجة دوللح. -ج
 الفريؽ االس تلندي استنسل النعجة دوللح. -د
 أنجبت أسرة طفمة، لكن ىذه الطفمة لم تعش طوياًل، االحتمال الوارد لسبب وفاتيا ىو أن: -7
 لمرض التبلسيميا.األبويف حامليف  -أ

 أحد األبويف حامؿ لمرض الييمو يليا. -ب
 أحد األبويف مصاب بمرض التبلسيميا والخر سليـ. -ج
 أحد األبويف مصاب بمرض الييمو يليا والخر سليـ. -د
عند وصول الدم إلى الكمية يرشأ سائل من بالزما الدم يخمو نسوبيًا مون البروتينوات ويسواعد  -8

 الترشيأ:في عممية 
 وجود االنابيب الملتوية القريبة. -أ

 وجود األنابيب الملتوية البعيدة. -ب
 قدرة ال لية على إعادة االمتصاص. -ج
 احتوا  ال لية على  عيرات ذات نفاذية عالية وضغط دـ عالح. -د
( فوي المظيور، ينسوب ىوذا 1:2:1حدث تزاوج بين نبواتين، فكانوت نسوبة أفوراد الجيول النواتج ) -9

 النوع إلى:
 الطفرات. -أ

 السيادة التامة. -ب
 السيادة ةير التامة. -ج
 الصفات المرتبطة بالجنس. -د

 عند عدم حدوث حمل فإن الجسم األصفر: -10
 يستمر  ح إ راز ىرموف البروجستروف. -ا

 .االستروجيف يستمر  ح إ راز ىرموف -ب
 يضمر ويقؿ إ راز ىرموف االستروجيف. -ج
 راز ىرموف البروجستروف.يضمر ويقؿ إ  -د
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 وفق العمماء في اختيار ذبابة الخل لدراسة بعض الصفات المرتبطة بالجنس وذلك ألن: -11
 الذبابة خنثى. -أ
 دورة حياة الذبابة قصيرة. -ب
 الذبابة تحتوي على صفات متضادة. -ج
 زوًجا مف ال روموسومات 00خبليا الذبابة تحتوي على  -د 

الوودور الووذي تختفووي فيووو النويووة وتتقوواطع الكروماتيوودات غيوور الشووقيقة حيووث تحوودث عمميووة  -12
 العبور ىو الدور:

 التمييدي األوؿ. -أ

 االستوائح األوؿ. -ب
 التمييدي الثانح. -ج
 االستوائح الثانح. -د

 من الغدد الممحقة بالجياز التناسمي لذكر اإلنسان: -13
 الخصيتاف. -أ
 ةدتا  وبر. -ب
 الغدة النخامية. -ج
 الغدة ال ظرية. -د

 يمر االنقسام المنصف بمراحل، الدور الذي يمي الدور االستوائي األول ىو: -14
 التمييدي األوؿ. -أ

 االستوائح األوؿ. -ب
 االنفصالح األوؿ. -ج
 النيائح األوؿ. -د

نواك تفاعول بينيموا، صفات الكائن الحي محصمة ألثر العوامول الوراثيوة والعوامول البيئيوة، في -15
فالجينات تحدد الصفة الوراثية، والعوامل البيئية تعدل أثر ىذه الجينوات إموا بزيوادة عمول الجينوات 

 أو تحور إنتاجيا أو تمغييا تماًما. الفكرة المعبرة عن الفقرة السابقة ىي:
 البيئة والوراثة. -أ

 التفاعؿ البيولوجح. -ب
 أثر البيئة على الصفات الوراثية. -ج
 أثر الصفات الوراثية على البيئة. -د
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 :ما عداعند دراسة صفة وراثية عند اإلنسان فإننا نمجأ إلى جميع ما يمي   -16
 دراسة حاالت التوائـ. -أ

 تنظيـ تجارب تزاوج بيف األ راد. -ب
 دراسة مخطط سبللة العائلة المتعلؽ بالصفة. -ج
 لصفة معينة. جمع المعلومات المتوا رة عف تاريل العائلة -د

تووزوج رجوول واموورأة كالىمووا شووحمة أذنووو حوورة، فأنجبووا طفووال شووحمة أذنووو ممتحمووة، لحوول ىووذه  -17
 :ما عداالمشكمة؛ جميع التساؤالت التالية واردة 

 ما المقصود ب حمة األذف؟  -أ

 ما التر يب الجينح للطفؿ؟ -ب
 ما التر يب الجينح ل ؿ مف األب واألـ؟ -ج
 )الحرة أـ الملتحمة(؟أي الصفتيف سائدة  -د

 لون العيون المختمف فيما يمي: -18

 السودا . -أ

 العسلية. -ب
 الخضرا . -ج
 الزرقا . -د

Xالرمووز التاليوة توضوأ التركيوب الجينوي لوذكرين وأنثيوين ) -19
H
X

H 
, X

H
X

h
, X

H
Y, X

h
Y )

 الطراز الشكمي ليا عمى الترتيب:

 سليمة. ذ ر مريض، ذ ر سليـ، أنثى حاملة للمرض، أنثى -أ
 ذ ر مريض، ذ ر سليـ، أنثى سليمة، أنثى حاملة للمرض. -ب
 ذ ر سليـ، ذ ر مريض، أنثى حاملة للمرض، أنثى سليمة. -ج
 ذ ر سليـ، ذ ر مريض، أنثى سليمة، أنثى حاملة للمرض. -د

إذا عممت أن عدد كروموسوومات اإلنسوان تسواوي عودد كروموسوومات بعوض أنوواع السومك  -20
 وموسوم، فيذا يعني أن:( كر 46تساوي )

 خصائص اإلنساف ت بو خصائص السمؾ. -أ

 ال يفرة الوراثية لئلنساف ت بو ال يفرة الوراثية للسمؾ.  -ب
 تختلؼ  روموسومات اإلنساف  ح ال  ؿ والحجـ والخصائص عف السمؾ. -ج
 تت ابو  روموسومات اإلنساف مع السمؾ  ح ال  ؿ والحجـ والخصائص. -د
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 المختمفة فيما يمي: المجموعة -21

 .CH4  ،C3H8  ،C6H12 -أ

 .C2H6  ،C4H8  ،C7H14 -ب
  C2H4  ،C7H16  ،C7H14 -ج
 .NaCl  ،C2H5OH  ،H2SO4 -د

استخدم الكيميائيون مصطمأ المول كوحدة عممية لقياس كمية المادة، إذ أن الموول الواحود  -22
23×  6.022يكوواف  

التاليووة موجووودة فووي  المفوواىيمذرة أو جووزئ أو أيووون موون المووادة. جميووع  10
 :عدا ماالعبارة 

93× 2.199 -أ
01

 يسمى عدد أ وةادرو.   

 الموؿ الوحدة العملية لقياس  مية المادة. -ب
93×  2.199الموؿ الواحد يحتوي  -ج

 ذرة. 01
93×  2.199الموؿ الواحد يحتوي  -د

 أيوف. 01
 استخدام نماذج الذرات المتوفرة في مختبر المدرسة التعرف عمى:اليدف من  -23

 الرمز ال يميائح للمر ب. -أ
 الصيغة البنائية للمر ب. -ب
 تسمية المر ب العضوي. -ج
 وزف المعادالت ال يميائية. -د

 مجموعة المركبات العضوية التي تنتمي لأللكينات فيما يمي ىي:  -24
  C30H32  ، C6H4  ، C3H8  ، C2H6 -أ

 .  C15H32  ،C6H14  ، C3H8 ، C2H4 -ب
 . C35H32   ، C6H4 ، C3H6 ، C2H6 -ج
 . C15H30  ، C5H10  ، C6H12  ، C3H6 -د

 وجو التشابو بين األلكانات واأللكينات ىو: -25

 الصيغة العامة. -أ

 ظاىرة الت  ؿ. -ب
 الن اط ال يميائح. -ج
 العناصر الم ونة للمر ب. -د
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%. يرجوع 100حساب النسوبة المئويوة لنوواتج التفواعالت الكيميائيوة وجود أنيوا أقول مون عند -26
 ذلك إلى أن:

 الناتج النظري يساوي الناتج الفعلح. -أ

 الناتج النظري أقؿ مف الناتج الفعلح. -ب
  قد جز  مف المواد نتيجة االلتصاؽ أو التبخر. -ج
 اختبلؼ طرؽ تحضير المادة أو المر ب. -د

 واحد من المركبات التالية لو متشكالت:  -27
 إيثيف. -أ

 بروباف. -ب
 بروبيف. -ج
 ى ساف. -د

)كل مركب كيميوائي نقوي ميموا اختمفوت طورق تحضويره أو الحصوول عميوو فإنوو يتكوون مون  -28
 نفس العناصر متحدة مع بعضيا بنسب كتمية ثابتة( المفيوم المعبر عن العبارة السابقة ىو:

 نسبية للذرة.ال تلة ال -أ

 قانوف النسب الثابتة. -ب
 النسبة المئوية لم ونات المادة. -ج
 النسبة المئوية لنواتج التفاعؿ ال يميائح. -د

 واحد مما يمي يستخدم لتوضيأ ظاىرة المتشكالت لمركب البيوتين: -29
. -أ  سائؿ البرـو
 الصيغة البنائية. -ب
 الصيغة الجزيئية. -ج
 .المعادلة ال يميائية -د

شيدت الصناعات الكيميائية في القرن الماضي تطورا كبيرا في جميوع مجاالتيوا، فأصوبحت  -30
الصوووناعات الدوائيوووة اليووووم عاليوووة الجوووودة وكوووذلك صوووناعات البالسوووتيك والمنظفوووات والصوووناعات 
الغذائية، وىياكول الطوائرات وغيرىوا مون الصوناعات الكيميائيوة التوي تحتواج إلوى حسوابات كيميائيوة 

 الدقة. إن الموضوع الذي يمكن دراستو بعد ىذه العبارة ىو: عالية

 أنواع ىيا ؿ الطائرات. -أ 
 أىـ الصناعات الدوائية والغذائية. -ب
 أثر صناعات الببلستيؾ والمنظفات على الثروة المائية. -ج
 أىمية المعادلة ال يميائية الموزونة  ح الحسابات ال يميائية. -د
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(، إن السووؤال الووذي يمكوون إنيوواء الميمووة CnH2n+2العامووة لأللكانووات )عنوود دراسووة الصوويغة  -31
 بو.
 اذ ر أربع مر بات مف األل انات. -أ

 اذ ر الصيغة الجزيئية للمر بات األربعة  -ب
 ما عدد ذرات  ؿ مف ال ربوف والييدروجيف؟ -ج
 ما عبلقة عدد ذرات ال ربوف بعدد ذرات الييدروجيف؟ -د

 لأللكانات التالية وىي )ميثان، بروبان، بنتان، ىكسان( ىي:  األلكينات المقابمة -32

 إيثيف، بروبيف، بنتيف، ى سيف. -أ
 ػػػػ، بروبيف، بنتيف، ى سيف. -ب

 ميثيف، بروبيف، بنتيف، ى سيف. -ج
 ميثليف، بروبليف، بنتليف، ى سيليف. -د

متماثمة )من نفس لديك ثالثة أواني تحتوي عمى سوائل مختمفة أحضرت ثالثة أجسام  -33
النوع وليا نفس الحجم ( ألقيت في كل سائل واحدة فطفت جميعيا عمى سطأ السائل ، أحد 

 االحتماالت اآلتية صحيأ:

 السوائؿ الثبلثة ليا نفس ال ثا ة.                   -أ
 تحتوي األوانح على  ميات مختلفة مف السوائؿ. -ب

              األجساـ تختلؼ  ح  تلتيا.           -ج

 .قوة د ع السوائؿ الثبلثة على األجساـ متساوية -د
 الوزن الظاىري لجسم يطفو عمى سطأ سائل: -34
 يساوي صفًرا. -أ

 أقؿ مف وزنو  ح اليوا . -ب
 أ بر مف وزنو  ح اليوا . -ج
 يساوي قوة د ع السائؿ لو. -د

 اليدف من استخدام جياز السقوط الحر تعيين تسارع: -35
 جسـ ميتز. -أ
 الجاذبية األرضية. -ب
 جسـ يتحرؾ أ قًيا. -ج
 لجسـ يتحرؾ  ح دائرة. -د
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 اليدف من استخدام جياز الييدروميتر قياس: -36
  ثا ة السوائؿ. -أ
 الضغط الجوي. -ب
 ضغط ةاز محصور. -ج
 الضغط عند نقطة  ح باطف السائؿ. -د

والووزمن، اإلزاحووة التووي تحركيووا الجسووم الشووكل المجوواور يوضووأ العالقووة بووين سوورعة جسووم  -37
 تساوي:

 ـ. 33 -أ
 ـ. 3 -ب
 ـ. 99 -ج
 ـ. 00 -د

الشكل المجواور يوضوأ ثالثوة أواٍن تحتووي عموى ثالثوة سووائل مختمفوة الكثافوة ألقيوت ثوالث  -38
كرات من نفس النوع والحجم في األواني الثالثة فغاصت الكرة في اإلناء )س( وطفت عموى سوطأ 
سووائل اإلنوواء )ص( وظمووت معمقووة فووي سووائل اإلنوواء )ع(. يمكوون ترتيووب السوووائل حسووب قوووة الوودفع 

 ي تنازليا كما يم
 س ص ع. -أ
 ص ع س. -ب
 ع س ص. -ج
 .ع ص س -د

 مجموعة الكميات القياسية في النظام الدولي لموحدات: -39
 درجة الحرارة، الموؿ، الطوؿ، ال تلة. -أ
 الطوؿ، التسارع، الزمف، المساحة. -ب
  دة اإلضا ة، الطاقة، القوة، الوزف. -ج
 درجة الحرارة، السرعة، الحجـ، ال تلة. -د

التطبيقوات عموى الحركوة التوافقيوة البسوويطة، حركوة البنودول البسويط، ويتكوون مون خوويط  مون -40
. أحود المعموموات التاليوة كتمتو ميممة معمق من أحود طرفيوو كورة معدنيوة كموا فوي الشوكل المجواور

 : موجودة في العبارة
  تلة ال رة. -طوؿ الخيط.      ب -أ
 توا قية بسيطة. البندوؿ يتحرؾ حر ة -لوف الخيط.      د -ج
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 من االحتياطات الواجب مراعاتيا عند تعيين ثابت نابض حمزوني: -41
 تو ر نابض حلزونح. -أ
 تو ر أثقاؿ مناسبة. -ب
 تو ر مقياس للطوؿ مثبت رأسًيا على حامؿ. -ج
 قياس طوؿ النابض حتى مر ز ثقؿ الجسـ المعلؽ  ح  ؿ مرة. -د

 20فقطوع مسوافة قودرىا  2م/ث2بتسوارع ثابوت مقوداره بدأ جسم حركتو من السوكون وتحورك  -42
 متر. لحساب سرعتو النيائية نستخدم العالقة التالية:

 + ت ز  0  ع 9ع -أ
 ز + 0ؼ   ع -ب

 
 .9ت ز 

9ع -ج
0  ع 9

 جػ ؼ  9+  9
9ع -د

0  ع 9
 ت ؼ 9+  9

إذا س خن وعاءان يحتوي أحدىما عموى كميوة مون المواء أكبور مون اآلخور عموى نفوس الميوب  -03
 : غير صحيحةوفي نفس المدة . أحد العبارات التالية 

 أ( الوعا اف ليما نفس درجة حرارة.
 ب( درجة حرارة الما   ح الوعا  الصغير أعلى.
 ج( زود الوعا يف ب متيف متساويتيف مف الحرارة.

 الحرارة تر ع درجة حرارة ال تؿ المختلفة مف الما  بمقادير مختلفة. د( نفس  مية
 لتقارن بين السعة الحرارية والحرارة النوعية لجسم. أوجو المقارنة ىي: -44
 التعريؼ ووحدات القياس. -أ
 الثبات والتغير. -ب
 درجة الحرارة -ج
 )أ + ب(. -د

 لحسوواب كميووة الحوورارة الالزمووة لتحويوول  -45

 
س إلووى ˚50غرام موون الموواء فووي درجووة حوورارة كيمووو  

 بخار. يمزم ما يمي:
 د. ∆×  ف ح× ؾ  -أ
 .تح × ؾ  -ب
 .فح × ؾ  -ج
 )أ + ب( معا -د
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 ألقرب: عند قياس سمك سمك باستخدام الميكروميتر فإن دقة القياس تصل -46
 رقـ ع ري مف السينتمتر. -أ
 رقميف ع رييف مف السينتمتر. -ب
 ع رية مف السينتمتر.ثبلثة أرقاـ  -ج
 أربعة أرقاـ ع رية مف السينتمتر. -د

يسووتخدم الشووريط المتووري لقيوواس طووول غرفووة بينمووا ال يصوومأ لقيوواس مسووافة بووين موودينتين،  -47
 ويستخدم الميزان الحساس لقياس كتمة من الذىب وال يصمأ لقياس كتمة الخضروات.

 السابقة ىي:الصفة األساسية ألداة القياس التي تتضأ من العبارة 
 دقتيا. -أ
 االتفاؽ علييا. -ب
 مناسبتيا للغرض. -ج
 قابليتيا للمعايرة. -د

 :أحد ما يمي صحيأعند المقارنة بين القوة المؤثرة عمى الجسم الميتز وتسارعو، فإن  -48
 عند أقصى إزاحة ت وف القوة أ بر ما يم ف وتسارعو يساوي صفر. -أ
 أصغر ما يم ف والتسارع أ بر ما يم ف.عند أقصى إزاحة ت وف القوة  -ب
 عند موضع االستقرار ت وف القوة صفًرا والتسارع يساوي صفًرا. -ج
 عند موضع االستقرار ت وف القوة أ بر ما يم ف والتسارع أ بر ما يم ف. -د

 :ما عداجميع ما يمي أنشطة تنطبق عمى مبدأ برنولي  -49
 المرذاذ. -أ
 .قةب  ؿ عمودي على ور النفل  -ب
 .النفل  وؽ  هللس بو  رة تنس -ج
 ب  ؿ أ قح  وؽ  ريط مف الورؽ.النفل  -د

 أحد العبارات التالية تعني المعايرة: -50
 ضبط تدريج الميزاف النابض على الصفر. -أ

 ضبط الميزاف على الصفر وأف يقيس وحدة معيارية بدقة. -ب
 على بعضيما.ضبط تدريج المي روميتر على الصفر مع انطباؽ الف يف  -ج
  بل مف ب و ج يعتبر معايرة. -د
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 الضغط + طاقة الوضع لوحدة الحجوم + طاقة الحركة لوحدة الحجوم = مقدار ثابت -51
 إن أفضل التساؤالت لالستمرار في برىان معادلة برنولي السابقة ىو:

 ما المقصود ب ؿ مف الضغط، طاقة الوضع، طاقة الحر ة؟ -أ
 ؿ مف الضغط وطاقة الوضع وطاقة الحر ة والحجـ.اذ ر ما يساويو   -ب
 ىؿ طاقة الوضع  مية قياسية أـ متجية؟ -ج
 ىؿ طاقة الحر ة  مية أساسية أـ م تقة؟ -د

عند استخدام الورنية لقياس بعد جسم ما الخطوة التي تسبق " قراءة القياسوات التوي تشوير  -52
 إلييا الورنية" ىي:

 تثبيت الفؾ المتحرؾ -أ
 د الحد الخر للفؾ الثابت على السطح الداخلح.اسنا -ب

 اسناد ضلع الفؾ الثابت على سطح الجسـ الذي يراد قياس طولو. -ج
 تحريؾ الفؾ المتحرؾ باتجاه الجسـ بوساطة االبياـ إلى أف يبلمسو تماما. -د

 انتيت األسئمة
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 (6ممحق رقم )

 الصورة النيائية لالختبار 
 غــــسح –اإلسالييخ انجبيؼخ 

 كهيــــــــــــــخ انترثيــــــــــــخ

 انذراســــــــــــبد انؼهــــــــيب 

 لسى انًُبْح ٔطرق انتذريس 

 

 

 أخي الطالب / أختي الطالبة ........................................
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو وبعد ،،،

 الموضوع / اختبار ميارات التفكير فوق المعرفي
 يقوـ الباحث بإجرا  دراسة لنيؿ درجػة الماجسػتير  ػح المنػاىج وطػرؽ التػدريس مػف الجامعػة

 اإلسبلمية بغزة بعنواف:
)ميارات التفكير فوق المعرفي المتضمنة في كتاب عموم الصف العاشر األساسي ومودى اكتسواب 

ميػارات التف يػر  ػوؽ المعر ػح لػديؾ، والباحػث يػهللتح ىػذا االختبػار ليقػيس مػدى تػوا ر و ، الطمبة ليوا(
نما لغرض البحث العلمح.  يؤ د على أف ىذا االختبار ليس لو أي عبلقة بدرجاتؾ  ح المدرسة، وا 

والباحث إذ يقدـ لؾ ال  ر لتعاونؾ يرجو منؾ قرا ة تعليمات االختبار قبؿ ال روع  ػح االجابػة عػف 
  قرات االختبار.
 تعليمات االختبار

 سئلة مف نوع االختيار مف متعدد.األ -0
 (  قرة.02عدد الفقرات ) -9
 قرا ة السؤاؿ جيًدا قبؿ إجابتو. -3
 أماـ العبارة  ح مفتاح اإلجابة.)×( وضع إ ارة  -0

  ا ريف ل ـ حسف تعاون ـ وداعيا المولى عز وجؿ أف يجعلو  ح ميزاف حسنات ـ
 وجزا ـ اهلل خيًرا،،،

 الباحث                                                                          
 محمد سميأ حسين أبو ندى
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يتأثر جسم اإلنسان بتغيرات بيئية داخمية مختمفة، كالتغير في درجة الحورارة وتركيوز األيونوات  -1
 ذه العوامل.في سوائل الجسم، إال أن لمجسم القدرة عمى المحافظة عمى اتزان ى

 المشكمة التي يمكن دراستيا لفيم ىذه العبارة ىي:
  يؼ يعمؿ الجياز التنفسح على تبادؿ الغازات  ح الجسـ؟ -أ

  يؼ يعمؿ الجياز البولح على اتزاف البيئة الداخلية للجسـ؟ -ب

  يؼ يتخلص الجياز اليضمح مف الفضبلت الزائدة عف الجسـ؟  -ج
 يتعرض ليا الجياز التناسلح؟ ما الم  بلت الصحية التح -د
المسووار الووذي يسوومكو الحيوووان المنوووي موون بدايووة إنتاجووو وحتووى خروجووو موون الفتحووة البوليووة  -2

 التناسمية لمذكر:
 التناسلية الم تر ة.الفتحة البولية االحليؿ الوعا  الناقؿ البربل األنابيب المنوية  -أ
 الفتحة البولية التناسلية الم تر ة. عا  الناقؿ الو االحليؿ  البربل األنابيب المنوية  -ب

 الفتحة البولية التناسلية الم تر ة.البربل الوعا  الناقؿ  االحليؿ األنابيب المنوية  -ج
 الفتحة البولية التناسلية الم تر ة.البربل االحليؿ الوعا  الناقؿ األنابيب المنوية  -د
 بالجنس صفة:من الصفات الوراثية المرتبطة  -3
 التبلسيميا. -أ
 الييمو يليا. -ب

  حمة األذف. -ج
 الببلىة المنغولية. -د
 مجموعة المفاىيم المتشابية فيما يمي ىي: -4
 التبلسيميا، العمى اللونح، الصلع  -أ
  حمة أذف اإلنساف،  ـ السم ة، الييمو يليا. -ب

 الييمو يليا، العمى اللونح، لوف عيوف ذبابة الخؿ. -ج
 لوف عيوف ذبابة الخؿ، التبلسيميا، الببلىة المنغولية. -د
أنجبووت أم عوودًدا موون اإلنوواث، فووادعى كوواًل موون األب واألم أن  اآلخوور ىووو السووبب، إلنيوواء ىووذا  -5

 الخالف:
 تبيف أف األـ ىح سبب ذلؾ.  -أ

 تبيف أف األب ىو سبب ذلؾ. -ب
 تبيف أف  بلىما لو دور  ح ذلؾ. -ج
 ؿ الخريف.ال تتدخؿ  ح م ا  -د
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تداولت وسائل اإلعوالم االستنسواخ الجسودي لمنعجوة دولموي البيضواء، والتوي أصوبحت أشوير  - 6
نعجة في التاريخ، حيث تم ضمن خطوات دقيقة، وذلوك بأخوذ نوواة خميوة جسودية مون ضورع نعجوة 
بيضاء، ودمجيا في بويضة نعجة ذات وجو أسود، ثم زراعة الخميوة الناتجوة فوي رحوم نعجوة ذات 

 في العبارة: غير واردةو أسود. أحد الحقائق التالية وج
 النعجة دوللح ت بو النعجة صاحبة الخلية الجسدية.  -أ
 النعجة دوللح أ ير نعجة  ح التاريل. -ب
 النعجة ذات الوجو األسود ولدت النعجة دوللح. -ج
 الفريؽ االس تلندي استنسل النعجة دوللح. -د
 لطفمة لم تعش طوياًل، االحتمال الوارد لسبب وفاتيا ىو أن:أنجبت أسرة طفمة، لكن ىذه ا -7
 األبويف حامليف لمرض التبلسيميا. -أ
 أحد األبويف حامؿ لمرض الييمو يليا. -ب

 أحد األبويف مصاب بمرض التبلسيميا والخر سليـ. -ج
 أحد األبويف مصاب بمرض الييمو يليا والخر سليـ. -د
يرشأ سائل من بالزما الدم يخمو نسوبيًا مون البروتينوات ويسواعد عند وصول الدم إلى الكمية  -8

 في عممية الترشيأ:
 وجود االنابيب الملتوية القريبة. -أ
 وجود األنابيب الملتوية البعيدة. -ب

 قدرة ال لية على إعادة االمتصاص. -ج
 احتوا  ال لية على  عيرات ذات نفاذية عالية وضغط دـ عالح. -د
( فوي المظيور، ينسوب ىوذا 1:2:1نبواتين، فكانوت نسوبة أفوراد الجيول النواتج ) حدث تزاوج بين -9

 النوع إلى:
 الطفرات. -أ
 السيادة التامة. -ب

 السيادة ةير التامة. -ج
 الصفات المرتبطة بالجنس. -د

 عند عدم حدوث حمل فإن الجسم األصفر: -10
 يستمر  ح إ راز ىرموف البروجستروف. -ا
 .االستروجيف ىرموفيستمر  ح إ راز  -ب

 يضمر ويقؿ إ راز ىرموف االستروجيف. -ج
 يضمر ويقؿ إ راز ىرموف البروجستروف. -د
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 وفق العمماء في اختيار ذبابة الخل لدراسة بعض الصفات المرتبطة بالجنس وذلك ألن: -11
 الذبابة خنثى. -أ
 دورة حياة الذبابة قصيرة. -ب
 الذبابة تحتوي على صفات متضادة. -ج
 .زوًجا مف ال روموسومات 00خبليا الذبابة تحتوي على  -د 

الوودور الووذي تختفووي فيووو النويووة وتتقوواطع الكروماتيوودات غيوور الشووقيقة حيووث تحوودث عمميووة  -12
 العبور ىو الدور:

 التمييدي األوؿ. -أ
 االستوائح األوؿ. -ب

 التمييدي الثانح. -ج
 االستوائح الثانح. -د

 التناسمي لذكر اإلنسان: من الغدد الممحقة بالجياز -13
 الخصيتاف. -أ
 ةدتا  وبر. -ب
 الغدة النخامية. -ج
 الغدة ال ظرية. -د

 يمر االنقسام المنصف بمراحل، الدور الذي يمي الدور االستوائي األول ىو: -14
 التمييدي األوؿ. -أ
 االستوائح األوؿ. -ب

 االنفصالح األوؿ. -ج
 النيائح األوؿ. -د

الحي محصمة ألثر العوامول الوراثيوة والعوامول البيئيوة، فينواك تفاعول بينيموا، صفات الكائن  -15
فالجينات تحدد الصفة الوراثية، والعوامل البيئية تعدل أثر ىذه الجينوات إموا بزيوادة عمول الجينوات 

 أو تحور إنتاجيا أو تمغييا تماًما. الفكرة المعبرة عن الفقرة السابقة ىي:
 البيئة والوراثة. -أ
 التفاعؿ البيولوجح. -ب

 أثر البيئة على الصفات الوراثية. -ج
 أثر الصفات الوراثية على البيئة. -د
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 :ما عداعند دراسة صفة وراثية عند اإلنسان فإننا نمجأ إلى جميع ما يمي   -16
 دراسة حاالت التوائـ. -أ
 تنظيـ تجارب تزاوج بيف األ راد. -ب

 ؽ بالصفة.دراسة مخطط سبللة العائلة المتعل -ج
 جمع المعلومات المتوا رة عف تاريل العائلة لصفة معينة. -د

تووزوج رجوول واموورأة كالىمووا شووحمة أذنووو حوورة، فأنجبووا طفووال شووحمة أذنووو ممتحمووة، لحوول ىووذه  -17
 :ما عداالمشكمة؛ جميع التساؤالت التالية واردة 

 ما المقصود ب حمة األذف؟  -أ
 ما التر يب الجينح للطفؿ؟ -ب

 تر يب الجينح ل ؿ مف األب واألـ؟ما ال -ج
 أي الصفتيف سائدة )الحرة أـ الملتحمة(؟ -د

 لون العيون المختمف فيما يمي: -18
 السودا . -أ

 العسلية. -ب

 الخضرا . -ج
 الزرقا . -د

Xالرمووز التاليوة توضوأ التركيوب الجينوي لوذكرين وأنثيوين ) -19
H
X

H 
, X

H
X

h
, X

H
Y, X

h
Y )

 الترتيب:الطراز الشكمي ليا عمى 
 ذ ر مريض، ذ ر سليـ، أنثى حاملة للمرض، أنثى سليمة. -أ

 ذ ر مريض، ذ ر سليـ، أنثى سليمة، أنثى حاملة للمرض. -ب
 ذ ر سليـ، ذ ر مريض، أنثى حاملة للمرض، أنثى سليمة. -ج
 ذ ر سليـ، ذ ر مريض، أنثى سليمة، أنثى حاملة للمرض. -د

اإلنسوان تسواوي عودد كروموسوومات بعوض أنوواع السومك إذا عممت أن عدد كروموسوومات  -20
 ( كروموسوم، فيذا يعني أن:46تساوي )

 خصائص اإلنساف ت بو خصائص السمؾ. -أ

 ال يفرة الوراثية لئلنساف ت بو ال يفرة الوراثية للسمؾ. -ب

 تختلؼ  روموسومات اإلنساف  ح ال  ؿ والحجـ والخصائص عف السمؾ. -ج
 اإلنساف مع السمؾ  ح ال  ؿ والحجـ والخصائص.تت ابو  روموسومات  -د
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استخدم الكيميائيون مصطمأ المول كوحدة عممية لقياس كمية المادة، إذ أن الموول الواحود  -21
23×  6.022يكوواف  

ذرة أو جووزئ أو أيووون موون المووادة. جميووع المفوواىيم التاليووة موجووودة فووي  10
 :ما عداالعبارة 

93× 2.199 -أ
01

 ادرو. يسمى عدد أ وة  
 الموؿ الوحدة العملية لقياس  مية المادة. -ب

93×  2.199الموؿ الواحد يحتوي  -ج
 ذرة. 01

93×  2.199الموؿ الواحد يحتوي  -د
 أيوف. 01

 اليدف من استخدام نماذج الذرات المتوفرة في مختبر المدرسة التعرف عمى: -22
 الرمز ال يميائح للمر ب. -أ

 الصيغة البنائية للمر ب. -ب
 تسمية المر ب العضوي. -ج
 وزف المعادالت ال يميائية. -د

 مجموعة المركبات العضوية التي تنتمي لأللكينات فيما يمي ىي:  -23
  C30H32  ، C6H4  ، C3H8  ، C2H6 -أ
 .  C15H32  ،C6H14  ، C3H8 ، C2H4 -ب

 . C35H32   ، C6H4 ، C3H6 ، C2H6 -ج
 . C15H30  ، C5H10  ، C6H12  ، C3H6 -د

 وجو التشابو بين األلكانات واأللكينات ىو: -24
 الصيغة العامة. -أ

 ظاىرة الت  ؿ. -ب

 الن اط ال يميائح. -ج
 العناصر الم ونة للمر ب. -د

%. يرجوع 100عند حساب النسوبة المئويوة لنوواتج التفواعالت الكيميائيوة وجود أنيوا أقول مون -25
 ذلك إلى أن:

 الفعلح. الناتج النظري يساوي الناتج -أ
 الناتج النظري أقؿ مف الناتج الفعلح. -ب

  قد جز  مف المواد نتيجة االلتصاؽ أو التبخر. -ج
 اختبلؼ طرؽ تحضير المادة أو المر ب. -د
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 واحد من المركبات التالية لو متشكالت:  -26
 إيثيف. -أ
 بروباف. -ب

 بروبيف. -ج
 ى ساف. -د

طورق تحضويره أو الحصوول عميوو فإنوو يتكوون مون )كل مركب كيميوائي نقوي ميموا اختمفوت  -27
 نفس العناصر متحدة مع بعضيا بنسب كتمية ثابتة( المفيوم المعبر عن العبارة السابقة ىو:

 ال تلة النسبية للذرة. -أ
 قانوف النسب الثابتة. -ب

 النسبة المئوية لم ونات المادة. -ج
 النسبة المئوية لنواتج التفاعؿ ال يميائح. -د

 حد مما يمي يستخدم لتوضيأ ظاىرة المتشكالت لمركب البيوتين:وا -28
. -أ  سائؿ البرـو
 الصيغة البنائية. -ب
 الصيغة الجزيئية. -ج
 المعادلة ال يميائية. -د

شيدت الصناعات الكيميائية في القرن الماضي تطورا كبيرا في جميوع مجاالتيوا، فأصوبحت  -29
وكوووذلك صوووناعات البالسوووتيك والمنظفوووات والصوووناعات الصوووناعات الدوائيوووة اليووووم عاليوووة الجوووودة 

الغذائية، وىياكول الطوائرات وغيرىوا مون الصوناعات الكيميائيوة التوي تحتواج إلوى حسوابات كيميائيوة 
 عالية الدقة. إن الموضوع الذي يمكن دراستو بعد ىذه العبارة ىو:

 أنواع ىيا ؿ الطائرات. -أ 

 أىـ الصناعات الدوائية والغذائية. -ب
 أثر صناعات الببلستيؾ والمنظفات على الثروة المائية. -ج
 أىمية المعادلة ال يميائية الموزونة  ح الحسابات ال يميائية. -د

(، إن السووؤال الووذي يمكوون إنيوواء الميمووة CnH2n+2عنوود دراسووة الصوويغة العامووة لأللكانووات ) -30
 بو.
 اذ ر أربع مر بات مف األل انات. -أ
 اذ ر الصيغة الجزيئية للمر بات األربعة  -ب

 ما عدد ذرات  ؿ مف ال ربوف والييدروجيف؟ -ج
 ما عبلقة عدد ذرات ال ربوف بعدد ذرات الييدروجيف؟ -د
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 األلكينات المقابمة لأللكانات التالية وىي )ميثان، بروبان، بنتان، ىكسان( ىي:  -31
 إيثيف، بروبيف، بنتيف، ى سيف. -أ

 ػػػػ، بروبيف، بنتيف، ى سيف. -ب
 ميثيف، بروبيف، بنتيف، ى سيف. -ج

 ميثليف، بروبليف، بنتليف، ى سيليف. -د
لديك ثالثة أواني تحتوي عمى سوائل مختمفة أحضرت ثالثة أجسام متماثمة )من نفس  -32

 النوع وليا نفس الحجم ( ألقيت في كل سائل واحدة فطفت جميعيا عمى سطأ السائل ، أحد
 االحتماالت اآلتية صحيأ:

 السوائؿ الثبلثة ليا نفس ال ثا ة.                   -أ

 تحتوي األوانح على  ميات مختلفة مف السوائؿ. -ب
 األجساـ تختلؼ  ح  تلتيا.                        -ج

 .قوة د ع السوائؿ الثبلثة على األجساـ متساوية -د

 سطأ سائل:الوزن الظاىري لجسم يطفو عمى  -33
 يساوي صفًرا. -أ
 أقؿ مف وزنو  ح اليوا . -ب

 أ بر مف وزنو  ح اليوا . -ج
 يساوي قوة د ع السائؿ لو. -د

 اليدف من استخدام جياز السقوط الحر تعيين تسارع: -34
 جسـ ميتز. -أ
 الجاذبية األرضية. -ب
 جسـ يتحرؾ أ قًيا. -ج
 لجسـ يتحرؾ  ح دائرة. -د

 استخدام جياز الييدروميتر قياس:اليدف من  -35
  ثا ة السوائؿ. -أ
 الضغط الجوي. -ب
 ضغط ةاز محصور. -ج
 الضغط عند نقطة  ح باطف السائؿ. -د
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الشكل المجواور يوضوأ ثالثوة أواٍن تحتووي عموى ثالثوة سووائل مختمفوة الكثافوة ألقيوت ثوالث  -36
كرات من نفس النوع والحجم في األواني الثالثة فغاصت الكرة في اإلناء )س( وطفت عموى سوطأ 
سووائل اإلنوواء )ص( وظمووت معمقووة فووي سووائل اإلنوواء )ع(. يمكوون ترتيووب السوووائل حسووب قوووة الوودفع 

 ي تنازليا كما يم
 س ص ع. -أ
 ص ع س. -ب
 ع س ص. -ج
 .ع ص س -د

 مجموعة الكميات القياسية في النظام الدولي لموحدات: -37
 درجة الحرارة، الموؿ، الطوؿ، ال تلة. -أ
 الطوؿ، التسارع، الزمف، المساحة. -ب
  دة اإلضا ة، الطاقة، القوة، الوزف. -ج
 درجة الحرارة، السرعة، الحجـ، ال تلة. -د

التطبيقوات عموى الحركوة التوافقيوة البسوويطة، حركوة البنودول البسويط، ويتكوون مون خوويط  مون -38
. أحود المعموموات التاليوة كتمتو ميممة معمق من أحود طرفيوو كورة معدنيوة كموا فوي الشوكل المجواور

 : موجودة في العبارة
  تلة ال رة. -طوؿ الخيط.      ب -أ
 توا قية بسيطة. البندوؿ يتحرؾ حر ة -لوف الخيط.      د -ج

 من االحتياطات الواجب مراعاتيا عند تعيين ثابت نابض حمزوني: -39
 تو ر نابض حلزونح. -أ
 تو ر أثقاؿ مناسبة. -ب
 تو ر مقياس للطوؿ مثبت رأسًيا على حامؿ. -ج
 قياس طوؿ النابض حتى مر ز ثقؿ الجسـ المعلؽ  ح  ؿ مرة. -د

 20فقطوع مسوافة قودرىا  2م/ث2ارع ثابوت مقوداره بدأ جسم حركتو من السوكون وتحورك بتسو -40
 متر. لحساب سرعتو النيائية نستخدم العالقة التالية:

 + ت ز  0  ع 9ع -أ
 ز + 0ؼ   ع -ب

 
 .9ت ز 

9ع -ج
0  ع 9

 جػ ؼ  9+  9
9ع -د

0  ع 9
 ت ؼ 9+  9
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 لحسوواب كميووة الحوورارة الالزمووة لتحويوول  -41

 
إلووى س ˚50كيموووغرام موون الموواء فووي درجووة حوورارة  

 بخار. يمزم ما يمي:
 د. ∆×  ف ح× ؾ  -أ
 .تح × ؾ  -ب
 .فح × ؾ  -ج
 )أ + ب( معا -د

 ألقرب: عند قياس سمك سمك باستخدام الميكروميتر فإن دقة القياس تصل -42
 رقـ ع ري مف السينتمتر. -أ
 رقميف ع رييف مف السينتمتر. -ب
 ثبلثة أرقاـ ع رية مف السينتمتر. -ج
 ع رية مف السينتمتر.أربعة أرقاـ  -د

يسووتخدم الشووريط المتووري لقيوواس طووول غرفووة بينمووا ال يصوومأ لقيوواس مسووافة بووين موودينتين،  -43
 ويستخدم الميزان الحساس لقياس كتمة من الذىب وال يصمأ لقياس كتمة الخضروات.

 الصفة األساسية ألداة القياس التي تتضأ من العبارة السابقة ىي:
 دقتيا. -أ
 ييا.االتفاؽ عل -ب
 مناسبتيا للغرض. -ج
 قابليتيا للمعايرة. -د

 :أحد ما يمي صحيأعند المقارنة بين القوة المؤثرة عمى الجسم الميتز وتسارعو، فإن  -44
 عند أقصى إزاحة ت وف القوة أ بر ما يم ف وتسارعو يساوي صفر. -أ
 عند أقصى إزاحة ت وف القوة أصغر ما يم ف والتسارع أ بر ما يم ف. -ب
 عند موضع االستقرار ت وف القوة صفًرا والتسارع يساوي صفًرا. -ج
 عند موضع االستقرار ت وف القوة أ بر ما يم ف والتسارع أ بر ما يم ف. -د

 :ما عداجميع ما يمي أنشطة تنطبق عمى مبدأ برنولي  -45
 المرذاذ. -أ
 .ب  ؿ عمودي على ورقةالنفل  -ب
 .النفل  وؽ  هللس بو  رة تنس -ج
 ب  ؿ أ قح  وؽ  ريط مف الورؽ.نفل ال -د
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 الضغط + طاقة الوضع لوحدة الحجوم + طاقة الحركة لوحدة الحجوم = مقدار ثابت -46

 إن أفضل التساؤالت لالستمرار في برىان معادلة برنولي السابقة ىو:
 ما المقصود ب ؿ مف الضغط، طاقة الوضع، طاقة الحر ة؟ -أ

 الضغط وطاقة الوضع وطاقة الحر ة والحجـ.اذ ر ما يساويو  ؿ مف  -ب
 ىؿ طاقة الوضع  مية قياسية أـ متجية؟ -ج
 ىؿ طاقة الحر ة  مية أساسية أـ م تقة؟ -د

 انتيت األسئمة
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 (7ممحق رقم )
 مفتاح اإلجابة

 :               ذكر              أنثىالجنس 
 

رقم 
رقم   د ج ب أ الفقرة

 د ج ب أ الفقرة

1  X    24    X 
2 X     25   X  
3  X    26    X 
4   X   27  X   
5  X    28  X   
6    X  29    X 
7 X     30    X 
8    X  31  X   
9   X   32    X 
10    X  33 X    
11  X    34  X   
12 X     35 X    
13  X    36  X   
14   X   37 X    
15   X   38    X 
16  X    39    X 
17 X     40    X 
18    X  41    X 
19 X     42   X  
20   X   43   X  
21 X     44   X  
22  X    45  X   
23  X    46  X   

  



 900 

 (8)رقم ممحق 

 يوضأ حساب معامالت تحميل ميارات التفكير فوق المعرفي عبر الزمن 
الميارة 
 الرئيسة

 الميارة الفرعية
 معامالت ثبات الجزء الثاني عبر الزمن معامالت ثبات الجزء األول عبر الزمن

 يؼبيم انثجبد انتحهيم انثبَي انتحهيم األٔل يؼبيم انثجبد انتحهيم انثبَي انتحهيم األٔل

 التخطيط

 1.42 30 39 89.8 22 27 تحديد المشكمة

 0.11 64 64 0988 51 51 تحديد األىداف

 1.54 46 44 89.0 35 39 الترتيب

 1.50 17 19 8900 15 19 اكتشبف األخطبء

 1.51 60 66 ..89 56 57 ربط األفكار

 1.55 66 71 89.0 96 93 تقديم المعرفة

 1.41 36 49 89.7 30 35 انجذائم ٔانخيبراد

 1.54 28 27 89.0 20 19 التنبؤ

 1.51 40 49 89.7 34 30 المتطمبات

 89.0 387 428 89.0 359 370 المجموع

المراقبة 
 والتح ـ

 1.49 56 80 .890 87 70 التركيز

 1.50 28 25 8900 38 26 التحميل

 1.55 62 61 89.0 38 50 االستيعاب

 1.50 50 60 89.0 36 30 االختيار

 1.53 46 40 89.7 60 51 التتابع

 89.0 242 266 89.0 259 227 المجموع

 التقويـ

 1.52 77 70 89.6 44 70 اصدار الحكم

 1.43 00 70 8900 06 70 التمخيص

 1.43 70 91 89.6 56 61 التساؤل

 89.0 149 159 89.0 136 008 المجموع

 .890 678 853 89.0 007 727 المجموع ال لح
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 (9)رقم ممحق 

 يوضأ حساب معامالت ثبات تحميل ميارات التفكير فوق المعرفي عبر األفراد 
المهارة 
 الرئيسة

المهارة 
 الفرعية

 معامالت ثبات الجزء الثاني عبر األفراد معامالت ثبات الجزء األول عبر األفراد

التحليل 
 األول

التحليل 
 الثاني

المحلل 
 الثاني

معامل 
الثبات 

(1) 

معامل 
الثبات 

(2) 

التحليل 
 األول

التحليل 
 الثاني

المحلل 
 الثاني

معامل 
الثبات 

(1) 

معامل 
الثبات 

(2) 

ط
طي

خ
لت
ا

 

 8.97 8.98 32 30 39 8.98 8.92 23 22 27 تحديد المشكلة
 1.88 1.88 64 64 64 1.88 1.88 51 51 51 تحديد األهداف

 8.95 8.98 42 46 44 8.88 8.93 45 35 39 الترتيب
 8.92 8.97 20 17 19 8.88 8.68 10 15 19 اكتشاف األخطاء

 8.92 8.97 70 60 66 8.89 8.88 45 56 57 ربط األفكار
 8.98 8.94 80 66 71 8.93 8.92 110 96 93 تقديم المعرفة
 1.88 8.85 36 36 49 8.91 8.83 25 30 35 البدائل والخيارات

 8.98 8.92 23 28 27 8.89 8.86 25 20 19 التنبؤ

 8.92 8.98 47 40 49 8.92 8.86 40 34 30 المتطلبات

 8.97 8.98 414 387 428 8.95 8.98 374 359 370 المجموع

كم
ح
لت
وا

ة 
قب

را
لم

ا
 

 8.92 8.98 66 56 80 8.73 8.83 50 87 70 التركيز

 8.93 8.88 32 28 25 8.83 8.98 27 38 26 التحليل

 8.98 8.98 59 62 61 8.88 8.75 30 38 50 االستيعاب

 8.99 8.98 49 50 60 8.82 8.91 25 36 30 االختيار

 8.84 8.77 64 46 40 8.79 8.87 39 60 51 التتابع

 8.95 8.99 270 242 266 8.88 8.86 171 259 227 المجموع

يم
قو

لت
ا

 

 8.81 8.85 38 44 41 8.71 8.74 24 44 41 اصدار الحكم

 8.89 8.98 28 35 27 8.95 8.82 48 36 28 التلخيص

 8.97 8.98 75 70 91 8.97 8.99 60 56 61 التساؤل

 8.94 8.91 133 149 159 8.98 8.95 124 136 138 المجموع

 8.98 8.98 817 778 853 8.94 8.96 669 754 727 المجموع
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 (10ممحق رقم )

 كتاب الموافقة لتطبيق الدراسة
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Abstract 
This study aimed at identifying the Meta cognitive thinking skills 

which have to be included in the content of the tenth grade science 

curriculum. It also aimed at recognizing the level of acquiring those skills 

by the students and that through answering the following questions: 

1-What are the Meta cognitive thinking skills which have to be included in 

the content of the tenth grade science curriculum? 

2-To what extent are the Meta cognitive thinking skills included in the 

content of the tenth grade science curriculum? 

3- What is the level of the students' acquiring of the Meta cognitive 

thinking skills included in the content of the tenth grade science 

curriculum? 

4- Are there statically significant differences at (α ≤ 0.05) in the level of 

acquiring of the meta cognitive thinking skills included in the content of 

the tenth grade science curriculum due to the gender (male- female)? 

The researcher adopted the descriptive approach and the study sample was 

represented by the tenth grade science textbook of its two parts; the first 

and the second, set by the Palestinian Ministry of Education in the 

academic year (2012- 2013). The researcher chose the sample of (549) 

students ;(246) male and (303) female at the tenth grade in North Gaza 

Governorate whose total number were (5517) students in the academic year 

(2012-2013). 

In order to collect data and after checking the validity and reliability, the 

researcher used two instruments. The first was, content analysis for the 

science curriculum based on list of Meta cognitive thinking skills prepared 

by the researcher and included three main skills which were planning, 

monitoring& controlling and evaluation besides (17) sub skills. 

The researcher also prepared an achievement test to measure the level of 

acquiring Meta cognitive thinking skills included in the science curriculum 

of the tenth grade. 

In order to answer the study questions, the researcher calculated the 

frequencies, the mathematical means, the standard deviation, Holisti 

Equation, Person correlation, Kodard Richardson Equation (20), T-test.  

The results of the study were as the following: 

-The Meta cognitive thinking skills which have to be included in the 

science curriculum for the tenth grade were three main skills and (17) sub 

skills included. 

- Planning skill was at (50.08%), monitoring and controlling skill was at 

(31.2 %) and evaluation skill was at (18%) out of the frequencies.  

-The curriculum included sub skills counted down as (scientific 

presentation of knowledge- inquiring- focusing- relating- objectives 

defining- comprehension- sequencing- ordering-selecting- needs defining-
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judging- defining of alternative, choices and probabilities- summarizing- 

problem defining-analyzing- prediction and errors discovery). 

- The students' performance didn't reach the level of mastering in Meta 

cognitive thinking skills which was at (47.95%) and the evaluation skill 

came first at (52.09%), planning came second at (47.34%) and monitoring 

and controlling skill was the third at (46.22%) and this was a weak and 

unsatisfying percent.       

 -There are statically significant differences at (α ≤ 0.05) in the mean scores 

for the male and female in the favor of female students. 

The study recommended the importance of paying attention to the Meta 

cognitive skills and including them clearly in the science curriculum of the 

tenth grade and other curriculums. In addition, the study recommended the 

importance of implementing teaching strategies by the teachers which 

develop the Meta cognitive skills. 
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