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َر َمْعُروَشاٍت  َوُىَو الَِّذي َأنَشَأ َجنَّاٍت مَّْعُروَشاٍت َوَغي ْ
َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُمْخَتِلًفا ُأُكُلُو َوالزَّيْ ُتوَن َوالرُّمَّاَن 

َر ُمتَ  َشاِبٍو ُكُلوْا ِمن َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوْا ُمَتَشاِبًها َوَغي ْ
َحقَُّو يَ ْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتْسرُِفوْا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ 

 اْلُمْسرِِفينَ 
                                       

 صدق هللا العظيم
 ١٤١األنعام:                                         



ج
 إقرار المشرفين

 
تعلمي على وفق نماذج  -" تصميم تعليمي نشيدأَنإعدادىذهاألطروحةالموسومةبـ

عندالنظرية البنائية واثره  ذاتيا المنظم والتعمم الحياتية والميارات الكيمياء مادة تحصيل في
رسيوسفعبود"جرىطالباتالصفالثانيالمتوسط"،والمقّدمةمنقبلالطالبة"جييانفا

م،وىيجزءمنمتطمباتنيلكميةالتربيةلمعمومالصرفة/ابنالييث-شرافنافيجامعةبغدادبأ
 دكتوراهفمسفةفيالتربية)طرائقتدريسالكيمياء(.درجة

 

                                    
 : التوقيع التوقيع :                                      

 المشرف: أ. د خالد فيد علي              بسمة محمد احمد المشرف :أ.د 
 1028التاريخ :    /    /                    1028التاريخ :    /    / 

 
 
 

 توصية رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية .  
بناًءعمىالتوصياتالمتوافرة،أرشحىذهاألطروحةلممناقشة.


 التوقيع :

 أ. د اسماعيل ابراىيم علي                 
 1028التاريخ :    /    /                                         



د
 اللغويإقرار المقّوم 
 

نماذج  تعلمي على وفق -" تصميم تعليمينيقرأتىذهاألطروحةالموسومةبـــأشيدأ
النظرية البنائية واثره فيي تحصييل ميادة الييمييال والمييارات الحياتيية واليتعلم المينظم ذاتييا عنيد 

إلــى"جييييان فييارس يوسييف عبييود  ،التــيقــّدمتياالطالبــة"طالبييات الصييف الثيياني المتوسييط "
هفمسـفةدكتـورادرجـةيـثموىـيجـزءمـنمتطمبـاتنيـلبنالياسكميةالتربيةلمعمومالصرفة/مجم

.(،وجرىتقويميالغويًامنقبميتدريس الييميالطرائقفيالتربية)






 التوقيع :
                                                   

 اسحيدر فاضل عب دأ.م.االسم :                                          
 1028/    /     التاريخ :                                         

 
 
 

 
 



ه
 لعلميم إقرار المقوّ 

 
تعلمي على وفق نماذج  -" تصميم تعليمينيقرأتىذهاألطروحةالموسومةبـــأشيدأ

اتييا عنيد النظرية البنائية واثره فيي تحصييل ميادة الييمييال والمييارات الحياتيية واليتعلم المينظم ذ
"عبـودإلـىجييان فارس يوسف عبيود  ،التيقّدمتياالطالبـة"طالبات الصف الثاني المتوسط "

دكتـوراهفمسـفةدرجـةيـثموىـيجـزءمـنمتطمبـاتنيـلمجمسكميةالتربيةلمعمومالصرفة/إبنالي
 ووجدتياصالحةمنالناحيةالعممية. (،تدريس الييميالطرائقفيالتربية)







 التوقيع :
 االسم :                                                   
 1028/    /     التاريخ :                                                 

 
 


 
 
 



و
 إقرار لجنة المناقشة

" تصميم تعليمي عمىاألطروحةالموسومةبـنشيدأنناأعضاءلجنةالمناقشةاطمعنا
على وفق نماذج النظرية البنائية واثره في تحصيل مادة الييميال والميارات الحياتية والتعلم 

جييان فارس يوسف  ،التيقّدمتياالطالبة"المنظم ذاتيا عند طالبات الصف الثاني المتوسط "
لوعبود  الطالبةفيمحتوياتياوما بالقبولكجزءمنوقدناقشنا جديرة أنيا ووجدنا عالقةبيا

 فمسفةفيالتربية/طرائقتدريسالكيمياءوبتقدير)(.هدكتورانيلدرجةمتطمبات
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 صدقت من مجلس يلية التربية للعلوم الصرفة /ابن الييثم / جامعة بغداد
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 اإلىدال
 

مرضيا الى  ًوذىب طيبا ًوترك في نفسي أثرا,ًلى: من صنع مجداإ
 رحمة ربو 

 رحمو اهلل ()  جدي الديتور يوسف عبود

         ً, وبرا ًووفال ً,حبا والدي اليريمين لى :إ
 وسر نجاحي ,حين تعييني مصاعب الحياة لى :  سندي ومليميإ
 زوجي             
 أوالدي       لى : أقماري المنيرة .....إ
 

 أىدي غالت السنين
                                                                          

 جييان                                                     
 
 
 



ح
 نانمتاشير و 

وببركــاتنبينــا)محمــد(صــمواتنا،الحمــدووالشــكروجــلشــأنوعمــىنعمــووفضــمو
 عميووعمىالبيتوالمنتجبيناالطيار.

يسرنيوقدانييتىذهاالطروحةاناتقدمبجزيلالشكروالعرفانالىالتـيكـانليـاالسـبقفـي
يلجامعةبغداد.ركبالعمموالتعميمالعاليالصرحالعممياألص

كمـايسـعدنيأنأقـدمشــكريوأمتنـانيالـىعمــادةكميـةالتربيـةلمعمـومالصــرفة/أبـنالييـثمممثمــة
ليادورفيتسييلبحثي.بعميدىا)أ.دخالدفيدعميالجبوري(المحترملما

معــيمضــنيةًالتــيبــذلتجيــودا)أ.دبســمةمحمــدأحمــد(الراقيــةتيشــكريوعرفــانيالــىمشــرف
اسألاوانيمدفيعمرىاخدمةلمعممبانجازاالطروحةًمنتشرفيابقبولاشرافيوأنتياءًاءأبتد

مـنشـرفلمـامنحنـيايـاهواقدمشكريوتقديريلمشرفيالعممي)أ.دخالدفيدعمي(،والمعرفة
.االشرافعمىاالطروحةوبالمالحظاتالعمميةالسديدةوالنصائحالكريمةقبول

ماواقدمشكريالىرئاسةالييئةالتدريسيةفيقسمالعمـومالتربويـةوالنفسـيةممثمـةبـرئيسالقسـمك
اشـكرالسـادةالمحكمـين(لمـاابـدوهمـنمسـاعدةمتمـاماالطروحـة،وي)أ.دأسماعيلأبراىيمعمـ

قسمالموقرة،واوجوشكريالسديدلمكتبةالةالسديدةفيتقويمادواتالبحثيمالعمميئمبداءآرا
وأتقــــــدمبالشــــــكروالتقــــــديرالــــــىاداراتالمــــــدارساالعداديــــــةوالثانويــــــةوالســــــيماادارةمتوســــــطة

(ومدرساتيالماقدموهمنمساعدةوتسييالتفيتطبيقمنياجاالطروحة.الجوادين)
واالخـواتوالـزمالءلكلمنساعدنيبتوجيياتوبمالديومنعمممناالسـاتذةوالشكرموصول

واالخأخـواتي)سـرىوايـةفـارسيوسـف(واخـيالعزيز)جيـادفـارسيوسـف(يمبالـذكروأخصمـن
كــذلكاشــكرالصــديقةواالخــتوالصــديقة)اســراءنــاجيكــاظم(المحتــرم)د.أحمــدعبــدالــرزاق(

عنيكلخير.جزاىماو)زينةداود(





الباحثة



ط
 مستخلص البحث

أثر تعميميىدفالبحثالتعرفعمى في-تصميم البنائية النظرية نماذج تعمميعمىوفق
تحصيلمادةالكيمياءوالمياراتالحياتيةوالتعممالمنظمذاتياعندطالباتالصفالثانيالمتوسط،

-ولمتحققمنىذااليدفصيغتالفرضياتالصفريةاالتية:
ذ .1 فرق يوجد )وال مستوى عند احصائية 0.05داللة متوسط بين درجات(

التجريبيةطالبات التعميميالمجموعة بالتصميم يدّرسن التعمميعمى-الالتي
الالتيالمجموعةالضابطةطالباتالبنائيةومتوسطدرجاتوفقنماذجالنظرية

يدّرسنوفقًالمطريقةاالعتياديةفياختبارالتحصيلالدراسيلمادةالكيمياء.
ذ .2 فرق يوجد موال عند احصائية )داللة درجات0.05ستوى متوسط بين )

التجريبيةطالبات التعميميالمجموعة بالتصميم يدّرسن التعمميعمى-الالتي
الالتيالمجموعةالضابطةطالباتمتوسطدرجاتوفقنماذجالنظريةالبنائيةو

 يدّرسنوفقًالمطريقةاالعتياديةفيمقياسالمياراتالحياتية.
ذ .3 فرق يوجد احصاوال )داللة مستوى عند درجات0.05ئية متوسط بين )

التجريبيةطالبات التعميميالمجموعة بالتصميم يدّرسن التعمميعمى-الالتي
الالتيالمجموعةالضابطةطالباتالنظريةالبنائيةومتوسطدرجاتوفقنماذج

 يدّرسنوفقًالمطريقةاالعتياديةفيمقياسالتعممالمنظمذاتيا.
(لتصـميمالتعمـيمبأربعـةخطـواتADDIEعمىوفقأنمـوذجأدي)يمالتعميميبناءالتصمتم

طبقــتتجربـــةالبحــثفــيالفصـــلالدراســياالولمـــن)التحميــل،األعــداد،التنفيـــذ،التقــويم(
حدىالمدارسإيةمنطالباتالثانيالمتوسطمنعمىعينةقصد2112-2112العامالدراسي

(30(طالبـــةبواقـــ )60عامـــةلتربيـــةالكـــرخالثالثـــة،تألفـــتعينـــةالبحـــثمـــن)التابعـــةلممديريـــةال
(طالبــــةلممجموعــــةالضــــابطة،اعتمــــدالتصــــميمالتجريبــــيذا30طالبــــةلممجموعــــةالتجريبيــــةو)

بمتغيـــرات)التحصـــيلالســـابق،فئـــتمجمـــوعتيالبحـــثالضـــبطالجزئـــيواالختبـــارالبعـــديوكو
ـــدين ـــذكاء،،المســـتوىالتعميمـــيلموال ـــي،ال ـــتعممالعمـــرالزمن ـــاسال ـــة،مقي ـــاسالميـــاراتالحياتي مقي

حـددتالمــادةالعمميـةبالفصـولاالربعــةاألولـىمـنكتــابالعمـوم)مـادةالكيميــاء(،المـنظمذاتيـا(
لمصفالثانيالمتوسط،اعدتثالثةادواتلمبحث)اختبارالتحصـيلالدراسـي،ومقيـاسالميـارات

(فقـرة40الحياتية،ومقياسالتعممالمنظمذاتيا(،تألفاالختبارالتحصيميبصيغتوالنيائيةمـن)
اليــة،تــم(فقــراتمق3(فقــرةموضــوعيةمـننــوعاالختيــارمـنمتعــددبأربعــةبـدائل،و)37)بواقـ 



ي
20(باعتمـــادمعادلـــةكيـــودرريشاردســـون0.89بمـــعمعامـــلالثبـــات)التثبـــتمـــنصـــدقووثباتـــو

(لمفقـــراتالمقاليـــةباعتمـــاد0.71بالنســـبةلمفقـــراتالموضـــوعية،فـــيحـــينبمـــعمعامـــلالثبـــات)
(فقــرة،78،امــامقيــاسالميــاراتالحياتيــةتــألفبصــيغتوالنيائيــةمــن)كرونبــاخ-معادلــةالفــا

كرونبـاخ(–سـتعمالمعادلـة)ألفـاالالتبـاينبطريقـةتحميـعتمـادا(ب0.85وبمعمعامـلالثبـات)
(0.82(فقــرةوبمــعمعامــلثباتــو)54،وتــالفمقيــاسالــتعممالمــنظمذاتيــامــن)لالتســاقالــداخمي

تالمتوســطاتالحســابيةواالختبــارالتــائيلعينتــينمســتقمتينومعامــلالصــعوبةوالتمييــزواعتمــد
ومعامــــلأرتبــــاطبيرســــونومؤشــــرحجــــماالثــــروســــائل،وفعاليــــةالبــــدائلومعادلــــةالفــــاكرونبــــاخ

احصــائيةلمبحــث،أظيــرتالنتــائروجــودفــرقدالأحصــائيافــيمتغيــريالتحصــيلالدراســيفــي
لميـاراتالحياتيـةبـينمجمـوعتيالبحـثالتجريبيـةوالضـابطةلمصـمحةالمجموعـةمادةالكيميـاءوا

التعممـيعمـىوفـقنمـاذجالنظريـةالبنائيـةوبحجـمأثـر-التجريبيةالتيدرستبالتصميمالتعميمي
نظمكبيــرين،فــيحــينلــميظيــرفــرقدالأحصــائيابــينمجمــوعتيالبحــثفــيمتغيــرالــتعممالمــ

احثةالعديدمنالتوصياتوالمقترحات.،وقدمتالبذاتيا
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 الصفحة الموضييييييييييييييييييييييوع

 ب اآلية القرآنية 

 ج  ينإقييييييييييييييرار المشييييرف

 د إقيييييرار المقوم اللغوي 

 ىي إقرار المقوم العلمي 

 و إقرار لجنة المناقشة 

 ز ييييييييييدالاإلىييييييييييييييييييييييييي

 ح شييييييييييييييير وامتنيييييان 

 ط  ملخييييييييييييص البحث      

 ك ثبييييييييييييت المحتويات      

 ن ثبييييييييييييييييت الجداول      

 ع ثبت المخيييييييييططات 

 ف ثبت األشيييييييييييييييييال 

 ص ثبت المالحيييييييييييييق 

 02 -1 : التعريف بالبحثالفصل األول 

 1 أواًل : مشيلة البحث  

 3 ثانيًا : أىمية البحث  

 24 ف البحث اىدأثالثًا : 
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 مشكمة البحث -أوال:
التعامؿ بنجاح مع متغيرات الحياة المختمفة مما يجعمو قادرا عمى حؿ  لىإيحتاج المتعمـ 

مشكالتو الحياتية والتواصؿ مع اآلخريف والتفاعؿ معيـ وتحمؿ المسؤوليات الشخصية 
يا واألجتماعية , فضال مف ذلؾ فالمتعمـ بحاجة ألف يعرؼ كيؼ ينظـ معموماتو ذاتيا ويصنف

 تدريسالويربطيا مما يسيـ في النجاح األكاديمي لو , ويشير الواقع التعميمي الى أف طرائؽ 
دوف  بمعرفة األشياء وخصائصيا تيتـالكيمياء لمصؼ الثاني المتوسط  المتبعة في تدريس

ور األىتماـ بمراعاة تحقيؽ التكامؿ بيف المدرسة والمجتمع سواء كانت أمور الحياة المادية أـ األم
األنسانية واألجتماعية أو مساعدة المتعمـ عمى التفاعؿ مع مواقؼ الحياة وتطوير معايشة الحياة 
بالصورة التي تحقؽ التكيؼ مع المتغيرات المعرفية والمعموماتية والتكنولوجية بعبارة أخرى تبتعد 

نتياء الحصة د أعف ربط المعمومات والمعارؼ بجوانب الحياة المختمفة مما يجعميا تنتيي بمجر 
اليستفيد منيا أو يوظفيا في حياتو العامة والخاصة , كما أف ىذه الطرائؽ  الدراسية ومف ثّـ

التسمح لممتعمـ بأف يكوف مدفوعا برغبتو الذاتية لمحصوؿ عمى المعمومات ذاتيا واألحساس 
لتحقيؽ  بالمشكالت المجتمعية والرغبة في حميا أو تنمية معموماتو وتوظيؼ مياراتو وقدراتو

 , مادة الكيمياء بطريقة غير صحيحة يستذكروف مبة الصؼ الثاني المتوسط فأغمب ط األىداؼ,
وقد يكوف ىذا مف أحدى اسباب ضعؼ التحصيؿ الدراسي في مادة الكيمياء لمصؼ الثاني 
المتوسط وتـ التوصؿ الى ذلؾ مف تبادؿ اآلراء عند مقابمة  عينة مف مدرسات مادة الكيمياء 

أستطالع آلراء عينة اش مع عينة مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط , وعزز ذلؾ بوالنق
 الجواديف ( طالبة مف أحدى المدارس التابعة لمديرية تربية الكرخ الثالثة ) ـ.60عشوائية مف )

لمبنات ( حوؿ أعتماد طرائؽ تدريس تيتـ بالميارات الحياتية والتنظيـ الذاتي لمتعمـ في المدارس 
 ( وقد تـ التوصؿ الى أف:2طة ,الممحؽ)المتوس

 نشطةالتدريس أو األ يتـ بتوظيؼالتالكيمياء  ةمدرسأكدوا أف ( % مف أفراد العينة  77)  -1
 تسيـ بربط موضوعات مادة الكيمياء في مواقؼ حياتية يومية لممتعمـ .  التي

  التي نشطةلتدريس أو األا يتـ بتوظيؼالت الكيمياء ةمدرس فراد العينة أكدوا أف( % مف أ84) -2
 تسيـ في عمميات التنظيـ الذاتي لتعمـ مادة الكيمياء .
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بتحقيؽ التكامؿ  المتبعة في تدريس مادة الكيمياء يتضح مف النتائج قمة اىتماـ طرائؽ التدريس 
بطريقة لمحصوؿ عمى المعمومات  ةبيف مايدرس في المدرسة ومواقؼ حياتية , أو تزويد المتعمم

قادرة عمى ربط تكوف  ربماتعممي عمى وفؽ نماذج  -مما دعا الى توظيؼ تصميـ تعميميذاتيا , 
ميارات  اوأكسابي اتعممي ة تتحمؿ مسؤوليةجعؿ المتعممعف ذلؾ المواقؼ الحياتية بالتعمـ فضال 

 : البحث باألجابة عف السؤاؿ االتي التعميـ المستقؿ , لذلؾ تبمورت مشكمة
ممي عمى وفؽ نماذج النظرية البنائية في تحصيؿ مادة الكيمياء تع–" ماأثر تصميـ تعميمي 

 ؟ والميارات الحياتية والتعمـ المنظـ ذاتيا عند طالبات الصؼ الثاني المتوسط"

 أهمية البحث: -ثانيا :
الكيمياء  ميداف عمـفي  العممي والتقني الذي يشيده العصر الحديثوالتقدـ  التسارع المذىؿأف    

مما  ,في إبراز دور المؤسسات التعميمية التربوية في تنمية السموؾ المرغوب لممتعمـ لو انعكاساتو
فرض تزايد الحاجة إلى متابعة ىذا التطور واالطالع عمى التقنيات الجديدة وتطبيقاتيا ضمف 

 2005برامج تعميمية وأساليب حديثة والتي ليس بإمكاف التعميـ التقميدي مواكبتيا )الحديثي ,
أف ىناؾ عالقة ترابطية بيف إدخاؿ التكنولوجيا وبحسب ماتشير اليو األدبيات التربوية , (164:

المناىج الدراسية ونظـ التقويـ وبيف االرتقاء بقدرات المتعمميف واالرتقاء لتدريس في التعميـ 
بميارات ضعؼ التحصيؿ وذلؾ عمى اعتبار أف التقدـ التقني الحاصؿ في المجتمعات المتقدمة 

إلى توظيؼ التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ مما ينتج متعمميف لدييـ المعارؼ والخبرات  مرجعو
 (64: 2003والتقنيات الالزمة )الحديثي ,

وتأسيسا عمى ذلؾ أذا أريد تحقيؽ أىداؼ التنمية الشاممة وتغيير األطار التقميدي لمتربية ينبغي   
ائؽ التدريس واألنشطة التعميمية مما يسيـ في األستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة مع تغيير في طر 

تعميما أفضؿ يؤدي بالنتيجة الى تنمية قدرات وقابميات المتعمـ العقمية والنقدية والتفكير المنطقي 
 السميـ تماشيا مع التنمية األقتصادية واألجتماعية .

 ترابطةوالم المتسقة الفرضيات العديد مف مف يتألؼ فمسفي توجو التدريس طرائؽ وتعد
 2009, زيتوف) المتعمـ. يتعممو ما عمى آثارىا وتبدو وتعميميا, المادة تعمـ بطبيعة متعمقة

 األىداؼ تحقيؽ عمى وقدرتيا التعميمي, لمموقؼ امالءمتي مدى عمى يانجاح , ويتوقؼ(264:
 ودفعيـ المتعمميف اىتماـ استثارة مجاؿ في فاعميتيا ومدى وقت, وأسرع جيد بأقؿ التعميمية
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ينظر إلى مكونات و , (140 :2007, قطاوي) التعميمية. المواقؼ في الدراسية المادة مع لمتفاعؿ
تنظيـ محتوياتيا والتحكـ في عممياتيا  العممية التعميمية بأنيا كؿ متكامؿ, بحيث يسعى إلى

تو معالج نبغيمكونات متفاعمة ومتداخمة لذلؾ ي وانجاز أىدافيا الف التعميـ منظومة تشتمؿ عمى
التعممي.  -عمميات التصميـ التعميميويدعى بمدخؿ المنظومات في التعميـ عف طريؽ 

 . (298: 2001)سالـ,
حمقػػة الوصػػؿ بػػيف   Instructional Design Science )عمػػـ التصػػميـ التعميمػػي(ويمثػػؿ    

يػػؽ فعػػف طريقػػو يمكػػف تحديػػد مواصػػفات السػػموؾ التدريسػػي لتحق نظريػػة التعمػػيـ والتطبيػػؽ التربػػوّي,
نظػػػاـ  ئػػةإذ تصػػػمـ عمميػػة التػػدريس عمػػػى ىي  النتػػائج المرغوبػػة بإتبػػػاع مػػا يعػػّرؼ بأسػػػموب الػػنظـ,

التصػميـ ييػدؼ و ( 6: 2013,العفيصػاف) ةيتكوف مف مدخالت تتفاعؿ معًا لتحقيؽ أىػداؼ محػدد
بالبحػػث عػػف أفضػػؿ الطرائػػؽ والنمػػاذج التعميميػػة التػػي تػػؤدي إلػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ التعمػػيـ   التعميمػػي

يجػػاد ظػػروؼ يػػتمكف المتعممػػوف خالليػػا مػػف الػػتعّمـ.  عػػف طريػػؽ رغوبػػةالم إحػػداث بيئػػة )إبداعيػػة( واظ
حػػػداث تغييػػػر وتطػػػوير منظػػػومي شػػػامؿ لمتعمػػػيـ فػػػي جميػػػع أفضػػػال مػػػف (, 102: 2008)قطػػػامي,

: 2003)خمػػيس, .منػػػاحي العمميػػة التعميميػػة التعّمميػػة وعػػدـ االكتفػػاء بػػالتغيير فػػي الجزئيػػات فقػػط,
عػػالـ الفػػي مواجيػػة التغيػػر السػػريع الػػذي يشػػيده  التصػػميـ التعميمػػيتظيػػر أىميػػة ( كػػذلؾ 10-11

حػػػث عػػػف أفضػػػؿ ينبغػػػي البالمعاصػػػر والتطػػػور التكنولػػػوجي الػػػذي غػػػزا جميػػػع جوانػػػب الحيػػػاة, لػػػذا 
ؽ واالسػتراتيجيات التعميميػة التػي تػؤدي إلػى تحقيػؽ األىػداؼ التعميميػة المنشػودة فػي أقصػر ائالطػر 

شػكاؿ أؽ واالسػتراتيجيات فػي صػورة ائعمـ التصميـ التعميمي يزود بيذه الطػر فوقت وجيد ممكنيف, 
مف  يقمؿ التصميـ التعميمي ( "أف2001أوضح )عزمي,و  346:2004) الخيؿ, )أبا وخرائط مقننة.

 فيػو ؽ التعميميػة العشػوائية,ائػبػيف المعممػيف مػف جػراء التخػبط فػي إتبػاع الطر  أنشػيالتوتر الػذي قػد 
شكاؿ ترشدىـ إلى كيفية سػير العمػؿ داخػؿ غرفػة الصػؼصور ب ىـيزود  (8: 2001. )عزمػي,"واظ

 المػػتعمـ تحسػيف عػػادات يسػيـ فػػي التصػميـ التعميمػػي (" أف2015ذكر)عػػوض, وفػي السػػياؽ نفسػو
دراكػػو وعممياتػػػو العقميػػة ومػػف ثػػػـ مسػػتواه الفكػػػري واألكػػاديمي,  يسػػػاعد و الدراسػػية, وتنظػػيـ تفكيػػػره واظ

 متعمميػػوأدائػػو وتحسػػيف مسػػتوى تدريسػػو, ومػػف ثػػـ رفػػع مسػػتوى تعمػػيـ  المعمػػـ عمػػي تحسػػيف نوعيػػة
 تػؤدي التػي التقنيػات مػف ) التعممػي-التعميمػي( التصػميـ ٌيعػد وبيػذا (3: 2015وانجػازىـ.)عوض,
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 الحيمة,) ايجابي ثرا ذات وتجعميا التعميمية األنشطة تحسيفمف  تمكف تعميمية بيئات تطوير الى

:200826) 
ؽ يػػػػػتحقودواعيػػػػػو تكمػػػػػف فػػػػػي التعممػػػػػي  -التصػػػػػميـ التعميمػػػػػي أىميػػػػػة أفنجػػػػػد  ممػػػػػا تػػػػػـ تقديمػػػػػو   

فر الوقػػػت لبمػػػوغ األىػػػداؼ ااالقتصػػػادية فػػػي عمميػػػة التعمػػػيـ والػػػتعمـ فيػػػو يتقمػػػؿ الجيػػػد والنفقػػػات ويػػػو 
ممعمومػػػات ل  التطػػػور السػػػريع الكيميػػػاء فػػػي ظػػػؿتػػػدريس بأقصػػػى درجػػػة ممكنػػػة وىػػػذا مػػػا يحتاجػػػو 

 .والمعارؼ العممية كمًا ونوعاً 
طرائػؽ وأسػاليب ونمػاذج تعميميػة منبثقػة مػف النظريػة  توظيػؼ وفي اآلونة األخيػرة بػرزت الحاجػة  

 البنائية التي تقوـ عمى أف المعرفة تبنى بفاعمية مف قبؿ المػتعمـ, وتتضػح أىميػة النظريػة البنائيػة,
ومحاولػػة  إعػػداد األسػػئمة التػػي تحفػػز المتعممػػيف عمػػى الرجػػوع لممصػػادر المتنوعػػة لممعمومػػات, فػػي

 إيجػػػاد الػػػدالئؿ المدعمػػػة لمتفسػػػيرات التػػػي قػػػدموىا لمظػػػاىرة أو الظػػػواىر العمميػػػة التػػػي تػػػـ رصػػػدىا
تشجع المتعمميف عمى تحسيف وتعػديؿ تفسػيراتيـ, وعػدـ كما انيا (, 58-51: 2003)مكسيموس,

 إيجػػاد يحػػاوؿ مشػػكؿ بموقػػؼ المػػتعمـ فضػػال مػػف مواجيػػةالحكػػـ عمػػى صػػحة التفسػػيرات أو خطأىػػا 
, (95 :2003 ,وفوزيػػػة السػػػيد, (االجتماعيػػػة. وبالمفاوضػػػة والتنقيػػػب البحػػػث لػػػو عػػػف طريػػػؽ حػػػؿ

 الػى المعمػـ مػف لممعرفػة اآللػي النقؿ طريؽ   عف يتـ ال التعمـ اف عمى تقوـ بمعنى آخر أنيا نظرية
السػابقة,  ومعرفتػو خبرتػو عمػى بنػاء بنفسػو يتعممػو مػا معنػى المػتعمـ بنػاء طريػؽ عف وانما المتعمـ,

ممارسػػتو لمتفكيػػر العممػػي وىػػو باحػػث  عػػف طريػػؽ المػػتعمـ البنػػائي فييػػا مكتشػػؼ لمػػا يتعممػػو يكػػوفو 
 ;Yang; Fang )لية إدارة الػتعمـ وتقويمػو.ؤو بػاف لمعرفتػو ومشػارؾ فػي مسػو عػف معنػى بخبراتػو 

Hsu, 2008: 528)  , أنشػطتو ومػف ثػـ امتالكيػا بحيػث و عمػى تبنػي أىػداؼ الػدرس  وعيتشػجمع
فرصػػة تحمػػؿ  ليػػـ تطػػوير الخبػػرات التعميميػػة التػػي تتػػيح فضػػال مػػفدرس أىدافيـ,تصػػبح أىػػداؼ الػػ

 (Denton,2012,35) مسؤولية التخطيط لألنشطة واستخالص نتائجيا.
ونتيجػػػة التغيػػػرات الحاصػػػمة فػػػي ىػػػذا العصػػػر فػػػي المعػػػارؼ والحقػػػائؽ العمميػػػة كمػػػًا ونوعػػػًا, وتقػػػدـ 

سػػتدعى بنػػاء نمػػاذج وتصػػاميـ تعميميػػة أكثػػر مناسػػبة المعرفػػة وتعػػدد أسػػاليبيا واسػػتراتيجياتيا, مّمػػا ا
أىميػػػػػة مواجيػػػػػة  تؤكػػػػػد(. 151: 2006, وعمػػػػػر ,لطبيعػػػػػة تمػػػػػؾ المعرفػػػػػة وتطويرىػػػػػا, )أبػػػػػو جػػػػػابر

المتعمميف بموقؼ مشكؿ حقيقي يحاوؿ المتعمميف إيجاد حموؿ لو مف خالؿ البحػث والتنقيػب ومػف 
 وتسػػػيـ النمػػػػاذج, (22: 2013ف,وآخػػػرو  رزوقػػػي,خػػػالؿ المفاوضػػػة االجتماعيػػػة ليػػػذه الحمػػػوؿ. )
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 لػدييـ ينمػي نفسػو الوقػت وفػي التحصػيمية المتعممػيف قػدرات تنميػة فػي البنائية النظرية مف المنبثقة
 الفجػوة, ىذه سد ومحاولة البشرية المعرفة تضاعؼ ومواجية لمواكبة أنواعيا بشتى المفكرة العقمية

 إعػػػداد عمػػػى قػػػادراً  يعػػػد لػػػـ العقػػػوؿ وبرمجػػػة والتمقػػػيف الحفػػػظ عمػػػى القػػػائـ الػػػتعمـ عمػػػى التركيػػػز ألف
 التنبؤ يتعذر مستقبمية متغيرات مف عميو ينطوي وما والعشريف الحادي القرف في يعيشوف متعمميف

 .بشػأنيا سػميمة اسػتنتاجات الػى لموصػوؿ والتعميػؿ والتحميؿ, والتفسير, الفيـ, تتطمب ومواقؼ بيا,
 الميػػارات تنميػػة فػػيبثقػػة مػػف النظريػػة البنائيػػة النمػػاذج المن وتعمػػؿ (,14-13: 2002الطنػػاوي,)

 يجػػري مػػا عمػػى أي الػػتعمـ, فػػي تػػؤثر التػػي الداخميػػة العوامػػؿ عمػػى بػػالتركيز وذلػػؾ لممػػتعمـ العقميػػة
 لمػتعمـ ودافعيتػو تفكيػره وانمػاط السػابقة معرفتػو مثػؿ التعميميػة, لممواقػؼ يتعػرض حينمػا عقمػو داخؿ

 , كمػػػػا أف(127: 2013وآخػػػػروف, )رزوقػػػػي, .معنػػػػى ذا الػػػػتعمـ عنػػػػده  يجعػػػػؿ مػػػػا وكػػػػؿ وغيرىػػػػا,
 مف ومتنوعة متعددة العممية الخبرات يوفر البنائية النظرية مف المنبثقة النماذج وفؽ عمى التدريس

 يزيػػد ممػػا الممػػؿ ودفػػع الػػتعمـ أثنػػاء الثقػػة زيػػادة إلػػى يػػؤدى المختمفػػة العمميػػة األنشػػطة إنجػػاز خػػالؿ
. لػػدييـ العممػػي الػػذاتي التنظػػيـ ميػػارات تحسػػيف وبالتػػالي مػػوـالع بػػتعمـ باالنتفػػاع المتعممػػيف شػػعور

 النمػػػاذج باسػػػتعماؿ (. " أف الػػػتعمـ2005الحػػػافظ, عبػػػد)ويػػػرى ,  (222-221: 2004 زيتػػػوف,)
 يشير ذلؾ أف إذ التحصيؿ مستوى ويحسف مف الفيـ, زيادة إلى يؤدي البنائية النظرية مف المنبثقة

 معنػػػى ذا الػػػتعمـ يكػػػوف بحيػػػث سػػػميمة بطريقػػػة لممػػػتعمـ عرفيػػػةالم بػػػالبنى المقدمػػػة المعرفػػػة ربػػػط إلػػػى
 أفكػػػاره الختبػػػار فرصػػػة وتمنحػػػو تفكيػػػره, تثيػػػر نشػػػطة حالػػػة فػػػي المػػػتعمـ ويجعػػػؿ لمنسػػػياف, ومقاومػػػاً 

 أفضػػػؿ المػػػتعمـ كػػػاف أكثػػػر الدراسػػػية والمػػػادة المػػػتعمـ تفاعػػػؿ وكممػػػا. بمسػػػتوياتيا المعرفػػػة وتفحػػػص
 ,Abbott & Fouts))وفويتس أبوت قد أظيرت دراستاو  (.14: 2005الحافظ, عبد. )تحصياًل"

التػػػي أجريػػػت فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة  Patchen & Cox, 2008)وكػػػوكس ) وباتشػػػف 2003
المتعممػػيف   درجػػات بػػيف دالػػة احصػػائيا ايجابيػػة عالقػػة وجػػوداألمريكيػػة فػػي )واشػػنطف وبوسػػتف ( 

صػػػيميـ مقارنػػػة بػػأقرانيـ الػػػذيف تمقػػػوا تح ومسػػتوى البنائيػػػة الػػذيف تمقػػػوا المعرفػػػة العمميػػة بالممارسػػػات
 المعتادة في التدريس .المعرفة نفسيا بالطرائؽ 

                             

 (Patchen & Cox, 2008:994-1014)       (Abbott & Fouts, 2003:  5-6)               
 التدريس في بنائيةال النظرية مف المنبثقة النماذج فقد ذكر "اف أعتماد (2009 عادؿ,)أما  

 بنيتيـ في متكاممة بصورة المعمومات وبناء الدقيقيف واالنتباه التنظيـ عمى المتعمميف يساعد
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 تفكيرية عمميات وممارسة والتفسير والمالحظة االكتشاؼ في ميما دورا ليـ ويعطي المعرفية
( 2013,واخروف رزوقي,)أوضح  . وفي السياؽ نفسو(279: 2009,, واخروفعادؿ.)مختمفة

 وتوظيفيا المعمومات تطبيؽ عمى المتعمميف قدرة مف البنائية تزيد النظرية مف المنبثقة النماذج "أف
 , (27: 2013واخروف, رزوقي,) التربوية" المؤسسة خارج جديدة حياتية مواقؼ في

ومات يتضح مف العرض السابؽ أف التعمـ بنماذج النظرية البنائية أليعتمد عمى النقؿ اآللي لممعم
, أو تقديـ التفسيرات لمظاىرة والحكـ عمى صحتيا فحسب بؿ تتعدى الى تقديـ دالئؿ مدعمة 

كأف تكوف كتب خارجية أو عف طريؽ  لمتفسيرات بالرجوع الى مصادر مف غير الكتاب المدرسي
مما يسيـ في تطوير خبرات المتعمـ التعميمية  األنترنيت أو برامج التمفاز التعميمية وغير ذلؾ

وتطبيقيا خارج المدرسة في مواقؼ ليا عالقة بحياتو فضال مف أنيا تسيـ في تسمسؿ أفكاره 
 بشكؿ منظـ ما يحسف تحصيمو. 

                                                                                                             
يزود المتعمـ بخبرات  فيو وـ عمى الفمسفة البنائية ,النماذج التي تق أحد  (H-4 )أنموذجويعد 

ربط و  دعـ البناء المعرفي ويحسف العممية التعميمية عف طريؽ التعمـ الفعاؿ يـ فيحقيقية تس
, ميارات االتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف , فضال مف تنميةالتعمـ في المدرسة بواقع الحياة

خدمة و  , العمؿ التطوعيو  القيادة,ات ميار عنده  افرتتو تشجيع المتعمـ ليكوف مواطنًا صالحًا و 
 (H – 4( إلى أف )Heck, & et al., 2010) يضيؼو  (,Davis,2003:17-19المجتمع.)

 برات المتعمـشجع عمى التفكير والتأمؿ في خوي ,تيح الفرصة لمتعامؿ مع األدوات واألجيزةي
جراء اتصاالت مع التجارب السابقة والمعارؼ م   ف أجؿ توجيو العمؿ في المستقبؿالحالية واظ

Heck, & et al., 2010: 5-9)) بشكؿ  وتحسيف نوعية حياتو ومجتمع وىذا بدوره يسيـ في
ما توفره مف إمكانات في ل  ,ولخدمة مجتمع ياتطوير الميارات التي يحتاجعف طريؽ  إيجابي

 دراسةت نتائج , وقد أظير  (Whitehead,& et al., 2011: 3) .المعرفة والبحث الميداني
(Fox &et al.,2003)  ( مقاطعة مف مقاطعات والية   17التي أجريت في )لخريجي الدبموـ

عموـ التكنولوجيا والتعميـ البيئي , والنبات عموـ المستيمؾ وعموـ الحيواف و  نبراسكا في مادة
في تنمية ( لو أثر إيجابي H-4)أف برنامج لخريجي الفروع أعاله وموظفي االرشاد التعاوني .
دراسة , أما(Fox &et al.,2003:108) الميارات الحياتية التي تـ تحديدىا في الدراسة
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(Singletary & et al., 2006) ,أثر  ويـىدفت إلى تقفقد  التي شممت المدرسيف المشرفيف
. ىـ,عند( لمميارات القيادية عمى تعمـ الميارات الحياتية H-4تصور مرشدي ومعممي أنموذج )

(Singletary and et al., 2006: 45) 
 في تدريس العمـو التعميمي كإحدى نماذج التدريس الحديثة (Treagust) ويأتي أنموذج تراجيست

يؤكد عمى التعمـ ذي المعنى ويسعى لموصوؿ بالمتعمميف الى ل والمنبثقة مف نماذج النظرية البنائية
المعرفية الجديدة او اعادة بناء تراكيبيـ عممية بناء مستمرة ونشطة تقوـ عمى اختراعيـ لمتراكيب 

او منظوماتيـ المعرفية اعتمادا عمى نظرتيـ لمعالـ بحيث تكوف خبراتيـ ومعرفتيـ السابقة ذات 
وليد الستراتيجية  وىو (,304: 2016)رزوقي واخروف, تأثير واضح عمى عممية تعمميـ.

يا حتى في غياب الوسائؿ التعميمية المتشابيات والتي تعد مف االستراتيجيات التي يمكف تطبيق
والتكنموجية اذ انيا ال تحتاج كغيرىا مف االستراتيجيات الى وسائؿ تعميمية وتكنموجية حديثة 

أنموذج  يـويس ,ًلكونيا مرتبطة ببيئة المتعمميف ويكوف التركيز فييا عمى الجانب العممي قميال
بنائيا بأنفسيـ  عف طريؽمعارؼ الجديدة ال فالمتعممي في تعمـ التعميمي (Treagust) تراجيست

: 2009, ابراىيـ ووفاءويكوف ىذا التعمـ ذي معنى بالنسبة ليـ ووثيؽ الصمة بحياتيـ العممية, )
 يجعؿ عممية التعمـ التعميمي نموذج تراجيستبأ اف طبيعة عرض المادة التعميمية , (460-461

, أمبو سعيدي)لمبحث عف تشبييات.  متعمـلاتحفيز اليومية عف طريؽ  الحياةربط بألنو ي حببةم
 ثـ والمشبو المفيـو بيف واالختالؼ الشبو اوجو ومف ثـ تحديد (569 – 568: 2009, وسميماف

دقيؽ,  بشكؿ العممية المادة استيعاب الى مما يدفعيـ بينيما المنطقية العالقات ايجاد في التفكير
 يوضح بدوره وىذا التطبيقي والعممي النظري بيفالجان بيف الربط المتعمـ عند فضال مف ذلؾ ينمي

 مما يتيح معالجتيا, وأساليب العممية المادة لو وتنظيـ المعطاة المعمومات مع المتعمـ تعامؿ كيفية
 رفع في يسيـ مما ومتسمسمة منظمة خطوات تعمميـ عمى وفؽ في السير لممتعمميف الفرص
 (307 -306: 2016واخروف, رزوقي,.)التحصيؿ مستوى

يتضح مما تـ تقديمو أف أنموذج تراجيست ييتـ بالكشؼ عف المعمومات القبمية لممتعمـ التي 
تكشؼ عف األفكار حوؿ موضوع ما وىذا يمثؿ النقطة الجوىرية في التعمـ البنائي, مما يسيؿ 

ترميزىا في ذاكرتو؛ عف طريؽ تحويميا الى صيغة يمكف  مف أستيعاب المعمومات الجديدة
يوجو المتعمـ  الى  و لمتذكر  ًقابال ًابالتشبييات التي تعد مثير ا منيا عف طريؽ تزويده واسترجاعي
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مما يسيؿ مف  ومع ميارات الحياة ربط المعمومات النظرية لممادة العممية مع الجانب العممي
 .  ذاتيايقود الى تنظيـ التعمـ  اساليب معالجة المعمومات ومف ثـ

 التي (2011الوكيؿ, ) دراسةت بتبني أنموذج تراجيست فكانت وقد اىتمت العديد مف الدراسا
أجريت في العراؽ , ىدفت الى معرفة أثر االنموذج في تحصيؿ مادة العموـ والميارات العقمية 

وقد أظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ أحصائيا بيف مجموعتي  لتالمذة الصؼ الخامس االبتدائي ,
لمجموعة التجريبية التي درّست وفقا ألنموذج تراجيست  الدراسة في متغير التحصيؿ لمصمحة ا

(Treagust) ,معرفة  فقد ىدفت الى ( 2013دراسة )جويريد , أما(, :97-95 2011, )الوكيؿ
الصؼ األوؿ المتوسط  طالبات عند تحصيؿ مادة قواعد المغة العربية أثر أنموذج تراجيست في

في متغيري بيف محموعتي الدراسة  اإحصائي ؿاالنتائج وجود فرؽ د أظيرت ,يا واالحتفاظ ب
 وفؽ أنموذج تراجيست. عمى ي درسفتالتجريبية الال )التحصيؿ, واالحتفاظ( ولمصمحة المجموعة

دراسة )الموسوي  وفي السياؽ ذاتو أظيرت نتائج,  (112-110 2013 :)جويريد ,
في تحصيؿ طالبات   (Treagust)معرفة أثر انموذج تراجيستالى  ىدفت التي (2015واخروف,

 التجريبية المجموعة طالبات تفوؽ الصؼ الثاني المتوسط في مادة الفيزياء وميميف نحو المادة,

 عمى درسف الالتي الضابطة طالبات المجموعة عمى) تراجيست  (انموذج وفؽ عمى درسف الالتي

 .(178 :2015خروف,آ)الموسوي و  .ؿ الدراسيالتحصي اختبار في االعتيادية الطريقة وفؽ
( TBL Task-Basd-Learning Model) عمى الميمة مرتكزالتعمـ ال ويعد أنموذج

فرص تعمـ غنية في  ممتعمـنظاـ متكامؿ مع منيج تعميـ وتعمـ متعدد التخصصات ويوفر ل
لو أوجو تشابو مع التعمـ القائـ عمى حؿ المشكمة ولكف النماذج البنائية  وىو أحدمجاالت مختمفة 

عادة ما المتعمميف عمى الميمة فإف  مرتكزفي عممية التعمـ ال, و ت مميزة خاصة بولو أيضًا صفا
 إثارةعمى مما يعمؿ  , (Bonec & Bonec, 2010: 166)يتـ وضعيـ في مواقؼ صعبة. 

نمي ثقتو في قدرتو عمى حؿ المشكالت, فيعتمد يبناء معنى لما يتعممو, و , و  لمتعمـ المتعمـ دافعية
ـ, وال ينتظر أف يقدـ لو المعمـ, الحموؿ الجاىزة, لممشكالت العممية التي عمى نفسو في التعم

فكاره أو آرائو أبتقييد  متعمـيشعر الال فعند أعتماد ىذا األنموذج (, 44: 2011تواجيو. )خطابية,
وتقييـ مدى  لؾ  يتعمـ عف طريؽ المناقشة احتراـ آراء زمالئووكذ في التعبير بؿ يشعر بالحرية

 أما مف ناحية المعمـ فيو (,Dempsey, T.L. 2000:56اء التي تعرض عميو )قوة اآلر 
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 الذاتي, ـمالتع عمى ؤكديو  يحقؽ اىداؼ المقررات الدراسية , حيث لتدريسـ اتصمي في هساعدي
عمؿ يو (, , (Winnips, K. 2005:123 الموقؼ.حسب ب واالستخداـ التطبيؽ, في والمرونة

عمى انتقاؿ التعمـ مف السياؽ األوؿ لمميمة والذي يمثؿ مركز  ميمةعمى الأنموذج التعمـ المرتكز 
مقي التعميـ الى سياؽ اخر حيث يمكف تطبيؽ المبادئ والمعارؼ والميارات, عمى النقيض مف ت

 متعمـالمسيطر فيو المعمـ, فإف ىذا األسموب في التدريس يزود ال صؼفعالة في الالغير  المعرفة
 فضال مف ذلؾ (, Richards & Rodgers, 2004: 223) و محوره.بالتعميـ الفعاؿ ويكوف ى

عندىـ مثؿ يركز ىذا االنموذج عمى كيفية استخداـ المتعمميف لممصادر التعميمية الموجودة 
لكي  , استخداـ المصادر الخارجية المتنوعةو  ,الميارات التنظيميةو  ,استخداـ المعرفة القبمية 

 .(Barathiraja, M. & Baskaran, 2010:240-245)  يتعمموا بطريقة أكثر فعالية,
( يسمح لممتعمـ بمالحظة كيفية تعبير أقرانو عف أفكار TBLومف ىذا المنطمؽ فأف أنموذج )  

تتمائؿ مع أفكاره وتكسبو خبرة التفاعؿ والتواصؿ الشفوي والتي بدورىا تتطمب ممارسة ميارات 
األستجابة ليا وماألى ذلؾ وىذه تعد بمنزلة ميارات التفاوض في أثناء الحوار , وأثارة األسئمة, و 

حياتية , فضال مف تحقيؽ متطمبات التنظيـ الذاتي لمتعمـ المتمثمة بأستخداـ مصادر تعميمية 
, وميارات تنظيمية متمثمة بالمقارنة ) البحث عف أوجو التشابو او األختالؼ ( ,  متنوعة

 .والتصنيؼ . والمراجعات ,والتحميؿ المتمثؿ بأستخراج األسباب والنتائج وغير ذلؾ 
( فاعمية أنموذج التعمـ المرتكز عمى الميمة في Hong&,Qing, 2010وقد أثبتت نتائج دراسة)

تعمـ المنظـ ذاتيا الممثمة بالتفكير الناقد عند طمبة المرحمة الثانوية في تطوير أحدى ميارات ال
( الى 2010(, وتوصمت دراسة )السيد,Hong&,Qing, 2010:4569تعمـ تجارب الكيمياء )

فاعمية التعمـ المرتكز عمى الميمة في أكساب طالبات المرحمة الثانوية بالسعودية أحدى الميارات 
( أما دراسة 30: 2010ارات  التواصؿ المفظي في مادة األحياء,)السيد,الحياتية الممثمة بمي

( فقد أظيرت نتائجيا أثر التعمـ المرتكز عمى الميمة في ميارات التواصؿ العممي 2017)حمد,
 ( 133: 2017عند طالبات الصؼ التاسع األساسي في مادة العموـ بغزة )حمد, 

عدـ  وفي تحقيؽ اىداؼ التعمـ ى متعمميفؿ السباب فشأ ىأحد مف وبطبيعة الحاؿ نجد إف  
التعمـ المنظـ ذاتيًا عنصرًا  ؤديوي, قدرتيـ عمى التحكـ في سموكيـ ومعرفتيـ وبيئتيـ التعميمية

فاعاًل في بناء القدرة وتعميؽ الوعي لمسيطرة عمى السموؾ, والمعرفة والبيئة لتحقيؽ األىداؼ 
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في التحصيؿ  ؤديوتنظيـ الذاتي واضحة مف الدور الذي توتأتي أىمية تعميـ عمميات ال ,التعميمية
فإف التخطيط, والمراقبة,  ,, ومف خالؿ تحوؿ السمطة مف المعمـ الى المتعمـمتعمـالعممي لم

والمكونات الدافعية الناتجة عف التعمـ المنظـ ذاتيًا ضرورية لمواجية المياـ المعرفة المعقدة التي 
اف  واضحة ذلؾ (. اف لمتنظيـ الذاتي أىميةAguilar, 2008: 1تواجو المتعمميف في دراستيـ )

الوظيفة الرئيسة لمتعمـ ىي تنمية ميارات التعمـ مدى الحياة؛ ولذلؾ فإف الطمبة المنظموف ذاتيًا 
عمى اكتساب الميارات العالية التي تمكنيـ مف تبوء مراكز مرموقة بعد التخرج نظرًا  قادريف

لمواكبة متطمبات العصر التي تتطمب مف المنخرطيف فييا قدرًا كبيرًا  لقدرتيـ عمى تطوير أنفسيـ
 وعف طريقو يتـ التعمـ(, Zimmerman, 2002: 66مف الميارة واالستقاللية والتعمـ المستمر. )

اىتمامات مختمفة ومواىب متمايزة, فإف  وألف المتعمميف عندىـؽ مختمفة, ائبخطى مختمفة وبطر 
ولذلؾ فإف  ,قع مف المتعمميف أف يتعمموا الكتاب بطريقة تدريس واحدةعمى المدرسة أف ال تتو 

السرعة و التعمـ المنظـ ذاتيًا يعطي الحرية لممتعمميف في استخداـ أساليب التعمـ التي تناسبيـ,  
التي يريدوف, واكتشاؼ اىتماماتيـ الشخصية, وتنمية مواىبيـ باستخداـ استراتيجيات وأساليب 

انو يسيـ بشكؿ أساس في تحكـ  فضال مف(, Johnson, 2002: 83ونيا. )التعمـ التي يحبذ
أىدافيـ, ويختاروف االستراتيجيات التي  متعمميفف طريقو يحدد العالمتعمـ في عممية التعمـ, ف

يمكف أف تسيـ في تحقيؽ تمؾ األىداؼ, ثـ ينفذوف تمؾ االستراتيجيات, ويراقبوف تقدميـ نحو 
ف طريؽ التنظيـ الذاتي لمتعمـ يسعى المتعمـ ع(, , فJule, 2004: 235تحقيؽ تمؾ األىداؼ )

تفاعمو مع المادة التعميمية, ومشاركتو النشطة واإليجابية في بإلى تحقيؽ األىداؼ المطموبة 
مكاناتو الخاصة, وسرعتو  المواقؼ التعميمية, وتحصيؿ المعرفة عمى وفؽ قدراتو, واستعداداتو, واظ

التعمُّـ المنّظـ ذاتيًا يحرر العممية التعميمية مف وىذا يعني أف  عمـ,ف المالذاتية مع أقؿ توجيو م
 وفي (9: 1989األخطاء والممارسات التي صاحبت األساليب التقميدية في التعميـ. )المقاني, 

 في البنائية النظرية استراتيجيات أثر أستقصاء ىدفت( 2012واخروف, عشا) بيا تدراسة قام
, عند طمبة كمية العمـو لوكالة الغوث الدولية األكاديمي والتحصيؿ ذاتيا ظـالمن التعمـ تنمية

 ذاتيا المنظـ التعمـ في الدراسة مجموعتي بيف إحصائيا داؿ فرؽ وجود نتائجيا توصمت
  (519: 2012واخروف, عشا. )التجريبية المجموعة لمصمحة الدراسي, والتحصيؿ
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ساليب التي يعتمدىا المتعمـ كي يصبح ت  التعمـ واألتقديمو أف استراتيجياوتأسيسا عمى ماتـ  
تعممو مستقال تكوف متعممة, وتعتمد عمى األساليب وطرائؽ التدريس التي يزودىا بو المعمـ  كي 

تذكر المعمومات التي تبدوا غير مترابطة  ؤثر عمىتعمى التحكـ بالعوامؿ التي   ادراقيصبح 
مع المادة التعميمية وتحصيؿ المعرفة عمى وفؽ قدراتو  متجاوزا التعمـ السمبي عف طريؽ تفاعمو

 لتحقيؽ حاجاتو, ألنجاز األىداؼ األكاديمية .  
إف متطمبات الحياة في المجتمعات الحديثة, تؤكد ضرورة توفير حد مقبوؿ مف الميارات 

لحياتية, تمكنو مف التكيؼ والتعايش مع تمؾ المتطمبات, وتمبية احتياجاتو اعند المتعمـ الحياتية 
داخؿ أسرتو أو المجتمع المحيط  ممتعمـ فيفالميارات الحياتية ىي ميارات أساسية ال غني عنيا ل

في  متعمـبو, مف أجؿ استمرار التقدـ وتطوير أساليب معايشتو لمحياة داخؿ مجتمعو, وأف نجاح ال
 ـ المياراتمف ثو حياتو يتوقؼ بقدر كبير عمى مدى امتالكو لمميارات والخبرات الحياتية, 

عمى مواجية مواقؼ الحياة  هنجاحو في حياتو اذ تساعد متعمـميمة لكي يحقؽ ال الحياتية
, (30: 2017أبو حماد, المختمفة, والقدرة عمى التغمب عمى مشكالت الحياتية والتعامؿ معيا. )

ؾ المباشر , وتنتج ىذه الخبرة عف طريؽ االحتكاةمباشر  ةتكسب المتعمـ خبر أف الميارات الحياتية 
في  وىذا بدوره يسيـ( 34: 2001)السيد, ةباألشخاص واألشياء والظواىر والتفاعؿ معيا مباشر 

إقامة عالقات وتفاعالت اجتماعية سميمة مع المحيطيف, واألقراف, ويساعد في تعديؿ السموؾ 
)عبد االجتماعي لديو فال ينطوي عمى نفسو إلحساسو بالعجز أو الفشؿ عف مساعدة نفسو. 

تشعره بالفخر واالعتزاز بالنفس فعندما يطمب منو أف يؤدي عماًل مما  (32-24: 2000الفتاح,
مف األعماؿ ويتقف ما طمب منو فإف ىذا يشعر اآلخريف أيضًا بالثقة فيو ويعطيو ىو المزيد مف 

أنيا تعمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ بيف المدرسة فضال مف  (4: 2009الثقة بالنفس. )أبو طامع,
 والمجتمع متعمميفبحاجات ال اطريؽ ربطيعف ؼ الحياة المختمفة وتجسيد وظيفة التعمـ ومواق

  (24: 2002)مازف , 
أجرت    وفي ضىء األهتمام الذي حظي به مىضىع المهارات الحياتية في المؤسسات التزبىية 

حصيؿ الى معرفة أثر أنموذج بنائي في تدريس العموـ عمى الت  دراسة ىدفت (2007خميؿ ,  )
عند عينة مف والقدرة عمى أتخاذ القرار في المواقؼ الحياتية المرتبطة بالمخاطر البيئية المعرفي 

في جميورية مصر العربية أظيرت نتائجيا وجود فرؽ داؿ طالب الصؼ األوؿ األعدادي 
والقدرة عمى أتخاذ القرار في المواقؼ أحصائيا بيف مجموعتي البحث في التحصيؿ المعرفي 
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 (2012,غا ألا)دراسة أما (   212:  2007خميؿ, لمصمحة المجموعة التجريبية )اتية الحي
 العمـو مبحث في الميارات الحياتية تنمية في بنائية ستراتيجيةا توظيؼ فاعمية استقصاءىدفت الى 

 إحصائيا دال فزق نتائجها وجىد أسفزت األساسي الخامس الصؼ طالب عند الفمسطيني العامة

غا أل)ا  التجزيبية المجمىعة لمصلحة الحياتية تنمية المهارات تي الدراسة فيمجمىع بين
,2012 :147-163)  

لذلؾ يحتاج المتعمـ الى ترجمة المعمومات واألتجاىات والقيـ التي يشعر بيا وتوظيفيا عند  
دة مواجية تحديات يومية لمتفاعؿ الناجح مع بيئتو وتطوير أساليب معايشة الحياة, وتوافر ما

وتدخؿ في أي عمؿ يقوـ بو الكيمياء ميارات حياتية متنوعة سواء كانت مادية أـ غير مادية 
مف جميع الجوانب ليكوف قادرا عمى  ؿ فاعؿ لمتأثير عمى شخصيتويمكف أستثمارىا بشكالمتعمـ 

ة مواجية المشكالت الحياتية واليتـ ذلؾ اال بتوظيؼ أساليب ونماذج وأنشطة وطرائؽ تدريس بنائي
 بحيث يستفيد منيا في تحسيف مياراتو الحياتية .   

 
 ويمكن وصف أهمية البحث بأنه :

نماذج  أوؿ محاولة محمية ) في حدود عممنا( يصمـ فييا محتوى دروس الكيمياء عمى وفؽ -0
أجنبية ذات عالقة بمتغيرات البحث  عف أنو لـ يعثر عمى دراسة عربية أو ًالنظرية البنائية, فضال

 ة .مجتمع
مما يجعميا أكثر  ويحسف األنشطة التعميمية يطور بيئة التعمـ تعمميا -يعتمد تصميما تعميميا -2

 .فاعمية
أنموذج تراجيست و  (H-4) أنموذجتتمثؿ ب الكيمياء لتدريس ةبنائي  نماذج ا البحثىذ قدـي -3
(model Treagust) وأنموذج التعمـ القائـ عمى الميمةTBL)   Task- Basd- Learning 

Model)  وتزيد مف قدرة تسيـ في بناء مواقؼ تتطمب التفسير, والتحميؿ, واألستنتاج, والتعميؿ ,
المتعمـ عمى بناء معارفو الشخصية عف طريؽ ربط المعرفة المقدمة بالبنى المعرفية لو بطريقة 

 سميمة وتجعؿ التعمـ ذا معنى مما يقاـو النسياف ويحسف التحصيؿ .
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حتوى دروس الكيمياء بنماذج تسيـ بتطبيؽ المتعمـ المعمومات وتوظيفيا في يسيـ تصميـ م -4
يا بصورة متكاممة والتحكـ ة , فضال مف تنظيـ معموماتو وبنائمواقؼ حياتية جديدة خارج المدرس

 في عممية التعمـ ومواجية مشكالتو  بما يحقؽ أنجاز الميمات األكاديمية .
فر حد مقبوؿ مف الميارات الحياتية لذي يؤكد عمى ضرورة تو المعاصر ا يساير التقدـ العممي -5

 عند المتعمـ تمكنو مف التكيؼ مع متطمبات المجتمعات المعاصرة وتمبي أحتياجاتو الحياتية .
العممية التعميمية في ظؿ التزايد المستمر لممعارؼ أىداؼ يمبي مطالبة التربوييف بتحقيؽ  -6
ظير الحاجة إلى معرفة مما ي تعممو مسؤولية ركة المتعمـ فيمما يتطمب مشامتعمميف, أعداد الو 

 . الميارات الحياتية والتعمـ المنظـ ذاتياً و التحصيؿ  تحسيفالعوامؿ المرتبطة ب
عتماد نماذج النظرية لكيمياء مف تصميـ محتوى تعميمي باذات فائدة تطبيقية تشجع مدرسي ا -7

 .متاحة في المدارس المتوسطة في العراؽيمكف تطبيقيا في ضوء األمكانات ال البنائية
 مة المتوسطة في وزارة التربية  فيمؤلفي كتب الكيمياء لممرحنتائج ىذا البحث قد تفيد   -8

 . وتضميف أنشطة نماذج التدريس بالنظرية البنائية المعتمدة في البحث تحسيف مستوى تأليفيـ
لطمبة المرحمة المتوسطة والمرتبطة  فر قائمة بمجاالت الميارات الحياتية الضروريةيو   -9

بدراسة مادة الكيمياء, ولفت انتباىيـ الى أىـ الميارات التي تنقصيـ مما يدفعيـ لمسعي نحو 
 التطوير, فضال مف أنيا تعد أداة تقويـ  تفيد لمكشؼ عنيا عندىـ .

عند طمبة  نويوافر قائمة بمجاالت التنظيـ الذاتي لمتعمـ وتعد أداة تقويـ تفيد لمكشؼ ع -10
المرحمة المتوسطة , فضال مف توجيو أنظار المشرفيف والتربوييف والمدرسيف والطمبة الى 

 الممارسات الضرورية لتنظيـ التعمـ .
 -اهداف البحث وفرضياته : -ثالثًا :

 :نماذج النظرية البنائية في  عمى وفؽ تعممي -تصميـ تعميمياثر التعرؼ عمى  ييدؼ البحث
 .الصؼ الثاني المتوسط لكيمياء عند طالباتتحصيؿ مادة ا .0
 الصؼ الثاني المتوسط .عند طالبات الميارات الحياتية  .2
 التعمـ المنظـ ذاتيا عند طالبات الصؼ الثاني المتوسط. .3
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 -: آلتيةا ات الصفريةصيغت الفرضي لمتحقؽ مف ىدؼ البحث
 ات الطالبات ( بيف متوسط درج0.05داللة احصائية عند مستوى ) وال يوجد فرؽ ذ

ومتوسط درجات  نماذج النظرية البنائية الالتي يدرسف بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ
الطالبات الالتي يدرسف وفقًا لمطريقة االعتيادية في اختبار التحصيؿ الدراسي لمادة 

 الكيمياء.
 ( بيف متوسط درجات الطالبات 0.05داللة احصائية عند مستوى ) وال يوجد فرؽ ذ

ومتوسط درجات  نماذج النظرية البنائية رسف بالتصميـ التعميمي عمى وفؽالالتي يد
 .مقياس الميارات الحياتية الطالبات الالتي يدرسف وفقًا لمطريقة االعتيادية في

 ( بيف متوسط درجات الطالبات 0.05داللة احصائية عند مستوى ) وال يوجد فرؽ ذ
ومتوسط درجات  النظرية البنائية نماذج الالتي يدرسف بالتصميـ التعميمي عمى وفؽ

 .مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا الطالبات الالتي يدرسف وفقًا لمطريقة االعتيادية في

 -حدود البحث : -رابعًا :

 -يتحدد البحث بػ :
الحكومية لمبنات  والثانويةالمتوسطة في احدى المدارس الثاني المتوسط طالبات الصؼ  .0

 .الثالثةبغداد / الكرخ  يةالتابعة لممديرية العامة لترب
األربعة ) العناصر والترابط الكيميائي, المركبات الكيميائية ,الصيغ والتفاعالت  الفصوؿ .2

الثاني لمصؼ ,  1, ج1) كتاب الطالب ( , طالعموـ  مف كتاب الكيميائية, المحاليؿ (
 .  2017,  المتوسط 

 .ـ 2018 – 2017الفصؿ الدراسي االوؿ  مف العاـ الدراسي  .3

 -( :Determination of Termsتحديد المصطمحات ) -خامسًا :
 : عرفو كؿ مف(Instructional – Learning Design)  التعممي -التصميم التعميمي-
 ، عممية منيجية منظمة مخطط ليا مسبقًا, بشكؿ عممي مدروس تستند :"  (2117)الجنابي

تعممية( عالية الكفاءة  –)تعميمية  إلى نظريات التعميـ والتعمـ, تبغي الوصوؿ إلى عممية
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يكوف فييا المدرس صانعًا لمقرار ومعينًا لممتعمـ في كؿ األنشطة المساعدة لمتعمـ وفي تنمية 
 (10: 2007.)الجنابي ,"قدراتو المختمفة ويكوف المتعمـ نشطًا فاعاًل فييا

  ،المادة اختيار عمى تعمؿ التي والعمميات اإلجراءات يصؼ الذي العمـ:"  (2118)الحيمة 
 وتنظيميا وتحميميا تصميميا المراد(  والمناىج والبرامج, والمواد, ,األدوات( التعميمية
 أفضؿ باستراتيجياتعمـ الم تزودو  التعميمية المواد تصميـ اجؿ مف وذلؾ وتقويميا وتطويرىا

 26) الحيمة, (ممكنيف, وجيد زمف أقصر في الطرائؽ أفضؿ اتباع عمىه لتساعد وأسرع
:2008 

  ،العمـ الذي ييتـ بتزويدنا بطرائؽ واستراتيجيات تدريس  :"  (2102)الرواضية واخرون
يخضع النظاـ التدريسي الى التخطيط والضبط والتوجيو والمراجعة, فضاًل عف وصؼ و فعالة 

اإلجراءات التي تتعمؽ باختيار المادة العممية المراد تصميميا, تحميميا, تنظيميا, تطويرىا, 
)الرواضية واخروف,  .  ويميا وذلؾ مف اجؿ مساعدة المتعمـ لمتعمـ بطريقة أفضؿ وأسرعوتق

2012 :5) 

 (2012)الرواضية واخروف,  مع تعريؼ التعريؼ النظري ويتفؽ
 االىداؼ بتحديد تقوـ التي التعميمية الممارسة :التعممي  -التعريف األجرائي لمتصميم التعميمي

 العمـو            لمفصوؿ األربعة مف كتاب التعممية االساليب اختيارو  والخبرات المحتوى وتنظيـ
عمى وفؽ أنموذج )أدي(  جموعة خطوات رئيسةمي المتوسط , ب( لمصؼ الثانالكيمياء) مادة 

 مواجية مف لمتمكف , (  والتنفيذ والتقويـألعدادالتصميـ )او تتمثؿ بالتحميؿ  لتصميـ التعميـ
 . وجو أفضؿ عمىالبحث لطالبات عينة ا احتياجات

 عرفه كل من : (  (Modelاألنموذج  -

 ،مجموعة مف اإلجراءات التي يمارسيا المعمـ بشكؿ منتظـ ومتتابع  : " (2007)الغريباوي
 (16: 2007.)الغريباوي ,"تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ تدريسية معدة مسبقاً 

  رات )التكتيكات( والطريقة المنحى أو الخطة واالجراءات والمناو " : (2107خرون،آ)رزوقي و
عقمي /  ما ىوواالساليب التي يتبعيا المعمـ لموصوؿ إلى المخرجات أو نواتج تعمـ محددة منيا

أو حركي ( نفسي /sociality( أو ذاتي / نفسي أو اجتماعي )cognitiveمعرفي )
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(psychomotor( او مجرد الحصوؿ عمى معمومات )information.)                           
 (2: 2017)رزوقي واخروف,

 (2017خروف,آ)رزوقي و  مع تعريؼ التعريؼ النظرييتفؽ 
  المنظمة التعممية -واألجراءات التعميمية مجموعة مف الخطوات : لألنموذج التعريف األجرائي

 ,في الصؼ الثاني المتوسط طالبات المجموعة التجريبية التي تتبعيا الباحثة في أثناء تدريسيا
وؿ الى نواتج تعمـ معرفية تتمثؿ بتحصيؿ مادة الكيمياء, وذاتية / نفسية أجتماعية تتمثؿ لموص

 بالميارات الحياتية والتعمـ المنظـ ذاتيا.  
  

 : عرفيا كؿ مف:Constructivism Theory)النظرية البنائــية 
  ،رؤية في عممية التعمـ تتمثؿ في استخداـ المعرفة مف خالؿ " (:2118)العيسوي 

المالحظة والتفسير, ومف ثـ الموائمة أو التكيؼ لممعمومات العممية لتكويف خبرات جديدة 
 (10: 2008. )العيسوي, "والتوصؿ إلى معمومات جديدة ذات صمة بموضوع الدرس

  ،إحدى نظريات التعمـ المعرفي التي تؤكد عمى الدور النشط " (2105)رزوقي، واخرون
سو مف خالؿ خبراتو السابقة والتفاوض االجتماعي مع األقراف, لممتعمـ في بنائو لمعرفتو بنف

وفي وجود المعمـ الميسر والمساعد عمى بناء المعنى بصورة صحيحة مف خالؿ النشاطات 
 (5: 2015. )رزوقي, واخروف,"ؽ التدريسية المختمفةائوالتجارب والطر 

 
 -التعميمية واألجزاءات تمجموعة مف الخطوا التعريف األجرائي لنماذج النظرية البنائية:

والمتمثمة بأنموذج التعمـ المرتكز  تتبعيا الباحثة المشتقة مف النظرية البنائية المنظمة التعممية
وأنموذج تراجيست التعميمي حيث تعطي دور نشط لطالبات     -4وأنموذجعمى الميمة 

ئية بأنفسيف مف أجؿ المجموعة التجريبية في الصؼ الثاني المتوسط قي بناء معارفيف الكيميا
الدراسي والميارات الحياتية والتعمـ المنظـ ذاتيا عندىف                       التحصيؿ تحسيف 
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 :كؿ مف عرفو (The Effectألثر )ا
  ،محصمة تغيير مرغوب أو غير مرغوب فيو يحدث في المتعمـ  (:2113)شحاته، وزينب "

 (22, ص2003وزينب, نتيجة لعممية التعمـ". )شحاتو, 

 (The American Dictionary,2010) "  القوة أو القدرة عمى تحقيؽ النتائج, أو
االنطباعات المنتجة عمى عقؿ المفحوص وحسب التصميـ أو الطريقة المتبعة وىو الشيء 

 The American. )"الذي ينتج انطباع معيف أو يدعـ التصميـ المجرب

Dictionary,2010,10) 

 ( (The American Dictionary,2010 مع تعريؼ ريؼ النظرييتفؽ التع
التعممي عمى وفؽ نماذج النظرية البنائية في  -قدرة التصميـ التعميميالتعريف األجرائي لألثر: 

وذات ، تحقيؽ نتائج أيجابية  في تحصيؿ مادة الكيمياء والميارات الحياتية والتعمـ المنظـ ذاتيا
 معادلة حجـ األثر .  أنطباع معيف يقاس بأعتماد 

  
 -عرفو كؿ مف:  Achievementالتحصيل 

 ،محصمة ما يتعممو المتعمـ بعد مرور مدة زمنية ويمكف قياسيا بالدرجة  : (2119)ابوجادو"
التي يحصؿ عمييا في اختبار تحصيمي وذلؾ لمعرفة مدى نجاح االستراتيجية التي يضعيا 

اليو الطالب مف معرفة يترجـ الى درجات. ويخطط ليا المعمـ ليحقؽ اىدافو وما يحصؿ 
 (469: 2009)ابوجادو,

  ،مدى اكتساب الطالب لمحقائؽ والمفاىيـ والمبادئ والنظريات التعميمية " :(2103)السمخي
في مرحمة دراسية او في صؼ دراسي معيف او مساؽ معيف ومدى تمكنو مف ذلؾ. )السمخي, 

2013 :26) 
 (9002)ابوجادو،مع تعريؼ  يتفؽ التعريؼ النظري
 في كيميائية البحث مف معمومات معرفية ينةو الطالبات عتكتسبأ مقدار ما -التعريف االجرائي :

, مقاسًا بالدرجة التي يحصمف عمييا الثاني المتوسط الكيمياء لمصؼ  مادة مف الفصوؿ االربعة
 في اختبار التحصيؿ الدراسي المعد الغراض البحث.

 -كؿ مف:  اعرفي :(Life Skills) ةمهارات الحيا
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 ": (UNICEF, 2005  نطاؽ مخطط مف الفرص التعميمية التي تشتمؿ عمى المعرفة والفيـ

 ."دؼ إلى التنمية الشخصية واالجتماعية والصحيةتيوالميارات واالتجاىات والقيـ التي 

(UNICEF, 2005:1-2)                                                                 

   ،مجموعة مف األداءات المرتبطة بالقدرات العقمية والبدنية واالجتماعية : "( 2101)الحايك
واالنفعالية التي مف خالليا يستطيع الفرد حؿ مشكالتو الحياتية اليومية, والمشاركة بفاعمية 

-131: 2010. )الحايؾ, "مع المحيط بما يواكب متطمبات العصر وحاجات سوؽ العمؿ
161) 

 (2107،أبو حماد) :  مجموعة األداءات والسموكيات والتصرفات واألعماؿ التي يقوـ بيا "
المتعمـ والمرتبطة بالبيئة التي يعيش فييا, تمكنو مف التكيؼ األيجابي مع محيطو والتأثير فيو  
وتجعمو قادرا عمى التعامؿ بفاعمية مع متطمبات الحياة اليومية وتحقيؽ الرضا النفسي وبناء 

 (21 :2017,أبو حماد) ."مشاعر الطيبة عف الذات ال
 ( 2017,أبو حماد)مع تعريؼ  التعريؼ النظرييتفؽ 

: مجموعة أداءات وسموكيات وأنشطة مرتبطة بالبيئة يقمف  التعريف األجرائي لممهارات الحياتية
رفنيا بيا طالبات الصؼ الثاني المتوسط وذلؾ عف طريؽ ترجمة المعمومات الكيميائية التي يع

والميارات واألتجاىات والقيـ التي يشعرف بيا ويعتقدف فييا وتوظيفيا عند مزاولة الحياة اليومية 
لمواجية المواقؼ والتحديات المتمثمة ب ) حؿ المشكالت وأتحاذ القرار , التواصؿ والعالقات بيف 

البيئة والوعي  الغذائية, ميارات الحياتية اليدوية, الميارات الحياتية األشخاص, الميارات
العمميات الحسابية ( وتقاس بالدرجة التي ميارات الوقائية,  الحياتية األستيالكي, الميارات

 يحصمف عمييا عمى مقياس الميارات الحياتية المعد ألغراض البحث .
 

 عرفو كؿ مف:  :Self – Regulated Learning (SRL)التعمم المنظم ذاتيًا 
 (Pintrich, 2005:) "نائية نشطة يقـو المتعمموف مف خالليا بوضع أىداؼ عممية ب

تعمميـ, ومف ثـ المراقبة والتنظيـ والتحكـ بمعارفيـ, ودوافعيـ وسموكياتيـ الموجية والمرتبطة 
 (Pintrich, 2005: 453. )"بأىدافيـ وبالخصائص السياقية في البيئة
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 (Wirth & Leutner, 2008: ) " مستقؿ, وتنفيذ وتقويـ مقدرة المتعمـ عمى التخطيط بشكؿ
عمميات التعمـ, والتي تنطوي عمى اتخاذ قرارات بشكؿ مستمر حوؿ الجوانب المعرفية, والدافعية, 

 (Wirth & Leutner, 2008: 103. )"والجوانب السموكية لعممية التعمـ

 ( Pintrich,2005مع تعريؼ )ويتفؽ التعريؼ النظري
                                       
: عمميػػة بنائيػػة يقمػػف بيػػا طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط التعريــف األجرائــي لمــتعمم المــنظم ذاتيــا

مدفوعيف برغبتيف الذاتية  ألسػتخداـ أسػتراتيجيات معرفيػة , ومػاوراء المعرفيػة, وأسػتراتيجيات أدارة 
لتعميميػة لمتفاعػؿ الموارد, ألكتساب المعمومات والميارات الخاصػة بمػادة الكيميػاء وأتخػاذ القػرارات ا

النػػػاجح مػػػع البيئػػػة ويقػػػاس بالدرجػػػة التػػػي يحصػػػمف عمييػػػا عمػػػى مقيػػػاس الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػا المعػػػد 
 ألغراض البحث.            
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  التعميمي التصميـ :كالن أ

أم صمـ في األمر أك عميو : مضى فيو غير  ، "مشتقة مف الفعؿ "صمـ التصميـ لغة
عـز كمضي عمى أمره بعد تمحص دقيؽ لؤلمكر مف جميع جكانبيا كتكقع  منثف أك متردد، بمعنى

طة ذىنية ة كرسـ خريمتفاكتة مف تحقيؽ لؤلىداؼ المنشكدالنتائج بأنكاعيا المختمفة كبدرجات 
متكاممة ترشد الفرد إلى كيفية التنفيذ كالسير قدمان بخطكات ثابتة فييا مركنة نحك اليدؼ، كتكحي 

كالتصميـ اصطبلحان: يعني ىندسة  (،96: 3122مصطفى كاخركف، (بتحمؿ عكاقب األمكر
 ،(36: 3114لمشيء بطريقة ما عمى كفؽ محّكات معينة، أك عممية ىندسة لمكقؼ ما )الحيمة، 

 ما كىك العشريف، القرف مف االخيرة السنكات في ظيرت التي العمـك مف التعميـ تصميـ كيعد
 التعميمية المادة باختيار المتعمقة االجراءات كيحدد يصؼ الذم التعميـ، تصميـ عمـ باسـ يعرؼ

 ,يمياكتقك  كتطكيرىا، كتنظيميا، كتحميميا، تصميميا، المراد (كالمناىج البرامج المكاد، االدكات،
 عمى المعمـ كتساعد كأسرع، أفضؿ بطريقة التعمـ عمى تساعد تعميمية مناىج تصميـ اجؿ مف

 التصميـ كيمثؿ 2008 :30) )الحيمة، ممكنيف كجيد كقت اقؿ في التعميمية الطرؽ أفضؿ اتباع
 ،عممية كمبادئ مفاىيـ أساس عمى كيقـك التعميـ، تكنكلكجيا مجاالت مف الرئيس المجاؿ التعميمي
 مدخؿ تطبيؽ تفرض كمية كمنظكمة التعميمية العممية إلى تنظر التي العامة النظـ نظرية أىميا

 بؿ كالمناىج كالمقررات كالكحدات) كالدركس التعمـ كمصادر الكسائؿ تصميـ عند المنظكمات
 لمبادئ ترجمة الى التعميـ تصميـ عممية كتشير 8:2003) خميس، (كميا التعميمية كالعممية

 في كصدقيا نجاحيا ثبت مبادئ عمى اعتمادان  ,التعميـ كمكاد لنشاطات خطط الى كالتدريب مـالتع
 التي المشكبلت لحؿ كاجراءات معايير بكضع التعميـ مصمـ طريقيا عف يقـك ذإ الماضي،
 االربعة العقكد كخبلؿ ،2008 :88) كاخركف، التصميـ )قطامي عممية اثناء في تعترضو
 عنيا يعبر كاف التي النظامية، التعميـ تصاميـ نماذج مف كبيرة جمكعةم تطكير تـ الماضية

 .التدريس تصميـك   التعميـ تطكيرك  التعميـ نظـ تصميـك  ـالنظ مدخؿ مثؿ مختمفة بمصطمحات
 معظـ اف اال التعميـ تصميـ نماذج في استعممت التي االجرائية التكليفات اختبلؼ مف كبالرغـ

 التعميمية، المشكبلت تحميؿ عمى تشتمؿ جكىرىا في متشابية اتاجراء تتضمف النماذج ىذه
 المشكبلت تمؾ لحؿ تكضع التي التصميـ كمكاد اجراءات كتقكيـ كتطبيؽ كالتطكير، كالتصميـ،
 يتعمؽ نظرم جانب التعميمي التصميـ عمـ كيتضمف 77:2011) :، كاخركف )الركاضية
 الذم التطبيقي الجانب عف فضبلن  النفس عمـ ياتنظر  كىي الييا يستند التي كالمبادئ بالنظريات
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 في استعماليا ككيفية كالتقكيـ لمتعميـ المناسبة كاالستراتيجيات التعميمية البرامج بكصؼ يتعمؽ
 لمتعمـ المناسبة التقنية أك التعميمية األداة كتحديد (soft ware) عميو يطمؽ ما كىك الصؼ غرفة

 أك التعميمية األفبلـ أك المدرسية اإلذاعة أك المسجبلت أك بكمالتر  التمفاز أك الحاسكب كاستعماؿ
 ( Hard ware) عميو يطمؽ ما كىك الصؼ غرفة في األدكات ىذه استعماؿ ككيفية غيرىا

 (.1999 :27الحيمة،(ا

 :التعميـ تصميـ هدؼ

 التعمـ، )جامع مف المتعمميف تمكف ظركؼ إيجاد ىك التعميـ تصميـ عممية مف اليدؼ فإ
 استخداـ"منيا  األىداؼ مف مجمكعة تحقيؽ إلى التعميـ تصميـ عمـ ( كيسعى77  : 3121،

 المبلئمة التعميمية البيئة تكفير مع مثمى، بطريقة المختمفة التعميمية كاألجيزة كالمكاد، الكسائؿ،
 خصائصيـ مع نفسو الكقت في يتبلءـ كبما المتكقعة التعمـ نتائج تحقيؽ في يسيـ مما لممتعمميف

            "التعمـ عممية في كمشارؾ نفسو نحك ايجابية اتجاىات منيـ كاحد كؿ لدل يينم كبما
 كالنماذج الطرائؽ أفضؿ عف البحث إلى التصميـ عممية تيدؼ كما (1999 :31الحيمة، (

 مف األساس اليدؼ فأف أخرل بعبارة المرغكبة التعميـ أىداؼ تحقيؽ إلى تؤدم التي التعميمية
يجاد (إبداعية) بيئة إحداث ىك التعميـ تصميـ عممية  مف طريقيا عف المتعممكف يتمكف ظركؼ كا 

 (213: 3119التعّمـ. )قطامي، 

 التعممي:   –األسس النظرية لمتصميـ التعميمي 
يعد تناكؿ الباحثيف لؤلسس النظرية لتصاميـ التعميمية، مطمبان أساسيان في عممية التصميـ 

بني القرارات، لذا تجاىات التصميـ، كتعطي الفرصة لتكضيح أسباب تتحدد كبشكؿ كامؿ افيي 
     يات التي انبثؽ منيا عمـ التصميـ منيا :التطرؽ الى بعض النظر  ينبغي

 (:LearningTheoriesأّكالن: نظريات التعمـ )
يتفؽ غالبية عمماء النفس كالتربكييف عمى أّف التعمـ ىك تغير في السمكؾ أك األداء أك 

جة المركر نشاط أك خبرة تعميمية، إال أّنيـ يختمفكف حكؿ اآللية التي يتىَـّ فييا التعمـ، كمف ىنا نتي
انبثقت نظريات التعمـ لفيـ السمكؾ أك األداء اإلنساني مف حيث كيفية تىشكيمو، كمعرفة متغيراتو 

ضع قكاعد كقكانيف كأسبابو، كمحاكلة تحميؿ كتفسيرما يطرأ عمى ىذا األداء أك السمكؾ مف تغير لك 
 لضبط السمكؾ كتكجييو، كتقسـ نظريات التعمـ إلى سمككية كمعرفية ككاالتي:
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 (:Behavioral Theoriesأ. النظريات السمككية )
تيركز النظريات السمككية عمى دراسة العبلقة االرتباطية بيف المثير الخارجي كاإلستجابة      

فيو مف ىذه االستجابات، كيفسر التعمـ عند السمككيكف التي باإلمكاف مبلحظتيا كتعزيز المرغكب 
عمى أساس العبلقة بيف المثير الخارجي كاإلستجابة المبلحظة ، كأشار السمككيكف إلى  دكر 
التعزيز في تقكية العبلقة ، فإذا كفرت ظركؼ بيئية مبلئمة ، كحث مثير معيف البد ليذا المثير 

ستجابة نتيجة متكقعة لذلؾ المثير الذم برز مف خبلؿ أف يستدعي إستجابة معينة ، ك ىذه اإل
مكقؼ محدد ، كتقكل ىذه اإلستجابة تبعا لمتعزيز الذم يمييا ، فكجية نظر ركاد المدرسة 
السمككية ىي أّف ما يستحؽ الدراسة عف التعمـ ىك ما يمكف مبلحظتو فقط ، كلـ تتطرؽ المدرسة 

بيف المثير كاإلستجابة كالتأمؿ كالتفكير أك معالجة  السمككية إلى  العمميات الكسيطة التي تحدث
المعمكمات أك التصكرات الذىنية كغيرىا مف الظكاىر غير المرئية  ، كيذىب عمماء المدرسة 
السمككي إلى  أّف التعمـ ىك تغير في السمكؾ نتيجة المركر بخبرة ، أك نشاط أك تدريب ما ،  

( ، 3:-2:: 3122ئة في التعمـ ) الركاضية كآخركف  ، فالنظرية السمككية تركز عمى أىمية البي
كساعدت النظرية السمككية عمـ التصميـ التعميمي عمى التعّرؼ إلى كيفية ىندسة كتنظيـ مثيرات 
البيئة التعميمية كترتيبيا بطريقة تساعد الطالب عمى استدعاء االستجابات المرغكب فييا التي 

 (.51:  3119طامي كآخركف  ، تيشكؿ في مجمكعيا عممية التعمـ ) ق
 (:Cognitive Theoriesب. النظرية المعرفية )

تؤكد النظريات المعرفية عمى العمميات الكسيطة بيف المثير كاإلستجابة ، كالتأمؿ كالتفكير ك      
كاإلدراؾ ، كتيشير إلى  أّف االرتباط بيف المثير كاالستجابة ال تحدث عمى نحك عفكم تبعا 

تي تتبعيا ، إذ يكجد ىناؾ عمميات داخمية تحدث لدل الفرد كالتفكير كاإلدراؾ كالتأمؿ لممعززات ال
كالمعالجة كاتخاذ القرارات التي باالعتىمَّاد عمييا يحدد السمكؾ ، كأكدت النظريات المعرفية عمى 

ظريات في دماغ المتعمـ  لتفسير عممية التعمـ ، إذ ترل الن ة العمميات اإلدراكية التي تحدثدراس
المعرفية أّف التعمـ محاكلة جادة لفيـ العالـ المحيط مف قبؿ الفرد عف طريؽ استخداـ العمميات 
الداخمية المعرفية كاالنتباه ك اإلدراؾ كالتفكير ، كتختمؼ النظريات  المعرفية عف السمككية بعدـ 

: 3122آخركف  ، تركيزىا عمى العبلقات بيف السمككيات كنتائجيا أك ما يتبعيا ) الركاضية ك 
عمـ التصميـ التعميمي عمى التعرؼ إلى  كيفية النظرية المعرفية كساعدت ( ،  214-215
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تنظيـ  محتكل المادة التعميمية بطريقة تتفؽ ك الخصائص اإلدراكية المعرفية لمطالب كبشكؿ 
دراؾ  يساعد عمى خزف المعارؼ في دماغو بطريقة منظمة ثـ مساعدتو عمى فيـ المكقؼ كا 

لعبلقات القائمة فيو كحؿ المشكبلت ىذه العمميات اإلدراكية تىمَّثؿ في مجمكعيا عممية التعمـ ا
 . ( 47:  3119)الحيمة ،  

 (:Teaching Theories) ثانيان: نظريات التعميـ
أّف نظريات التعميـ تىمَّثؿ الخمفية العممية أك المحكر النظرم الذم يستند إلييا إم نمكذج أك     

ك مخطط تعميمي؛ ألنَّيا تصؼ كتضبط كتتنبأ بالطرائؽ التعميمية التي يؤثر فييا سمكؾ إطار أ
، فنظرية المتعمـليحدث التعمـ عند  ا المعمـالمدرس عمى التعمـ، كما تطكر الطرائؽ التي يستخدمي

 التعميـ تقدـ إجابة عف األسئمة اآلتية:
 داخؿ غرفة الصؼ؟ كيؼ يتعامؿ المعمـ -
 بيذه الطريقة؟ مـعملماذا يتعامؿ ال -
 ؟متعمـالعمى سمكؾ  ما ىك تأثير المعمـ -

إال أنيا تسعى  كالمتعمميف كعمى الرغـ أف نظرية التعميـ ليست مناسبة لجميع أنكاع التعمـ     
ر عممية جاىدة لتكصيؼ خصائص التدريس ك خصائص البيئة التعميمية  البلـز تكافرىا لتطكي

يؽ نظرية التعميـ كيؼ ينتقؿ أثناء تدريسو مف الجانب النظرم عف طر  التعمـ ، إذ يتعرؼ المعمـ
 كيؼ يجعؿ مف   كتقديـ المعارؼ ك المعمكمات إلى  الجانب التطبيقي كتكظيؼ ما تىَـّ تقديمو ، أم

يجاد الدالالت التعميمية  لما يتعممكه كمنافعيا ال متعمميف يطبقكف ما يتعممكه كينتفعكف منو ، كا 
التعميـ تساعد المصمـ في تقديـ أساس منطقي لتبياف ما يدكر في الصؼ )  التطبيقية ، فنظرية

ليب التعميـ )تقكيـ أداء تفسير ممارسات التدريس الصفي ( كذلؾ كضع أسس كاضحة لتقكيـ أسا
لكؿ  في التناقضات النظرية ، فمف الضركرممف الكقكع  يا تجنب المعمـأنمف ( فضبل  المعمـ
 يحيط بنظريات التعميـ ، كعناصرىا المتنكعة ، كطرائقيا لمفكائد اآلتية:أك مصمـ تعميمي أف  معمـ

تعرؼ المصمـ مف خبلليا عمى عناصر المكقؼ التعميمي ككيفية ارتباط ىذه العناصر ككيفية .2
كسابيـ الخبرات التعميمية.المتعمميفاستخداـ ىذه العناصر في تعميـ   ، كا 
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مي المقرر تدريسو، ككيفية تفكيؾ ىذا المحتكل إلى . تعرؼ المصمـ بأساليب المحتكل التعمي3
العناصر أك المككنات التي يتككف منيا بغية تجميعيا كتركيبيا كتنظيميا في كؿ متكامؿ كبشكؿ 

 يحقؽ اليدؼ التعميمي الذم كضعى مف أجميا.
 . تعرؼ المصمـ إلى النماذج المختمفة المتبعة في تنظيـ المحتكل التعميمي.4
 كظركفيـ التعميمية. طريقة التدريس التي تناسب المتعمميف صمـ عمى تحديد. تساعد الم5
. تساعد المصمـ في كضع مخططات سميمة قابمة لمتنفيذ، ككذلؾ تكجيو عممية التدريس 6

 ( 232-229: 3122كتقكيميا دكف التخبط أك الكقكع في أخطاء نظرية.)الركاضيةكآخركف ، 
 (:Communiction Theoryثالثان: نظرية االتصاؿ )

التعمـ، فتحميؿ  -انبثقت نظرية االتصاؿ مف عّدة أفكار كآراء تخص كيفية تصميـ التعميـ   
يستطيع  السابقة كاتجاىاتيـ كاىتىمَّاماتيـ حتى تجاربيـ مطمب ضركرم لفيـ المتعمميفسمات 

ية إذ أكدت نظر (، 225: 3119( )قطامي،المرسؿ )المعمـ( فيـ تجارب المستقبؿ )المتعمـ
)  ؿ ك عناصر المكقؼ التعميمي المعمـ ) المرسؿ ( ، كالمتعمـاالتصاؿ عمى جميع عكام

المستقبؿ ( ، كالرسالة ) المحتكل التعميمي ( ، كقناة االتصاؿ ) الطرائؽ كالكسائؿ التعميمية ( ، 
كما أكدت عمى اإلجراءات  كالعمميات التي يتىَـّ عف طريقيا نقؿ الرسالة مف المرسؿ إلى  

كالمبادئ لتبني رسائؿ تنقؿ ، كتكفير األسس  كما اىتىمَّت بتحميؿ خصائص المتعمميفالمستقبؿ ، 
كالتفاعؿ معيا  اؿ المحتكل التعميمي لممتعمميف، ك تحديد األسس التي تقكـ عمييا عممية إيص ليـ

ىنا فمعرفة المصمـ بخصائص  ألخر، كمف نتقاؿ المعارؼ كالمعمكمات مف متعمـ، ككيفية ا
كتكجياتيـ كاستعداداتيـ كخمفياتيـ السابقة كاىتىمَّاماتيـ تزيد في قدر المصمـ عمى  المتعمميف

 (.251:  3122تصميـ محتكل تعميمي مبلئـ  ليـ ) الركاضية كآخركف  ، 
 :( System Theoryرابعان: نظرية النظـ )

ؼ مف أنظمة فرعية ، ككؿ تنظر نظرية النظـ إلى  العممية التعميمية عمى أنيا منظكمة تتأل     
مف ىذه األنظمة الفرعية يتألؼ مف مجمكعة أنظمة أصغر ، ترتبط ىذا األنظمة مع بعضيا 
البعض كتتفاعؿ تبادليان بحيث يؤثر كؿ منيا في األخر ك يتأثر بو ، كتعمؿ ككؿ متكامؿ إلنجاز 

يضمف إخراج ( ، فإتباع مدخؿ النظـ 25:  3121األىداؼ التعميمية المرسكمة ) جامع ، 
العممية التعميمية مف مرحمة العشكائية كاالرتجاؿ إلى مرحمة المنيجية النظامية  ؛ ألنَّو ينظر إلى  
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كؿ جزء أك مككف مف مككنات النظاـ بأّنو جزء مف كؿ تربطو ببقية األجزاء عبلقات تفاعمية  ال 
شطة أك استخداـ الكسائؿ يمكف النظر إلييا إال عف طريؽ نظاـ ككؿ متكامؿ ، فمثبل تنفيذ األن

خرل ، مثؿ خصائص كمتطمبات التعميمية يجب أّف ييراعي عناصر المكقؼ التعميمي األ
 ، ك األىداؼ التعميمية كطريقة التدريس كنكع المحتكل التعميمي ، ليذا مف الضركرم المتعمميف

ؼ التعميمي عند إتباع المنحى النظامي في تصميـ التعميـ؛ ألّنو ييتىَـّ بجميع جكانب المكق 
فإتباع مدخؿ النظـ في التصميـ التعميمي ييبعد  (، 258: 3122التصميـ )الركاضية كآخركف ، 

باليات كتقنيات تعميمية  لعشكائية كما ييسمح المعمـالمدرس عف الكقكع في االرتجاؿ كالتخبط كا
ف تحديد تسيـ في تسييؿ حدكث التعمـ بكجو خاص كالتفكير بصكرة عامة كيمكف المدرس م

أىدافو بشكؿ دقيؽ ككاضح كيمكنو مف اختيار الطرؽ كاألساليب كاختيار االستراتيجيات المبلئمة 
مدخؿ النظـ مصمـ التعميـ عمى اختيار كسائؿ االتصاؿ  كما يسيـ لتحقيؽ ىذه األىداؼ،

تعمـ التعميمية المبلئمة لمطبلب كاألىداؼ المرجك تحقيقيا كالحكـ بمكضكعية عمى تحقؽ أىداؼ ال
لعديد مف المشاكؿ التربكية مثؿ التسارع ا(، كعبلج 58: 3121كانسجاميا كاتساقيا )جامع ، 

كما يسيـ في  المعرفي كالنقص الحاد في أعضاء ىيئة التدريس كاكتظاظ الصفكؼ الدراسية،
صدار القرارات، تنمية قدرات المتعمميف بما يحقؽ ايجابيتيـ في المكقؼ  عمى حؿ المشكبلت كا 

: 3122في ظؿ منحى النظـ محكر العممية التعميمية )الركاضية كآخركف ،  ميمي فالمتعمـالتع
262. ).  

 :البنائية كالمدرسة التعميمي التصميـ
 تطكير إلى تدعك ال جديدة تربكية مفاىيـ ظيرت السمككي لممنظكر كجو الذم لمنقد نظران      

 كيعد ؟يفكر ككيؼ ؟ يتعمـ كيؼ معرفة إلى ايضان  تدعك بؿ فحسب، كمياراتو المتعمـ معارؼ
 العصر مع تماشيان  يأتي كالذم ,األمكر ىذه مثؿ حؿ تحاكؿ التي المداخؿ أحد البنائي المنظكر

 يبني كيؼ المتعمـ تعميـ إلى لممتعمـ المعرفة نقؿ مف التربية ىدؼ فيو تغير كالذم نعيشو الذم
 تستند أف بضركرة ينادكف كالتعمـ التعميـ بعمميتي الميتميف مف كثيران  نجد كما ,بنفسو معرفتو
 أف أصحابو يرل كالذم Constructivism البنائي المنظكر مبادئ إلى كالتعمـ التعميـ عمميتي
 بنيتو مشيدان  بنفسو يعالجيا أف لممتعمـ  أتيح ما إذا أفضؿ بشكؿ تكتسب كانت ايان  المعرفة
 مصدر أم أك المعمـ خبلؿ مف لو تقدـ لتيا تمؾ عف تختمؼ ما غالبان  كالتي ,الخاصة المعرفية



  39   الفصؿ الثاني : االطار النظرم
                           ___________________________________________________                  

 استقباليا كليس الداخؿ مف بنائيا إعادة طريؽ عف يككف المعرفة اكتساب أف يعني كىذا ,أخر
 يبني بنائية عممية أنو عمى لمتعمـ المدرسة ىذه كتنظر (،21 :3121العاطي، الخارج)عبد مف

 أك بمشكمة يكاجو عندما كذلؾ ,لتكجيوا كغرضية نشطة بصكرة العالـ عف معارفو المتعمـ خبلليا
 :61) :311،نصر  (األخريف مع االجتماعي  كالتفاكض معرفتو بناء خبلليا يعيد ,حقيقية ميمة
 التعميمي، بالتتابع يتسـ طابعان  يتبع التعميـ أف نجد البنائية، لممدرسة كفقان  التعميـ تصميـ مبادئ اما

 افرتك ك  المعرفة، بناء لعممية خبرة تكافر في، البنائية سةلممدر  كفقان  التعميـ تصميـ مبادئ كتتمخص
 في التحدث عمى التشجيعك  كاقعي، سياؽ في التعمـ جعؿك  القيمة، متعددة منظكرات مف خبرة
 عمى التشجيعك   جماعي، سياؽ أك مجتمعية خبرة في التعمـ جعؿ فضبل مف التعميـ، عممية

 .المعرفة بناء بعممية الذاتي الكعي عمى يعالتشج مع التمثيؿ، مف مختمفة أشكاؿ استخداـ
   2009 :62) .)نصر،

التعممي ييتـ بجعؿ التدريس يسير بطريقة منظمة كعممية  -أف التصميـ التعميميفمما سبؽ ذكره 
كيحدد حاجات المتعمـ بحيث يستفيد منو  ،ر عممية التدريسيطك يسيـ في ت كمنظكمية بمعنى أنو

قت كالجيد كيركز عمى أىداؼ المنتج كبالتالي ينتج عنو تدريس كمكاد المصمـ كالمتعمـ كيكافر الك 
 . تعميمية ذات جكدة عالية

  التعميمي التصميـ مراحؿ
 أسمكب كىك التعميمي، التصميـ نماذج كؿ أساس ىك التعميـ لتصميـ العاـ األنمكذج يعد   

 التعميمية المنتجات كفتك أف يضمف إجرائي بإطار المصمـ يزكد التعميـ تصميـ لعممية نظامي
 التعميـ لتصميـ مختمؼ أنمكذج (100) مف أكثر كىناؾ األىداؼ، تحقيؽ في ككفاءة فاعمية ذات

 طبيعة تقتضييا مشتركة عناصر مف تتككف فجميعيا ذلؾ كمع بسيط، كاآلخر معقد بعضيا
 سمككية نظرية يةخمف إلى النماذج ىذه يكاضع انتماء مف ينشأ بينيا كاالختبلؼ التربكية، العممية

 عبد( محدد كبترتيب التصميـ مراحؿ في معينة عناصر عمى بتركيزىـ كذلؾ بنائية، أك معرفية أك
 كىي التدريس تصميـ مجاؿ في التدريس تصميـ نماذج كتظير 2011 :68-20 ) الخالؽ،
 ميفلممصم مختمفة خريطة يقدـ تدريسي تصميـ أنمكذج كؿ أف , التعمـ لنظرية العممي التعبير
         أدم بأنمكذج كتتمثؿ الشائعة التدريس تصميـ عممية مف الخمس المراحؿ خبلؿ ليتبعكىا

     ADDIE  آشكر كأنمكذج ASSUR ككارم ديؾ كأنمكذج)  Dick&Carey  المشاعمة 
 (94:  ,2015كمراد
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 لبساطتو كذلؾلتصميـ التعميـ   ADDIE أدم أنمكذج أعتماد البحث ىذا في كيتـ
 مرحمة ككؿ مختمفة سياقات في بمركنة كيعمؿ لمتدريس المتاحة المكارد مف األستفادة في وكأسيام
 النماذج أكثر مف يعد أنو مف فضبل كفاءة، أكثر التصميـ عممية جعؿ في تسيـ أنشطة تتضمف

 . التدريس تصميـ مجاؿ في المستخدمة
 ADDIE Model  أدم أنمكذج

 يسمى فيما جميعان  تظير رئيسة مراحؿ خمس مف ،"ADDIE Model أدم أنمكذج يتألؼ
 األنمكذج يستمد رئيسة مراحؿ خمس مف األنمكذج ىذا كيتككف " التعميـ لتصميـ العاـ باألنمكذج

    :باآلتي تتمثؿ منيا اسمو
         Analysis التحميؿ -2
   Design  التصميـ -3
 Development  التطكير -4
     Implementation  التنفيذ -5
    Evaluation تقكيـال -6

 2011 :68-20) الخالؽ، عبد)                                                
دكف كيتـ في ىذا البحث اعتماد أربعة مراحؿ تتمثؿ بالتحميؿ، كالتصميـ ،كالتنفيذ ، كالتقكيـ 

يمكف دريس بحسب ماأشارت اليو األدبيات التربكية في مجاؿ تصميـ التك  أعتماد خطكة التطكير،
 أك جزئيا بترتيب تسمسمي " ككؿ"ADDIE Model أدم أنمكذجلممعمميف أستخداـ مراحؿ 

كمكاد تعميمية فعالة، أك يمكنيـ تكرار المراحؿ   لمساعدتيـ عمى تطكير دركس ، ككحدات
، فضبل مف ذلؾ يمكف  السابقة عند الضركرة ألحداث التناغـ الجيد في التدريس الذم يتـ تنميتو

ستخدـ المعمـ أحد مراحؿ أنمكذج أدم عمى سبيؿ المثاؿ مرحمة "التحميؿ" لمساعدتيـ عمى أف ي
فضبل مف ذلؾ  الفيـ األفضؿ لمسياؽ التعميمي، أك تطبيقيا جميعا عندما يجيز المكقؼ ذلؾ ،

اليتـ في ىذا البحث أعتماد خطكة التطكير لما تتطمبو ىذه الخطكة كقت كجيد اليسمح بيا 
 كصؼ مع ADDIE أدم أنمكذج مراحؿ مف مرحمة كؿ أستعراضـ كيت  ، لمبحث الكقت المحدد

  :( 2)  بالمخطط مرحمة كؿ داخؿ في أجراؤىا يتـ التي لؤلنشطة مكجز
 
 
 
 

E 
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 االنشطة الرئيسية  المرحمة
 

 التحميؿ 
  كالخاصة العامة التدريسية األهداؼ تحديد - 

  المتعمـ حاجات تحديد - 

 كغير ذلؾ  )المالئـ الكقت المادية، )البيئة التعميمي ؽالسيا خصائص تحديد  -

 لمحاجات تقكيـ جراءإ  -

 متى؟ ايف؟ يدرس؟ ماذا بالتدريس؟ يقكـ مف) المتاحة كالمكارد المكاد جرد)  -
 يدرس؟ يؼكك

 لمتعميـ المناسبة التدريسية كالنماذج الطرائؽ اختيار -

 التعميمية األهداؼ في خاطبتهام يتـ التي المعرفة أنكاع مراجعة  - التصميـ 

 األخرل التعميمية األدكات ترتيب  -

 كالمكاد التدريسية التدريسية الخطة لتطكير الخطط صكغ  -

 التقكيـ خطة تصكر -

 كسرعتها الكحدة خطة بتسمسؿ يكصي - 
 الدركس خطط عمؿ - التطكير

 التقكيـ خطة تطكير - 

 تدريسية مكاد أم نتاجإ  -
 الكحدة دريست -   التنفيذ

 عدادهاإ تـ التي التدريسية المكاد استخداـ تطبيؽ  -

 التقكيـ خطة تطبيؽ  -
 التقكيـ خطة مف المستخرجة البيانات تحميؿ - التقكيـ 

 كالتحصيؿ كالجهد النمك مستكيات تحديد - 

 التعديالت كأجراء كفحصها التعميمية كالمكاد التدريسية الخطة جكدة دراسة- 
 الالزمة

 ( 1)  ططمخ

 ADDIE أنمكذج مراحؿ مف مرحمة كؿ داخؿ في الرئيسة األنشطة
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 (99:  ,2015المشاعمة كمراد                                                             (

 النحك عمى ADDIE أدم مراحؿ مف مرحمة كؿ في اإلجراءات اتخاذ يتـ ذلؾ عمى كتأسيسا
 :التالي

 كحاجات المتعمـ، كحاجات التدريس، حاجات تتضمف المرحمة ىذه أف بما :التحميؿ مرحمة
 حاجات تحميؿ عند االعتبار بعيف يأخذ أف ينبغي المصمـ فأف المكارد كحاجات السياؽ،
 المحتكل يرتبط كىؿ المحتكل؟ اىداؼ كما المحتكل، يمثميا التي المعرفة نكع  fاالىتماـ التدريس
 الى بالنسبة أما المتعمـ؟ حاجات مع يتبلءـ بشكؿ المحتكل قدـي ككيؼ لممتعمـ؟ السابؽ بالتعمـ
 تعممو كأساليب كاىتماماتو السابقة المتعمـ معرفة بتحميؿ االىتماـ ينبغي فأنو المتعمـ حاجات
 بالميارات الدرس ارتباط كمدل ,كمياراتو كاتجاىاتو اليو تقدـ التي كالمعرفة ,كاتجاىاتو كمياراتو

 داخؿ المحتكل مكضكع تدريس مكاف  (السياؽ حاجات كتمثؿ , حياتو يف الييا يحتاج التي
 تحديد مف فضبل ,كغير ذلؾ ...الحديثة التكنمكجيا باستعماؿ أـ المختبر في أـ خارجو أـ الصؼ
 بتحميؿ االىتماـ ينبغي التي المكارد حاجات كأخيرا , الدرس مكضكع لتدريس المبلئـ الكقت
النماذج ، العركض .  الكتب , ةالسبكر  ( جمبيا الى نحتاج سكؼ التي كالمكارد  فرةالمتك  المكارد

كغير  ,العممية، استخداـ األنترنيت ، التجارب العممية البسيطة مف مكاد بديمة متكافرة في البيئة 
 ذلؾ (

 عند تطكيرىا المرغكب األداءات في ىذه المرحمة بالحسباف يؤخذك )األعداد (:  التصميـ مرحمة
 بعبارات التعّمـ كمخرجات الدرس أىداؼ عمى بناء اإلجرائية األىداؼ تحديد طريؽ عف المتعمـ
 كتحديد ىدؼ، لكؿ المناسب التقكيـ تحديد مع ،ىدؼ لكؿ الناجح لؤلداء كمعايير لمقياس قابمة

 استخداـ تحديد يتـ ذلؾعف  فضبل ،كتنظيـ الخطط التدريسية نماذجو أك التدريس تقديـ طرائؽ
 .المجمكعات ىذه كنكع مجمكعات في المتعمميف عمؿ ككيفية ميمية،التع األنشطة

 بعيف يؤخذ سكؼ الفعمي التدريس تمثؿ التي المرحمة ىذه في :التقكيـ / التنفيذ مرحمة
 النمك كمقدار كعددىا التعميمية األىداؼ تحقيؽ في كاألنجاز المتعمـ بذلو الذم الجيد االعتبار

 كنمكه المتعمـ دافعية تشجيع كتحقيقو التدريس جكدة مف قؽالتح عف فضبل لممتعمـ حدث الذم
 .كالختامي التككيني التقكيـ ذلؾ مف لمتحقؽ كسيعتمد
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 النظرّية البنائّية : 

النظرية البنائية إلى فمسفة الفكر البنائي كالتي تمحكرت حكؿ منيج فكرم يعالج  تستند 
التربية مف أكثر المياديف تأثران بالفمسفة  كتيعد تككيف المعمكمات كيدمج بيف التقنية كالتكنكلكجّيا ،

عف طريؽ بتياراتيا المعرفّية كاالجتماعّية، فيي تنظر إلى المتعّمـ بأّنو نشط يبني معارفو  البنائية
ة ال تنتقؿ المعرفكبذلؾ أف ، ( 42، 3119ؽ ، ات اآلخريف، ) رز تفاعمو مع المعمكمات كمع خبر 
يبني معنى ذاتيان لممعرفة لذلؾ تسيـ النظرية  متعمـ كلكف المتعمـبصكرة سمبية مف المعمـ الى ال

المتعمـ ي عممية ديناميكية مستمرة لممكاصمة بيف كىالبنائية عمى اعادة بناء ىيكمية المعرفة ، 
غير ناتج مف النشاط العقمي كالعالـ الخارجي ، الف ىذا العالـ ليس مستقبلن كال ثابتان كلكنو مت

الخارجي ،  مو مع عالمومع بيئتو لذلؾ تعد المعرفة كسيمة تيسر أمكره عند تعام كتفاعمو لممتعمـ
 ( 44، 3114ككماؿ ،  )زيتكف ،

 افتراضات التعّمـ المعرفي عند البنائييف: 

 :أربعة أفتراضات تقـك النظرية البنائية عمى 

ة، كال يستقبميا الكاعي المعرفة اعتمادان عمى خبرتو الخاصّ  : يبني المتعمـ االفتراض األّكؿ .2
بصكرة سميمة مف اآلخريف، كيؤّكد ىذا االفتراض عمى نقاط أساسّية في اكتساب المعرفة 

 مف منظكر البنائّية، ىي:

 العقؿ. المعرفة الخاّصة بو عف طريؽ استعماؿ يبني المتعمـ -

 ، أم أّف المعرفة ذات عبلقة بخبرة المتعّمـىي المحّدد األساسي لمعرفة المتعمـ الخبرة -
 كممارستو كنشاطو لمتعامؿ مع معطيات العالـ المحيط بو .

آلخر بمعناىا نفسو، فالمستقبؿ ليا يبني  مفاىيـ كالمبادئ  كاألفكار مف متعمـتنتقؿ ال  -
 لنفسو معنى خاصان بو.

: إّف كظيفة العممية المعرفية )العقمية( ىي التكّيؼ مع تنظيـ العالـ  االفتراض الثاني .3
كليس اكتشاؼ الحقيقة الكجكدية المطمقة ، كيقصد بالمعرفية ىنا ىي التجريبي كخدمتو، 

كاعيا بمكضكع المعرفة، كىي تشمؿ )  العقمية التي بمقتضاىا يصبح المتعمـالعممية 
اإلحساس كاإلدراؾ  كاالنتباه كالتذكر كالربط كالحكـ كاالستدالؿ كغيرىا(، أما الحقيقة 

 ما ىي معمكمة عند اهلل سبحانو  كتعالى.الكجكدية المطمقة فيي حقيقة األشياء ك
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: إف التعّمـ عممية بنائية نشطة، بمعنى أّف البناء المعرفي لممتعّمـ ناتج االفتراض الثالث .4
ذلؾ يستعمؿ جيدان عقميان مف خبلؿ كعف طريؽ عف ابتكاره كمكاءمتو لمعالـ الخارجي، 

ذلؾ يحّقؽ مجمكعة مف النشاط التعميمي الذم يبني مف خبللو المعرفة بنفسو، كىك ب
األغراض التي قد تسيـ في حؿ مشكمة تقابمو أك تجيب عف أسئمة محيرة لديو، كىذه 

 األغراض ىي التي تكجو أنشطة المتعّمـ كتككف بمثابة قّكة الدفع لو لتحقيؽ أىدافو.

:اليدؼ الجكىرم مف التعّمـ ىك إحداث نكع مف التكّيؼ مع الضغكط الرابع االفتراض .5
التي قد يتعرض ليا المتعّمـ ، كالضغكط المعرفّية تعني كؿ ما يحدث نكع مف  المعرفّية

 .االضطراب المعرفي لدل المتعّمـ نتيجة لمركره بخبرات جديدة 

 (368،  3116عمي ، )                                                             

 سس النظرية البنائية :أ

 ـ كتشجع استقبللية كمبادرة المتعمميفيعمـ كليس التتبنى عمى التعم -2

 كتشجع البحث كاالستقصاء . تجعؿ المتعمميف مبدعيف ، -3

 تؤكد عمى الدكر الناقد لمخبرة في التعمـ . -4

 . االنمكذج العقمي  لممتعمـ  ككيؼ يتعمـ في الحسباف تأخذ -5

 التعمـ . تؤكد االداء كالفيـ عند تقكيـ -6

 تؤسس عمى مبادئ النظرية المعرفية . -7

 التحميؿ ( .  ،االبداع  ،المصطمحات المعرفية مثؿ ) التنبؤ ب تيتـ  -8

تشجع المتعمميف عمى االشتراؾ في المناقشة مع المعمـ اك فيما بينيـ كتركز عمى التعمـ  -9
 التعاكني .

 تؤكد عمى المحتكل الذم يحدث التعمـ . -:

 لخبرات كالكاقعية تزكد المتعمميف بالفرص المناسبة لبناء المعرفة الجديدة كالفيـ مف ا -21

 ( 1:،  3114) زيتكف،                                                                      
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 النظرية البنائية: مبادئ

 : : إّف التعّمـ عممية بنائية نشطة كمستمرة كعرضية التكجيو، كيتضح ذلؾ أكالن 

تباره عممية بنائية لتراكيب معرفية جديدة إّف التعّمـ عممية بنائية: أم يعني أّف التعّمـ باع .2
 مف خبلؿ تنظيـ كتفسير خبرات المتعّمـ مع معطيات العالـ الحسي.

إّف التعّمـ عممية نشطة : فالتعّمـ ال يككف بنائيان ما لـ يكف المتعمـ نشطان، أم أف يبذؿ  .3
 المتعّمـ جيدان عقميان لمكصكؿ إلى المعرفة بنفسو.

ة التكجيو: البد أف تنطمؽ أغراض التعّمـ مف كاقع حياة المتعمـ إّف التعّمـ عممية غرضي .4
كاحتياجاتو لكي يكلد لدل المتعمـ الغرضية كالسعي لتحقيؽ أغراض معينة تسيـ في حؿ 

 مشكمة يكاجييا أك تجيب عف أسئمة محيرة لدل المتعّمـ.

: تتييأ لمتعّمـ أفضؿ الظركؼ عندما يكاجو المتعّمـ بمشكمة حقيقيةثانيا ذات عبلقة بخبرات  ًن
 المتعّمـ الحياتية، كىذا يساعد عمى صناعة التعمـ ذم المعنى لدييـ.

لمعرفتو مف خبلؿ عممية تفاكض اجتماعي مع  ف عممية التعّمـ إعادة بناء المتعمـ: تتضمّ ثالثان 
 اآلخريف.

ف تأثير في بناء : المعرفة القبمية لممتعّمـ شرط أساسي لعممية التعّمـ ذم المعنى كلما ليا مرابعان 
 المعرفة لدل المتعّمـ.

: اليدؼ مف عممية التعمـ ىك إحداث تّكيفات تتبلءـ مع الضغكط المعرفية الممارسة خامسا ًن
 عمى خبرة المتعّمـ ، أم أنيا عممية بحث عف المكائمة بيف المعرفة كالكاقع.

ني مباشر، كإلحداث التعّمـ : التعمـ عممية تحتاج إلى كقت، إذ أّف التعّمـ ال يحدث بشكؿ آسادسان 
ذم المعني نحتاج إلى إعادة التأكيد عمى أفكار جديدة معّينة، كتأمؿ معاني جديدة كاستعماليا في 

 (، 462،  3117،  محمد)الترتكرم ك                                    مكاقؼ حياتية.

 ية التعميمية في النظرية البنائيةخصائص عناصر العمم

المتمثمة باألىداؼ ، كالمعمـ ، كالمتعمـ ،  النظرية البنائية في ممارسة العممية التعميميةلقد أّثرت 
 عمى النحك اآلتي :، كبيئة التعمـ ، كالتقكيـ  كالمنيج ، كطرائؽ التدريس
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أصبحت األىداؼ في ضكء النظرية البنائية تتحّدد في:االحتفاظ بالمعرفة،  األهداؼ معرفية: -أ
البناء الفّعاؿ لممعرفة عف طريؽ النشط لممعرفة كمياراتيا. فالمتعّمـ يتعّمـ  ستعماؿفيـ المعرفة، اال

كمقارنة معمكماتو الجديدة مع السابقة، فأىـ ما يميز النظرية البنائية أّف المعرفة ال تستقبؿ بشكؿ 
لتي لمخبرات االمتعمـ رئيسي كلكّنيا تبنى بشكؿ إيجابي ، كىي عممية تكيفية مف خبلؿ تنظيـ 

 (. 25-24:  3113تعّممو مف البيئة.)الطناكم:عنده عف طريؽ يتعامؿ معيا ، كىي تتكّكف 

:إف المتعّمـ في ضكء النظرية البنائية باحث إيجابي، لذلؾ فدكر المعّمـ "جعؿ المفاىيـ المعّمـ -ب
ات التعميـ، كاضحة، فيك ليس ممقنا بؿ مكجيان كمرشدان ، كما أّنو منظـ لبيئة التعّمـ، كمكفر ألدك 

 ( . 537،  3112كتقكيمو" ،) ناصر،كمشارؾ في إدارة التعّمـ 

 ثبلثة أدكار يقكـ بيا المتعمـ البنائي كىي : ت حدد المتعّمـ:  - ج

إذ تنادم البنائية بأّف المعرفة كالفيـ يكتسباف بنشاط ، ك يناقش المتعمـ كيضع المتعّمـ فّعاؿ: 
مختمفة بدالن مف أف يسمع كيقرأ كيقكـ باألعماؿ الفرضيات كيستقصي كيأخذ كجيات النظر ال

 الركتينية.

تنادم البنائية بأف المعرفة كالفيـ يبنياف اجتماعيان، فالمتعمـ ال يبدأ ببناء  المتعّمـ االجتماعي: 
نما بشكؿ اجتماعي بطريؽ الحكار مع اآلخريف.  المعرفة بشكؿ فردم، كا 

فة كالفيـ تبتدعاف ابتداعان، فالمتعممكف يحتاجكف ألف تنادم البنائية بأف المعر المتعّمـ المبدع: 
 (   57: 3119)رزؽ ،     يبتدعكا المعرفة ألنفسيـ كال يكفي افتراض دكرىـ النشط.

لممنيج البنائي العديد مف الخصائص، فيككف منظمان مف القضايا الكمية إلى القضايا  المنهج:-د
ركيز عمى االستطبلع كاالستنتاج كاشتقاؽ المعرفة. الجزئية، أم مف أعمى إلى أسفؿ،ك يتـ فيو الت

 (،  3:5، 3115) الخكالدة،  

: تعتمد استراتيجيات التدريس بناءن عمى النظرية البنائية عمى مكاجية استراتيجيات التدريس -ق 
في البحث  المتعممكف بطريقة جمعيةالمتعمميف بمشكبلت ذات عبلقة بحياتيـ كبيئتيـ، ك يعمؿ 

 ( 247،  3113)الحذيفي كالعتيبي، كض كالمفاكضات بيف بعضيـ البعضككضع الفر كالتجريب 

: كظيفة التقكيـ البنائي قياس المعارؼ التي اكتسبيا المتعممكف كطبيعة االستطبلع التقكيـ -ك
الذم ينخرط بو المتعممكف، كالتركيب المفيكمي لممحتكل الذم يتـ تدريسو، كىك يتـ في عممية 

 (. 538، 3112عزال عنو.) ناصر،التعمـ كليس من
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أكثر مف التعميـ،  التعّمـعمى طبيعة  بيئة التعّمـ البنائي،  تحّدد. :المدرسة كبيئة التعّمـ -ز
كتدعيـ التعّمـ التعاكني، كتأكيد المكاقؼ أقرانيـ عمى االنخراط في نقاش مع  كتشجع المتعمميف

النظرم أك المطمؽ الذم ليس لو قرينة، كبدالن الحياتية التي يحدث فييا التعّمـ ، كتجنب التعميـ 
 ( 259، 3115)الكيبلني، مف ذلؾ التركيز عمى الخبرة الميدانية كمصدر مف مصادر التعّمـ.

التقميدم الى عناصر العممية التعميمية مككنات غيرت مسار النظرية البنائية مف ذلؾ أف يّتضح 
سو كأف يككف محكر العممية التعميمية ، كأعتماد مسار بنائي يتمثؿ بأف يبني المتعمـ معرفتو بنف

أنشطة تفاعمية كأنشطة التعمـ التعاكني ، مع أعتماد المتعمـ مصادر لممعمكمات مف غير الكتاب 
المدرسي ، كأف يتـ التأكيد عمى المفاىيـ العممية أكثر مف عممية تذكر المعمكمات ، أما دكر 

كأفكارىـ التي يطرحكىا فضبل مف أعتماد المعمـ عمى  المعمـ  فأنو يتقبؿ جميع أراء المتعمميف
 الكرقة كالقمـ .أختبارات  كسائؿ تقكيـ متنكعة تختمؼ عف كسائؿ التقكيـ التقميدية المعتمدة عمى

 :البنائية النظرية نماذج
 التغير نمكذجأب النماذج ىذه أىـ تحديد كيمكف النظرية عمى القائمة التدريس نماذج تتعدد

 السبع الياءات ايسنكرافت نمكذجأ ,كبايبي لتركبردج البنائي التعمـ نمكذجأك  ,بكسنرل المفيكمي
(7Es),   التعمـ دكرة نمكذجأك  كيتمي( جريسكف( المشكمػػة حػكؿ المتمركػز المرتكز التعمـ نمكذجأك 

        Osborn and) التكليدم األنمكذجك )  أبمتكف( البنائي التحميؿ نمكذجأك , ككاربمس( )اتكف
   (Wittrock M.), اإلنسانية البنائية أنمكذجك   ككدز نمكذجأك  البنائي زاىكريؾ جكف نمكذجأ 

 التعميمي األنمكذجك  Bob Gowin  (V)   الشكؿ نمكذجأك  الكاقعي األنمكذجك  ,} لنكفاؾ{
 أنمكذجك  ,فيجكتسكى  -  التكليدم التعمـ نمكذجأك   أندرسكف تشارلز– نيؿ دانياؿ -  المعرفي

 Stepaus and Other) الشارح اك التفسيرم األنمكذجك   ,(Gager) ,أنمكذجك  ,ردرايف
(Wxpositirg Modle),   تراجيست أنمكذجك (Treagust model) أنمكذجك   التعميمي (4H), 

 (Bonec, 2010: 166) الميمة عمى القائـ التعمـ كأنمكذج  258:2002) كماؿ، زيتكف،)

 عمى القائـ التعمـ كأنمكذج التعميمي، تراجيست كأنمكذج ،(H-4) أنمكذج البحث ىذا كيتناكؿ
 كذلؾ ألنيا تعد مف النماذج الحديثة التي لـ يتـ تناكليا في بحكث طرائؽ تدريس الكيمياء  الميمة

عمى المستكل المحمي، أـ عمى مستكل الكطف العربي، أـ في الدراسات األجنبية كعمى حد ماأتيح 
تكافر حؿ ك  تحقؽ أىدافو  مف انو تـ أختيار ىذه النماذج النيا قدفضبل لمباحثة األطبلع عمييا،

المتمثمة بالمتغيرات التابعة )التحصيؿ الدراسي، كالميارات الحياتية ، كالتعمـ  لمشكمة البحث
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المتغيرات السابقة الذكر، كأف  عمى أشارت الى أثرىا خاصة أف األدبيات التربكية المنظـ ذاتيا(
 كيتـ التي أجريت عمى مكاد العمكـ األخرل أثبتت فاعميتيا عمى ىذه المتغيرات ،الدراسات السابقة 

 :تياال النحك عمى النماذج بيذه التعريؼ
  (H – 4) أنمكذج :أكالن  

 :لبعض منياكفيما يأتي عرض  كردت العديد مف التعريفات لؤلنمكذج

تؤدم الى  يما بينيا،ظمة كالمتفاعمة فمجمكعة مف الخطكات المن("   (USDA, 2003عرفوي 
مساعدة المتعمـ الكتساب المعرفة كتنمية ميارة الحياة مف خبلؿ المكاقؼ التي يتعرض ليا ليككف 

 مرحمة كفؽ خمس خطكات كىي: قادرا عمى تكجيو نفسو كيككف منتجا كمشاركا في مجتمعو،
 ،(ـ؟ماالمي) مرحمةالعمميةك ، (ماذاحدث؟كمرحمةالمشاركة ) ،(فقط ذلؾ أفعؿ)التجربة

 ((USDA, 2003: 34   .؟("ماذااآلف) مرحمةالتطبيؽك ، (ذلؾ يماذاف)مرحمةالتعميـك 

 اكتساب عمى ييركز مجمكعة مف الخطكات"يعرفو   (Whitehead, & et al., 2011) أما
 ليجعميـ المشكبلت مع تنمية الجانب الكجداني لدييـ حؿ ميارة مثؿرات ميا عدة المتعمميف
  "(Whitehead, & et al., 2011:3) .مجتمعاتيـ في يرتغي إحداث عمى قادريف

مف األعماؿ  ف خبلليا بمجمكعةالمتعمـ م يقـكاستراتيجية " (Roberson, 2012) كما يعرفو
كالتي تساعده في االنتقاؿ مف مستكل إلى مستكل أعمى كذلؾ مف خبلؿ األنشطة التعميمية 

 (Roberson, 2012:4. )"المنيجية، كالزيارات كالرحبلت التعميمية

تقـك بيا طالبات  مدعمة بأنشطة عممية كيميائيةمجمكعة مف الخطكات كيعرؼ أجرائيا " 
المجمكعة التجريبية في الصؼ الثاني المتكسط ألكتساب معمكمات كيميائية كخبرات الحياة 

 ،مرحمة التجربة)أفعؿ ذلؾ فقط( عمى كفؽ خمسة خطكاتالكاقعية كالتنظيـ الذاتي لمتعمـ 
كمرحمةالتعميـ)ماذافي ذلؾ(،  ،حمةالمشاركة )ماذاحدث؟(، كمرحمةالعممية )ماالميـ؟(كمر 

 كمرحمةالتطبيؽ )ماذااآلف؟(.

 الكاليات في (Iowa  )ايكا جامعة مف (Hendrick) ىندريكس (H –4) أنمكذج صمـ      
 المناطؽ في الشباب لعزكؼ نتيجة العشريف القرف بداية في فكرتو كنشأت ,األمريكية المتحدة
 الذم األمر عمؿ، فرص عمى لمحصكؿ سعيا المدف إلى كانتقاليـ بالزراعة العمؿ عف الريفية
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 الشباب ليؤالء الكصكؿ الريفيكف المعممكف فحاكؿ أبنائيـ، فقداف بسبب المناطؽ ىذه أىالي أقمؽ
 إلى تكسع (H –4) اسـ تحمؿ نكادم إلنشاء جكىرية نقطة كىي "العممي التعمـ" فكرة خبلؿ مف
 مف مجمكعة األنمكذج كيمثؿ ،.(Lee, B. 1995: 17) الريفية بالحياة الجامعي التعميـ ربط

 يتيح ، كالمتسمسمة كالمتناسقة المترابطة المنظمة كالممارسات التعميمية كاألنشطة اإلجراءات
 اؼاشر  كتحت "بالممارسة التعمـ" طريؽ عف حياتية ميارات كتعمـ قدراتيـ، لتنمية لممتعمميف
 األنمكذج ىذا كيؤكد، ( ,(National 4-H Headquarters, 2002: 22 .كتكجييو المدرس

 كتبدأ ,الحياة لميارات رئيسة فئات اربعة عمى كيشتمؿ ,التعمـ عممية في المتعمـ دكر اىمية عمى
 ,Hand كاليديف   Heart كالقمب , Headالرأس الى حرؼ كؿ كيشير ,(H) بالحرؼ اجمعيا
                                 Health) (. (Horton., & et al., 1999: 5-11كالصحة
 :(H – 4) ألنمكذج الفمسفية األسس

 :لؤلنمكذج الفمسفية األسس أف إلى   (Shank, et al., 2010)   يشير

 .ألنفسيـ استراتيجية خطة المتعمميف عمؿ في المساعدة -2
 .التعاكني كالتعمـ االجتماعية التنمية -3
 .اآلخريف كىمـك الحتياجات االستجابة في الرغبة المتعمـ إكساب -4
 .الجديدة التحديات لمكاجية الظركؼ أفضؿ تييئة -5
 .عديدة مستكيات في عبلقات عمى كالحفاظ تأسيسال  -6
 .اآلخريف حياة مع يتبلءـ تكيؼ إحداث في يتمثؿ الجكىرم األساس -7

                              (Shank, & et al., 2010: 11-13)  
  (H – 4)  :أنمكذج أهداؼ
  :الى األنمكذج ييدؼ

 ميارات تطكير أثناء متعة أكثر التعمـ لجعؿ كمريحة مشجعة تعميمية بيئة إيجاد  -2
 مدل تعمـ ميارات يكسبو ماب (Phelps, 2005: 5) .بالبيئة صمة ذات كممارسات

  (Heck, K, & et al., 2010: 7) .      الحياة
 .المشكبلت لحؿ الذكية كالقرارات بداعيةاإل النظرة تنمية -3
 المتعمميف بيف كاالحتراـ المحبة عمى القائمة الحميدة القيـ كزرع اإليجابي السمكؾ تعزيز -4

 .المحمي كالمجتمع المتعمميف بيف فعالة عبلقة بناء طريؽ عف اآلخريف مع كالتكاصؿ
(Phelps, 2005:7) 
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 مف يمكنو ماب كالتكنكلكجيا، العمـ كتطبيؽ ـالعمك  في كالمعرفة الميارات المتعمـ كسابإ -5
   .عمؿ فرص كايجاد استكشاؼ

 .كاالجتماعية كالعاطفية كالجسدية العقمية لمصحة المقبكلة الممارسات كاستخداـ تعميـ -6
 ام .الفراغ كأكقات العمؿ اك الحياة في التكازف تحقيؽ في بحكمة الكقت استخداـ -7

 .الفراغ أكقات إدارة تجاه إيجابية مكاقؼ ينشئ أف عمى مساعدتو
 انضباطك  بالنفس الثقةك  كالمكاطنة، القيادة،" مثؿ الميارات مف العديد المتعمـ كسابإ -8

 :Shank, & et al, 2010) .المجتمع شؤكف في كالمشاركة النقدم التفكيرك  الشخصية
7-9)  

 .الذات بقيمة كالشعكر الذات نحك إيجابية اتجاىات كتسابإ -9
 .اإلنتاجية المتعمميف قدرات زيادة -:

 .لممعيشة الشخصية كالقيـ كالمعايير اجتماعيان  المقبكؿ السمكؾ تطكير -21
(Heck, K, & et al., 2010: 7-9)                                                    

 :(H – 4) أنمكذج خصائص

 Kress ) ، 3:3115-2)    -تي:اال النحك عمى األنمكذج خصائص تتحدد

 كىذا اآلخريف مع كالتكاصؿ حكلو مف عناية إلى بحاجة المتعمـ :االنتماء إلى الحاجة  -2
              كاألماف كالعاطفية الجسدية بالراحة ليشعر فرصة يتيح

 كذلؾ اآلخريف، في التأثير عمى قادرا يكف ألف بحاجة المتعمـ :االستقالؿ إلى الحاجة -3
 المسؤكلية  كتحمؿ الذاتي نضباطكاال كالعمؿ القرار ضع عممية طريؽ عف

 ليا حياتو بأف الشعكر إلى بحاجة فالمتعمـ :اآلخريف كخدمة القيـ لممارسة فرصة  -4
                        لآلخريف المساعدة كتقديـ المجتمع خدمة خبلؿ مف كىدؼ معنى

( Lerner , 2005: 5- 6) 
ستقبؿ تساعده في تشكيؿ بكصفو مشاركا نشطا في الم :فرصة لرؤية المتعمـ نفسه -5

 ياتية كتسييؿ مشاركاتو في المستقبؿ.خياراتو الح
 بناء خبلؿ مف كاتقانو بالتعميـ ميتمة بيئة باعتماد ذلؾ كيتـ :اإلتقاف إلى الحاجة -6

 القدرة ىذه تطكير كيتـ متقف، بشكؿ الميارات ىذه كاستخداـ كالمكاقؼ كالميارات المعارؼ
  .الزمف مركر مع

 عبلقات بناء أجؿ مف يفيمو الذم المكضكع في المتعمـ كمشاركة :التعمـ في المشاركة  -7
 .بالتجربة التعمـ خبلؿ مف كتصحيحو الذاتي التأمؿ خبلؿ مف فيمو لتطكير كاتصاالت
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 :(H-4) أنمكذج خطكات

 المتعمـ مساعدة الى تؤدم بينيا، فيما كالمتفاعمة المنظمة الخطكاتأف  الى األنمكذج يشير   
 عمى قادرا ليككف ليا يتعرض التي المكاقؼ طريؽ عف الحياة ميارة كتنمية المعرفة الكتساب

 :خطكات خمس كفؽ عمى مجتمعو، فيً كمشاركاً منتجا كيككف نفسو تكجيو

 فقط ذلؾ أفعؿ" :التجربة مرحمة. 

  حدث؟ ماذا":المشاركة مرحمة 

  الميـ؟ ما":العممية مرحمة 

  ذلؾ؟ في ماذا":التعميـ مرحمة  

  اآلف؟ ماذا":التطبيؽ مةمرح 

         (USDA/Army Youth Development Project, 2003: 34) 

  :تياال النحك عمى األنمكذج خطكات تكضيح كيتـ

 التجربة أك النشاط المتعمـ يؤدم المرحمة ىذه في :"فقط ذلؾ أفعؿ" :التجربة مرحمة -1
 قد ما في التفكير أجؿ مف جعوكيش لو الفرصة يتيح الذم بالمعمـ باالستعانة إليو المككمة

 :مثؿ أسئمة طرح طريؽ عف يحدث قد أكمأ حكلو يراه
 ترل؟ أف تتكقع ماذا
 ؟.… ب تقـك عندما يحدث أف تتكقع ماذا
 يحدث؟ قد فيما التنبؤات أك الفرضيات بعض دكف

 :تيباال كتتمثؿ أعرؼ أكال -أكال -بنعـ :عنيا المتعمـ يجيب اسئمة كىناؾ
 التجربة؟ بإجراءات قيامؾ أثناء ام مشكمة كاجيت ىؿ
 بالتحديات؟ مميئة التجربة كانت ىؿ
 مفيدة؟ كانت المعمـ ارشادات أف شعرت ىؿ
 

 األفراد أك المجمكعة المعمـ يسأؿ النشاط إنجاز بعد :"حدث؟ ماذا":المشاركة مرحمة -2
 جالنتائ المتعمميف يتبادؿ ذلؾ بعد كالمبلحظات، الفعؿ ردكد عف لمكشؼ األسئمة بعض
 :تيةاال المعمـ أسئمة عف إجابتيـ طريؽ عف بحرية كيناقشكنيا الصؼ في زمبلئيـ اماـ
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 قيامؾ؟ أثناء الحظتو الذم ما
 فعمت؟ / فعمكا ماذا
 سمعكا؟ تذكقكا؟ شعركا؟ رأكا؟ ماذا

 التجربة؟ في األسيؿ ما الجزء األصعب؟
 النشاط أك لخبرةا مناقشة عمى العممية مرحمة تركز :"المهـ؟ ما":العممية مرحمةال -3

 كيفية في التفكير المتعمميف مف كيطمب تحميمو، ككيفية لمنشاط منظكرىـ عمى كانعكاسيا
 التفكير عمى المتعمميف يحث أف لممعمـ كينبغي النشاط تنفيذ يمكف كيؼ أك التجربة إجراء
 :تيةاال األسئمة بطرح

 النشاط؟ ىذا في استخدمت التي الخطكات أك اإلجراءات ما
 عمييا؟ تغمب كيؼ كاجييا؟ التي كالقضايا مشاكؿال ما

 ميمة؟ النشاط في ممارستيا تـ التي "ميارة الحياة" لماذا تعد
 (2الشكؿ ) مرحمة االنعكاس تاف المرحمتيف تسمىىا

 
 (1شكؿ )

 ( H-4استراتيجية ) مرحمة ما المهـ
(USDA/Army Youth Development Project, 2003: 34) 
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 كتسمح األفكار تمؾ عف كتعبير منطقي بشكؿ أفكارىـ تطكير فرصة متعمميفلم فييا يتيح حيث 
 إشاعة عف ذلؾ فضبل كاألداء التجارب كمقارنة المجمكعة ضمف اآلخريف مع بالتكاصؿ أيضا
  تية:اال األسئمة المعمـ كيطرح ةالمتنكع كاألفكار الفردية المشاركات قبكؿ جك

 بلئؾ؟زم مع تكاصمؾ أثناء ما مشكمة كاجيت ىؿ -
 المشكمة؟ ىذه عمى تغمبت ىؿ -
 جماعتؾ؟ داخؿ رضا عدـ يكجد ىؿ -
 الجماعة؟ ضمف العمؿ تحب ىؿ -
 أك ال أعرؼ -ال أك -بنعـ :األسئمة عف المتعمـ يجيب كىنا

 النشاط نتائج كتعمـ شخصية أكثر المناقشة تصبح ىنا :"ذلؾ في ماذا":التعميـ مرحمة -4
 الميارات ىذه المعمـ بربط ذلؾ كيتـ الحياة لميارة طالنشا بمحاكاة الكاقعي المتعمـ عالـ إلى

 :التالية األسئمة بكضع الخاص بعالميـ
 اكتشفو؟ أك تعممو الذم ما -
 سابقا؟ اميتعمّ  التي األشياء عمى ما تعممو أثر ما -
 في كاجييا مماثمة تجارب ىناؾ ىؿ النشاط؟ بيذا لمقياـ مارسيا التي الميارات ماىي -

 التجربة؟ ليذه مشابية الخاصة حياتو
 :التالية األسئمة المعمـ يطرح ذلؾ فع فضال
 كاجيتؾ؟ التي المشكمة حؿ مجمكعتؾ كعمى عميؾ أثر ىؿ -
 اآلخريف؟ مع تكاصمؾ مف استفدت ىؿ -
 مزايا؟ لو الجماعة ضمف العمؿ ىؿ -
 مساكئ؟ لو الجماعة ضمف العمؿ ىؿ -
 التجربة؟ تنفيذ أثناء في اآلخريف ساعدت ىؿ -
 لمتعمـ؟ ممتع أسمكب جماعة مع العمؿ أف شعرت ىؿ -
 أعرؼأك ال -ال أك -بنعـ :األسئمة عف المتعمـ يجيب كىنا

 يكجو التجريبي، التعمـ أنمكذج في النيائية المرحمة كتمثؿ :"اآلف ماذا":مرحمة التطبيؽ -5
أك  مماثمة مكاقؼ في كاف سكاء الخاصة حياتو في أنشطة مف ما تعممو تطبيؽ إلى المتعمـ
 ما تعممكه لتطبيؽ الطمبة تحفز التي األسئمة بكضع المعمـ دكر كيكمف النشاط، ىذا في مختمفة

 :االتيك أك مختمفة مماثمة حاالت في
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 ما تعممكه؟ استخداـ يمكف كيؼ
 المستقبؿ؟ في حياتية ميارات تطبيؽ يمكف كيؼ
 المختمفة؟ حياتيـ تفصيبلت عمى النشاط ىذا في ما تعممكه سيؤثر كيؼ
 تعرضكا ما تمخيص في لمساعدتيـ لممتعمميف كأسئمة أنشطة تكفير يتـ يائيتيفالن المرحمتيف في
 .التطبيؽ بمرحمة اتاف المرحمتافى كتسمى .أخرل أمثمة إلى ما تعممكه تعميـ مف كتمكنيـ لو

 أك ال أعرؼ-أكال-بنعـ التالية األسئمة عف المتعمـ يجيب كىنا
 تجربتؾ؟ نجاح في بسب كاجيتؾ التي المشكمة حؿ أف تعتقد ىؿ       

 ؟ًانجاح أكثر التجربة يجعؿ الجماعة مع بالعمؿ المشاركة ىؿ       

 الخبرة؟ مف المزيد إلى بحاجة أنؾ تشعر ىؿ       

  :(H – 4) أنمكذج كفؽ عمى التدريس في المعمـ دكر
 :تياال النحك عمى األنمكذج كفؽ عمى التدريس عند المعمـ دكر يتمثؿ 

 عف يعرفكف ماذا عف كالسؤاؿ المتعمميف، استعدادات لمعرفة مناقشة مسةبج الدرس يبدأ   -
 .يعرفكا؟ أف يحبكف كماذا الدرس؟، مكضكع

 كالسمع. الذكؽ، كالممس، كالشـ، النظر،) المتعمـ حكاس المعمـ يستثير   -

 .الجديدة بالمعمكمات (السابقة )المتعمـ يعرفيا التي المعمكمات يربط   -

 .التدريس عممية لتسييؿ مبادئ إلى ؽالحقائ يحكؿ  - 

 .الدرس خطة مع التكيؼ عمى كقادرا مرنان، يككف   -

 .أسمكبو في متنكعان  يككف  - 

 .المتعمميف جيكد بيف الفكرم التمييز - 

 .كظيفتو في المسؤكلية قدر عمى بأنو ان  متأكد يككف   -

 .المتعمميف عمى المسؤكليات تككيؿ في يتردد ال  -

  .كدعميـ بتشجيعيـ يقـك  - 

(Beckman & Schultz 2008: 27-29)                                    
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 ككتابة األنمكذج تنفيذ عند المعمـ كدكر المتعمـ دكر االعتبار بعيف األخذ يتـ تقديمو تـ مما    
 حكاسيف تحفز أنشطة بأجراء يقمف البحث عينة الطالبات جعؿ فع فضبل التدريسية الخطط

 .H-4   انمكذج أىداؼ تحقيؽ في يسيـ مام

   (F.A.R)  :التعميمي (Treagust) تراجيست أنمكذج :ثانيان 
 :لبعض منيا  كردت العديد مف التعريفات ألنمكذج تراجيست كفيما يمي عرض

تستخدـ فييا األنشطة التعميمية  أداة ضركرية لمتعمـ كالفيـ فى العمكـ"  (Wick, 2003)يعرفو    
األنشطة عمى تكجيو الطبلب نحك ابتكار  عمى التشبييات ، كينحصر دكر المعمـ فى ىذه القائمة

استخدامات جديدة ألنشطة تقميدية مألكفة لدييـ، كالتكصؿ مف خبلليا إلى أشياء جديدة 
 (Wick, 2003: 7424) ."باستخدامات جديدة

أساس التشبييات كفقان  "أنمكذج تدريسي يقكـ عمى ( يعرفو:311كسميماف، أمبك سعيدم أما ) 
أمبك سعيدم ) (.F.A.Rلثبلث مراحؿ )التركيز، الفعؿ، التأمؿ( كيطمؽ عميو اختصارا" )

 (.:67: :311كسميماف، 
عممية تحديد أكجو التناظر أك التماثؿ بيف شيئيف احدىما "(: 3122)عطيفة، كعايدة،كما عرفتو  

بالنسبة لممتعمـ" . )عطيفة كعايدة، معركؼ أك شائع بالنسبة لممتعمـ، كاآلخر غير معركؼ 
3122 :557) 
أجرائيا "  عممية تقكـ بيا طالبات المجمكعة ااتجريبية في الصؼ الثاني المتكسط لتحديد كيعرؼ 

عمى كفؽ ثبلثة  ةمحسكس لكاألخر  ةمحسكسغير  ةكيميائي مفاىيـأكجو الشبو كاألختبلؼ بيف 
 .  ( (Reflection  تأمؿال,(Action ) الفعؿ(  ,(focusالتركيز)خطكات 
 التشبييات استراتيجية مف أنبثؽ ،(Treagust,1993) االسترالي العالـ نمكذجاأل كضع 
 اختبلؼ عمى معرفتو بناء عمى المتعمـ مساعدة طريقيا عف كيتـ ، البنائية الفمسفة مف المستمدة
 التدريس إفّ ، الجديد الدرس مكضكع عف ) كالنظريات كالقكانيف كالمبادئ، المفاىيـ،) مستكياتيا
 استثمار اساس عمى كتقـك الجديدة، األفكار كتكليد العشكائية اإلثارة إلى يستند بالتشبييات
 اكتشاؼ طريؽ عف الجديد التعمـ في المتعمميف عند المعرفية البنى في القديمة المعمكمات
 ظاىرة عبلقة السابقة الخبرة كبيف بينيا تكجد ال التي الجديدة كالخبرة السابقة المعرفة بيف عبلقات

 بو كالمشبو (الدرس مكضكع المشبو بيف عبلقة عف البحث في الفكر بإعماؿ تكتشؼ إنما
  الشبو كجو اكتشاؼ المتعمـ مف المعمـ يطمب ثـ (32: 3122المتعمـ )فياض،  مف المعمـك)
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 عف البحث يف ذىني استمطار عممية فتحصؿ " بو كالمشبو المشبو" المفيكميف بيف كاالختبلؼ
 المعرفة استثمار يعني ما كىذا كالمعمـك المجيكؿ المطركحيف المكضكعيف بيف كالتشابو االختبلؼ
 ( 323 – 322: :311الجديدة )عطية،  المعرفة اكتساب في السابقة

 :(Treagust) تراجيست أنمكذج أهداؼ

 : أتيماي تحقيؽ إلى األنمكذج ييدؼ

 أك كمألكؼ معمكـ، شيء تكظيؼ إلى يسعى ألّنو مـ،المتع عند العقمية العمميات تنمية -2
 .المشبو) كالتجريد الصعكبة مف نكع فيو شيء إلى خصائصو

 أيضان  يستعممكف العمماء الف العمـ، طبيعة كعاتمكاض تدريس عمى المعمـ مساعدة -3
 .العممية لمظكاىر فيميـ في التشبييات

  الدرس مكضكع ربط عمى تعمؿ التشبييات ألفّ  المتعمـ عند محببة التعمـ عممية جعؿ -4
 (6:7 – 679: :311، سميمافك أمبك سعيدم )  .بحياتو

  (369: 3122، كفلاير المتعمـ. )نكفؿ  عند البصرم / المكاني الذكاء تنمية  -5
 يزيد مما البصرية الفكرية القضايا مع التعامؿ عمى الدماغ مف األيمف الجانب قدرة زيادة -6

 ، المجردة المفاىيـ لتجسيد البصرية المدركات يستعمؿ األنمكذج ىذا ألف فاعميتو مف
  .كغيرىا كالرسكمات كالحاسكب األفبلـ :مثؿ المرئيات طريؽ عف كذلؾ

 قدراتو يجعؿ مما المتعمـ عند الدماغ بنية في الخاطئ الفيـ ذات المفاىيـ تعديؿ  -7
 في لدماغا مف االيمف الجانب يتحسف كبالتالي أفضؿ مستكل عمى االبداعية التخيمية
 .خطية غير بطريقة المعمكمات بمعالجة تتعمؽ التي القدرات كالسيما التفكيرية قدرتو

 (:32: :311)عفانة كيكسؼ، 
 أفضؿ كاحتفاظ أفضؿ، لفيـ يؤدم بما التعمـ، عممية في النشطة المتعمـ مشاركة -8

 .بالمعمكمات
 صبلحيا مدل تباركاخ لمراجعتيا، الفرصة المتعمـ كاعطاء السابقة، المعمكمات تثبت -9

 .عنيا معمكماتيـ كتطكير
يجاد تشبييات في لمبحث المتعمـ تحفيز طريؽ عف ممتعان  التعميـ جعؿ -: جديدة.  عبلقة كا 

 (263: 3118)عبيدات كسييمة، 
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  : Treagust أنمكذج خصائص

 :تياال النحك عمى تراجيست ألنمكذج الخصائص بعض التربكية األدبيات تذكر

 المفاىيـ بيف الشبو أكجو تحديد عممية" بأنيا تعرؼ كالتي التشبييات عمى يعتمد أنمكذج .2
 المفيـك ىك األكؿ النكع المفاىيـ مف نكعيف بيف (Treagust) كيميز عمييا كالتعرؼ
 غير كىك األخر النكع بينما (Analog) بو بالمشبو فيسمى المتعمـ عند المعركؼ
 المشبو أك باليدؼ يعرؼ ضيحوتك  المراد العممي المفيـك كىك الغالب في معركؼ

((Target كما التشبيو عممية استيعاب يمكنو حتى المتعمـ حياة مف بو المشبو كيككف 
 الكقت في كلكف بينيما مشتركو صفات يحمبلف بو كالمشبو (المشبو) اليدؼ مف كؿ أف

 ( 677: 3122، سميمافكة( )أمبك سعيدم ك مشتر  غير صفات يحمبلف نفسو
 كال مفيكميف، أك شيئيف بيف المباشرة المقارنة بعممية القياس أك التشابو فم النكع ىذا يتـ .3

 الحالة ىذه في يجريو اف المتعمـ مف يتكقع كما الشيء، مع تاما تطابقا ذلؾ يتطمب
 فكرة أك منظكرا يظير حتى آخر بمكقؼ المسألة ظركؼ أك الحقيقية المشكمة مقارنة

 (284: 9::2، كنايفة جديدة )قطامي
 الجديد المفيـك لتناكؿ لممتعمـ الفرصة كيكافر األفكار تكليد عمى كيعمؿ الذىف مطريست .4

  .التعميـ عممية في المتعمـ فاعمية مف يزيد مما ,متعددة زكايا مف المطركح المكضكع أك
 في كتثبيتيا صحتيا مدل كاختبار السابقة، المعمكمات الستذكار فرصة المتعمـ يمنح .5

 عف الجديدة المعمكمات اكتساب في السابقة المعمكمات تثماراس في يسيـ مما ,ذىنو
 .بالنفس الثقة المتعمـ يمنح، فضبل مف ذلؾ تنظيميا إعادة طريؽ

 (324: :311)عطية،                                                     

  :التشبيهات أنكاع

  :االتيب التشبييات أنكاع 2000) , زيتكف، (حدد

 متنكعة تشبييات فييا المعمـ يستعمؿ :Compound Analogies المركبة اتالتشبيه-أ
  .مألكفة غير مفاىيـ لتفسير المتعمـ عند مألكفة

 لشرح مألكفان، كاحدان  مجاالن  المعمـ يستعمؿ :Narrative Analogies القصصي السرد-ب
  .مألكؼ غير أخر مجاؿ مف عدة مفاىيـ
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 كفكر يظير ثانكم أك عرضي تشبيو ىك :Peripheral Analogies الخارجية التشبيهات-ج
  .طارئ

 نشاط إجراء أثناء المعمـ يستعمميا :Procedural Analogies اإلجرائية التشبيهات-د
 .عممي

 بالسيؼ.  الكقت كتشبيو معقد كغير بسيط تشبيو ىك :Simple Analogy البسيط التشبيه-ق

 (447 – 445: 3111)زيتكف،                                                           

 : التشبيه مككنات

 :باآلتي تتمثؿ المككنات مف العديد مف التشبيو يتألؼ

 المطمكب المحتكل نقطة التدريس مجاؿ في بو كيقصد : (Topic) التشبيو مكضكع -2
 دأمب أك ,(Concept) مفيكمان  النقطة ىذه تككف كقد الفيـ، صعبة تككف ما كعادة إيضاحيا،

(Principle), أجراء أك (Procedure), قانكنان  أك (Law), نظرية أك (Theory) . 
 أم المشبو، لتكضيح يستعمؿ الذم المألكؼ الشيء بو كيقصد : (Analog) بو المشبو -3

 .لممتعمـ التدريس محؿ المحتكل نقطة إليضاح يستعمؿ
 المشبو بيف شتركةالم الخصائص بيا كيقصد :(Analogous Attributes) التشبيو سمات -4

 .بو كالمشبو
 :(Irrelevant Attributes) االختبلؼ سمات أك المكضكع خارج السمات -5

            كالمشػػبو بػػو.  المشػػبو بػػيف المتغػػايرة الخصػػائص أك االخػػتبلؼ أكجػػو بيػػا كيقصػػد
 (67 – 66: 3114)زيتكف، 

 : التشبيه مظاهر

 :تيةاال المظاىر لأحد تأخذ التشبيو عممية ( اف3111اشارت )دركزة،  

       General Physical apearance :الخارجي المظهر في التشبيه .2

 ضخـ جسمو مثؿ كالمكف، كالشكؿ، الحجـ، في يككف الخارجي المظير في التشبيو إف
 يمكف جغرافي ككتشبيو كالميؿ، اسكد شعره كالبدر، جميؿ كجييا كالنمر، القطة ىذه كالدب،

 ًامصدر  يعد فكبلىما بالمصباح الشمس نشبو إف كيمكف القدـ، كرةب األرضية الكرة نشبو إف
 لمضكء
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  Functional Analogy :الكظيفة في التشبيه.  2

 مفتاح مع الخارطة مفتاح عمؿ تشابو :مثؿ جغرافي ككتشبيو كاألداء، العمؿ كيفية في كيتجمى    
 أف يمكف فبل نريد، ما إلى ؿالدخك  في يساعدنا منيما كبل أف حيث االستعماؿ، غرض في السيارة
 مف دكف معمكماتيا كقراءة الخارطة فيـ يمكف ال كذلؾ السيارة، مفتاح مف دكف السيارة ندخؿ
   .الخارطة مفتاح

 Structional Analogy :كالبناء التركيب في التشبيه. 3

 المدفئة تشبو فيي حرارم مصدر الشمس جغرافي ككتشبيو لمشيء، الداخمي الييكؿ في كيتمثؿ    
 .حرارم مصدر كبلىما تعتبراف كالمدفئة فالشمس لؤلرض بالنسبة

 :الحكاس في التشبيه.  4

 حمك عنب مثؿ كالبصر، كالسمع، كالشـ، كالممس، كالذكؽ، الحكاس طريؽ عف التشبيو كيككف    
 حاد كبصره كالرعد، مزعج كصكتو كالمسؾ، زكية كرائحتو كالحرير، ناعمة كبشرتيا كالعسؿ،

 فالسفينة البحرية بالسفينة الصمب الغبلؼ نشبو أف يمكف جغرافي ككتشبيو اليمامة، قاءكزر 
 (395 – 394: 3111المائي. )دركزة،  الغبلؼ فكؽ يطفك كبلىما الصمب كالغبلؼ

  :بالتشبيهات التعمـ عميها يتكقؼ التي العكامؿ

  :كتشمؿ  المتعمـ بخصائص المتصمة العكامؿ :أكالن 

 أفضؿ ذلؾ كاف كمما كيألفكنو المتعمـ عند معركفان  بو المشبو كاف كمما أم :تشبيهال في األلفة-أ
 . التعمـ عممية في

 نتائج يحقؽ التعمـ، مكقؼ في التشبييات استعماؿ أف أم :المكضكع عف القبمية المعمكمات-ب
 . المتعمـ عند مألكؼ غير مكضكع في تستعمؿ عندما خاصة جيدة

 الدالئؿ بعض استعماؿ لممتعمـ يمكف انو كيعني :التشبيهات عمى قياسبال التفكير في القدرة-ج
  .المكضكع الى فيـ لمكصكؿ يدرسيا التي

 تكضيح طريقيا عف يمكف محسكسة كظيفة ليا التشبييات معظـ :المعرفي النمك مستكيات-د
 لممتعمـ يمكف محسكسة بتشبييات بمقارنتيا كذلؾ المجرد لممكضكع المبلحظة غير الصفات
  .تخيميا

 .بالتشبييات التعمـ في ميمان  دكران  التخيمية القدرة تؤدم كىنا :التصكرم التخيؿ-ق
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 عادم معرفي تعقد ذك فمنيـ المعرفية بنيتيـ تعقد في المتعمميف يختمؼ :المعرفي التعقد-ك
  ,2000 :333 – 332)زيتكف                          ( التعقد منخفضي كمنيـ

 :التعميمية بالعممية تتعمؽ عكامؿ :ثانيان 

 التعميـ، بعممية مباشران  ارتباطان  ترتبط التي العكامؿ مف التشبيو تعقد يعد  :التشبيه تعقد - أ
 كالتركيب، الحجـ في التماسؾ) :ىي الشبو أكجو يككف بالماء اإللكتركف تشبيو عند فمثبلن 
 المؤثرة، القكل اهاتج في تتحرؾ كاسعة، مساحات في تتحرؾ عشكائية، اتجاىات في تتحرؾ
 في حرة اعدادىا ثابتة، تبقى التكصيؿ في اعدادىا المكصبلت، باختبلؼ كميتيا في تختمؼ
 طاقة تحكيؿ يمكنيا الخارجية، كالقكل تكصميا التي المكصبلت قكة عمى اعتمادان  الحركة
 )2002:369 ككماؿ زيتكف) .أخرل أجساـ إلى الحركة

 بالنسبة التشبييات فتختمؼ التشبيو محسكسية درجة اما  :التشبيه محسكسية درجة  - ب
 حالة في كما فيزيقية التشبييات تككف فقد بو، كالمشبو المكضكع مف لكؿ محسكسيتيا لدرجة
 لفظية، أك لمعيف، صكرة مع لمكاميرا، صكر مثؿ مجردة تشبييات أك بالكاميرا، العيف تشبيو

 (238-237: 3127خركف،)رزكقي كآ .معان  الثبلثة مف خميط أك

 أف عمى كاحدان  دليبلن  ىناؾ ليس العامؿ ىذا في  :التشبيه في المتضمنة التشبيهات عدد - ج
 )369:,2002 ككماؿ زيتكف) .تشبييات عدة استعماؿ مف أفضؿ كاحداو  تشبيو استعماؿ

 تككف كأف العرض طريقة حيث مف العامؿ ىذا يككف: التشبيه  به تعرض الذم الشكؿ -د   
 الشكؿ ففي ,منفصؿ أك مرتبط شكؿ في لممتعمـ التشبييات عرض يتـ ذإ مرتبطة أك منفصمة
 الدكرم النظاـ يشبو فمثبلن  التعميـ كحدة في بو كالمشبو المكضكع مف كؿ مقارنة يتـ المرتبط
 في االختبلؼ مع األنابيب لخطكط ضخ محطة كبلىما ففي بالمدينة الصحي بالنظاـ
 مف كؿ يعرض المنفصؿ الشكؿ أف كما ,الفضبلت صرؼ كسعة الترشيح كآالت حجميا

 فاف منفصبلف الصحي كالنظاـ الدكرم النظاـ أف رغـ فمثبلن  بحرية بو كالمشبو المكضكع
 الشكؿ لعرض التأثيرات فحص بعد يتـ لـ كلكف ,الجكانب جميع مف بينيما تتـ المقارنة
    5:2007 ) لبمكشي،ا ( المنفصؿ الشكؿ ضد المرتبط

أعتماد ماكرد في األدبيات التربكية عف أنكاع التشبييات عند التدريس بأنمكذج مما تـ تقديمو يتـ 
الثاني المتكسط تتألؼ مف العديد مف المفاىيـ  مف منطمؽ أف مادة الكيمياء لمصؼ، تراجيست 
التي تمثؿ مكضكع  أك األجراءات في أثناء أجراء النشاط العممي لبعض التجارب البسيطة المجردة

لمادة الكيمياء ام المشبو بو بعبارة أخرل  مكف استثماره أليضاح نقطة المحتكلالتشبيو ، كي
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الذم يستعمؿ لتكضيح مكضكع التشبيو، كعند تدريس محتكل مادة الكيمياء  الشيء المألكؼ
لمصؼ الثاني المتكسط يمكف أف يعتمد التشبيو في : المظير الخارجي ، أك الكظيفة ، أك 

 كاس .التركيب كالبناء ، أك الح

 Treagust  بأنمكذج التدريس اعتبارات

 ما منيا التعميمي (Treagust) تراجيست بأنمكذج التدريس عند االعتبارات بعض مراعاة ينبغي
 :يأتي

 كبعكسو الفيـ صعب يككف ال كاف المتعمـ عند كمألكفا معركفا بو المشبو يككف اف ينبغي -2
 .التدريس في الفعالية قميمة التشبييات ستككف

 ال الشرح محؿ المحتكل نقطة حكؿ جيدة سابقة معرفية خمفية المتعمـ عند فرتتك  ذاإ  -3
 .التدريس في التشبييات باستعماؿ ينصح

 بيف تاـ تطابؽ بكجكد اعتقادىـ عف ينجـ المتعمـ عند لممفيـك خاطئ فيـ يحدث قد -4
 (58: 2008زيتكف ، .بو كالمشبو المشبو

 أفضؿ فيـ عمى يساعدىـ ألّنو عندىـ، مف تتشبييا القتراح لممتعمـ الفرصة إعطاء -5
 .العممي لممفيـك

 .كالصكرية المفظية بيف التشبييات في التنكيع -6

  .مناسبان  كاف ما كمتى األمكاف قدر المادية كالنماذج التكضيحية الرسـك تكظيؼ -7

 .الدرس لمكضكع المتعمـ فيـ تربؾ لدرجة كمممة كثيرة التشبييات تككف أالَّ  -8

 (441: 3111)زيتكف،                                                          

 Treagust تراجيست  بأنمكذج التدريس خطكات

 لمتدريس مراحؿ ثبلث األسترالي العممية التربية عالـ (Treagust,1993) تراجيست ديفيد اقترح
 اختصاران  عمييا يطمؽ Reflection التأمؿ, Action الفعؿ ,focusالتركيز) التشبييات بأسمكب

(F.A.R) ( 3، المخطط) 
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 التكضيح الخطكة

 ( كيشمؿ : focusاكال: التركيز )

 ىؿ ىك صعب ، اـ مجرد ، اـ غير مالكؼ . المفيكـ 2

 ما المعمكمات التي يعرفيا المتعمـ عف المفيكـ  . المتعمـ 3

لمفيكـ ما الشيء الذم يعرفو المتعمـ كمشابو في بعض صفاتو في ا . التشبيو4
 الذم تدرس؟

 ( كيشمؿ :Actionثانيا : الفعؿ )

المفيـك العممي كالشيء المشبو بو اكتبيا عمى  بيف ما أكجو الشبو . المشابو 2
 السبكرة 

ما اكجو االختبلؼ بيف المفيـك العممي كالشيء المشبو بو اكتبيا عمى  . المختمؼ3
 السبكرة 

 ( كيشمؿ :Reflectionثالثا : التأمؿ ) 

 ىؿ التشبيو كاضح كمفيد كال يؤدم الى غمكض كتشتت؟ . النكاتج2

 التأكيد عمى ما سبؽ مع اعطاء امثمة متنكعة لممفيكـ  . التحسيف3

 

 ( 2)  المخطط

 تراجيست أنمكذج باستعماؿ التدريس خطكات

(:67: :311،  كسميماف )أمبك سعيدم  

 :تياال النحك عمى الخطكات (:311كيذكر )عفانة كيكسؼ، 

 بالتشبييات التدريس مف الخطكة ىذه في المعمـ يقـك :المشبه العممي المفهـك تقديـ -1
 .لممتعمميف المشبو باليدؼ يعرؼ ما أك العممي المفيـك بتقديـ

 يناقش أك بو، المشبو بتقديـ الخطكة ىذه في المتعممكف يقـك :به المشبه المفهـك تقديـ -2
 .بو يشبو اف يمكف الذم الشي ؾذل ليـ يترؾ اك ذلؾ في المتعممكف المعمـ
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 بعمؿ الخطكة ىذه في المعمـ كيقـك :به كالمشبه المشبه بيف المشتركة الخصائص تحديد -3
 خبلؿ مف ذلؾ كيتـ فييما، يشتركاف التي الخصائص في بو كالمشبو المشبو بيف المقارنة

 تككف فمف االك  ذلؾ في ميفالمتعم اشتراؾ مف البد كىنا كالمتعمميف المعمـ بيف المناقشات
 .بالتشبييات لمتدريس تذكر اىمية ىنالؾ

 المشبو بيف الشبة أكجو يكضح شكؿ برسـ المعمـ يقـك الخطكة ىذه كفي :التشبيهات رسـ -4
 في ابمغ كاف كمما معينة رسـك شكؿ عمى التشبييات تكضيح كاف كمما اذ بو، كالمشبو
 .بو كالمشبو المشبو بيف االرتباط تكضيح

 مجمكعة ىنالؾ اف مف الرغـ عمى لممتعمميف ليكضح المعمـ يبدأ ىنا :بهالش حدكد تحديد -5
 االختبلؼ مف مجمكعة ىنالؾ أفى  اال بو كالمشبو المشبو بيف المشتركة الخصائص مف

 .كاحدا شيئا بو كالمشبو المشبو لكاف االختبلفات تمؾ فمكال بينيما،
 ما كؿ مف خبلصة الى ميفمالمتع مع النياية في المعمـ يتكصؿ :الخالصة الى الكصكؿ -6

 التي االسئمة طريؽ عف كذلؾ العممي المفيـك فيمكا قد المتعمميف اف مف كيتأكد عرض
  (331: :311المتعممكف. )عفانة كيكسؼ،  يسأليا

 
 :Treagust انمكذج تطبيؽ عند كالمتعمـ المعمـ دكر
 :تيباال التعميمي تراجيست أنمكذج في المعمـ دكر يتمثؿ

 ثـ أكالن، (لممشكمة األساسية المعطيات أم) ىي كما المشكمة خصائص تعمميفلمم يكضح اف .2
عادة المشكمة مع لمتعامؿ ليـ فرصة يعطي  يختار ثـ ليا، فيميـ ضكء في صكغيا كا 
 تكجيو في المعمـ يبدأ ثـ لممشكمة، كفيمان  كضكحان  األكثر الصيغة المعمـ بمساعدة مكفالمتعم

حساساتيـ ذاكرتيـ نشطي حتى لمتعمميو "إثارة أسئمة"  النكع مف األسئمة تككف أف كينبغي .كا 
 لممكقؼ مشابو أمثمة إعطاء عمى المتعمميف تحث أم ببلغية، تشبييية إجابات يتطمب الذم

 عف متعمميو يسأؿ ثـ لممشكمة، مبلئمة األمثمة ىذه أكثر الصيغة المعمـ يتخير ثـ المشكؿ،
 يةرمز  كأخرل شخصية كمشابية مباشرة مشابية

 المفاىيـ عف أعمؽ فيـ لتحقيؽ مختمفة زكايا مف لؤلفكار النظر عمى المتعمميف تشجيع .3
 عمميات عمى بالتركيز كذلؾ الجزئية كالمعمكمات لمحقائؽ معنىن  إعطاء مع المعطاة،
 .كفيميا العامَّة كالقكاعد األنماط عمى التَّعرُّؼ

، التفكير عمميات تعزيز .4  المعنى بتقريب المعمكمات ؿتكصي عممية كتسييؿ الترابطيِّ
ثارة المدرسة خارج التعمـ بخبرات الصفي التعمـ كربط لممتعمميف  .األسئمة كا 
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 بداية في أفكار أية كقبكؿ التشابيات تكليد جمسات في لبلندماج المتردديف المتعمميف تشجيع .5
 كالمشبو مشبوال بيف الربط عبلقات إيجاد في حدسيـ كاستعماؿ بالتخيؿ ليـ كالسماح ,األمر

 .بو
 .معيا كالتعامؿ األفكار مف المألكؼ غير الغريب قبكؿ عمى المتعمميف مساعدة .6
 مقارنات. مف المتعممكف إليو تكصؿ ما حكؿ تقييميو أحكاـ إصدار .7

 (332 – 331: :311)عفانة كيكسؼ،                                                

 :بالتالي فيتمثؿ جاألنمكذ تطبيؽ عند المتعمـ دكر اما  

  .لمتفكير كقتنا نفسول كيعطي األحكاـ، إصدار في يتسرع كال يتركل .1
  .كأفكارىـ زمبلئو آراء كيحتـر كيثمف ,بإيجابية معو كيتفاعؿ المعمـ آراء  يحتـر .2
 بأفكارو  اإلتياف ام ,التَّفكير في كاحدو  اتِّجاهو  عمى االقتصار دكف مف تفكيره تكجيو في  ينكع .3

  .مألكفةو  يركغ جديدةو 

 (422: 3127)رزكقي كاخركف،      .التركيز مف عاليةو  بقدرةو   يتمتع .4
 
 الخطط ككتابة األنمكذج خطكات تنفيذ عند المعمـ كدكر المتعمـ دكر  بالحسباف األخذ كيتـ   

 ةماد في ) المشبو المجردة ) العممية المفاىيـ مع يتبلئـ بما ) بو المشبو) تقديـ كمراعاة التدريسية
 . التعميمي تراجيست انمكذج أىداؼ تحقيؽ في يسيـ مما المتكسط الثاني لمصؼ الكيمياء

 
  )(TBLالمهمة عمى القائـ التعمـ أنمكذج

التعمـ المرتكز عمى الميمة عمى الفمسفة البنائية، فالبنائية ىي المفيكـ الذم  أنمكذجقكـ ي  
عمى المتعمـ كما يفعمو أثناء التعمـ، كيقكؿ  نمكذجنستخدمو عند النظر في تعمـ الطمبة، كيركز األ

 ؿالمتعمـ، كال يمكف أف تنقؿ مباشرة، كيجب أف تمثؿ ؿإف المعرفة ال يمكف أف تكجد خارج عقؿ
التعميمية في  ؿمتعمـ، ككفقا لمفكر البنائي يتـ تصميـ التعميـ بحيث تيصاغ االىداؼ ؿالكاقع عند كؿ

 مكفعاما يسعى المتعمكالمتعمميف بحيث تشمؿ غرضا عمييا المعمـ  ؿصكرة أغراض عامة يتفؽ
 فكؿ متعمـ بمفرده كغالبان ما يكك  لمتعمـ باإلضافة إلى أغراض خاصة تخص ؿؼلتحقيقو كيد

محتكل التعمـ عبارة عف مشكبلت حقيقية تنبع مف احتياجات المتعمميف كبيئتيـ. أما بالنسبة 
حقيقية يحاكلكف فييا إيجاد حمكؿ  ؿميف بمكاقؼلنماذج التدريس فغالبا ما تعتمد عمى كضع المتعم

مفكر لفالمتعمـ كفقا  ؿالبحث كالتعاكف فيما بينيـ كالتفاكض الجماعي ليذه الحمكؿ ؿليا مف خبلؿ
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في  ؿالبنائي ىك باحث عف معنى لخبراتو مع مياـ التعمـ باإلضافة إلى أنو بافو لمعرفتو كمشارؾ
    (Bonec & Bonec,   2010:165)                      لية إدارة التعمـ كتقكيمو.ك مسئك 

                                               

 (:TBLخطكات انمكذج التعمـ المرتكز عمى المهمة )

 تتضمف مجمكعة مف الخطكات فيما يمي:

 :The Pre-task stageمرحمة ما قبؿ المهمة  -2

د عمى المعمـ بصكرة كبيرة، حيث يتـ فييا إعداد كىي المرحمة التي تسبؽ أداء الميمة، تعتم
 كتصميـ إطاران عامان لمميمة ككيفية تنفيذىا كيتـ فييا:

  )تحديد عنكاف اك مكضكع الميمة )عنكاف الدرس( كيمي ذلؾ القراءة العممية الدقيقة )الدرس
 التي يجب التركيز كالتأكيد عمييا. ميمةد محتكاه، كعناصره الكتحدي

 ك نمط الميمة التي تتناسب مع طبيعة الدرس كمادتو، حيث يمكف تنكيع المياـ انتقاء نكع ا
داخؿ الدرس الكاحد اك جعميا نمطان كاحدان حسب رؤية المعمـ، كطبيعة المادة العممية، كتتعدد 
أنماط المياـ حيث منيا: )ميمة دراسية اك استذكار، ميمة حكارية اك مناقشات، ميمة تطبيقية 

 مرجعية تتضمف الرجكع لمصادر المعمكمات ... الخ(. اك عممية، ميمة
 .جرائية  تحديد األىداؼ الرئيسة مف الميمة بحيث تككف شاممة لمدرس، كمتنكعة كا 
  يقسـ المعمـ المياـ حسب حجـ الدرس، كمكضكعو إما في صكرة ميمة كاحدة رئيسة اك تقسيـ

عدد األىداؼ الخاصة بكؿ منيا الدرس )الميمة الرئيسة( الى مجمكعة مف المياـ الفرعية، كي
كتصاغ المادة العممية في ضكء ذلؾ حيث تككف الميمة إما في صكرة مكقؼ، اك تعريؼ، اك 

 مشكمة، اك سؤاؿ مفتكح النياية اك محدد النياية، اك فقرة قرائية قصيرة مف الدرس ... الخ.
 ء كانت أجيزة عرض، اك تعييف الكسائط التعميمية كاألدكات التي ستساعد في إنجاز المياـ سكا

 مكاد لمعرض، اك أدكات تجارب عممية، ... الخ.
  يتأكد المعمـ مف مناسبة تمؾ المياـ لمستكل الطبلب، كيحدد كيفية تنفيذىا إما في صكرة فردية

 اك في صكرة مجمكعة صغيرة.
 التقكيـ في نياية كؿ ميمة، كيككف في صكرة شفيية اك كتابية، كيتككف مف أسئمة مكضكعية 

اك مقالية ... الخ، لمتأكد مف إنجاز الطالب لمميمة كاستيعاب مادتيا العممية عمى أفضؿ 
 (Huffman & Bray, 1996: 100صكرة. )
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 :During the task stageمرحمة تنفيذ المهمة  -2
أم مجمكعة الخطكات التي تمارس أثناء القياـ بالميمة، كيككف لمطبلب الدكر األساسي 

كيتكقؼ دكر المعمـ عمى التكجيو كتكضيح الغمكض كتشجيع الطبلب كاألكبر في األداء، 
 عمى سرعة اإلنجاز كفييا:

  ،يقكـ المعمـ بإعطاء التعميمات كاإلرشادات لمطبلب عف كيفية تنفيذ الميمة، كاليدؼ منيا
 التمييد ليا، كتييئتيـ ألدائيا.

 أخرل إال بعد االنتياء مف بحيث ال يتـ االنتقاؿ مف ميمة الى  تتكزع المياـ عمى المتعمميف
 التي سبقتيا.

 بكؿ ميمة: تيةتأكيد عمى ميارات التكاصؿ االكيتـ ال

لممعمـ بإنصات كىك يمقي عمييـ عنكاف الميمة كالتعميمات، ككذلؾ األسئمة  يستمع المتعمميف -
 الشفيية كأيضان يستمعكف لمرفقاء اثناء المناقشات كالحكارات.

 ىـ ما تـ استيعابو عف مكضكع الدرس )الميمة الرئيسة(.في كراستيـ أ يمخص المتعمميف -
يكزع المعمـ أكراؽ العمؿ التي تحتكم الميمة فيقرأىا الطبلب قراءة صامتة بصكرة فردية اك  -

 جماعية ثـ تدار الحكارات، كالمناقشات بينيـ.
 بعد ذلؾ يمخص الطبلب المادة العممية التي اكتسبكىا مف خبلؿ الميمة. -
 البداع كتكليد األفكار مف خبلؿ ميارات التكاصؿ العممية.يعزز المعمـ ا -
التنبؤ، ك االستنتاج، ك المبلحظة، ك يركز المعمـ عمى ضركرة االستعارة مف عمميات )التفسير،  -

 كالتفكير( اثناء تنفيذ الميمة.
 يعد المعمـ أنشطة في نياية محؿ الميمة ليتأكد مف استعادة الطبلب مف المادة العممية. -
مف التغذية الراجعة في بيئة التعمـ المباشر اك باالستعانة بنماذج اإلجابات  المتعمـيستفيد  -

كغيرىا مف الكسائؿ فإف لـ تساعد ىذه الكسائؿ الطالب في تعديؿ التعميـ يمجأ لممعمـ 
 لممساعدة.

بعد انتياء المياـ في الدرس يككف قد تـ استيعاب مكضكع الدرس كيناقشيـ المعمـ بيا شفييان  -
 (Pinter, 2006: 615 – 630تابيان. )كك

 :The Post-task stageمرحمة ما بعد المهمة  -4
مف النتائج كاألداء بصكرة عامة لممياـ، كمدل تحقيقيا لؤلىداؼ، كتككف في  دكىي مرحمة التأك

كمنظكراتيـ المستقبمية كرؤيتيـ المتعمميف صكرة )التقكيـ النيائي لكؿ عناصر الدرس، مقترحات 
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ف مكضكع الدرس، تطبيقات ذلؾ في الكاقع كذكر نماذج كأمثمة حياتية، إعداد الخاصة ع
المتعمميف األبحاث كالتقارير، مناقشات كحكارات داخؿ الفصؿ يقكدىا المعمـ، تعزيز أداء 

المتفكقيف كالمتميزيف في تنفيذ المياـ، كاستيعاب المادة العممية، كتشجيع االخريف لبذؿ قصارل 
 (Keorney, 2006: 229 – 259)  القادمةجيدىـ في المياـ 
 

 (:TBLعكامؿ نجاح انمكذج التعمـ المرتكز عمى المهمة )

 تكجد العديد مف العكامؿ المؤثرة في نجاح كتفعيؿ انمكذج التعمـ المرتكز عمى الميمة:

 المعمـ ككضكح تعميماتو كدقتو في إعداد الميمة. -2
حساسو بالمسؤكلية تجاه إت المتعمـ -3 يجابية كا   ماـ الميمة المكمؼ بيا.كا 
 .الميمة مكجية اك غير مكجية، كمدل صعكبتيا  -4
 تكرار الميمة كمدل ما تكفره مف القدرة عمى التفاكض. -5
 تعاكنية(. في مجمكعات صغيرةأك شكؿ كنمط تكزيع المياـ )فردية،  -6
مدل التفاعؿ كاستخداـ أشكاؿ التكاصؿ اثناء أداء الميمة مثؿ )التحدث، االستماع،  -7

 ءة، الكتابة، التمثيؿ اك النمذجة، ... الخ(.القرا
الفركؽ الفردية، فالطبلب يتعاممكف مع الميمة بشكؿ متفاكت كغير متكافئ حسب  -8

 معرفتيـ السابقة.
 التركيز عمى المعنى كالمغة العممية الصحيحة، كتكفير بيئة تعميمية منتجة. -9
 البناء.تقديـ التغذية الراجعة في كقتيا، كتعزيز اإلبداع، كالنقد  -:

 المحتكل العممي كقابميتو لمصياغة في ضكء استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة. -21
تحديد اىداؼ المياـ بكضكح كشمكؿ كتنكع، كأف تككف قابمة لمتطبيؽ كالتقديـ،  -22

 كتقديميا لمطبلب بنكع مف اإلثارة كالتشكيؽ.
 التقكيـ الشامؿ لكافة عناصر الميمة بحيث تتسؽ مع أىدافيا. -23
 بعد انتياء المياـ كأثنائيا. دعيـ كالثناء مف المعمـ لممتعمميفتعزيز كالتشجيع كالتال -24
استخداـ أنكاع متعددة مف األنشطة سكاء المرتبطة بالدرس، اك اإلجرائية، باإلضافة  -25

 (43 – 27: 3121)السيد،  لبلستعانة بالكسائط التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ.
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 :(TBL)لتعمـ المرتكز عمى المهمة استراتيجية ادكر المعمـ في 

إثارة دافعية المتعمميف مف خبلؿ إدراكيـ لمكيفية التي يجب أف يتعممكا بيا، كتحديد  -2
القكاعد كاإلجراءات البلزمة لتنفيذ المياـ بصكرة مرنة تمقائية، كالسماح ليـ بطرح األسئمة 

 الخطأ. دفعيـ لمعمؿ معتمديف عمى مبدأ المحاكلة ك تالتي تثير تفكيرىـ ك 
مساعدة المتعمميف أثناء التعمـ، كنقصد بيذه المساعدة ىك إمدادىـ بالقدر األدنى مف  -3

تاحة  اإلرشادات التي يحتاجكنيا مف أجؿ معرفة كيفية أداء شيء ما بأسمكبيـ الخاص، كا 
الفرصة ليـ الكتشاؼ جكانب المعرفة بأنفسيـ، كاستخداـ جميع المصادر المتاحة بما 

إللكتركنية، حينيا سيتمكنكا مف تكظيؼ ىذه المعارؼ كالميارات المرتبطة فييا المصادر ا
 (Murphy, 2005: 62) بيا في المجاالت العممية األخرل.

أف يقدـ مياـ تعمـ حقيقية؛ ليستطيع الخركج عف األسمكب التقميدم الذم يدكر حكؿ فكرة  -4
ر المعمـ لجميع المشاكؿ )ماذا أعمـ؟( كالتركيز عمى )لماذا / ككيؼ أعمـ؟(، حينيا سينظ

التي قد تكاجيو عمى أنيا فرص تحدم تساعده عمى التطكر، كسيستفيد منيا في بناء 
كتطكير مياـ تعمـ ثرية ينتقؿ خبلليا المتعمميف مف مرحمة المعرفة في مستكياتيا الدنيا 

 إلى مرحمة بناء المعرفة كابتكارىا.
متكافرة بكفاية، كالعمؿ عمى تنظيميا كترتيبيا تكجيو الطمبة إلى استخداـ الطرائؽ كالمكاد ال -5

 بشكؿ ال يعيؽ حركة المعمـ كالطمبة داخؿ غرفة الصؼ.
             تنمية الركح االنتقادية، كالكعي االجتماعي كالشعكر بالمصمحة العامة. -6

(Winnips ., 2005:23   )                                                     
 :(TBL)استراتيجية التعمـ المرتكز عمى المهمة مـ في دكر المتع

يناقش كيحاكر كيضع فرضيات، كيستقصي، كيأخذ كجيات النظر المختمفة، بدال مف اف  - أ
مف عممية التعمـ في الدركس  ًارئيسي ًايسمع كيقرأ كيقكـ باألعماؿ الركتينية، اذ انو يشكؿ جزء

 القائمة عمى الميمة.

دكران  اصؿ معيا بفاعمية ككفاءة، اذ يؤدمكيصؿ إلييا، كيتك يبحث عف مصادر المعرفة،  - ب
 ((Murphy, 2005: 63 قياديان في عممية تعميمو.

لمعارؼ كالميارات كاالتجاىات ؼ اكظي، ك في الخبرات التعممية غير الرسمية يشارؾ -ج 
 . التي اكتسبيا في مكاقؼ تعممية كحياتية جديدة
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     (Barathiraja. & Baskaran ,2010:240-245)                               

 ككتابة األنمكذج تنفيذ عند المعمـ كدكر المتعمـ دكر االعتبار بعيف األخذ يتـ تقديمو تـ مما  
المعارؼ كالميارات كاالتجاىات  يكظفف  البحث عينة الطالبات جعؿ مف فضبل التدريسية الخطط

 يسيـ مما فضبل عف البحث عف مصادر المعرفة دةالتي اكتسبكىا في مكاقؼ تعممية كحياتية جدي
    TBLانمكذج أىداؼ تحقيؽ في

 :Achievement التحصيؿ :ثالثا
 كالذم المتعمـ بو يقـك الذم العقمي لمنشاط الميمة الجكانب أحد الدراسي التحصيؿ ييعدُّ 

مف  بالعديد ثيقان ك  ارتباطان  الدراسي التحصيؿ مفيـك كيرتبط الدراسي، التفكؽ في جميان  أثره يظير
 تقكيـ كيعد , األكاديػمي كاإلنجػاز ، األكاديمي كالتعميـ ، األكاديمي التحصيؿ أىميا مصطمحات

 عمؿ كأكلكيات أساسيات أبرز مف الدراسي تحصيمو في متمثبل المعرفية الناحية مف المتعمـ
 كالكيفي، الكمي انبييابج التعميمية المؤسسات فعالية معرفة طريقو عف يتـ حيث التعميمي، النظاـ
 عمى يعمؿ كما المتعمـ، عند األىداؼ تحقيؽ مدل لتقدير المعمـ يستخدمو مستمر عمؿ فيك

 التخطيط عممية في التحصيؿ نتائج استخداـ عمى كالتعميمية التربكية المؤسسات مساعدة
    شركط.كال كاألسباب العكامؿ مف مجمكعة حدكثو في يدخؿ معقدة عممية فالتحصيؿ كالتقدير،

 (31: 2005 ظاىر، )

 :الدراسي التحصيؿ أهداؼ

 :الى الدراسي التحصيؿ نتائج تيدؼ

 .كالتعميمية التربكية المنظكمة في عمييا متفؽ سمككية أنماطا المتعمـ إكساب  -2
 عمى التعرؼ مف المعمـ يتمكف التحصيؿ نتائج فمف تعزيزىا، الكاجب االستجابات تحديد -3

 سير كتعيؽ تعترضو التي الصعكبات ككذا عمييما تحصؿ الذم كالتقدـ التحسينات
 متعمميو إقباؿ مف يزيد مما لذلؾ المناسبة الحمكؿ اختيار إلى كتدفعو المعمكمات، كصكؿ
 .لمتعمـ كمحبب محفز عنصر بذلؾ كيككف التعمـ، عمى

 يعد الدراسي فالتحصيؿ أداءاتيـ، اختبلؼ عف ؤكلةالمس المتعمـ نمك خصائص مراعاة  -4
 كما المعرفي، التعمـ عممية حصكؿ مدل عمى التعرؼ مف يمكننا الذم الرئيس درالمص
 .أدائيـ حكؿ تقديرات كتقديـ المتعمميف تصنيؼ في نتائجو عمى يعتمد
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 استعصت التي كاألشياء المتعمـ منيا تمكف التي األمكر كتقدير التعمـ سير متابعة  -5
 إعادة مف المتعمميف كحتى التربكية ةكاإلدار  المعمـ لتساعد كىذا إدراكيا، عميو كصعب

 كفيميا، إدراكيا عف مكفالمتعم عجز التي األمكر عند كالكقكؼ الدركس سير خطة بناء
 بعيف اخذيف نمكىـ بخصائص ترتبط كالتي التعميمية األىداؼ صكغ إعادة كبالتالي
 تقكيـ ؿخبل مف عمييا الحصكؿ يمكف األمكر ىذه كؿ كميكليـ كمعارفيـ قدراتيـ االعتبار
 .المتعمميف أداءات

 إجراء بعد كالدرجات النقاط إعطاء أف حيث المتعمـ، تحفيز كزيادة لمتعمـ الدافعية زيادة -6
 التعزيز بسيككلكجية يرتبط أدائيـ عمى السمبي أك االيجابي فالتعميؽ االمتحاف

 ( ,2007 :84محمكد)
 الذم كالدراسة التخصص نكع كتعيف أخرل، مرحمة الى النتقالو المتعمـ نتيجة تحديد -7

 (89: :311صادؽ، ( ألخرل. مرحمة مف الييا سينتقؿ
 

 :الدراسي التحصيؿ شركط
 :منيا الشركط مف العديد عمى الدراسي التحصيؿ تحسيف يعتمد

 الذم كالتكرار معينة، خبرة لتعمـ التكرار إلى يحتاج المتعمـ أف المعركؼ مف :التكرار  -1
 كيؤدم األعمى، اآللي التكرار كليس الكماؿ إلى لمؤدما المكجو التكرار ىك ىنا نقصده
 بطريقة المطمكب باألداء يقـك أف المتعمـ يستطيع بحيث ،ئياكارتقا الخبرة نمك إلى التكرار

 . 2004 :44-41) العيسكم، (كدقيقة سريعة بطريقة الكقت نفس كفي آلية

 عمى المتعمـ يبذلو الذم تيالذا النشاط ككذلؾ االنتباه حصر عمى القدرة تتكقؼ :االهتماـ -2
 عنده االىتماـ كتكفر اإلرادم الجيد بذؿ يستمـز االنتباه حصر إف يدرس، بما اىتمامو مدل
 فما معيف، تنظيـ في عناصرىا كتستقر يتعمميا التي بالمعمكمات االحتفاظ يستطيع حتى
 ,خطأ تذكرهن سكؼ خطأ األمر بادئ الحظناه الذم كالشيء بو نيتـ ال ما غالبا ىك ننساه
 المعمـ تعترض التي الصعكبات مف االىتماـ ىذا استمرار كضماف المتعمـ اىتماـ إثارة إف
 المتعمـ نشاط المعمـ استثمر لك المشكمة ىذه عمى التغمب كيمكف الصؼ، غرفة في

 .األذىاف كحشك بالتمقيف اىتمامو مف أكثر كالتساؤؿ االستكشاؼ بطريقة كاىتـ اإليجابي

 نتائج بينت كاحد يـك في أكثر أك مادتيف دراسة حالة في :المكاد كتنكع حةالرا فترات  -3
 فالمتعمـ بيا كاالحتفاظ تثبيتيا أجؿ مف مادة كؿ دراسة عقب الراحة فترة أىمية التجارب
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 التشابو زاد فكمما كالشكؿ، المحتكل المعنى في مختمفتيف مادتيف اختيار يراعي أف ينبغي
 إحداىما طمس أم تداخميما، درجة زادت كمما متعاقبة بطريقة المدركستيف المادتيف بيف

 عرضة أقؿ أصبحت كبالتالي بينيما التداخؿ درجة قمت المادتاف اختمفت ككمما لؤلخرل،
 (54 – 53: 3115لمنسياف. )المميجي، 

 الجزئية، الطريقة مف أفضؿ الكمية الطريقة أف التجارب أثبتت لقد :كالجزئية الكمية الطريقة -4
 متسمسبل تعممو المراد المكضكع كاف فكمما كقصيرة، سيمة تعمميا المراد المادة تككف فحي

 يككف طبيعية كحدة يككف الذم فالمكضكع الكمية، بالطريقة تعممو سيؿ كمما منطقيا تسمسبل
. بينيا رابطة ال أجزاء مف المككنة المكضكعات عف الكمية بالطريقة تعممو في أسيؿ

 (.3:8 – 3:4: 3115 محمد،)

 مف يبدكا ما كعبلج معرفة مف حصمو ما المتعمـ يسترجع كفيو :الذاتي التسميع مبدأ -5
 .التحصيؿ في الضعؼ مكاطف

 أفضؿ كالتكجيو اإلرشاد أساس عمى القائـ التحصيؿ أف فيو مما ال شؾ :كالتكجيه اإلرشاد  -6
 حدكث إلى ؤدمي فاإلرشاد المعمـ، إرشادات مف المتعمـ منو يستفيد ال الذم التحصيؿ مف

 يراعي أف كينبغي إرشاد، دكف التعمـ كاف لك مما أقصر زمنية مدة كفي أقؿ بمجيكد التعمـ
 :يأتي ما فيو

 .باإلحباط ال بالتشجيع المتعمـ يشعر بحيث ,سمبية ال إيجابية صبغة ذات اإلرشاد تككف أف  -

 اإلرشادات تككف كأف ,التعمـ عممية مف األكلى المراحؿ في مكجية اإلرشادات تككف أف  -
 .متدرجة

 . المتعمـ خبرة في تثبت ال حتى األخطاء تصحيح في اإلسراع ينبغي - 

 (55 – 52: 3115)العيسكم،                                                      

 :   Lif skillsتية الحيا مهاراتال :رابعان 
 مكضكع، أك مجاؿ ليست بأنيا يةالحيات الميارات (UNESCO) اليكنسكك منظمة أكضحت 

 الفردية التنمية عممية في الميمة كالميارات كالقيـ كالمكاقؼ كالمعارؼ التطبيقات تشمؿ كلكف
Individual Development الحياة مدل كالتعمـLifelong Learning  ,  يستخدـ ما ككثيرا 

 Life Skills-Based Education المصطمحيف ىذيف مع الحياتية الميارات مصطمح
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 المكاضيع أك المحتكل في فقط يكمف بينيما كالفرؽ ،Skills-Based Health Educationك
 كالمكاطنة اإلنساف كحقكؽ السبلـ أجؿ مف التربية عمى يركز األكؿ فالمصطمح ,تغطيتيا تـ التي

 عمى يركزف الثاني المصطمح أما الصحية، ككذلؾ األخرل االجتماعية كالقضايا كالتعميـ
 كأساليب كالميارات كالسمكؾ لممعرفة األساسية التطبيقات عمى منيما كبل كيشمؿ ."لصحةا"

 International Bureau لمتعميـ الدكلي المكتب أما ((UNESCO,2001: 51-52  .التعمـ
of Education (IBE) كميارات الشخصية إدارة ميارات بأنيا" الحياتية الميارات الى فيشير 

 .(Singh , 2004: 5) .مستقؿ أساس عمى ناسبم ألداء اجتماعية

  : الحياتية المهارات تعميـ أهداؼ
 في منيا يستفيد كيؼ كىك لممتعمـ األبعد الغايات لتحقيؽ كسيمة الحياتية الميارات تعميـ يعد
 التي العاـ التعميـ مراحؿ عمى الغالب في يعتمد لمحياة المتعمـ أعداد كألف كالخاصة العامة حياتو
 المراحؿ بقية عف لمتعمـ كمستعدا قاببل تجعمو التي المختمفة الخصائص مف ليا لما , بيا يمر

 تناكليا أىداؼ المرحمة ىذه في الحياتية الميارات عمى المبني التعميـ كاف لذلؾ المتقدمة العمرية
 في الحياتية الميارات تعميـ أىداؼ(  2017،حماد )ابك كالباحثيف كلخص التربكييف مف العديد
 :رئيسة محاكر اربعة

 . المختمفة الحياة متغيرات مع بنجاح التعامؿ عمى بقدرتو المتعمـ ثقافة تنمية .2
 . كعالمية محمية -بيئية ميارات مف الحياتية المشكبلت حؿ عمى المتعمـ قدرة تنمية .3
  . اآلخر مع كالتكاصؿ األجتماعي التفاعؿ عمى المتعمـ قدرة تنمية .4
 .العممي كالتفكير المنطقي األستدالؿ ىعم المتعمـ قدرة تنمية .5

 (37  -36: 3128)أبك حماد،                                             
 :الحياتية المهارات خصائص

 : ياخصائص كمف المحيط المجتمع مع كتكافؽ ستقبلليةاب لمعيش أىمية الحياتية الميارات تمثؿ

 الحتياجات المتعمـ إشباع بأساليب المرتبطة اديةالم كغير المادية الجكانب كؿ كتشمؿ تتنكع -2
 .كتطكيرىا الحياة مع تفاعمو كمتطمبات

 فحاجة األخرل زمنية فترة مف كتختمؼ تقدمة درجة لطبيعة تبعان  ألخر مجتمع مف تختمؼ -3
تاريخيا اإلنساني. )عبد  تسجيؿ بأىمية شعر عندما ظيرت كالكتابة لمقراءة البدائي اإلنساف
 ( :2 – 27: :311الكريـ، 
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 بيف التبادلية العبلقة طبيعة عمى كتعتمد كالمكاف لمزماف كفقان  كتختمؼ كالزماف بالمكاف تتأثر -4
 (25:  3112) عمراف كآخركف ، األخر في منيما كؿ تأثير كدرجة كالمجتمع المتعمـ

 سمككي اآلخر كالجزء فسيكلكجي منيا جزء الحياتية الميارات أف -5
 فميارات , المتعمـ عمر بأختبلؼ تختمؼك  الكفاءة بقدر كالفعؿ فةالمعر  بيف تجمع نمائيةا  -6

 تعمميا أساليب عف تختمؼ األبتدائية عمر في الميارة كتعميـ الكبير عف تختمؼ الصغير
 (38 – 37: 3128)أبك حماد:   الجامعة. طمبة عند
 

  :الحياتية المهارات تصنيؼ
 لحاجات تبعا تحديدىا يتـ كانما ليا مكحد يؼتصن ىناؾ كليس الحياتية الميارات تصنيفات تتعدد
 :التصنيفات ىذه كمف كتطمعاتو المتعمـ

 مع التعامؿ األخطار، كتجنب اآلخريف، مع التفاعؿ :كتشمؿ ,(Prince,1995) تصنيؼ1-  
 إدارة ,صحية عادات ممارسة ,السميمة التغذية ,كظيفة عمى الحصكؿ ,االجتماعية الخدمات
 (Prince,1995:173) .يبلؾاالست ترشيد ,األمكاؿ

 صحية، كميارات غذائية كميارات بيئية، ميارات :تشمؿ 1999) كخالد، )خميؿ تصنيؼ  -3
   68    )   :1999كخالد ، )خميؿ .يدكية كميارات كقائية، كميارات

 :(World Health Organization WHO,1999) العالمية الصحة منظمة تصنيؼ  -4 

 القرار، كاتخاذ المشكبلت حؿ ميارة :تشمؿ أساسية ميارات خمس إلى ةالحياتي الميارات صنفت 
 كمكاجية االنفعاالت إدارة ميارة كالناقد، اإلبداعي التفكير ميارة ؼ،كالتعاط الذاتي الكعي ميارة

 (WHO,1999:1-3)  .اآلخريف مع التكاصيؿ ميارات الضغكط،

 فمقد الحياتية، الميارات لمجاالت ةشمكلي التصنيفات أكثر مف ( يعد3113تصنيؼ )مازف،  -5
 :التالي النحك عمى كىي العالميػة، كالتكنكلكجيػة العممية التطكرات ضكء في لمميارات تصنيفان  أكرد

 كالمناخ، الطقس تكنكلكجيا ميػارات كالمكاصبلت، النقؿ ميارات المعمكمات، مع التعامؿ ميارات
 تكنكلكجيا كميارات الزراعي، اإلنتػاج تكنكلكجيػا ميػارات االجتماعي، العمؿ تكنكلكجيا ميارات

 (475 – 452: 3113الصحة. )مازف، 

 األساسية الحياتية الميارات صنؼ 2004) كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، (تصنيؼ -6
 كعي ميارات الميارات، كىذه منيا لكؿ الفرعية الميارات مف كعددا أساسية ميارات عشرة إلى
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 االتصاؿ ميارات المشكبلت، حؿ ميارات القرار، اتخاذ ميارات التعاطؼ ميارات الذات
 النقدم، التفكير ميارات الخبلؽ، اإلبداعي التفكير األشخاص، بيف العبلقة ميارات كالتكاصؿ،

 .الضغكط مع التعامؿ ميارات العكاطؼ، مع التعامؿ ميارات

 (:6 3115، الفمسطينية التربية كالتعميـ العالي كزارة)                                       

 الحسابية، العمميات كميارات االتصاؿ، ميارات :كتشمؿ 2007) الديف، )سعد تصنيؼ -6
 كميارات االستيبلكي، الكعي كميارات االجتماعي، الكعي كميارات الذات، تحقيؽ كميارات
 (69: 3118ديف،ال سعد (      لمكظيفة االستعداد كميارات العممي، الكعي

 صنؼ الميارات الحياتية الى : (:3116تصنيؼ )اليكنيػػسيؼ،  -8 

  ميػارات التكاصؿ كالعبلقات بيف األشخاص، كتشمؿ: ميارات التكاصؿ الخاصة بالعبلقات
بيف األشخاص، ميارات التفاكض كالرفض، ميارات تفيـ اآلخر كالتعاطؼ معو، ميارات 

 عكة لكسب التأييدالتعاكف كعمؿ فريػؽ، ميارات الد

   ميارات صنع القرار كالتفكير الناقد، كتػشمؿ: ميػارات صػنع القرار كحؿ المشكبلت، ميارات
 التفكير الناقد،

   دارة الذات، كتشمؿ: ميارات لزيادة المركز الباطني لمسيطرة، ميارات إدارة ميارات التعامؿ كا 
 (55: 3116ؼ، )يكنيػػسي المشاعر، ميارات إدارة التعامؿ مع الضغكط.

 Wisconsin) كسككنسف بكاليػة العػاـ التعمػيـ بقػسـ كالمينػي التقنػي التعمػيـ فريػؽ تصنيؼ -:
Department,2006) إلى الحياتية الميارات تصنيؼ تـ: 

 االتػصاؿ الشخػصي، االتصاؿ الكتابة، االتصاؿ، ميارات :كتشمؿ أساسية، حياتية ميارات 
 .القراءة الرسمي،

 المعمكمات عف البحث كالتقنية، العمـ المشكمة، حؿ ميارات :كتشمؿ تحميمية، حياتية ميارات. 

 المينة، تطكير ميارات المكاطنة، النزاع، إدارة ميارات :كتشمؿ )الفعالة( التأثيرية الميارات 
  .الذات فيـ ميارات الكقت، تنظيـ ميارات التغير، تحمؿ ميارات الدراسة، ميارات

 (Wisconsin Department,2006: 5) 
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 : الى الحياتية الميارات ( يصنؼ3128تصنيؼ )أبك حماد،  -21

 بالنفس كاألعتزاز الثقة ,النفسية الصبلبة, النفسية بالمركنة تتمثؿ : الشخصية الميارات , 
 أتخاذ , الشخصية عمى السيطرة , الذاتي التنظيـ, التككيدم السمكؾ , الذاتية الكفاءة
 . القرارات

 كالمساندة الدعـ ,األجتماعي التكيؼ , األجتماعي بالتكاصؿ تتمثؿ : جتماعيةاال ترااالمي 
 القيادة , األجتماعية الكفاءة, األجتماعي الضبط , األجتماعية المسؤكلية , األجتماعية

 . الناجحة

 عيكاألبدا األبتكارم التفكير , األنفعالي الذكاء , المتعدد بالذكاء تتمثؿ : المعرفية الميارات 
 (3 – 35: 3128مشكبلت. )أبك حماد، ال حؿ , الناقد التفكير, التأممي التفكير ,

 إلى يعكد كىذا الحياتية لمميارات محددة قائمة أك كاحد تصنيؼ كجكد عدـ يتبيف تقديمو تـ مما
 عند لذلؾ , بدراستو تقـك الذم لممكضكع تبعا مؤسسة كؿ كىدؼ باحث كؿ دراسة مجاؿ اختبلؼ

 في الكاردة الميارات بالحسباف األخذ يتـ البحث ىذا في الحياتية الميارات سمقيا عدادا
 تستفيد كيؼ ذلؾ كيعني الكيمياء دراسة مجاؿ مع منيا مايتبلئـ كاختيار أعبله التصنيفات
 مف فضبل الكيمياء مادة دراسة نتيجة كالخاصة العامة حياتيا في الميارة أكتساب مف الطالبات
 الحياتية بالميارات قائمة عدادا سيتـذ إ المتكسطة بالمرحمة المتمثمة لعمريةا المرحمة مراعاة

 آرائيـ بداءال تدريسيا كطرائؽ بالكيمياء المختصيف المحكميف مف مجمكعة عمى كتعرض
 . المتكسطة لممرحمة الكيمياء لطمبة الضركرية ذات الطابع العممي  الحياتية بالميارات

 :Self – Regulated Learning (SRL) يان ذات المنظـ التعمـ :ًخامسا
 مستقؿ متعمـ منيػا التعمـ مف النمط ىذا تصؼ مصطمحات عدة التربكية األدبيات في كردت  

Independent Learner)، (استراتيجي متعمـ Strategic Learner)، (ذاتيان  منظـ متعمـ  
(Self-Regulated Learner),  المتعمـ فييا يقـك التي لعمميةا إلى ذاتيا المنظـ التعمـ كيشير 

 ، لمتعمـ خططو كضعك  أىدافو تحقيؽ نحك منظـ بشكؿ كعكاطفو كسمككياتو معارفو بتنشيط
 (Cheng,2011:2) .تعممو نتائج تقكيـك  ،تعممو عمميات مراقبةك  التعميمية، استراتيجياتو اختيارك 
       الدراسي التحصيؿ تكز عميوكمحكرا ير ,التعمـ في ميمان  عامبلن  يعد ذاتيان  المنظـ التعمـف 

            .(Patrick & Middleton, 2002 :27)                                      
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  :الذاتي التنظيـ خصائص

 :خصائص بعدة يتميز لمتعمـ الذاتي التنظيـ اف ,2013, )كاخركف رزكقي) أكضح

 كىذه ذاتيان، المنظـ التعمـ يجياتالسترات المتعمميف استخداـ تتضمف :سمككيػػػة:  الك أ
 كالمعمكمات المعارؼ اكتساب بيدؼ كفالمتعمم بيا يقـك سمككيات ذاتيا حد في االستراتيجيات

 .األكاديػمي كالعػػكف المعمكمات، عف البحث الكقت، كتنظيـ إدارة مثؿ كالميارات
 

 اعتقادات كتغيير التعمـ، عمى وكقدرت الذاتية، لفعاليتو المتعمـ إدراؾ كتتضمف :دافعيػػة  -ثانيػا
 .كالفشؿ النجاح نحك كاالتجاه االختبار، كقمؽ اليدؼ، نحك كالتكجو الدافعية،

 .فعالػػػة التعمـ أنشطة جعؿت التي المعرفيػة الميارات كتنشيط المعرفة كتتضمف :معرفيػػة  -ثالثا
 البلزمة األنشطة اختيار كذلؾك  بأنفسيـ، األىداؼ باختيار الطبلب قياـ كتتضمف :الحريػػة :رابعا

دارة التخطيط حرية ليـ تترؾ كما األىداؼ، ىذه لتحقيؽ  .تعمميـ كمصادر كقتيـ كا 
 لمنجاح، قدراتيـ تدفع صعبة أىداؼ بكضع المتعمميف قياـ تتضمف حيث :التحدم - خامسا
 .قدراتيـ في نقصان  كليس مؤقت، فشؿ أنو عمى الفشؿ كيركف
 تعمميـ أثناء البعض بعضيـ مع ذاتيان  المنظميف المتعمميف تعاكف مفتتض :التعػػاكف -  سادسا
  .كالزمبلء المعمميف مف المساعدة كطمب كالمثابرة، التشجيع بغرض

 (286 – 283: 3124)رزكقي كآخركف،                                            

 -:ذاتيان  المنظميف خصائػػص
 : تياال النحك عمى ذاتيا يفالمنظم يفمتعمملا ( سمات3128حدد )أبك حماد،    

 . عمميـ عمى دائما كيؤكدكف يخططكف -1
 . معالجتيـك  بتفكيرىـ فعياك   -2
 . تعمميـ عممية في نشيطكف مشارككف ,أىدافيـ، تحقيؽ أجؿ مف مثابريف  -3
 . أىدافيـ تنجز التي المعرفية األستراتيجيات بأختيار فعياك  -4
 جسميةك  نفسيةك  أجتماعية سمطة عندىـ، ك آلخريفا مع كالتفاىـ التكاصؿ عمىقادريف  -5

 كالمادية. األجتماعية البيئة في الضبط في سمطة ، كغير ذلؾ ، فضبل عف جماليةك 
 (583 – 582: 3128)أبك حماد،                                                 
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 كعي عمى أنوب كخصائصو ذاتيان، المنظـ المتعمـ سمات  كصؼ يمكف السابؽ العرض مف
 بعد يمؿُّ  ال كمثابر ,التعمـ عممية في تقدمو لمدل كسمككية ذاتية كمراقبة تعممو، كخبرات بأىداؼ
، مشارؾه   أنو مف فضبل ,البيئية الظركؼ تغير عمى القدرة كعنده الفشؿ  عممية في كنشطه  فعاؿه
 .تعّممو

 :كتصنيفاته الذاتي التنظيـ استراتيجيات
 ذاتيان  المنظمة العمميات عمى تركز التي الذاتي التنظيـ استراتيجيات الى حاجة في المتعمميف فإ

 مف كاسعان  مدل يستخدمكف كيؼ يتعممكا أف ينبغي ثـ كمف لممتعمميف، األكاديمي باألداء كتتنبأ
 معالجة تنظـ االستراتيجيات فبعض .الدراسة حجرة داخؿ مستقؿو  بشكؿ االستراتيجيات
 تؤدم كبعضيا كالكجداف، كالدافعية الكقت إدارة في أخرل ستراتيجياتا تساعد بينما المعمكمات،

 كبعض المبلحظات، أخذ مثؿ خارجية استراتيجيات تعد كبعضيا ،Mentally عقمي بشكؿ
 عمى لممتعمميف كمشجعة مكجية، بعضيا تعد بينما كالمياـ، بالمكاقؼ محددة تككف االستراتيجيات

 التعمـ، الستراتيجيات تصنيفات عدة ظيرتك  (378:377، 3118)جمجؿ، .كالدراسة االكتشاؼ
عمى النحك  يايمكف تكضيح ذاتيان، المنظـ لمتعمـ اتاستراتيجي (Zimmerman, 1996) حدد فقد

 اآلتي :

 لجكدة المتعمـ مف النابعة التقكيمات عمى تدؿ التي العبارات : كىك استراتيجية التقكيـ الذاتي. 2
  .كجو خير عمى أديتو أنني مف لمتأكد عممي؛ أراجع :مثؿ تقدمو، أك عممو

 كالكاضحة المتعمـ مف النابعة التنظيـ إعادة عمى تدؿ التي العبارات كىي : التنظيـ كالتحكيؿ. 3
 الكتابة في البدء قبؿ سأكتبو لمػا تصكران  أضع :مثؿ ، التعمـ لتحسيف التعميمية لممكاد المستترة أك

 أك التعميمية لؤلىداؼ المتعمـ كضع تكضح التي لعباراتا كىي:  كضع االهداؼ كالتخطيط. 4
تماـ الكقت كتخطيط ، الفرعية األىداؼ  أبدأ  :مثؿ ، األىداؼ بيذه المرتبطة األنشطة كا 
 . لتقدمي معدالن  كأضع ، بأسبكعيف االمتحاف قبؿ االستذكار

 عمى ليحصؿ ـالمتعم مف النابعة المجيكدات تكضح التي العبارات :  كىيطمب المعمكمات. 5
 كتابة في البدء قبؿ : مثؿ الكاجب، عمؿ عند االجتماعية غير المصادر مف بالميمة المعمكمات

 .البحث بمكضكع متعمقة كافية معمكمات عمى ألحصؿ أذىب البحث
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 أك األحداث لتدكيف المتعمـ جيكد تكضح التي العبارات : كىيحفظ السجالت كالمراقبة. 6
 لمكممات بقائمة كأحتفظ الفصؿ، في تجرم التي المناقشات عف كظاتممح أدكف : مثؿ النتائج،

 .فييا أخطأت التي

 الطبيعي المكقؼ تنظيـ أك الختيار المتعمـ جيكد تكضح التي العبارات : كىيالتركيب البيئي. 7
 أستطيع كي الراديك أغمقت أك يشتتني شيء أم عف نفسي أعزؿ  :مثؿ أسيؿ، التعمـ ليجعؿ
 أفعمو فيما التركيز

 أك النجاح عمى لممكافأة تخيمو أك المتعمـ تنظيـ تكضح التي العبارات : كىي مكافاة الذات. 8
 نفسي        يمتع شيء لعمؿ سأذىب االختبار عمى جيدان  أجبت إذا  :مثؿ الفشؿ، عمى العقاب

 خبلؿ مف المادة لحفظ المتعمـ جيكد تكضح التي العبارات : كىيالحفظ كاالستظهار. 9
 حتى المعادلة كتابة أكرر الكيمياء الختبار االستعداد عند :مثؿ المستترة، أك الظاىرة ممارسةال

 أحفظيا

 مف المساعدة لطمب المتعمـ جيكد تكضح التي العبارات : كىيطمب المساعدة االجتماعية. :
 مسألة حؿ في صعكبة كاجيت إذا :مثؿ ،(11) كالكبار ،(10) كالمعمميف ،(9) األقراف

 زميمي مف المساعدة أطمب اضياتالري

 االختبارات قراءة إلعادة المتعمـ جيكد تكضح التي العبارات :  كىيمراجعة السجالت. 21
 .(14) الكتب أك ،(13) كالممحكظات المذكرات أك ،(12)

 أك المعمميف خبلؿ مف يحدث الذم المتعمـ سمكؾ تكضح التي العبارات :  كىيأخرل. 22
 .المعمػػـ يقكلو ما أفعؿ أنا :مثؿ الكاضحة، غير الشفكية ستجاباتاال جميع أك الكالديف

                                    ( Zimmerman.& Ringle,1996:485-493 ) 

            تصنيؼ ىك انتشاران  كأكسعيا ذاتيان، المنظـ التعمـ الستراتيجيات التصنيفات أكثر كمف
  (Pintrich& etal. ,1999) معرفية، كراء كما معرفيػػة، استراتيجيات يتضمف مكالذ 

 :التالي النحك عمى استعراضيا يمكف المكارد، إدارة كاستراتيجيات

 كتذكر كفيـ، تعمـ، في كفالمتعمم يستخدميا استراتيجيات كىي :المعرفيػػة االستراتيجيات - :أكالن 
 كالتي تعقيدان  األكثر المياـ أك (ئـكالقكا كالكممات، المعمكمات، استدعاء مثؿ) الدراسية، المادة
 (Pintrich& et al, 1999:459-470) النص مف جزء فيـ مثؿ) المعمكمات فيـ تتطمب
 استخداـ تتضمف حيث كمعرفتيـ تعمميـ ضبط عمى المتعمميف تساعد االستراتيجيات ىذه كمثؿ
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 عمى يساعد كالذم التذكر بمياـ الخاصة المعمكمات تشفير عمى ليساعدىـ الحسي التصكر
 الرياضية، لؤلنشطة ذىنية صكر تككيف مثؿ) لبلستراتيجية الصحيح التطبيؽ (تصكر عرض

 في كفالمتعمم يستخدميا أف يمكف التي االستراتيجيات كمف 178):2009)السيد، .كاألكاديػمية
 :منيا لكؿ تكضيحا اتيي كفيما) .الناقػػد كالتفكير كالتنظيـ، كاإلتقاف، )التكرار، التذكر مياـ

 يتـ لكي العبارات كتسميع سرد التكرار استراتيجيات كتتضمف :التكػػرار استراتيجيات (1)
 التسميع استراتيجية كتشير النص، قراءة عند مرتفع بصكت الكممات قراءة إعادة أك تعمميا
 مدة بيا االحتفاظ يتـ حتى مرات عدة التعمـ مكضكع العممية لممادة المتعمميف ترديد الى

 المعمكمات المتعممكف يتناكؿ أف ينبغي التعمـ يحدث فمكي المدة، قصيرة الذاكرة في طكيمة
 التشفير عممية في تستخدـ التي كاالستراتيجيات السابقة، بالمعمكمات يربطكىا كأف الجديدة،
 في المعمكمات االستراتيجيات ىذه كتنشط ,كالتسميع السرد إعادة استراتيجيات عمييا يطمؽ
 عمى كتؤثر المفتاحية، الكممات كتمخيص مبلحظاتو، قراءة بكاسطة لممتعمـ ةالعامم الذاكرة
 يمكف التػي اإلجراءات مف مجمكعة كىناؾ  ,المعرفػػة بتحصيؿ المتعمقة كالعمميات االنتباه
 : التسميع استراتيجية عممية في إتباعيا

 .األساسية األفكار تحت خطكط كضع  -أ 
 الكممات حكؿ دائرة كضع التعريفات، عمى مةعبل كضع :كتتضمف اليامػش، مذكرات- ب

 ,كاألسباب األساسية األفكار ترقيـ ,الميمة األفكار تبلصؽ نجـك كضع ,يعرفيا ال التي
 نكاحي مبلحظة ,الممخص تعبيرات عمى عبلمات كضع ,المربكة الفقرات مبلحظة
 . االختبلؼ أك التشابو

 :ىمػػا نكعيػػف تتضمف التسميع استراتيجية أف

 منخفض، أك مرتفع بصكت نتذكرىا أف نريد التي المعمكمات تكرار كيعني :الصػـ تسميعال 
 .البسيطة المعمكمات تذكر :مثؿ البسيطة األشياء مع االستراتيجية ىذه كتستخدـ

 معقدة معمكمات ىناؾ تككف عندما االستراتيجية ىذه كتستخدـ :المركب أك المعقد التسميع 
 المفاىيـ أك األفكار أك العناصر جميع تذكر :مثؿ الصـ، يعالتسم خبلؿ مف تذكرىا يصعب
                          .        قراءتو بعد كتاب أك ما مكضكع في كردت التي الرئيسية

 178):2009)السيد،                                        
 كالمقارنة، التشابو، كايجاد كالتمخيص، ، الصكغ إعادة تتضمف : اإلتقػػاف استراتيجيات (2)

 المتعمـ بأسمكب كصكغيا المادة تمخيص تتضمف االستراتيجية كىذه , المبلحظات كأخذ
 في األفكار كتكضيح ، المتعممة، المادة كتمخيص شرح تتضمف ذلؾ عف فضبل ,الخاص
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 إضافة عممية ىي اإلتقاف كعممية ,عنيا كاألجابة األسئمة كطرح ، أخر لمتعمـ المتعممة المادة
 أسيؿ التشفير تجعؿ كبالتالي ، معنى أكثر تصبح بحيث الجديدة المعمكمات الى تفصيؿ
 لتضفي العقؿ في مكجكدة تصكيرية خططان  تستخدـ االستراتيجيات كىذه ، تحديدان  كأكثر
 (291: :311، السيدالجديدة. ) المعمكمات معنى

 أثناء الفقرة في األساسية الفكرة كانتقاء ، اختصار في تتمثؿ : التنظيػػػـ استراتيجيات (3)
عادة  القراء  فرعية مجمكعات الى تقسيميا أك تصنيفيا أك المصطمحات أك األفكار تجميع كا 

 المكاد معنى زيادة عمى المتعمميف مساعدة األستراتيجية ىذه كتيدؼ ,الذاكرة كمعينات ،
 (::2: 3125رم، شالمتعممة. )م

 عمى السابقة المعرفة تطبيؽ االستراتيجية هىذ تتضمف : الناقػػد التفكير استراتيجيات (4)
 ما كغالبا , التفكير عميقة بطريقة المعمكمات كتقكيـ ، كتحميؿ المشكبلت كحؿ الجديدة المكاقؼ
 يستطيعكف كالنشيطكف كبيرة بدرجة ذاتيان  المنظمكف كالمتعممكف ، الناقد التفكير تطبيقيا يتطمب

 كىذه ، الميمة أداء في فعميان  بدؤكاي أف قبؿ السابقة المعرفة عف لدييـ الذاكرة في يبحثكا أف
 عف المعرفية كراء ما معرفة الى باإلضافة المحتكل معرفة تتضمف أف يمكف السابقة المعرفة
 67:2010) كآخركف، بحيكاالستراتيجية ) الميمة

 

 عمى القدرة) ةالمعرفي كراء ما االستراتيجيات تعد : المعرفيػػة كراء ما االستراتيجيات - :ثانيان 
 التعمـ لمكاقؼ المناسبة االستراتيجيات يختار أف عمى كالقدرة الخاص، المتعمـ تفكير في التفكير
 معرفة تتضمف الفعالة التعمـ باستراتيجيات المتعمـ فمعرفة التعمـ، لعممية أساسيان  مظيران  (المختمفة

 كألم فعالة تككف تعميمية ادةم أم كمع شخصي، بشكؿ فعالية أكثر تككف االستراتيجيات مف أمو 
 المنظمة المعرفية كراء ما االستراتيجيات كتشمؿ  ,االستراتيجيات ىذه تستخدـ أف يػمكف أىداؼ
 كآخركف، بحي)  الذاتي، التقكيـ المراقبة، التخطيط، :كىػي االستراتيجيات مف أنكاع ثبلثة ذاتيا

 تي: اال النحك عمى األنكاع ىذه تكضيح كيتـ68:2010)

 كالمقصكدة الكاعية العقمية اإلجراءات مف مجمكعة" بأنيا تعرؼ :التخطيط تراتيجياتاس (1)
 كىي ."مػػا لميمة بالتخطيط البدء عند كفالمتعمم يبدييا كالتي دقيؽ بشكؿ كالمنظمة
 يتـ خطط أك ، لممذاكرة جداكؿ ككضع ، لمتعمـ المرحمية األىداؼ بتحديد تتعمؽ استراتيجية
 أك شيرية أك أسبكعية أك يكمية تككف قد الخطط كىذه ، محددة عممية مادة دراسة بمكجبيا
 ,بتنفيذىػػا المتعمـ يمتـز ذلؾ كرغـ ، مكتكبة غير أك مكتكبة الخطط تككف كقد ، سنكية

 استراتيجيات يطبقكف ، كمتى؟ أيف؟، يقرركا أف عمى المتعمميف التخطيط استراتيجية كتساعد
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 ، التمخيص كعمميات ، األساسية كالمصطمحات المفاىيـ حديدكت ، التكرار مثؿ محددة معرفية
 سرعة مراقبة مثؿ ذاتيان  منظمة عمميات استخداـ عمى كتشجعيـ المتعمميف تساعد أنيا كما

 كتنظيـ فيـ تسييؿ في يسيـ مما  ,ذلؾ عمى بناءن  جيدىـ كتعديؿ كضبط التعمـ في تقدميـ
 : ياتيما  كفؽ عمى التخطيط استراتيجية تإجراءا كتسير   تعمميا في يرغب التي المادة
 سابقة معمكمات استدعاء عمى قدرتو , فػي كيتمثؿ السابقة، بالمعمكمات المتعمـ كعػي -أ 

 اسػتدعاء عمى كقدرتو ,يتناكليا التي بالمشكمة صمة ذات تككف ، الذاكرة مخزكف مف
 .ذىنيػػان  بو المنشغؿ بالمكقؼ مرتبطة أك مماثمة سابقة مشكبلت مف استراتيجيات

دراكػو فيمػو بمسػتكل المػتعمـ كعػي -ب   إدراكػو بدرجػة كعيػو فػػي كيتمثػؿ لممشػكمة، كا 
 ,كتكصػيفاتيا المشػكمة أبعػاد إدراؾ عمػى كقدرتػو , تحقيقػو الػى يسػعى الذم لميدؼ
 فػػػي كيتمثػؿ ، كالضػعؼ القػكة حيػث مػف ذكائػو بمسػتكل المػتعمـ كعيعف   فضبل
 .شكمةالم فيػػـ عمى بقدرتو كعيو ارتباط مدل

 :أتيي ما التخطيط استراتيجية إجراءات كمف
 طبيعتيا كتحديد مشكمة، بكجكد الشعكر أك اليدؼ تحديد. 
 كمياراتو التنفيذ استراتيجية اختيار. 
 الخطكات تسمسؿ ترتيب. 
 الػمحتممة الخطكات تحديد. 
 كاألخطاء الصعكبات مكاجية أساليب تحديد 
 .185:2009) )السيد، .كقعػػةالمت أك فييػػا المرغكب بالنتائج التنبؤ 

 ، ما ميمػة تنفيذ عند األداء مراقبة عمى االستراتيجية ىذه تقـك:  المراقبػػة استراتيجيات (2)
 مدل أم الى كمعرفة غيرىا، قبؿ ستنجز التي الجزئية األىداؼ أم معرفة  بػمعنى
قرار الكمي، اليدؼ الى المؤدية الجزئية األىداؼ تتحقؽ  الى ـالمتعم سينتقؿ متى كا 
 كتحديد لمعمؿ، المناسبة االستراتيجية كاختيار اليػػدؼ، تحقيؽ في الثانية الخطكة

 استراتيجية إجراءات كمف، عمييػػا التغمب كيفية كمعرفة سيره، اعترضت التي اإلعاقات
 :  المراقبة
 .االىتماـ بؤرة في اليدؼ عمى المحافظة .1
 .متسمسبلن  اليدؼ مكاف عمى المحافظة .2
 .الفرعػي اليدؼ حقؽت زمف معرفة .3
 .التالية العممية الى باالنتقاؿ القرار اتخاذ .4
 .المناسبة التالية العممية اختيار .5
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 .كالمعيقات األخطاء اكتشاؼ .6
  كقاتالمع كتجاكز األخطاء معالجة كيفية معرفة .7

 \70:2010) كآخركف، بحي)                                
 فييا يقيػـ عممية كىي الفرد، سمكؾ مظاىر بعض مىع االنتباه تركيز تػمثؿ العممية كىذه

 :مثؿ محؾ ضكء في معينة استراتيجية استخدامو فعالية المتعمـ

 .معيػػف ىدؼ تحقيؽ نحك التقدـ في االستراتيجية تساعد كيؼ .1
 .لبلستراتيجية البلزماف كالجيد الكقت ما .2

 االستراتيجية ىذه اـاستخد في سيستمر كاف إذا المتعمـ يقرر المحكيف ىذيػػف ضكء كفي
 185:2009) )السيد، .أخػػرل استراتيجية كيستخدـ سيتركيا أـ

 قكية صمة ذات الذاتي التقكيـ استراتيجيات: تعد  الذاتػػي التقكيػػـ استراتيجية (3)
 إنيا حيث ، السمبية أدائو نكاتػػج عمى المتعمـ حكـ عمى تقـكك  المراقبة، باستراتيجيات

 عمى االعتماد عمى يقـك تعديبلن  يستخدميا التي اتيجياتاالستر  تعديؿ مف تػمكنو
 أك العكف درجة تحديد في تعاكنو أنيا كمػا ، اليدؼ تحقيؽ في كفاءة أكثر استراتيجية
 يساعد بػما التعمـ بيئة ترتيب المتعمـ يعيد قد أك ، األخريػػف مف يطمبيا التي المساعدة

 تكجيو في إسياميػػا في الذاتي التقكيـ ةاستراتيجي أىمية كتبرز ، األىداؼ تحقيؽ عمى
 تحقؽ كمدل ، المستخدمة االستراتيجية فاعمية كمدل ، ضعفو مكاضع الى المتعمـ انتباه

 مف ككنيا بجانب معرفية كظيفة االستراتيجية ليذه أف كمػا ، المرغكبة األىداؼ
 .المعرفة كراء ما استراتيجيات

 في ذكاتيـ عمى المتعمميف كحكـ اليدؼ، حقؽت مدل تظير التي االستراتيجيات مف كىي
 :  الذاتي التقكيـ استراتيجية إجراءات كمف الميمة، تنفيذ أثناء

 .اليدؼ تحقؽ مدل تقكيـ .1
 .ككفايتيا النتائج دقة عمى الحكـ .2
 .استخدمت التي األساليب مبلئػمة مدل تقكيـ .3
 .األخطاء أك العقبات تناكؿ كيفية تقكيـ .4
 (186:   2009،السيد )   .فيذىػػاكتن الخطة فاعمية تقكيـ .5
 المتعمـ تقكيـ :األكلػػى المرحمة :ىمػا مرحمتيف في تسير الذاتي التقكيـ استراتيجية أف .6

 :في كيتمثؿ اتخاذىػػا، جرل التي لمخطكات
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  تعممو تـ ما تشخيص. 
  البداية منذ إلييا يسعى كاف التي األىداؼ تشخيص. 

 المتعمـ حكـ في كيتمثؿ العمؿ، في استراتيجيتو ككفاءة اعميةبف المتعمـ تقكيـ :الثانية المرحمة
 .اليػػدؼ تحقيؽ أك المشكمة حؿ مف التعمـ عمى قدرتو كعمى نفسو، عمى

 تدير التي األنشطة الى المكارد إدارة استراتيجيات كتشير :الػمكارد إدارة استراتيجيات - :ثالثان 
 لتحقيؽ المتعمـ تصرؼ تحت تعد التي لخارجيةكا الداخمية كالمصادر المتعممة، المادة كتضبط
 المساعدة كطمب الجيد كتنظيـ التعمـ، كبيئة كقت إدارة في االستراتيجيات ىذه كتتمثؿ أىدافو،
 ىذه فإف لمتعمـ العاـ Adaptive Approach التكيفي المدخؿ ضكء كفي .الرفػػاؽ كتعمـ

 أىدافيـ لتناسب البيئػػة ىذه كتغيير ،بيئتيـ مع التكيؼ عمى المتعمميف تساعد االستراتيجيات
 معرفيػػة، استراتيجيات تمثؿ أنيا عمى االستراتيجيات ليذه النظر كيمكف كاحتياجاتيـ،
 استراتيجيات بجعميا تسمح لدرجة تػمامان  مختمفة الكاقع في كلكنيا معرفية، كراء ما كاستراتيجيات

   :تياال النحك عمى دالمكار  ادارة استراتيجيات استعراض كيمكف منفصمػػة،

 أعمػاؿ، جدكؿ ككضع الكقت، إدارة االستراتيجية ىذه تتضمف :الدراسة ككقت بيئػة إدارة -2
دارة كالتخطيط،  الدراسة لكقت العريضة الخطكط كضع يتضمف ال كىذا .الدراسة كقت كا 

 يجيةاسترات كتتنكع .كاقعية أىداؼ ككضع الكقت، ليذا األمثػػؿ االستخداـ أيضان  كلكف فقط،
 األسبكعي األعمػاؿ جدكؿ الى ليبلن، كاالستذكار الدراسة مف المستكل في الكقت إدارة

 كينبغي .الدراسي بعممو المتعمـ فيو يقـك الذم الكضع الى الدراسة بيئة كتشير .كالشيرم
دارة كالبصرية، السمعية المشتتات عف نسبيان  كبعيدة كىادئة منظمة المتعمـ بيئة تككف أف  كا 

 تكجػػو مثؿ متعددة دافعية بػمككنات ترتبط فيي ثـ كمف األنشطة، اختيار تكجو الكقت
 (.3:6: 3112القعيد،)   .الميمػػة كقيمة اليدؼ،

 جيكدىـ، ضبط عمى المتعمميف بقدرة الجيد تنظيـ استراتيجية تتعمؽ  :الجهد تنظيـ -3
دارة الممتعة، غير كالمياـ المشتتات إزاء كاالنتباه  تعيد كتعكس الذات، ارةإد ىي الجيد كا 
 لمنجاح ميـ الجيد كتنظيـ صعبة، كانت كلك حتى دراستو أىداؼ بإكمػاؿ المتعمـ

 المتصؿ االستخداـ ينظـ أيضان  بػؿ اليدؼ، تحقيؽ في فقط يفيد كال األكاديػمي،
دارة، التعمػػػـ الستراتيجيات  كتعد ذاتيان، المنظـ التعمـ استراتيجيات أىـ أحد ىي الجيد كا 

 جيده مف يزيد متى يعرؼ ذاتيان  المنظـ فالمتعمـ كالمعرفة، الدافعية بيف لمتفاعؿ كصؿ قةحم
 لمنجاح ضركرم غير األقصى الجيد يككف متى كيعمـ يعرؼ أنو كمػا الميمػػة، عمى كيثابر
 الميمة، عمى معتمدة تككف ضركرية تعد كالتي المختمفة التعمـ استراتيجيات أف أيضان  كيعمـ
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 بالتحصيؿ المرتبطة ذاتيان  المنظـ التعمـ استراتيجيات أكثر مف االستراتيجية ىذه كتعد
 187:2009) بالتحصيؿ )السيد، مباشران  كمنبئان  الدراسي،

 كالفيـ المعنى يككف فالمتعمـ االجتماعي، التفاعؿ عمى الرفاؽ تعمـيعتمد   :الرفػػاؽ تعمـ -4
 يفسر حيث األخريف، مع لمعرفةا كمشاركة المناقشة، في الفعالة المشاركة طريؽ عف

 جماعة كتعد ,التعاكني التعمـ مجمكعات خبلؿ األخريف مع كيتجادؿ مكقفػػو كيحدد المتعمـ
 كتعزيز الدافعية كتنمية لتشكيؿ ميمة سياقات كبعضيـ المتعمميف بيف كالتفاعبلت الرفاؽ
 األكاديػمية بالنكاتج ترتبط قد السياؽ ىذا داخؿ االجتماعية األىداؼ أف كمػا ,التعمـ عممية
 190:2009) الذاتػػي)السيد، التنظيـ عمميات خػبلؿ

 كالذم الميمة في االندماج مف نكعػػان  المساعدة طمب استراتيجية كتػمثؿ :المساعدة طمػػب  -5
 المدرسية، الكاجبات في الغمكض تكضيح في تفيد كىي .المرتفع التحصيؿ ذكم يفيد

 متأكد غير الطالب أف يبدك التي لئلجابات كتأكيد ة،المفيكم غير اإلجراءات كتفسيرات
 الناجحة المساعدة يطمبكف الذيف كالمتعمميف كاضحة، قيمة ذات أشياء كىي منيػػا،

تقانيا، الميارات اكتساب ثـ كمف الميمة، في االندماج عمى يحافظكا أف يستطيعكف  كا 
  :71) كآخركف، بحياؼ )لؤلىد كمنجزيف كمتعمميف ألنفسيـ إدراكيـ عمى يؤكدكف ككذلؾ

 
ألستراتيجيات التنظيـ    (  Pintrich& et al.1999) تصنيؼ عتمادا كيتـ في ىذا البحث 

عند أعداد مقياس التعمـ  المكارد دارةإك ,المعرفية كما كراء  ,المعرفية ،الثبلثة بمككناتوالذاتي 
 بعد المتكسط الثاني الصؼ طالبات عتمدىات التي االستراتيجيات عف لمكشؼ المنظـ ذاتيا

 في االعتيادية بالطريقة مقارنة البنائية النظرية نماذج كفؽ عمى التعميمي لمتصميـ تعرضيـ
، ذلؾ أف ىذا التصنيؼ الييتـ بمعالجة المعمكمات فحسب بؿ ييتـ بأدارة الكقت التدريس

كيفسر خارجية كالدافعية كالجانب الكجداني بمعنى يأخذ بعيف األعتبار العكامؿ الداخمية كال
 . كالبيئية كالسمككية كالدافعية المعرفية العمميات التنظيـ الذاتي لمتعمـ عف طريؽ تحميؿ
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 -(:instructional designالتصميـ التعميمي )

بعد االطالع علػ  عػدد  ػف ايػ بنا باػ ص ابم ػ  نـ ابمعلن نػ  مبػنلف اًف  ػؿ ا ػ لت م ػ نـ ابمعلػنـ  
فػ  ماطوي علػ  م يػ   و  عبعػ   عاوػؿ وب ػف نيػممدـ  ػؿ  ا ػولت ع لنػ   وباػ صا  و دوا   ممل

 (ADDIE)اطػػػػ ؽ وايػػػػو جػػػػو  ا ػػػػولت  دي ا   علػػػػ ب ػػػػف  ػػػػف   ذػػػػع ابا ػػػػ لت ايػػػػممدأليػػػػم   ب    
  -اب م ذؿ بػ بمطوا  ابم بن  :

         Analysis phas عول  ابمولنؿ 

  Design phas or Preparation Stage        عول  ابم  نـ) االعداد(

   Implementation phas عول  ابمافنل 
    Evaluation phas عول  ابمقونـ 

 وفن   نلي بن ف االجعاصا  اب مبع  في  ؿ  عول   ف  عاوؿ با ص ابم  نـ ابمعلن ي: 

               Analysis stageمرحمة التحميؿ  -أولً 

معػػد جػػلخ ابمطػػوس االيػػ ي فػػي ع لنػػ  باػػ ص ابم ػػ نـ ابمعلن ػػي  ال نػػمـ عػػف طعنق ػػ  اب  ػػؼ عػػف  
 -ـ ابمعلن ي ابمع نز علن    وممض ف:ابمطوا  االي ين  وابو ج   ابمي نابغي عل  ابم  ن

 اممن ع اب  دس ابدعاين . .1
 مودند ابفئ  اب يم دف . .2
 -مولنؿ اببنئ  ابمعلن ن  وم  ؿ: .3

 مولنؿ م  ئص ابط بب  .  - أ
 مولنؿ ابو ج   ابمعلن ن . -ا

 مولنؿ اب وموى ابدعايي.. .4
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 اختيار المادة الدراسية .1

اممنع    دس اب ن ن ص بل ؼ ابذ اي اب مويط   ومـ األبمزاـ بف وؿ اب م ا اب قعع واب عم د بلع ـ 
 -و  آلمي: 7108 – 7107ابدعايي 

 ابف ؿ االوؿ:   ابعا  ع وابمعابط اب ن ن ئي
 ابف ؿ ابذ اي:  اب ع ب   اب ن ن ئن 

 ابمف عال  اب ن ن ئن  اب نغ ابف ؿ ابذ بث:  
 (60 -5: 2017معوف   آد و و )دا                   اب و بنؿابف ؿ ابعابو: 

 تحديد الفئة المستيدفة22

 – 7107 مويػػط  ابجػػوادنف بلباػػ   بلعػػ ـ ابدعايػػي  ػػف اممنػػع ط ببػػ   اب ػػؼ ابذػػ اي اب مويػػط 
 فئ   يم دف  ض ف  وضوع اببوث. 7108

 تحميؿ البيئة التعميمية. 3

 ب المي:اف واقو اب دعي  وا   ا م    م ذؿ   

 وجود  عبو  عا بط بب   اب ؼ ابذ اي اب مويط. .1
 45نمودد وق  مدعني  ػ دس اب ن نػ ص بل ػؼ ابذػ اي اب مويػط  بو ػمنف ايػبوعنً   بواقػو  .2

 دقنق  بلو   ابواودس.
 فع غعف   ممبع بل ن ن ص نمـ فن   مافنل مج عا   دس اب ن ن ص .ممو  .3
 وابا  لت اب جي   في اب ممبع.فع بعض اب  وعا  واب ل ق   ابج جزس ممو  .4

بب وذػ  ابقنػ ـ بػ الجعاصا  وبعد االطالع عل  واقو اب دعي  وا   ان م   الجعاص ابمجعب  مطلػا  ػف ا
  -:من  اال

 تحميؿ خصائص الطالبات:

 بمولنؿ م  ئص ابط بب   مـ امب ع   ابمطوا  االمن : 
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 ػف ابعلػػوـ ) مػػ ا ابمعػعؼ علػػ  اب علو ػ   ابيػػ بق  بلط ببػػ   عناػ  اببوػػث فػي  ػػ دس اب ن نػػ ص  .1
 قند ابمجعب .   بل ؼ ابذ اي اب مويط0  ط 0ابط با ( ت

بليػا  ابدعايػن    0 ط0 تابعلػوـاب ن ن ص  ف  م ا االطالع عل  دعج   ابط بب   في   دس   .2
 5.( وب مويػػط ويػػ بي )  30 -81بػػنف )  ابيػػ بق  )اب ػػؼ األوؿ اب مويػػط( و  اػػ  ممػػعاو 

55.) 
  وجػػي  ػػف  عولػػ  ( يػػا14 –13ابط ببػػ    ج ع ػػف ضػػ ف فئػػ  ع عنػػ   مق عبػػ  ممػػعاو  بػػنف )  .3

   بويا م انؼ بن جنه.ابع لن   اب جعدس
 ودود عنا  اببوث  ف جاي االا ث. .4
 مق عا اب يموى االجم  عي واالقم  دي بغ ببن  افعاد ابعنا . .5

 التعميمية:تحميؿ الحاجات  (أ 

 -مـ مودند ابو ج   ابمعلن ن  بلط بب   عنا  اببوث  عل  اباوو األمي:

 طالع عل  االدبن   وابدعاي   ابي بق  ابمي ما وب  مولنؿ ابو ج   ابمعلن ن .اإل .1
( ط بب   ف ط بب   اب ؼ ابذ بث 20موجنه ايمب ا  ايمطالعن  بعنا  بلغ عدد افعادج  )  .2

 – 7106 دس اب ن نػػػ ص فػػػي ابيػػػا  ابيػػػ بق  بلعػػػ ـ ابدعايػػػي ) اب مويػػػط  ابلػػػوامي دعيػػػف  ػػػ
( فقعا  واالج ب  عا   باعـ او ال  ومعطػ  دعجػ  10(  وقد مض ا  االيمب ا  )  7107

(  بلمعػػػعؼ علػػػػ     3-( ابػػػ  االج بػػػ  )اعػػػػـ( و) ػػػفع( ابػػػػ  االج بػػػ  )ال(  اب لوػػػػؽ )0)
ابو جػػ   واب ػػعوب   ابمػػي واج م ػػ  ابط ببػػ   اذاػػ ص دعايػػم ف اب ػػ دس  عل ػػً  اف ابو جػػ   
ودد  في ضوص ا ػ لت اباظعنػ  اببا ئنػ    و ػف مولنػؿ ايػمج ب   ط ببػ   اب ػؼ ابذ بػث 
اب مويػػط مػػـ ايػػممالص بعػػض ابو جػػ   ابمعلن نػػ  بط ببػػ   اب ػػؼ ابذػػ اي اب مويػػط فػػي 

 (. 0بجدوؿ )   دس اب ن ن ص  ا
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 (1جدوؿ )

 الحاجات التعميمية لطالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة الكيمياء مف وجية نظر
 طالبات الثالث المتوسط

  ت
 الحاجات التعميمية

 استجابات الطالبات
النسػػػػػػػػػػػػػػػبة  العدد 

 المئوية
الىتمػػػػاـ بالمعمومػػػػات السػػػػابمة والخاطئػػػػة منيػػػػا   وربطيػػػػا  1

 بالمعمومات الجديدة  
14 70% 

بيئػػة صػػفية تاػػجا الحػػوار والمنالاػػات العمميػػة مػػا المػػدرس  2
 وما الزمالء 

18 90% 

 %95 19 تنوع أناطة التعمـ بما فييا تاغيؿ اليديف والعمؿ معا  3
 %95 19 ارائو ؿومنالاتيا وتمب اتراـ أفكار الطالبحتا 4
 %75 15 تاجيا التفكير بدل مف الحفظ وتسميا المعمومات  5
 %90 18 عمى طرح السئمة  الباتتاجيا الط 6
 %85 17 ختبارات الورلة والممـ اعتماد اساليب تمويـ جديدة غير ا 7
 %95 19 توفير أناطة تعمـ تعاوني 8
 %50 10 مصادر تعميمية متعددة غير الكتاب المدرسي  أعتماد 9
 %100 20 فوأىتماماتي اتتناسب التعمـ ما حاجات الطالب 10

 
( 20موجنػه ايػػمب ا  ايػػمطالعن  بعناػػ   ػػف  دعيػي و دعيػػ    ػػ دس اب ن نػػ ص واببػػ بغ عػػددجـ )  .3

ع ن ـ ب بو ج   واب عوب   ابمعلن ن  ابمي مواج  ـ عاد مدعنيػ ـ  ػ دس   دعيً  و دعي  البداص
ا (  وبعػػد مولنػػؿ ايػػمج ب   اب دعيػػنف واب دعيػػ   مػػـ ايػػممالص  -3اب ن نػػ ص  اب لوػػؽ ) 

 ( 7  ابجدوؿ ) اب ؼ ابذ اي اب مويطض ابو ج   ابمعلن ن  بط بب   بع
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 (2جدوؿ )

متوسط في مادة الكيمياء مف وجية نظر المدرسيف الالحاجات التعميمية لطالبات الصؼ الثاني 
 والمدرسات

 
 ت

 
 الحاجات التعميمية

 مدرساتاستجابات ال
النسػػػػػػػػػػػػػػػبة  العدد 

 المئوية
 %55 11 تطبيؽ المعرفة في موالؼ حياتية وربطيا بمضايا المجتما 1
 %70 14 أعتماد اساليب تمويـ تعتمد عمى األداء بجانب الفيـ  2
 ةمواجيػػػة الطالبػػػو تػػػوفير بيئػػػة صػػػفية تاػػػجا عمػػػى التفكيػػػر  3

 بمولؼ ماكمة أو ميمة حميمية والعية 
9 45% 

 %15 3 أعتماد تمنيات تمويمية جديدة  4
 %80 16 األىداؼ تعممي ةوضا الطالب 5
ستمصػػاء ائػػؽ تػػدريس وأناػػطة متنوعػػة تاػػجا الأعتمػػاد طر  6

 لرارات لحؿ الماكمة  والمنالاات الجمعية وأتخاذ
7 35% 

أعتمػػاد طرائػػؽ تػػدريس تجعػػؿ التعمػػيـ ممتعػػا وربػػط الجػػانبيف  7
 النظري والعممي التطبيمي

12 60% 

 %60 12  فوأفكارى الباتتثميف اراء الط 8

 

اب مويػط فػي  ػ دس  ايبط ببػ   اب ػؼ ابذػ وبعد مولنػؿ االيػمب امنف  مػـ مودنػد ابو جػ   ابمعلن نػ  
 اب ن ن ص وابمي ن  ف عل  اي ي   با ص ابم  نـ ابمعلن ي.
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  -تحميؿ وتنظيـ المحتوى الدراسي :.  4
) ػػ دس ف ػػوؿ  ػػف  مػػ ا  مػػـ مودنػػد اب ومػػوى ابدعايػػي واب مضػػ ف  عبعػػ بل ػػؼ (اب ن نػػ ص  ابعلـو

 (.4ابذ اي اب مويط. اب لوؽ )

 Preparation Stageمرحمة العداد      -ثانيًا 

 وم  ؿ جلخ اب عول  ابمطوا  اآلمن :

  وغ االغعاض ابيلو ن . .1
 مقينـ اب  دس ابدعاين . .2
االطػػالع علػػ  ادبنػػ    مغنػػعا  اببوػػث ) ا ػػ لت اباظعنػػ  اببا ئنػػ    واب  ػػ عا  ابون منػػ    .3

 وابمعلـ اب اظـ لامن (
 م نئ   مطلب   اببوث : .4

 بل مغنعا  ابم بع .اممن ع اودث ا  لت اباظعن  اببا ئن  واب ا يب   (أ 
 اممن ع اب واد واألا ط  وابوي ئؿ ابمعلن ن  اب ما غ    و ا  لت اباظعن  اببا ئن . (ب 
 اعداد ابمطط ابمدعنين . (ج 
 اعداد ادوا  اببوث. (د 

 وفن   نلي موضنو  ب ؿ مطوس  ف جلخ ابمطوا : 

 صوغ الغراض السموكية. .1

 ػف  مػ ا  اب ن نػ ص ػ دس ابم  ػ  بمػدعني  في ضوص  فعدا  اب  دس ابمعلن ن  اب م ذل  ب الجداؼ
بل ػػػؼ ابذػػػ اي اب مويػػػط   مػػػـ  ػػػوغ عػػػددًا  ػػػف االغػػػعاض ابيػػػلو ن  ابق بلػػػ  بل الوظػػػ   ابعلػػػـو 

( غعضً  يلو نً    ذل  ب يمون   بلوـ ابيم  في اب ج ؿ اب ععفي 166وابقن ي وابب بغ عددج  ) 
(. وبعػد ععضػ   علػ  عػدد  3)ابمل ع  ابف ػـ  ابمطبنػؽ  ابمولنػؿ  ابمع نػا وابمقػونـ( ابجػدوؿ ) 

( بلمأ ػد  ػف يػال    5 ف اب مم  نف في  ج ؿ طعائؽ ابمػدعني وابقنػ ي وابمقونـ اب لوػؽ ) 
ايػن   مػـ معػدنؿ بعػض جػلخ االغػعاض  ػف ونػث اب ػوغ فقػط  وغ   و ػدى م ذنل ػ  بل ػ دس ابدع 

 (. 6وم  اممل  اب نغ  ابا  ئن   اب لوؽ ) 
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 (3جدوؿ )

 محتوى التعميمي عمى وفؽ الىداؼ المعرفية توزيا ال

 
تسمسؿ 

 الفصؿ

 المستوى        
 

 المحتوى

 
 تذكر

 

 
 استيعاب

 

 
 تطبيؽ

 

 
 تحميؿ

 

 
 تركيب

 

 
 تمويـ

 

 
 المجموع

 
العناصر والتػرابط  الوؿ

 الكيميائي
13 8 16 6 1 - 44 

المركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  الثاني
 الكيميائية

5 16 4 3 3 4 35 

الصػػػيا والتفػػػاعالت  الثالث
 الكيميائية

21 10 13 2 1 1 48 

 39 1 - 3 10 11 14 المحاليؿ الرابا
 166 6 5 14 43 45 53 المجموع

 
 تمسيـ المادة الدراسية. .2

بل ػؼ  (اب ن نػ ص ابعلػـو ) ػ دس عل   فعدا  اب  دس ابدعايػن  ب مػ امـ موزنو ابو ص االيبوعن  
 (. 4(. ابجدوؿ )  7108 – 7107ابذ اي اب مويط اب قعع بلع ـ ) 
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 (4جدوؿ )

 لمكيمياء توزيا الحصص عمى المادة الدراسية                     

 ابو ص اب وضوع الفصؿ
 و ص  8 ابعا  ع وابمعابط اب ن ن ئي      الوؿ
 و ص  8 اب ع ب   اب ن ن ئن  الثاني
 و ص 4  ابمف عال  اب ن ن ئن اب نغ و  الثالث
 و ص 4 اب و بنؿ  الرابا

 و   74       المجموع

 
ا ػ لت اباظعنػ  اببا ئنػ    واب  ػ عا  ابون منػ   وابػمعلـ الطالع عمػى ادبيػات متغيػرات البحػث ) .3

 اب اظـ لامن (

االدبن   وابدعايػ   ابيػ بق  اب معلقػ  ب ػؿ  ػف ا ػ لت اباظعنػ  اببا ئنػ        ف  عاجع  ابعدند  ف 
واب  ػ عا  ابون منػػ    وابػػمعلـ اب ػػاظـ لامنػ   مػػـ االطػػالع علػػ  اب بػ دي واب يػػل    ابمػػي ق  ػػ  

 علن   ا  لت اباظعن  واب علو    اب معلق  ب ب   عا  ابون من  وابمعلـ اب اظـ لامن  .

 حثتييئة متطمبات الب .4
 -اختيار نماذج النظرية البنائية : (أ 

طػالع علػ  االدبنػ   بعئنيػ  فػي باػ ص ابم ػ نـ  وبعػد االمعد جػلخ ابمطػوس  ػف ابمطػوا  ا
ويػا بوابدعاي   اب معلق  ب باظعن  اببا ئن    مـ ابمو ؿ اب  اعم  د ذالذػ  ا ػ لت ودنذػ  

 اب وقؼ ابمعلن ي  وابا  لت جي :
 H-4 ا ولت  .1
  ا ولت معاجني  .2
  ا ولت ابمعلـ ابق ئـ عل  اب     .3
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 اختيار المواد واألناطة والوسائؿ التعميمية ووسائؿ التمويـ: (ب 
عم  د     م    ػف اببنئػ  اواد ابمعلن ن  اب ا يب  عف طعنؽ ونق د به موفنع ابوي ئؿ واب 

اب ولن  و    موفع في  ممبع اب دعي   ف  واد و  ػوعا  و مططػ   بمػدعني ابف ػوؿ 
لا اب وموى فضال عف األا ػط  وويػ ئؿ ابمقػونـ اب ما غ ػ   ػو ا ػ لت اباظعنػ  ابم    ب 

 (   7اب لوؽ ) .اببا ئن 
 اعداد الخطط التدريسية (ج 

 اعػػد  ابمطػػط ابمدعنيػػن  ب ػػؿ  ػػف اب ج وعػػ  ابضػػ بط  ابمػػي مػػدعي ب بطعنقػػ  االعمن دنػػ 
واب ج وعػػ  ابمجعنبنػػ  ابمػػي مػػدعي ب بم ػػ نـ ابمعلن ػػي علػػ   ( مطػػ   74و ػػ ف عػػددج  ) 
( مطػػ  وبػػلبؾ بلػػغ  ج ػػوع ابمطػػط ب ػػال 74و ػػ ف عػػددج  )باظعنػػ  اببا ئنػػ  وفػػؽ ا ػػ لت ا

علػػػػػ   ج وعػػػػػ   ػػػػػف  ػػػػػف جػػػػػلخ ابمطػػػػػط  ا ػػػػػولت    عػػػػػعض ( مطػػػػػ  48اب ج ػػػػػوعمنف ) 
ومػػػـ اجػػػعاص  عائ ػػػـ و الوظػػػ م ـ ب ػػػأا   آاب ن نػػػ ص وطعائػػػؽ مدعنيػػػ   ببنػػػ ف  اب و  ػػػنف فػػػي

( 01(   )9(  )8 نغم   ابا  ئنػ   اب لوػؽ )ابمعدنال  اب طلوب  علن   بم وف ج جزس في 
 وفي ضوص جلخ ابمطط مـ اعداد بقن  ابمطط ابمدعنين  ابمي اعم د  مالؿ  دس ابمجعب .

 -دوات البحث:أ  (د 

ادوا  بقنػػ ي اب مغنػػعا  ابم بعػػ   م ذلػػ  ب بمو ػػنؿ  نمطلػػا جػػلا اببوػػث اعػػداد ذػػالث
ابدعايػػي فػػي  ػػ دس اب ن نػػ ص   واب  ػػ عا  ابون منػػ   وابػػمعلـ اب ػػاظـ لامنػػ  ولبػػؾ بلموقػػؽ  ػػف 

ؼ اببوػػػث وفعضػػػن مه. والجػػػؿ لبػػػؾ مػػػـ اعػػػداد اممبػػػ ع ابمو ػػػنؿ ابدعايػػػي فػػػي  ػػػ دس اجػػػد 
وفن ػػػ  نلػػػػي ععضػػػػ  ظـ لامنػػػػ  اب ن نػػػ ص  و قنػػػػ ي اب  ػػػ عا  ابون منػػػػ   و قنػػػ ي ابػػػػمعلـ اب ػػػا

 -دوا  اببوث : الجعاصا   اعداد 

 -ختبار التحصيمي :ألا -اوًل :

بل ػؼ ابذػ اي ( اب ن نػ ص  ابعلـو ) ػ دس في ضوص  وموى اب  دس ابعل ن  بلف وؿ االعبع   ف  م ا
ممب ع مو ػنلي مػ ص ب ػلا اببوػث امـ اعداد   7108 – 7107ابدعايي  اب مويط اب عم د بلع ـ
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 -ختبار التحصيمي :ألاليدؼ مف ا .1
ممب ع اب  قن ي  يموى اب علو    اب ن ن ئنػ  عاػد ط ببػ   اب ػؼ ابذػ اي اب مويػط ألن دؼ ا

 .7108 – 7107في ابف وؿ االعبو في   دس اب ن ن ص بلع ـ ابدعايي 
 -تحديد عدد فمرات الختبار : .2

مدعنيػػ    واالمػػل بعػػنف االعمبػػ ع عػػدد  ػػف اب مم  ػػنف فػػي اب ن نػػ ص وطعائػػؽ  فػػي ضػػوص آعاص
 ( فقعس.41االغعاض ابيلو ن  اب عاد موقنق   واج ن   ؿ ف ؿ مـ مودند فقعا  االممب ع بػ)

 -:جدوؿ المواصفات اعداد .3

بموقنػػؽ اب ػػ وبن  بفقػػعا  االممبػػ ع وم ذنل ػػ  عناػػ  اب ومػػوى مػػـ اعػػداد جػػدوؿ اب وا ػػف    ولبػػؾ   
بوي ا وزف اب وموى في ضوص عدد ابو ػص بمػدعني  ػؿ ف ػؿ  ػف ابف ػوؿ اب  ذلػ  بل ومػوى 
ووي ا وزف االجداؼ ابيلو ن  في  ؿ  يموى  ف  يمون   بلـو اب ععفي )مػل ع  ف ػـ  مطبنػؽ  

 مقونـ( ذـ وي ا عدد ابفقعا  ب ؿ ملن  بمطبنؽ اب ع دال  االمن :مولنؿ  مع نا  

 عدد ابو ص ب ؿ ف ؿ=  وزف اب وموى
ابعدد اب لي بلو ص

 ×011 

 

  = عدد االجداؼ ابيلو ن  ب ؿ  يموىوزف  االجداؼ
ابعدد اب لي بالجداؼ ابيلو ن 

  ×011 

 
  ابعػػػدد × ابيػػػلو ن  ب ػػػؿ  يػػػموى  بالجػػػداؼ ×  عػػػدد ابفقػػػعا  ب ػػػؿ ملنػػػ  =   بلف ػػػؿ

 )5و  ا  ابام ئج في ابجدوؿ )    اب لي بفقعا  االممب ع
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 (5جدوؿ )

 ختبار التحصيميأللجدوؿ المواصفات 

 النسبة المئوية لمستويات األىداؼ السموكية  المحتوى الدراسي     

   
 

 عنواف الفصؿ

 
 عدد

 الحصص

 
 

 الوزف
 

 
 التذكر

53 

 
 الفيـ
45 

 
 التطبيؽ

43 

 
 التحميؿ

14 

 
 التركيب

5 

 
 التمويـ

6 

 
 المجموع

166 
32% 

 
27% 

 
26%   

   
8%   

   
3%   4%  100% 

العناصػػػػػػر والتػػػػػػرابط 
 الكيميائي

 

 
8 

 
33% 

4.224 
≈ 
5 

3.564 
≈ 
4 

3.432 
≈ 
3 

1.056 
≈ 
1 

0.396 
≈ 
0 

0.528 
≈ 
0 

 
13 

  المركبات الكيميائية
8 

 
33% 

4.224 
≈ 
4 

3.564 
≈ 
4 

3.432 
≈ 
3 

1.056 
≈ 
1 

0.396 
≈ 
0 

0.528 
≈ 
1 

 
13 
 

الصػػػيا والتفػػػاعالت 
 الكيميائية

 
4 

 
17% 

 

2.176 
≈ 
2 

1.836 
≈ 
2 

1.768 
≈ 
2 

0.544 
≈ 
1 

0.204 
≈ 
0 

0.272 
≈ 
0 

 
7 

 
 المحاليؿ

 
4 

 
17% 

2.176 
≈ 
2 

1.836 
≈ 
2 

1.768 
≈ 
2 

0.544 
≈ 
1 

0.204 
≈ 
0 

0.272 
≈ 
0 

 
7 

 40 1 0 4 10 12 13 %100 24 المجموع

 

 -ختبار :ألصوغ فمرات ا .4

ممبػػ ع أل يػػ   مػػـ اعػػداد اػػوعنف  ػػف فقػػعا  ااظػػعًا بمبػػ نف  يػػمون   وطبنعػػ  االجػػداؼ اب ػػعاد قن   
( فقػػعس وبأعبعػػ  بػػدائؿ اوػػداج  ن ذػػؿ 37)االممنػػ ع  ػػف  معػػدد( بواقػػو)    ػػف اػػوع وضػػوعن وػػداج   
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االج بػػ  اب ػػونو   ومقػػني  يػػموى ابمػػل ع و ععفػػ  ابوقػػ ئؽ ابعل نػػ  وايػػمنع ب   ومطبنػػؽ اب ععفػػ  
         (  40 –38( فقػعا   ػف ابفقػعس ) 3اباػوع اب قػ بي بواقػو )واألمػعى  ػف ابعل ن  فػي  واقػؼ جدنػدس. 

بمقػػػونـ  ػػػف  يػػػمون   بلػػػـو لنػػػؿ وابمع نػػػا وامقػػػني  ػػػدى موقػػػؽ االغػػػعاض ابيػػػلو ن  ب يػػػموى وابمو
 (04اب لوؽ )  اب ععفن 

 -ختبار :ألصوغ تعميمات ا

 -تعميمات خاصة بالطالبات : -أ 

وعػدد فقعامػه و نفنػ  االج بػ  عػف  ممبػ عألمض ا  اب علو    ابم  ػ  ب بط ببػ  واب ػدؼ  ػف ا
ابفقػػػعا  اب وضػػػوعن  ومجاػػػا اممنػػػ ع ا ذػػػع  ػػػف اج بػػػ  بلفقػػػعس ابواوػػػدس  او مػػػعؾ فقػػػعس  ػػػف دوف 

 اج ب . ا   ابفقعا  اب ق بن  فم وف االج ب  علن   في اوعاؽ م    ب  .

 -تعميمات التصحيح : -ب 
 ػػػػػد فػػػػػي م ػػػػػون   فمػػػػػ   االج بػػػػػ  األا ولجنػػػػػ  بج نػػػػػو فقػػػػػعا  االممبػػػػػ ع   عم مػػػػػـ اعػػػػػداد

(. فقػػػػد اعطنػػػػ  دعجػػػػ  واوػػػػدس بلفقػػػػعس اب ػػػػونو  و ػػػػفع بالج بػػػػ  05االممبػػػػ ع اب لوؽ )
ابم طئػػػ  او اب معو ػػػ  ب بايػػػب  ابػػػ  االيػػػئل  اب وضػػػوعن    ا ػػػ  االيػػػئل  اب ق بنػػػ  فوػػػدد  
اج ب م   في ضوص عدد مطوا  ابوؿ اب ون  وب ؿ مطوس دعج  واودس  فمعاو   داج     

(. وب ػػػلا ا ػػػبو   40( دعجػػػ  بلفقػػػعس )  3-1( و) 39و  38( بلفقػػػعا  )  5 –1بػػػنف )
(  دعجػػ   وبػػلبؾ   اػػ  13( دعجػػ  واب ق بنػػ  ) 37ابدعجػػ  اب لنػػ  باليػػئل  اب وضػػوعن  ) 

 ( دعج . 50ابدعج  اب لن  بالممب ع )
 -ختبار :ألصدؽ ا .5

ابمو ػػػنلي وم ذنلػػػه بل ومػػػوى ابمعلن ػػػي اب ػػػعاد قن يػػػه وقدعمػػػه فػػػي  ممبػػػ عألبضػػػ  ف  ػػػدؽ ا      
اب  ػػؼ عػػف  ػػدى اعمبػػ ط فقعامػػه ب ومػػوى اب ػػدؼ ابػػلي مقنيػػه   عم ػػد  ػػدؽ اب ومػػوى و ػػ  
نم ػػؿ بػػه  ػػف  ػػدؽ ظػػ جعي  ومػػـ ابموقػػؽ  ػػف  ػػدؽ اب ومػػوى بالممبػػ ع ابمو ػػنلي عبػػع 

 ؤ ػػػعًا  ػػػف  ؤ ػػػعا  عػػػد ( ابػػػلي ن5جػػػدوؿ اب وا ػػػف    ابجػػػدوؿ )وفػػػؽ  علػػػ  مودنػػػد فقعامػػػه
ممبػ ع ألوى قػد موقػؽ ظ جعنػً  ولبػؾ بعػعض اممب ع      اف  دؽ اب ومػأل دؽ اب وموى ب
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واالغػػعاض ابيػػلو ن  ابم  ػػ  بػػه  ػػو  ومػػوى اب ػػ س ابمعلن نػػ  علػػ  عػػدد  ػػف اب و  ػػنف فػػي 
( وطلػػا  ػػا ـ ابػداص ع ن ػػـ فػػي وضػػو   ػػوغ ابفقػػعا   5اب ن نػ ص وطعائػػؽ مدعنيػػ   اب لوػػؽ )

ام ػػػػ ص ابفقػػػػعا     اببػػػػدائؿ  و ػػػػ وبن  فقػػػػعا  االممبػػػػ عو ا يػػػػب ب ومػػػػوى اب ػػػػ دس ابمعلن نػػػػ    واا
عػػدب  بعػػض فقػػعا  االممبػػ ع  عائ ػػـآوعلػػ  وفػػؽ ل يػػموى اب ععفػػي ب ػػؿ فقػػعس   بل وضػػوع وب

( ف ػ  80%)ايب  األمف ؽ عل  قبوؿ ابفقػعا   وبدائله   ف ونث اب وغ فقط  وقد اعم د  
 ا  دؽ  وموى وظ جعي . ممب ع لألفوؽ   وب لا عد ا

 -ختبار :ألالتطبيؽ الستطالعي ل .6

(  ط بب   ف ط بب   ابذ اي اب مويط في 30طبؽ االممب ع عل  عنا  ايمطالعن    وا   ف )   
(. ولبػػؾ بلموقػػؽ  ػػف وضػػو  معلن ػػ   االممبػػ ع وفقعامػػه  و يػػفع  7107/ 07/  74نػػـو االوػػد )

امػػ ئج ابمطبنػػؽ عػػف قلػػ  ايمفيػػ عا  ابط ببػػ   اذاػػ ص االج بػػ  علػػ  فقػػعا  االممبػػ ع   ػػ  نػػدؿ علػػ  
 دقنق ( . 40وضوو    و لبؾ واف  عدؿ ابوق  اب يمغعؽ بالج ب  ) 

 -حصائي لفمرات الختبار :ألالتحميؿ ا  .7

( ط ببػػ   ػػف ط ببػػ   اب ػػؼ 031ممبػػ ع علػػ  عناػػ  ابمولنػػؿ اإلو ػػ ئي اببػػ بغ عػػددج )ألطبػػؽ ا  
يػمنف م بعػ   بمعبنػ  ابذ اي اب مويط مـ اممن عجف ع وائنٌ   ف  جم ػو اببوػث وبػني عنامػه  ػف  دع 

نػػو ي ) االذاػػنف واالعبعػػ ص( اب وافػػؽ    (ـ.اال ػػؿ بلباػػ   ) و( بلباػػ   ـ.ابزجػػعصجػػي )  بذػػ اب ػػعا ابذ 
( بعػػد االمفػػ ؽ  ػػو اداعا  اب ػػدعاي علػػ   وعػػد االممبػػ ع وقبػػؿ ايػػبوع  ػػف 7107 /77/07و 75)

ابمطبنؽ   وبعد ام  ـ ع لن  ابم ػون  مػـ مولنػؿ فقػعا  االممبػ ع  و ػ ئن  بمعمنػا دعجػ   ابعناػ  
 (  ػػػػػف ابػػػػػدعج   ابػػػػػدان  بم ػػػػػذال 77 (  ػػػػػف ابػػػػػدعج   ابعلنػػػػػ  و )77معمنبػػػػػ   ما زبنػػػػػً  واممنػػػػػع  )

  ومػػػػػـ ايػػػػػممعات  ط ببػػػػػ  35)وعلنػػػػػه بلغػػػػػ  عػػػػػدد افػػػػػعاد  ػػػػػؿ  ج وعػػػػػ  ) اب مطػػػػػعفمنف اب ج ػػػػػوعمنف
 -ابم  ئص ابين و معن  عل  اباوو اآلمي:

 -( :Item Difficulty Coefficientمعامؿ صعوبة الفمرة ) -أ 

ممبػػ ع بمطبنػػؽ  ع دبػػ   ع  ػػؿ اب ػػعوب   و ػػ ف ألمػػـ ويػػ ا  ع  ػػؿ  ػػعوب   ػػؿ فقػػعس  ػػف فقػػعا  ا
  وملؾ ابفقعا  ابمػي نػزداد  ع  ػؿ 71ولؼ ابفقعا  ابمي نقؿ  ع  ؿ  عوبم   عف   هاب دؼ  ا
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   فمبػػنلف  ػػف ابامػػ ئج اف ج نػػو ابفقػػعا  اب وضػػوعن  واب ق بنػػ   قبوبػػ   ال بلػػغ 81 ػػعوبم   عػػف 
( و ػػلبؾ ابفقػػعا  اب ق بنػػ  بلػػغ  ع  ػػؿ  0.69 -0.36 ع  ػػؿ  ػػعوب  ابفقػػعا  اب وضػػوعن  بػػنف ) 

(  وب ػػلا معػػد ج نػػو فقػػعا  االممبػػ ع جنػػدس  07اب لوػػؽ )     ( 0.50 – 0.44 ػػعوبم   بػػنف ) 
 و ع  ؿ  عوبم    ا يبً .

 
 -( :Item Discriminationمعامؿ تمييز الفمرة ) -ب 

وقػػد وػػدد   ممبػػ عألمػػـ امبػػ ع طعنقػػ  اب ج ػػوعمنف اب مطػػعفمنف فػػي ويػػ ا  ع  ػػؿ ابم ننػػز بفقػػعا  ا
  فػي  ػؿ  ج وعػ  فبلػغ عػدد ابط ببػ   فػي 77اب ج وعم ف اب مطعفم ف في ابدعج  اب لنػ  بايػب  

( ط بب   وعاد وي ا  ع  ؿ ابم ننز ب ػؿ فقػعس  ػف 35 ؿ  ج وع   ف اب ج وعمنف اب مطعفمنف )
 -0.31ممب ع اب وضوعن  بمطبنػؽ اب ع دبػ  ابم  ػ  ب ػ   وجػد اف قن م ػ  ممػعاو  بػنف ) ألفقعا  ا
(  0.70 -0.45 ( ا   ب بايب  اب  فقعا  األيئل  اب ق بن  فقد معاو   ع  ؿ ابم ننػز بػنف ) 0.71

(  واف جلخ اب يمون   معد  ؤ عًا جندًا بقبوؿ ابفقػعا   ال اف اب مم  ػنف نعػدوف  07اب لوؽ ) 
قبوبػػ   ػػف ونػػث ( فػػأ ذع  بػػلا معػػد فقػػعا  االممبػػ ع  1.71ابفقػػعس  قبوبػػ  الا  ػػ ف  ع  ػػؿ ابم ننػػز )

 قدعم   ابم ننزن  وبلبؾ بـ نولؼ انً   ا  .

 
 -( :Effectiveness of Destruction Difficulteyفعالية البدائؿ الخاطئة )   -ج 

اب وضػػوعن   ػػف اػػوع االممنػػ ع  ػػف  معػػدد ن ػػوف اببػػدنؿ ابمػػ ط  فعػػ اًل عاػػد    ممبػػ عا ألفػػي ا
نجلا عددًا  ف ابط بب    ف اب ج وع  ابدان  نزند عل  عدد ابط بب   فػي اب ج وعػ  ابعلنػ   
ون ػػوف اببػػدنؿ ا ذػػع فع بنػػ   ل ػػ  زاد  قن مػػه فػػي ابيػػ با  وبعػػد مطبنػػؽ  ع دبػػ  فع بنػػ  اببػػدائؿ 

ا  اب وضػػوعن   وجػػد اف  عػػ  ال  فع بنػػ  ج نػػو اببػػدائؿ يػػ بب   وبػػلبؾ ابم طئػػ  بج نػػو ابفقػػع 
 (. 03عد  ج نو اببدائؿ ابم طئ  فع ب . اب لوؽ ) 
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 -( :The Reliabilityالثبات ) -د 
 -ختبار التحصيمي :ألثبات ا -

 مػـ ابموقػؽ  ػف ذبػ   األممبػ ع 152:1998) . ونعاػي دقػ  اب قنػ ي او اميػ قه ) ابػو عػالـ   
  و ػػػف  71( فقػػػعس ب يػػػممداـ  ع دبػػػ   نػػػودع عن  عديػػػوف 37ابمو ػػػنلي بلفقػػػعا  اب وضػػػوعن  )

( 031( عل ػ  اف وجػـ ابعناػ  بلػغ )0.89مالؿ اب ع دبػ  اب ػل وعس مبلػنف اف  ع  ػؿ ابذبػ   بلػغ )
( فقعا  ب يػممداـ  ع دبػ  3ط بب  .    مـ ابمأ د  ف ذب   االممب ع ابمو نلي بلفقعا  اب ق بن  )

 .(0.71)ف   عواب ا   وقد بلغ  ع  ؿ ابذب   اب

 -ثبات تصحيح الفمرات الممالية : -

مػػـ ويػػ ا ذبػػ   ابم ػػون   ػػو   ػػو  امػػع  ونػػث طلػػا  ػػف اوػػدى  دعيػػ     ػػ دس اب ن نػػ ص 
بعػػػد اف  يػػػمطالعن أل( ط ببػػػ  يػػػوب  ع ػػػوائنً   ػػػف اوعاؽ ابعناػػػ  ا31بم ػػػون  اوعاؽ اج بػػػ   )

زود  ب فمػػػ   االج بػػػ   ويػػػجل  دعجػػػ   ابعناػػػ  فػػػي ايػػػم  عس م  ػػػ   وبغػػػعض ويػػػ ا ذبػػػ   
( انػ ـ علػػ  01ج بػ  بعػد  ػػعوع )ألعػ دس م ػػون  اوعاؽ اإبػػػابم ػون  عبػع ابػػز ف ق  ػ  ابب وذػ  

عمبػػ ط بػػنف دعجػػ   ابم ػػونونف بلغػػ  قن ػػ   ع  ػػؿ ألابم ػػون  االوؿ  وبعػػد ايػػممعات  ع  ػػؿ ا
وجػػو  ع  ػػؿ 0.88) ( وابب وذػػ   ػػو  دعيػػ  اب ػػ دس ) 0.90  وذػػ   ػػو افيػػ   )ذبػػ   م ػػون  ابب

 .  ذب   جند بم ون  األيئل  اب ق بن 

 وصؼ األختبار التحصيمي بصيغتو النيائية : -

 ا ب  األممبػ ع نمػأبؼ بعد ابموقؽ  ف دالال   دؽ وذب   االممب ع وابمولنؿ االو  ئي بفقعامه
(  ا ػػ   وضػػوعن  ب ػػنغ  االممنػػ ع  ػػف  معػػدد بأعبعػػ  بػػدائؿ اوػػداج  ن ذػػؿ 37( فقػػعس ) 41 ػػف )

( بالج بػػػػ  اب ػػػػونو  و) ػػػػفع( 0االج بػػػػ  اب ػػػػونو  وابػػػػذالث االمػػػػعى م طئػػػػ   معطػػػػ  دعجػػػػ  )
( دعجػ  وبػلبؾ م ػوف ابدعجػ  ابا  ئنػ  13( فقػعا   ق بنػ   ج ػوع دعج م ػ  )3بالج ب  ابم طئ   و )

 (.04 ع ابمو نلي ج جزًا بلمطبنؽ ب نغمه ابا  ئن   اب لوؽ)ممبألعد او   ( دعج 50بالممب ع )

  _________________________ 

 ف  مويط  ابجوادنف )اب عا ابذ بذ  (  اب دعي  يويف جواد      
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 ممياس الميارات الحياتية:أعداد  -ثانيًا : 

فػػػي  جػػػ ؿ اب  ػػػ عا    ا ػػػ ابيػػػ بق  وفػػػي وػػػدود  ػػػ امن   بعػػػد االطػػػالع علػػػ  االدبنػػػ   وابدعايػػػ   
 -ابون من  مبنلف اف جا ؾ  ق نني عدس  ا  :

-094:  7101 قنػػػػ ي  ) وافػػػػي   اب قػػػػ نني ابععبنػػػػ  علػػػػ  اب يػػػػموى اب ولػػػػي  ذػػػػؿ -
بل عولػػػػػ   (350:2017-349  ابيػػػػػوداايو قنػػػػ ي )   ( بل عولػػػػ  ابذ اونػػػػ 095

 اب مويط  .
-102: 2013 ابزاندي  اب ق نني ابععبن  عل   يموى ابوطف ابععبي  ذؿ  قن ي)  -

 بل عول  اب مويط ( 106
في المرحلةياالمنوية ياا ((Wick, 2003: 84-86 اب قػ نني األجابنػ   ذػؿ  قنػ ي -

 مطالبالمتعةيمالمرهن 

عػػف عػػداد اداس ن  ػػف إ  مػػـ  ابمعبونػػ   و ػػف مفوػػص اب قػػ نني اب ػػل وعس واالطػػالع علػػ  االدبنػػ   
فع فن ػػ  ابم ػػ ئص ابيػػن و معن   و عػػد اب قنػػ ي علػػ  وفػػؽ قنػػ ي  اب  ػػ عا  ابون منػػ  ممػػو طعنق ػػ  

  -ابمطوا  االمن  :

  -تحديد اليدؼ مف الممياس :  .0

معج ػػ  اب علو ػػ   اب ن ن ئنػػ  باب م ذلػػ  و ن ػػدؼ اب قنػػ ي ابػػ  م ػػمنص اب  ػػ عا  اب عمبطػػ  ب ببنئػػ  
ف ب ػػ  ونعمقػػدوف ابمػػي ععف ػػ  طلبػػ  اب عولػػ  اب مويػػط   واب  ػػ عا  واألمج جػػ   وابقػػنـ ابمػػي ن ػػععو 

 فن   وموظنف   عاد  زاوب  ابون س ابنو ن  .

 -. تحديد مجالت الممياس :2

مـ وضو   ومعدد م انف م   ابون من  بل   عا   وددس ق ئ    و واود م انؼ وجود اظعا بعدـ
 لبؾ ونعاي اب ن ن ص   دس دعاي   ج ؿ  و ممالئـلا  ابط بو ابعل ي و ون من  اب   عا   بق ئ   ب
 اب ن ن ص   دس دعاي  امنج  وابم    ابع    ون مه في اب   عس   مي ا  ف ابط با نيمفند  نؼ
  ف  ج وع  عل    وععض  اب مويط  ب ب عول  اب م ذل  دعاين اب اب عول   عاع س  ف فضال

 ابضعوعن   ابون من  ب ب   عا  آعائ ـ ألبداص مدعني   وطعائؽ ب ب ن ن ص اب مم نف اب و  نف
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 (  ف اب و  نف عل  مودند  81(  و مفؽ )06)اب لوؽ  اب مويط  بل عول  اب ن ن ص بطلب 
اب   عا       عا  ابموا ؿ     عا  ندون    وؿ اب   ال  و مم ل ابقعاعمم ذؿ بيبع     عا  

 .    عا  ابع لن   ابوي بن   اب   عا  ابوق ئن   اب   عا  اببنئن  وابوعي االيم ال ي ابغلائن 

 :ودرجاتو  الممياس. صوغ فمرات 3

بعد مودند  ج ال  اب قن ي مـ  وغ ابعدند  ف ابفقعا  ب ؿ  ج ؿ  ف  ج ال  اب قن ي ب نغمه 
 األوبن  عل  اباوو اآلمي : 

 ( يلبن 3( انج بن  و )6) ا    ا ( فقع 9   عا  وؿ اب   ال  و مم ل ابقعاع: ونضـ ) -
 ( يلبن 4( انج بن  و )5 ا   ) ا ( فقع 9)   عا  ندون  : ونضـ   -
 ( يلبن 8( انج بن  و )8( فقعس  ا   )06   عا  ابموا ؿ: ونضـ ) -
 ( يلبن 7( انج بن  و )6 ا   ) ا ( فقع 8اب   عا  ابغلائن  : ونضـ ) -
 ( يلبن 7( انج بن  و )9( فقعس  ا   )06اب   عا  اببنئن  وابوعي االيم ال ي : ونضـ ) -
 ( يلبن 3( انج بن  و )8( فقعس  ا   )00ق ئن  : ونضـ )اب   عا  ابون من  ابو  -
 ( يلبن 7( انج بن  و )8 ا   ) ا ( فقع 01   عا  ابع لن   ابوي بن :  ونضـ ) -
 

( فقعس عل    اه مـ  ض ف  )اعبع  ( فقعا     ف  79وبلبؾ ا ب  عدد ابفقعا  ب نغم   االوبن  )
( ب دؼ اب  ؼ عف  دؽ األيػمج ب  علػ   اػه مػـ  يػمبع دج  74  77,35  9مم ذؿ ب بفقعا  ) 

  و  ئن     واعم ػد  قنػ ي ابمػدعت ابذالذػي )ماطبػؽ علػًي م   ػً    ماطبػؽ علػًي اون اػً   ال ماطبػؽ
بن  فقػد وػدد   ( علػ  ابمػوابي بلفقػعا  األنج بنػ     ػ  ابفقػعا  ابيػل3 7 0علًي م   ً ( ب بػدعج   )

 (6ابجدوؿ ) (عل  ابموابي 3,7,0ب بدعج   ) 
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 ( 6جدوؿ ) 

 الفمرات األيجابية والسمبية ومجالتيا لممياس الميارات الحياتية        
 

 
 الميارات

 
عدد 
 الفمرات

 
 أرلاـ الفمرات 

 األيجابية

 
 أرلاـ الفمرات

 السمبية 

أرلاـ 
الفمرات 
 الكاافة

حؿ الماكالت 
 وأتخاذ المرار

9 1  2  3  4  5  6 7  8,  12 9 

 / 19  18  14  13 17  16  15  12  11 9 يدوية 

  26  23  22  21  22 16 التواصؿ
28  29  34 

24  25  27   32  
31  32  33  36 

 
35 

  43  42  41  39  38 8 الغذائية
44 

37  42 / 

البيئية والوعي 
 الستيالكي

16 45  47  48  49  51  
53  54  57  59 

46  52  52  55  
56  58  62 

/ 

  66  65  64  62  61 11 الحياتية الولائية
67  68  72 

63  69  71 / 

  82  79  78  77  73 15 العمميات الحسابية
81  82  83 

75  76 72  74 

 

وقػػػد مػػػـ ابوػػػعص اف م ػػػوف ابفقػػػعا   ايػػػج    ػػػو اجػػػداؼ اببوػػػث وابمععنفػػػ   اباظعنػػػ  بل  ػػػ عا  
ابون منػػ  وم ػػ ئص  جم ػػو اببوػػث  و ف م ػػوف بغم ػػ  بيػػنط  و ف و ػػ   وفقعام ػػ  ق ػػنعس و ب  ػػعس 

 ػػف مجاػػا ايػممداـ  ل ػػ    ذػػؿ   و ف مو ػؿ  ػػؿ فقػعس ف ػػعس واوػػدس و  موبػ  ب ػػنغ  اب ػػم لـ فضػال
) ذنعا   فقط   جعد   طالق    وب بضبط  وغ بب  ( ومـ اعداد معلن    االج ب  عف فقعا  اب قن ي 

 (.06مض ا   نفن  االج ب  عاه  اب لوؽ )
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 -:  الظاىري صدؽ. ال4

( علػػػػػ   ج وعػػػػػ   ػػػػػف 06اب لوػػػػػؽ )  وبنػػػػػ ألنػػػػػ ي اب  ػػػػػ عا  ابون منػػػػػ  ب ػػػػػنغمه اعػػػػػعض  ق 
 ف لوي االمم  ص في ابعلوـ ابمعبون  وابافين  وطعائؽ ابمدعني وابقن ي وابمقونـ اب و  نف 
وضػو  معلن ػػ   اب قنػػ ي    ػوغ ابفقػػعا   ػف ابا ونػػ  ابعل نػػ  ( البػػداص اعائ ػـ فػػي 5اب لوػؽ )

 ال  ابفقعا  اـ عدـ  الو   ب ػ   ااطب ق   اـ عدـ ااطب ق   عل  اب ج ؿ اب وغ ابلغوي  و 
    طلا  ف اب و  نف اقمعا  معدنال  او ان   الوظػ   امػعى   ج ؿ نالئـ م  ئص  ؿ 
  ومـ  جعاص ابمعدنال  ابطفنف   واقمعاو م ـقن ي. ومـ االمل بآعاص اب و  نف نعوف اض فم   بل 

علػػ  ابفقػػعا  عل ػػ   ا ػػ  بػػـ ميػػمدع ابوػػلؼ   ونػػث   اػػ  ايػػب  االمفػػ ؽ بػػنف اب و  ػػنف علػػ  
 فأ ذع .   80ج نو ابفقعا  

 -تطبيؽ الممياس عمى العينة األستطالعية : .5

 مويػػػط  ( ط ببػػػ   ػػف ط ببػػػ   ابذػػ اي اب مويػػػط  ػػف 31طبػػؽ اب قنػػ ي علػػػ  عناػػ    واػػػ   ػػف )
 ػػػدى وضػػػو   علػػػ ( ولبػػػؾ بلمعػػػعؼ  7107/ 07/01ؽ )نػػػـو ابم ػػػني اب وافػػػ ابجػػػوادنف بلباػػػ  

معلن ػػ   وفقػػعا  اب قنػػ ي و ػػدى  الئ م ػػ  ب يػػموى عناػػ  اببوػػث  وبمودنػػد ابوقػػ  ابػػالـز بالج بػػ  
اف عػػػػف اب قنػػػػ ي  واظ ػػػػع ابمطبنػػػػؽ اف فقػػػػعا  اب قنػػػػ ي ومعلن  مػػػػه   اػػػػ  واضػػػػو  و ف و ػػػػ    و 

 ( دقنق .35)ابوق  اب يمغعؽ بالج ب   مويط 

 -التحميؿ اإلحصائي لمفمرات : .6

ابم ػػػػ ئص ابيػػػػ ن و معن  بفقػػػػعا  اب قنػػػػ ي  طبػػػػؽ اب قنػػػػ ي علػػػػ  عناػػػػ  ابمولنػػػػؿ بلمعػػػػعؼ ابػػػػ  
اممنػ عجف ع ػوائنً  ( ط ببػ   ػف ط ببػ   ابذػ اي اب مويػط   ػف مػـ 031االو  ئي ابب بغ عػددج  )

-05بنػػػػػػو ي االوػػػػػػد واالذاػػػػػػنف (ابزجػػػػػػعاص بلباػػػػػػ   مويػػػػػػط  )و( بلباػػػػػػ    ) مويػػػػػػط  اال ػػػػػػؿ ػػػػػػف 
بعػػد االمفػػ ؽ  ػػو اداعا  اب ػػداعي قبػػؿ ايػػبوع  ػػف  وعػػد ابمطبنػػؽ  وبعػػد م ػػون  06/01/7107

ايمج ب   ابط بب   علػ  اب قنػ ي  مػـ معمنػا ابػدعج   اب لنػ  معمنبػً  ما زبنػً   ػف اعلػ  دعجػ  ابػ  
ان  بم ذال اب ج وعمنف  (  ف ابدعج   ابد77 (  ف ابدعج   ابعلن  و )77ادا ج   واممنع  ابػ)

  ذػػػػػـ اجعنػػػػػ  علػػػػػ  اب ج ػػػػػوعمنف ابمولػػػػػنال  ( ط ببػػػػػ  ب ػػػػػؿ  ج وعػػػػػ  35بواقػػػػػو ) اب مطػػػػػعفمنف
 -االو  ئن  عل  اباوو اآلمي:
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 تساؽ الداخمي )صدؽ البناء( لمممياس :أل صدؽ ا -اوًل :

اعمبػػ ط دعجػػ  ابفقػػعس ب بدعجػػ  اب لنػػ  بل قنػػ ي  ميػػ ؽ ابػػداملي بل قنػػ ي اعم ػػد ايػػلوا ألبلمأ ػػد  ػػف ا
وب ػػوف اب قنػػ ي نمضػػ ف يػػبع    ػػ عا  ون منػػ  وب ػػؿ   ػػ عس عػػدد  عػػنف  ػػف ا(    -08اب لوػػؽ)

اعمبػػػ ط دعجػػػ  اب جػػػ ؿ ب بدعجػػػ  اب لنػػػ  بل قنػػػ ي )اب  ػػػ عا  ابون منػػػ ( اب لوػػػؽ  ابفقػػػعا  مػػػـ ويػػػ ا
و عمب ط ػػػ   س  ػػػف فقػػػعا  اب قنػػػ يقػػػنـ  عػػػ  ال  االعمبػػػ ط ب ػػػؿ فقػػػع  ت( و ػػػلبؾ مػػػـ  ويػػػ ا-08)

( ومبػػػػنف  ف  Pearson Correlation ع  ػػػؿ اعمبػػػ ط بنعيػػػوف )ب ب ب جػػػ ؿ ابػػػلي مام ػػػي ابنػػػه 
ابقن ػػػػ  ابجدوبنػػػػ    ( ال بلغػػػ078( ودعجػػػ  وعنػػػػ  )1.15او ػػػ ئنً  عاػػػػد  يػػػػموى  ) دابػػػػ  اج ع ػػػ 

ايمبع دج   اب لوؽ ) ( ف  ا  غنع داب  وعلنه مـ (56(     عدا ابفقعس  0.174ب ع  ؿ االعمب ط )
09 .) 

 -الموة التمييزية لفمرات الممياس : -ثانيًا :

( بعنامػػنف  يػمقلمنف الممبػػ ع دالبػػ  ابفػعؽ بػػنف اب ج ػػوعمنف t-Testبعػد مطبنػػؽ االممبػ ع ابمػػ ئي ) 
اب ويػػوب  ب ػػؿ فقػػعس  ػػف فقػػعا   اب جػػ ال  ابيػػبو معاووػػ   ابعلنػػ  وابػػدان    مبػػنلف اف ابقن ػػ  ابم ئنػػ 

(  اي وجػود فػعؽ داؿ  2( وجلخ ابقنـ  عل   ف ابقن ػ  ابجدوبنػ  ابب بغػ  ) 9,478 -7,015بنف) 
او  ئنً  بنف دعج   اب ج وع  ابعلن  واب ج وع  ابدان  وجلا نعاي وجود قوس م ننزن  جندس و قبوب  

( فػ ف قن ػ   56عا  اب قن ي اج ع ػ  جنػدس و قبوبػ   ػ  عػدا ابفقػعس )بفقعا  اب قن ي  وبلبؾ معد فق
 0.05وب يػػموى دالبػػ   ( 7( وجػػي اقػػؿ  ػػف ابقن ػػ  ابجدوبنػػ  ابب بغػػ  )1.605قػػوس ابم ننػػز بلغػػ )

 (.   -08وبلبؾ مـ  يمبع د  جلخ ابفقعس   اب لوؽ )68 وبدعج  وعن  

 ثبات الممياس  -ثالثا:

 ب   عا  ابون من  مـ  عم  د طعنقمنف ج   :بغعض ابموقؽ  ف ذب    قن ي ا

 كرونباخ ( لالتساؽ الداخمي :  –طريمة تحميؿ التبايف بأستعماؿ معادلة ) ألفا  - أ

بالميػػ ؽ ابػػداملي  وجػػي طعنقػػ  ميػػمع ؿ فػػي   عوابػػ ا -ويػػ ا  ع  ػػؿ ابذبػػ   بطعنقػػ  ابفػػ مػػـ   
 مقدنع دعج  ابذب   في اب ق نني ابمي مم وف  ف فقعا  مم نز بأف ابدعج  علن   مأمل قن ً   مملفػ 
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( وجػػو  ؤ ػػع 1,85(  يػػلـ بالج بػػ  علػػ  ابفقػػعس  و ػػ ف  ع  ػػؿ ابذبػػ   بل جػػ ال  ابيػػبو )0.7,3)
 بذب   اب قن ي وامي ؽ ابفقعا  ومج اي   .  جند

 ( : Retestإعادة الختبار ) - ب

ابذػػػ اي اب مويػػػط فػػػي  بويػػػ ا ابذبػػػ   ب ػػػلخ ابطعنقػػػ  مػػػـ مطبنػػػؽ اب قنػػػ ي علػػػ  عناػػػ   ػػػف ط ببػػػ  
( ط ببػػػ   ممنػػع  ب بطعنقػػػ  ابع ػػػوائن    ذػػـ  عنػػػد مطبنػػػؽ 31بلباػػػ  ( بلػػغ عػػػددج   )اال ػػػؿ ) مويػػط 

وجي  دس  ا يب  وفقٌ  ألدبنػ   ( نو ٌ   ف ابمطبنؽ األوؿ 14اب قن ي عل  ابعنا  افي   بعد  عوع )
يػػمع  ؿ  ع  ػػؿ اعمبػػ ط بنعيػػوف بػػنف ابمطبنػػؽ األوؿ وابمطبنػػؽ   ي وابمقػػونـ ابمعبػػوي وابافيػػي  وبابقنػػ

( وجػػو  ع  ػػؿ ذبػػ   جنػػد  ق عاػػ  ب ب عػػ ننع ابمػػي وضػػعم   1,83ابذػػ اي امضػػ   ف  ع  ػػؿ ابذبػػ   )
 األدبن   ابمعبون  وابافين . 

    نمػػأبؼ اب قنػػ ي ب ػػنغمه ابا  ئنػػ   ػػف  وصػػؼ مميػػاس الميػػارات الحياتيػػة بصػػيغتو النيائيػػة . 7
( فقػػعس   وب ػػؿ فقػػعس ذالذػػ  بػػدائؿ  مدعجػػ  بالج بػػ  )ماطبػػؽ علػػًي م   ػػً   ماطبػػؽ علػػًي اون اػػً   78) 

بنػ   ( عل  ابموابي بلفقعا  األنج 0,7,3الماطبؽ علًي م   ً ( معط  ب   عاد ابم ون  ابدعج   )
( علػػػ  ابمػػػوابي  ػػو  عبعػػػ  فقػػعا     ػػػف  .وبعػػػد 3,7,0  ػػ  ابفقػػػعا  ابيػػلبن   وػػػدد   ب بػػدعج   ) 

ابموقؽ  ف دالال  اب ػدؽ وابذبػ   وابمولنػؿ االو ػ ئي بفقػعا  اب قنػ ي  ا ػب  اب قنػ ي جػ جزًا 
 (07اب لوؽ )بلمطبنؽ  

 ممياس التعمـ المنظـ ذاتيا:أعداد  -ثالثا:

فػػي  جػػ ؿ ابػػمعلـ اب ػػاظـ   ا ػػ    ابيػػ بق  وفػػي وػدود  ػػأمن االدبنػػ   وابدعايػػ بعػد االطػػالع علػػ   
 -لامن  مبنلف اف جا ؾ  ق نني عدس  ا  :

ابمي  جعن  عل  اب عول  ابج  عن  بلمم  ػ    اب ق نني ابععبن  عل  اب يموى اب ولي -
  قنػػػ ي )ابم ن ػػػيو   (217-212:  2008 فين ذػػػؿ  قنػػػ ي )اب ػػػع  ابعل نػػػ  واألايػػػ ان 

 2010 :247-249)   
فػي ( 348:2010   اب ق نني ابععبن  عل   يػموى ابػوطف ابععبػي  ذػؿ  قنػ ي )ابجػعا   -

 .اب عول  ابج  عن 
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و ف مفوص اب ق نني اب ل وعس واالطالع عل  االدبن     مـ  عداد اداس ن  ف  ف مالب   قن ي    
ابيػػن و معن   و عػػد اب قنػػ ي علػػ  ممػػوافع فن ػػ  ابم ػػ ئص  بل عولػػ  اب مويػػط  ابػػمعلـ اب ػػاظـ لامنػػ 

 وفؽ ابمطوا  االمن  

            -. تحديد اليدؼ مف الممياس :1  

ن ػػدؼ اب قنػػ ي ابػػ  م ػػمنص ابعغبػػ  ابلامنػػ  بطلبػػ  اب عولػػ  اب مويػػط  أليػػممداـ ابماظػػنـ ابػػلامي 
ب  ػػ عا  عاػػد اب ععفػػي   و ػػ وعاص اب ععفػػي  وابماظػػنـ ابػػلامي ألداعس اب ػػواعد  أل ميػػ ا اب علو ػػ   وا
 دعاي    دس اب ن ن ص و مم ل ابقعاعا  ابمعلن ن  بلمف عؿ ابا ج   و اببنئ  ابمعلن ن   .

 -: وصوغ فمراتو  . تحديد مجالت الممياس2

بويػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػانؼ         (  جػػػػػػػػػ ال  فععنػػػػػػػػػ  01 جػػػػػػػػػ ال  عئنيػػػػػػػػػ  ممضػػػػػػػػػ ف )  مػػػػػػػػػـ مودنػػػػػػػػػد ذالذػػػػػػػػػ
pintrich&etal,1999)  مي :ابماظنـ ابلامي و نغ  فقعامه عل  اباوو اآل ( أليمعامنجن 

 : اآلمن  فععن اب ج ال   وزع  عل  اب فقعس (07نمأبؼ  ف ):  أول :التنظيـ الذاتي المعرفي
 فقعا   5: ونضـ  ابم عاع وابمي نو -
 فقعا  3: نضـ  االمق ف -
 فقعا  5: نضـ ابماظنـ  -
 فقعا   4: نضـ ابمف نع ابا قد  -

( فقعس  وزع  عل  اب ج ال  ابفععنػ  08نمأبؼ  ف ): ثانيا : التنظيـ الذاتي ما وراء المعرفي    
 اآلمن  :

  ( فقعا 6نضـ ): ابممطنط  -
 ( فقعا  7: نضـ )ابمقونـ ابلامي  -
 ( فقعا 5نضـ ): اب عاقب   -

اب جػ ال  ابفععنػ  ( فقػعس  وزعػ  علػ  77نمػأبؼ  ػف ): ثالثا : التنظػيـ الػذاتي ألدارة المػوارد 
 اآلمن  :
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 ( فقعس9: نضـ )  ووق  ابدعاي  اداعس بنئ  -
 ( فقعا 8: نضـ)معلـ االقعاف -
 ( فقعا  5 : نضـ )طلا اب ي عدس -

 ػو ( فقػعس   وزعػ  علػ   جػ ال  اب قنػ ي ابذالذػ   57ب ػنغم   االوبنػ  ) د ابفقعا   ف عدوبلبؾ 
واعم د  قن ي ابمػدعت ابذالذػي )ماطبػؽ علػًي (  51,30,71,7 عبع  فقعا     ف  مم ذؿ ب بفقعا  )

( عل  ابموابي  وقد وع   3 7 0م   ً    ماطبؽ علًي اون اً   ال ماطبؽ علًي م   ً ( ب بدعج   )
ابب وذػػػ  اف م ػػػوف ابفقػػػعا   ايػػػج    ػػػو اجػػػداؼ اببوػػػث وابمععنفػػػ   اباظعنػػػ  بلػػػمعلـ اب ػػػاظـ لامنػػػ  

ج ب  عف فقعا  اب قن ي مض ا   نفن  االج ب  وم  ئص  جم و اببوث  ومـ اعداد معلن    اال
 (.20عاه  اب لوؽ )

 -: الظاىريصدؽ ال. 4

( علػػػػ   ج وعػػػػ   ػػػػف 20عػػػػعض  قنػػػػ ي ابػػػػمعلـ اب ػػػػاظـ لامنػػػػ  ابػػػػمعلـ ب ػػػػنغمه االوبنػػػػ  اب لوػػػػؽ )
اب و  ػػنف  ػػف لوي االمم ػػ ص فػػي ابعلػػـو ابمعبونػػ  وابافيػػن  وطعائػػؽ ابمػػدعني وابقنػػ ي وابمقػػونـ 

وضػػو  معلن ػػ   اب قنػػ ي    ػػوغ ابفقػػعا   ػػف ابا ونػػ  ابعل نػػ  البػػداص اعائ ػػـ فػػي (  5اب لوػػؽ ) 
ااطب ق   اـ عدـ ااطب ق   عل  اب ج ؿ  ال  ابفقعا  اـ عدـ  الو   ب   نالئـ اب وغ ابلغوي  و 

  ػػ  طلػػا  ػػف اب و  ػػنف اقمػػعا  معػػدنال  او انػػ   الوظػػ   امػػعى نػػعوف  م ػػ ئص  ػػؿ  جػػ ؿ 
و جعنػػػ  ابمعػػػدنال  ابطفنفػػػ  علػػػ    المػػػل بػػػآعاص اب و  ػػػنف واقمعاوػػػ م ـ  اضػػػ فم   بل قنػػػ ي. ومػػػـ ا

  %80ابفقعا  عل    ا   بػـ ميػمدع ابوػلؼ   ووػ ز  ج نػو ابفقػعا  علػ   مفػ ؽ اب و  ػنف بايػب  
ػػػد  قنػػػ ي ابػػػمعلـ اب ػػػاظـ لامنػػػ   ػػػ دق  وجػػػ جزًا بلمطبنػػػؽ علػػػ  ابعناػػػ  فػػػأ ذع  وب ػػػلخ االجػػػعاصا  ع 

 االيمطالعن . 
 -ممياس التعمـ المنظـ ذاتيا عمى العينة األستطالعية :. تطبيؽ 5

 مويػػػط  )( ط ببػػػ   ػػف ط ببػػ   ابذػػػ اي اب مويػػط  ػػف 31طبػػؽ اب قنػػ ي علػػ  عناػػػ    واػػ   ػػف )
( ولبػػؾ بلمعػػعؼ ابػػ  وضػػو  معلن ػػ    7107/ 01/ 00بلباػػ   ( نػػـو االعبعػػ ص اب وافػػؽ) ال ػػؿا

وفقػػػػعا  اب قنػػػػ ي و ػػػػدى  الئ م ػػػػ  ب يػػػػموى عناػػػػ  اببوػػػػث  وبمودنػػػػد ابوقػػػػ  ابػػػػالـز بالج بػػػػ  عػػػػف 
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 مويػػط  وبلػػغاب قنػػ ي  واظ ػػع ابمطبنػػؽ اف فقػػعا  اب قنػػ ي ومعلن  مػػه   اػػ  واضػػو  و ف و ػػ    
 ( دقنق .31ابوق  اب يمغعؽ بالج ب  )

 -ئي لمفمرات :.  التحميؿ اإلحصا6

بلمعػػػػعؼ ابػػػػ  ابم ػػػػ ئص ابيػػػػ ن و معن  بفقػػػػعا  اب قنػػػػ ي  طبػػػػؽ اب قنػػػػ ي علػػػػ  عناػػػػ  ابمولنػػػػؿ 
( ط ببػػ   ػػف ط ببػػ   ابذػػ اي اب مويػػط   ػػف مػػـ اممنػػ عجف ع ػػوائنً  031االو ػػ ئي اببػػ بغ عػػددج  )

 بعػػد06/01/7107-05الوػػد واالذاػنف اب وافػػؽ  انػو ي  ( بلباػػ   وابزجػػعاص  ػؿاال) مويػػطمي  ػف 
االمفػػ ؽ  ػػو اداعا  اب ػػداعي قبػػؿ ايػػبوع  ػػف  وعػػد ابمطبنػػؽ  وبعػػد م ػػون  ايػػمج ب   ابط ببػػ   
علػػػ  اب قنػػػ ي  مػػػـ معمنػػػا ابػػػدعج   اب لنػػػ  معمنبػػػً  ما زبنػػػً   ػػػف اعلػػػ  دعجػػػ  ابػػػ  ادا جػػػ   واممنػػػع  

   (  ػػػف ابػػػدعج   ابػػػدان  بم ػػػذال اب ج ػػػوعمنف اب مطػػػعفمنف77 (  ػػػف ابػػػدعج   ابعلنػػػ  و )77ابػػػػ)
  ذـ اجعن  عل  اب ج وعمنف ابمولنال  االو  ئن  عل  اباوػو ط بب  ب ؿ  ج وع   35)قو )بوا

 -اآلمي:

 تساؽ الداخمي )صدؽ البناء( لمممياس :أل صدؽ ا -اوًل :

ابداملي بل قن ي اعم د ايلوا اعمب ط دعج  ابفقعس ب بدعج  اب لن  بل ج ؿ ابػلي  مي ؽألبلمأ د  ف ا
عػدد  عػنف   جػ ؿوب ػؿ ع ػع  جػ ال  فععنػ  اب قنػ ي نمضػ ف  وب ػوفمام ي ابنه فػي اب قنػ ي   

 -77اعمب ط ابفقعا  ب بدعج  اب لنػ  ب قنػ ي )ابػمعلـ اب ػاظـ لامنػ ( اب لوػؽ )  ف ابفقعا  مـ وي ا
قػػػنـ  عػػػ  ال  االعمبػػػ ط ب ػػؿ فقػػػعس  ػػػف فقػػػعا  اب قنػػػ ي بأيػػػمع  ؿ  ع  ػػػؿ  ـ ويػػػ اا(  و ػػلبؾ مػػػ
( 1.15عاػد  يػموى )و  ا   ج ع   داب   و  ئن   ( Pearson Correlation) اعمب ط بنعيوف
   عدا ذالث فقعا  جي   (0.174ابقن   ابجدوبن  ب ع  ؿ االعمب ط ) وبلغ (  078ودعج  وعن )

( فقػعس   54غنع داب  بلبؾ مـ  يمبع دج  وب لا األجعاص   ب  اب قن ي نمأبؼ  ف )52,44,37)) 
 (.23اب لوؽ )

 -الموة التمييزية لفمرات الممياس : -ثانيًا :

( بعنامػنف  يػمقلمنف الممبػ ع دالبػ  ابفػعؽ بػنف اب ج ػوعمنف t-Testبعد مطبنؽ االممب ع ابم ئي )  
ابعلنػ  وابػػدان    مبػػنف وجػػود فػعؽ داؿ او ػػ ئنً  بػػنف دعجػػ   اب ج ػوعمنف ابعلنػػ  وابػػدان  فقػػد معاووػػ  
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( وجي  علػ   ػف 06,595 – 7,734ابقن   ابم ئن  اب ويوب  ب ؿ فقعس  ف فقعا   اب قن ي بنف )
وجػل نػدؿ علػ  وجػود قػوس ( 58( وبدعجػ  وعنػ  )0.05عاػد  يػموى )  (7ابقن   ابجدوبن  ابب بغػ  )

( فقػد   اػ  غنػع   نػزس  ل بلػغ 52,44,37  عػدا ابفقػعا  ) م ننزن  جندس و قبوبػ  بفقػعا  اب قنػ ي
   ػػػف اب قنػػػ ي( علػػػ  ابمػػػوابي بػػػلبؾ مػػػـ وػػػلف    1.160  0.566   (0.189 ع  ػػػؿ م ننزجػػػ 

 (.  -22)اب لوؽ

 ثبات الممياس : ًثالثا
 بغعض ابموقؽ  ف ذب    قن ي ابمعلـ اب اظـ لامن  مـ  عم  د طعنقمنف ج   :

 كرونباخ ( لالتساؽ الداخمي :  –ستعماؿ معادلة ) ألفا اطريمة تحميؿ التبايف ب - ت

بالميػػػ ؽ ابػػػداملي  وجػػػي   عوابػػػ ا -مػػػـ اوميػػػ ا  عػػػ  ال  ابذبػػػ   بفقػػػعا  اب قنػػػ ي بطعنقػػػ  ابفػػػ 
طعنقػػ  ميػػمع ؿ فػػي مقػػدنع دعجػػ  ابذبػػ   فػػي اب قػػ نني ابمػػي مم ػػوف  ػػف فقػػعا  مم نػػز بػػأف ابدعجػػ  

 ....(  يػػػػػلـ بالج بػػػػػ  علػػػػػ  ابفقػػػػػعس  و ػػػػػ ف  ع  ػػػػػؿ ابذبػػػػػ             3 7 0علن ػػػػػ  مأمػػػػػل قن ػػػػػً   مملفػػػػػ  )
 .ومج اي  بذب   اب قن ي وامي ؽ ابفقعا  ) جند ( ( وجو  ؤ ع1,87) 

 ( : Retestإعادة الختبار ) - ث

  ابذػػػ اي اب مويػػػط فػػػي بويػػػ ا ابذبػػػ   ب ػػػلخ ابطعنقػػػ  مػػػـ مطبنػػػؽ اب قنػػػ ي علػػػ  عناػػػ   ػػػف ط ببػػػ 
( ط ببػػ   ممنػػع  ب بطعنقػػ  ابع ػػوائن    ذػػـ  عنػػد مطبنػػؽ 31بلػػغ عػػددج   ) (بلباػػ    ػػؿ مويػػط  اال)

 ف ابمطبنػؽ األوؿ وجػي  ػدس  ا يػب  وفقػٌ  ألدبنػ    ايبوعنف اب قن ي عل  ابعنا  افي   بعد  عوع
يػػمع  ؿ  ع  ػػؿ اعمبػػ ط بنعيػػوف بػػنف  وب 1988) )عػػودس   وملنػػؿ ابقنػػ ي وابمقػػونـ ابمعبػػوي وابافيػػي

(  ع  ػػػػؿ ذبػػػػ   جنػػػػد  ق عاػػػػ   1,81ابمطبنػػػػؽ األوؿ وابمطبنػػػػؽ ابذػػػػ اي امضػػػػ   ف  ع  ػػػػؿ ابذبػػػػ   )
     بافينواب ب ع ننع ابمي وضعم   األدبن   ابمعبون  

 -وصؼ ممياس التعمـ المنظـ ذاتيا بصيغتو النيائية :. 7

( فقػػعس  وزعػػ  علػػ  ذالذػػ   جػػ ال    وب ػػؿ فقػػعس ذالذػػ  54نمػػأبؼ اب قنػػ ي  ب ػػنغمه ابا  ئنػػ   ػػف )
علػًي م   ػً ( معطػ  ب ػ   بدائؿ  مدعج  بالج ب  )ماطبؽ علػًي م   ػً   ماطبػؽ علػًي اون اػً   الماطبػؽ
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( عل  ابموابي   و  عبعػ  فقػعا     ػف  وبػلبؾ ا ػب  اب قنػ ي 0  7  3عاد ابم ون  ابدعج   )
 21)   لوؽ )ج جزًا بلمطبنؽ

 -: مرحمة التنفيذثالثا: 

اباظعنػ  اببا ئنػ  عػف طعنػؽ مجعنبػه  مـ في جلخ اب عول  مافنػل ابم ػ نـ ابمعلن ػي وفقػ   ألا ػولجي  
 -عل  عنا  اببوث اال لن  وض ف ابمطوا  االمن  :

 ابم  نـ ابمجعنبي. -
 مودند  جم و اببوث وعنامه. -
 ضبط اب مغنعا . -
 ابمجعب . -

 -( :Experimental Designالتصميـ التجريبي ) .1
ابمو ػػنؿ  واب  ػػ عا   عم  ػػد ابم ػػ نـ ابمجعنبػػي لا ابضػػبط ابجزئػػي واالممبػػ ع اببعػػدي ب ػػؿ  ػػف 

ابون منػػػػػ   وابػػػػػمعلـ اب ػػػػػاظـ لامنػػػػػ  ب ج ػػػػػوعمنف اوػػػػػدج   مجعنبنػػػػػ  واالمػػػػػعى ضػػػػػ بط   ودعيػػػػػ  
اب ج وع  ابمجعنبن  وفقػً  بلم ػ نـ ابمعلن ػي علػ  وفػؽ ا ػ لت اباظعنػ  اببا ئنػ  فػي وػنف دعيػ  

 (.3اب ج وع  ابض بط  عل  وفؽ ابطعنق  االعمن دن . اب مطط )
 

 الختبار البعدي المتغير التابا المتغير المستمؿ التكافؤ المجموعة

 التجريبية
 التحصيؿ السابؽ -
 العمرالزمني -
 الذكاء -
 اختبار المعمومات السابمة  -
مميػػاس الميػػارات الحياتيػػة  -
 ممياس التعمـ المنظـ ذاتيا  –

-التصػػػػػػميـ التعميمػػػػػػي
التعممػػػػػػي عمػػػػػػى وفػػػػػػؽ 

 نماذج النظرية البنائية
التحصػػيؿ الدراسػػي  -

 في مادة الكيمياء
 
 الميارات الحياتية -
 التعمـ المنظـ ذاتيا -

اختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  -
التحصػػيؿ الدراسػػي 

 في مادة الكيمياء
مميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  -

 الميارت الحياتية
مميػػػػاس الػػػػتعمـ  -

 المنظـ ذاتيا

 الطريمة العتيادية الضابطة

 ( 3 مطط )

 ابم  نـ ابمجعنبي بلبوث
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  -مجتما البحث: .2

وابذ اون  اب مويط  في اب داعي ابذ اي اب مويط ط بب   اب ؼ ج نو نم ذؿ  جم و اببوث ب
 – 7107بلع ـ ابدعايي )  اب عا ابذ بذ  ابا  عن  ابو و ن  بلبا   ابم بع  بل دنعن  ابع    بمعبن 

 (.7 ابجدوؿ ) دعي   (59 وزعنف عل  ) ( ط بب 6647وابب بغ عددجـ )  (  7108

(7جدوؿ )                                                
مجتما البحث موزع بحسب المدرسة                       

 
 اسـ المدرسة 

عدد طالبات 
الصؼ الثاني 

 متوسط

 
 اسـ المدرسة 

عدد طالبات 
الصؼ الثاني 

 متوسط

 
 اسـ المدرسة 

عدد طالبات 
الصؼ الثاني 

 متوسط
 114 ثانوية أـ المؤمنيف لمبنات  147 متوسطة المبس لمبنات 125 متوسطة المؿ 

 28 ثانوية بابؿ لمبنات  180 متوسطة الجنائف المعممة  146 متوسطة الزىراء 

 15 ثانوية الخمود لمبنات  28 متوسطة العفة لمبنات 126 متوسطة الجواديف 

 24 ثانوية خولة بنت الزور  38 متوسطة الوفاء لمبنات 86 متوسطة تونس )البسممة(

 90 ثانوية الروابي الخضراء 33 متوسطة المنيطرة لمبنات  95 متوسطة الياامية 

 114 ثانوية التفوؽ لمبنات  18 متوسطة وىراف الساسية  76 متوسطة الحوراء زينب 

 138 ثانوية النوار لمبنات  137 متوسطة العال  187 متوسطة اـ سممة لمبنات

 112 ثانوية ذات النطالييف  159 متوسطة ميد الحضارات  280 متوسطة اليماف لمبنات

 51 ثانوية الخيضر  50 متوسطة المعالي  97 متوسطة المروه لمبنات

 46 ثانية الفاؽ  51 ثانوية اـ عمارة 200 متوسطة التمدـ لمبنات

 43 ثانوية الربيا  63 ثانوية لكوثر لممتميزات 246 متوسطة العابد لمبنات 

متوسطة النتفاضة 

 الاعبانية لمبنات

 29 ثانوية طيبة  47 ثانوية باب العمـ  248

 38 ثانوية العميدة  46 ثانوية الضحى  289 متوسطة سيؼ اهلل لمبنات

 50 ثانوية البخاري لمبنات  101 ثانوية الوفاؽ  170 متوسطة الخنساء لمبنات

 45 ثانوية المااىدة لمبنات  33 ثانوية الحضارة  246 متوسطة المحمرة لمبنات 

 34 ثانوية اللصى لمبنات  21 ثانوية الغفراف  264 متوسطة خديجة الكبرى 
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 60 ثانوية التجدد لمبنات 227 ثانوية الخالص لمبنات  334 متوسطة زينب لمبنات 

 33 ثانوية فاطمة الزىراء  133 ثانوية نور اليماف  255 متوسطة البتوؿ لمبنات 

 24 ثانوية . ابف سينا لمبنات 130 ثانوية الرياحيف لمبنات  121 متوسطة السيدة حكيمة 

   40 ثانوية النتصار لمبنات  281 متوسطة فدؾ لمبنات 

 6642 مجموع الطالبات  59 مجموع المدارس 

 عينة البحث :. 3

 عينة التجربة  : 

مػػـ اممنػػ ع  مويػػط  ابجػػوادنف بلباػػ   ابم بعػػ  بل دنعنػػ  ابع  ػػ  بمعبنػػ  اب ػػعا ابذ بذػػ  ب ػػوعس ق ػػدن  
 -بم ذؿ عنا  اببوث باليب ا االمن  :

 اف ابب وذ  عل  دعان     ل  بواقو اب دعي  وا   ا م   الجعاص مجعب  اببوث. -  
وذػػ  فع ػػ  االممنػػ ع وجػػود  عبػػو  ػػعا فػػي اب دعيػػ  بل ػػؼ ابذػػ اي اب مويػػط    ػػ  نػػوفع بلب  -ا 

ابع ػػوائي بل ج ػػوعمنف )ابمجعنبنػػ  وابضػػ بط (  وقػػد اممنػػع  بػػ بمعننف ابع ػػوائي  ػػعب  ) د( 
( ط ببػػػ  ود عيػػػ  ب بم ػػػ نـ ابمعلن ػػػي وفقػػػً  30بم ذػػػؿ اب ج وعػػػ  ابمجعنبنػػػ  وابمػػػي ضػػػ   ) 

( ط ببػػ  30با ػػ لت اباظعنػػ  اببا ئنػػ   و ػػعب  )ت( م ذػػؿ اب ج وعػػ  ابضػػ بط  وابمػػي ضػػ   )
 (.8ود عي  ب بطعنق  االعمن دن   ابجدوؿ )

 (8جدوؿ )

 اعداد عينة مجموعتي البحث                 

 عدد الطالبات الاعبة المجموعة
 30 د التجريبية
 30 جػ الضابطة

 60 المجموع
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 عينة التحميؿ األحصائي :

ابمو ػػنؿ ابدعايػػي و قن يػػي اب  ػػ عا  ابون منػػ  وابػػمعلـ اب ػػاظـ  جػػؿ باػػ ص ادوا  اببوػػث ) ممبػػ عأل
( ط ببػ   ػف  دعيػمنف  ػف  ػداعي 132لامن ( مـ اممن ع عناػ  ابمولنػؿ االو ػ ئي اببػ بغ عػددج  )

 (9ؿ ) جم و اببوث ب بطعنق  ابع وائن   ابجدو 

 (9جدوؿ )                     
 عينة التحميؿ الحصائي               

 عدد الطالبات اسـ المدرسة ت
 66  مويط  ابزجعاص بلبا     .1
 64   مويط  اال ؿ بلبا    .2

 031 المجموع
 

 -( :Control Proceduresإجراءات الضبط )

 Internals Validity of Experimental)السػالمة الداخميػة لمتصػميـ التجريبػي  .1
Design:) 

مػػـ اجػػعاص ابم ػػ فؤ بػػنف  ج ػػوعمي عناػػ  اببوػػث ب ػػدؼ موقنػػؽ ابيػػال   ابداملنػػ  بلم ػػ نـ ابمجعنبػػي 
 -في عدد  ف اب مغنعا  االمن  :

 -التحصيؿ السابؽ في مادة الكيمياء :

مػػـ اعم ػػ د ابػػدعج   ابا  ئنػػ  ب ػػ دس ابعلػػوـ ابمػػي و ػػؿ علن ػػ  ابط ببػػ   عناػػ  اببوػػث فػػي اب ػػؼ 
(  وابمػػي مػػـ ابو ػػوؿ علن ػػ   ػػف 24( اب لوػػؽ)7107 – 7106األوؿ اب مويػػط بلعػػ ـ ابدعايػػي )

  بػدعج    ج ػوعمي عناػ  اببوػثطبؽ االممب ع ابمػ ئي بعنامػنف  يػمقلمنف يجال  اداعس اب دعي   
(  قػؿ  ػف (0.713دالبػ  او ػ ئن   ال   اػ  ابقن ػ  ابم ئنػ  اب ويػوب  ي ومبنف عػدـ وجػود فػعؽ ل

وبلبؾ معد اب ج وعم ف  م  فئم ف  (58وبدعج  وعن  ) ,)2.25( عاد  يموى )2ابقن   ابجدوبن  )
 (10في جلا اب مغنع. ابجدوؿ )
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 (10جدوؿ )

لتكافؤ درجات مجموعتي عينة البحث في التحصيؿ السابؽ الختبار التائي لعينتيف مستممتيف 
 الكيمياءفي مادة 

الوسػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد المجموعة  المتغير 
 الحسابي

النحػػػػػػػػراؼ 
 المعياري

 الدللة الميمة التائية
  الجدولية* المحسوبة

 غير 
 دالة

تحصػػػػػػػػػػػػيؿ 
الصػػػػػػػػػػػػػػؼ 

الوؿ 
 متوسط

 التجريبية
 

30 68.60 7.224  
0.713 

 
2 
 الضابطة 

 
30 67.17 8.317 

 

 (Chronological Ageالعمر الزمني )

مػػػػػػـ ابو ػػػػػػوؿ علػػػػػػ  اع ػػػػػػ ع ابط ببػػػػػػ    ػػػػػػف اببط قػػػػػػ  اب دعيػػػػػػن  وذػػػػػػـ ويػػػػػػ ب   ب ال ػػػػػػ ع بغ نػػػػػػ  
ناػ  ألع ػ ع  ج ػوعمي ع االممب ع ابمػ ئي بعنامػنف  يػمقلمنف(  طبؽ 24اب لوؽ ) 01/01/7107

 0.569 )  دالب  او  ئن   ال   اػ  ابقن ػ  ابم ئنػ  اب ويػوب  لياببوث  ومبنلف عدـ وجود فعؽ 
فػي  مغنػع  58)  وبدعجػ  وعنػ  )( 2.25( عاػد  يػموى )2 ابجدوبنػ  ) م ئنػ ( اقػؿ  ػف ابقن ػ  اب

 (11م  فؤ  ج وعمي اببوث في جلا اب مغنع. ابجدوؿ ) ابع ع ابز اي  وجلا  ؤ ع عل 

 (11جدوؿ )                                         

 لتكافؤ أعمار مجموعتي عينة البحث في األايرالختبار التائي لعينتيف مستممتيف 

الوسػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد المجموعة  المتغير 
 الحسابي

النحػػػػػػػػراؼ 
 المعياري

 الدللة الميمة التائية
  الجدولية* المحسوبة

 غير 
 دالة

العمػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
الزمنػػػػػػػػػػػػػػي 

 بالاير 

 التجريبية
 

30 160.73 3.571  
0.569 

 
2 

 3.224 160.23 30 الضابطة
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 المستوى التعميمي لموالديف :

اب جم عػػ   بعضػػ   عػػف بعػػض  بػػأممالؼ افب ػػ   ف اب  ػػ عا  ابون منػػ  وابػػمعلـ اب ػػاظـ لامنػػ  نمػػ ذع  
(   ػ ف البػد Yamazaki, 2005:525في م  ئ    ابدن وغعافنػ  وذق فم ػ  وامػمالؼ  ا جج ػ )

 ػػف اجػػعاص ابم ػػ فؤ فػػي جػػلا اب مغنػػع  مػػـ ابو ػػوؿ علػػ  اب يػػموى ابمعلن ػػي بلوابػػدنف  ػػف اببط قػػ  
  مويط و  ) ابمدائن  (  ومـ وضو ابدعج   اآلمن  مبعً  بل يموى ابدعايي -24اب دعين   اب لوؽ )

 ج  عن (و   ع دو  عدادن ا و

 (12جدوؿ )
 لممجموعتيف )التجريبية والضابطة( المستويات التعميمية لموالديف والدرجات الممابمة ليا

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
 التعميمي

 جامعية معيد إعدادية متوسطة ابتدائية

 5 4 3 2 1 ابدعج 

إلنجػػ د ابفػػعؽ  واًل بػػنف اب ج ػػوعمنف فػػي اب يػػموى ابمعلن ػػي  2(X)ومػػـ ايػػمع  ؿ  ع دبػػ   عبػػو  ػػ ي 
دالبػػػ  او ػػػ ئن   ال   اػػػ  قن ػػػ   عبػػػو  ػػػ ي  ي( ومبػػػنف عػػػدـ وجػػػود فػػػعؽ ل 12بػػػألا  ابجػػػدوؿ ) 

( 1.15(عاػػػد  يػػػموى دالبػػػ  )9.49( اقػػػؿ  ػػػف قن ػػػ   عبػػػو  ػػػ ي ابجدوبنػػػ  ) 0.619اب ويػػػوب  ) 
 (13( جدوؿ ) 4وبدعج  وعن  )

 (13جدوؿ )
 ودللة الفروؽ بيف المجموعتيف في المستوى التعميمي لألب 2(X)با كاي ليمة مر 

الدللػػة  ليمة مربا كاي التحصيؿ الدراسي لألب العدد المجموعة
 الجدولية* المحسوبة بكالوريوس معيد اعدادية متوسطة البتدائية 0.05

 5 5 7 8 5 30 التجريبية
 

 
0.619 

 

 
9.49 

غيػػػػػػػػػر 
 دالة

 5 7 7 6 5 30 الضابطة 
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)ابمجعنبنػػػ   دالبػػػ  او ػػػ ئن  فػػػي اب يػػػموى ابمعلن ػػػي بػػػالـ بل ج ػػػوعمنف ي ػػػلبؾ عػػػدـ وجػػػود فػػػعؽ ل
ابب بغػػػػ  ( اقػػػؿ  ػػػف ابقن ػػػ  ابجدوبنػػػ  0.958وابضػػػ بط ( ال بلغػػػ  قن ػػػ   عبػػػو  ػػػ ي اب ويػػػػوب  ) 

( وجػػػلا نعاػػػي م ػػػ فؤ اب ج ػػػوعمنف فػػػي جػػػلا 4( وعاػػػد دعجػػػ  وعنػػػ )1.15عاػػػد  يػػػموى  ) 9.49))
 ( 14اب مغنع جدوؿ )

 (  14)جدوؿ
 ودللة الفروؽ بيف المجموعتيف في المستوى التعميمي لألـ 2(X)ليمة مربا كاي 

الدللػػة  ليمة مربا كاي التحصيؿ الدراسي لألب العدد المجموعة
 الجدولية* المحسوبة بكالوريوس معيد اعدادية متوسطة البتدائية 0.05

 التجريبية
 

30 
 

6 7 7 6 4  
0.958 

 
9.49 

غيػػػػػػػػػر 
 دالة

 الضابطة 
 

30 4 8 7 5 6 

 

 -الذكاء :

( إلجػػعاص ابم ػػ فؤ بػػنف  ج ػػوعمي 0983( ابػػلي اعػػدخ )ابػػدب غ  Ravenعم ػػ د  ممبػػ ع عافػػف )امػػـ  
عنا  اببوث في  يموى ابل  ص  الاه نم ػؼ بدعجػ   ػف اب ػدؽ وابذبػ   واب الئػـ بلبنئػ  ابععاقنػ   

اممبػػ ع غنػػع بفظػػي ن  ػػف مطبنقػػه بيػػ وب  علػػ   ج وعػػ    بنػػعس  ػػف االفػػعاد فػػي آف واوػػد  والاػػه
( فقػعس  وزعػ  علػ  61ون ل  بلفئ   ابع عن  ابمي مام ي ب   عنا  اببوث  نمػأبؼ االممبػ ع  ػف )

( فقػعس فػي  ػؿ  ج وعػ   معطػ  ب ػؿ فقػعس 07م ي  ج وعػ   )     ا   ت   د   جػػ ( ب عػدؿ )
( دعج . طبؽ االممبػ ع 61 ب  اب ونو  وبلبؾ م وف ابدعج  ابا  ئن  بالممب ع )دعج  واودس بالج

  واجػػعي م ػػون  االج بػػ   01/7107/ 4علػػ  ط ببػػ    ج ػػوعمي عناػػ  اببوػػث نػػـو االعبعػػ ص 
بػػػػدعج   االممبػػػ ع ابمػػػػ ئي بعنامػػػػنف  يػػػػمقلمنف (  24وابو ػػػوؿ علػػػػ  دعجػػػػ   األممبػػػػ ع اب لوػػػػؽ )

(  0.710ابل  ص  ومبنلف عدـ وجػود فػعؽ لا دالبػ  او ػ ئن    ال   اػ  ابقن ػ  ابم ئنػ  اب ويػوب  )
  وبػػلبؾ معػػد ( 58وبدعجػػ  وعنػػ  ) (0.05 ( عاػػد  يػػموى  )2 ابجدوبنػػ  ) م ئنػػ اقػػؿ  ػػف ابقن ػػ  اب

 (15 ج وعم  اببوث  م  فئ  في ابل  ص. ابجدوؿ )
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 (15جدوؿ )

 درجات مجموعتي عينة البحث في الذكاء لتكافؤ لعينتيف مستممتيف الختبار التائي

الوسػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد المجموعة  المتغير 
 الحسابي

النحػػػػػػػػراؼ 
 المعياري

 الدللة الميمة التائية
0.05 

  الجدولية* المحسوبة
 غير 
 دالة

 
 الذكاء

 التجريبية
 

30 39.03 6.162  
0.710 

 
2 

 الضابطة
 

30 37.90 6.205 

 

 -اختبار المعمومات السابمة :

بلمعػػعؼ علػػ   ػػ  م مل ػػه ابط ببػػ   عناػػ  اببوػػث  ػػف  علو ػػ   يػػ بق  فػػي  ػػ دس اب ن نػػ ص ممعلػػؽ  
( فقعس  ف اوع اإلممن ع  ف  معدد وبواقو اعبو بدائؿ 71ب ب  دس قند ابمجعب   مـ اعداد اممب عٌا  ف )

 8علػػػػػ  ط ببػػػػػ    ج ػػػػػوعمي اببوػػػػػث نػػػػػـو االوػػػػػد    وطبػػػػػؽ اإلممبػػػػػ ع (25ب ػػػػؿ فقػػػػػعس  اب لوػػػػػؽ )
(  طبػػؽ 24  و  جػػعي م ػػون  االج بػػ   وابو ػػوؿ علػػ  دعجػػ   اإلممبػػ ع اب لوػػؽ )01/7107/

 ي  اببوػػث   ومبػػنلف عػػدـ وجػػود فػػعؽ لبػػدعج    ج ػػوعمي عناػػ االممبػػ ع ابمػػ ئي بعنامػػنف  يػػمقلمنف
( 2  ػف ابقن ػ  ابم ئنػ  ابجدوبنػ  ) (اقػؿ0.48) دالب  او  ئن    ال   ا  ابقن   ابم ئن  اب ويوب  

وبلبؾ معد  ج وعم  اببوث  م  فئ  في جلا اب مغنع.  58 ) ( وبدعج  وعن  )2.25عاد  يموى )
 (16ابجدوؿ )
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 (16جدوؿ )

لتكافؤ درجات مجموعتي عينة البحث إلختبار المعمومات  الختبار التائي لعينتيف مستممتيف
 .السابمة في الكيمياء

الوسػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد المجموعة  المتغير 
 الحسابي

النحػػػػػػػػراؼ 
 المعياري

 الدللة الميمة التائية
0.05 

  الجدولية* المحسوبة
 غير 
 دالة

 
المعمومػػػػات 

 السابمة

 التجريبية
 

30 12.60 1.958  
0.482 

 
2 

 1.790 12.37 30 الضابطة
 

 

 -ممياس الميارات الحياتية:

بعػػد اف مػػـ باػػ ص  قنػػ ي اب  ػػ عا  ابون منػػ   وابمأ ػػد  ػػف م  ئ ػػه ابيػػ ن و معن   ا ػػب         
االوػػد (.وطبػػؽ علػػ   ج ػػوعمي عناػػ  اببوػػث نػػـو 17اب قنػػ ي جػػ جزًا ب ػػنغمه ابا  ئنػػ   اب لوػػؽ )

طبػػؽ االممبػػ ع ابمػػ ئي بعنامػػنف (  24يػػمج ب   ابط ببػػ   اب لوػػؽ )ا  وبعػػد مفعنػػغ 77/01/7107
ال   اػػ   دالبػػ  او ػػ ئن   يعناػػ  اببوػػث ومبػػنف عػػدـ وجػػود فػػعؽ لبػػدعج    ج ػػوعمي   يػػمقلمنف

( وبدعجػ  2.25( عاػد  يػموى  )0.489ابجدوبنػ  ) م ئنػ اب ويوب   اقؿ  ف ابقن ػ  اب ابقنـ ابم ئن 
 ( 17(  وب لا معد  ج وعم  اببوث  م  فئ  في اب   عا  ابون من . ابجدوؿ ) 58وعن  )
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 (17جدوؿ )
لتكافؤ درجات مجموعتي عينة البحث في ممياس الميارات  الختبار التائي لعينتيف مستممتيف

 الحياتية
الوسػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد المجموعة  المتغير 

 الحسابي
النحػػػػػػػػراؼ 

 المعياري
 الدللة الميمة التائية

  الجدولية* المحسوبة
 غير 
 دالة

الميػػػػػػػػارات 
 الحياتية 

 التجريبية
 

30 156.97 4.319  
0.489 

 
2 
 الضابطة 

 
30 156.23 6.996 

 

 -ممياس التعمـ المنظـ ذاتيا:

بعد اف مـ با ص  قنػ ي ابػمعلـ اب ػاظـ لامنػ   وابمأ ػد  ػف م  ئ ػه ابيػ ن و معن   ا ػب  اب قنػ ي 
االذاػػػػػنف (.وطبػػػػػؽ علػػػػػ   ج ػػػػػوعمي عناػػػػػ  اببوػػػػػث نػػػػػـو 21جػػػػػ جزًا ب ػػػػػنغمه ابا  ئنػػػػػ   اب لوػػػػػؽ )

االممبػ ع ابمػ ئي بعنامػنف (  طبػؽ 24  وبعػد مفعنػغ  يػمج ب   ابط ببػ   اب لوػؽ ) 73/01/7107
بدعج    ج وعمي عنا  اببوث ومبنف عدـ وجود فعؽ لا دالبػ  او ػ ئن  ال   اػ  ابقػنـ  يمقلمنف 

دعجػػػ  ( و 2.25( عاػػػد  يػػػموى  )2اقػػػؿ  ػػػف ابقن ػػػ  ابجدوبنػػػ  )وجػػػي ( 0.653ابم ئنػػػ  اب ويػػػوب  )
 ( 18في ابمعلـ اب اظـ لامن . ابجدوؿ ) منف م  فئ نف ج وعمابعد (  وب لا م58)  وعن 

 (18جدوؿ )
درجات مجموعتي عينة البحث في ممياس التعمـ  لتكافؤالختبار التائي لعينتيف مستممتيف 

 المنظـ ذاتيا
الوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي
النحراؼ 
 المعياري

 الدللة الميمة التائية
  الجدولية* المحسوبة

 غير
 دالة

التعمـ 
المنظـ 

 ذاتيا

 التجريبية
 

30 110.03 5.021  
0.653 

 
2 

 4.017 109.27 30 الضابطة
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 External Validity Experimental Desigالسػػالمة الخارجيػػة لمتصػػميـ التجريبػػي )
بموفنع  عوط ابيال   ابم عجن  بلم  نـ ابمجعنبي وع   ابب وذػ  علػ  ضػبط بعػض اب مغنػعا  

 -ابدمنل  ابمي قد مؤذع عل  ام ئج اببوث واج    :

 : ق  ػ  ابب وذػ  بمػدعني  ج ػوعمي اببوػث )ابمجعنبنػ  وابضػ بط ( طنلػ   -مدرسة المػادة
  دس ابمجعب  وعل  وفؽ ابمطط ابمي اعدم  .

  مػـ مػدعني ط ببػ    ج ػوعمي اببوػث  ػ دس معلن نػ   ووػدس   -المػادة التعميميػة :محتوى
م ذل  ب بف ػوؿ االعبعػ   ػف  مػ ا ابعلػـو ) ػ دس اب ن نػ ص( اب قػعع مدعنيػه بل ػؼ ابذػ اي 

 (.7108 – 7107اب مويط مالؿ ابع ـ )
 : نػػوـ   اػػ  اب ػػدس ابز انػػ  بلمجعبػػ   ميػػ ون  ب ج ػػوعمي اببوػػث  ال بػػد   -مػػدة التجربػػة 

 .4/0/7108  ابم نيوبغ ن  نـو    01/7107/ 3 ابذالذ ص
 ( 7ميػػػ و  عػػػدد ابو ػػػص ابمدعنيػػػن  ب ج ػػػوعمي اببوػػػث بواقػػػو ) -: توزيػػػا الحصػػػص

 (4و   ايبوعنً  اب مطط )

 المجموعات         
 الياـ

 التجريبية
 

 الضابطة 
 

 الحصة الولى   الحد
 الحصة الثانية  الحصة الولى الثالثاء
  الحصة الثانية الخميس

 (4مخطط )      

 توزيا ولت الحصص األسبوعية بيف مجموعتي البحث

 -دوات البحث :أ

طبق  ادوا  اببوث )االممب ع ابمو نلي و قن يي اب   عا  ابون من  وابمعلـ اب اظـ لامنػ ( علػ   
 جعاصا  وظعوؼ  م  ب   .إ ج وعمي اببوث في 
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 -الظروؼ الفيزيائية :

دعيػػ  ابب وذػػ   ج ػػوعمي اببوػػث فػػي اب ػػفوؼ ابدعايػػن  بل دعيػػ   وجػػي  مق عبػػ  و م ػػ ب   فػػي  
 ممبػع ابم ػ ئص ابفنزن ئنػ    إلاػ عس وابم ونػ  و ق عػد ابجلػوي  وقػد اعطنػ  بعػض ابػدعوي فػي 

 إلجعاص ابمج عا وايمع  ؿ االدوا  واب واد اب ن ن ئن . اب ن ن ص

  -اإلندثار التجريبي :

عب  اببوث اب  االادذ ع ابمجعنبي ابا مج عػف مػعؾ بعػض افػعاد عناػ  اببوػث ابدعايػ  بـ ممععض مج
او ااقط ع ـ عف ابدواـ اذا ص اجعاص ابمجعب .يوى ابعطل  ابم بع  العبعنان  اال  ـ ابوينف )ع( نوـ 

 7107  /00ا/5بغ ن  األعبع ص    07/00/7107اب وافؽ  االود

 اجراءات تطبيؽ التجربة :

و مبعػ  7107/ 9/  77( نػـو االعبعػ ص اب وافػؽ   ( 2017 -2018بػد  ابف ػؿ ابدعايػي بلعػ ـ  
 اإلجعاصا  اآلمن  :

 عد  ابب وذ   قن يػي اب  ػ عا  ابون منػ  وابػمعلـ اب ػاظـ لامنػ  واالممبػ ع ابمو ػنلي  وقػد  -1
 مـ ابموقؽ  ف ابم  ئص ابي ن و معن .

جعاصا  ابم ػ فؤ بنا ػ  فػي بعػض اب مغنػعا   بػ ع  ج وعمي اببوث ق    ابب وذػ  ممنابعد  -2
)ابع ػػػػع ابز اػػػػي  ابمو ػػػػنؿ ابيػػػػ بؽ   ابػػػػل  ص   اممبػػػػ ع اب علو ػػػػ   ابيػػػػ بق  بل ػػػػ دس قنػػػػد 
ابمجعبػػػ   و قن يػػػي اب  ػػػ عا  ابون منػػػ  وابػػػمعلـ اب ػػػاظـ لامنػػػ ( فػػػي االيػػػبوع األوؿ  ػػػف بػػػد  

 -:مطبنؽ ابمجعب    و  ف ابمطبنؽ   بم بي 

 .01/7107/ 4بع ص ع ـ  االاممب ع ابل  ص نو  -

 .01/7107/ 8اممب ع اب علو    ابي بق  ب  دس اب ن ن ص نوـ االود   -

 .01/7107/ 77 قن ي اب   عا  ابون من  نوـ االود   -

 73/01/7107 قن ي ابمعلـ اب اظـ نـو االذانف  -



                                                      اجراءت البحث  الثالث:الفصؿ                                 112

___________________________________________________________ 

وايػم ع   3/01/7107ب  ع  ابب وذػ  بمػدعني ابط ببػ   عناػ  اببوػث فػي نػوـ ابذالذػ ص  -3
 وبواقو و منف ايبوعن  ب ؿ  ج وع  عل  اباوو اآلمي:  4/0/7108بغ ن  نـو ابم ني

مػػـ مدعنيػػ   علػػ  وفػػؽ ابمطػػط ابنو نػػ  بلم ػػ نـ ابمعلن ػػي وفقػػً  با ػػ لت  -: المجموعػػة التجريبيػػة
 (. 7اباظعن  اببا ئن  وابمي اعد   يبقً   اب لوؽ ) 

عم ػػػ د   مػػػـ مدعنيػػػ   علػػػ  وفػػػؽ ابمطػػػط ابنو نػػػ  وابمػػػي اعػػػد   يػػػبقً  ب -: المجموعػػػة الضػػػابطة
  11) لوؽ )ابطعنق  االعمن دن  

مػػـ مطبنػػؽ االممبػػ ع ابمو ػػنلي علػػ   ج ػػوعمي اببوػػث ابمجعنبنػػ  وابضػػ بط  نػػـو االوػػد  -4
 بعد امب ع ابط بب   ب وعد االممب ع قبؿ ايبوعنف. 7/1/2218

اببعػدي علػ   ج ػوعمي اببوػث ابمجعنبنػ  وابضػ بط   مـ مطبنػؽ  قنػ ي اب  ػ عا  ابون منػ  -5
 .9/1/2218نـو  ابذالذ ص

مـ مطبنؽ  قن ي ابمعلـ اب اظـ لامن  اببعػدي علػ   ج ػوعمي اببوػث ابمجعنبنػ  وابضػ بط   -6
 00/1/2218نـو  ابم ني

 مـ م ون  اج ب   ابط بب   بغعض  ع بجم   او  ئنً  ومولنؿ ابام ئج ومفينعج . -7

 -( :Evaluation Stageالتمويـ ) مرحمة -رابعًا :

م ذؿ جلخ اب عول  ا داع ابو ـ عل   دى ابمقدـ واباج   بج نو  عاوؿ ابم  نـ ب   ؿ مطوامه  
 ونمـ عل  ذالث  عاوؿ جي :

  -التمويـ التمييدي :

عم  د  قن ي ابل  ص واممبػ ع اب علو ػ   ابيػ بق  و قن يػي  نمـ في بدان  ابع لن  ابمعلن ن   ولبؾ ب
 اب   عا  ابون من  وابمعلـ اباظـ لامن  بغعض م  فؤ ط بب    ج وعمي اببوث.

نػمـ فػي  عولػ  ابمافنػل بلموقػؽ  ػف  يػ ع ابع لنػ  ابمعلن نػ   ون ػدؼ -التمويـ البنائي )التكويني( :
ابػػػ  مودنػػػد  ػػػدى مقػػػدـ ابط ببػػػ   اوػػػو االجػػػداؼ ابمعلن نػػػ  اب وػػػددس. ف اػػػ ؾ االممبػػػ عا  ابف ػػػلن  

 ال عف اي بنا ابمقونـ اب مالئ    و اباظعن  اببا ئن .واب  عن  فض
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 -التمويـ النيائي )الختامي( :

نػػمـ فػػي ا  نػػ  ابع لنػػ  ابمعلن نػػ  بل  ػػؼ عػػف  ػػدى موقنػػؽ اجػػداؼ ابم ػػ نـ ابمعلن ػػي وابموقػػؽ  ػػف 
فعضن مه  ولبؾ عف طعنؽ اج ب   ابط بب   عل   ؿ  ف االممب ع ابمو نلي و قن يي اب   عا  

 وابمعلـ اب اظـ لامن  اب عدنف ب لا ابغعض. ابون من 

 -الوسائؿ الحصائية : -ثانيًا :

 بويػ ئؿ االو ػ ئن  ب امػ ئجابومولنػؿ  اببوػثفػي اجػعاصا   SPSSابوقنب  اإلو  ئن  مـ  عم  د  
 -االمن  :

 (Difficulty Coefficient Formulaمعادلة معامؿ الصعوبة ) .1
 بفقعا  االممب ع ابمو نلي.ايمع ل  ب ععف   ع  ال  اب عوب  

  ع دب   ع  ؿ اب عوب  بلفقعا  اب وضوعن . .أ 
  ع دب   ع  ؿ اب عوب  بأليئل  اب ق بن . .ب 

 (Discrimination Coefficient Formulaمعادلة معامؿ التمييز ) .2
 -اليممعات  ع  ؿ ابم ننز بفقعا  االممب ع ابمو نلي ايمع ؿ:

 اب وضوعن . ع دب   ع  ؿ م ننز ابفقعا   .أ 
  ع دب   ع  ؿ م ننز األيئل  اب ق بن . .ب 

 (Effectiveness of Distracters Formulaمعادلة فعالية البدائؿ) .3
ايػػػػمع ل  ب ععفػػػػ  فع بنػػػػ  اببػػػػدائؿ ابم طئػػػػ  بلفقػػػػعا  اب وضػػػػوعن  )االممنػػػػ ع  ػػػػف  معػػػػدد( 

 بالممب ع ابمو نلي ب  دس اب ن ن ص.
 (Alpha Cronbach Formulaكرونباخ )-معادلة الفا .4

بالممبػػػػ ع ابمو ػػػػنلي وب قن يػػػػي اب  ػػػػػ عا   األيػػػػئل  اب ق بنػػػػػ   ايػػػػمع ل  إلنجػػػػ د ابذبػػػػ  
 ابون من  وابمعلـ اب اظـ لامن .

 ((Kuder-Richardson-20 20 -معادلة كيودر ريتااردسوف .5
 بالممب ع ابمو نلي األيئل  اب وضوعن   ذب  ايمع ل  إلنج د 
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 The T-Test for Tow Independentلعينيتػيف مسػتممتيف ) الختبػار التػائي .6
Samples) 

بويػػ ا ابقػػوس ابم ننزنػػ  بفقػػعا   قن يػػي اب  ػػ عا  ابون منػػ  وابػػمعلـ اب ػػاظـ لامنػػ    ب نجػػ د 
 دالب  ابفعؽ بنف اب ج وعمنف ابعلن  وابدان .

 (Pearsonمعامؿ ارتباط بيرسوف) .7
ب بدعجػػػ  اب لنػػػ  بل جػػػ ؿ ابػػػلي مام ػػػي ابنػػػه فػػػي إلنجػػػ د  عػػػ  ال  اعمبػػػ ط دعجػػػ   ابفقػػػعا  

 اب قن ي.
 ((x2 Chi squareمربا كاي  .8

 ايمع ؿ بم  فؤ اب ج وع   ب مغنع مو نؿ ابوابدنف .
 (Effect Sizeحجـ الثر ) .9

ايػػمع ؿ بل  ػػؼ عػػف دالبػػ  ف علنػػ  اب مغنػػعا  اب يػػمقل  )ابم ػػ نـ ابمعلن ػػي وفقػػً  با ػػ لت 
اب مغنػعا  ابم بعػ  )ابمو ػنؿ ابدعايػي فػي  ػ دس اب ن نػ ص واب  ػ عا  اباظعن  اببا ئن ( عل  

 اببعدي ب يمع  ؿ  ع دب   وجنف بألممب ع ابم ئي بعنامنف  يمقلمنف ابون من 
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 عرض النتائجً : أوال

 -وفرضياتو : عمى وفق متغيرات البحثعرض النتائج  أتيفيما ي
      النتائج المتعمقة بمتغير االختبار التحصيمي : .1

( باين 0.5.داللة إحصاائية عناد مواتو)    ويوجد فرق ذال "لمتحقق من الفرضية األولى التي تنص 
وفق نماذج النظرية البنائية ومتووط  عمى تعميميمتووط درجات الطالبات الالتي يدرون بالتصميم ال

درجااااات الطالبااااات الالتااااي يدرواااان وفقاااااف لمطريقااااة االعتياديااااة فااااي ا تبااااار التحصاااايل الدراوااااي لماااااد  
0 تااام حوااااو المتوواااط الحواااابي واالنحاااراا المعياااارن لااادرجات المجماااوعتين فاااي اال تباااار "الكيمياااا 

ي المجماااوعتين معتماااد األ تباااار التاااائي لعينتاااين التحصااايمي ولمتعااارا عماااى داللاااة الفااارق باااين متوواااط
  (19موتقمتين الجدول  

 (19جدول )

المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات االختبار التحصيمي 
 لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة

 ط سالو  العدد المجموعة  المتغير 

 الحسابي

  االنحراف

 المعياري

 الداللة لقيمة التائيةا       

  الجدولية* المحسوبة

 دالة   

   

 

  االختبار

 التحصيمي

  6.073 39.13 30 التجريبية

8.109 

 

 5.022 27.47 30 الضابطة 2

                               (58( وبدرجة حرية  0,05( عند موتو)  2القيمة التائية الجدولية تواون  *

( 2( وىي مكبر مان القيماة الجدولياة   8.109(  من القيمة التائية المحووبة  99دول  يتبين من الج
 ( وبذلك ترفض الفرضية الصفرية األولى58( وبدرجة حرية  0,05عند موتو)  
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 : حجم االثر لألختبار التحصيمي

(  نائيةتعممي عمى وفق نماذج النظرية الب –تصميم تعميمي لبيان حجم تأثير المتغير الموتقل  
  (dعمى المتغير التابع التحصيل الدراوي في ماد  الكيميا  معتمدت معادلة حجم األثر  

 fritz&,2012: 7   200(  الجدول) 

 (20جدول )

  التعممي(-) التصميم التعميميحجم األثر لممتغير المستقل

 التحصيل الدراسيمتغير عمى 

 التقدير ثرحجم األ  المتغير التابع

 كبير 2.0937 راسيالتحصيل الد

 فأكبر يعد تأثير مرتفع  0.8كان حجم االثر اذا

( قيمة مناوبة لتفوير حجم األثر  2.0937( من قيمة حجم األثر البالغة  .2يتبين من الجدول  
 (21, الجدول   ( fritz&,2012: 7 وبمقدار   كبير ( عمى وفق التدريج المذكور في 

 (21)جدول                                     

 مقدار التأثير    حجم األثر ( d)مقدار      

 صغير              0.2 -0.4

 متووط             0.5 -0.7

 كبير       فأكثر        0.8

+ 

مقارنة بينية بين متووطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة                        (3ويبين الشكل 
 التحصيمي :عمى األ تبار 
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تجريبيةضابطة
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 (2شكل )

 مقارنة بينية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى
 األختبار التحصيمي

 
 النتائج المتعمقة بمتغير المهارات الحياتية: -2

( باين 0.5.تو)   داللة إحصائية عند موا ويوجد فرق ذال "لمتحقق من الفرضية الثانية التي تنص  
وفق نماذج النظرية البنائية ومتووط  عمى متووط درجات الطالبات الالتي يدرون بالتصميم التعميمي

0 تاام حواااو "درجااات الطالبااات الالتااي يدرواان وفقاااف لمطريقااة االعتياديااة فااي مقياااس الميااارات الحياتيااة
س المياارات الحياتياة ولمتعارا المتووط الحوابي واالنحاراا المعياارن لادرجات المجماوعتين فاي مقياا

  (22عمى داللة الفرق بين متووطي المجموعتين معتمد األ تبار التائي لعينتين موتقمتين, الجدول  
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 ( 22جدول ) 

المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات مقياس المهارات الحياتية 
 المجموعتين التجريبية والضابطة لطالبات

 طالوس العدد المجموعة متغيرال

 الحسابي

 النحرافا

 المعياري

 الداللة القيمة التائية

 دالة   الجدولية* المحسوبة

  لمصمحة  

 التجريبية
 المهارات 

 الحياتية 

  11.248 188.40 30 التجريبية

10.192 

 

 12.508 157.10 30 ةالضابط 2

( 2( وىاي مكبار مان القيماة الجدولياة  10.192ة المحواوبة ( من القيماة التائيا22يتبين من الجادول  
 ( وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية58( وبدرجة حرية  0,05عند موتو)  

 حجم االثر لممهارات الحياتية:

(  تعممي عمى وفق نماذج النظرية البنائية –تصميم تعميمي لبيان حجم تأثير المتغير الموتقل  
  ( (d) fritz&,2012: 7عتمدت معادلة حجم األثر  الميارات الحياتية متغير التابع اعمى ال

                              (230الجدول  

 (23جدول )

 التعممي( -حجم األثر لممتغير المستقل) التصميم التعميمي

 عمى متغير المهارات الحياتية

 التقدير ثرحجم األ  المتغير التابع

 كبير 2.6315 الحياتيةالمهارات 

 فأكبر يعد تأثير مرتفع  0.8اذاكان حجم االثر
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( قيمة مناوبة لتفوير حجم األثر  2.6315( من قيمة حجم األثر البالغة  23يتبين من الجدول  
 ( (fritz&,2012: 7وبمقدار   كبير ( عمى وفق التدريج المذكور في 

ن التجريبيااااااة والضااااااابطة                       المجمااااااوعتي درجااااااات ( مقارنااااااة بينيااااااة بااااااين متووااااااطات4ويبااااااين الشااااااكل   
  عمى مقياس الميارات الحياتية:

تجريبيةضابطة
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 (3شكل )                                   

 المجموعتين التجريبية والضابطة درجات مقارنة بينية بين متوسطات

 عمى مقياس المهارات الحياتية

كل مجال من مجاالت مقياس الميارات الحياتية بأعتماد األ تبار التائي لعينة وتم األوتدالل عن 
 (24 جدول  ال واحد  لحواو الفرق بين المتووطات ,
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 (24جدول )

 المهارات الحياتية المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات مجاالت

 (129( وبدرجة حرية )1.15( عند مستوى )1.96) القيمة التائية الجدولية تساوي
عند المقارنة مابين المتووط الحوابي لدرجات الطالبات في ىذا  : حل المشكالت وأتخاذ القرار
( بالمتووط الفرضي 3.81584  (( وبأنحراا معيارن 21.5177المجال والذن تبمغ قيمتو  

من القيمة الجدولية مكبر (   11.519  ووبة  تبين ان القيمة التائية المح( 98   الذن تبمغ قيمتو
( وىذا يعني وجود فرق دال محصائيا 929 ( بدرجة حرية  =0.05 ( عند موتو)   1.96   

 
 مجاالت المهارات

 الحياتية

 
 العدد

  
الوسط 

 لحسابيا

  
االنحراف 
 المعياري

 
الوسط 
 الفرضي

 
 القيمة التائية
 المحسوبة

 
 الداللة 

 حل المشكالت
 وأتخاذ القرار

 دالة 11.51 18 3.81584 21.5177 131

 دالة 4.643 18 4.42153 19.8111 131 اليدويةالمهارات 
 التواصل

والعالقات بين 
 االشخاص

 دالة 5.617 32 6.21991 35.1538 131

 دالة 3.284 16 3.92643 17.1318 131 لغذائيةا
والوعي  البيئية

 االستهالكي
 دالة 6.121 31 6.18978 33.3231 131

 
 دالة 3.142 21 4.55111 21.2538 131 الوقائيةالمهارات 

 
العمميات 
 الحسابية

دالة  2.417- 22 4.55527 21.1385 131
 لمصمحة
 الفرضي
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بمعنى ذلك ,  العينةالووط الحوابي لمصمحة  لممقياس بين متووط العينة والمتووط الفرضي
 ( 939:  2.95  ال فاجي, وعبد اهلل,     تحقق  ىذا المجال

عند المقارنة مابين المتووط الحوابي لدرجات الطالبات في ىذا  :المهارات الحياتية اليدوية 
( بالمتووط الفرضي  4.42153 ( ( وبأنحراا معيارن 19.8111المجال والذن تبمغ قيمتو  

  من القيمة الجدولية  مكبر (   4.643, تبين ان القيمة التائية المحووبة  (18  (الذن تبمغ قيمتو
( وىذا يعني وجود فرق دال محصائيا  929 ( بدرجة حرية  =0.05 ( عند موتو)    1.96

بمعنى ذلك  , لمصمحة الووط الحوابي لمعينةبين متووط العينة والمتووط الفرضي لممقياس 
 ( 939:  2.95  ال فاجي, وعبد اهلل, تحقق  ىذا المجال 

مقارنة مابين المتووط الحوابي لدرجات عند ال : والعالقات بين االشخاص مهارات التواصل
(  6.21991  ( وبأنحراا معيارن 35.1538  الطالبات في ىذا المجال والذن تبمغ قيمتو  

 مكبر ( 5.617   تبين ان القيمة التائية المحووبة (   32  بالمتووط الفرضي الذن تبمغ قيمتو
وىذا يعني (  929 ة حرية  ( بدرج=0.05 ( عند موتو)   1.96   من القيمة الجدولية 

وجود فرق دال محصائيا بين متووط العينة والمتووط الفرضي لممقياس لمصمحة الووط الحوابي 
 ( 939:  2.95  ال فاجي, وعبد اهلل,   0 بمعنى ذلك تحقق  ىذا المجال ,  لمعينة

البات في ىذا عند المقارنة مابين المتووط الحوابي لدرجات الط :المهارات الحياتية الغذائية
بالمتووط الفرضي   ) 3.92643 (( وبأنحراا معيارن 17.1318المجال والذن تبمغ قيمتو  

من القيمة مكبر (  3.284 , تبين ان القيمة التائية المحووبة    ) 16  (الذن تبمغ قيمتو
( وىذا يعني وجود فرق دال  929 ( بدرجة حرية  =0.05 ( عند موتو)   1.96 الجدولية  

 بمعنى ذلك تحقق  ىذا المجال  حصائيا بين متووط العينة والمتووط الفرضي لممقياس  , م

 ( 939:  2.95  ال فاجي, وعبد اهلل,                                                       

 عند المقارنة مابين المتووط الحوابي لدرجات : والوعي االستهالكي المهارات الحياتية البيئية
( 6.18978  (( وبأنحراا معيارن 33.3231الطالبات في ىذا المجال والذن تبمغ قيمتو  

مكبر  (   6.121, تبين ان القيمة التائية المحووبة   ( .3 ) بالمتووط الفرضي الذن تبمغ قيمتو
وىذا يعني وجود  ( 929( بدرجة حرية  =0.05 ( عند موتو)  1.96من القيمة الجدولية  
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حصائيا بين متووط العينة والمتووط الفرضي لممقياس لمصمحة الووط الحوابي لمعينة  فرق دال م
 ( 939:  2.95  ال فاجي, وعبد اهلل,   , بمعنى ذلك تحقق  ىذا المجال 0

عند المقارنة مابين المتووط الحوابي لدرجات الطالبات في ىذا  :المهارات الحياتية الوقائية
بالمتووط الفرضي   (4.55111ن ( وبأنحراا معيار  21.2538المجال والذن تبمغ قيمتو  

من القيمة الجدولية مكبر  (  3.142, تبين ان القيمة التائية المحووبة   ) 21 (الذن تبمغ قيمتو
وىذا يعني وجود فرق دال محصائيا (  929( بدرجة حرية  =0.05 ( عند موتو)   1.96 

اس لمصمحة الووط الحوابي لمعينة  , بمعنى ذلك بين متووط العينة والمتووط الفرضي لممقي
 ( 939:  2.95  ال فاجي, وعبد اهلل,  تحقق  ىذا المجال 0

عند المقارنة مابين المتووط الحوابي لدرجات الطالبات في ىذا  :المهرات الحياتية الحسابية
لفرضي بالمتووط ا  (  4.55111) ( وبأنحراا معيارن21.1385المجال والذن تبمغ قيمتو  

من القيمة  كبرا( -2.407    , تبين ان القيمة التائية المحووبة )22   الذن تبمغ قيمتو
وىذا يعني وجود فرق دال  (  929 ( بدرجة حرية  =0.05 ( عند موتو)  1.96الجدولية  

بمعنى ذلك ,  فرضيمحصائيا بين متووط العينة والمتووط الفرضي لممقياس لمصمحة الووط ال
      ( 939:  2.95  ال فاجي, وعبد اهلل,  ىذا المجال 0  حققلم يت

 النتائج المتعمقة بمتغير التعمم المنظم ذاتيا:                                             -3
( باين 0.5.داللة إحصائية عناد مواتو)    ويوجد فرق ذال "لمتحقق من الفرضية الثالثة التي تنص  

وفق نماذج النظرية البنائية ومتووط  عمى الالتي يدرون بالتصميم التعميميمتووط درجات الطالبات 
0 تام حوااو "درجات الطالباات الالتاي يدروان وفقااف لمطريقاة االعتيادياة فاي مقيااس الاتعمم المانظم ذاتياا

المتووط الحوابي واالنحراا المعيارن لدرجات المجموعتين في مقيااس الاتعمم المانظم ذاتياا ولمتعارا 
    (25اللة الفرق بين متووطي المجموعتين معتمد األ تبار التائي لعينتين موتقمتين,الجدول  عمى د
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 ( 25جدول ) 

 اري والقيمة التائية لدرجات مقياس المتوسط الحسابي واألنحراف المعي                

 المجموعتين التجريبية والضابطة ذاتيا لطالباتالتعمم المنظم                  

 الوسط العدد المجموعة  لمتغير ا  

 لحسابيا

 االنحراف 

 المعياري 

 الداللة القيمة التائية    

  الجدولية* المحسوبة

 غير دالة

 

 التعمم    

 المنظم ذاتيا 

  5.696 110.80 30 ةالتجريبي

0.475 

 

2       
 6.759 110.03 30 الضابطة

 (58( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى )2القيمة التائية الجدولية تساوي )*

( 2مصاغر مان القيماة الجدولياة   وىاي (0.475( من القيماة التائياة المحواوبة  25يتبين من الجدول 
 ( وبذلك تقبل الفرضية الصفرية الثالثة58( وبدرجة حرية  0,05عند موتو)  

ريبيااااااة والضااااااابطة                      المجمااااااوعتين التجدرجااااااات  ( مقارنااااااة بينيااااااة بااااااين متووااااااطات 5 ويبااااااين الشااااااكل 
 عمى مقياس التعمم المنظم ذاتيا:
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 (4)شكل 

 المجموعتين التجريبية والضابط  درجات اتمقارنة بينية بين متوسط          

 عمى مقياس التعمم المنظم ذاتيا                           

نتائجمناقشة ال -ثانيا :  

 -تفسير النتائج المتعمقة بمتغير التحصيل : .1

اظيرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي دروات بالتصاميم التعميماي عماى وفاق نمااذج النظرياة  
 -البنائية عمى المجموعة الضابطة في تحصيل ماد  الكيميا , ويمكن من تفور ىذه النتيجة:

  وزيااااد  قااادرتين عماااى بناااا   التاااي تبناااى مااان الطالباااات تصاااميم التعمااايم عماااى معتمااااد األفكاااار متااااح
لطالبااات عينااة ا البحااث االمعتمااد  فااي ىااذ البنائيااة نماااذج النظريااة معااارفين الش صااية فقااد اواايمت

البحااث الوااير عمااى وفااق  طااوات منظمااة ومتومواامة وراعاات الفااروق الفرديااة , فضااال ماان مشااكال 
كاااار بماااا فاااي ذلاااك مااان  تحااادث, ومواااتماع, التواصااال فاااي عممياااة تباااادل ال بااارات والمعموماااات واألف

الاااااا(  والتعزياااااز والتشاااااجيع والثناااااا  مااااان المدرواااااة الاااااى الطالباااااات ...وقااااارا  , وكتاباااااة, ونمذجاااااة 
واواااتفادتين مااان التغذياااة الراجعاااة فاااي وقتياااا واااوا  كانااات مااان بيئاااة الاااتعمم مم عااان طرياااق نماااااذج 
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عماا لتفواير ىاذه النتيجاة فقاد مكاد التفاعل ماع المعموماات الكيميائياة , ود فيابات , مما اويم األج
تحصايمو "   تحواين ( " من التفاعل مع الدروس يؤثر في محتفاظ الماتعمم بالمااد  و 4..2 زيتون, 
 (255: 4..2زيتون, 

 طااات بالااادرس مكااان توظياااا العدياااد مااان مناااواع انشاااطة العمااال الجمعاااي مم الفاااردن واااوا  ارتب
المتمثمااة بأواائمة متنوعااة الموااتويات مم األنشااطة األجرائيااة المتمثمااة و   مدوات, وتجااارو عمميااة 

ذلااك ( فضااال ماان األوااتعانة بمواقااع الكترونيااة  وعااروض عمميااة , وصاانع نماااذج و ياار بواايطة ,
يدن تعميمية من األنترنيت عمى تذكر المعمومات بشكل افضل , فقد ذكر بياذا الشاأن   ممباو واع

( " من تقاااديم األنشاااطة  المتنوعاااة يحوااان مااان مواااتو) التحصااايل "   ممباااو 9..2, وواااميمان , 
( ياار) "من مشاااركة المااتعمم 2.96(,  ممااا  رزوقااي ون اارون ,568: 9..2وااعيدن , ووااميمان, 

النشااطة فااي عمميااة الااتعمم يااؤدن الااى فياام مفضاال وبالتااالي محتفاااظ مفضاال بالمعمومااات "  رزوقااي 
 (  299-298: 2.96ون رون, 

 ات والمغاة العممياة الصاحيحة ماع تاوفر بيئاة ركزت نماذج النظرية البنائية عمى معنى المعموما
لكل عناصر الادرس  التقويممواليو فضال من كتواو المعمومات الكيميائية اتعميمية تشجع عمى 

ضمنت موئمة التي معتمدت في مثنا  التدريس بنماذج النظرية البنائية فقد كانت شفوية وكتابية وت
 0مقالية وموضوعية لمتأكد من منجاز الطالبات  

  ر  مباشاار  عاان طريااق تطبيااق ماااتعمموهواامحت نماااذج النظريااة البنائيااة بأكواااو الطالبااات  باا 
عمميا مما مكوبين فيما مفضل وبالتالي تحوين تحصايمين  , ودعماا لتفواير ىاذه النتيجاة ذكار 

  الواقعياة يعطاي الاتعمم نظرياا عماى مواقاا الحياا ( "من موقاط مايتعممو الماتعمم9..2 عيوى, 
 (59: 9..2رتباطو بواقعو مما يكوبو فيما مفضل"  عيوى, معنى ويوفر التشويق ال

  مواايم منمااوذج تراجيواات التعميمااي البحااث عاان موجااو الشاابو واأل ااتالا بااين المفاااىيم العمميااة
ار ذىناي لممعموماات عان واتمطاياول والمعماوم( بمعناى حصاول عممياة المطروحة من بين   المج

كتواو المعرفة الجديد  , ودعما لتفوير ىذه النتيجة فقد مكد اوتثمار المعرفة الوابقة في اريق ط
دراكاا ( " من المتشابيات تويل عممية بنا  المعرفة وفيام المفااىيم المجارد  وتقادم م9..2 الويد, 

 (33: 9..2الويد ,  تحصيمو "   ىتمام المتعمم وتحونابصريا لما ىو موجود وتجذو 
   مويم تم ايص الطالباات عيناة البحاث المااد  العممياة فاي منماوذج الاتعمم القاائم  عماى الميماة
 TBL واااوا  عااان موضااااوع الااادرس  الميمااااة الرئيواااة( مم  فاااي مثنااااا  تنفياااذ الميمااااة فاااي تثبياااات )
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األنتباااه المعموماات فاي ذىان الطالباات فضاال مان قيااام المدرواة فاي مرحماة ماقبال الميماة بتوجياو 
 0 والتركيز والتأكيد عمى العناصر الميمة في موضوع الدرس وتحديد محتواه

  4 منموذج  متاحت المدروة عند تطبيق-H وفي مثنا  مدا  التجربة واألنشطة  في مرحمة التجربة
موائمة تتعماق بتوقعااتين عماا وايحدث الفرصة لمطالبات وشجعتين عمى التفكير عن طريق طارح 

, اوايم فاي تحواين جربة مو النشاط , مع تدوين الفرضيات والتنبؤات فيما قد يحدثعند مجرا  الت
 التحصيل ,فالتعمم ىو التفكير والتفكير يقود الى تحوين التحصيل 0

وتتفاااق ىاااذه النتاااائج ماااع الدراواااات الواااابقة التاااي اعتمااادت التحصااايل متغيااار تاااابع نتيجاااة معتمااااد 
مثاااااااااااااااااااااااااااااااااااال دراوااااااااااااااااااااااااااااااااااااة                                      المماروااااااااااااااااااااااااااااااااااااات البنائيااااااااااااااااااااااااااااااااااااة مو النماااااااااااااااااااااااااااااااااااااذج البنائيااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

(Patchen & Cox, 2008:994-1014) ,(Abbott & Fouts, 2003: 5-6)    
                                (112-110 2013: جويرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد , (,:97-95 2011 الوكياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال,

 (9780: 2.95 المووون ون رون,

 ياتية مناقشة النتائج الخاصة بمتغير المهارات الح

ان التصاميم التعميماي  ت النتاائج األحصاائيةظيار مبعاد عارض النتاائج التاي توصال اليياا ىاذا البحاث  
عمى وفق نماذج النظرياة البنائياة  تفاوق عماى الطريقاة االعتيادياة فاي المياارات الحياتياة , ويمكان من 

 تفور ىذه النتيجة:
  تعميمياة تتضامن مياارات حياتياة متنوعاة فرت نماذج النظرية البنائياة تفااعال مباشارا ماع مواقاا او

ومكتواو ال بر  مثل العالقات المدعمة مع األقران في مثنا  مدا  األنشطة وفي عمميات التواصل 
مرتبااااط مماااامد) الاااى  عااان طرياااق ممارواااة األنشاااطة المرتبطاااة بالبيئاااة, المباشااار  والتفاعااال معياااا

ن بأىمية المعمومات في حيااتين دا ال جعل الطالبات يشعر و الجانو النظرن بالوجداني واألدائي 
 مواكاوس فقاد مشاار  ,وىاذا بادوره وافار لمطالباات فرصاة تعمام المياارات الحياتياة و ارج المدروة

كل ميار  ليا مواويا النظارن الاذن يارتبط بجاناو وجاداني وم ار مدائاي من "  (50..2ون رون ,
تثيار فاي  ا ال باد لاو مان دراواة نظرياةيو عميياتعمم حينما تتاح لو فرصو تعمم ميار  ما والتدر مفال

وتركيبااو وجدانيتااو تجعمااو مقاابال وميتمااا , عقمااو وجدانااو, فيااو يمااارس الميااار  بنااا اف عمااى معرفااة 
 (420: 5..02  موكاوس ون رون ,"وحريصاف عمى تعمم الميار  
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  اقاع تضمنت مراحل و طوات نماذج النظرية البنائية المعتمد  في ىذا البحث عمى تطبيقات من و
, فضااال ماان توظيااا  مرتبطااة بحيااتينوتشاابييات ذكاار نماااذج وممثماة  الطالباات عينااة البحااث ماع

قدر  عمى التعامل مع مشاكالت حياتياة , ي مواقا حياتية جديد  مما اكوبين الحقائق المتعممة ف
( " من األحتكاااك المباشاار باألشاا اص واألشاايا  9..2ودعمااا لتفوااير ىااذه النتيجااة  ذكاار  الواايد,

ظااواىر تمكاان المااتعمم ماان مواجيااة مواقااا الحيااا  الم تمفااة والتغمااو عمااى المشااكالت الحياتيااة وال
 (34: 9..2والتعامل معيا بحكمة "  الويد,

 
  في تطوير اويمت في مثنا  مدا  األنشطة عممية التقويم التي رافقت مدا  الميار  الحياتية

ثنا  مع تزويد الطالبات بتعميمات من التشجيع والميارات ومماروات ذات صمة بالبيئة فضال 
فقد ذكر مدا  التجارو واألنشطة مثل   عمميات المزج , والشم, وتقدير األوزان , و ير ذلك (  

, وتتابع األثابة  ( بيذا الشأن "من الميارات الحياتية تتأثر بنماذج التقويم  2.97مبو حماد,   
 (27:   2.97حماد,   مبو "  مع متاحة الفرصة لممتعمم بأدا  الميار 

  4منموذج رافق تطبيق  طوات-H   تقديم اوتبانة تطمبت مان الطالباات األجاباة عان فقراتياا بعاد
نحاو مياار  الحياا  , مماا اوايم وعدت بمنزلاة تقاويم ألتجاىااتين كل  طو  من  طوات األنموذج 

  عباد اهلل ,                       ودعما لتفوير ىذه النتيجاة مكاد  يةفي تحوين الميارات الحيات
مان  األتجاىاات الميارات الحياتية تتألا من المعارا واألتجاىات والمياارات وتعاد " من (3..2

 األدا بالفعال مو م تياار نماط  محد) مبعاد الميارات الحياتياة التاي تمثال الادافع والر باة فاي القياام
                                                                                  الحياتية" وىذا يعد محد) مكونات تطوير مو تحوين الميارات

 (965:  3..2  عبد اهلل ,  

وتتفق ىذه النتائج مع الدراوات الوابقة التي اعتمدت الميارات الحياتية متغير تابع نتيجة 
( .3: .2.9( و  الويد,7..2معتماد نماذج مو مماروات بنائية مثل دراوة    ميل , 

 ,.Singletary and et al( و Fox &et al.,2003:108 ( و 933: 2.97و حمد, 
2006: 45) 

مما عن نتائج كل مجال من مجاالت الميارات الحياتية مظيرت النتائج األحصائية مثر التصميم 
ات الميار التعممي عمى كافة مجاالت الميارات الحياتية   حل المشكالت ومت اذ القرار, -التعميمي

البيئية  الحياتية اليدوية, ميارات التواصل الحياتية , الميارات الحياتية الغذائية, الميارات الحياتية
المواقا حياتية الحوابية  وربما يعود ذلك الى من الميارات ال ماعدا,الميارات الحياتية الوقائية( , 
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ات حوابية بويطة تمثمت كانت التتعد)  عممي في محتو) كتاو الكيميا  الحوابية التعميمية
بتطبيق قانون العدد الذرن مو قانون عدد الكتمة مو ميجاد معداد تأكود عناصر في مركبات مو 
ميونات, مو حواو عدد ذرات عنصر في مركو مو ميجاد المجموع الجبرن آلعداد التأكود عند 

 (44-7: 2.97كتابة الصيغة الكيميائية   داود, ون رون,

 -خاصة بمتغير التعمم المنظم ذاتيا:مناقشة النتائج ال

 التعممااي عمااى وفااق-بعااد عاارض النتااائج التااي توصاال الييااا ىااذا البحااث ظياار ان التصااميم التعميمااي
التعمم المنظم ذاتيا عند الطالبات عينة البحث , بالر م من تاوافر  فييؤثر نماذج النظرية البنائية لم 

اذج النظرية البنائية المعتمد  في ىذا البحث والمتمثمة عمميات التنظيم الذاتي لمتعمم عند التدريس بنم
عمى وبيل المثال الالحصر , عامل مدار  مياار  الوقات , وتنظايم المااد  العممياة وموااليو معالجتياا, 
وتناااوع انماااااط المياااام دا اااال الاااادرس الواحاااد   اوااااتذكار , مناقشااااات, تطبيقاااات(, والرجااااوع لمصااااادر 

المدرواااي, وتقوااايم موضاااوع الااادرس الاااى مجموعاااة مااان المياااام معموماااات م تمفاااة مااان  يااار الكتااااو 
الفرعيااة, وتحديااد األىااداا الرئيوااة ماان موضااوع الاادرس , وتوظيااا مباادم التعاااون بااين األقااران , مو 

ذلااك ,   ياارنمذجااة الميااام ممااامين بشااكل قصاادن , مو طمااو المواااعد  ماان المدروااة والاازميالت  و 
 ويمكن من تفور ىذه النتيجة :

 رباااة المتمثماااة بفصااال دراواااي واحاااد لااام تتااايم الفرصاااة لمطالباااات لتحمااال مواااؤولية قصااار ماااد  التج
تعمميان والتاي ينبغاي من تكاون بشااكل تادريجي ماع تاوافر الوقات الكااافي لاذلك ودعماا لتفواير ىااذه 

( "من مياارات تنظايم الاذات ومواتراتيجيات الاتعمم تحتااج (Valle et al.,2003النتيجاة فقاد ذكار 
 Valle et فاي واياقات مناوابة   مبادم الواياق(  ماع تاوافر وقات كااا "من تمارس بأنتظاام الى 

al.,2003 :557)) 
 
  من ا مو الدراوات التي مجريت بمجال التنظيم الذاتي لمتعمم , والتي متيم لمباحثة األطالع عمييا

دراوااااااااة شااااااااين  كاناااااااات عمااااااااى المراحاااااااال الثانويااااااااة والجامعيااااااااة , منيااااااااا دراوااااااااات مجنبيااااااااة مثاااااااال
 Chen,2002:11-23)   4569ودراوة:Hong&,Qing, 2010     ) مما الدراوات العربياة

( ودراواة 286-259: ...2ة,( ودراواة  عطيا 999 -959: 9995كانت دراواة  حوان,فقد 
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(, ودراواااااة  عشاااااا  267-2.5: .2.9(, ودراواااااة  النااااارش,286 -226: .2.9 ناني الحوااااا
 يار فيياا الاتعمم المانظم ذاتياان المراحل التاي يمكان من يظأ وىذا يعني, ( 599: 2.92ون رون,

وتعماال موااتراتيجياتو بشااكل صااحيم ىااي مرحمااة التعماايم الثااانون والجااامعي ومابعاادىا, نظاارا لمقاادر 
الكبير من الحرية الذن يتوافر لممتعممين في موت دام مواليو الاتعمم التاي تناوابيم ويحباذونيا فاي 

 ىذه المراحل 0

 -االستنتاجات :ً : ثالثا

 -لتي توصل الييا البحث يمكن اوتنتاج ما يأتي :في ضو  النتائج ا

التعممااي عمااى وفااق نماااذج النظريااة البنائيااة فااي تحصاايل طالبااات -افضاامية التصااميم التعممااي .1
 كبير مقارنة بالطريقة االعتيادية0 الثاني المتووط بالمعمومات الكيميائية وبحجم مثر

لبنائيااة  عماى المياارات الحياتيااة التعمماي عماى وفااق نمااذج النظرياة ا -مثار التصاميم التعميمااي .2
 لطالبات الثاني المتووط وبحجم اثر كبير موازنة بالطريقة األعتيادية0

مجاااالت الميااارات  فاايوفااق نماااذج النظريااة البنائيااة  التعممااي عمااى  -مثاار التصااميم التعميمااي .3
 ااااذ الحياتياااة ,  لطالباااات الثااااني المتوواااط المتمثماااة بالمياااارات اآلتياااة   حااال المشاااكالت ومت

القاااااااااارار, اليدويااااااااااة, التواصاااااااااال والعالقااااااااااات بااااااااااين األشاااااااااا اص,الغذائية, البيئيااااااااااة والااااااااااوعي 
 األوتيالكي,الوقائية ( 0

التعمماااي عماااى وفاااق نمااااذج النظرياااة البنائياااة عماااى مجاااال  –اليوجاااد مثااار لمتصاااميم التعميماااي  .4
 الميارات الحياتية الحوابية لطالبات الثاني المتووط 0

التعمماااي عماااى وفاااق نمااااذج النظرياااة البنائياااة  عماااى الاااتعمم  –ي اليوجاااد مثااار لمتصاااميم التعميمااا .5
 المنظم ذاتيا لطالبات الثاني المتووط مقارنة بالطريقة األعتيادية0

 لممنظور البنائي تأثير عمى الميارات الحياتية ويمكن من تتحون بالتعمم 0 .6
مواتثمارىا فاي فرت ماد  الكيميا  في الصا الثاني المتوواط مياارات حياتياة متنوعاة يمكان و  .7

 توجيو وموك الطمبة تجاه القضايا المرتبطة بالحيا  اليومية 0
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 -التوصيات :ً : رابعا

 -:تيةيوصى باآلفي ضو  نتائج البحث 

مااان مثااار عماااى التحصااايل  ق نمااااذج النظرياااة البنائياااة لماااا لاااوتصاااميم محتاااو) التعمااايم عماااى وفااا .1
 والميارات الحياتية 0

تصااميم التعمايم عمااى  يميااا  فاي مثنااا  ال دماة لتاادريبيم عماىتنظايم دورات تدريبيااة لمدرواي الك .2
( فاي تادريس H-4تراجيوات , والاتعمم القاائم عماى الميماة ,و  نماذج النظرية البنائية   وفق 

 0 ماد  الكيميا  لمثاني المتووط
مواقاااا تربوياااة تزياااد مااان محوااااس الطمباااة بالبيئاااة تاااوافر بضااارور   تبصاااير مدرواااي الكيمياااا 0 .3

 وتويم في معالجة قضاياىم ووموكياتيم 0المحيطة بيم 
والتوصااال الاااى  بناااا  معاااارفيم الش صاااية مدرواااي الكيمياااا  زيااااد  قااادر  المتعمماااين عماااىدعاااو   .4

 اوتنتاجاتيم عن طريق مجرا  األنشطة بأنفويم  0
توجيو مشرفي الكيميا  بمواكبة التطورات الحديثة فاي عمام الكيمياا  وتبناي موضاوع المياارات  .5

 تبطة بو ومفرازاتيا اليومية 0الحياتية المر 
المياااارات و  المعموماااات الكيميائياااة منشاااطة تااادعمبتاااأليا منااااىج الكيمياااا  وتضااامينيا العناياااة  .6

 الحياتية في ضو  التطورات في عمم الكيميا  0
مثااارا  منشاااطة وموااائمة مااااد  الكيمياااا  لمصاااا الثااااني المتوواااط باااأجرا ات العممياااات الحواااابية  .7

 م 0وتقديرات األوزان والحجو 
توجيااااو منظااااار المتعممااااين الااااى الميااااارات الحياتيااااة التااااي تنقصاااايم  واألوااااتفاد  ماااان مجاالتيااااا   .8

 الوارد  في المقياس والوعي نحو تطويرىا 0
 معتماد مقياس الميارات الحياتية لمكشا عنيا عند طمبة المرحمة المتووطة 0 .9
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 المقترحات:

 -التية:ال لمبحث وضعت المقترحات ااوتكما

   والاتعمم  ماى وفاق نمااذج النظرياة البنائياة عماى تحصايل مااد  الكيمياا تعمماي ع-ميم تعميماياثر تص90
 المنظم ذاتيا في المرحمة الثانوية 0

ى وفااق نماااذج النظريااة البنائيااة فااي التحصاايل الدراوااي والميااارات تعممااي عماا-اثاار تصااميم تعميمااي20
 الحياتية في مواد الفيزيا  , واألحيا   

 .التفكير النقدن ومت اذ القرار تعممي عمى وفق نماذج النظرية البنائية عمى-ميمياثر تصميم تع30



 
 
 

 

 
 ـــــادرـالمص

 
 
 

  المصادر العربية 
 المصادر االنكميزية  
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 المصادر العربية 

 .الكريػػػػـ القرآف

 ( 4002أبا الخيؿ، فوزية :)" تطوير برنامج تدريبي قائـ عمى تكنولوجيا الوسائط
 24 ، العدد00 ، المجمدالعربية مستقبل التربيةمجمة ، "المتعددة

  أساليب تدريس العموم لمصفوف  :(4002)أبراىيـ، لينا محمد ووفاء عبد الرحمف
 عماف. العربي،، مكتبة المجتمع 0، ط النظرية والتطبيق(األربعة األولى )

 التعميم المبادئ  تكنولوجيا (:4002موسى سرحاف ) أبو جابر، ماجد عبد الكريـ، وعمر
 ، عماف.يدا، دار ز والمفاىيم

 ( 4002ابو جادو، صالح محمد عمي :)عماف المسيرة،، دار 2، طالنفس التربوي عمم. 

  لميارات الحياتية )الشخصية، االجتماعية، (: ا4002يـ )، ناصرالديف إبراىابو حماد
 .عماف المسيرة،، دار 0ط المعرفية(،

 التربية مناىج في الحياتية الميارات توظيؼ مدى (2009) :احمد بيجت طامع، أبو 
 ،منشورة ماجستير غيررسالة  ،الطمبة راي بحسب الفمسطينية الجامعة في الرياضية

 .يخضور  جامعة التربية، كمية
  ( تحميل بيانات البحوث النفسية والتربوية : 1998)ابو عالـ ،صالح الديف محمود

 مكتبة الخانجي ، القاىرة  واالجتماعية ،
 ،الثانوي التعميم طالب لدى الحياتية الميارات تنمية (2005) :وآخروف فيميب أسكاوس 

 القاىرة ،والتنمية التربوية لمبحوث القومي المركز ،المستقبل مناىج إطار في
 (فاعمية استقصاء توظيؼ االستراتيجية 2012االغا، حمداف يوسؼ :)Seven  ES 

البنائية في تنمية الميارات الحياتية في مبحث العموـ العامة الفمسطيني لدى طالب 
كمية التربية ،جامعة االزىر رسالة ماجستير غير منشورة ،الصؼ الخامس االساسي،

 ،غزة
 تدريس طرائؽ (2009) :محمد البموشي بف سميمافو  خميس فب اهلل عبد سعيدي، امبو 

 .عماف المسيرة، دار, 0 ط ،عممية وتطبيقات مفاىيم العموم
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 ،كورت برنامج فعالية 2010): )واخروف ابتساـ بحي CORT استخداـ مستوى زيادة في 

 رسالة ماجستير .الموىوبيف التالميذ مف عينة لدى ذاتيا المنظـ التعمـ استراتيجيات
 .الجزائرجامعة  ،منشورةغير 

 ،ةتنمي في المتشابيات استراتيجيات استخدام (2007) :حسف بنت فاطمة البموشي 
 .عماف سمطنة والتعميـ، التربية وزارة ،الطمبة لدى اإلبداعي التفكير

  المعمم الجديد: دليل المعمم في  :( 2006القضاة) محمد فرحافو الترتوري، محمد عوض
 عمافدار الحامد ،، لفّعالة اإلدارة الصفية ا

 ( المعتقدات الذاتية وعالقتيا باستراتيجيات 2010التميمي ، حيدر شمسي حسف : )
اطروحة دكتوراه غير التعمـ المنظـ ذاتيا واالنجاز االكاديمي لدى طمبة الجامعة ، 

 ، كمية التربية ابف الرشد ، جامعة بغداد .منشورة 
 ،عماف ،الفكر دار ،0ط ،التعميم تصميم (2010) :حسف جامع. 
 ،األكاديمي والتحصيؿ ذاتياً  المنظـ التعمـ بيف العالقة"  (2010) :الناصر عبد الجراح 

 ،2مجمد ،التربوية العموم في األردنية المجمة،"اليرموؾ جامعة طمبة مف عينة لدى
 .، عماف224-222، ص2العدد 

 ( أثر التدريب عمى4002جمجؿ، نصرة محمد عبد المجيد" : )  أستراتيجيات التعمـ
المنظـ ذاتيا في تقدير الذات والدافعية لمتعمـ واألداء األكاديمي في الحاسب اآللي لدى 

، جامعة  مجمة البحوث النفسية والتربويةطالب شعبة معمـ الحاسب اآللي"، 
 المنوفية، العدد األوؿ، السنة الثانية والعشروف ، الرياض .

 ( 4002الجنابي، عبد الرزاؽ شنيف :)" تعممي( لتدريس الجدوؿ  –تصميـ )تعميمي
الدوري لمعناصر عمى وفؽ النظرية الكمية وأثره في تحصيؿ المفاىيـ الكيميائية 

كمية التربية )أبف الييثـ( جامعة  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة، "والتفضيؿ المعرفي
 بغداد.

 يؿ قواعػد المغػة العربيػة أثػر أنمػوذج تراجيسػت فػي تحصػ "(:2013أبػراىيـ ) جويريد، نبيػؿ
 ،منشااورةرسااالة ماجسااتير غياار  ،"بػػولػػدى طالبػػات الصػػؼ االوؿ المتوسػػط واالحتفػػاظ 

 بغداد  االساسية،التربية  المستنصرية، كميةالجامعة 
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 تػػيثير اسػػتخداـ األلعػػاب الحركيػػة والتربويػػة فػػي  "(:4000) ونػػزار الويسػػيصػػادؽ  ،الحايػػؾ

مجماة جامعاة ، "لمرحمة األساسية الدنيا في األردفتنمية الميارات الحياتية لدى طالب ا
 .4العدد ، األنبار لمعموم البدنية والرياضية

 ( تصميـ برنامج تدريبي لتوظيؼ خامات البيئة 2003الحديثي ،منير فخري" :)
،كمية 38العدد مجمة كمية المعممين ،)الجوت( التقاف اداء ميارات االشغاؿ اليدوية " ،

 لمستنصرية ،بغداد .المعمميف ،الجامعة ا
 ( _______________2005 قياس فاعمية اداء ميمات مسؤلي الوحدات" : )

مجمة العموم التربوية لييئة التعميـ التقني مجاؿ تصميـ البرامج التدريبية" ،التعميمية 
 54العدد والنفسية ، 

 ( ميـ " فاعمية استراتيجية التع2002) :الحذيفي، خالد محمد ومشاعؿ كميخ العتيبي
المتمركز عمى المشكمة في تنمية التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو مادة العموـ لدى 

الجمعية مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس ، تمميذات المرحمة المتوسطة"، 
 022-042، ص 91لممناىج وطرؽ التدريس ، جامعة عيف شمس ،العدد المصرية 

 ( استراتيجيا1995حسف ، فاطمة حممي " : ) ت التنظيـ الذاتي لمتعمـ وعالقتيا
مجمة كمية بالتحصيؿ الدراسي ومستوى الذكاء لدى طالب الصؼ الثاني االعدادي ،

 020 -052،  22العدد التربية بالزقازيق ،
 ،ضوء في ذاتيا المنظـ التعمـ استراتيجيات (2010) :"اهلل عبد بف إبراىيـ الحسيناف 

 المفضؿ واألسموب الدراسي والمستوى التخصصو  بالتحصيؿ وعالقاتيا بينتريش نموذج
 محمد اإلماـ جامعةكمية العموـ االجتماعية،  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ".لمتعمـ

 .جدة،اإلسالمية سعود بف
 توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة  إثر "(:4002أحمد ) رفيؽ حمد، تغريد

(TBLفي تنمية المفاىيـ وميارات التواص )ؿ العممي لدى طالبات الصؼ التاسع" ،
 كمية التربية، الجامعة االسالمية، غزة. ،منشورةرسالة ماجستير غير 

 ،دار ،1ط ،وممارسة نظرية  – التعميمي التصميم (1999) :محمد محمود الحيمة 
 عماف المسيرة،
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 _____________ (2003:)  المسيرة، دار ، 0ط ،وممارسةتصميم التعميم نظرية

  عماف.
 :(2008) ____________المسيرة، دار ،4ط ،وممارسة نظرية التعميم تصميم 

 .عماف
 ،عماف المسيرة، دار، 3 ط ،لمجميع العموم تعميم(: 4000) اهلل عبد خطابية 
 ( 2015الخفاجي ، رائد ادريس محمود وعبد اهلل مجيد حميد العتابي : ) الوسائل

ميا اىميتيا تطبيقاتيا بأستخدام االحصائية في البحوث التربوية والنفسية مفيو 
 دار دجمة ،عماف ،SPSSالحقيبة االحصائية 

 ،الميارات بعض تنمية في العمـو مناىج دور (1999): "البازوخالد  محمد، خميؿ 
 لمقرن العموم مناىج الثالث العممي المؤتمر ،"االبتدائية المرحمة تالميذ لدى الحياتية
  2.المجمد ،0العدد العممية، لمتربية المصرية الجمعية ،والعشرين الحادي

 ( 5( : "اثر استخداـ انموذج بابي )2007خميؿ ،نواؿE,s اليتا في تنمية الوعي )
، " مجمة التربية بالمخاطر البيئية لدى تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي في مادة العمـو

  402-3،022 10))العممية ،
 ،القاىرة الكممة، دار ،0ط ،عميمالت تكنولوجيا عمميات (2003) :عطية محمد خميس. 
 ،أسس بناء المناىج التربوية وتصميم الكتاب التعميمي :(2004محمد محمود)الخوالدة ،

 دار المسيرة ،عماف .
   ( 1983الدباغ ،فخري واخروف :)مطبعة أختبار رافن لممصفوفات المتتابعة لمعراقيين ،

    جامعة الموصؿ ، الموصؿ .
 ،الشروؽ دار،1ط عمميًا، وترجمتيا التدريس في النظرية (2000) :نظير أفناف دروزة، 

 عماف.
    ( 2017داود ،حسيف عبد المعـ واخروف :) العموم كتاب الطالب لمصف الثاني

 ، وزارة التربية ، بغداد 0، ط0جالمتوسط ،
 أثر توظيؼ التعمـ البنائي في برمجية مادة 2008))رزؽ، حناف بنت عبداهلل بف أحمد:

رسالة عمى تحصيؿ طالبات الصؼ األّوؿ المتوسط بمدينة مكة المكرمة،  الرياضيات
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__________________________________________________ 
 جامعة اـ القرى ،، كمية التربية، قسـ المناىج وطرؽ التدريس،دكتوراة غير منشورة

 مكة المكرمة.

 ،النظرية من المنبثقة التدريس استراتيجيات (2013) :واخروف ميدي رعد رزوقي 
 .بغداد ،الجامعة دار ،4ط ،البنائية

  _____________وتعميم تعمم استراتيجيات (2014) :الكريـ عبد إبراىيـ وسيى 
 .عماف المسيرة، دار ،1ط ،العموم

 : (2015)_____________ المسيرة دار ،0ج ،واستراتيجياتو العموم تدريس، 
 .عماف

 : (2016)______________ 2ج ،العموم تدريس في تعممية - تعميمية نماذج، 
 .العربية االمارات جامعي،ال الكتاب دار

 ______________ (2017):  4ج، تعممية في تدريس العموم -نماذج تعميمية ،
 دار الكتاب الجامعي، االمارات العربية.

 ،دار  ،0ط ،التدريس وتصميم التكنولوجيا (2011): واخروف محمد صالح الرواضية
 .عماف ،زمـز

  ______________التكنولوجيا (: 4004عمري )وحسف عمي بندومي وعمر حسيف ال
 زمـز ، عماف.دار ، 0، طوتصميم التدريس

 ( دور مقرر العموـ في تنمية الميارات 2013الزنيدي ، طيبة بنت عبد الرحمف : )
، كمية التربية  رسالة ماجستير غير منشورةالحياتية لدى طالبات المرحمة المتوسطة ، 

 سالمية.االجتماعية ، جامعة االماـ محمد بف سعود اال
 ( التعميم لطرق معاصرة رؤية التدريس استراتيجيات: 2003)زيتوف ، حسف حسيف 

 .القاىرة الكتب، عالـ ،1ط ،والتعمم
  _____________استراتيجيات التدريس رؤية  :2003))وعبد الحميد كماؿ زيتوف

 .عالـ الكتب،القاىرة ،0ط ، معاصرة لطرق التعميم والتعّمم

  دار  0، طالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم (2008):محمود زيتوف، عايش
 .الشروؽ، عماف
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__________________________________________________ 
  ___________تدريس العموم لمفيم، رؤية بنائية،  (2002) :الحميد وكماؿ عبد

 ، عالـ الكتب، القاىرة.0ط
 ،العممي المكتب ،البنائية منظور من العموم تدريس (2000) :الحميد عبد كماؿ زيتوف، 

 .2المجمد ،2 عددال ،اإلسكندرية
 :(2004) ______________ واالتصاالت المعمومات عصر في التعميم تكنولوجيا، 

 .القاىرة عالـ الكتب،
  ________________ (2009التدريس :) الكتب،، عالـ 0، طنماذجو ومياراتو 

 مصر، القاىرة.  
 ،في مقترح ذجنمو  عمى قائـ تدريبي برنامج فعالية (2001) :" أحمد محمد أحمد سالـ 

 المغة بشعبة المعمـ الطالب لدى التدريس قبؿ ما ميارات لتنمية التعميمي التصميـ
 .22عددال الزقازيؽ، جامعة ،التربية كمية مجمة ،"التربية بكمية الفرنسية

 لمصؼ التكنولوجيا مقرر في المتضمنة الحياتية الميارات (2007) :"ىدى الديف، سعد 
 اإلسالمية الجامعة ،منشورةرسالة ماجستير غير  ،"ليا بةالطم اكتساب ومدى العاشر

 .غزة–
 ( 4002السمخي، محمود جماؿ :)0 ط، التحصيل الدراسي ونمذجة العوامل المؤثرة بو ،

 دار الرضواف، عماف.
 ( تصميـ تعميمي وفؽ استراتيجيات التعمـ 2017السوداني ، ايناس عبد االمير محمد : )

يؿ مادة االحياء والميارات الحياتية عند طالبات المرحمة المنظـ ذاتيا واثره في تحص
 ، كمية التربية /ابف الييثـ ، جامعة بغداد . ، اطروحة دكتوراه غير منشورةالمتوسطة 

 ،وأثره االجتماعي البنائي التعمـ عمى قائـ برنامج استخداـ (2001) : "جابر أحمد السيد 
 ،"االبتدائي الخامس الصؼ تالميذ لدى الحياتية الميارات بعض وتنمية التحصيؿ عمى
 لممناىج المصرية الجمعية ،73 العدد ،التدريس وطرق المناىج في دراسات مجمة
 .القاىرة شمس، عيف جامعة التدريس، وطرؽ

 فاعمية نموذج التعمـ البنػائي في تعديؿ "(: 4002والدوسري ) وفوزية السيد، جيياف
تجاه نحو المادة لدى تمميذات الرافية وتنمية االتصورات البديمة لبعض المفاىيـ الجغ
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__________________________________________________ 
، دراسات في المناىج "وؿ مف المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية الػسعوديةألالصؼ ا

 .00 ، العددوطرق التدريس
 ( 4000السيد، سوزاف :)"( فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمةTBL )

بالسعودية بعض ميارات التواصؿ المفظي في مادة  في إكساب طالبات المرحمة الثانوية
 .5 المجمد ،02العدد، مجمة الجمعية المصرية لمتربية العممية، "االحياء

 ،المعرفية والمعتقدات اإلجرائية المعرفة طرؽ (2009) :" شفية شوقي وليد السيد 
 جامعة ،منشورةأطروحة دكتوراه غير  ،"ذاتيا المنظـ التعمـ باستراتيجيات وعالقتيما
 الزقازيؽ .  الزقازيؽ،

  0، طمعجم المصطمحات التربوية والنفسية (:4002)النجار شحاتو، حسف وزينب ،
 الدار العربية المبنانية، مصر، القاىرة.

  ،دور المعمم في تعزيز السموكيات الحسنة لدى الطالب  (2009) :ُمنيرصادؽ
 .فعما ،الفكردار  ،والقضاء عل سموكياتيم السيئة

 ( : توسيؿ المعمومات والتعمـ المنظـ ذاتيا وعالقتيا 2008ريفي،انعاـ قاسـ حفيؼ )الص
كمية ،  اطروحة دكتوراه غير منشورةباشكاؿ الذكاء المتعدد لدى طمبة الجامعة ، 

 التربية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد .
 ( ث التربويةأساليب التعميم والتعمم وتطبيقاتيا في البحو :2002)الطناوي، قاسـ عمي ،

 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.

 ،طالب لدى الذات بمفيـو وعالقتو الدراسي التحصيؿ": (4005محمد ) أميمة ظاىر 
 مدارس في الثانوي األوؿ تالميذ مف عينة عمى مبنية ميدانية دراسة الفني الثانوية
 .دمشؽ جامعة التربية، كمية نفسي، إرشاد قسـ ،رسالة ماجستير غير منشورة "،دمشؽ

 ( 4002عادؿ أبو العز سالمة وآخروف :) طرائق التدريس العامة معالجة تطبيقية
 عماف. الثقافة،، دار 0ط معاصرة،

 ( 2003عبد اهلل ، عاطؼ محمد سعيد : )" فاعمية برنامج مقترح في االنشطة المصاحبة
عض الميارات لمينج الدراسات االجتماعية بالصؼ الرابع االساسي في تنمية ب
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__________________________________________________ 
الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ، كمية التربية ، مجمة القراءة والمعرفة،  ، "الحياتية

 .025 -020ص ، 28جامعة عيف شمس ، العدد 
 ( 4005عبد الحافظ، فؤاد عبد اهلل): " فاعمية أنموذج التعمـ البنائي في اكتساب طالب

 ، القاىرة. 22 العدد ،ة القراءة والمعرفةمجم "،المرحمة الثانوية لبعض مفاىيـ النحوية
 التصميـ ميارات تنمية في المدمج التعميـ فاعمية (2011) :"صبحي دعاء الخالؽ، عبد 

رسالة ماجستير غير  ،"النوعية التربية بكمية التعميـ تكنولوجيا طالب لدى التعميمي
 .بنيا جامعة النوعية، التربية كمية ،منشورة

 دار ،االنترنت عبر التعميمي التصميم (2010) :محمد اتعالب حسف العاطي، عبد 
 .اإلسكندرية الجديدة، الجامعة

 بعض تنمية في مقترحة تعميمية مواقؼ فاعمية (2000) :"مصطفى فاطمة الفتاح، عبد 
 جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة "،المدرسة قبؿ ما لطفؿ الحياتية الميارات  

 ، مصر.حمواف
 في النشط التعمـ عمى قائـ برنامج إثر (2009) :"مصطفى قصي دةغا الكريـ، عبد 

 المعوقيف التالميذ لدى والتحصيؿ الحياتية الميارات بعض لتنمية االجتماعية الدراسات
 .بقنا التربية، كمية ،منشورةرسالة ماجستير غير  ،"لمتعمـ القابميف عقميا

 ،الحادي القرن في التدريس يات(: استراتيج2007)السميد  أبو وسييمة ذوقاف عبيدات 
 .عماف ،الفكر دار،  1ط التربوي، والمشرؼ المعمـ دليؿ والعشرين،

 ( 2001عزمي، نبيؿ جاد) :المنيا. اليدى،، دار التصميم التعميمي لموسائط المتعددة 
 : (2008) __________ حمواف جامعة ،اإللكتروني التعميم تكنولوجيا.  
 ،استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية التعمـ  إثر "(:4004خميؿ واخروف ) انتصار عشا

المنظـ ذاتيا والتحصيؿ األكاديمي لدى طمبة كمية العموـ التربوية لوكالة الغوث 
 .44المجمد ، 0العدد  مجمة جامعة دمشق ،"الدولية

 ،التعمـ ودافعية ذاتيا المنظـ التعمـ ابعاد بيف العالقة (2000) :"إسماعيؿ كماؿ عطية 
 البحوث مجمة،"عماف سمطنة بعبري التربية كمية طالبات لدى الدراسي لتحصيؿوا

  .المنوفية جامعة التربية، كمية ،4العدد  ،والتربوية النفسية
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__________________________________________________ 
 ،دار ،1ط ،التدريس في والجديد الشاممة الجودة 2009):) عمي محسف عطية 

 .عماف الصفاء،
 ،تعميم العموم في ضوء  :(4000عبد الحميد سرور ) الفتوح وعايدةحمدي أبو  عطيفة

 القاىرة. لمجامعات،، دار النشر 0ط الجودة،ثقافة 
 ،ذي بالدماغ والتعمم التدريس (2009) :الجيش إبراىيـ ويوسؼ إسماعيؿ عزو عفانة 

 .عماف ،الثقافة دار ،1 ط ،الجانبين
 ( 4002العفيصاف، خالد بف إبراىيـ): نماذج التصميم التعميمي المستخدمة في تصميم 

نتاج مصادر التعمم اإللكترونية  .، كمية التربية بالمجمعة، المممكة العربية السعوديةوا 

 انموذج بنائي لتنمية الحس العددي وتيثيره عمى تحصيؿ 2005)) عمي، وائؿ عبد اهلل ":  
مجمة دراسات في المناىج وطرق الرياضيات لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي"، 

، ص  42العدد  جامعة عيف شمس،صرية لممناىج وطرؽ التدريس،، الجمعية المالتدريس
022-400  

 ،القاىرة الشرؽ، ، زىراءالحياتية الميارات (2001) :وآخروف تغريد عمراف. 
 ،االحصاء لمباحث في التربية (: 1988الخميمي )وخميؿ يوسؼ احمد سميماف  عودة

 عماف. الفكر،، دار  0ط االنسانية،والعموم 
 ( 4005عوض، أماني :) نتاج نماذج التصميم التعميمي المستخدمة في تصميم وا 

 .جدةكمية التربية بالمجمعة، مصادر التعمم اإللكترونية،
 ( 4004العيسوي، توفيؽ إبراىيـ :)" إثر استراتيجية الشكؿ(V)  البنائية في اكساب

تير رسالة ماجس، "المفاىيـ العممية وعمميات العمـ لدى طالب السابع األساسي بغزة
 كمية التربية، الجامعة االسالمية، غزة. ،منشورةغير 

 ،لبناف ،النيضة دار،  0ط ،التربوي النفس عمم (2004) :الرحماف عبد العيسوي. 
 ،بعض تنمية في مقترحة تعميمية مواقؼ فاعمية" ): 4000 (الفتاح عبد فاطمة عيسى 

 التربية كمية ،منشورةر رسالة ماجستير غي ،"المدرسة قبؿ ما لطفؿ الحياتية الميارات
 .حمواف جامعة
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__________________________________________________ 
 ( 4002الغريباوي، زىور كاظـ مناتي:)  إثر نماذج ىيمداتابا وفراير وريجميوث في"

اكتساب مفاىيـ قواعد المغة العربية واستبقائيا وانتقاؿ إثر التعمـ لدى طالبات معاىد 
د، جامعة ابف رش -التربية ، كميةأطروحة دكتوراه غير منشورة"، اعداد المعممات

 .بغداد
 ( أثر التدريس بالتشبييات في تحصيؿ مادة الفيزياء 4000فياض، بكر عبد الكريـ ":)

 ،منشورةرسالة ماجستير غير والذكاءات المتعددة لدى طالب الصؼ الخامس العممي"، 
 بغداد  جامعة أبف الييثـ، –كمية التربية 

 ،عماف الفكر، دار ،3ط ،التدريس تصميم (2008) :واخروف يوسؼ قطامي. 
 ،الشروؽ، دار ،1ط ،الصفي التدريس نماذج (1998): قطامي ونايفة يوسؼ قطامي 

 .عماف
  الفكر، ، دار 0، ططرق تدريس الدراسات االجتماعية (:4002)قطاوي، محمد إبراىيـ

 .عماف

 ( 4000القعيد، ابراىيـ حمد):  دار المعرفة  ،0، طالناجحةالعادات العشر لمشخصية
 شرية، الرياض.لمتنمية الب

 مكتبة لبناف التعميم اإلليكتروني عن بعد المباشر واالفتراضي:2004))الكيالني، تيسير ،
 . لبناف ،

 ،الكتب، عالـ، 2، طوالتطبيق النظرية بين المناىج (1989) :حسيف أحمد المقاني 
 .القاىرة

 ،الحياتية اتوالميار  التكنولوجية التنمية وأبعاد العممية التربية (2002) :حساـ مازف 
 العممية التربية" السادس العممي المؤتمر ،العربي لممواطف الالزمة العممية والثقافة
 31العدد شػمس، عيف جامعة العممية، لمتربية المصرية الجمعية المجتمػع، وثقافة
 .يوليو28 ،0المجمػد

 ،افة،الثق دار مكتبة، 0ط ،وتطبيقاتو التربوي النفس عمم (2004) :جاسـ محمد محمد 
 .عماف
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__________________________________________________ 
 ،المطبوعات ديواف- األساسية المبادئ– القياس النفس عمم :(2007): بوسنو محمود 

 .الجزائر– عكنوف بف ،0ط ،الجامعية
 ( 4005المشاعمة، مجدي سميماف ومراد عمي عيسى سعد :)تصميم -نماذج التعميم

 دار الفكر، عماف.،  0، طوالعشرينالتدريس لمتعممي القرن الحادي 

 االختيار الدراسي كمصدر لمضغط النفسي  : (4002ؼ )سال ،مشري
وعالقتو بتشكؿ ىوية األنا واستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا في ضؿ التوجيو 

 ، الجزائر.دكتوراه غير منشورةأطروحة الجامعي. 

 ( 4000مصطفى، إبراىيـ واخروف): مكتبة الشروؽ الدولية، 5ط، المعجم الوسيط ،
 مصر.

 ( 4002مكسيموس، وديع): "المؤتمر ، "البنائية في عمميتي تعميـ وتعمـ الرياضيات
 .القاىرة شمس،عيف  والتعمـ، جامعة، المدخؿ المنظومي في التدريس العربي الثالث

 ،لبناف العربية، النيضة دار ،المعرفي النفس عمم (2004) :حممي المميجي. 

 في تراجيست موذجان استعماؿ أثر"(: 4005حسوف واخروف ) عبيد الموسوي، فاضؿ 
مجمة ، "المادة نحو وميميف الفيزياء مادة المتوسط في الثاني الصؼ طالبات تحصيؿ

 . جامعة بابؿ42العدد ،، كمية التربية لمعموم التربوية واإلنسانية
 ( 2001ناصر، إبراهيم ): دار وائل ،عمانفلسفات التربية ، 
 قة السببية بيف استراتيجيات التعمـ نمذجة العال"(: 4000ابراىيـ اسماعيؿ ) النرش، ىشاـ

الدافعية وقمؽ االختبار الدراسي لدى عينة مف طالب ت المنظـ وفاعمية الذات والتوجيا
 حمواف، جامعة، 02المجمد ،2العدد  ،واجتماعيةمجمة دراسات تربوية  ،"الجامعة
  .مصر

 ،جدة .ميةالعم خوارـز .التعميم تصميم إلى المدخل (2009) :محمود أحمد حسف نصر 
 ،عماف ،المسيرة دار ،التربوي النفس عمم (2011): عواد محمد وفلاير بكر محمد نوفؿ. 
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__________________________________________________ 
 ( : الميارات الحياتية وعالقتيا بالذكاءات المتعددة  2010)  وافي ،عبد الرحمف جمعة

، كمية التربية ، الجامعة  رسالة ماجستيرلدى طمبة المرحمة الثانوية قطاع غزة ، 
 ة االسالمية ، غز 

 أثر التدريب في توجيات المتدربين : (4002 )وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية
 .راـ اهلل، عماى الميارات الحياتية

 ،أثر انموذج تراجيست في تحصيؿ مادة العمـو  "(:2011االء فايؽ حبيب ) الوكيؿ
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 كتاب تسهيؿ المهمة 
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 (2ممحؽ )

 أستبانة األهتماـ بالمهارات الحياتية والتعمـ المنظـ ذاتيا 

 

تعممي عمى وفؽ نمػاذج النظريػة البناةيػة  –تصميـ تعميمي تركـ الباحثة أجراء البحث المكسكـ "
طالبػػات الصػػؼ وأثػػرف فػػي تحصػػيؿ مػػادة الكيميػػات والمهػػارات الحياتيػػة والتعممػػالمنظـ ذاتيػػا عنػػد 

رائكػػـ  ػػف الت ػػرات أاعػػا  ن اممػػا أعلػػا   ػػراض البحػػث آكتػػكا الباحثػػة أسػػتط ع الثػػاني المتوسػػط   
(  ػػػف المكػػػاف √ العممػػػف   ػػػط ن لػػػلا ضرجػػػج التتنػػػؿ با جابػػػة اػػػف الت ػػػرات التالضػػػة بكنػػػ  أ ػػػارة  

 المخصص       ك كرا لتعاكعكـ 

 

ا ع ػػطة بتطبضػػؽ كتكظضػػؼ المعمكمػػات  أااء أكاعػػا التػػارضس الكضمضػػاء  تلػػتـ مارسػػة هػػؿ  -1
الكضمضائضػػػة كا سػػػتتااة معلػػػا  ػػػف مكااػػػؼ  ػػػف حضاتػػػؾ الضكمضػػػة مثػػػؿ  التعامػػػؿ مػػػ  البضئػػػة ن 
الع اػػػػػات بػػػػػضف اع ػػػػػخاص ن العػػػػػااات ال لائضػػػػػة ن أك الكاائضػػػػػة ن أك اعسػػػػػتل كضة ن حػػػػػؿ 

 الم ك ت الضكمضة ؟ (

 ك        ععـ                                                       

 

بتكجضلػػػػػؾ كضتضػػػػػة تعظػػػػػضـ هػػػػػؿ تلػػػػػتـ مارسػػػػػة  الكضمضػػػػػاء اعػػػػػا التػػػػػارضس أك أااء ا ع ػػػػػطة  -2
 ضفتجعمػػػؾ تحكمػػػصػػػحضحة المعمكمػػػات الكضمضائضػػػة كربطلػػػا كتمخضصػػػلا كأسػػػتلكارها بطرض ػػػة 

 امج مكان  نعتؾ كم ك تؾ اعا اراسة مااة الكضمضاء 
                                       

 ك           ععـ                                            
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 ( أ  -3ممحؽ ) 

أستبانة تحديد األحتياجات التعميمية لطالبات الصؼ الثاني المتوسط في مادة الكيميات مف 
 وجهة نظر مدرسيها

 000000000000الزمضؿ المارس المحتـر 

 0000000000الزمضمة المارسة المحترمة 

تعممي عمى وفؽ نماذج النظريػة البناةيػة  –تصميـ تعميمي تركـ الباحثة اجراء بحثلا المكسػكـ " 
وأثػرف فػػي تحصػيؿ مػػادة الكيميػػات والمهػارات الحياتيػػة والػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػا عنػد طالبػػات الصػػؼ 

حتضاجػات التعمضمضػة  ػف نػكء الصػعكبات التػف كمػف متطمبػات البحػث تحاضػا اع الثاني المتوسط  
لمػػا اػػر تـ بػػط مػػف خبػػرة  ػػف هػػلا المجػػاؿ كخامػػة  ًتكاجػػط طمبتػػؾ اعػػا تارضسػػؾ مػػااة الكضمضػػاء كعظػػرا

 لمصمحة البحث العممف ضرجج التتنؿ باعجابة اف اعتف: 

 البداةؿ الحاجات التعميمية  ت
 كال نعـ

   بقضايا المجتمعتطبيؽ المعرفة في مواقؼ حياتية وربطها  1
   أعتماد أساليب تقويـ تعتمد عمى األدات بجانب الفهـ . 2
توفير بيةة صفية تشجع عمى التفكير مواجهه الطالب بموقؼ مشكمة أو  3

 مهمة حقيقية واقعية .
  

   أعتماد تقنيات تقويمية جديدة . 4
   وضع الطالب ألهداؼ تعممه . 5
متنوعة تشجع األستقصات والمناقشات أعتماد طراةؽ تدريس وأنشطة  6

 الجمعية وأتخاذ قرارات لحؿ المشكالت .
  

وربط الجانبيف النظري والعممي  ًأعتماد طراةؽ تدريس تجعؿ التعميـ ممتعا 7
 والتطبيقي .

  

   رات الطمبة وأفكاراهـ .آتثميف  8
 

 الباحثة



457 

 

 ب ( -3ممحؽ ) 

توسط لتحديد اهـ االحتياجات في تعمـ مادة أستبانة موجهه الى طالبات الصؼ الثاني الم
 الكيميات لمصؼ الثاني المتوسط

تكا الباحثة التعرؼ امػج أحتضاجاتػؾ اعػا اراسػتؾ مػااة الكضمضػاء لمصػؼ الثػاعف عزيزتي الطالبة : 
المتكسط  ف العاـ الاراسف السابؽ ن كلتعاكعؾ مععا أثر كبضر  ف الكصكؿ الج عتائج اممضة ااض ػة 

 ( أماـ   رات اعستباعة  ف أاعا  بعا اراة الت رات بععاضة كااة. ف نضرجج كن     لمبحث العمم

 

 البداةؿ         الحاجات التعميمية  ت
 كال نعـ

   االهتماـ بالمعمومات السابقة والخاطةة منها , وربطها بالمعمومات الجديدة 1
   ية مع المدرس ومع الزمالتبيةة صفية تشجع الحوار والمناقشات العمم 2
   ًتعكع أع طة التعمـ بما  ضلا ت  ضؿ الضاضف كالع ؿ معا 3
   راةهآأحتراـ أفكار الطالب ومناقشتها وتقبؿ  4
   تشجع التفكير بدال مف الحفظ وتسميع المعمومات  5
   تشجيع الطمبة عمى طرح االسةمة  6
   ت الورقة والقمـ أعتماد أساليب تقويـ جديدة غير أختبارا 7
   توفير أنشطة تعمـ تعاوني 8
   أعتماد مصادر تعميمية متعددة غير الكتاب المدرسي 9
   تناسب التعمـ مع حاجات الطالب وأهتمامه 10

 

 الباحثة
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 (  4ممحؽ) 

ن كزارة التربضة ن ب ااا ن 4طمحتكضات كتاب العمـك  مااة الكضمضاء( لمصؼ الثاعف متكسط 
 ـ2017 –ق 1438

صفحات  عنواف الفصؿ الفصؿ 
 الفصؿ

 محتوى الكتاب

 
 االوؿ

 
 الععاصر

 كالترابط الكضمضائف

 
6- 20 

 البعاء اللرم لمععاصر -
    الكتركعات التكا ؤ ( 
 الركابط الكضمضائضة -

 
 
 
 الثاني

 
 المركبات 
 الكضمضائضة

 
 

21- 32 
 

 التساهمضة ك المركبات اعضكعضة  -
 الترابط بضف الجزضئات  اكل -

 

 
 
 الثالث

 
 الصضغ

 التتاا ت الكضمضائضةك 
 

 
33- 47 

 الصضغ كالمعااعت الكضمضائضة -
 التتاا ت الكضمضائضة كأعكاالا -

 
 
 الرابع

 
 

 المحالضؿ

 
 
48- 60 

 
 أعكاع المخالضط  -
 اللكباف العكامؿ المؤثرة امج -
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 (5ممحؽ )

 0ربوية أسمات المحكميف والمختصيف في الكيميات والعمـو النفسية والت

 المقب  االسـ ت
 العممي

 طبيعة االستشارة مكاف العمؿ االختصاص
1 2 3 4 5 

جامعة ب ااا /كمضة  امـ العتس أستال أ.ا أسمااضؿ ابراهضـ امف 1
 التربضة أبف اللضثـ

    * 

طرائؽ تارضس  أستال  أ.ا بتكؿ محما الااضعف 2
 اعحضاء 

جامعة المستعصرضة 
/كمضة التربضة 

 اسضة اعس

* * *   

جامعة ب ااا /كمضة  امـ العتس أستال أ.ا  انؿ جبار جكاة   3
 التربضة ابف اللضثـ 

    * 

طرائؽ تارضس  أستال أ.ا  اطمة ابا اعمضر   4
 اعحضاء

جامعة ب ااا /كمضة 
 التربضة ابف اللضثـ 

* * * *  

مضة جامعة اضالج /ك أر اا تربكم أستال أ. ا لضث كرضـ السامرائف 5
 التربضة اعساسضة

    * 

طرائؽ تارضس  أستال أ. ا ماجاة ابراهضـ الباكم  6
 التضزضاء

جامعة ب ااا /كمضة 
 التربضة ابف اللضثـ

 *    

طرائؽ تارضس  أستال  أ.ا عااضة ضكعس العتكف  7
 اعحضاء

جامعة ب ااا /كمضة 
 التربضة ابف اللضثـ

* * * *  

جامعة ب ااا /كمضة  امـ العتس أستال أ.ا عاجف محما العكاب 8
 التربضة ابف اللضثـ

    * 

استال  أ.ـ.ا أحما ابضا 9
 مسااا

طرائؽ تارضس 
 اعحضاء 

جامعة ب ااا /كمضة 
 التربضة ابف اللضثـ

* * *   

أستال  أ.ـ.ا أعكار  اركؽ الطائف 10
 مسااا

جامعة ب ااا /كمضة  كضمضاء 
 التربضة ابف اللضثـ

  * *  

أستال  ر كاام أ.ـ.ا جبا 11
 مسااا

جامعة ب ااا /كمضة  امـ العتس 
 التربضة ابف اللضثـ

    * 

أستال  أ.ـ.ا زضعب ازضز  12
 مسااا

طرائؽ تارضس 
 الكضمضاء

جامعة ب ااا /كمضة 
 التربضة ابف اللضثـ

* * * *  
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ستال أ أ.ـ.ا سكزاف ارضا 13
 مسااا

طرائؽ تارضس 
 الكضمضاء

جامعة ب ااا /كمضة 
 ف اللضثـالتربضة اب

* *    

أستال  أ.ـ.ا كامؿ كرضـ  14
 مسااا

طرائؽ تارضس 
 الكضمضاء

جامعة ب ااا /كمضة 
 التربضة ابف اللضثـ

* *  *  

أستال  أ.ـ.ا كتاح محسف الطائف  15
 مسااا

طرائؽ تارضس 
 الكضمضاء

جامعة ب ااا /كمضة 
 التربضة ابف اللضثـ

* *  *  

أستال  حسف ت ف  . اأ.ـ 16
 مسااا

ئؽ تارضس طرا
 الكضمضاء

جامعة الكك ة / 
 كمضت التربضة 

* * *   

أستال  أ.ـ اماا ت ف امف 17
 مسااا 

جامعة ب ااا /كمضة  كضمضاء
 التربضة ابف اللضثـ

*   *  

طرائؽ تارضس  مارس  ـ.ا أ راح ضاسضف  18
 الكضمضاء

جامعة ب ااا /كمضة 
 التربضة ابف اللضثـ

* * *   

 ـ. ا سارة سمماف ابا 19
 الرحمف 

جامعة ب ااا /كمضة  كضمضاء  مارس 
 التربضة ابف اللضثـ

  * *  

جامعة ب ااا /كمضة  كضمضاء  مارس  ـ. ا اائ ة ملعا  20
 التربضة ابف اللضثـ

  *   

طرائؽ تارضس  مارس  ـ. ا ع ـ ابا اعمضر   21
 الكضمضاء 

جامعة ب ااا /كمضة 
 التربضة ابف اللضثـ

* *  *  

 

 تشارة طبيعة االس

 االغراض السموكية  .4
 الخطط التدريسية  .2
 االختبار التحصيمي  .3
 مقياس المهارات الحياتية  .4
 مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا .5
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 (  6ممحؽ )  

 )الكيميات( لمصؼ الثاني المتوسط االغراض السموكية الخاصة لمادة العمـو

 : أتكا   ف علاضة الارس ضككف الطالبة ااارا امج أف

 العناصر والترابط الكيمياةي –الفصؿ األوؿ

 1      تلكر ااا الععاصر  ف الجاكؿ الاكرم 1    

 2 مركب ترؽ بضف متلكمف لرة اعصر كجزضئةت 2

 3 تعطف مثاؿ اف لرة اعصر  لـ ترا  ف الكتاب المارسف(  3

 3 مركب  لـ ترا  ف الكتاب المارسف(جزضئة طف مثاؿ اف تع 4

 1 كتاب المارسف (اللرة  كما كرا  ف ال تعرؼ 5

 1 عاا مككعِات اللرة ا ساسضة ت 6

 1 اللرة. عكاة مككعات تسمف 7

 2 صؼ ا اة العاا اللرم بعاا البركتكعاتت 8

 n 4ك  +Pتستاؿ امج الع اة بضف ااا الكتمة كااا  9

 2 بالرمكز nك  +Pتعبر اف الع اة بضف ااا الكتمة كااا    10  

 2 تعاالة كلربائضاتتسر أف اللرة م  11  

 e- 2ك  +Pالع اة بضف العاا اللرم  كااا  تبضف 12

 2 تكنح متلـك الععاصر العبضمة 13
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 1 تسمف رمكز ا  متة ا لكتركعضة 14

 2 توضح مفهوم الكترونات التكافؤ  15

 1 عرؼ ا ضكف  كما كرا  ف الكتاب المارسف (ت 16

 1 ارسف (تعرؼ التأضف كما كرا  ف الكتاب الم 17

 2 السالبا ضكف تترؽ بضف ا ضكف المكجب ك  18

 4 ت ارف بضف خكاص لرة كأضكعلا 19

 3 تحسب ااا الكتركعات أضكف مكجب 20

 3 تحسب ااا بركتكعات أضكف سالب    21

 3  تطبؽ الترتضب ا لكتركعف امج لرة ما  22

 3 تطبؽ الترتضب ا لكتركعف امج أضكف ما 23

 3 لمتعرؼ امج ا ضكف المكجب   ك ستخاـت 24

 3  ك  لمتعرؼ امج ا ضكف السالب  تستخاـ 25

 3  ك  لمتعرؼ امج م اار العاا اللرم تستخاـ  26

 1 تعرؼ التكا ؤ   كما كرا  ف الكتاب المارسف ( 27

 1 تعرؼ ااا التأكسا   كما كرا  ف الكتاب المارسف ( 28

 4 2ن+1تأكسا + تصعؼ  ف  ئات اعاصر لات أاااا 29

 4 2 -ن1-تصعؼ  ف  ئات اعاصر لات أاااا تأكسا  30

 4 3-ن2 -ن1-تصعؼ  ف  ئات اعاصر لات أاااا تأكسا  31
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 3 تستخرج ااا تأكسا اعصر ما  ف مركب 32

 1 تعرؼ الترابط الكضمضائف   كما كرا  ف الكتاب المارسف ( 33

 1 تاب المارسف (تعرؼ الرابطة الكضمضائضة   كما كرا  ف الك 34

 1 تعرؼ الرابطة اعضكعضة  كما كرا  ف الكتاب المارسف( 35

 3 تعطف مثاؿ لمركب اضكعف  لـ ضرا  ف الكتاب المارسف( 36

 3 تطبؽ الرابطة اعضكعضة بضف لرتضف 37

 1 تعرؼ الرابطة التساهمضة  كما كرا  ف الكتاب المارسف( 38

رات مت ابلة  لـ ضرا  ف الكتاب بضف ل ةتساهمض تعطف مثاؿ لرابطة 39
 المارسف(

3 

بضف لرات  ضر مت ابلة  لـ ضرا  ف  ةتساهمض تعطف مثاؿ لرابطة 40
 الكتاب المارسف(

3 

 3 بضف لرات مت ابلة  ةالتساهمض تطبؽ الرابطة 41

 3 بضف لرات مختمتة  ةالتساهمض تطبؽ الرابطة 42

 5 تصمـ مخطط أعكاع ا كاصر 43

 4 ئات مركبات أضكعضة كتساهمضةتصعؼ  ف   44

 المركبات الكيمياةية –الفصؿ الثاني

 1 خكاص المركبات ا ضكعضة تلكر 45

 3 تعطف مثاؿ لمركب أضكعف مف الحضاة الضكمضة 46
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 2 تعمؿ تتتت المركب ا ضكعف اعا الطرؽ 47

 2 تصؼ ارجات  مضاف المركب ا ضكعف 48

 2 كب ا ضكعفتسر أرتتاع ارجات أعصلار  المر ت 49

 2 ةا ضكعض التكصضؿ الكلربائف لمحمكؿ المركباتتتسر  50

 2 تبضف اهمضة المركبات ا ضكعضة  ف الحضاة الضكمضة 51

 1 خكاص المركبات التساهمضة تلكر 52

تعطف مثاؿ لمركب تساهمف مف الحضاة الضكمضة لـ ضرا  ف الكتاب  53
 المارسف(

3 

 2 كبات التساهمضة  ف الماءتتسر ااـ لكباف معظـ المر  54

 2 تصؼ ارجة أعصلار المركب التساهمف 55

 2 تصؼ ارجة  مضاف المركب التساهمف 56

 2 تصؼ التكصضؿ الكلربائف لممركب التساهمف 57

 2 ةالتساهمض لمركبات المحالضؿتسر ااـ التكصضؿ الكلربائف ت 58

 5      تعضا ترتضب مركبات بحسب اابمضة التكصضؿ الكلربائف 59

 5 تعضا ترتضب مركبات بحسب ارجات ال مضاف 60

 4 ت ارف بمخطط بضف المركبات ا ضكعضة كالتساهمضة 61

 5 تصمـ مخطط خكاص المركبات التساهمضة كا ضكعضة 62

   6      برر ااـ التكصضؿ الكلربائف لممركب ا ضكعف الصمبت 63
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ؿ السكر م ارعة ااـ التكصضؿ الكلربائف لمحمك  ااـ بالحجةت 64
 بمحمكؿ ممح الطعاـ

6 

 1 تلكر أعكاع اكل الترابط بضف الجزضئات 65

 1 تعرؼ اكل  اعار الز  كما كرا  ف الكتاب المارسف ( 66

تعطف مثاؿ لجزضئات تع أ بضعلا اكل  اعار الز  كما كرا  ف الكتاب  67
 المارسف (

1 

 2 تصف نشوء قوى فاندرفالز 68

 2 طة اللضاركجضعضةصؼ ع كء الرابت 69

 2 .تعرؼ الرابطة اللضاركجضعضة بم تلا الخاصة 70

 3 ماتطبؽ الترتضب الجزضئف لمرابطة اللضاركجضعضة امج جزضئة  71

عطف مثاؿ لجزضئة ت كؿ رابطة هضاركجضعضة  لـ ترا  ف الكتاب ت 72
 .المارسف (

3 

 4 .ستعتج  ركط تككف الرابطة اللضاركجضعضةت 73

 2 .ائص الماء عتضجة كجكا الرابطة اللضاركجضعضةتكنح خص 74

 لكل الماء م ارعة ب ضر  مف ب الرابطة اللضاركجضعضة تصؼ ا اة 75
 .السكائؿ 

2 

 2 ـ 0تسر ااـ تجما ماء ااع البحضرة اعا ارجة تحت ت 76

 4 .ت ارف بضف خصائص اكل  اعار الز كالرابطة اللضاركجضعضة 77

 6     . ب امج بعض الجزضئات  ضر ال طبضةظلكر است طا تجااؿ  ف 78
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م ارعة بضف لرتضف مت ابلتضف اكة الرابطة التساهمضة  ااـ بالحجةت 79
 التساهمضة بضف لرات مختمتة .بالرابطة 

6 

 الصيغ والتفاعالت الكيمياةية –الفصؿ الثالث

 1 تعرؼ متلـك الصض ة الكضمضائضة 80

 2 ضة الصض ة الكضمضائ كتابة خطكات صؼت 81

 3 طبؽ خطكات كتابة الصض ة الكضمضائضة لمركب مات 82

 3 تطبؽ ااااة التسمضة امج مركب ما 83

 2  الصض ة الكضمضائضة أهمضة  بضفت 84

 2 الكضمضائضة. ةالصض نمف ا رااـ  اعلة كنحت 85

 2 تكنح اعلة الراـ أماـ الصض ة الكضمضائضة 86

 3 ب ماتحسب ااا لرات الععاصر  ف مرك 87

 2 تعرؼ متلـك الباائة بم تلا الخاصة 88

 1 تلكر اسـ باائة بال تضعضة 89

 3 تكظؼ عظاـ الباائة  ف تسمضة مركب 90

 3 تكظؼ عظاـ الباائة  ف كتابة صض ة كضمضائضة لمركب 91

 6 تبرر تعااؿ ال حعة الكمضة لصض ة كضمضائضة 92

 1 تعرؼ متلـك التتااؿ الكضمضائف. 93

 1 لكر أعكاع التتاا ت الكضمضائضةت 94
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 2 تبضف اعلة رمكز  ركط كحالة التتااؿ الكضمضائف 95

 1 تعرؼ تتااؿ اعتحاا  كما كرا  ف الكتاب المارسف( 96

 1 تعطف مثاؿ لتتااؿ اتحاا بسضط  كما كرا  ف الكتاب المارسف(  97

 3 ف(تعطف مثاؿ لتتااؿ اتحاا بسضط  لـ ضرا  ف الكتاب المارس 98

تعطف مثاؿ لتتااؿ أتحاا باعلة تتااؿ مركبات  كما كرا  ف  99
 الكتاب المارسف(

1 

تعطف عاتج اتحاا اعصر م  ا ككسجضف  لـ ضرا  ف الكتاب  100
 المارسف(

3 

تعطف عاتج اتحاا اعصر  م  هالكجضف  كما كرا  ف الكتاب  101
 المارسف(

1 

ماء  كما كرا  ف الكتاب تعطف عاتج اتحاا أككسضا  مزم م  ال 102
 المارسف(

1 

تعطف عاتج أتحاا أككسضا  مزم م  الماء  لـ ضرا  ف الكتاب  103
 المارسف(

3 

 1 تعرؼ تتااؿ اععح ؿ  كما كرا  ف الكتاب المارسف( 104

 1 تعطف مثاؿ لتتااؿ اعح ؿ  كما كرا  ف الكتاب المارسف( 105

 3  ف الكتاب المارسف( تعطف مثاؿ لتتااؿ اعح ؿ  لـ ضرا  106

 1 تحاا  رط حاكث تتااؿ اععح ؿ  107

 3تعطف عاتج اعح ؿ حامض أككسجضعف لـ ضرا  ف الكتاب  108
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 المارسف(

تعطف عاتج اعح ؿ كمكرات البكتاسضـك كما كرا  ف الكتاب  109
 المارسف(

1 

 4 ت ارف بضف تتاامف اعتحاا كاععح ؿ 110

 1  ستبااؿتعاا عكاف تتااؿ ا 111

 2 تكنح مععج اعستبااؿ ا حاام 112

 3 تعطف عاتج تتااؿ استبااؿ أحاام  لـ ضرا  ف الكتاب المارسف  113

 1 تعرؼ تتااؿ اعستبااؿ الثعائف  كما كرا  ف الكتاب المارسف( 114

 2 تترؽ بضف تتاامف اعستبااؿ ا حاام كالثعائف 115

 1 بااؿ الثعائفتلكر هضئة عكاتج تتااؿ ا ست 116

 3 تعطف عاتج تتااؿ استبااؿ ثعائف  لـ ضرا  ف الكتاب المارسف( 117

 4 تصعؼ  ف  ئات عكع التتااؿ  اتحااناستبااؿ ن أعح ؿ( 118

 1 تعرؼ التتااؿ البااث لمحرارة   كما كرا  ف الكتاب( 119

 2 تبضف ا كاؿ التتااؿ البااث لمحرارة 120

 3 ااث لمحرارة  لـ ضرا  ف الكتاب(تعطف مثاؿ لتتااؿ ب 121

تحاا مكا  كتابة كممة طااة  ف المعاالة الكضمضائضة لمتتااؿ البااث  122
 لمحرارة 

1 

 1 تعرؼ التتااؿ الماص لمحرارة  كما كرا  ف الكتاب المارسف( 123
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 2 تتسر حاكث التتااؿ الماص لمحرارة 124

 1  ف الكتاب ( تعطف مثاؿ لتتااؿ ماص لمحرارة  كما كرا 125

تحاا مكا  كتابة كممة طااة  ف المعاالة الكضمضائضة لمتتااؿ الماص  126
 لمحرارة

1 

 5 تصمـ مخطط  امؿ  عكاع التتاا ت الكضمضائضة 127

 المحاليؿ –الفصؿ الرابع 

 1 تعرؼ المخمكط   كما كرا  ف الكتاب المارسف ( 128

 2 تترؽ بضف المخمكط كالمحمكؿ 129

 2 تترؽ بضف المخمكط المتجاعس ك ضر المتجاعس 130

 3 تعطف مثاؿ لمخمكط  ضر متجاعس  لـ ضرا  ف الكتاب المارسف 131

 3 تعطف مثاؿ لمخمكط متجاعس لـ ضرا  ف الكتاب المارسف( 132

 1 تلكر طرائؽ  صؿ المخالضط اف بعنلا 133

ف تبضف الخصائص التف ضعتما امضلا لتصؿ المخالضط بعنلا ا 134
 بعض 

2 

 1 تلكر ت عضة  صؿ الزضت اف الماء 135

 1 تعرؼ اممضة الت طضر   كما كرا  ف الكتاب المارسف( 136

 1 تسمف أعكاع المخالضط المتجاعسة 137

 4 تصعؼ  ف  ئات مخالضط متجاعسة ك ضر متجاعسة 138



470 

 

 1 تعرؼ المعم ات  كما كرا  ف الكتاب المارسف ( 139

 3 ط معمؽ  لـ ضرا  ف الكتاب المارسف(تعطف مثاؿ لمخمك  140

 1 تسمف طرض ة  صؿ مخمكط معمؽ 141

 1 تعرؼ المستحمبات  كما كرا  ف الكتاب المارسف( 142

 3  عطف مثاؿ لمخمكط مستحمب  لـ ضرا  ف الكتاب المارسف(ت 143

 1 تعرؼ ال ركضات  كما كرا  ف الكتاب المارسف( 144

 3 لـ ضرا  ف الكتاب المارسف(تعطف مثاؿ لمخمكط  ركم   145

 2 تتسر أف ال ركضات مخالضط متجاعسة 146

 2 تترؽ بضف المحمكؿ المعمؽ كال ركم 147

 4 تصعؼ  ف  ئات طرائؽ  صؿ مخالضط متجاعسة 148

 1 تعرؼ اللكباعضة   كما كرا  ف الكتاب المارسف( 149

 2 بافتترؽ بضف المااة ال ابمة لملكباف ك ضر ال ابمة لملك  150

 1 تلكر أعكاع المحالضؿ 151

 3 تحاا الملضب  ف حالة محمكؿ معضعة  لـ ضرا  ف الكتاب المارسف( 152

 3 تحاا الملاب  ف حالة محمكؿ معضعة  لـ ضرا  ف الكتاب المارسف( 153

 1 تسمف المااة التف تلكب بلا المااة الملابة 154

 1 تسمف المااة التف تلكب  ف المحمكؿ 155

 3 تعطف مثاؿ لمحمكؿ سائؿ  لـ ضرا  ف الكتاب المارسف( 156
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 3 تعطف مثاؿ لمحمكؿ صمب   لـ ضرا  ف الكتاب المارسف( 157

 3 تعطف مثاؿ لمحمكؿ  از   لـ ضرا  ف الكتاب المارسف( 158

 4 تصعؼ  ف  ئات محالضؿ سائمة كصمبة ك ازضة 159

 2 تعمؿ كصؼ الماء بالملضب العاـ 160

 6 ااـ لكباف ال حـك  ف الماء بالحجة تااـ 161

 1 تعاا العكامؿ المؤئرة  ف سراة اللكباف 162

تصؼ اممضة لكباف مسحكؽ مااة  ف الماء م ارعة ب طعة صمبة  163
 معط 

2 

 2 تتسر زضااة سراة لكباف الملاب اعا الرج كالتحرضؾ 164

 2 تبضف اابمضة لكباف ملاب صمب بزضااة ارجة الحرارة 165

 2 تصؼ اابمضة لكباف ال ازات بزضااة ارجة الحرارة 166
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 (7 ممحؽ ) 

 أنموذج تصميـ المحتوى التعميمي ) أعداد الباحثة (

 
 الحصة

 
عنواف 
 الموضوع

 
 المفردات

 
ألنموذج ا

 التدريسي
 

 
 التعميمية الوساةط

  واألدوات

 
 ةاالنشطة التعميمي

 
 وساةؿ التقويـ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ء اللرم البعا
 لمععاصر

 الععاصر -
مؿء  -

اع متة 
 اعلكتركعضة
  

 
 
 
 

 تراجضست

 السبكرة البضناء
مصكر   ـ ممكعة ناا

 ا لكتركعف  الترتضب
الكاربكف  ملععصر 

مصكر ,  كاعككسجضف
  المجمكاة ال مسضة

 اممف ع اط تعاكعف -
ثـ  تتاحة م حظة أجزاء 

الج أجزاء ص ضرة ت طضعلا 
 جاا (
خصائص تحاضا ال -

الم تركة كالمختمتة بضف 
الم بط كالم بط بط  ف 

   التتاحة كاللرة (مخطط .
 ك   الملاعة كا  متة (

أكماؿ مخطط متاهضمف  -
 اف اللرة كمككعاتلا

رسـ الترتضب  -
  ا لكتركعف للرة الم عضسـك

البحث ابر ا عترعت  -
اف مت ابلات أخرل اف 

ع اط   متاهضـ الارس 
  رام (

أختبار : ي تقويـ قبم
ض ضس  سؤالضف (  تكم 

المعمكمات الساب ة 
الطالبات اف متلـك 

كا  متة  اللرة
 ا لكتركعضة

معاا ة   تقويـ تكويني:
الطالبات اعا ت اضـ 

اف  أخرل ت ابلاتم
رة كا  متة الل
المجمكاة    لكتركعضة ا

ال مسضة كاكراف 
ن الككاكب حكؿ ال مس 

 كالبصؿ ( كالسحابة ن 
اا الااائؽ اكتابة   -

 ف ااخؿ العكاة  ف 
الترتضب  كؿ ضمثؿ 

 ا لكتركعف للرة العضكف
كراة  تقويـ نهاةي :
أختبار امؿ تتنمف 

اكماؿ  مكنكاف اصضر
 أسئمة(  3   را ات

ت كضـ لاتف  سئمة  -
التصؿ لات الع اة 

 بمكنكع الارس
كت كضـ لكؿ اعاصر 
الارس با  راض 

 السمككضة
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تكا ؤ الععصر  2
 أكسا كااا ت

 تكا ؤ-
 الععصر

  تأكسااااال-
 

التعمـ 
المرتكز 

 امج الملمة 
 
 

السبكرة البضناء ن اا ـ 
ممكعة نمخطط صكرم 

ضكنح الكتركعات 
التكا ؤ لععصر التمكرن 
مصكر عاااا تكا ؤ 

عضكعات  كااااا التاكسا
  كلرات مختمتة 

كصؼ ع اط تعاكعف  -
لرتف   صكرة الترؽ بضف

العحاس أحااهما تمثؿ 
التكا ؤ كا خرل ااا 

  كصؼ+ تحاكر  التأكسا
 ملمة حكارضة (
حؿ مسالة اضجاا ااا  -

  ف مركبNa تأكسا 
   NaCL اضجاا ااا ك

 أضكف العترضت ف  Nا تأكس
  ملمة تطبض ضة(

 

 :تكويني تقويـ
لمالا؟   تكضةأسئمة  -

مالا ضحاث ؟ ماهف؟ 
 ف أثعاء تعتضل  ماااا؟

 خطكات ا عمكلج
 ت كضـ حؿ مسائؿ-

أاااا التأكسا  ف كراة 
  ؟العمؿ 

 : تقويـ نهاةي -
 ماتعممك  مف تمخضص -

 أ كار 3الارس بت اضـ 
ت كضـ لاتف  سئمة  -

التصؿ لات الع اة 
 بمكنكع الارس 

اعاصر ت كضـ جمض   -
الارس با  راض 

 السمككضة

المركبات  3
 الكضمضائضة

الرابطة  -
 التساهمضة 

 
  

 
 

 
 

 تراجضست

اء ن أا ـ نضالسبكرة الب
اطعتضف  مضف ن   ممكعة ن

اطعة اماش مف 
 الصكؼ .

اممف  ع اط تعاكعف -
ال كة الرابطة بضف اللرات 

لمتكصؿ الج متلـك 
 الرابطة التساهمضة

تحاضا الخصائص  -
الم تركة كالمختمتة بضف 
الم بط كالم بط بط  ف 

 خصضف    مخطط .
 عضضف ضت اركاف بم اار 
الع كا عتسلا   ف امؿ 

ن كالرابطة  خضرم
 التساهمضة(

رسـ الترتضب ا لكتركعف  -
 للرة الم عضسـك

رسـ مخطط بعاء لرم  -
لجزضئة لرابطة تساهمضة 

  ا مكعضا جزضئة العتركجضف ك 
البحث ابر ا عترعضت  -

 اعاصر اف أتحاا لرات
اعاصر لرات ك   مت ابلة

أختبار  :تقويـ قبمي-
( أسئمة  3  رم تحرض

ض ضس أكماؿ  را ات 
المعمكمات الساب ة اف 

 الرابطة التساهمضةمتلـك 
معاا ة  تقويـ تكويني: 

الطالبات اعا ت اضـ 
مت ابلات أخرل اف 

  الرابطة التساهمضة
حتمة م تركة لصاض ضف  

 ككؿ معلما ضحنر طبؽ 
ك هما مف ضت ارؾ ك 

 (هلضف الطب ضف
   

ت اضـ  تقويـ نهاةي :
متلـك الرابطة  خ صة

ختبار التساهمضة بأ
لا أجابات  اصضرم الف 
 أسئمة(  3  اصضرة 

أاااا ت رضر اف  -
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برابطة تساهمضة   مختمتة 
 ع اط  رام (

خكاص المركبات 
 التساهمضة 

ت كضـ لاتف  سئمة  -
التصؿ لات الع اة 
 بمكنكع الارس 

ت كضـ لكؿ اعاصر  -
الارس با  راض 

 السمككضة
  

المركبات  4
اعضكعضة 

 كالتساهمضة 
 

  خكاص -
كبات المر 

  ا ضكعضة

 
 

4-H 
 
 

السبكرة البناء ناا ـ 
 مكعبات سكرن ممكعة ن

مطراة ص ضرة ن ااسة 
ن  لضمكعات 3مكبرة ن

اممة ع اضة عحاسضة 
 نمسمار ناس ؾ عحاس

 مصباح كلربائف
. بمكرات ممح ص ضر
   الطعاـ 

ع اط تعاكعف اممف -
ربة اابمضة أجراء تج

 المركبات اعضكعضة امج
 الطرؽ  -1
التكصضؿ تح ؽ مف ال -2 

لبمكرات ممح  الكلربائف
الطعاـ كلممحمكؿ المائف 

 لممح الطعاـ 
أمثمة لمركبات  3كتابة -

 أضكعضة                       
أاطاء أمثمة لتطبضؽ - 

ماتعممك  مف ملارات 
الحضاة  أاتماا مصاار 
ن متجااة لتجلضز الطااة 
 حف المكباضؿ بالمضمكف 
نالم اركة  ف م ارض  

ؿ اكائر كلربائضة مف لعم
 (مكاا متكا رة مف حكلعا  

البحث ابر ا عترعضت  -
اف  كائا المضمكف الصحضة 

كال لائضة ك ضرها مف 
   ع اط  رام(التكائا .

 

: لمتعرؼ تقويـ قبمي -
امج الخبرات الساب ة 
اف خكاص المركبات 

 ا ضكعضة
لمجاعب  تكوينيتقويـ -

المعر ف  ف أثعاء أااء 
لج  تلضا خطكات ا عمك 

 ككتابضا 
ت كضـ خطكات أجراء -

 التجربة 
الجاعب ت كضـ  -

 مطالباتالكجااعف ل
 ف أثعاء تعتضل  بأستباعة 

 خطكات ا عمكلج 
:  تقويـ نهاةي -

تمخضص ماتعممك  اف 
خكاص المركبات 

 6 -4بكتابة ا ضكعضة 
 أ كار
ت كضـ لاتف  سئمة -

التصؿ لات الع اة 
 بمكنكع الارس

اعاصر كت كضـ لكؿ 
الارس با  راض 

    السمككضة
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العكامؿ  5
المؤثرة امج 

 اللكباف

العكامؿ 
المؤثرة  ف 

 سراة اللكباف

4-H  
(ن 2كأس زجاجف ااا 
ماء نامكا زجاجف 

لمتحرضؾ ن ممح 
الطعاـنمكعبات ثمجن 

مسحكؽ سكرن مكعبات 
امبة اصاضر  سكر ن
 كلربائف مسخف بضبسفن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راء ع اط تعاكعف اممف أج
 تجربة أثر التحرضؾ ن

كارجة الحرارة ن كالمساحة 
السطحضة لمملاب امج 

 سراة اللكباف 
أجراء تجربة تأثضر  -

ارجة الحرارة امج لكباعضة 
  ال ازات . 

ا ستعتاجات مف كتابة -
 أجراء ا ع طة 

ا جابة اف أسئمة لات  -
تتكضر ع ام   لمالا؟ ن 

 كضؼ ؟ (
أاطاء أمثمة لتطبضؽ - 

ك  مف ملارات ماتعمم
ظركؼ خزف الحضاة  

اعاعف المكاا ال ازضةن 
أنرار الم ركبات 

 ال ازضة(
البحث ابر ا عترعضت  -

مككعات  افككتابة ت رضر 
 الم ركبات ال ازضة ن
كأثرهما امج صحة 

 .  ع اط  رام(ا عساف 
 

: لمتعرؼ تقويـ قبمي
امج الخبرات الساب ة 

متلـك الملاب اف 
 كالملضب كاللكباعضة

لمجاعب  تقويـ تكويني-
المعر ف  ف أثعاء أااء 
خطكات ا عمكلج  تلضا 

 ككتابضا 
ت كضـ خطكات أجراء -

 التجربة 
ت كضـ الجاعب  -

الكجااعف لمطالبات 
بأستباعة   ف أثعاء تعتضل 

 خطكات ا عمكلج 
:  تقويـ نهاةي -

اف تمخضص ماتعممك  
العكامؿ المؤثرة  ف 

بكتابة سراة اللكباف 
 رأ كا 6 -4
ت كضـ لاتف  سئمة  -

التصؿ لات الع اة 
 بمكنكع الارس

كت كضـ لكؿ اعاصر 
الارس با  راض 

 السمككضة   
 
 

الصضغ  6
كالتتاا ت 
 الكضمضائضة

 الصضغ
 الكضمضائضة 

 

 
 

التعمـ المرتكز 
 امج الملمة 

السبكرة البضناء ن اا ـ 
 ممكف ممكعطن مخطط

 لصضغ كضمضائضة لجزضئات
طاطضة مختمتة ن كرات م

ممكعة مختمتة ص ضرة 
مث بة ن ا حجاـ ك 

 ن أعابضب ب ستضكضة 
 

  ملمات ع اط تعاكعف  -
 (3  امؿ عمالجتطبض ضة (

  مركبات كضمضائضة
تستم  الطالبات الج  -

طرض ة خطكات كتابة 
الصضغ الكضمضائضة مف 
زمض تلف ثـ ضطب كعلا 

امج كتابة  اربعة صضغ 
  أستماع + كضمضائضة 
 تطبضؽ (

 ف أثعاء  :تقويـ تكويني
 تعتضل خطكات ا عمكلج

 تكضة ت كضـ أسئمة  
تتكحة العلاضة محااة كم

؟ مثؿ مالا ضععف ؟ هؿ
 ككضؼ ؟ ماهف؟ 

 ماااا؟ 
 ف  أسئمة كتابضةت كضـ -

  أكماؿ  كراة الع اط
  را ات كالصح كالخطأ(
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اب ال حعة الكمضة حس
ككتابة  اسماء  لممركبات 

مركبات كضمضائضة  بأاتماا 
المعاا ات كالحكار  ضما 

  بضعلف .
أكت اؼ الخطأ بضف  -

صض تضف كضمضائضتضف 
كضطمب مف الطالبات 
كصتلا كتصحضحلا   
  كصؼ + تحاكر (

 
 : تقويـ نهاةي - -
تمخضص ماتعممك  مف  -

 أ كار 3الارس بت اضـ 
ت كضـ لاتف  سئمة  -

التصؿ لات الع اة 
 بمكنكع الارس

ت كضـ جمض  اعاصر  -
با  راض الارس 
 السمككضة
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 ( 8ممحؽ ) 

  خطط تدريسية لممجموعة التجريبية

 H-4عمى وفؽ أنموذج  ةالتجريبيخطة تدريسية يومية لممجموعة  أنموذج 

 

 المادة : الكيميات                                                    الصؼ :الثاني المتوسط

 د 45اةي                                      الوقت : الموضوع  : الترابط الكيمي

 

 الطالبات معمكمات أساسضة كظضتضة اف الترابط الكضمضائف أكسابالهدؼ الخاص : 

 األغراض السموكية 

 أف : جعؿ الطالبة ااارة  ف علاضة هلا الارس امجالمجاؿ المعرفي : 

 المختمتة .لرات الععاصر ارتباط تعمؿ . 4

 ترابط الكضمضائف ..تعرؼ ال2

 . تلكر خطكات اجراء تجربة الترابط الكضمضائف .3

 . تستعتج خصائص المااة العاتجة مف الترابط الكضمضائف . 4

 

 جعؿ الطالبة ااارة  ف علاضة هلا الارس امج أف :المجاؿ المهاري : 

 . تجرم تجربة الترابط الكضمضائف مف مكاا متكا رة  ف البضئة .1

 اتلا  ف أثعاء أجراء تجربة الترابط الكضمضائف .. تسجؿ م حظ2

 . تستعمؿ ااكات اضاس باضمة اف المضزاف لت اضر الكمضات .3
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 . تتتحص المااة العاتجة مف تجربة الترابط الكضمضائف .4

 . تبحث ابر ا عترعت اف تجارب بسضطة لمترابط الكضمضائف .5

 كأكجط الت اضر معلا :تعمضة ا تجاهات كبعض ال ضـ  المجاؿ الوجداني : 

 . تتعاكف م  الزمض ت  ف أجراء خطكات التجربة .4

 .تكتسب ملارات التتااؿ ا جتمااف . 2

 . تمتـز بأر ااات المارسة اعا أجراء تجربة الصمصاؿ.3

 . تتنؿ أااء ا اماؿ كالملمات نمف  رضؽ امؿ .4

 . ت عر بالرنا نمف مجمكاتلا .5

 جراء تجارب أخرل تستتاا معلا  ف الحضا  الضكمضة .. تلتـ بتطكضر خبرتلا  ف أ6

السبكة البضناء ن أا ـ كتابة ممكعة  ن اجراء تجربة مف مكاا متكا رة  ف :   الوساةط التعميمية
 البضئة 

 ( د2)  التهيةة ) المقدمة (

تباط المكاا كالجسضمات التف تباك متماسكة  ف الككف  عاتجة مف أر  أف مما آل ؾ  ضط  المارسة :
تككضف مكاا جاضاة تختمؼ  مكاا مختمتة م  بعنلا  كأف ارتباط المكاا م  بعنلا ضتسبب  ف

كأف أخت ؼ خصائص المكاا ضعتج مف التف تككعت معلا  خكاص المااة ا صمضة خكاصلا اف 
ن مث  اعا امؿ الكضؾ ضعتج مااة تختمؼ اف خكاص المكاا التف تككعت أخت ؼ أعكاع  الركابط 

لمتمثمة بالطحضف كالبضكعؾ باكار كاالبضض كالحمضب ن كسعتعرؼ امج للؾ اف طرضؽ أجراء معلا ا
 تجربة بسضطة مف مكاا متكا رة  ف البضئة .

 ( د40خطوات سير الدرس : ) 

(  4ت سػػػـ المارسػػػة الطالبػػػات الػػػج مجمكاػػػات متسػػػاكضة ك ضػػػر متجاعسػػػة ككػػػؿ مجمكاػػػة ت ػػػمؿ   
 طالبات .
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أ ( ن ضحتػػػكم امػػػج جػػػاكؿ  -8امػػػج مجمكاػػػات الطالبػػػات الممحػػػؽ  : تػػػكزع أكراؽ امػػػؿ  المارسػػػة
بث ثة ح كؿ كث ثة أسئمة تطرحلا الطالبة امج عتسلا هف : مااللم أار ػط اػف المكنػكع ؟ مػالا 
أرضا أف أارؼ اف المكنػكع ؟ مػالا تعممػت ؟  كتطمػب مػعلـ ا جابػة اػف ح مػف مالػلم أار ػط ؟ 

( أ كػػار . المارسػػة : تتػػرؾ لممجمكاػػات كاػػت 6 -3ة  كمػػالا أرضػػا أف أاػػرؼ ؟ كتطمػػب مػػعلـ كتابػػ
لمتتكضر عضزضا اف   ااض تضف ( ككتابة ا  كار  ف ااخؿ ح كؿ الجػاكؿ كمػف ثػـ تسػت بؿ ا جابػات 

. 

 مرحمة التجربة :  أفعؿ ذلؾ فقط؟  : -1

 أجػػراء ع ػػاط كهػػف تجربػػة بسػػضطة مػػف مػػكاا متػػكا رة  ػػف البضئػػة لتحنػػضرتكجػػط الطالبػػات المارسػػة : 
الصمصاؿ  الطضف ا صطعااف ( ن  كتكجللف امج اجراء خطكات العمؿ الكاراة  ػف كراػة العمػؿ 

مر  ػة مػ  كراػة العمػؿ أستباعة   رات ثـ  تطمب مف الطالبات ا جابة اف كتسجضؿ الم حظات . 
 ب(  -8(  الممحؽ    3ن 2ن 1ضتمثؿ با سئمة  

  

 مرحمة المشاركة :  ماذا حدث؟ : -2 

تطمب مف مجمكاة الطالبات تسجضؿ بعض الم حظػات  ػف كراػة العمػؿ ال ػرض معلػا  المارسة :
التكصؿ الج  خصائص المااة ا صمضة بعا ارتباطلػا بالجسػضمات أك المػكاا ا خػرل كتكػكضف مػااة 
جاضاة كضتكصمف الج أف المااة ا صمضة ستت ا خكاصلا بعػا أرتباطلػا بالجسػضمات ا خػرل لتكػكضف 

 ة حاكث الترابط الكضمضائف .مااة جاضاة عتضج

 المارسة : ماالجزء ا صعب بخطكات العمؿ ؟ 

 طالبة : ضتباالف العتائج اماـ زمض تلف  ف الصؼ كضعاا علا بحرضة  ضما بضعلف .

 المارسة : كمالجزء ا سلؿ بخطكات العمؿ ؟

 ما بضعلف .طالبة : تتبااؿ الطالبات  العتائج اماـ زمض تلف  ف الصؼ كضعاا علا بحرضة  ض

 مرحمة العممية : ماالمهـ؟  -3
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 المارسة : مما تـ التكصؿ الضط مف الع اط السابؽن كضؼ عجعؿ المكاا تباكا أكثر تماسكا ؟ 

 طالبة : اف طرضؽ ترابطلا م  مكاا أك جسضمات أخرل .

 ؟ا الترابط امج هل المارسة : مالا ضطمؽ

 طالبة :الترابط الكضمضائف .

 ؟بحسب ماكرا  ف الكتاب المارسفابط الكضمضائف المارسة :ار ف التر 

لرات  ف الععصر الكاحا أك الععاصر المختمتػة مػ  بعنػلا مككعػة جزضئػات طالبة :  اممضة أتحاا 
 للا خكاص  ضزضائضة ككضمضائضة تختمؼ اف خكاص لرات الععاصر المككعة للا  .

ضتمثؿ با سػئمة   ة م  كراة العمؿمر  أستباعة  رات تطمب مف الطالبات ا جابة اف   المارسة : 
 . ب(  -8(  الممحؽ   7ن 6ن 5ن  4 

المارسة: مف الع اط السابؽ  ماا اتة "بملارة الحضاة " ككضؼ عستتضا معط  ف حضاتعا الضكمضة كبأم 
 المجاعت ؟

طالبػػػة : تتنػػػح اهمضتلػػػا اعػػػا أاػػػااا الخبػػػز كالمعجعػػػات كالتطػػػائر  ػػػف المعػػػزؿ كاػػػاـ  ػػػراءها مػػػف 
ن كأتباع تعمضمات محااة لطرض ة العمؿ ن اختضار مكاا  لائضة  ضر منرة بالصػحةن كػللؾ  ا سكاؽ

اعػا خمػػط أك مػػزج مػكاا البعػػاء اعػػا أجػراء ترمضمػػات بسػػضطة  ػف المعػػزؿ ن ت ػػاضر ا كزاف ن التكاصػػؿ 
بػػػضف ا  ػػػخاصن أحتػػػراـ يراء اآلخػػػرضف  ػػػف أثعػػػاء المعاا ػػػات كمسػػػاااة اآلخػػػرضف ن ا لتػػػزاـ كأحتػػػراـ 

 كات . ال
 : "ماذافي ذلؾ ؟":مرحمة التعميـ -4

المارسة : ما اللم  تعممتمك  أك اكت تتمك  مف هلا الع اط ؟ اكتبف  ف كراة العمؿ  ف ح ػؿ "مػالا 
 تعممت بعا اراسة المكنكع ؟"

 ضتكا  أف تككف ا جابات كالتالف تعممت أف :
 المختمتة ضمكف أف تترابط  ضما بضعلا . لرات الععاصر -
 ضعتج اعط تككضف مااة جاضاة .لرات الععاصر ترابط الكضمضائف بضف ال -
 المكاا الجاضاة العاتجة تت ضر خكاصلا كصتاتلا اف خصائص المكاا   ا صمضة . -



484 

 

 المارسة : ماهف الملارات التف امتف بلا  ااء هلا الع اط ؟ 
الس مة كا ماف ن التكاصؿ طالبة :  المزج ن ت اضر كزف المكاا ن تتحص حالة المكاا ن أجراءات 

 الكتابف ن ا ستماع ن التحاث ن أاارة الكات ن ت بؿ أراء اآلخرضف .
 المارسة: هؿ سبؽ أف امتف  بتجارب مماثمة لتجربة الصمصاؿ؟ 

 الحمضب كالخؿمف  راء عصؽ طالبة : تجربة تحنضر 
   السكر .طالبة : تجربة تحنضر الس ضـ مف معجكف ا سعاف م  السكر أك  امبك م

ضتمثؿ با سػئمة   مر  ة م  كراة العمؿ أستباعة    راتتطمب مف الطالبات ا جابة اف : المارسة 
 ب(    -8(  الممحؽ   12ن 11ن 10ن 9ن 8

  : "ماذا اآلف":مرحمة التطبيؽ -5
المارسػة : تكجػط الطالبػػات إلػج تطبضػػؽ مػاتعممك  مػػف هػلا الع ػاط  ػػف حضػاتلـ الخاصػػة سػكاء كػػاف 

 ااؼ مماثمة أكمختمتة مف هلا الع اط كتطرح السؤاؿ التالف : ف مك 
 كضؼ ضمكف تطبضؽ هلا الع اط كملاراتط  ف مجاعت لات ا اة بالحضاة الضكمضة ؟
 مجمكاات الطالبات : ضمكف ا ستتااة مف الع اط  ف مجاعت الحضاة التالضة :

 ضرها مما ضك ر سعر  راؤها  .استثمار مكاا مكجكاة  ف البضئة لتحنضر مكاا رخضصة أك تاك  -
 مزج المحالضؿ م  بعنلا بطرض ة صحضحة ن كت اضر كمضة المااة باع مف استعماؿ المضزاف  . -
استخااـ ممح البحر لحتظ المكاا ال لائضة أك أاااا المخم ت باع مف ممح الطعػاـ ا اتضػاامن  -

مػػكاا ال لائضػػة  عػػط ع ضسػػلـ  ػػف  ععػػط ضسػػلـ  ػػف اممضػػة الحتػػظ لمػػاة أطػػكؿ كضمكػػف انػػا تط الػػج ال
 ر   ن ط الاـ .

 العمؿ نمف  رضؽ كالتكاصؿ م  ا خرضف ن كمساااتلـ . -
 ا لتزاـ بالكات كأاارة اكاات التراغ . - 

 الم اركة  ف م ارض  كاع طة كاضجاا  رص امؿ . -
ضتمثػؿ با سػئمة المارسة : تطمب مف الطالبات ا جابة اف   رات أستباعة مر  ػة مػ  كراػة العمػؿ  

 ب(   -8(  الممحؽ   14ن 13  

 ( ا3   التقويـ :
 . ار ف الترابط الكضمضائف ؟.1 
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 . مالا تستعتجضف  اف خصائص المااة العاتجة مف الترابط الكضمضائف ؟. 2

 الواجب البيتي :
 ضائف.ابحثف ابر ا عترعت اف تجارب أخرل بسضطة مف مكاا متكا رة  ف البضئة تبضف الترابط الكضم

 اكتبف ت رضرا اف :
 انرار أنا ة الممكعات ال لائضة الج بعض ا  لضة . -
 ممح البحر كممح الطعاـ ا اتضاام ن الممضزات ن كا نرار ن كالتكائا .  -

 21الج ص   17تحنضر الارس ال ااـ مف ص
 مصادر المدرسة:

 نلمصؼ الثاني المتوسط : العمـو كتاب الطالب ( 2017ااكا ن حسضف ابا المععـ كيخػركف   - 
 ن الماضرضة العامة لممعاهج ن ب ااا . كزارة التربضة, الجزء اعكؿ , 1ط,  
 40تجربة يمكف إجراؤها في  400العموـ في ثواف لألطفاؿ أكثر مف (: 2017بكترن جضف   -

 ن ترجمة أحما  كؿن ن مؤسسة هعااكم ن ال اهرة. دقاةؽ أو أقؿ

 ن مكتبة العبضكافن الرضاض.1ن طالشامؿ في الكيميات(: 2007هضـ العتالؽن الجازم بعت إبرا -

 ( ن الرضاض.الثقافةالعممية لمجميع)تجارب عممية مع المات(:  2012الصضعفنعال محمكا   -

 (ن ,الثقافةالعممية لمجميع )تجارب عممية مع المواد(: 2012الصضعفنعال محمكا   -  

 الرضاض .                

 البة :مصادر الط   
 نلمصػؼ الثػاني المتوسػط : العمـو كتاب الطالب ( 2017ااكا ن حسضف ابا المععـ كيخػركف   -
 ن الماضرضة العامة لممعاهج ن ب ااا . كزارة التربضة, الجزء اعكؿ , 1ط,  
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 أ ( 8-ممحؽ )
 الترابط الكيمياةيلموضوع  (H-4)ورقة عمؿ عمى وفؽ أنموذج 

 الشعبة :                                                          أسـ المجموعة :          

                                                           أسماتالطالبات المشتركات:

( أفكار في حقمي ما الذي أريد أف أعرفه ؟ 6-3متطمبات سابقة : لديؾ الجدوؿ التالي أكتبي )
  وماذا أريد أف أعرؼ  ؟

ماذا اريد أف اعرؼ عف  ما الذي أعرفه عف الموضوع ت 
 الموضوع 

 ماذا تعممت ؟

1 

2 

3 

4 

5 

6 

   

 مرحمة التجربة )ماذا اآلف ( -4
 المواد واالدوات :

 ة ص ضرة زضت عباتف عممكف  لائف أك الكاف مائضة ن مم عصؼ ككب الماء ن  1/2كااء امضؽ ن  
ن اتازات ن أكضاس ب ستضؾ لات سااا محكـ ن ككب طحضف  1رب  ككب ممح البحر ك  1/4ن 

 ممع ة ب ستضكضة لممزج .
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 طريقة العمؿ :

ككب مف الماء التاتر أنضتف الضط بن  اطرات  1/2بعا لبس ال تازات نعف  ف كااء امضؽ  -
مف الممكف ال لائف أك ا صػباغ المائضػة ن كممع ػة صػ ضرة مػف زضػت عبػاتف مػ  ربػ  كػكب مػف ممػح 

 البحر 

 زجف الخمضط جضاا بطرض ة صحضحة بممع ة ب ستضكضة ن كسجمف خصائص المااة العاتجة أم -

 __________________________________________ 

 ؟ ككب مف الماء  1/2مام اار الحجـ بالمممتر ؿ 

 ___________________________________________ 

 

ضسػػػاكم  كػػػكب كاحػػػا مػػػف الطحػػػضفن  (  ػػػـ مػػػف الطحػػػضف كالػػلم250المارسػػة : أحنػػػرم م ػػػاار   
 كتسأؿ المارسة مالا تتكاعف بالعسبة الج خصائص العجضعة العاتجة اعا أنا ة :

 ___________________________ف المحااة الج المزضج السابؽ أاؿ مف كمضة الطحض 

 _____________________________________كمضة الطحضف المحااة أكثرمف   

 

تخص خصائص المااة  ػف حػاؿ اسػتعماؿ كمضػة طحػضف  التف بعض الترنضاتبف أكت المارسة : 
 أاؿ أك أكثر مف الكمضة المحااة .

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

أف أنضتف الطحضف الج المزضج السابؽ ن أستمرم بانا ة الكمضة المحػااة مػ  العجػف بالضػا الػج  -
 تتككف اجضعة اابمة لمت كؿ ن سجمف م حظاتؾ اف خصائص المااة بعا كؿ أنا ة ؟
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 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

مح لمالا بأات ااؾ تـ أستعماؿ ممح البحر باع مف ممح الطعاـ اعاتضاام ؟ كهؿ ضمكف أستعماؿ الم
 اعاتضاام ؟

 ________________________________________________ 
 ما رأضؾ بمسألة أنا ة الممكعات ال لائضة الج بعض ا  لضة ؟ 

 ____________________________________________ 

 

 ضعب ف كن  الصمصاؿ  الطضف ا صطعااف(  ف اكضاس محكمة ال مؽ  ف البراا  ؟ لمالا ؟  -

___________________________________________________ 

 تجضب كؿ طالبة ب كؿ معترا امج   رات ا ستباعة المر  ة م  كراة العمؿ  .

    مالا حاث؟ (مرحمة المشاركة  -2
سجمف خصائص مااة الطحضف بعا ارتباطلا بالمكاا اعخرل كتككضف مااة جاضاة اابمة لمت كؿ  -

  الصمصاؿ ( ؟ 

___________________________________________________ 

   ما الملـ؟ (المرحمة العممية  -3

 أكتبف خطكات أجراء تجربة تجربة الترابط الكضمضائف : 

 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 
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  مالا  ف للؾ؟ (مرحمة التعميـ   -4
 أكتبف  ف الجاكؿ السابؽ ما تعممتف بعا اراسة المكنكع  ف ح ؿ مالا تعممت ؟ 

   مالا اعف؟ (مرحمة التطبيؽ   -5
 مؿ   750( ضطمب أنا ة 1لا  ف الخطكة  أعظرم الج الصكرة التف تبضف تعمضمات التحنضر ك ض

 ؟مف الحمضب كـ ككب تعااؿ 

 

 ______________________________________الجواب

حاام الحجـك كأحسبف ااا ا ككاب التف ت ابؿ الحجـ  اعاعف الماء التالضة تبضف حجكـ مختمتة معط
  ؟لكؿ اعضعة بالمممتر 

                           

 الجكاب 

 ___________(3ال عضعة      ___________(2ال عضعة       _________(1ل عضعة  ا
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 (ب  8- ممحؽ ) 
 استبانة أرات الطالبات في التجربة والتواصؿ مع المجموعة

 
 

 الأعرؼ كال نعـ  الفقرات ت

    بإجراءات التجربةم كمة ما أثعاء اضامؾ  فهؿ كاجلت 4

    ؟  ضلا تحاضات كاعت التجربةهؿ  2

    ؟ كاعت متضاة المارسةهؿ  عرت أف ار ااات  3

    ؾ؟ت ضهؿ كاجلت م كمة ما أثعاء تكاصمؾ م  زم 4

    ؟التكاصؿ م  زمض تؾ هؿ ت مبت امج م كمة 5

    ؟مجمكاتؾهؿ ضكجا ااـ رنا ااخؿ  6

    العمؿ نمف الجمااة؟ فهؿ تحب 7

    هؿ أستتاتف مف تكاصمؾ م  الزمض ت ؟ 8

    ؟ ضااهؿ العمؿ نمف الجمااة لط مز  9

    ؟ هؿ العمؿ نمف الجمااة لط مساكئ 40

    ؟ أثعاء تعتضل التجربة زمض تؾ  ف هؿ سااات 44

    ؟ لمتعمـ  هؿ  عرت أف العمؿ م  جمااة أسمكب ممت  42

هل المشاركة بالعمل مع الجماعة ٌجعل التجربة أكثر  43
 ؟ انجاح

   

    نك بحاجة إلى المزٌد من الخبرة ؟هل تشعر أ 44
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 (9ممحؽ) 

 خطة تدريسية يومية لممجموعة التجريبية أنموذج

 عمى وفؽ أنموذج تراجيست التعميمي                                   

 المادة : الكيميات                                                    الصؼ :الثاني المتوسط

 د 45:الروابط الكيمياةية                                      الوقت :   الموضوع

 

الطالبػػػات معمكمػػػات أساسػػػضة كظضتضػػػة اػػػف متلػػػـك الرابطػػػة الكضمضائضػػػةن  أكسػػػابالهػػػدؼ الخػػػاص : 
 تككضف الركابط الكضمضائضة ن أعكاع الركابط الكضمضائضة ن الرابطة ا ضكعضة .

 األغراض السموكية 

 أف : جعؿ الطالبة ااارة  ف علاضة هلا الارس امجفي : المجاؿ المعر 

 . تعرؼ الرابطة الكضمضائبة .4

 .تترؽ بضف الترابط الكضمضائف كالرابطة الكضمضائضة.2

 . تعمؿ أتحاا اللرات م  بعنلا .3

 .تحاا الجزء المسؤكؿ اف تككضف الركابط الكضمضائضة  .4

 مضائضة .. تتسر ااـ تككضف ال ازات العبضمة ركابط كض5

 . تعاا عكاف الركابط الكضمضائضة .6

 . تبضف اممضة تككضف الرابطة ا ضكعضة .7

 ا ضكعف بضف لرتضف . الترابط. تطبؽ اممضة 8

 . تحاا  حعة المركب ا ضكعف .9
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 ا ضكعضة . لرابطة. تعرؼ ا10

 جعؿ الطالبة ااارة  ف علاضة هلا الارس امج أف :المجاؿ المهاري :  

 طط بعاء لرم لرابطة أضكعضة .. ترسـ مخ1

 . تستخاـ الجاكؿ الاكرم لتعضضف مكاا  التمزات كال  مزات .2

 . ت حظ مصكرات التآصر ا ضكعف .3

 تعمضة ا تجاهات كبعض ال ضـ  كأكجط الت اضر معلا :المجاؿ الوجداني : 

 ا ضكعف . ترابط  الزمض ت  ف حؿ أمثمة اف ال. تتعاكف م4

 ا ضكعف بضف اللرات. ترابطاممضة ال  الج م حظات المارسة اف . تص ف بأعتبا 2

 ا ضكعف . رابطحمس  اطاء أمثمة اف اممضة الت. تت3

 

السػػبكة البضنػػاء ن أاػػ ـ كتابػػة ممكعػػة  نمصػػكر الجػػاكؿ الػػاكرم ن مصػػكر :   الوسػػاةط التعميميػػة
 مخطط بعاء لرم لرابطة أضكعضة ن تجربة اممضة بسضطة .

 (د2التهيةة : )

معتراة بػؿ تتحػا مػ  لرات أخػرل اػف طرضػؽ اػكة تجػالب كضمضائضػة عتب ج المارسة : معظـ اللرات 
تربط اللرات معا تااج الرابطة الكضمضائضةن كتتجمج اارة اهلل اػز كجػؿ  ػف هػل  الظػكاهر لتسػخضرها 

لتػرابط لمحصكؿ امج مركبات متعااة  ف الطبضعة تستتاا معلا الب رضة . كسػبؽ أف تعاكلعػا متلػـك ا
 الكضمضائف ن مالترؽ بضعط كبضف متلـك الرابطة الكضمضائضة ؟

طالبػػػة : التػػػرابط ضتنػػػمف اتحػػػاا الػػػلرات مػػػ  بعنػػػلا لتكػػػكضف مػػػكاا جاضػػػاة تختمػػػؼ  ػػػف خكاصػػػلا 
 الكضمضائضة كالتضزضائضة اف خصائص المكاا ا صمضة المككعة للا .
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بالرابطػة ا ضكعضػة كالرابطػة التسػاهمضة  كسػعتعاكؿ  ػف هػلا التصػؿ عػكاف الػركابط الكضمضائضػة المتمثمػة
 أما  ف هلا الارس سعتعاكؿ متلـك الرابطة ا ضكعضة .

 ( د40خطوات سير الدرس : )

(  4ت سػػػـ المارسػػػة الطالبػػػات الػػػج مجمكاػػػات متسػػػاكضة ك ضػػػر متجاعسػػػة ككػػػؿ مجمكاػػػة ت ػػػمؿ   
 طالبات .

 مرحمة التركيز : -1

امج خبراتلف السػاب ة اػف متلػـك الرابطػة الكضمضائضػة  : تعااش مجمكاة الطالبات لمتعرؼالمدرسة 
 كتطرح ا سئمة التالضة :

 مالا ضحصؿ اعاما تمت ف اللرات م  بعنلا ؟ -

 م  بعنلا ؟ بعض الععاصر لراتلمالا تتتااؿ  -

 مف المسؤكؿ اف تككضف الركابط الكضمضائضة؟ ككضؼ ؟ -

 ملرة ؟ماا اة الركابط الكضمضائضة كالكتركعات التكا ؤ ل -

 هؿ تكجا لرات عتككف ركابط كضمضائضة ؟ كنح با مثمة ؟ -

مػػف معاا ػػة ا سػػئمة السػػاب ة تصػػؿ الطالبػػات مػػ  بعنػػلف الػػبعض كالمارسػػة الػػج متلػػـك الرابطػػة 
 الكضمضائضة.

تطمػب مػف مجمكاػة الطالبػػات تعتضػل الع ػاط  ػف كراػة العمػػؿ ابػارة اػف تجربػة بسػػضطة  المدرسػة :
ش ا جابات م  الطالبات بأف هعاؾ عكع مف الركابط تااج الرابطة ا ضكعضة أ ( كتعاا-9الممحؽ   
 ام ضحصػػػؿ بػػػضف التمػػػزات كال  مػػػزات كة جػػػلب بػػػضف ا ضػػػكف المكجػػػب  كا ضػػػكف السػػػالبتع ػػػأ مػػػف اػػػ

 كتطمب مف الطالبات تحاضا مكا  التمزات كال  مزات  ف الجاكؿ الاكرم اآلتف :



494 

 

 

 

مػ  رسػـ مخطػط ضكنػح الترتضػب ا لكتركعػف لمػلرات   NaClـ كت اـ مثاؿ جزمء كمكرضا الصػكاضك 
كا ضكعات كاممضة التػرابط ا ضػكعف  ضمػا بضعلمػا ن كتسػأؿ اسػئمة تتح ػؽ اػف طرض لػا مػف المعمكمػات 

 التف تعر لا الطالبة اف الرابطة ا ضكعضة 

 صتف تككف الرابطة ا ضكعضة  - 

  Clك  Na  لكتركعف للرات كأضكعاتبضعف اممضة الترابط ا ضكعف اف طرضؽ الترتضب ا -

 حاام  حعة المركب ا ضكعف العاتج  -

 ار ف الرابطة ا ضكعضة  -

 المارسة : تتم ج ا جابات كت اـ الت لضة الراجعة كالتعزضز المعاسب .
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عر كعػػط ض ػػابط  ػػف بعػػض الػػلم ت تسػػأؿ المارسػػة مجمكاػػات الطالبػػات ماال ػػفءتقػػديـ التشػػبيه : 
 ضكعضة ؟ا  لرابطةصتاتط ا

 ضتكا  أف تككف ا جابات مث  امؿ البطارضة ن كالمكلا الكلربائف .

ا ضكعضػػة ن كتتعػػااش معلػػف  ػػف هػػلا  رابطػػة التكا ػػؿ ا جتمػػااف( ت ػػبضط لمت ػػاـ متلػػـك المدرسػػة : 
 المتلـك ك ضما ألا اعاهف معمكمات اف هلا المتلـك كتكنحط للف  .

 مرحمة الفعؿ : -2

مخطط أكجط ال بط بضف الرابطة ا ضكعضػة كالتكا ػؿ ا جتمػااف     ة العمؿ  كرا كنحف  ف: المارسة 
   تتتااؿ المارسة م  الطالبات كتعاا لـ  ف تحاضا أكجط ال بط (   المت ابط ( .

المارسة : كنحف  ف المخطط التالف أكجط ا خػت ؼ بػضف الرابطػة ا ضكعضػة كالتكا ػؿ ا جتمػااف 
 مارسة م  الطالبات كتعاا لـ  ف تحاضا أكجط ا خت ؼ (  تتتااؿ ال   المت ابط (.ن

 مرحمة التأمؿ : -3

: تأممف  ف ت بضط الرابطة ا ضكعضة بالتكا ؿ ا جتمااف هؿ كاف كانػحا أـ  ضػط  مػكض لمدرسة ا
 معضف ؟

 ععـ كانح جاا . طالبة :

لكتركعػػف ن بػػضف :  ػػف كراػػة العمػػؿ طب ػػف اممضػػة التػػرابط ا ضػػكعف اػػف طرضػػؽ الترتضػػب ا المدرسػػة 
Mg  كO  ن  بعا ا جابة ن  ت اـ للف الت لضة الراجعػة كالتعػزم المعاسػب( ن كاآلف أرضػا أف تتكػرف

 بأمثمة أخرل لعممضة التآصر ا ضكعف بضف المركبات .

   NaFن   KBrن  MgCl 2: طالبة 

  كرف بمت ابلات أخرل اف مكنكع الرابطة ا ضكعضة.  المدرسة : 

 اللرة ال كضػة تجػلب الكتركعػا أك  ,  الحبؿ المجمكاة ا اكل هف التف ت ا الحبؿ لعبة  اطالبة : 
 أكثر مف لرة أخرل  عحصؿ امج أضكف مكجب ال حعة كيخر سالب ال حعة . 
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 ( د3): التقويـ
 . بضعف اممضة تككضف الرابطة ا ضكعضة1
 . حاام  حعة المركب ا ضكعف .2

 ا ضكعضة .لرابطة . ار ف ا3
 لبيتي :الواجب ا

 ابحثف ابر ا عترعت اف تجارب أخرل بسضطة مف مكاا متكا رة  ف البضئة تبضف الرابطة ا ضكعضة .
 اكتبف ت رضرا اف :

 التكا ؿ ا جتمااف ن امؿ البطارضة كمككعاتلا ن كأنرارها امج البضئة . -
 CaCl     2كنحف بالترتضب ا لكتركعف الرابطة ا ضكعضة  ف جزمء -

 21الج ص  17رس ال ااـ مف ص تحنضر الا 
 مصادر المدرس : 

ن  لمصؼ الثاني المتوسط (: العمـو كتاب الطالب2017) ااكا ن حسضف ابا المععـ كيخػركف -  
 . الماضرضة العامة لممعاهج ن ب ااا,  كزارة التربضة, ن الجزء اعكؿ 1ط
 40مكف إجراؤها في تجربة ي 400العموـ في ثواف لألطفاؿ أكثر مف (: 2017بكترن جضف   -

 ن ترجمة أحما  كؿن ن مؤسسة هعااكم ن ال اهرة. دقاةؽ أو أقؿ

 ن مكتبة العبضكافن الرضاض.1ن طالشامؿ في الكيميات(: 2007العتالؽن الجازم بعت إبراهضـ  -

 ( ن الرضاض.الثقافةالعممية لمجميع)تجارب عممية مع المات(:  2012الصضعفنعال محمكا   -

 (ن ,الثقافةالعممية لمجميع )تجارب عممية مع المواد(: 2012محمكا  الصضعفنعال  - 

        الرضاض .          
لمصػػؼ  (: العمػػـو كتػػاب الطالػػب2017) ااكا ن حسػػضف ابػػا المػػععـ كيخػػركفمصػػادر الطالػػب :  

 . الماضرضة العامة لممعاهج ن ب ااا,  كزارة التربضة , 1ط ن1جن ن  الثاني المتوسط
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 أ ( -9ممحؽ ) 

 (الرابطة األيونية) تراجيستذج و نمأعمى وفؽ عمؿ  ورقة

 أسـ المجموعة :                                                                   الشعبة : 

                                                          أسماتالطالبات المشتركات:

 

 ن اطعة اماش صكؼ ن اصاصات كرؽ . 2ااا  ب ستضكضةمسطرة  ا اكات ال زمة لمتجربة :

 طرض ة العمؿ :

 . أالكف  المسطرتضف ب طعة اماش مف الصكؼ 

 اربف المسطرتضف الكاحاة مف ا خرل ن مالا ت حظضف ؟ 

 000000000000000000000000سجمف م حظاتؾ 

 اربف احا المسطرتضف مف اصاصات كرؽ ن مالا ت حظضف ؟ 

 000000000000000000000تؾسجمف م حظا

 000000000000000000  مت ابلتضف أـ مختمتتضف( مسطرتضفاستعتجف عكع  حعتا ال

 00000000000كاصاصات الكرؽ  مت ابلتضف أـ مختمتتضف(  مسطرةاستعتجف عكع  حعة ال

 . كنحف أكجط ال بط بضف الرابطة ا ضكعضة كالتكا ؿ ا جتمااف       المت ابط ( . س

 التكافؿ األجتماعي             الرابطة األيونية            

 التمز : لط برضؽ كلمعاف

 ال  مز : لضس لط برضؽ

 ا عساف ال عف :م بسط اعض ة ك الضة

 ا عساف الت ضر : م بسط بسضطة كرخضصة

 بالع كا  ال عف : اعا  زضااة التمز : اعا  زضااة با لكتركعات 
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 الت ضر :ع كا  امضمة  ال  مز: اعا  ع صاف با لكتركعات 

 التمز: ضعطف الكتركعات   مكجب (

 ال  مز: ضكتسب الكتركعات   سالب (

 ال عف: ضتصاؽ بالع كا 

 الت ضر : ضأخل الع كا 

 تحصؿ بضعلما ا اة أخكضة ضتجالباف  ضما بضعلما برابطة أضكعضة

ضتعػػػااعف كضصػػػبحاف  ػػػف سػػػعااة  ال عػػػف كالت ضػػػر المركب ا ضكعف العاتج ضككف مست ر كمتعااؿ
 كضست ر المجتم  

 ( 4مخطط ) 

 أوجه الشبه بيف الرابطة األيونية والمتشابه

 : كنحف أكجط ا خت ؼ بضف الرابطة ا ضكعضة كالتكا ؿ ا جتمااف   المت ابط (.نس

 التكافؿ األجتماعي        الرابطة األيونية              

 ا عساف ال عف كالت ضر كائعات حضة اماة  ضر حضة التمزات كال  مزات مكاا ج

عضمكػػػػػػػف رؤضػػػػػػػة ا لكتركعػػػػػػػات أثعػػػػػػػاء   ػػػػػػػاها أك 
 أكتسابلا 

 ضمكف رؤضة الع كا  

الرابطة ا ضكعضة المتككعة عضمكػف رؤضتلػا بػالعضف 
 المجراة 

 ضمػا بضعلمػا ضمكػف  الرابطة ا خكضة التف تحصػؿ
  تحسسلا 

 ( 2مخطط ) 

 أوجه األختالؼ بيف مفهوـ الرابطة األيونية والمتشابه                                 

طبقػػي عمميػػة التػػرابط األيػػوني عػػف طريػػؽ رسػػـ مخطػػط يوضػػي الترتيػػب األلكترونػػي لػػذرة  - س
    MgOفي جزيةة  Oو  Mgوأيوف       

 ج :
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 (40ممحؽ )

 خطة تدريسية يومية لممجموعة التجريبية أنموذج

  ـ المرتكز عمى المهمةعمى وفؽ أنموذج التعم 

 المادة : الكيميات                                                    الصؼ :الثاني المتوسط

 د 45الموضوع  :انواع المخاليط                                     الوقت : 

كأعكاالا ن  تزكضا الطالبات بمعمكمات اساسضة كظضتضة اف متلـك المخالضط ن الهدؼ الخاص:
 كطرائؽ  صملا.

 -االغراض السموكية :

 :  ف علاضة الارس تككف الطالبة ااارة اف : المجاؿ المعرفي 

 . تعرؼ المخمكط   كما كرا  ف الكتاب المارسف(1

 . تترؽ بضف المخمكط كالمحمكؿ.2

 . تترؽ بضف المخمكط المتجاعس ك ضر المتجاعس.3

 لـ ضرا  ف الكتاب المارسف(. . تعطف مثاؿ اف مخمكط  ضر متجاعس  4

 . تعطف مثاؿ اف مخمكط متجاعس   لـ ضرا  ف الكتاب المارسف(.5

 المخالضط بعنلا اف بعض.مككعات طرائؽ  صؿ بعض . تلكر 6

المخالضط بعنلا اف  مككعات الخصائص التف ضعتما امضلا لتصؿ بعض . تبّضف7
 بعض.

 ااارة امج اف : ف علاضة الارس تككف الطالبة  المجاؿ المهاري :

 تجرم تجربة بسضطة لتصؿ مككعات مخمكط بالتر ضح. .1
 تجرم تجربة بسضطة لتصؿ مككعات مخمكط بالتبخر. .2
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 تجرم تجربة بسضطة لتصؿ مككعات مخمكط بالتركضؽ  التركضا(. .3
 تبحث ابر اععترعت اف الطرائؽ التضزضائضة لتصؿ مخالضط  .4

 : ال ضـ كأكجط الت اضر اآلتضة: أكساب الطالبات ا تجاهات ك المجاؿ الوجداني 

 تمتـز بتعمضمات المارسة اعا تعتضل تجارب  صؿ المخالضط. .1
 ت عر بالمسؤكلضة تجا  أتماـ ملمة  صؿ المخالضط. .2
 تتتااؿ   تتكاصؿ( م  زمض تلا  ف اثعاء تعتضل تجارب  صؿ المخالضط. .3

اع المااة ن صكرة ماء  السبكرة البضناء ن أا ـ ممكعةن مصكر لمخطط أعك  الوساةط التعميمية:
بحر ن صكرة سمطة خنار ن صكرة أككاب حمضب ن صكرة اللكاء الجكم ن أجراء تجارب اممضة 

 بسضطة  .

 دقيقة(2التهيةة : )

 امج اعكاع المااة كما  ف المخطط التالف ساب ا المارسة : تعر عا 

 

 

 

 

 

 مخطط أنواع المادة                                     

 كـ بالتعرؼ  ف ارسعا لللا الضكـ امج المخالضط .كسع 

 ( د 40)سير الدرس 

  -: مرحمة ما قبؿ المهمة .1
تكتب امج السبكرة  اعكاف مكنكع الارس  اعكاع المخالضط( كسعؤكا  ف هلا  -المارسة :

الارس امج: تحاضا متلـك المخمكط ن اعكاع المخالضط ن طرائؽ  صؿ المخالضط بعكاضلا 

 مجموعة

 دةنواع الماأا

 تنقسـ الى 

 المركبات 
 المخالٌط العناصر

 

عناصر  المركبات  العناصر 

 ومركبات 

 من او او

 تتألف من 
 تتألف من 

نوع واحد او اكثر من 

 الذرات بنسب ثابتة 
 نوع واحد الذرات 
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ر المتجاعسة ن كسع ـك  بأجراء أع طة ب كؿ تجارب اممضة بسضطة ن اعهااؼ المتجاعسة ك ض
اعكاع المخالضط ن طرائؽ  صؿ المخالضط المتجاعسةن خصائص  -الرئضسة معلا التعرؼ الج :

 ضر المخالضط المتجاعسةن طرائؽ  صؿ المخالضط  ضر المتجاعسةن خصائص المخالضط 
المخالضط. ن تصعضؼ المخالضطن الترؽ بضف المخالضط المتجاعسةن التمضضز بضف مختمؼ اعكاع 

 المتجاعسة ك ضر المتجاعسةن الع اة بضف المخمكط كالمحمكؿ .

 -اعتبلكا الج الصكر التالضة ن مالا تمثؿ : -المدرسة :

 

 

 (4صورة )  (3صورة) (2(            صورة )4صورة ) 

 الهوات الجوي حميب مات البحر          سمطة الخضار           اكواب

    

 تمثؿ الصكر أمثمة لممخالضط  -طالبة :

 احسعت ن ما تعرضؼ المخمكط؟ -المدرسة :

 مزضج ضتككف مف مااتضف اك اكثر. -طالبة :

 جضا -المدرسة :

 -. مرحمة تنفيذ المهمة:2

أ(  -10تكزع اكراؽ امؿ امج الطالبات  ضلا مجمكاة مف اعع طة الممحؽ   -المدرسة :
  -اف اللاؼ مف هل  اعع طة هك اراسة المخالضط المتجاعسة ك ضر المتجاعسة مف حضث: كتكنح

التعرؼ امج متلكملان كطرائؽ  صملا ن كالتعرؼ امج مككعاتلا ن كالتكصؿ الج  -
 خصائصلا .
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( كضسجمف   م حظاتلف كاستعتاجاتلف تسأؿ الطالبات مالا 1كبعا اف ض مف الطالبات بالع اط  
 مككف هل المخمكط  ضر المتجاعس ؟تتكصمف ب أف 

طالبة : عتكصؿ الج اعط مف مككعات المخالضط  ضر المتجاعسة  كضتألؼ مف  مااة صمبة + مااة 
 صمبة(.كتااج مخالضط صمبة .

 ( 2ثـ تطمب معلف  اااء الملمة الثاعضة  ف كراة العمؿ المتمثمة بالع اط  

 لضط  ضر المتجاعسة كطرض ة  صملما الف مالا تتكصمف ب أف مككف هل المخا -المدرسة :

طالبة : عتكصؿ الج اعط مف مككعات المخالضط  ضر المتجاعسة كضتألؼ مف  مااة سائمة + مااة 
 صمبة( كتااج مخالضط سائمة  كضمكف  صملما بعممضة التر ضح أك التركضؽ .

 ح ؟اف الماء بالتركضؽ   التركضا( أك التر ض الطعاـ ممحالمارسة : كهؿ ضمكف  صؿ 

 ك  -طالبة :

 احسعت ن كهؿ ضمكف  صؿ المكاا العاتجة كااااتلا الج حالتلا اعصمضة. -المدرسة :

 ععـ  -طالبة :

 احسعت ن كضؼ للؾ. -المدرسة :

 بعممضة التسخضف ن حضث ضتبخر الماء كضتب ج الممح  -طالبة :

 الف مالا عسمف هلا العكع مف المخالضط  -المدرسة :

 طالبة :  المحمكؿ 

 المارسة : أحسعت ن ماتعرضؼ المحمكؿ 

 طالبة : مخمكط متجاعس ضتألؼ مف مااتضف أك أكثر أحااهما الملاب كا خرل الملضب .

 المارسة : ااطف مثاؿ اف مخمكط متجاعس

 المضمكف كالماء محمكؿ طالبة : 
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 المارسة : ااط مثاؿ اف مخمكط  ضر متجاعس 

 طالبة : الممح كالرز

 لمهمة مرحمة ما بعد ا -3

مف هلا    تعتل الطالبة ع اط  ف كراة العمؿ( نثـ تجضب اف سؤاؿ مالا تعممتف -المدرسة :
 ؟ الارس

 تعممت اف: -طالبة :

المخمكط ضعتج مف خمط مجمكاة مف المكاا كتككف هل  المخالضط بعكاضف متجاعسة ك ضر  -
 متجاعسة 

 المخالضط تككف سائمة ن أك صمبة ن أك ازضة  -

المخالضط سكاء متجاعسة أـ  ضر متجاعسة بعاة طرائؽ معلا طرؽ بسضطة ضمكف  صؿ -
 كاستعماتؿ الم عاطضس أك بالضا ن أك التر ضح نأك التركضا   التركضؽ( ن أك التسخضف .

 ( د3) : التقويـ
 . ار ف المخمكط ؟1

 .  راف بضف المخمكط كالمحمكؿ ؟.2

 .  راف بضف المخمكط المتجاعس ك ضر المتجاعس ؟.3

 لواجب البيتيا

 ابحثف ابر اععترعضت اف طرائؽ  صؿ لمخالضط متجاعسة ك ضر متجاعسة . -

 بضعف بخرضطة متلـك أعكاع المخالضط التف ارستضلا مف هلا الارس . -

 55الج العكامؿ المؤثرة  ف سراة اللكباف ص  53تحنضر الارس ال ااـ مف ص 
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 مصادر المدرس

        ن  لمصػؼ الثػاني المتوسػط (: العمػـو كتػاب الطالػب2017) ااكا ن حسضف ابا المععـ كيخػركف -
 . الماضرضة العامة لممعاهج ن ب ااا,  كزارة التربضة, ن الجزء اعكؿ 1ط
 40تجربة يمكف إجراؤها في  400العموـ في ثواف لألطفاؿ أكثر مف (: 2017بكترن جضف   -

  اهرة.ن ترجمة أحما  كؿن ن مؤسسة هعااكم ن ال دقاةؽ أو أقؿ

 ن مكتبة العبضكافن الرضاض.1ن طالشامؿ في الكيميات(: 2007  العتالؽن الجازم بعت إبراهضـ -

 ( ن الرضاض.الثقافةالعممية لمجميع)تجارب عممية مع المات(:  2012الصضعفنعال محمكا   -

 (ن ,الثقافةالعممية لمجميع )تجارب عممية مع المواد(: 2012الصضعفنعال محمكا    -

 الرضاض .                
 

 مصادر الطالب
ن  لمصػػؼ الثػػاني المتوسػػط (: العمػػـو كتػػاب الطالػػب2017) ااكا ن حسػػضف ابػػا المػػععـ كيخػػركف

 . الماضرضة العامة لممعاهج ن ب ااا,  كزارة التربضة, ن الجزء اعكؿ 1ط
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 أ ( -40) ممحؽ 

 ورقة عمؿ خطة أنموذج التعمـ المرتكز عمى المهمة

 : المجموعة  :.....                                         الشعبة اسـ

 :..........اسمات الطالبات المشتركات

 المخاليط -موضوع الدرس :

  -مرحمة تنفيذ المهمة :

 ( 4نشاط )

 ن م عاطضس  زجاجف المكاا كاعاكات : برااة حاضا ن رمؿ ن اعاء

 تعمضمات تعتضل الع اط.

 الرمؿ.ممع ة ص ضرة مف برااة الحاضا  ف اععاء كانضتف امضلا  مف ممع ة ص ضرة نعف .1
 حركف جضاان حتج تختمط المكاا ب كؿ متساكم. .2
 ؟ن ثـ أجضبف اف ا سئمة اآلتضة اربف الم عاطضس ن امج المخمكط  .3

 هؿ ضمكف تمضضز مككعات المخمكط بالعضف المجراة ؟ ...................... -

 المككعة لممخمكط ابؿ الخمط كبعا  ؟ ................ هؿ ت ضرت خكاص المكاا -

 .............ككضؼ ..........كهؿ ضمكف  صؿ المكاا العاتجة كااااتلا الج حالتلا اعصمضة -

 مالا ضسمج هلا المخمكط ؟ ............. -

 ا ستعتاج .................

 ( 2نشاط )

كراة تر ضح  ممح ن طبا ضر نمسحكؽ ء ن ( ن ما2 ااا كأس زجاجف -المواد واالدوات :
 ( 2ااا ام  تر ضح ( ن 2ااا 
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  -تعمضمات تعتضل الع اط :

 الماء أمألم كأسضف الج عصتلا ب (1
 الطبا ضر الج الماء كحركف جضاان. ( ممع ة ص ضرة مف مسحكؽ1الج الكأس   انضتف (2
 الج الماء كحركف جضاان.( ممع ة ص ضرة مف الممح 2الج الكأس   انضتف (3
 عصؼ ااض ة ن ثـ أجضبف اف ا سئمة اآلتضة : خالضطتركف الما (4

 ( ؟..............1هؿ ضمكف تمضضز الممح  ف الكأس   -
 ( ؟ .............2هؿ ضمكف تمضضز مسحكؽ الطبا ضر  ف الكأس   -

 (؟ ...............1ماأسـ المخمكط  ف الكأس  
 (؟ ...............2ماأسـ المخمكط  ف الكأس  

 ( بالتركضا ........1ضمكف  صؿ المخمكط   هؿ
 ( بالتركضا ........2هؿ ضمكف  صؿ المخمكط  

 ا ستعتاج :
 ............... مخمكط ضتككف مف مااتضف أك أكثر ضظلر كمااة كاحاة 

 مخمكط ضتككف مف مااتضف أك أكثر كع ضظلر كمااة كاحاة ...............
 ف  لمانعض ثـ لج الرب  كباكف استخاـ اعظترـ االج العصؼ ث أطكم كراتف تر ضح (5

 . التر ضح فامع
  ف اكرؽ مخركطف. ضفنعف ال مع (6
امزجف مخمكط الطبا ضر كالماء ثـ اسكبف المخمكط  ف ام  التر ضح كاستمرم باعنا ة  (7

  لحضف اعتلاء مخمكط الماء كالطبا ضر 
 مخمكط الحضف اعتلاء  ف ام  التر ضح كاستمرم باعنا ة ل الممح كالماء مخمكطاسكبف  (8

 ثـ أجضبف اف ا سئمة ا تضة :
 ..................هؿ ضمكف  صؿ الطبا ضر كالماء الج مككعاتلا بالتر ضح.....- 

 ..................هؿ ضمكف  صؿ الممح كالماء الج مككعاتلا بالتر ضح..... -

 كضؼ ضمكف  صؿ الممح كالماء ......... -

 ....ا ستعتاج ............
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 -)مرحمة ما بعد المهمة (: 

 -اجيبي عف االسةمة التالية:

 نوع المخاليط التالية سوات كانت متجانسة أـ غير متجانسة :صنفي : 4س

 الحمضب  ن العتط كالماء نالااضؽ كالماء  ن ال ضككعتة كالحمضب   نالزضت كالماء ن العصضر  

 البضبسف   نالماضكعضز 

 المخالضط  ضر المتجاعسة  عسةالمخالضط المتجا        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 -: حددي طريقة الفصؿ المناسب لكؿ مف المخاليط التالية :2س

         ( ماء + رمؿ  .1
         ( رز + طحضف .2
         ( برااة خ ب + برااة حاضا .3
        ( المكسرات  .4
        ( سكر + رمؿ .5
        ( ممح + ماء .6
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 (11ممحؽ )

  ية لممجموعة الضابطة عمى وفؽ الطريقة االعتياديةنموذج خطة تدريسإ

 

 المااة : الكضمضاء                                                     الصؼ : الثاعف متكسط 

 ااض ة  45المكنكع : الترابط الكضمضائف                                          الكات:

 

 عمكمات أساسضة كظضتضة اف الترابط الكضمضائفالطالبات م أكسابالهدؼ الخاص : 

 

 األغراض السموكية 

 أف : جعؿ الطالبة ااارة  ف علاضة هلا الارس امجالمجاؿ المعرفي : 

 المكاا المختمتة .لرات اعاصر ارتباط  عمؿ. ت4

 .تعرؼ الترابط الكضمضائف .2

 . تلكر خطكات اجراء تجربة الترابط الكضمضائف .3

 المااة العاتجة مف التراضط الكضمضائف .. تستعتج خصائص 4

 جعؿ الطالبة ااارة  ف علاضة هلا الارس امج أف :المجاؿ المهاري : 

 . تجرم تجربة الترابط الكضمضائف مف مكاا متكا رة  ف البضئة .1

 . تسجؿ م حظاتلا  ف أثعاء أجراء تجربة الترابط الكضمضائف ..2

 ترابط الكضمضائف .. تتتحص المااة العاتجة مف تجربة ال3

 تجارب بسضطة لمترابط الكضمضائف  . تبحث ابر ا عترعت اف4
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 تعمضة ا تجاهات كبعض ال ضـ  كأكجط الت اضر معلا :المجاؿ الوجداني : 

 . تتعاكف م  الزمض ت  ف أجراء خطكات التجربة .4

 .تكتسب ملارات التتااؿ ا جتمااف . 2

 . تمتـز بأر ااات المارسة .3

 نؿ أااء ا اماؿ كالملمات نمف  رضؽ امؿ .. تت4

 . ت عر بالرنا نمف مجمكاتلا .5

 . تلتـ بتطكضر خبرتلا  ف أجراء تجارب أخرل تستتاا معلا  ف الحضا  الضكمضة .6

 :   التعميمية طالوساة

 السبكة البضناء ن أا ـ كتابة ممكعة  ن اجراء تجربة مف مكاا متكا رة  ف البضئة

 قيقة (د 2: )التهيةة 

التً تبدو متماسكة فً الكون  ناتجة من أرتباط مواد  المواد  المدرسة : مما آلشك فٌه  أن

مع بعضها  وأن ارتباط المواد مع بعضها ٌتسبب فً تكوٌن مواد جدٌدة تختلف خواصها مختلفة 

عن  خواص المادة األصلٌة التً تكونت منها وأن أختالف خصائص المواد ٌنتج من أختالف 

اع  الروابط , مثال عند عمل الكٌك ٌنتج مادة تختلف عن خواص المواد التً تكونت منها أنو

المتمثلة بالطحٌن والبٌكنك باودر واالبٌض والحلٌب , وسنتعرف على ذلك عن طرٌق أجراء 

 تجربة بسٌطة من مواد متوافرة فً البٌئة .

 دقيقة ( 35) عرض الدرس

 لتالف : تطرح المارسة امج الطالبات السؤاؿ ا

 المارسة : هؿ جمض  اللرات كالععاصر  ف الطبضعة مكجكاة ب كؿ حر ؟ 

معتراة لكحاها بؿ تتحا م  لرات اخرل  ب جكاللرات  ف الطبضعة ع تطالبة : اف ا مب الععاصر 
 لتككضف مركبات جاضاة اف طرضؽ اكة تجالب كضمضائضة تربط اللرات معا 

 اا المارسة : جضا كمالا ضسمج هلا اعتح
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 طالبة : ضسمج الترابط الكضمضائف  

 المارسة : مف معكف تستطض  تعرضؼ الترابط الكضمضائف ؟

لرات  ػف الععصػر الكاحػا أك الععاصػر المختمتػة مػ  بعنػلا مككعػة جزضئػات اممضة أتحػاا طالبة : 
 للا خكاص  ضزضائضة ككضمضائضة تختمؼ اف خكاص لرات الععاصر المككعة للا  .

 ت ن الف لمالا تتحا اللرات م  بعنلا ؟المارسة : أحسع

 .جاضاة أكثرا است رارا  جزضئاتطالبة : لتككضف 

الطالبات كب كؿ مجمكاات  كت سـ رح خطكات تجربة بسضطة تكنح مععج الترابط المارسة :ت
 لم ضاـ با جراءات التالضة: بعا تك ضر مستمزمات التجربة

  نعف  ف كااء امضؽ عصؼ ككب ماء  اتر 
  لمماء بن  اطرات مف اعصباغ المائضة انضتف 
 انضتف ممع ة ص ضرة مف الزضت العباتف م  رب  ككب مف ممح الطعاـ 
  امزجف الخمضط جضاا بطرض ة صحضحة بممع ة ب ستضكضة 
  احنرم ككب مف الطحضف كابائف بانا تط الج المزضج السابؽ كبالتارضج الج اف تتككف

 اجضعة اابمة لمت كضؿ

 ف المااة العاتجة ن هؿ أختمتت  ف خصائصلا اف المكاا التف تككعت معلا ؟تتحص المارسة : 

 المااة المتككعة  ف خصائصلا الكضمضائضة كالتضزضائضة اف مككعاتلا اعصمضة ععـ أختمتت  طالبة :
 الطحضف كالماء . المتمثؿ ب

 ؟هؿ جمض  اللرات ترتبط بعكع كاحا مف الركابط ن المارسة : أحسعت 

 .تربط اللرات  ضما بضعلاالتف  الركابط الكضمضائضة عكاع أخت ؼ  ف أ هعالؾ طالبة : ك 

 المارسة : مالا ضعتج مف أخت ؼ أعكاع  الركابط .

 طالبة : ضعتج أخت ؼ  ف خصائص المكاا .
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 دقاةؽ ( 5) الخالصة 

  لرات اف اللرات تككف اائما ضر مست رة لللؾ تبحث اف است رارها مف خ ؿ اتحاا اضكعاتلا م
 .اخرل لتككضف مركبات جاضاة تختمؼ  ف خكاصلا التضزضائضة كالكضمضائضة اف مككعاتلا اعصمضة 

 دقاةؽ (3)التقويـ 

 .؟الترابط الكٌمٌائً  ًعرف. 1

 . ؟ط الكٌمٌائً ماذا تستنتجٌن  عن خصائص المادة الناتجة من التراب. 2

 
 الواجب البيتي :

 بسضطة مف مكاا متكا رة  ف البضئة تبضف الترابط الكضمضائف. ابحثف ابر ا عترعت اف تجارب أخرل
 21الج ص   17تحنضر الارس ال ااـ مف ص

 :المدرسة مصادر 
 نلمصؼ الثاني المتوسط الطالب : العمـو كتاب ( 2017  خػركفحسضف ابا المععـ كي ااكا ن - 

  ااا .ن الماضرضة العامة لممعاهج ن ب كزارة التربضة, الجزء اعكؿ , 1ط,  
 40تجربة يمكف إجراؤها في  400العموـ في ثواف لألطفاؿ أكثر مف (: 2017بكترن جضف   -

 ال اهرة. نن مؤسسة هعااكم  نترجمة أحما  كؿ ن دقاةؽ أو أقؿ

 , مكتبة العبٌكان, الرٌاض.1, طالشامل في الكيمياء(: 2002)العفالق, الجازي بنت إبراهٌم -

 ( , الرٌاض.الثقافةالعلمية للجميع)تجارب عملية مع الماء  :(2012الصٌنً,ندى محمود ) -

 ,( تجارب عملية مع المواد)للجميع  ،الثقافةالعلمية (:2012الصٌنً,ندى محمود ) -  

       الرٌاض .          

 مصادر الطالبة : 
 نلمصػؼ الثػاني المتوسػط الطالب : العمـو كتاب ( 2017  خػركفحسضف ابا المععـ كي ااكا ن -
 ن الماضرضة العامة لممعاهج ن ب ااا كزارة التربضة, الجزء اعكؿ , 1ط,  
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 12) ممحؽ)
  جدوؿ معامؿ التمييز والصعوبة لالختبار التحصيمي )االسةمة الموضوعية (

 
 ت

عدد االجابات 
 الصحيحة

معامؿ 
 التمييز

معامؿ 
 الصعوبة

 
 ت

عدد االجابات 
 الصحيحة

معامؿ 
 التمييز

معامؿ 
 الصعوبة

 الاعضا العمضا الاعضا لعمياا
1 25 10 0.43 0.50 20 19 8 0.31 0.39 

2 20 9 0.31 0.41 21 20 7 0.37 0.39 

3 31 17 0.40 0.69 22 26 10 0.46 0.51 

4 28 16 0.34 0.63 23 24 8 0.46 0.46 

5 26 15 0.31 0.59 24 22 7 0.43 0.41 

6 30 12 0.51 0.60 25 21 9 0.34 0.43 

7 19 6 0.37 0.36 26 30 5 0.71 0.50 

8 29 14 0.43 0.61 27 23 10 0.37 0.47 

9 27 13 0.40 0.57 28 33 8 0.71 0.58 

10 24 11 0.37 0.50 29 21 4 0.49 0.36 

11 22 8 0.40 0.43 30 20 7 0.37 0.39 

12 18 7 0.31 0.36 31 24 9 0.43 0.47 

13 21 8 0.37 0.41 32 28 10 0.51 0.54 

14 32 11 0.60 0.61 33 22 11 0.31 0.47 

15 23 7 0.46 0.43 34 26 12 0.40 0.54 

16 30 8 0.63 0.54 35 24 8 0.46 0.46 

17 28 10 0.51 0.54 36 23 7 0.46 0.43 

18 25 12 0.37 0.53 37 25 6 0.54 0.44 

19 24 10 0.40 0.49      

 

 (0.89ثبات اعسئمة المكنكاضة  =  
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 معامؿ التمييز والصعوبة لفقرات االختبار التحصيمي المقالية

 

 

 (0.71ثبات اعسئمة الم الضة =  

 

 

 

 

 

 

 

 نوع

 الفقرات

 

 

 رقـ

 الفقرة

             

 عدد اإلجابات في المجموعة

 

 

 الصعوبة *

 

 

التمييز 
** 

         

 العميا

 

 الدنيا

  
  
  
 

يه
قال

م
 

 33 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0444 0445 

2 3 5 7 3 10 15 12 3 2 2 1 

33 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0450 0470 

1 1 1 2 10 20 20 10 2 1 1 1 

40 0 1 2 3 0 1 2 3 0450 0453 
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 ( 13ممحؽ )  

 فعالية البداةؿ الخاطةة لفقرات االختبار التحصيمي جدوؿ 

 

 

 

رقـ 
 ةالفقر 

 معامؿ فعالية البداةؿ               
 الخاطةة                       

رقـ 
 الفقرة

 معامؿ فعالية البداةؿ              
 الخاطةة                      

   0.085-\ج    0.057-\ب 0.444-\أ 20   0.085 -\د    0.057 -\ج   0.028 -\أ  4
   0.028-\د 0.444-\ج 0.442-\ب 24 0.444-\ج 0.442 -\ب 0.444 -\أ 2
 0.444-\د   0.085-\ج    0.057-\أ  22   0.085-\د 0.028-\ج    0.057-\ب 3
 0.442-\د 0.444-\ب   0.028-\أ 23 0.028-\د   0.085-\ب 0.444-\أ 4
   0.028-\د   0.028-\ج 0.444-\ب 24 0.444-\د    0.057-\ج 0.444-\ب 5
    0.057-\ج 0.444-\ب   0.085-\أ 25 0.442-\ج 0.028-\ب 0.444-\أ 6
 0.444-\د   0.028-\ب 0.442-\أ 26    0.057-\د 0.442-\ج 0.028-\ب 7
   0.028-\ج 0.444-\ب   0.028-\أ 27 0.442-\د 0.442-\ج   0.085-\ب 8
 0.442-\د   0.028-\ب    0.057-\أ 28   0.085-\د 0.028-\ج 0.444-\أ  9
 0.085-\د   0.085-\ج 0.444-\ب 29 0.444-\د    0.057-\ج 0.442-\ب 40
 0.444-\د    0.057-\ج   0.028-\ب 30 0.028-\ج   0.085-\ب 0.442-\أ 44
   0.085-\د    0.057-\ج 0.442-\ب 34 0.442-\د 0.028-\ج    0.057-\أ  42
   0.028-\د 0.085-\ب 0.444-\أ 32    0.057-\د 0.444-\ج   0.085-\أ  43
 04142-\د    04057-\ج   04035-\ب 33 04023-\ج    04057-\ب 04023-\أ 14

    04057-\د 04114-\ج   04023-\ب 34   04035-\د 04023-\ج 04142-\أ  15

   04035-\د 04035-\ج 04035-\أ  35    04057-\د 04142-\ج   04035-\أ  16

    04057-\ج   04023-\ب    04057-\أ 36 04023-\د 04114-\ج 04142-\أ  17

 04114-\ج   04035-\ب 04142-\أ 37 04114-\ج 04023-\ب    04057-\أ 13

    04057-\د   04035-\ج 04023-\أ  13
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 (14ممحؽ )
 بصيغته النهاةية االختبار التحصيمي

 ة :السؤاؿ األوؿ : أختاري الحرؼ الذي يمثؿ الجواب الصحيي لكؿ عبارة مف العبارات اآلتي

 الفقرات االختبارية  المستوى الغرض السموكي ت
تذكر عدد العناصر في الجدوؿ  1

 الدوري 
 :اف عدد العناصر المكونة لمجدوؿ الدوري تبمغ  التذكر

 عنصر  117 - أ
 عنصر* 118 - ب
 عنصر 119 -ج
 عنصر 120 -د
 

 : تتالؼ الذرة مف مكونات اساسية تتمثؿ بػ تذكر  تعدد مكونات الذرة االساسية  2
 البروتونات والنواة - أ
 االلكترونات والبوتونات  - ب
 النيترونات والبروتونات  -ج
 النواة وااللكترونات * -د
 

 تعد الذرة متعادلة كهرباةيا و تفسير ذلؾ يعود الى أف : أستيعاب  تفسر أف الذرة متعادلة كهرباةيا 3
 عدد البوتونات مساوي الى عدد االلكترونات* - أ
 النواة بمدارات ثابتة  االلكترونات تدور حوؿ - ب
 النيترونات تكوف متعادلة الشحنة الكهرباةية   -ج
 جميع ماذكر غير صحيي -د

 
 يرمز لمغالؼ االلكتروني الثاني لمذرة الكيمياةية بالرمز : تذكر  تسمي رموز االغمفة االلكترونية  4

 K - أ
 *L - ب
 M -ج
 N -د

 صر النبيمة يعني : مفهوـ العنا استيعاب  توضي مفهوـ العناصر النبيمة  5
 الغالؼ االخير مممؤت بااللكترونات  - أ
 مستقرة  - ب
 قميمة الفعالية تحت الظروؼ االعتيادية  -ج
 جميع ما ورد ذكرف صحيي *  -د
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تحسب عدد الكترونات ايوف  6
 موجب 

 Mg+2عدد االلكترونات  اليوف المغنيسيوـ الموجب   تطبيؽ

 ساوي :( ي12)العدد الذري لعنصر المغنيسيـو يساوي
  2 - أ
  6 - ب
 *10-ج
 12 -د 
 

تعرؼ التكافؤ )كما ورد في  7
 الكتاب المدرسي (

 يعرؼ التكافؤ عمى أنه: تذكر 
عدد االلكترونات التي تكتسبها الذرة أثنات دخولها  - أ

 في تفاعؿ كيمياةي 
عدد االلكترونات التي تفقدها الذرة أثنات دخولها  - ب

 في تفاعؿ كيمياةي 
ـ بها الذرة أثنات عدد االلكترونات التي تساه - ج

 دخولها في تفاعؿ كيمياةي
 جميع ما ورد ذكرف صحيي * -د
  

تستخرج عدد تأكسد عنصر ما  8
 في مركب ما 

( فأف OH=-1اذا كاف  عدد التأكسد اليوف الهيدروكسيؿ ) تطبيؽ
 Ba(OH)2في مركب   Baعدد التأكسد لعنصر الباريوـ

 يساوي :
 (*(2+ - أ
 (-(2 - ب
 +(3) -ج
 (-3)  -د

 
رؼ الرابطة االيونية )كما ورد تع 9

 في الكتاب المدرسي(
 تعرؼ الرابطة االيونية بأنها :   تذكر 

قوة جذب كهرباةية بيف ايونيف مختمفيف في  - أ
 الشحنة *

 قوة جذب كهرباةية بيف الفمزات والالفمزات    - ب
 قوة ربط بيف ذرتيف بمشاركة كؿ ذرة بالكتروناتها  -ج
 ) أ+ ب( معا  -د
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ثاؿ لترابط تساهمي بيف تعطي م 10
ذرات غير متشابهه )لـ ترد في 

 الكتاب المدرسي(

 مف االمثمة عمى الترابط التساهمي المركب : تطبيؽ
 LiF - أ
 Na2O - ب
  NaCl -ج
 * HF -د 
 

تبيف العالقة بيف العدد الذري  11
وعدد البروتونات وعدد 

 االلكترونات 

وعدد البروتونات  يمكف التعبير عف العالقة بيف العدد الذري استيعاب 
 وعدد االلكترونات بالعالقة التالية : 

 العدد الذري = عدد البروتونات + عدد االلكترونات-أ
 عدد البروتونات = العدد الذري + عدد االلكترونات -ب
 العدد الذري =عدد البروتونات = عدد االلكترونات*  -ج
 عدد االلكترونات  –العدد الذري = عدد البروتونات  -د
 

تفرؽ بيف االيوف الموجب  12
 وااليوف السالب 

جميع ما يمي يمثؿ الفرؽ بيف االيػوف الموجػب والسػالب مػا  استعاب 
 عدا  :    

 الموجب كاتيوف والسالب انيوف - أ
   e – والسالب يكتسب  e- الموجب يفقد - ب
 الموجب فمز والسالب ال فمز    -ج
 *  e -والسالب يفقد  e–الموجب يكتسب  -د

 جميع ما يمي يمثؿ خواص المركبات االيونية ما عدا  تذكر  ر خواص المركبات االيونية تذك 13
 عالية  هاوغميان هادرجة أنصهار  - أ
 لمتفتت  ةوقابم ةصمب - ب
 لمذوباف في المات * ةغير قابم -ج
 موصمة جيدة لمكهرباتمحالبمها  -د
 

تفسر ارتفاع درجات انصهار  14
 المركب االيوني 

 فاع درجات انصهار المركبات االيونية الى :يفسر ارت استيعاب
الترابط االيوني القوي الذي يجمع االيونات  - أ

 ببعضها *
الترابط االيوني الضعيؼ الذي يجمع االيونات  - ب

 ببعضها 
 ترابط االيونات بشكؿ ثالثي االبعاد -ج
 ليس واحد مما سبؽ  -د
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تفسر التوصيؿ الكهرباةي  15
 لممحموؿ االيوني  

د المحاليؿ االيونية جيدة التوصيؿ لمكهرباةية وتفسير تع استيعاب 
 ذلؾ : 
 تكوف االيونات مشحونة  - أ
 تتحرؾ االيونات بحرية في المات - ب
تنجذب االيونات المشحونة الى االقطاب المخالفة  -ج

 لها في الشحنة 
 جميع ما سبؽ ذكرف * -د
 

تعرؼ قوى فاندرفالز )كما ورد   16
 في الكتاب المدرسي (

 
 
 

 تعرؼ قوى فاندرفالز عمى انها : رتذك 
 

قوى فيزياةية ضعيفة تزداد قوتها بأزيادة حجـ  - أ
 الذرة  او الجزيةة 

روابط كيمياةية ضعيفة تزداد قوتها بزيادة حجـ  - ب
 الذرة أو الجزيةة 

قوى توجد  بيف الذرات أو الجزيةات التساهمية  -ج
 غير القطبية 

 ) أ + ج( معا* -د
 
 

نتيجة توضي خصاةص المات  17
 وجود االصرة الهيدروجينية 

نتيجػػة لوجػػود االصػػرة الهيدروجينيػػة فػػي المػػات فػػاف عنػػد    استيعاب
 انجمادف : 

 يقؿ حجمه وتقؿ كثافته  - أ
 يقؿ حجمه وتزداد كثافته  - ب
 يزداد حجمه وتقؿ كثافته * -ج
 يزداد حجمه وتزداد كثافته -د

 
تذكر أنواع قوى الترابط بيف   18

 الجزيةات 
 أنواع قوى الترابط بيف الجزيةات : مف  تذكر 

 الرابطة الهيدروجينية  - أ
 قوى فاندرفالز - ب
 الرابطة التساهمية -ج
 ) أ+ب ( معا* -د
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تعطي مثاؿ لمركب ايوني مف  19
 الحياة اليومية 

مػػف االمثمػػة عمػػى المركبػػات االيونيػػة والمسػػتخدمة كثيػػرا فػػي  تطبيؽ 
 حياتنا اليومية 

 السكر  - أ
 ممي الطعاـ * - ب
 فميفال -ج
 زيت الزيتوف  -د

تطبؽ الترتيب الجزيةي لمرابطة  20
 الهيدروجينية عمى جزيةة قطبية 

 
 
 

 HCLاف الترتيب الجزيةي لمرابطة الهيدروجينية في جزيةة  تطبيؽ 
  

  H---Cl — H---Cl - أ
 * H-Cl ---- H–Cl - ب
   CL–H ---- H-Cl -ج
 H-Cl  ---- CI-H  -د 

        

ؿ رابطة تعطي مثاؿ لجزيةة تشك 21
 هيدروجينية ) لـ ترد في الكتاب(

 مف امثمة الجزيةات التي تحتوي عمى رابطة هيدروجينية :  تطبيؽ 
   CH4 - أ
 H2   - ب
 NaOH -ج
 * NH3  -د 
 

تعمؿ تفتت المركب االيوني عند  22
 الطرؽ 

 عند طرؽ المركب االيوني يتفتت سبب ذلؾ يعود الى :   استيعاب 
 فتتنافر *تغير ترتيب االلكترونات فيه  - أ
 تغير ترتيب االلكترونات فية فتتجاذب  - ب
 تكسر االواصر وتتكوف اواصر جديدة  -ج
 جميع ماسبؽ ذكرف -د

 
تعطي مثاؿ لجزيةات تنشأ بينها  23

قوى فاندرفالز )كما ورد في 
 الكتاب المدرسي(

 جميع الجزيةات التالية تنشأ بها قوى فاندرفالز ماعدا : تذكر 
 

 C6H12 - أ
 * H2O - ب
 Ne -ج
 Br2 -د

 

 



247 

 

تعطي ناتج انحالؿ كمورات  24
) كما ورد في الكتاب  البوتاسيـو

 المدرسي(

 أف ناتج التفاعؿ التالي  تذكر 
                                    <— 2KClO3 

  5O2 + KCl - أ
 * 2KCl  + 3O2 - ب
 K2O  + Cl2  -ج

  + 2KClطاقة   -د
  

تعطي ناتج أتحاد عنصر مع  25
 ي الكتاب (هالوجيف )كما ورد ف

 أف ناتج التفاعؿ التالي تذكر 
H2   +  CL2 —>                             

 H2Cl - أ
 * 2HCl  - ب
 H2Cl2 -ج

 HCl -د
 

تفسر حدوث التفاعؿ الماص  26
 لمحرارة

أف بعض التفاعالت الكيمياةية تحتاج الى أمتصاص طاقة  استيعاب
 لحدوثها ويفسر ذلؾ الى أف :

الت أكبر مف طاقة طاقة كسر روابط المتفاع - أ
 تكويف روابط النواتج *

طاقة  كسر روابط المتفاعالت أقؿ مف طاقة  - ب
 تكويف روابط النواتج  

طاقة  كسر روابط المتفاعالت تساوي طاقة تكويف  -ج
 روابط النواتج  

 جميع ما ذكر غير صحيي -د
 

تبيف أشكاؿ الطاقة المتحررة مف  27
 التفاعؿ الباعث لمحرارة 

التفاعالت الكيمياةية الباعثة لمحرارة تنبعث جميع اشكاؿ  في استيعاب
 الطاقة  التالية ما عدا 

 
 الطاقة الضوةية  - أ
 الطاقة الشمسية * - ب
 الطاقة الحرارية  - ج
 الطاقة الكهرباةية - د
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تعطي ناتج تفاعؿ أستبداؿ  28
 أحادي ) لـ يرد في الكتاب(

 أف ناتج التفاعؿ التالي تطبيؽ 
Zn  +2HF —>                                       

 
 ZnHF - أ
 *ZnF2  + H2  - ب
 ZnH2   + F2  -ج

   ZnF   + H2 -د

 
تحسب عدد ذرات العناصر في  29

 مركب ما 
 3H2SO4الصيغة  اف عدد ذرات عنصر االوكسجيف في  تطبيؽ 

 4 - أ
 *12 - ب
 3 -ج
 7 -د
 

تصنؼ فةات نوع التفاعؿ )  30
 اتحاد ,استبداؿ , انحالؿ ( 

 :تفاعالت االنحالؿ  مف اصناؼ تحميؿ 
 

 *2HBr —> H2 + Br2 - أ
  2KOH + H2SO4—> K2SO4 + 2H2O  - ب
 CO2 <— C  +  O    -ج
 Zn + 2HCl  —>   ZnCl2  + H2 -د

 
تذكر تقنية فصؿ الزيت عف  31

 المات 
 يمكف فصؿ الزيت عف المات عف طريؽ تقنية  تذكر 

 الترشيي  - أ
 التقطير  - ب
 التكثيؼ  -ج
 قمع الفصؿ * -د
 

ؽ بيف المحموؿ المعمؽ تفر  32
 والغروي

 استيعاب
 
 
 
 
 

 

 الفرؽ بيف المحموؿ المعمؽ والغروي
 المعمؽ متجانس والغروي غير متجانس  - أ
المعمؽ التنفصؿ مكوناته اما الغروي تنفصؿ  - ب

 بسهولة 
 المعمؽ تنفصؿ مكوناته والغروي تبقى منتشرة * -ج
 الغروي تنفصؿ مكوناته والمعمؽ تبقى منتشرة  -د
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دد العوامؿ المؤثرة في سرعة تع 33
 الذوباف 

جميع ما يمي مف العوامؿ التي تؤثر في زيادة سرعة  تذكر 
 ذوبانية المذاب الصمب في المات  ما عدا 

 رج المحموؿ  - أ
 زيادة درجة الحرارة   - ب
 مممس المذاب* -ج
 المواد  طحف -د
 

تحدد المذيب في حالة محموؿ  34
 معينة )لـ ترد في الكتاب (

 المذيب في محموؿ النسكافيه والحميب هو : تطبيؽ 
 الحميب * - أ
 المات - ب
 النسكافيه - ج
 كال مف النسكافة والحميب -د
 

تصؼ قابمية ذوباف الغازات   35
 بزيادة درجة الحرارة 

 عند وضع مشروب الصودا في جو حار فأف ذوبانية الغاز:   استيعاب 
 تقؿ * - أ
 تزداد  - ب
 ال تتأثر -ج
 ال يذوب  -د

 
لمخموط غير تعطي مثاؿ  36

متجانس )لـ يرد في الكتاب 
 المدرسي( 

 مف االمثمة عمى المخموط  الغير متجانس  تطبيؽ
 معجوف الطماطة - أ
 الصمصة  - ب
 مات الصنبور  -ج
 المكسرات * -د

 
تصنؼ في فةات محاليؿ ساةمة  37

 وصمبة وغازية 
  :مف أصناؼ المحاليؿ الصمبة  تحميؿ 

 الحمي الذهبية*  - أ
 الجويالغبار في الهوات   - ب
 الحبر في المات   -ج
 الميموف في المات  -د 
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 السؤاؿ الثاني: أجيبي عف كؿ مما يأتي :

 الفقرات االختبارية  المستوى الغرض السموكي ت
تصنؼ في فةات مركبات أيونية  38

 وتساهمية
صنفي المركبات التالية  الى مركبات أيونية وتساهمية  في  تحميؿ

 المخطط التالي : 
H2O  ,NH3   , NaCl , CH4 , F2 

 المركبات التساهمية  المركبات االيونية 

  

 
 

تقارف بيف المركبات االيونة  39
 والتساهمية

ي  بيف المركبات االيونية والمركبات التساهمية في نقار  تحميؿ
 المخطط التالي

 
المركب  المركب االيوني 

 التساهمي
   درجة االنصهار
   درجة الغمياف 

   ية الذوبافقابم
قابمية التوصيؿ 

 الكهرباةي
  

    مثاؿ     
عدـ التوصيؿ  تدعـ بالحجة 40

الكهرباةي لمحموؿ السكر مقارنة 
 بمحموؿ  ممي الطعاـ  ؟

لعبػػػارة التاليػػػة ) عػػػدـ امكانيػػػة التوصػػػيؿ أدعمػػػي بالحجػػػة ا تقويـ
الكهربػػاةي لمحمػػوؿ السػػكر فػػي المػػات مقارنػػة بمحمػػوؿ ممػػي 

 ات بالرغـ مف ذوباف المادتيف في المات (الطعاـ في الم
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 (15ممحؽ )

 االجوبة الصحيحة لألختبار التحصيمي

 فقرات األختيار مف متعدد 

 الجواب الفقرة  الجواب الفقرة
 ب 20 ب 1
 د 21 د 2
 أ 22 أ 3
 ب 23 ب 4
 ب 24 د 5
 ب         25 ج 6
 أ 26 د 7
 ب         27 أ 8
 ب 28 أ 9
 ب 29 د 10
 أ 30 ج 11
 د 31 د 12
 ج 32 ج 13
 ج 33 أ 14
 أ 34 د 15
 أ 35 د 16
 د 36 ج 17
 أ 37 د 18
   ب 19
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 االجوبة الصحيحة لألختبار التحصيمي )االسةمة المقالية (

38: 

 المركبات التساهمية المركبات االيونية
NaCl 

 

 

H2O 
NH3 

CH4 

F2 

 

39: 

 ميالمركب التساه المركب االيوني 
 واطةة عالية درجة االنصهار

 واطةة عالية درجة الغمياف

 غير قابؿ لمذوباف في المات قابؿ لمذوباف في المات قابمية الذوباف

قابمية التوصيؿ 
 الكهرباةي

 غير موصؿ لمكهربات موصؿ لمكهربات

 المات ممي الطعاـ مثاؿ

 

 

40: 

مشػػحونة وبعبػػارة أخػػرى اف جزيةػػات ألف جزيةػػات السػػكر عنػػدة ذوبانهػػا فػػي المػػات تكػػوف غيػػر 
السػػكر ال تكػػوفو ايونػػات فػػي محمولهػػا المػػاةي وبالتػػالي اليمكػػف اف تنقػػؿ التيػػار الكهربػػاةي امػػا 
بالنسبة لجزيةات ممي الطعاـ عند ذوبانه في المات فيكوف ايونات موجبة وسالبة موصمة لمتيار 

 الكهرباةي
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 (16)   ؽممح 

 الوليةبصيغته ا المهارات الحياتيةمقياس 

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 كمية التربية لمعموـ الصرفة/ابف الهيثـ

 قسـ العموـ التربوية والنفسية /الدكتوراف

تعممػػي عمػػى وفػػؽ نمػػاذج النظريػػة البناةيػػة وأثػػرف فػػي  –تصػػميـ تعميمػػي تػػرـك الباحثػػة اجػػراء البحػػث المكسػػـك " 
" كمػػف الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػا عنػػد طالبػػات الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط تحصػػيؿ مػػادة الكيميػػات والمهػػارات الحياتيػػة و 

 متطمبات البحث أاااا م ضاس الملارات الحضاتضػة ن كبعػا مراجعػة ا ابضػات التربكضػة كالاراسػات السػاب ة تػـ التكصػؿ
ث تعاا تصعضتات مجاعت الملارات الحضاتضة كأخت  لا مف تصعضؼ الج أخر ن خت ؼ مجاؿ اراسة كػؿ باحػ الج

كهاؼ الاراسة ن لللؾ عضمكف أاتماا تصعضؼ كاحا محػاا اػائـ بحػا لاتػط  ػف هػلا البحػث ن  ف بعنػلا ع ضػت ئـ 
للػػػا صػػػمة بمكااػػػؼ ضحتاجلػػػا الطالػػػب  ػػػف حضاتػػػط الضكمضػػػة  مػػػ  م ػػػرر مػػػااة الكضمضػػػاء لمصػػػؼ الثػػػاعف متكسػػػط التػػػف

ة التػػػف تعت ػػػا أعلػػػا لات صػػػمة باراسػػػة ال خصػػػضة أك المجتمعضػػػة ن كاػػػا حػػػاات الباحثػػػة مجػػػاعت الملػػػارات الحضاتضػػػ
الكضمضػػاء نكلمػػا تعلػػا   ػػضكـ مػػف خبػػرة كاراضػػة  ػػف مجػػاؿ تخصصػػكـ ضرجػػج أبػػااء ارائكػػـ  ػػف تحاضػػا هػػل  الملػػارات 
الحضاتضػػة لات الصػػمة باراسػػة الكضمضػػاء التػػف تعػػا نػػركرضة لطمبػػة الصػػؼ الثػػاعف متكسػػط بكنػػ  أ ػػارة  صػػح( الا 

العمـكاعت نركرضة كع كر تعاكعكـ لخامة   

                                                                                      

طالبة الدكتوراف / جيهاف فارس يوسؼ                                                                       
                                               

            لكيمياتطراةؽ تدريس ا
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 ضر 
 نركرم

 ت مجاعت الملارات الحضاتضة نركرم

 1 ملارات ضاكضة   

 2 ملارات كاائضة   

 3 ملارات بضئضة   

 4 ملارات اعتصاؿ كالتكاصؿ كالع اة بضف اع خاص   

م  المعمكمات كالبحث اعلاملارات التعامؿ     5 

 6 ملارات العممضات الحسابضة   

 7 ملارات الكاف العممف   

 8 ملارات الكاف اعستل كف  

 9 ملارات حؿ الم كمة   

التعاكف كامؿ الترضؽملارات     10 

 11 ملارات أكتساب المعر ة  

 12 ملارة أتخال ال رار  

 

 

 ملارات تركف أنا تلا : 

---------------------------------------  
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وهي االنشطة المختمفة التي يستعممها : حؿ المشكالت:مهارات حؿ المشكالت وأتخاذ القرارأواًل: 
 .وامكانية تعميمها المتعمـ في اثنات حمه لمشكمة ما, وذلؾ حتى يمكنه التوصؿ إلى النتاةج

 عمى موقؼ تعرض له بعد دراسة البداةؿ المختمفة أتخاذ القرار : قدرة المتعمـ عمى اصدار حكـ معيف

 صالحة الت رات ت
 ضر 
 التعاضؿ صالحة

المعمكمات اف أسباب حاكث م كمة ابؿ  جم أ  .1
 كن   الحؿ

   

أن  العاضا مف الحمكؿ لمم كمة التف تكاجلعف  ف   .2
 حضاتف الاراسضة .

أختار أ نؿ خضار لحؿ م كمة مف بضف العاضا مف   .3
 الحمكؿ .

اختار حؿ لمم كمة بمجرا حصكؿ رنا ا  مبضة   .4
 اعلا .

 أ كر بعتضجة ال رار ابؿ اتخال  لحؿ م كمة .  .5

 أتراج  اف ارار اتخلتط ألا ثبت لف ااـ صحتط .  .6

 أجا صعكبة  ف أتخال ال رار ا  نؿ لحؿ م كمة .  .7

 أتمسؾ ب راراتف اعاما أككف اائا المجمكاة .  .8

ال رار اللم اتخل  لحؿ م كمة حتج لك أطبؽ *  .9
 عصحعف ا خرضف بعاـ صحتط

 أتخل ارارا  لحؿ م كمة اكف معاا ة اآلخرضف  ضلا .  .10

وهي قدرة المتعمـ عمى ترجمة المعرفة الى عمؿ أو فعؿ يؤدي إلى تحقيؽ  :اليدوية  المهارات ثانيًا:
 أدات مرغوب.
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جضف لتطلضر اعصح أهمف استعماؿ بضرككسضا اللضارك   .11
 الجركح .

   

 ضستلكضعف أاااا عمالج لمجسمات اممضة .  .12

أمزج المعظتات أك المع مات م  بعنلا لمحصكؿ    .13
 امج  عالضة ااكل .

أخطأ  ف كؿ مرة أركب  ضلا امكا البطارضة  ف   .14
 ا جلزة  .

 ضستلكضعف امؿ أجلزة مف خامات البضئة المتك رة .  .15

لضب السائؿ لزضااة سراة لكباف مااة أزضا كمضة الم   .16
  ضط.

استخاـ ا عترعضت لمبحث اف معمكمات  اار لا اف   .17
 الم رر الاراسف . 

 أرج اعاعف الم ركبات ال ازضة ابؿ  تحلا .   .18

أمأل ال عاعف بالماء الج علاضتلا كأ م لا كأنعلا  ف   .19
 الترضزر .

وهي عممية إنتاج وتبادؿ المعمومات واألفكار   :بيف األشخاصالتواصؿ والعالقات  : مهاراتثالثاً 
حداث استجابة.  واآلرات والمشاعر مف شخص إلى آخر بقصد التأثير فيه, وا 

    أسااا زم ئف  ف الكاجبات اعاما ضطمبكف معف للؾ  .20

 أحا ظ امج ا اات الصاااة م  الزم ء .  .21

 . أص ف لآلخرضف  ف أثعاء الحاضث معلـ  .22

أتتاكض م  أصااائف اعا حاكث م كمة معلـ   .23
 لمكصكؿ الج حؿ م ع  لمجمض  .
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أتممص مف زمضمف ألا كمتعف بملمة عأستطض  ال ضاـ   .24
 بلا .

أامؿ معتراا لكحام اعا أاااا  بكسترات ن   .25
 الخ ( .000كممص اتن كتجارب باضمة 

أكجط م حظات لآلخرضف مف اكف لكملـ اعاما   .26
 .ضخطأكف 

ابتعا اف مساااة زم ئف لمحتاظ امج مستكام   .27
 المت اـ . 

أت بؿ أم م حظة امج تصرؼ  ضر عئؽ صار   .28
 معف .

 أتجاكز سخرضة أحا زم ئف كعأاابمة بالمثؿ .  .29

 أااط  المتحاث ألا استمـز ا مر .  .30

 أجا صعكبة  ف ت اضـ ا اتلار لآلخرضف .  .31

 كجط لف مف اآلخرضف .أر ض الع ا الم  .32

أتمسؾ بآرائف الخاصة اعاما أراها صحضحة كأر ض   .33
 يراء اآلخرضف .

أت اـ بالتلعئة لزمضمف اعا حصكلط امج ارجة أامج   .34
 مف ارجتف  ف ا متحاف .

أتجاهؿ ت اضـ ا اتلار لآلخرضف ألا أخطات  ف *  .35
 ح لـ  ف الزمف كتضؿ بعسضاف ا خطاء . 

السميمة  غذاةيةاكتساب العادات البوهي المهارات المتعمقة,  :  ات الحياتية الغذاةيةالمهار  رابعًا:
 عمى العيش سميما في المجتمع. المتعمـ وضرورة االلتزاـ بها والتي تساعد



228 

 

    أن  ممح الطعاـ امج المأككعت بكثرة   .  .36

أات ا أعط امج ا عساف أف ض رب الماء اعا  عكر    .37
  اضا   ط .بالعطش ال

أتعاكؿ ا طعمة التف تحتكم  ف تركضبلا امج اعصر   .38
 الكالسضـك لمع  ه ا ة العظاـ . 

سمطة التكاكط المعكاة تنمف الحصكؿ امج المعااف   .39
 كالتضتامضعات النركرضة لمجسـ .

 أ ترم التضتامضعات مف الصضالضة باكف كصتة طبضة.  .40

 عف با حماض أحرص امج تعاكؿ  لاء متكازف   .41
 ا مضعضة .

أبتعا اف طلف الطعاـ  ف الماضكركضؼ لك خضرت   .42
 بضعط كبضف الترف ا اتضاام .

أتعاكؿ  ضتامضعات الحاضا ألا عصحعف زم ئف أك أحا    .43
 أ راا اائمتف بللؾ  .

ات والسموكيات مجموعة األداتالمهارات البيةية :  :  والوعي األستهالكي خامسًا: المهارات البيةية
والمرتبطة بالبيةة التي يعيش فيها, وتمكنه مف التكيؼ  متعمـوالتصرفات واألعماؿ التي يقـو بها ال

 االيجابي مع محيطه والتأثير فيه, وتجعمه قادرا عمى التعامؿ بفاعمية مع متطمبات الحياة اليومية.

متاحة المرتبطة بكافة الخدمات الوعي األستهالكي : قدرة المتعمـ عمى حسف استثمار الموارد ال
 المتوافرة وتجنب األسراؼ في أستخدامها .

رمف العتاضات ابر عا لة ضاعزاج حضعما أرل  خص   .44
 السضارة.

   

 أعصح جضراعف ا هتماـ بالت جضر .  .45

ان  العباتات الطبضعضة  ف ااخؿ  رؼ العكـ  نتاء   .46
 الجمالضة
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برضا  ستعمالط أجم  الماء المكثؼ مف أجلزة الت  .47
 لممككاة أك رااضتر السضارة .

أستعمؿ المعظتات كالمبضاات الح رضة الكضمضائضة   .48
 بأاتااؿ .

أ نؿ تصعضؼ حاكضات العتاضات خاصة ب  الزجاجن   .49
 الب ستضؾن الكرؽ ( لضسلؿ تاكضرها .

أتخمص مف العتاضات المعزلضة  ف أم مكاف خارج   .50
 المعزؿ .

لنركرم استعماؿ حاكضة خاصة بالعتاضات أرل مف ا  .51
 المعزلضة .

حتظ المكاا ال لائضة  ف أكضاس ب ستضكضة ممكعا    .52
 ماااـ جمض  العاس ضستعممكها .

أ ترم جمض  ا جلزة ا لكتركعضة كالكلربائضة التف   .53
 تعمؿ بالطااة ال مسضة حاؿ تك رها .

اعا  أتجعب ترؾ صعبكر الماء متتكحا بأستمرار  .54
 ا ستعماؿ .

ا ترم المكاا ال لائضة كالمعتجات ا خرل ماااـ ضعمف   .55
 اعلا باستمرار  ف كسائؿ ا ا ـ .

المعتجات الخالضة مف المكاا الكضمضائضة الحا ظة تتمؼ    .56
 بسراة كضتنؿ تجعب  راءها .

أر ض  راء المعتجات ال لائضة التف تككف بطاااتلا   .57
 نحة .ا ر ااضة  ضر كا

 ضعجبعف  راء السكاكر الممكعة بألكاف زاهضة مختمتة .  .58

استل ؾ المكاا ال لائضة لات العرض الخاص ابؿ   .59
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 اعتلاء ص حضتلا ب لر لضس منرا 

أ تح جمض  اجلزة التبرضا كالمراكح اعا تجلضز التضار   .60
 الكلربائف مف ال بكة الكطعضة.

 : ةلوقاةيا الحياتية هاراتالمسادسًا: 

 أبتعا اف تلكؽ المكاا الكضمضائضة أك  ملا أك  .61

 لمسلا اكف معر تلا. 

   

أارأ تعمضمات الس مة ابؿ استعماؿ المعظتات أك   .62
 المبضاات الح رضة .

 أجاها  ف البضئة   ا جساـ الم بكهة كال رضبة التف زضؿأ  .63

 ف  العاضمكف ضاخؿأرتام م بس  ضر  نتانة أك   .64
 بال رب مف مصار حرارم . أثعاء العمؿ لا صعاات

أتجعب ترؾ الما أة العتطضة م تعمة  ف  ر ة م م ة   .65
  ف أثعاء العكـ .

   

أعصح اائمتف بكن  المعظتات كالمطلرات كا اكضة   .66
 بعضاا اف متعاكؿ ا طتاؿ .

أتاكا مف أطتاء صعبكر ال از  ف حاؿ ا عتتاء مف   .67
 أستعمالط .

 اآلخرضف بعاـ التاخضف با ماكف العامة .أعصح   .68

أن  امـ الكتابة المسمج  الرصاص(  ف  مف    .69
 اعاما أست رؽ  ف التتكضر بالمااة الاراسضة .

 أبتعا اف تعاكؿ الم ركبات ال ازضة .  .70

أرش المبضا الح رم بحلر  ف المكاف اللم  ضتكاجا   .71
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  ضط ا خرضف .

يات الحسابية : القدرة عمى الحصوؿ وأستخداـ وتفسير والتواصؿ مع المعمومات رات العممسابعًا: مها
وأفكار الرياضيات لتمبية األحتياجات الخاصة بها في مجموعة مواقؼ في حياة المتعمـ وتشمؿ 

 الحساب والتعامؿ باألرقاـ والتقدير وتحويؿ العالقات... وغيرها .

م ة ب راء       أجرم العممضات الحسابضة البسضطة المتع*  .72
 ا حتضاجات  لهعضا اكف الحاجة الج كتابتلا .

   

أجرم العممضات الحسابضة ا ربعة   الجم ن كالطرح   .73
كالنربن كال سمة(  ف يف كاحا اعا حساب تكالضؼ 

  راء مااة .

أستخاـ اآللة الحاسبة ألا طمب معف تحكضؿ اضمة *  .74
 ع ا بالاكعر الج العممة المحمضة .

   

أحتاج أف أكتب امج الكرؽ حساب تكالضؼ  راء مكاا   .75
  لائضة ضكمضة مف السكؽ .

أرل اعف  ضر ااار امج أاطاء راما ت رضبضا لمسا ة   .76
 بضعف كبضف زمضؿ لف ضبعا اعف بمسا ة معضعة .

أحسب المتب ف مف مبمغ  راء حاجة معضعة لهعضا   .77
 اكف الحاجة الج الكراة كال مـ .

آللة الحاسبة  جراء العممضات الحسابضة أستخاـ ا  .78
 المع اة .

 تستلكضعف لعبة أضجاا الراـ المت كا .   .79

أستطض  أف أحكؿ حجـ مااة سائمة مكتكب حجملا   .80
 امج امبة بالممف لتر الج ماض ابمة مف الحجـ بالمتر .

أستطض  ت اضر ارجة حرارة ال ام ال زمة  لابة   .81
 السكر  ضط . 
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__________________ 
  *ت ضر الج الت رات الكا تة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ نؿ نبط ارجة حرارة المكضؼ اللكائف امج   .82
 (.  16C( كلضس امج   25Cارجة 

نبط ارجة حرارة السخاف الكلربائف امج ارجة   .83
 60C.  ضككف معاسبا ) 
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 (17ممحؽ ) 

 بصيغته النهاةية الحياتية مقياس المهارات

 

 ت راتال ت
تعطبؽ 
 تماما

تعطبؽ 
 عتعطبؽ أباا أحضاعا

المعمكمات اف أسباب حاكث م كمة ابؿ  جم أ  .1
 كن   الحؿ

   

أن  العاضا مف الحمكؿ لمم كمة التف تكاجلعف  ف   .2
 حضاتف الاراسضة .

أختار أ نؿ خضار لحؿ م كمة مف بضف العاضا مف   .3
 الحمكؿ .

ا  مبضة اختار حؿ لمم كمة بمجرا حصكؿ رنا   .4
 اعلا .

 أ كر بعتضجة ال رار ابؿ اتخال  لحؿ م كمة .  .5

 أتراج  اف ارار اتخلتط ألا ثبت لف ااـ صحتط .  .6

 أجا صعكبة  ف أتخال ال رار ا  نؿ لحؿ م كمة .  .7

 أتمسؾ ب راراتف اعاما أككف اائا المجمكاة .  .8

أطبؽ ال رار اللم اتخل  لحؿ م كمة حتج لك *  .9
 صحعف ا خرضف بعاـ صحتطع

 أتخل ارارا  لحؿ م كمة اكف معاا ة اآلخرضف  ضلا .  .10

اعصح أهمف استعماؿ بضرككسضا اللضاركجضف لتطلضر   .11
 الجركح .
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 ضستلكضعف أاااا عمالج لمجسمات اممضة .  .12

أمزج المعظتات أك المع مات م  بعنلا لمحصكؿ    .13
 امج  عالضة ااكل .

كؿ مرة أركب  ضلا امكا البطارضة  ف أخطأ  ف   .14
 ا جلزة  .

 ضستلكضعف امؿ أجلزة مف خامات البضئة المتك رة .  .15

أزضا كمضة الملضب السائؿ لزضااة سراة لكباف مااة    .16
  ضط.

استخاـ ا عترعضت لمبحث اف معمكمات  اار لا اف   .17
 الم رر الاراسف . 

 ابؿ  تحلا . أرج اعاعف الم ركبات ال ازضة   .18

أمأل ال عاعف بالماء الج علاضتلا كأ م لا كأنعلا  ف   .19
 الترضزر .

    أسااا زم ئف  ف الكاجبات اعاما ضطمبكف معف للؾ  .20

 أحا ظ امج ا اات الصاااة م  الزم ء .  .21

 . أص ف لآلخرضف  ف أثعاء الحاضث معلـ  .22

أتتاكض م  أصااائف اعا حاكث م كمة معلـ   .23
 لمكصكؿ الج حؿ م ع  لمجمض  .

أتممص مف زمضمف ألا كمتعف بملمة عأستطض  ال ضاـ   .24
 بلا .

أامؿ معتراا لكحام اعا أاااا  بكسترات ن   .25
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 الخ ( .000كممص اتن كتجارب باضمة 

أكجط م حظات لآلخرضف مف اكف لكملـ اعاما   .26
 ضخطأكف .

مستكام ابتعا اف مساااة زم ئف لمحتاظ امج   .27
 المت اـ . 

أت بؿ أم م حظة امج تصرؼ  ضر عئؽ صار   .28
 معف .

 أتجاكز سخرضة أحا زم ئف كعأاابمة بالمثؿ .  .29

 أااط  المتحاث ألا استمـز ا مر .  .30

 أجا صعكبة  ف ت اضـ ا اتلار لآلخرضف .  .31

 أر ض الع ا المكجط لف مف اآلخرضف .  .32

اصة اعاما أراها صحضحة كأر ض أتمسؾ بآرائف الخ  .33
 يراء اآلخرضف .

أت اـ بالتلعئة لزمضمف اعا حصكلط امج ارجة أامج   .34
 مف ارجتف  ف ا متحاف .

أتجاهؿ ت اضـ ا اتلار لآلخرضف ألا أخطات  ف *  .35
 ح لـ  ف الزمف كتضؿ بعسضاف ا خطاء . 

    أن  ممح الطعاـ امج المأككعت بكثرة   .  .36

 ا أعط امج ا عساف أف ض رب الماء اعا  عكر  أات  .37
 بالعطش ال اضا   ط .

أتعاكؿ ا طعمة التف تحتكم  ف تركضبلا امج اعصر   .38
 الكالسضـك لمع  ه ا ة العظاـ . 
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سمطة التكاكط المعكاة تنمف الحصكؿ امج المعااف   .39
 كالتضتامضعات النركرضة لمجسـ .

 لضة باكف كصتة طبضة.أ ترم التضتامضعات مف الصضا  .40

أحرص امج تعاكؿ  لاء متكازف  عف با حماض   .41
 ا مضعضة .

أبتعا اف طلف الطعاـ  ف الماضكركضؼ لك خضرت   .42
 بضعط كبضف الترف ا اتضاام .

أتعاكؿ  ضتامضعات الحاضا ألا عصحعف زم ئف أك أحا    .43
 أ راا اائمتف بللؾ  .

العتاضات ابر عا لة رمف ضاعزاج حضعما أرل  خص   .44
 السضارة.

   

 أعصح جضراعف ا هتماـ بالت جضر .  .45

ان  العباتات الطبضعضة  ف ااخؿ  رؼ العكـ  نتاء   .46
 الجمالضة

أجم  الماء المكثؼ مف أجلزة التبرضا  ستعمالط   .47
 لممككاة أك رااضتر السضارة .

أستعمؿ المعظتات كالمبضاات الح رضة الكضمضائضة   .48
 اتااؿ .بأ

أ نؿ تصعضؼ حاكضات العتاضات خاصة ب  الزجاجن   .49
 الب ستضؾن الكرؽ ( لضسلؿ تاكضرها .

أتخمص مف العتاضات المعزلضة  ف أم مكاف خارج   .50
 المعزؿ .

أرل مف النركرم استعماؿ حاكضة خاصة بالعتاضات   .51
 المعزلضة .
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عا حتظ المكاا ال لائضة  ف أكضاس ب ستضكضة ممك   .52
 ماااـ جمض  العاس ضستعممكها .

أ ترم جمض  ا جلزة ا لكتركعضة كالكلربائضة التف   .53
 تعمؿ بالطااة ال مسضة حاؿ تك رها .

أتجعب ترؾ صعبكر الماء متتكحا بأستمرار اعا   .54
 ا ستعماؿ .

ا ترم المكاا ال لائضة كالمعتجات ا خرل ماااـ ضعمف   .55
 ا ا ـ .اعلا باستمرار  ف كسائؿ 

أر ض  راء المعتجات ال لائضة التف تككف بطاااتلا   .56
 ا ر ااضة  ضر كانحة .

 ضعجبعف  راء السكاكر الممكعة بألكاف زاهضة مختمتة .  .57

استل ؾ المكاا ال لائضة لات العرض الخاص ابؿ   .58
 اعتلاء ص حضتلا ب لر لضس منرا 

اعا تجلضز التضار  أ تح جمض  اجلزة التبرضا كالمراكح  .59
 الكلربائف مف ال بكة الكطعضة.

 أبتعا اف تلكؽ المكاا الكضمضائضة أك  ملا أك  .60

 لمسلا اكف معر تلا. 

   

أارأ تعمضمات الس مة ابؿ استعماؿ المعظتات أك   .61
 المبضاات الح رضة .

 أجاها  ف البضئة   ا جساـ الم بكهة كال رضبة التف زضؿأ  .62

 ف  العاضمكف ضاخؿبس  ضر  نتانة أك أرتام م   .63
 بال رب مف مصار حرارم . أثعاء العمؿ صعااتلا 

أتجعب ترؾ الما أة العتطضة م تعمة  ف  ر ة م م ة   .64
  ف أثعاء العكـ .
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أعصح اائمتف بكن  المعظتات كالمطلرات كا اكضة   .65
 بعضاا اف متعاكؿ ا طتاؿ .

 ف حاؿ ا عتتاء مف أتاكا مف أطتاء صعبكر ال از   .66
 أستعمالط .

 أعصح اآلخرضف بعاـ التاخضف با ماكف العامة .  .67

أن  امـ الكتابة المسمج  الرصاص(  ف  مف    .68
 اعاما أست رؽ  ف التتكضر بالمااة الاراسضة .

 أبتعا اف تعاكؿ الم ركبات ال ازضة .  .69

ا أرش المبضا الح رم بحلر  ف المكاف اللم  ضتكاج  .70
  ضط ا خرضف .

أجرم العممضات الحسابضة البسضطة المتعم ة ب راء       *  .71
 ا حتضاجات  لهعضا اكف الحاجة الج كتابتلا .

   

أجرم العممضات الحسابضة ا ربعة   الجم ن كالطرح   .72
كالنربن كال سمة(  ف يف كاحا اعا حساب تكالضؼ 

  راء مااة .

طمب معف تحكضؿ اضمة أستخاـ اآللة الحاسبة ألا *  .73
 ع ا بالاكعر الج العممة المحمضة .

   

أحتاج أف أكتب امج الكرؽ حساب تكالضؼ  راء مكاا   .74
  لائضة ضكمضة مف السكؽ .

أرل اعف  ضر ااار امج أاطاء راما ت رضبضا لمسا ة   .75
 بضعف كبضف زمضؿ لف ضبعا اعف بمسا ة معضعة .

ة معضعة لهعضا أحسب المتب ف مف مبمغ  راء حاج  .76
 اكف الحاجة الج الكراة كال مـ .

أستخاـ اآللة الحاسبة  جراء العممضات الحسابضة   .77
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 المع اة .

 تستلكضعف لعبة أضجاا الراـ المت كا .   .78

أستطض  أف أحكؿ حجـ مااة سائمة مكتكب حجملا   .79
 امج امبة بالممف لتر الج ماض ابمة مف الحجـ بالمتر .

  ت اضر ارجة حرارة ال ام ال زمة  لابة أستطض  .80
 السكر  ضط . 

أ نؿ نبط ارجة حرارة المكضؼ اللكائف امج   .81
 (.  16C( كلضس امج   25Cارجة 

نبط ارجة حرارة السخاف الكلربائف امج ارجة   .82
 60C.  ضككف معاسبا ) 
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 (أ -18) ممحؽ

 المهارات الحياتية القوة التمييزية لفقرات لفقرات مقياس

القيمة التاةية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا الرقـ
 االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي المحسوبة*

1 2.6000 0.55307 1.7143 0.75035 5.621 
2 2.5714 0.65465 1.9143 0.65849 4.187 
3 2.4857 0.78108 1.6286 0.80753 4.514 
4 2.7143 0.45835 2.1143 0.83213 3.736 
5 2.3143 0.67612 1.9429 0.72529 2.216 
6 2.2857 0.71007 1.8286 0.66358 2.783 
7 2.4571 0.78000 2.0000 0.64169 2.678 
8 2.7143 0.66737 1.7143 0.82503 5.575 
10 2.7714 0.59832 1.8857 0.71831 5.605 
11 2.9429 0.23550 1.8000 0.79705 8.135 
12 2.8000 0.53137 1.9143 0.74247 5.739 
13 2.2286 0.77024 1.6286 0.73106 3.343 
14 2.9429 0.23550 1.9143 0.78108 7.459 
15 2.9429 0.33806 1.8000 0.63246 9.428 
16 2.7429 0.65722 1.8000 0.63246 6.116 
17 2.8571 0.42997 1.9429 0.72529 6.415 
18 2.8571 0.42997 2.1143 0.75815 5.042 
19 2.9143 0.28403 2.0286 0.74698 6.557 
20 2.9714 0.16903 1.8000 0.75926 8.910 
21 2.8857 0.32280 1.9429 0.63906 7.791 
22 2.8000 0.40584 2.2000 0.67737 4.495 
23 2.6286 0.64561 2.2286 0.49024 2.919 
24 2.2571 0.74134 1.8571 0.84515 2.105 
25 2.6571 0.53922 1.8857 0.75815 4.906 
26 2.8286 0.38239 1.9429 0.76477 6.128 
27 2.5714 0.69814 1.6857 0.67612 5.392 
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28 2.6857 0.71831 1.7429 0.85209 5.005 
29 2.9143 0.37344 1.9714 0.74698 6.679 
30 2.8857 0.40376 1.9143 0.81787 6.301 
31 2.4857 0.65849 1.8857 0.71831 3.643 
32 2.7714 0.59832 1.5714 0.7784 7.234 
33 2.4571 0.74134 1.7714 0.64561 4.127 
34 2.6286 0.73106 1.9143 0.78108 3.950 
36 2.3714 0.54695 1.5714 0.69814 5.337 
37 2.4857 0.63849 1.7714 0.77024 4.170 
38 2.2571 0.70054 1.5714 0.69814 4.102 
39 2.4000 0.69452 1.6000 0.77460 4.549 
40 2.2571 0.56061 1.7143 0.71007 3.550 
41 2.3714 0.59832 1.7143 0.78857 3.928 
42 2.2857 0.57248 1.6286 0.68966 4.337 
43 2.3714 0.64561 1.7714 0.77024 3.532 
44 2.4000 0.60391 1.7143 0.75035 4.212 
45 2.4571 0.50543 1.6857 0.71831 5.196 
46 2.2571 0.61083 1.6000 0.65079 4.356 
47 2.4286 0.55761 1.7429 0.81684 4.102 
48 2.4286 0.73907 1.5714 0.73907 4.852 
49 2.3143 0.58266 1.7429 0.81684 3.369 
50 2.4286 0.55761 1.5429 0.65722 6.080 
51 2.3714 0.64561 1.6857 0.71831 4.200 
52 2.3143 0.79600 1.4857 0.61220 4.881 
53 2.3143 0.67612 1.4857 0.65849 5.194 
54 2.3143 0.67612 1.51143 0.65849 5.015 
55 2.4857 0.56211 1.7429 0.70054 4.893 
56 1.7143 0.78857 1.4286 0.69814 1.605 
57 2.4000 0.55307 2.1143 0.47101 2.327 
58 2.0000 0.72761 1.5143 0.65849 2.928 
59 2.8286 0.45282 1.6286 0.80753 7.668 
60 2.2286 0.64561 1.8286 0.78537 2.328 
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61 2.3714 0.68966 1.7714 0.64561 3.757 
62 2.3714 0.77024 1.8286 0.74698 2.993 
63 2.2000 0.79705 1.7143 0.78857 2.563 
64 2.4286 0.60807 1.8286 0.70651 3.808 
65 2.3429 0.76477 1.6857 0.86675 3.363 
66 2.2286 0.84316 1.6000 0.84714 3.111 
67 2.4286 0.65465 1.7429 0.78000 3.984 
68 2.4571 0.65722 1.8571 0.84515 3.316 
69 2.4571 0.56061 1.6857 0.63113 5.406 
70 2.4286 0.60807 1.6857 0.58266 5.218 
71 2.4571 0.56061 1.8857 0.71831 3.710 
73 2.4857 0.70174 1.6571 0.76477 4.723 
75 2.1429 0.80961 1.5429 0.78000 3.157 
76 2.4857 0.61220 1.6857 0.67612 5.189 
77 2.4857 0.56211 1.8000 0.75926 4.294 
78 2.2571 0.50543 1.7143 0.51856 4.435 
79 2429 0.50543 1.7714 0.77024 4.954 
80 5143 0.56211 1.6571 0.72529 5.526 
81 6857 0.52979 1.9143 0.88688 4.418 
82 2.2857 0.78857 1.5143 0.70174 4.323 
83 2.4000 0.73565 1.6857 0.0.75815 4.000 

 68( وبدرجة حرية (0.05( عند مستوى 2) القيمة التاةية الجدولية تساوي*

 كاشفة ( 74,72,35,9)* عمما اف الفقرات 

 

 الثبات
 ألفا كرونباخ أعادة االختبار

0.83 0.85 
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 (ب -18 ممحؽ )

 معامؿ ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس) المهارات الحياتية (

معامؿ أرتباط الفقرة  رقـ الفقرة
 بالدرجة الكمية

معامؿ ارتباط الفقرة  قرة رقـ الف
 بالدرجة الكمية

معامؿ أرتباط الفقرة  رقـ الفقرة
 بالدرجة الكمية 

1 0.247 29 0.498 57 0.280 
2 0.359 30 0.515 58 0.287 
3 0.297 31 0.243 59 0.653 
4 0.372 32 0.500 60 0.201 
5 0.299 33 0.395 61 0.517 
6 0.258 34 0.424 62 0.468 
7 0.302 36 0.578 63 0.410 
8 0.425 37 0.559 64 0.511 
10 0.371 38 0.479 65 0.494 
11 0.486 39 0.511 66 0.463 
12 0.398 40 0.533 67 0.505 
13 0.299 41 0.533 68 0.420 
14 0.427 42 0.486 69 0.541 
15 0.475 43 0.494 70 0.578 
16 0.420 44 0.570 71 0.498 
17 0.447 45 0.596 73 0.485 
18 0.437 46 0.531 75 0.408 
19 0.448 47 0.534 76 0.534 
20 0.472 48 0.503 77 0.457 
21 0.441 49 0.513 78 0.455 
22 0.276 50 0.617 79 0.407 
23 0.197 51 0.503 80 0.543 
24 0.271 52 0.524 81 0.560 
25 0.413 53 0.441 82 0.478 
26 0.422 54 0.470 80 0.482 
27 0.368 55 0.600   
28 0.444 56 0.165 
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 (ج18-ممحؽ )

 مصفوفة االرتباطات الداخمية

 أرتباط المجاالت بالدرجة الكمية لمقياس المهارات الحياتية 

  مهارات حؿ مشكالت اليدوية التواصؿ الغذاةية البيةية الوقاةية الحسابية
 مهارات  1       
 شكالتحؿ م 0.672 1      
 اليدوية 0.690 0.704 1     
 التواصؿ 0.770 0.642 0.781 1    
 الغذاةية 0.737 0.310 0.215 0.339 1   
 البيةية 0.817 0.336 0.288 0.392 0.829 1  
 الوقاةية 0.780 0.303 0.267 0.378 0.665 0.737 1 
 الحسابية 0.776 0.349 0.363 0.415 0.528 0.671 0.783 1
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 (19ممحؽ )

 أرتباط الفقرات بالمجاؿ الذي تنتمي اليه ) المهارات الحياتية(

 قيمة بيرسوف أرقاـ الفقرات اسـ المجاؿ رقـ المجاؿ
 

 
 
 
1 

 
 
 

 حؿ المشكالت

1 0.535 
2 0.452 
3 0.519 
4 0.510 
5 0.365 
6 0.412 
7 0.466 
8 0.613 
10 0.520 

 
 
 
2 

 
 
 

 مهارات ال
 اليدوية

11 0.648 
12 0.662 
13 0.440 
14 0.596 
15 0.734 
16 0.674 
17 0.575 
18 0.554 
19 0.568 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20 0.669 
21 0.650 
22 0.531 
23 0.402 
24 0.320 
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3 
 
 

 
 
 
 

 مهارات 
 التواصؿ

25 0633 
26 0587 
27 0.537 
28 0.630 
29 0.650 
30 0.657 
31 0.403 
32 0.674 
33 0.518 
34 0.528 
36 0.319 

 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 

 المهارات 
 الغذاةية
 

37 0.557 
38 0.717 
39 0.735 
40 0.668 
41 0.672 
42 0.730 
43 0.664 
44 0.729 

 
 
 
5 

 
 
 

 المهارات 
 البيةية

45 0.649 
46 0.632 
47 0.638 
48 0.609 
49 0.653 
50 0.750 
51 0.682 
52 0.679 
53 0.544 
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54 0.665 
55 0.629 
56 0.062 
57 0.205 
58 0.360 
59 0.608 
60 0.289 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

 المهارات
 الوقاةية 

61 0.569 
62 0.587 
63 0.664 
64 0.578 
65 0.621 
66 0.601 
67 0.673 
68 0.539 
69 0.648 
70 0.674 

 
 
 
7 

 
 
 

 المهارات 
 الحسابية

71 0.490 
73 0.604 
75 0.562 
76 0.658 
77 0.603 
78 0.538 
79 0.597 
80 0.682 
81 0.662 
82 0.616 
83 0.656 
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 (20ممحؽ )

 ةاألوليصيغته مقياس التعمـ المنظـ ب

 
غير  صالحة التنظيـ الذاتي المعرفي ت

       التعديؿ صالحة

 
 

 التكرار
 والتسميع

1 
 

اكرر اراءة العبارات كالجمؿ لممااة الاراسضة  
 كاسمعلا لعتسف  تكضا كف احتظلا .

   

ان   خطكط ناك ا مات كرمكز( بألكاف برااة  2
 راءة .لممتراات الملمة كالتعرضتات  ف أثعاء ال 

   

ااضا كتابة المعااعت الكضمضائضة  كف ضسلؿ حتظلا  3
. 

   

    ان  تراضما لألسباب الكاراة  ف المكنكع . 4

أحاا عكاحف الت ابط كا خت ؼ الكاراة  ف مكنكع  5
 الارس .

   

 
 

 األتقاف

أاضا صكغ المكنكع كألخصط بأسمكبف الخاص اعا  6
 الملاكرة .

   

    امؿ م ارعات لبعض أ كار الارس . الجأ الج* 7

8 
 

أن  ا سئمة المتكا  كركاها  ف ا متحاف كأحاكؿ 
 ا جابة اعلا .

   

    أكنح ا  كار الكاراة  ف المكنكع الج زم ئف . 9

 
 
 

 التنظيـ

 كؿ  مخططات  اك المااة الاراسضة برتب أعظـ ك أ  10
  .جااكؿ  اك ا كاؿ 

   

ار ا ساسضة  ف المااة الاراسضة أبحث اف ا  ك 11
 كأختصرها  ف أثعاء الملاكرة .

   

أصعؼ ا  كار ا كثر أهمضة  ف المااة الاراسضة  12
 ب كؿ مجمكاات مترابطة .

   



249 

 

    أعظـ أ كار المكنكع  ف لهعف ابؿ كتابتلا . 13

أراج  مااة الارس بالتركضز امج الع اط الملمة مف  14
 المكنكع .

   

 
 

 التفكير 
 الناقد

أمضز بضف ا  كار التف تتصؿ بالمكنكع كا  كار  15
  ضر المتصمة بط  .

   

أجزمء  كرة المكنكع الج أجزاء ثـ اجمعلا مف  16
 جاضا لتلملا .

   

اطبؽ معمكماتف الساب ة لحؿ سؤاؿ اك م كمة جاضاة  17
. 

   

    احكـ امج مع كلضة أـ ااـ مع كلضة ا كار المااة . 18

 التنظيـ الذاتي ماورات المعرفي                       

 
 
 
 
 
 

 التخطيط

    أحاا أ ا سمكب ا عسب  ف اراءة المااة الاراسضة . 19

    أحؿ اسئمة ا متحاف الصعبة بعا ا سئمة السلمة .* 20

تعاسب م  ض بماأ ضر مف الطرض ة التف ألاكر بلا؛  21
 كأسمكب المارس  ف التارضس طبضعة المااة الاراسضة

   

كف الاراسضة الجاضاة ابؿ اف الاكرها  أتّصتح  المااة 22
 . أارؼ منمكعلا

   

أحاا اسالضب تح ضؽ تتكاف  ف المااة ابؿ المبا رة  23
 بالملاكرة .

   

أباأ بحؿ اسئمة ا متحاف السلمة كمف ثـ ا سئمة  24
 الصعبة .

   

الاراسضة  ابؿ ا متحاف بكات اخطط ل راءة المااة  25
 كا ف   اسبكع الج اسبكاضف ( .

   

    أبام رأضا حكؿ أ كار المكنكع . 26 
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 التقويـ 
 الذاتي

تكاجلعف صعكبة  ف الكاجبات  أجا أععف اعاما 27
أ نؿ مف  اال ضاـ بل امجالمارسضة أاع  عتسف 

 زم ئف.

   

    تك ر الكات .أعظـ جاكؿ لم راءة الضكمضة بطرض ة  28

أراج  المااة الاراسضة مرات ااة كف أتأكا مف  لملا  29
. 

   

عتسف أععف أحتاج ل ستمرار  ف الملاكرة لكف  اع أ 30
  ف المااة الاراسضةأحصؿ امج ارجات مرتتعة 

   

    أارا المااة الاراسضة اكف ربطلا بحضاتف الضكمضة . * 31

    .الضكمضة اممط  ف حضاتفأما ب المااة الاراسضة ربطأ 32

تثبضتلا لالتف ارستلا المااة استرج  حتظ كتسمض    33
 . ف علاضة الملاكرة الضكمضة   ف اللاكرة  جضاا

   

 
 
 
 

 المراقبة

اسجؿ م حظات اف المااة الاراسضة  ف أثعاء  34
 المعاا ات الصتضة .

   

    .أربط الع اط بعنلا ببعض با سلـ أك الخطكط  35

اسجؿ م حظات كؿ مكنكع  ف صتحة كاحاة  36
 مكتكب امضلا اعكاف المكنكع . 

   

أاكف  المصطمحات ن كالصضغ ن كالرمكز (  37
 الكضمضائضة التف اخطات  ضلا ب ائمة  ف ا ترم .

   

    مف المكاا الاراسضة. ملمةالم حظات ال اكفأ 38

 الذاتي ألدارة المواردالتنظيـ                              

 
 أدارة 

    اعجز كاجباتف المارسضة ضكمضا بكات محاا . 39

    استثمر كات التراغ بمراجعة الاركس . 40
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بيةة 
ووقت 
 الدراسة 

أكزاط امج المكاا الاراسضة  حااجاكؿ زمعف م عظـأ  41
استعاااا لألمتحاف  المختمتة بما ضتعاسب م  طبضعتلا

. 

   

الاراسضة التف ا عر  كااكاتا إنا ضا لمم أخصص 42
 باعلا أصعب مف  ضرها.   

   

ار ض  كرة تأجضؿ مكاا ا متحاف ال لرم كالتـز بط  43
. 

   

أتعاكؿ  أعاـ أك أحاا ا كاات التف أسترضح  ضلا أك  44
 ابؿ الباء بالملاكرة. الطعاـ

   

أ ضر مف طرض ة جمكسف  ف مكاف الملاكرة اعاما  45
 . أ عر بالممؿ

   

اطال  كاجباتف المارسضة  ف مكاف هاامء محاا مف  46
 المعزؿ مناء ب كؿ معاسب .

   

أحصؿ امج المعمكمات ا نا ضة اف مااة الارس  47
 مف مكاا  الكتركعضة مف ا عترعضت .

   

 
 
 
 
 
 
 

تعمـ 
 األقراف

أ نؿ أف أ ارؾ زم ئف  ف أااء ا ع طة الاراسضة  48
. 

   

 ف  ءزم كال المعمـ م  حاكر كاتبااؿ اآلراءكا عااشأ 49
 لزضااة معمكماتف .المكنكاات الاراسضة 

   

    .ف المارسضة بمترامكاجبات أ نؿ أف أارأ  * 50

    كاجباتف المارسضة م  زمضمف .أ نؿ أف أراج   51

أكمؿ اراءة المااة الاراسضة حتج كأف كاعت صعبة أك  52
 مممة .

   

    أااـ جلا أكثر  ف اراسة المكاا الاراسضة الصعبة . 53

 اراسضة أم مااة أامؿ بجا لكف ضتحسف أاائف  ف 54
 أكرهلا .حتج كلك كعت 

   

أكزع جلام بضف التمكف مف المكاا الاراسضة كممارسة  55
 ا ع طة الحضاتضة ا خرل .
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سضة أمارس هكاضاتف بعا أكماؿ جمض  كاجباتف المار  56
. 

   

 طمب 
 المساعدة

مف زم ئف مساااتف  ف حؿ الملاـ الاراسضة  طمبأ 57
 .الصعبة 

   

أف ض رح لف الكاجبات أحا أ راا اائمتف اطمب مف  58
 .الاراسضة الصعبة 

   

لف ا جزاء ال امنة اطمب مف المارس أف ضكنح  59
 مف الارس .

   

مف بعض  استعضف بمارس يخر لمم رر عتسط لمتأكا 60
 المعمكمات أك حؿ ا سئمة .

   

استعضف ببعض حمكؿ أسئمة السعكات الساب ة كف  61
 أتأكا مف صحة حؿ اسئمة التصؿ .
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 (21ممحؽ )

 تعمـ المنظـ ذاتيا بصيغته النهاةيةمقياس ال

 الفقرات ت
تعطبؽ 
امف 
 تماما

تعطبؽ 
امف 
 أحضاعا

عتعطبؽ امف 
 أباا      

اءة العبارات كالجمؿ لممااة الاراسضة  كاسمعلا اكرر ار   .1
 لعتسف  تكضا كف احتظلا .

   

ان   خطكط ناك ا مات كرمكز( بألكاف برااة   .2
 لممتراات الملمة كالتعرضتات  ف أثعاء ال راءة .

   

    ااضا كتابة المعااعت الكضمضائضة  كف ضسلؿ حتظلا .  .3

    ع .ان  تراضما لألسباب الكاراة  ف المكنك   .4

أحاا عكاحف الت ابط كا خت ؼ الكاراة  ف مكنكع   .5
 الارس .

   

أاضا صكغ المكنكع كألخصط بأسمكبف الخاص اعا   .6
 الملاكرة .

   

    الجأ الج امؿ م ارعات لبعض أ كار الارس .*  .7

أن  ا سئمة المتكا  كركاها  ف ا متحاف كأحاكؿ   .8
 ا جابة اعلا .

   

    اة  ف المكنكع الج زم ئف .أكنح ا  كار الكار   .9

 كؿ  مخططات  اك المااة الاراسضة برتب أعظـ ك أ   .10
  .جااكؿ  اك ا كاؿ 

   

أبحث اف ا  كار ا ساسضة  ف المااة الاراسضة   .11
 كأختصرها  ف أثعاء الملاكرة .

   

أصعؼ ا  كار ا كثر أهمضة  ف المااة الاراسضة ب كؿ   .12
 مجمكاات مترابطة .

   

    أ كار المكنكع  ف لهعف ابؿ كتابتلا . أعظـ  .13
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أراج  مااة الارس بالتركضز امج الع اط الملمة مف   .14
 المكنكع .

   

أمضز بضف ا  كار التف تتصؿ بالمكنكع كا  كار  ضر   .15
 المتصمة بط  .

   

أجزمء  كرة المكنكع الج أجزاء ثـ اجمعلا مف جاضا   .16
 لتلملا .

   

    حؿ سؤاؿ اك م كمة جاضاة .اطبؽ معمكماتف الساب ة ل  .17

    احكـ امج مع كلضة أـ ااـ مع كلضة ا كار المااة .  .18

    أحاا أ ا سمكب ا عسب  ف اراءة المااة الاراسضة .  .19

    أحؿ اسئمة ا متحاف الصعبة بعا ا سئمة السلمة .*  .20

تعاسب م  ض بماأ ضر مف الطرض ة التف ألاكر بلا؛   .21
 كأسمكب المارس  ف التارضس طبضعة المااة الاراسضة

   

كف الاراسضة الجاضاة ابؿ اف الاكرها  أتّصتح  المااة  .22
 . أارؼ منمكعلا

   

أحاا اسالضب تح ضؽ تتكاف  ف المااة ابؿ المبا رة   .23
 بالملاكرة .

   

أباأ بحؿ اسئمة ا متحاف السلمة كمف ثـ ا سئمة   .24
 الصعبة .

   

ؿ ا متحاف بكات كا ف اخطط ل راءة المااة الاراسضة  اب  .25
   اسبكع الج اسبكاضف ( .

   

    أبام رأضا حكؿ أ كار المكنكع .  .26

تكاجلعف صعكبة  ف الكاجبات المارسضة  أجا أععف اعاما  .27
 أ نؿ مف زم ئف. اال ضاـ بل امجأاع  عتسف 

   

    أعظـ جاكؿ لم راءة الضكمضة بطرض ة تك ر الكات .  .28

    ات ااة كف أتأكا مف  لملا .أراج  المااة الاراسضة مر   .29



255 

 

عتسف أععف أحتاج ل ستمرار  ف الملاكرة لكف  اع أ  .30
  ف المااة الاراسضةأحصؿ امج ارجات مرتتعة 

   

    أارا المااة الاراسضة باكف ربطلا بحضاتف الضكمضة . *  .31

    .الضكمضة اممط  ف حضاتفأبما  المااة الاراسضة ربطأ  .32

تثبضتلا  ف لالتف ارستلا مااة الاسترج  حتظ كتسمض     .33
 . ف علاضة الملاكرة الضكمضة  اللاكرة  جضاا

   

    أربط الع اط بعنلا ببعض با سلـ أك الخطكط .  .34

اسجؿ م حظات كؿ مكنكع  ف صتحة كاحاة مكتكب   .35
 امضلا اعكاف المكنكع . 

   

أاكف  المصطمحات ن كالصضغ ن كالرمكز ( الكضمضائضة   .36
 ا ب ائمة  ف ا ترم .التف اخطات  ضل

   

    مف المكاا الاراسضة. ملمةالم حظات ال اكفأ  .37

    اعجز كاجباتف المارسضة ضكمضا بكات محاا .  .38

    استثمر كات التراغ بمراجعة الاركس .  .39

أكزاط امج المكاا الاراسضة  حااجاكؿ زمعف م عظـأ   .40
 استعاااا لألمتحاف . المختمتة بما ضتعاسب م  طبضعتلا

   

    ار ض  كرة تأجضؿ مكاا ا متحاف ال لرم كالتـز بط .  .41

أتعاكؿ  أعاـ أك أحاا ا كاات التف أسترضح  ضلا أك   .42
 ابؿ الباء بالملاكرة. الطعاـ

   

أ ضر مف طرض ة جمكسف  ف مكاف الملاكرة اعاما أ عر   .43
 . بالممؿ

   

اطال  كاجباتف المارسضة  ف مكاف هاامء محاا مف   .44
 اء ب كؿ معاسب .المعزؿ من

   

أحصؿ امج المعمكمات ا نا ضة اف مااة الارس مف   .45
 مكاا  الكتركعضة مف ا عترعضت .

   



256 

 

  تععف الت رات الكا تة 

 

 

 

    أ نؿ م اركة زم ئف  ف أااء ا ع طة الاراسضة .  .46

 ف  ءزم كال المعمـ م  حاكر كاتبااؿ اآلراءكا عااشأ  .47
 لزضااة معمكماتف .المكنكاات الاراسضة 

   

امؿ م  زم ئف اآلخرضف إلكماؿ كاجبات *أحاكؿ أف أ  .48
 المكاا الاراسضة.

   

    أارأ كاجباتف المارسضة م  زمضمف .  .49

    أااـ جلا أكثر  ف اراسة المكاا الاراسضة الصعبة .  .50

حتج  اراسضة أم مااة أامؿ بجا لكف ضتحسف أاائف  ف  .51
 أكرهلا .كلك كعت 

   

ة كممارسة أكزع جلام بضف التمكف مف المكاا الاراسض  .52
 ا ع طة الحضاتضة ا خرل .

   

    أمارس هكاضاتف بعا أكماؿ جمض  كاجباتف المارسضة .  .53

مف زم ئف مساااتف  ف حؿ الملاـ الاراسضة  طمبأ  .54
 .الصعبة 

   

أف ض رح لف الكاجبات أحا أ راا اائمتف اطمب مف   .55
 .الاراسضة الصعبة 

   

ل امنة مف لف ا جزاء ااطمب مف المارس أف ضكنح   .56
 الارس .

   

استعضف بمارس يخر لمم رر عتسط لمتأكا مف بعض   .57
 المعمكمات أك حؿ ا سئمة .

   

استعضف ببعض حمكؿ أسئمة السعكات الساب ة كف أتأكا   .58
 مف صحة حؿ اسئمة التصؿ .
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 أ ( -22ممحؽ )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس التعمـ المنظـ

القيمة التاةية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا لرقـا
 االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي المحسوبة*

1 2.6857 0.59979 1.7429 0.65722 6.608 
2 2.8282 0.38239 1.9143 0.74247 6.477 
3 2.4857 0.65849 1.4571 0.65722 6.541 
4 2.6000 0.55707 1.8000 0.71948 5.215 
5 2.8857 0.32280 1.8000 0.58410 9.625 
6 2.9714 0.16903 1.8857 0.71831 8.704 
8 2.8286 0.38239 1.9429 0.80231 5.896 
9 2.8000 0.40584 1.8286 0.61767 7.776 
10 2.9714 0.16903 1.7714 0.77024 9.003 
11 2.9714 0.16903 1.5714 0.77784 10.405 
12 2.9143 0.28403 1.7714 0.64561 9.586 
13 3.0000 0.0000 1.3714 0.64561 14.924 
14 2.9429 0.23550 1.3143 0.63113 14.303 
15 2.8286 0.45282 1.2857 0.57248 12.505 
16 2.9429 0.23550 2.0571 0.72529 6.871 
17 3.0000 0.0000 1.7143 0.45835 16.595 
18 2.7714 0.49024 2.0571 0.76477 4.652 
19 2.6571 0.53922 1.5143 0.56211 8.680 
21 2.6286 0.59832 1.4000 0.65079 8.222 
22 0.5714 0.69814 1.4857 0.70174 6.489 
23 3.0000 0.0000 1.8857 0.79600 8.282 
24 2.9714 0.16903 1.6286 0.49024 15.320 
25 2.6857 0.67612 1.7143 0.78857 5.533 
26 2.8571 0.42997 1.5429 0.65722 9.900 
27 2.8857 0.32280 1.6000 0.60391 11.108 
28 2.8857 0.32280 1.5143 0.70147 10.504 
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29 2.9429 0.23550 1.8000 0.53137 11.633 
30 2.8286 0.38239 1.6571 0.80231 7.798 
32 2.9143 0.28403 1.4286 0.65465 12.317 
33 2.6857 0.58266 1.7714 0.64561 6.220 
34 1.5714 0.45282 2.8286 0.73907 8.581 
35 2.8286 0.45282 1.9429 0.80231 5.688 
36 2.6286 0.68966 2.0857 0.74247 3.169 
37 2.5429 0.74134 2.5714 0.50210 0.189 
38 2.6286 0.59832 1.5714 0.73907 6.577 
39 2.6286 0.54695 1.8857 0.71831 4.868 
40 2.6857 0.52979 2.1714 0.78537 3.212 
41 2.7429 0.65722 1.3429 0.63906 9.035 
42 2.8857 0.4376 2.4286 0.73907 3.211 
43 2.8286 0.38239 1.7429 0.56061 9.465 
44 2.5714 0.65465 2.4857 0.61220 0.566 
45 2.9143 0.28403 2.4000 0.60391 13.424 
46 2.8857 0.32280 2.0571 0.68354 6.485 
47 2.8000 0.53137 1.3714 0.64561 10.108 
48 2.8857 0.40376 1.6571 0.63906 9.615 
49 2.8857 0.40376 2.0286 0.78537 5.742 
51 2.7143 0.51856 2.4000 0.65079 2.234 
52 2.4571 0.70054 0.2571 0.74134 1.160 
53 2.3429 0.76477 1.5143 0.61220 5.004 
54 204571 0.78000 1.7429 0.74134 3.924 
55 2.1429 0.73336 1.7143 0.78857 4.223 
56 2.8571 0.35504 1.6857 0.58266 10.157 
57 2.7714 0.42604 2.0857 0.78108 4.560 
58 2.8571 0.42997 1.8571 0.73336 6.959 
59 2.6857 0.67612 1.8000 0.67737 5.475 
60 2.7714 0.49024 1.5429 0.74134 8.178 
61 2.7714 0.42604 1.8857 0.79600 5.804 
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 ب( -22ممحؽ )

 والثبات معامؿ أرتباط الفقرة بالدرجة الكمية )التعمـ المنظـ ذاتيا(

معامؿ أرتباط الدرجة  رقـ الفقرة
 بالفقرة الكمية

الدرجة معامؿ أرتباط  رقـ الفقرة 
 بالفقرة الكمية 

معامؿ أرتباط الدرجة  رقـ الفقرة 
 بالفقرة الكمية

1 0.519 22 0.554 42 0.319 
2 0.477 23 0.635 43 0.585 
3 0.552 24 0.815 44 0.094 
4 0.444 25 0.555 45 0.634 
5 0.667 26 0.689 46 0.477 
6 0.619 27 0.786 47 0.580 
8 0.520 28 0.656 48 0.619 
9 0.540 29 0.756 49 0.425 
10 0.683 31 0.564 51 0.278 
11 0.688 32 0.750 52 0.100 
12 0.654 33 0.465 53 0.407 
13 0.805 34 0.553 54 0.314 
14 0.796 35 0.330 55 0.291 
15 0.768 36 0.284 56 0.622 
16 0.548 37   0.099 57 0.418 
17 0.791 38 0.430 58 0.504 
18 0.460 39 0.362 59 0.484 
19 0.602 40 0.242 60 0.556 
21 0.578 41 0.580 61 0.468 

 68( وبدرجة حرية (0.05( عند مستوى 2القيمة التاةية الجدولية تساوي )*

 كاشفة  50,31,20,7 ))الفقرات * 

 الثبات
 ألفا كرونباخ أعادة االختبار

0.8 0.82 
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 ج ( – 22ممحؽ )

 تباطات الداخميةمصفوفة االر 

 أرتباط المجاالت بالدرجة الكمية لمقياس التعمـ المنظـ ذاتيا

  ذاتيا التكرار االتقاف التنظيـ الناقد التخطيط التقويـ المراقبة بيةة االقراف المساعدة
 ذاتيا 1          
 التكرار 0.716 1         
 االتقاف 0.769 0.724 1        
 التنظيـ 0.866 0.467 0.551 1       
 الناقد 0.875 0.651 0.783 0.740 1      
 التخطيط 0.866 0.578 0.634 0.685 0.735 1     
 التقويـ 0.892 0.485 0.566 0.837 0.699 0.768 1    
 المراقبة 0.571 0.410 0.345 0.405 0.461 0.458 0.507 1   
 بيةة 0.869 0.578 0.678 0.700 0.705 0.738 0.753 0.470 1  
 االقراف 0.848 0.572 0.606 0.762 0.735 0.766 0.717 0.295 0.647 1 
 المساعدة 0.651 448 0.471 0.550 0.574 0.580 0.559 0.224 0.499 0.782 1
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 (23ممحؽ )

 أرتباط الفقرات بالمجاؿ الذي تنتمي الية )التعمـ المنظـ ذاتيا(

 
 رقـ الفقرة

  

 
 أسـ المجاؿ

 
 رقاـ الفقراتأ

 
 قيمة بيرسوف

 
 
1 

 
 التكرار 
 والتسميع

 

1 0.787 
2 0.776 
3 0.715 
4 0.717 
5 0.713 

 
2 

 
 االتقاف

6 0.766 
8 0.624 
9 0.707 

 
 
3 

 
 
 التنظيـ

10 0.853 
11 0.845 
12 0.622 
13 0.727 
14 0.619 

 
 
4 

 
 التفكير الناقد

15 0.759 
16 0.724 
17 0.743 
18 0.650 
19 0.687 

 
 
5 

 
 التخطيط

21 0.619 
22 0.725 
23 0.612 
24 0.777 
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  25 0.672 
 
 
6 

 
 
 التقويـ
 الذاتي
 

26 0.763 
27 0.770 
28 0.785 
29 0.749 
30 0.678 
32 0.834 
33 0.532 

 
 
7 

 
 

 المراقبة

34 0.308 
35 0.602 
36 0.650 
37 0.046 
38 0.539 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 

 أدارة بيةة 
 وقت الفراغ

 
 
 

39 0.304 
40 0.337 
41 0.667 
42 0.375 
43 0.583 
44 0.020 
45 0.706 
46 0.476 
47 0.638 

 
 
9 

 
 

 تعمـ االقراف

48 0.486 
49 0.504 
51 0.573 
52 0.015 
53 0.527 
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  54 0.425 
55 0.525 
56 0.597 

 
 
10 

 
 

 طمب المساعدة

57 0.542 
58 0.564 
59 0.563 
60 0.592 
61 0.566 

 

 ( 52ن 44ن 37( أما الت رات السااطة   رة   50ن 31ن 20ن 7*الت رات الكا تة   رة  
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 (أ 24-ممحؽ)

 جريبيةبيانات متغيرات التكافؤ لطالبات المجموعة الت

 
 
 ت

التحصيؿ 
الدراسي 
 لألب

التحصيؿ 
الدراسي 
 لألـ

العمر 
 باالشهر

أختبار 
الذكات 

60 

تحصيؿ 
العموـ 
لألوؿ 
متوسط 
100 

أختبار 
المعمومات 
 السابقة
20 

المهارات 
الحياتية 
 القبمي

التعمـ 
المنظـ 
 القبمي

 102 157 12 54 34 156 اعدادية ابتداةية 1

 110 157 14 56 32 160 بكالوريوس اعدادية 2

 114 157 15 60 30 157 ابتداةية متوسطة 3

 109 160 13 70 36 159 متوسطة  معهد 4

 110 149 11 68 32 160 اعدادية ابتداةية 5

 115 157 10 66 33 162 معهد بكالوريوس 6

 117 155 9 64 33 161 بكالوريوس متوسطة 7

 112 153 11 62 44 159 بكالوريوس اعدادية 8

 101 161 10 60 41 157 معهد اعدادية 9

 110 152 13 61 36 156 اعدادية معهد 10

 104 154 12 63 41 158 متوسطة اعدادية 11

 103 163 11 65 47 160 متوسطة بكالوريوس 12

 104 166 14 67 35 162 ابتداةية معهد 13

 115 150 16 69 46 164 متوسطة متوسطة 14

 107 157 13 71 44 166 ابتداةية اعدادية 15

 119 158 12 79 49 167 اعدادية بكالوريوس 16

 113 160 12 77 33 166 معهد ابتداةية 17

 110 164 11 75 42 165 معهد متوسطة  18

 108 153 10 73 33 164 متوسطة اعدادية 19

 119 155 10 81 47 160 اعدادية معهد 20
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 107 165 14 80 38 156 بكالوريوس بكالوريوس 21

 105 156 15 78 45 167 معهد بكالوريوس 22

 116 154 16 76 46 158 اعدادية معهد 23

 110 152 13 74 48 159 متوسطة اعدادية 24

 112 162 11 73 35 160 ابتداةية متوسطة 25

 104 153 12 72 46 167 ابتداةية متوسطة 26

 106 155 14 70 30 156 متوسطة ابتداةية 27

 115 159 15 68 41 158 اعدادية متوسطة 28

 113 156 14 66 42 160 معهد  ابتداةية 29

 111 159 15 60 32 162 ابتداةية متوسطة  30
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 ب ( -24) ممحؽ

 بيانات متغيرات التكافؤ لطالبات المجموعة الضابطة

 
 
 ت

التحصيؿ 
الدراسي 
 لألب

التحصيؿ 
الدراسي 
 لألـ

العمر 
 باالشهر

أختبار 
ذكات ال

60 

تحصيؿ 
العموـ 
لألوؿ 
متوسط 
100 

أختبار 
المعمومات 
 السابقة
20 

المهارات 
الحياتية 
 القبمي

التعمـ 
المنظـ 
 القبمي

 110 163 11 58 37 164 اعدادية اعدادية 1

 102 161 10 56 49 166 متوسطة معهد 2

 110 162 13 63 47 167 معهد بكالوريوس 3

 105 164 12 77 32 166 ابتداةية معهد 4

 107 165 11 75 41 165 متوسطة متوسطة 5

 109 146 14 73 54 160 متوسطة اعدادية 6

 111 150 16 81 43 162 اعدادية ابتداةية 7

 110 154 13 80 45 161 اعدادية معهد 8

 111 158 12 78 45 159 معهد اعدادية 9

 112 150 12 76 35 157 اعدادية ابتداةية 10

 107 151 11 74 36 156 لوريوسبكا متوسطة 11

 105 153 11 73 43 158 معهد بكالوريوس 12

 106 155 10 66 34 160 متوسطة اعدادية 13

 110 157 13 64 36 162 اعدادية معهد 14

 114 157 12 62 32 164 بكالوريوس معهد 15

 109 140 11 60 37 156 ابتداةية متوسطة 16

 112 159 14 61 31 157 متوسطة اعدادية 17

 105 157 16 63 35 156 اعدادية بكالوريوس 18

 107 155 13 65 32 159 نعهد معهد 19

 102 153 12 67 32 158 بكالوريوس اعدادية 20
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 111 161 12 69 37 160 اعدادية متوسطة 21

 110 152 11 71 39 156 بكالوريوس ابتداةية 22

 114 164 16 79 47 157 معهد ابتداةية 23

 113 165 14 77 31 158 متوسطة متوسطة 24

 114 146 12 60 41 159 ابتداةية ابتداةية 25

 115 167 10 59 34 160 بكالوريوس بكالوريوس 26

 103 167 10 54 33 162 متوسطة بكالوريوس 27

 117 159 11 58 35 161 متوسطة معهد 28

 104 150 13 56 31 162 ابتداةية متوسطة 29

 113 146 15 60 33 159 متوسطة ةاعدادي 30
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 ( 25ممحؽ )

 أختبار المعمومات السابقة

 أختر الحرف الذي يمثل االجابه الصحيحة في كل مما يأتي 

 اممضة أزاحة اعصر  ف تتااؿ كضمضائف بععصر  ف مركب ضااج تتااؿ  -1
 تحاا اع -ب                                                *اعستبااؿ  - أ

 التأكسا  -التحمؿ                                                     ا -ج

 المركب العاتج مف المعاالة اعتضة :  -2
Mg + O2  —> 
  

 2MgO -ب                                                                                    MgO2أ 
 Mg2O -ا                                                    * MgO -ج

 ( المستخاـ  ف التتااؿ الكضمضائف امج أف المااة : aqضاؿ الرمز الكضمضائف   -3
  *محمكؿ مائف - از                                                        ب - أ

 ما لكر  ضر صحضح  جمض  -صمب                                                       ا -ج

 ضعبر اف التتااؿ اعععكاسف  ف المعاالة الكضمضائضة بالرمز الكضمضائف:  -4
 = -ب                                               *<--=  - أ

 <—  —> -ا                                                    — -ج

 عكع التتااؿ ضااج: ضتتااؿ اللضاركجضف م  اعككسجضف لتككضف الماء ن  -5
 *اعتحاا  -التتكؾ                                                        ب –أ 
 اعحتراؽ-التحمؿ                                                         ا -ج

 جمض  الععاصر اعتضة تعا  مزات ما ااا :  -6
 Al-ب                                                           Ag - أ
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 Fe -ا                                                             * S -ج

 مف الخكاص ال  مزضة لمععاصر :  -7
 للا برضؽ  -ب                                     * ضر مكصمط لمحرارة   - أ

  ب + ج( معا  -ا      اابمة لمطرؽ                                            -ج

 تااج اعاصر الزمرة  الثامعة  ف الجاكؿ الاكرم :  -8
 التمزات  -اللالكجضعات                                                    ب-أ
 *الععاصر العبضمة  -أ با  التمزات                                                ا -ج

 ضسلـ  ف:  ضعا الخؿ مااة  لائضة  عط -9
 Caامتصاص الكالسضكـ  -ب                                        Cامتصاص  ضتامضف  - أ

 * ب+ ج( معا   -ت كضة جلاز المعااة                                          ا -ج

 مف الت ضرات الكضمضائضة لممااة  -10

 سمؽ البضض  -ب         احتراؽ خضط  معة م تعمة                             -أ  

  *جمض  ما لكر صحضح -تعتف التاكلط                                                     ا -ج 

 تمتاز المااة السائمة بأف للا :  -11
 حجـ ك كؿ مت ضرضف  -حجـ محاا ك كؿ ثابت                                     ب - أ

 حجـ محاا ك كؿ مت ضر* -ا                         حجـ ك كؿ محااضف                 -ج

 :  كحاة اضاس حجكـ المااة السائمة -12
 L3 -ب                                                          g3 - أ

  ب+ج( معا-ا                                                           ml 3-ج

  أف ااا العضكتركعات لط :  7اا كتمتط اعصر ضحتكم امج ث ث بركتكعات كا -13
 *4 -ب                                                              3 - أ
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 7 -ا                                                             10 -ج

 40كااا  الكتمف 20ضمكف تمثضؿ العاا اللرم كالعاا الكتمف لععصر الكالسضكـ ااا  اللرم -14
 *Ca20 40 -ب                                                         Ca40 - أ

 Ca -ا                                                                                          40Ca -ج
20 

 ك تف  8تتكزع اعلكتركعات لععصر اعككسجضف اللم ااا  اللرم ضساكم  -15
 -ب                                                                - أ

                                                                 
    4 الماار اعكؿ      2 الماار اعكؿ 
    4 الماار الثاعف     4 الماار الثاعف
       2 الماار الثالث

 

  -ا                                                                -*ج

   2 الماار اعكؿ     2 الماار اعكؿ 
   2 الماار الثاعف    6 الماار الثاعف

   4 الماار الثالث  
 

 اف ااا تاكسا الصكاضكـ :  -16
 1+ -ب                                                          3- - أ

 *2+ -ا                                                           1- -ج

 الرمز الكضمضائف لععصر اللهب :  -17
 Hg -ب                                                                                      Ag - أ

 Cu -ا                                                     * Au -ج
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 ترتبط بأصرة اضكعضة  مف المركبات التف -18
 *CaCl2 -ب                                                                                       H2 - أ

 N2  -ا                                                          O2 -ج

 الصض ط الكضمضائضة  ككسضا اعلمعضـك : -19
 AlO3 -ب                                                   * Al2O3 - أ

 Al2O -ا                                                                                 Al3O2 -ج

 جمض  ما ضأتف ضمثؿ جزمء مركب ما ااا :  -20
 CO2 -ب                                                   NaOH - أ

 *Al -ا                                                       H2O -ج
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 (أ  – 26 ممحؽ )

 بيانات الدرجات الخاـ لممجموعتيف التجريبية والضابطة لالختبار التحصيمي 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ت
1 50 30 
2 50 24 
3 50 25 
4 50 31 
5 43 20 
6 44 25 
7 44 29 
8 37 26 
9 36 35 
10 38 22 
11 38 27 
12 36 37 
13 35 24 
14 40 34 
15 31 27 
16 35 27 
17 43 23 
18 37 27 
19 39 21 
20 36 28 
21 30 29 
22 36 28 
23 35 26 
24 33 29 
25 34 26 
26 36 25 
27 37 28 
28 42 21 
29 49 44 
30 30 26 
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 ب( -26ممحؽ )

 ريبية والضابطة لممهارات الحياتيةمجموعتيف التجبيانات الدرجات الخاـ لم

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ت
1 199 165 
2 201 166 
3 188 164 
4 180 169 
5 177 160 
6 179 151 
7 184 140 
8 187 144 
9 190 148 
10 192 140 
11 194 141 
12 196 155 
13 198 145 
14 200 147 
15 170 147 
16 176 150 
17 181 149 
18 177 147 
19 185 165 
20 197 163 
21 195 151 
22 211 172 
23 208 174 
24 202 175 
25 191 176 
26 193 177 
27 170 157 
28 169 179 
29 184 140 
30 178 156 
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 ج ( – 26ممحؽ )

 منظـ ذاتيابيانات الدرجات الخاـ لممجموعتيف التجريبية والضابطة لمتعمـ ال

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ت
1 103 111 
2 109 104 
3 112 112 
4 111 115 
5 109 117 
6 105 106 
7 118 101 
8 113 100 
9 104 101 
10 111 113 
11 106 105 
12 105 103 
13 103 109 
14 101 105 
15 110 121 
16 120 105 
17 114 102 
18 112 115 
19 115 112 
20 120 113 
21 109 101 
22 108 108 
23 118 109 
24 120 110 
25 111 124 
26 102 125 
27 107 113 
28 117 117 
29 115 111 
30 116 113 
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Abstract 
The objective of the research is to learn the effect of education – 
learning design according to the models of the structural theory in 
achievement of chemistry subject, life skills and self organized learning 
of second year female students in Intermediate school. To achieve this 
objective the following zero hypothesis are formatted : 
1- There is no statistical significant difference at level (0.05) among the 
female students' grade average who study education – learning design 
according to the models of the constructional theory and the female 
students' grade average who study according to the usual method in 
Study achievement test of chemistry subject. 
2.There is no statistical significant difference at level (0.05) among the 
female students grade average who study in education – learning design 
according to the models of the constructional theory and the female 
students grade average who study according to the control method in 
life skills scale. 
3. There is no statistical significant difference at level (0.05) among 
the female students grade average who study in education – learning 
design according to the models of the constructional theory and the 
female students grade average who study according to the usual 
method in self organized learning scale .  
The educational design was built according to the (ADDIE) model for 
four-step learning design (analysis, preparation , implementation, 
amendment). 
The research experience was applied in the first term  2017-2018 on a 
intentional  sample of second intermediate female  students from one of 
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the schools belongs to the General Directorate for the Education of  
Third/ AlKarkh  
.The research sample consisted of (60) female students ,(30) female 
students in experimental group and (30)  in control group .The 
experimental design  of partial control and post test was chosen  and 
the two group research was awarded with some variables (Previous 
achievement, parents' level of education, intelligence, chronological age, 
life skills scale, self- organized learning scale. The scientific subject was 
determined in the first four chapters of Science book (Chemistry) for the 
second class of Intermediate school. Three instrument were prepared for 
the research (Test of education achievement, life skill scale ,and self 
organized learning scale ). The achievement test consisted in its final 
form of (40) items, the (37) subjective items  are from the multiple test 
with four alternatives  and (3) essay items, which it validity and reliability 
was  confirmed .The reliability coefficient (0.89 ) by use Alpha –
Cronbach formula, when the Life skills scale consisted in its final form of 
(78). Its reliability coefficient (0.85 ) depending  variance analysis by 
use Alpha –Cronpach for internal homogeneity. The Self organized 
learning scale consisted of (54) items, its reliability coefficient (0.82). 
Arithmetic means, T- test for two independent samples, The difficulty , 
discrimination coefficient and the effectiveness of alternatives,   Alpha –
Cronbach formula, ,Pearson coefficient , indicator of effect size and as a 
statistical means for the research .The results show that there is a 
difference of statistical importance in the variables of study achievement 
in chemistry and life skills between experimental and control groups in 
favor of experimental which was studied in education – learning design 
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according to constructional theory with a big effect .Meanwhile there is 
no difference of statistical  between the two groups of research in 
variable of self organized learning .The researcher recommends a 
number of suggestions and recommendations.  
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