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في  وعر التعلم القائم على المش استراتيجيةاستخدام تدريس مادة التربية المهنية ب أثر
 طالبات الصف العاشر الناقد لدى تنمية مهارات التفكير

 إعداد 
 سميرة فالح محمد الخريشة 

 شراف إ
 عثمان ناصر منصور الدكتور

 الملخص

لقائم على اهدفت الدراسة إلى معرفة أثر تدريس مادة التربية المهنية باستخدام استراتيجية التعلم 
استخدام  مالمشروع في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر. وتحقيقاا لهدف الدراسة ت

( طالبة من طالبات الصف العاشر 61وُطِبقت الدراسة على عينة مكونة من ) المنهج شبه التجريبي.
على  ن لواء الموقر، وزعت بالتساوياألساسي في مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية المختلطة للبنات م

( طالبة لكل مجموعة. ولقياس األداء القبلي والبعدي لمجموعتي 31مجموعتين )تجريبية وضابطة( بواقع )
( فقرة، موزعة على خمس 66الدراسة؛ تم بناء اختبار لمهارات التفكير الناقد، تكون بصورته النهائية من )

 ستنباط، االستنتاج، تقويم الحجج، والتفسير(. مهارات وهي: )معرفة االفتراضات، اال

بين متوسطي درجات  (α=0.05)عند مستوى  فرق ذو داللة إحصائيةوأظهرت نتائج الدراسة وجود 
، معرفة االفتراضات) التفكير الناقد اتلضابطة في االختبار البعدي لمهار المجموعتين التجريبية واطالبات 

المجموعة  مصلحةل كانتككل، و  ومهارات التفكير الناقدستنتاج، تقويم الحجج، والتفسير( االستنباط، اال
  (.راضاتمعرفة االفتكما أظهرت النتائج أن أفضل مهارة هي )تقويم الحجج(، وأقلها مهارة ) التجريبية.

تراتيجية أساسية كاسباعتماد استراتيجية التعلم القائم على المشروع  الدراسةوفي ضوء النتائج أوصت 
في تدريس وحدة المشاريع الصغيرة )تصنيع األلبان( في مادة التربية المهنية للصف العاشر األساسي. 
 ومحاولة تطبيقها في تدريس بقية وحدات مادة التربية المهنية؛ لُمالءمتها معظم األنشطة في الكتاب.

جراء ا، و قرارلوالقدرة على اتخاذ ا ،ير اإلبداعيتأثير طريقة المشروع في متغيرات أخرى كالتفك بحث فيوال
أخرى  التعلم القائم على المشروعات بطرق تعليمية استراتيجيةتستهدف مقارنة  التي المزيد من الدراسات

 غير الطريقة االعتيادية.
 .المهنيةة ، التربي، مهارات التفكير الناقدالتعلم القائم على المشروع استراتيجية الكلمات المفتاحية:
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The Effect of Teaching Vocational Education Course by Using Project 

Based Learning Strategy in Development of Critical Thinking Skills 

among 10 th Grade 
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Supervised By: Dr. Othman Naser Mansour 
Abstract 

The study aimed to know the effect of teaching vocational education using the project-

based learning strategy in developing critical thinking skills for tenth grade students. To 

achieve the aim of the study, a semi-experimental approach was used. The study was applied 

to a sample consisting of (60) students from the tenth basic grade students at Rajum Al-Shami 

Al-Gharbi Secondary Mixed School for Girls from Al-Muwaqqar Brigade, and distributed 

equally to two groups (experimental and controlling) at the rate of (30) students for each 

group. To measure the pre and post performance of the two study groups; a test of critical 

thinking skills was built, consisting of (26) items, distributed in five skills, namely: 

(knowledge of assumptions, deduction, conclusion, evaluation of arguments, and 

interpretation).  

The results of the study showed that there was a statistically significant difference at the 

level (α = 0.05) between the mean scores of students of the experimental and controlling 

groups in the post-test of critical thinking skills (knowledge of assumptions, deduction, 

conclusion, evaluation of arguments, and interpretation) and critical thinking skills as a 

whole, and was in the interest of the experimental group . The results also showed that the 

best skill is (evaluation of arguments), and the least skill (knowledge of assumptions).  

The study recommended the adoption of a project-based learning strategy as a basic 

strategy in teaching the Small Projects Unit (Dairy Manufacturing) in vocational education 

for the tenth grade. And trying to apply them in teaching the remaining units of the vocational 

education course; Most activities in the book are relevant. And researching the effect of the 

project method on other variables such as creative thinking, the ability to make decisions, 

and conducting more studies aimed at comparing project-based learning strategy with 

educational methods other than the usual method  

Keywords: Project-Based Learning Strategy, Critical Thinking Skill, Vocational 

Education.
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  :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

ا تحديا يعتبر و يتسم العصر الحالي باالنفجار المعرفي الهائل، والتغيرات السريعة في كافة المجاالت، 

ة لتطوير الوسائل واالستراتيجيات التربوية الحديثكبيراا للتربويين، فظهرت الحاجة إلى توظيف عديد من 

فلم تعد أهداف التعليم تقتصر على نقل المعلومات  .مهارات الطلبة على التفكير والبحث والنقد ألقصى حد

من إيجاد  محور العملية التعليمية؛ لذلك كان البد مفه أنفسهم الطلبةبل أصبح التعلم يعتمد على  ،للطلبة

ل والبحث ساؤ على الت موتحفزه ،على اكتشاف المعارف وبنائها طلبةيس تشجع الاستراتيجيات تدر 

 ونجاح.ة بفاعلي يتم التواصل والتعلم واإلنتاجبحيث ، ضمن مجموعات متعاونة أو بشكل فردي والعمل

لتغير  نتيجة ؛باستمرار( بأن األهداف والغايات التعليمية التربوية تتغير وتتطور 6117وأشار زيتون )

يرات العصر، في ضوء تغ ، وذلكوالسياسية واالقتصادية وظروفه االجتماعية والثقافية متطلبات المجتمع

ومستجداته السريعة، وتحوالته المتسارعة، وتوقعاته اآلنية، وتحدياته المستقبلية. وفي ظل ذلك تتنوع 

ى طبيعة عملية لتغير النظرة إل اا؛ تبعا استراتيجيات تدريس العلوم الحديثة، وطرائقها، وأساليبها، ونماذجه

( إلى 6113عمر ) أشارتمن جهة أخرى. كما  البنائيةالتعلم والتعليم من جهة، والتحول إلى المدرسة 

التعلم القائم على المشروع ترتكز على أسس علمية تقوم على النظرية البنائية، حيث أن  استراتيجيةأن 

 وندما يشاركبشكل أكبر عن عن ون، ويتعلمممن خالل التجارب الخاصة به م بأنفسهممعرفته ونيبنالطلبة 

 من تلقي المعلومة بطريقة سلبية. في أنشطة تعليمية بدالا 
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( لألفكار التي نادي بها جون ديوي Kalpatrickإلى ترجمة كلباتريك ) (6111وأشار أبو الهيجاء )

(John Deweyوالقائلة بضرورة وضع المناهج التربوية ) ا إلى بطريقٍة مسايرٍة ألغراض الطلبة، وتحويله

قٍة من حاجاتهم ومنبث ،مفهوم عملي تطبيقي على صورة مشروعات غرضيٍة أو قصديٍة متصلٍة بحياة الطلبة

والتعلم  ،التعلم القائم على المشروع تقوم على فكرة رئيسة هي التعلم بالعمل استراتيجيةورغباتهم. وأكد أن 

الطلبة ن أ، أي اا واستقالليا ن يأتي التعلم ذاتيا أ ينبغيحسب رغبة الطلبة وحاجاتهم من أجل الحياة، و 

 مسؤولون عن تعلمهم، ودور المعلم في هذه الطريقة دور إرشادي عند الضرورة. كما أكد مرعي والحيلة

تعليم ترمي إلى ربط ال ،ة منظمةالتعلم القائم على المشروع هي طريقة علمي استراتيجية( بأن 6119)

المحيط  ، وبعبارة أخرى فإنها تستهدف ربطاخارج المدرسة وداخلها معا  الطلبةالمدرسي بالحياة التي يحياها 

 المدرسي بالمحيط االجتماعي.

من األهداف للتعلم القائم على المشروع تتالقى مع طبيعة  ا( عددا 6118) وذكر سعيدي والبلوشي

الفرق، وشرط اإلجماع العتماد المعرفة، ودور المناقشة في تطوير المعرفة، وغيرها  عمل العلم ومنها:

د من االستراتيجيات المساندة ع  المشروع تُ التعلم القائم على  استراتيجيةلذلك فإن  .من األهداف

 الشين على االستقصاء ودورة التعلم. وأكدت في تدريس العلوم كالتعلم المبني لالستراتيجيات الرئيسة

ة التعلم في تنشيط عملي اكبيرا  ا( على أن استخدام المشروع ضمن المناهج الدراسية يكون له اثرا 6119)

حقيق تلك جراءات التنفيذ من أجل تاالمشروع ثم التخطيط له، وتنظيم  بصياغة أهداف الطلبةبحيث يقوم 

 األهداف.

على منحهم  اوقدرته ،التعلم لدى الطلبةتعميق التعلم القائم على المشروع إلى  استراتيجية ؤديتو 

نمي تر، و الحياة اليومية بشكل كبيب ترتبطمثيرة للتحدي، والتي المعقدة و المشكالت الالفرصة لمواجهة 
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وهذا يتفق مع ما  .يا في التفكير والتحليل والتركيبلوصلهم بكفاءة وفاعلية لمراحل عُ تو  ،لديهم التعلم

ن وجود اهتمام واضح من قبل الباحثين والمربين وعلماء النفس والتربية يشهده القرن الحادي والعشرون م

بدراسة التفكير وتنمية مهاراته المختلفة، فنحن بحاجة إلى العقول المفكرة والمبدعة والناقدة إليجاد الحلول 

  اإلنسانية.للمشكالت المعاصرة التي تواجهها 

متعلمة، ته رفمها نإلنساد اعنطرة بالفوداا جوم سليد لناقر التفكي( بأن ا6113وقد أشار الزعبي )

به م لقيااعلى در قارد فكل فمعينة، ية رعم لةحربمط تبرال يد لناقر التفكي، وابيدرتوتحتاج إلى مران و

ر لتفكيرات امهادام ى باستخيتأتد لناقر افالتفكيردة، لمجواية ورلتصوالحسية والعقلية اته دارقوى مستق فو

 .رىألخا

ن تأكيد التربويين بأن التفكير الناقد ال يأتي بالفطرة عند اإلنسان، وأن مهاراته تحتاج إلى م اوانطالقا 

توفير بيئة تعليمية ل كما تحتاج تدريب وتعليم باستخدام استراتيجيات تدريس حديثة تساعد على تنميته،

 الدراسةبقيام لورت فكرة التب ،تساعد على التفاعل النشط، وتزيد من الدافعية واإلنجاز والتعاون والمشاركة

تنمية في مشروع التعلم القائم على ال استراتيجية باستخدام مادة التربية المهنيةتدريس  لتقصي أثر الحالية

 مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي.

 مشكلة الدراسة

 ادةلما تعانيث حي، ألساسيةاحلة رلمالمهنية في ابية رلتا ادةهمية مر من أسن واالُ بيرلما بعض يقلل

وينبغي  .لمجتمعوالبة طلل هاتهمين أمم غرلاعلى  هاتجانتاق في تحقير ثأالذي الكافي عدم االهتمام من 

ي المتمثل بتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات العملية واالتجاهات الت الحقيقيها التركيز على تفعيل دور 
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 وتسهم ،في الدول االقتصادي واالجتماعي النمو والتي بدورها تدعم .ة نحو المهنة اإليجابيتعزز النظر 

د يدتحهم اعتطباستون ألساسي يكر العاشف الصالى إلبة طلايصل فعندما  .في تطور البنية المجتمعّية

سة دلهنالجامعة افي درس يوعي زارلابالمجال ق عة يلتحزارلالى إيميل ذي لب االطفال، لتعليميرهم امسا

لجامعة افي درس يولصناعي ابالمجال ق لمختلفة يلتحاعه روله صناعي بفوميذي لب االطل، واعيةزارلا

 التعلم القائم على المشروع من أنسب استراتيجيات التدريس استراتيجيةوهكذا. وُتعد لمختلفة اسة دنلهروع اف

ن مهارات القرن الحادي والعشريالطلبة  على إكسابوالتي تعمل  ،الحديثة التي تتوافق مع هذا الدور

خر، األ التواصل والتعامل معة في: المسؤولية، التعلم الذاتي، تعزيز التعلم التعاوني، مهارات المتمثل

 . بشكل خاص والتفكير الناقد بشكل عام ممارسة التفكير

ة التربي اتوعمل استطالع رأي لمعلم ومن خالل عملي معلمة في تدريس مادة التربية المهنية،

ا في الواقع ((1الملحق))معلمة  16وعددهن  المهنية في لواء الموقر ، لوحظ أن هنالك ضعفاا واضحا

يقي لتدريسها، باإلضافة إلى عدم جاهزية عديد من المشاغل، وقلة المواد واألدوات الالزمة لتطبيق التطب

األنشطة والمشاريع في المادة. كما لوحظ وجود خلل في تدريس مادة التربية المهنية، حيث يتم شرح 

 لطالباتى إلى نفور ادية(؛ مما أدأنشطة المادة بشكل خطوات نظرية تكتب على السبورة )الطريقة االعتيا

 وضعف التحصيل والفهم وتدني مستويات التفكير لديهن. 

( بضرورة التركيز على المهارة العملية في تدريس مادة 6116وقد أوصت دراسة أحمد والسعايدة )

( بضرورة استخدام أسلوب حديث في 6115التربية المهنية. وكذلك أوصت دراسة محاسنة والعازمي)

وصت ادية. وأق االعتيائلمهنية للصف العاشر لرفع مستويات التحصيل مقارنة بالطر تدريس التربية ا

ز تجهيية، ولمهنابية رلتس مادة ايدربة ترفي تجظر لندة اعابضرورة إ (6118خميس وأبو حمود )سة دار
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نب ( على ضرورة التركيز على الجا6119وأكدت دراسة المومني )ألمثل. ابية بالشكل رلتامشاغل 

 .لمادة التربية المهنيةالعملي 

فة كافية رلمعالتعامل مع افي  االعتياديةق ئطرالد اتعم ل ،فيرلمعر اباالنفجام يتس رعصفي و

بشكل م وتفكيرهم ئهم وأداتجاهاتهن اتحسيو ،محاجاتهع شباوا ،مغباتهق رتحقيو ،ت الطلبةجهة حاجاوالم

ا ذجهة هوافي مم تسه، لعلها اعتياديةر غيطرائق بر لتفكيء اجاذا لم والتفكير النقدي بشكل خاص؛ عا

ر لمهنية بغيابية رلتس ايدرتفي محاولٍة لتحسين طرائق سة دارلاه ذهوتأتي ا. نعيشه جميعاذي لدي التحا

عي ولاتنمية ث إن حي .جلهاوضعت من ألتي المهنية نتاجاتها ابية رلتق احتى تحق، االعتياديةالطرائق 

م ليتسنى له ؛متهدادستعم واتجاهاتهم والهوميب كتسااعلى  يساعدهمفة لمختلن البة بالمهطلدى المهني لا

أثر  تقصيل الحالية د جاءت الدراسةفقك لذ(. ل6113)محاسنة، لصحيح المستقبل بالشكل امهنة ر ختياا

فكير التعلم القائم على المشروع في تنمية مهارات الت استراتيجيةتدريس مادة التربية المهنية باستخدام 

 الناقد لدى طالبات الصف العاشر.

 هدف الدراسة وأسئلتها

تعلم القائم على ال استراتيجيةأثر تدريس مادة التربية المهنية باستخدام  تقصيالدراسة ل هذههدفت 

ستنباط، على االفتراضات، اال عرف)الت المشروع في تنمية مهارات التفكير الناقد التي تتضمن مهارات

 االستنتاج، تقويم الحجج، والتفسير( لدى طالبات الصف العاشر من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

لمهنية في تدريس مادة التربية ا المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجيةما أثر استخدام  السؤال األول:

 ادية؟االعتيمهارة معرفة االفتراضات لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنةا بالطريقة تنمية 
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ة المهنية في تدريس مادة التربي المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجيةما أثر استخدام السؤال الثاني: 

 عتيادية؟االطالبات الصف العاشر األساسي مقارنةا بالطريقة  االستنباط لدىمهارة تنمية 

ة المهنية في تدريس مادة التربي المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجية: ما أثر استخدام السؤال الثالث

 االعتيادية؟مهارة االستنتاج لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنةا بالطريقة تنمية 

ة المهنية في تدريس مادة التربي ع فيالمشرو التعلم القائم على  استراتيجيةما أثر استخدام السؤال الرابع: 

 االعتيادية؟مهارة تقويم الحجج لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنةا بالطريقة تنمية 

ة المهنية تدريس مادة التربي المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجيةما أثر استخدام السؤال الخامس: 

 االعتيادية؟لعاشر األساسي مقارنةا بالطريقة مهارة التفسير لدى طالبات الصف افي تنمية 

ية المهنية تدريس مادة الترب المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجية: ما أثر استخدام السؤال السادس

 مهارات التفكير الناقد ككل لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنةا بالطريقة االعتيادية؟في تنمية 

 فرضيات الدراسة 

 اآلتية:تحاول الدراسة الحالية اختبار صحة الفرضيات 

  عند مستوى  إحصائيةداللة  فرق ذوال يوجد(α=0.05)  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

 والضابطة في االختبار البعدي لمهارة معرفة االفتراضات. 

  عند  إحصائيةداللة  فرق ذوال يوجد( مستوىα=0.05)  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

 والضابطة في االختبار البعدي لمهارة االستنباط. 

  عند  إحصائيةداللة  فرق ذوال يوجد( مستوىα=0.05)  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

 والضابطة في االختبار البعدي لمهارة االستنتاج.
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  مستوىعند  إحصائيةداللة فرق ذو ال يوجد (α=0.05)  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

 والضابطة في االختبار البعدي لمهارة تقويم الحجج. 

  عند  إحصائيةداللة فرق ذو ال يوجد( مستوىα=0.05)  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

 والضابطة في االختبار البعدي لمهارة التفسير.

  عند مستوى  إحصائيةداللة  فرق ذوال يوجد(α=0.05)  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

 والضابطة في االختبار البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد ككل.

 أهمية الدراسة

 التالية:تتمثل أهمية الدراسة الحالية في النقاط 

في  ادامهاستخألية التعلم القائم على المشروع و  استراتيجيةمن المؤمل أن توفر معلومات عن أهمية  .1

 تدريس مادة التربية المهنية للمعلمين والمعلمات.

بما يثير  ،لفت انتباه المعنيين بإعداد المناهج وتطويرها إلى أهمية إثرائها بأنشطة خاصة بالمشروع .6

 .عاة التوقيت الزمني لهاتجاهات اإليجابية لدى الطلبة مع ضرورة مرااالاإلبداع والتفكير وتنمية 

قد تفيد في تدريس الجوانب العملية المختلفة لمادة التربية المهنية والخروج بمنتجات تصنيعية يتم        .3 

 . اوماديا  ااالستفادة منها تعليميا 

اكتشاف على  ال للتعلم القائم على المشروعالمعلمين من خالل تطبيقهم الفعّ  تساعد. من المؤمل أن 3

بداعات ا  قدرات ومهارات وا  الذين اليميلون إلى طرائق وأساليب التدريس الطلبة، خصوصا

 .من المادةفي الجانب العملي  وتحديداااالعتيادية)النظرية( 
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 ومساعدتهم على ،من المؤمل أن تساعد الطلبة على تكوين ميول واتجاهات نحو مهنة المستقبل. 5

 اختيار مسارهم التعليمي.

التعلم  يجيةاسترات.من المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية بدراسة حديثة لتوظيف 6

 المهنية.تدريس مادة التربية  المشروع فيالقائم على 

 حدود الدراسة 

  يلي:هذه الدراسة على ما  تقتصر ا 

طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية المختلطة  البشرية:الحدود 

 للبنات.

مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية المختلطة للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم في الحدود المكانية: 

 لواء الموقر. 

 م. 6119/6161الفصل الثاني للعام الدراسي  الزمانية:الحدود 

ر ( في مادة التربية المهنية للصف العاشتصنيع األلبان)الصغيرة المشاريع  وحدةدود الموضوعية: الح

 األساسي.

 محددات الدراسة 

ة إال سالدراسة بمدى صدق وثبات أداة الدراسة، وال يمكن تعميم نتائج الدرا نتائج هذهتحدد تعميم 

 .المماثلةالدراسة وعلى المجتمعات ه على المجتمع الذي تمت علي
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 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
 عالتعلم القائم على المشرو  استراتيجية

قوم على فكرة ت ها استراتيجيةالتعلم القائم على المشروع بأن استراتيجية (6111عرف أبو الهيجاء )

أتي التعلم أن ي ينبغيو  ،وحاجاتهم من أجل الحياة الطلبةوالتعلم حسب رغبة  ،بالعمل رئيسة هي التعلم

ودور المعلم في هذه الطريقة دور إرشادي وعند  ،مسؤولون عن تعلمهم الطلبة أي ،اواستقالليا  اذاتيا 

 الضرورة.

ت في وحدة تقوم بها الطالبا أنشطة جماعية: االتعلم القائم على المشروع إجرائيا  استراتيجيةف وُتعر  

تحديد بله  طالتخطيثم  اختيار المشروعبتبدأ تمر بمراحل متعددة،  تصنيع األلبان()الصغيرة المشاريع 

 القيام بتنفيذها للحصول على منتجات تصنيعيةمن ثم و  وتوفير المواد واألدوات الالزمة، خطوات العمل

إشراف ب)اللبن الرائب واللبنة والجبنة البيضاء( والقيام بالتقييم لهذه المنتجات والحكم عليها، ويتم ذلك 

 . ل مشغل التربية المهنيةالمناسبة داخ البيئةوتوفير ة وتوجيه من المعلم

 التفكير الناقد 

ها إخضاع ومنطقية يتم في عملية تفكيرية مركبة عقالنية :بأنه النفكير الناقد (6113) زيتون ُيعرف

قامة األدلة والشواهد بموضوعية ،فكرة أو أكثر للتحقيق والتقصي ومن  ،تهاعن مدى صح يوتحر  وجمع وا 

 ينة.على معايير أو قيم مع اثم إصدار حكم بقبولها من عدمه اعتمادا 

على  لتعرفا) اتالطالبكتسبها تبأنه: مجموعة من المهارات التي  اجرائيا اف التفكير الناقد وُيعر  

لطالبات على اقاس من خالل استجابة وت االفتراضات، االستنباط، االستنتاج، تقويم الحجج، والتفسير(

على التحليل الموضوعي لألخبار  نلتساعده ؛فقرة 66االختبار المعّد في الدراسة الحالية والمكون من 

 نطقيةٍ م على التمييز بين الفرضيات والتعليمات بطريقةٍ  اتقادر  نوالمعارف والمعطيات، بحيث يصبح

 لومات.والتحليل والتركيب وتقييم المع. والوصول إلى نتائج وتفسيرات ترتكز على الحقائق وواضحةٍ 
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  :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 األدب النظري :أوًل 

 محورين رئيسيين هما، محور استرتيجية التعلم القائم على المشروع، ويضم يتناول األدب النظري

، اروط اختياره، وشا، وأنواعهاالتعلم القائم على المشروع، وأهدافه استراتيجيةالموضوعات اآلتية: تعريف 

الناقد،  والمحور الثاني، هو التفكير. في تطبيقها لطلبة، ودور المعلم واا، وتحدياتها، ومميزاتهاومراحله

 ومعاييره، ومهاراته. عريف التفكير الناقد، وأهميته، وخصائصه، تويضم 

 التعلم القائم على المشروع األول: استراتيجيةالمحور 

 التعلم القائم على المشروع استراتيجيةمفهوم 

م، والُمرتبطة 1897عام  المشروع إلىالتعلم القائم على  استراتيجيةتعود األفكار األولى حول فكرة 

، والذي أشار فيها John Deweyالنفس المشهور  تعلم بالممارسة( التي نشرها عالمِبمقالٍة عنوانها )ال

ِض ر في البحث حول المناهج الدراسية، وأّن دور  الُمعلم مرتبٌط بالتوجيه، وليس بف الطلبةريِة إلى فكرِة ح

دٍة تساعُد تسعى إلى تطبيِق أفكاٍر تعليميٍة جدي التربويةن هنا بدأت األبحاث وم ه،معينٍة على طالبِ  أفكارٍ 

ن علماء علم القائم على المشروع. واهتم الكثير مِ الت استراتيجيةعلى تطويِر التعلم، وكان ِمن أهّمها فكرة 

النفس في هذا النوع ِمن التعلم، ومن أشهرهم كان عالم النفس التربوي جان بياجيه، والذي نظر  إلى فكرِة 

التعلم القائم على المشروع على أنها ِمن أفضل األفكار التربوية، والتي تهتم بالتركيِز على  استراتيجية

، الطلبةِمن أجزاء المحاضرة، ِمن خالل طرح مجموعٍة ِمن الُمشكالت على  اأساسيا  اجزءا  الطلبةجعِل ا
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لوصوِل إلى دراسيٍة ُتساعُدهم في ا مشاريعٍ  شكلعلى  وِمن ثم تكليفهم بالبحِث عن حلوٍل لها، وصياغتها

 (. 6119 ،والحيلةمرعي ) منهماألهداِف الُمطلوبة 

 الطلبةتشف فيه يك ،التعلم القائم على المشروع بأنها: منهج ديناميكي للتدريس استراتيجيةف عر  تُ و 

العمل في  رمهارات عبالطلبة  وفي نفس الوقت يكتسب ،يات حقيقية في العالم المحيط بهممشاكل وتحد

يمد ، و مشاركة واإليجابية والتعلم النشطالتعلم القائم على المشروع مليء بالف ،مجموعات تعاونية صغيرة

 مقارنةا  بحثبال الطلبةرسخ المعرفة التي حصل عليها ويبمعرفة أعمق بالمواد التي يدرسونها،  الطلبة

 .  Krauss, &(Boss 6117 (عليها بالطرق االعتيادية القائمة على التلقين حصلواالتي  اتبالمعلوم

تحت  أنشطة غير صفية تتم ا:بأنه التعلم القائم على المشروعاستراتيجية ( 6118الناشف ) وعرفت

 ةوهي كغيرها من األنشطة العلمية قد تكون فردي إشراف المعلم، سواء كانت داخل المدرسة أو خارجها،

 نبهان اكما وعرفه اف المجال الوجداني لدى الطلبة. وتحقيق أهد ،؛ من أجل تكامل المشروعأو جماعية

 أما المعلم فدوره يقتصر على اإلشراف والتوجيه ،أسلوب تعليمي فريد محوره المتعلم ا:( بأنه6118)

 (6111وعرفت عمر) كما يقومون بأنشطة ذاتية تحت إشراف المدرس. الطلبةوالمساعدة عند الحاجة، ف

ية العملية وتحت ويتسم بالناح ،أي عمل ميداني يقوم به الفرد :ابأنه التعلم القائم على المشروعاستراتيجية 

 . لمناسبةيتم في البيئة او ويخدم المادة العلمية،  ادفا ويكون ها ،إشراف المعلم

ماعية تقوم أنشطة ج :التعلم القائم على المشروع هي استراتيجيةويتضح من التعريفات السابقة أن 

م تصنيع األلبان( تمر بمراحل متعددة، تبدأ باختيار المشروع ث)الصغيرة بها الطالبات في وحدة المشاريع 

التخطيط له بتحديد خطوات العمل وتوفير المواد واألدوات الالزمة، ومن ثم القيام بتنفيذها للحصول على 
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 ممنتجات تصنيعية )اللبن الرائب واللبنة والجبنة البيضاء( والقيام بالتقييم لهذه المنتجات والحكم عليها، ويت

 المناسبة داخل مشغل التربية المهنية.  وتوفير البيئةذلك بإشراف وتوجيه من المعلمة 

  التعلم القائم على المشروع:  استراتيجيةأهداف 

ي، سعيد والبلوش) لم القائم على المشروع كما ذكرهاالتع ستراتيجيةهناك مجموعة من األهداف ال

 :(6118؛ نبهان، 6119؛ مرعي والحيلة، 6118

 :اباعتماده لطلبةامن دافعية التعلم القائم على المشروع حيث تزيد استراتيجية  زيادة الدافعية 

 .الطلبة أنفسهم وتساؤالتهمعلى رغبات 

  :مسؤولية عن  ثرأكالطلبة التعلم القائم على المشروع تجعل استراتيجية زيادة الستقاللية المعرفية

 عتماد على المعلم كمصدر رئيستعلمهم، وتصقل مهاراتهم في الحصول على المعرفة من دون اال

في  متعلمين او ليصبح متهيئه معرفية؛استقاللية هم على امتالك فتتطور عادات ذهنية تساعد ،لهم

 .كلها مفترات حياته

 :منليا ويات عُ مستالتعلم القائم على المشروع استراتيجية في يمارس الطلبة حيث  زيادة التحصيل 

 تتفسيراو حلول  التوصل إلى من خالل توظيف موجه للحقائق األكاديمية من أجل ،التفكير

صدار أحكام واستنتاجات  .وا 

  :اة الواقعية يالربط بين الحو الربط بين المواد الدراسية المختلفة،  من خاللتفعيل المنحى التكاملي

 .ميةوالمادة األكادي

  :أكثر لطلبةافكرة أوضح عن قدرات  التعلم القائم على المشروعاستراتيجية تعطي تنويع التقويم ،

 . ل فقط، وليس في التحصيالطلبةعن  شامالا  امما تقدمه لهم اختبارات الورقة والقلم، وتقدم تقييما 
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  :أقل.أكبر من الحرية في المشروع وبنسبة قلق  امقدارا  الطلبة يجدحيث تبديد القلق 

  بح يصالصف، فإنه مشروعه أمام  الطلبةعندما يعرض ويحدث ذلك : المــتعلم معلــم لآلخــرين

اء الجديدة ، والصعوبات التي واجهها، واألشيايشرح فكرته، ويبين الخطوات التي مّر به اصغيرا  امعلما 

 زمالئه، وبهذا تزيد ثقته بنفسه، وثقة زمالئه به.التي تعلمها، ويجيب على استفسارات 

 أنواع المشاريع في التدريس 

 المشاريع إلى ثالثة أنواع رئيسة:  (6116، هويديال؛ 6119، مرعي والحيلة؛ 6111)الحريري، صنف 

وهي مشروعات ذات صبغة علمية، وتهدف إلى العمل واإلنتاج  )اإلنشائية(: . المشروعات البنائية1

  .(يفةل)صناعة الزيوت النباتية، وصناعة الصابون، وتربية الحيوانات األ مثل وصناعة األشياء

قدمها فيها من خالل المتعة التي ت الطلبةوهي مشروعات تطبيقية يتعلم  . المشروعات الترفيهية:0 

ا لتخدم د أهدافهد  ح  وزيارات ميدانية، تُ  تكون على شكل رحالت تعليميةالتي و  ،لهم هذه المشروعات

على صناعات اإلنسان القديم، وكيفية واطالعهم إلى المتحف  الطلبةمجال الدراسة، مثل اصطحاب 

 تطورها على مر العصور.

كير لتفعلى ا الطلبةتهدف هذه المشروعات إلى دفع  المشروعات التي تكون في صورة مشكالت:. 3 

ثل م إليجاد حلول لها،المبدع، عن طريق عرض مشكلة عليهم، ودفعهم لمحاولة معرفة مسبباتها 

 المدرسة.ألجل القضاء على الذباب والحشرات في  ؛مشروع تربية الدواجن
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 نيف المشروعات حسب عدد المشاركينتص

للتعلم  خالل نمطينبأنه يمكن تنفيذ المشاريع من ( 6111؛ شاهين، 6115، ويوسف األحمد)أشار 

 بحسب عدد المشاركين، وهما:

  أ. مشروع فردي 

المشاريع بشكل فردي، أي يقوم كل طالب بإعداد مشروع بمفرده  النوع منويكون العمل في هذا 

عن المشاريع األخرى، أو يكون نفس المشروع، ولكن كل طالب يعمل على انفراد مثل قيام كل  امختلفا 

 .داد برنامج على الحاسوب وغيرهاطالب بتحضير الدارة الكهربائية، أو تصميم بناء هندسي، أو إع

  ب. مشروع جماعي

ي اإلعداد من الطلبة ف يتطلب مشاركة مجموعةو  بشكل انفرادي القيام بهوهو المشروع الذي ال يمكن 

 ومن جهة أخرى قد ال يستطيع المعلم متابعة كل مشروع بشكل منفصل؛ .مثل تقديم مسرحية والتنفيذ

مما يقود إلى االعتماد على العمل الجماعي مثل تصميم رسم هندسي ، لعوامل الوقت، وطبيعة المشاريع

 لمدينة سياحية.

 شروط اختيار المشروع 

من مجموعة من الشروط البد  (6119؛ مرعي والحيلة، 6111شاهين، ؛ 6118، الجقندي)ذكر 

 : األخذ بها عند اختيار المشروع

 أن يكون للمشروع المختار قيمة تربوية معينة ذات عالقة باحتياجات المتعلم. ينبغي 
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  عدم توفر لاالهتمام بتوفير المواد الالزمة لتنفيذ المشروع، فكثير من المشاريع المفيدة ال يمكن تنفيذها؛

 ،مالحظة المكان الذي ينفذ فيه المشروع؛ كي ال تضيع الجهود ينبغيالمواد الضرورية، وكذلك 

 . اويذهب الوقت هدرا 

 ئج التي مع قيمة المشروع، فالنتا اصرف في تنفيذ مشروع ما متناسبا أن يكون الوقت الذي يُ  ينبغي

ار الوقت قدأن تبرر لنا م ينبغيلتي نحصل عليها من المشروع وفائدتها في حياة المتعلم، هي ا

 . هالواجب صرفه في تنفيذ

 ال يؤثر أ ينبغيأال يتعارض المشروع المختار مع جدول الدروس المدرسي، أو بعبارة أخرى  ينبغي

 رتباك في تعليم بقية الصفوف.من اختالل النظام، وحدوث اإل افي سير الدروس؛ خوفا 

  التي يحتاجها المعلم لمشروع ما وبعبارة أخرى، يستحسن عدم اختيار مراعاة االقتصاد في أثمان المواد

 المشاريع التي تتطلب المصاريف الباهظة، والتي قد تكلف المعلم والطلبة ما ليس بوسعهم.

 الوقت  عدم تجاوزويستحسن  ،طويالا  ايستغرق وقتا  أال ينبغي، و ايكون المشروع معقدا  أال ينبغي

 أسبوعين على األكثر.كثر من المخصص له أل

 قدة أو ال يتطلب مهارات معو  ،الطلبةقدرات مع  امتناسبا صعباا، وأن يكون يكون المشروع  أال ينبغي

ن يصرف فيها إلى أ يضطر تجعل المعلم وأال. معلومات صعبة ال يستطيع الطلبة أن يحصلوا عليها

رشاده طويالا  اوقتا   .                                                   مع كل طالب لتعليمه وا 
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 التعلم القائم على المشروع استراتيجيةمراحل 

 التعلم القائم على المشروع بعدة مراحل هي: استراتيجيةمر ت

 تيار المشروع: اخأوًل 

مرحلة من مراحل المشروع ويتوقف أن اختيار المشروع هو أهم  Railback ,2002) ( يرى ريل باك     

و للنقاش بين الطلبة حول مشكلة أ امدى نجاح المشروع، وتبدأ هذه الخطوة بإثارة المعلم موضوعا  عليه

  المشروع: أن يكونمراعاة  ينبغيلذلك  نشاط ما. وأصعوبة 

  من حاجات الطلبة وميولهم انابعا. 

  لمستوى الطلبة امناسبا. 

  ٍمتعددة الجوانب وفيرةٍ  يؤدي إلى خبرة. 

 مشروع الفروق الفردية بين الطلبةيراعى عند اختيار ال. 

 عى التنوع في المشروعات المختارةيرا. 

 مكانات العملي  .راعى ظروف الطلبة وا 

  المشروع: تخطيط اثانيً  

بعد اختيار المشروع يقوم الطلبة بإشراف المعلم بوضع مخطط لتنفيذه ويراعى فيه النقاط اآلتية 

 (:6113)عمر،كما ذكرتها 

 تحديد األهداف الخاصة بالمشروع. 

 و الجماعي الالزم لتحقيق األهدافتحديد نوع النشاط الفردي أ. 

 تنفيذ النشاط تحديد الطرق واألساليب المتبعة في. 
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 المدى الزمني لتنفيذ المشروعديد تح. 

 شروع ومتطلبات العمل في كل مرحلةتحديد مراحل تنفيذ الم. 

 ا: تنفيذ المشروعثالثً 

ويقوم أفراد  حيث يتم ترجمة الجانب النظري في ضوء خطة المشروع إلى واقع عملي محسوس،

يل من عالم التفكير والتخوهي المرحلة التي تنتقل بها الخطة والمقترحات  المجموعة بتنفيذ خطة العمل،

ودور المعلم  .ويقوم كل منهم بالمسؤولية المكلف بها حيث يبدأ الطلبة بالحركة والعمل، إلى حيز الوجود،

عهم على يشجتو  ،أثناء التنفيذ ومالحظة الطلبةه التربوي، يالتوجو  ،وتذليل الصعوبات ،نا تهيئة الظروفه

بالتعديل في الموضوع إذا تطلب األمر ذلك  القيامو  لمناقشة بعض الصعوبات، واالجتماع بهمالعمل، 

.(Posner and Applegrath,2008)  

 تقويم المشروع  :ارابعً 

ي شكله ف وعالمشر  تقويميتم بدايته وحتى نهايته. و التقويم عملية مستمرة مع سير المشروع منذ 

كل  من أجل أن يرى ؛أنفسهم في عملية التقويم الجماعييشارك الطلبة وقد  النهائي من خالل المعلم،

من عمل،  ما قاموا به باستعراضفي تقويم المشروع ويقوم الطلبة  .منهم نتاج جهده ضمن جهد المجموعة

عاد ت الفوائد التي عادت عليهم من هذا المشروع. ويمكن بعد عملية التقويم الجماعي أن استخالصو 

إعادة المشروع كله بصورة أفضل، بحيث يعملون على تالفي األخطاء  أو خطوة من خطوات المشروع،

 (.6119السابقة )الشين،
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  المشروعالتعلم القائم على  استراتيجيةفي  لطلبةدور المعلم وا

 استراتيجيةفي الطلبة لى دور المعلم و إ( 6119، مرعي والحيلة ؛6111، طوالبة والصرايرة) أشار

 التعلم القائم على المشروع كاآلتي:

 التعلم القائم على المشروع  استراتيجيةدور المعلم في 

  .القدرة على تحليل حاجات الطلبة التي تعكس اهتمامهم 

 .التخطيط الجيد للفعاليات التي تساعد على تحقيق هذه الحاجات، وحسن تنفيذها 

  الطلبة.تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة، والمحفزة لدوافع التعلم لدى 

مادة  التعلم القائم على المشروع في استراتيجيةأخرى للمعلم عند استخدام  اوتضيف الباحثة أدوارا 

 المهنية:التربية 

 متابعة تنفيذ الطلبة لخطوات المشروع. 

     .تنمية روح الجماعة والتعاون بين الطلبة، من خالل تشجيعهم على العمل الجماعي 

  خرين.                     المطلوب منه وعدم االتكال على األالتحقق من قيام كل طالب بالعمل 

 إال إذا طرأت ظروف تستدعي إعادة  ،وعدم الخروج عنها من التزام الطلبة بخطة المشروع التأكد

ظر في بنود الخطة، حيث يقوم المدرس بمناقشة الموضوع مع الطلبة واالتفاق معهم على الن

 التعديالت الجديدة.

  جراء المشروع في مشغل التربية المهنية.التوفير المواد واألدوات الالزمة  

 توفير متطلبات الصحة والسالمة العامة أثناء القيام بالمشروع. 
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 التعلم القائم على المشروع  استراتيجيةدور الطلبة في 

الطلبة فإن طريقة المشروع تؤكد على الدور الهام للطلبة، فهم محور العملية التعليمية التعلمية، 

فاعل مع جيد للتبشكل إعدادهم  حيث يتمب. له وتنفيذه خطة العمل ووضع المشروع باختيار يقومون

 ة المبدعين. إلعداد الطلب المشروع تقودداع في تنفيذ الحياة، كما أن الثقة بقدرة الطلبة على التميز واإلب

مرعي  ؛6111)الحريري،  التعلم القائم على المشروع، وهي كما يذكرها استراتيجية مميزاتتتعدد 

 (.6118، نبهان ؛6119، والحيلة

  ُء أكان ذلك في المدرسة أو خارجهاود الطلبة على البحث المنظم سواع  ت. 

  ُقدرتهمود الطلبة على التعلم التعاوني الذي يشاركون فيه حسب ع  ت. 

 الفروق الفردية بين الطلبة.  إلظهارالظروف  تتيح 

 الشعور بالمسؤولية والثقة بالنفسحب االستطالع و  لبةتثير في الط . 

  ُوالممارسة وبين الفكر يوالعمل يالنظر اإلطار على الربط بين  طلبةود الع  ت . 

  لقدرة على العمل والنشاط الذاتيا الطلبةتعزز في . 

  نحو األفضل. الطلبةتساعد على تعديل سلوك 

  ُعلى حب التعاون والعمل الجماعي الهادف.   الطلبةود ع  ت 

 ه ونوينفذ المشروع ونيختار  نالذي مفه ،من المعلم محور العملية التعليمية بدالا  تجعل الطلبة

 .حت إشراف المعلمت

 البعض.دراسية مع بعضها المواد ال تساعد في ربط 
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    التحديات التي تواجه استراتيجية التعلم القائم على المشروع

التعلم القائم على المشروع، وهي كما ذكرها  استراتيجيةهناك مجموعة من التحديات التي تواجه 

 (:6115)شبر وجمل وأبو زيد،

 .صعوبة تحقيقها 

  عند استخدام هذه الطريقة. الطلبةقلة المعلومات أو المادة العلمية التي يمكن أن يفهمها 

  ُئمتال، وقد ال يستطيع تحديدها بشكل ياحسنا  اق المعلم في اختيار المشكلة اختيارا وف  قد ال ي 

 .الطلبةومستوى 

  عاليةٍ  بكفاءةٍ  اا مدربا وتتطلب معلما المختلفة تحتاج إلى اإلمكانات  . 

 مكن منها قد ال يت مالئمةٍ  ستلزم إعادة توزيع جدول الدروس، وتنظيم اليوم الدارسي بطريقةٍ ت

 دارء.بعض المُ 

 التفكير الناقد المحور الثاني:

  مفهوم التفكير الناقد

تعدد وتعقدها من جهة، و  مهاراتهلتعدد  ؛ويرجع ذلك اآلراء حول مفهوم التفكير الناقد تعددتلقد 

هاراته ير الناقد ومفطرح المهتمون بالتفك .من جهة أخرى المدارس الفكرية التي تناولت هذا المفهوم

 ومنها ما يلي: ،تعريفات عدة
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تم فيها إخضاع ي ،عملية تفكيرية مركبة عقالنية أو منطقية: لناقد بأنه( التفكير ا6113) ف زيتونعرّ 

قام ،والتقصي للتحقيقفكرة أو أكثر  ومن  ،تهاعن مدى صح ية األدلة والشواهد بموضوعية وتحر وجمع وا 

 .نةعلى معايير أو قيم معي اثم إصدار حكم بقبولها من عدمه اعتمادا 

مهارة التمييز بين الفرضيات والتعميمات، وبين الحقائق واالدعاءات،  :( بأنه6115) فه عزيزكما عرّ 

وبين المعلومات المنقحة وغير المنقحة، وهو بذلك يعني تكوين عادة االمتناع عن إصدار األحكام إال 

 إذا اكتملت األدلة، وعدم إصدار األحكام على أساس من الميل الشخصي او التحيز لوجهة نظر بعينها. 

قدرة و  ،والقضايا كم على الحلول المقترحة للمشكالتالتقييم أو الح Joseph (6118) فهكما عرّ 

لكي  ؛ات المالئمةواتخاذ القرار  واالستقراء للوصول إلى األسباب ،واالستنتاج ،والتقييم ،الفرد على التحليل

 الصحيح.يسلك الطريق 

بحث روح التساؤل وال يغرسالذي  التفكيرالناقد بأنه:  التفكير( 6113) أبو جادو ونوفل فكما عرّ 

كتشاف، هذا إلى جانب أنه يشجع على ممارسة مجموعة من تسليم بالحقائق دون التحري أو االوعدم ال

اإلبداعي، المقارنة الدقيقة، المناقشة، األصالة، التحليل،  مهارات التفكير مثل حل المشكالت، التفكير

حة ومقبولة يدفع األفراد إلى تقديم تعليالت صحي التفكير الناقد كما أن .اتخاذ القرارو التقييم، االستنتاج، 

اذ القرارات اتخو  ،وضبطهر تفكيالعلى مراقبة  االدعاءات الخاطئة، ويساعد ، ويقللضوعات المطروحةللمو 

 ة.  الهام

على  التعرف)الطالبات مجموعة من المهارات التي تكتسبها إجرائياا بأنه: التفكير الناقد  فوُيعرّ 

االفتراضات، االستنباط، االستنتاج، تقويم الحجج، والتفسير( وتقاس من خالل استجابة الطالبات على 
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فقرة؛ لتساعدهن على التحليل الموضوعي لألخبار  66االختبار المعّد في الدراسة الحالية والمكون من 

 منطقيٍة ات والتعليمات بطريقةٍ والمعارف والمعطيات، بحيث يصبحن قادرات على التمييز بين الفرضي

  وواضحٍة. والوصول إلى نتائج وتفسيرات ترتكز على الحقائق والتحليل والتركيب وتقييم المعلومات.

 اآلتية:( إلى أن أهمية التفكير الناقد تتمثل في النقاط 6113) وأشار الشريدة

  ن جديد، وعدم الخوف م ما هو على التعرف على هممع أنفسهم، ويساعد ايجعل الطلبة أكثر صدقا

خاصة بهم، المعتقداتهم  الطلبة ونك  يُ سكما االعتراف بالخطأ؛ ألنهم يمكن أن يتعلموا من أخطائهم، 

 .سيكونون أكثر استقالليةوبذلك  وليس ما يقرره اآلخرون

  مكنهم من فهم وجهات النظر األخرىخرين، ومن ثم يُ تخيل أنفسهم مكان األ علىيساعد الطلبة. 

ن كانت وجهات نظرهم مخالفةخرين بعقلية منفتحة، على االستماع لأل ةالقدر  كما يطور  .حتى وا 

  حديد تأكثر قدرة على عواطفهم، ويجعلهم   منيحسن قدرات الطلبة على استخدام عقولهم بدالا

 .ديهمل تطوير مستويات أفضل من التفكيركما يعمل على  مع عواطفهم، اوربطها منطقيا  أفكارهم

  إلدراك العدالة  اد الفرد معرفيا وفرصة الجريمة؛ ألنه ُيعِ  ل من الجنوح األخالقيللتقلي يعتبر مدخالا

 وغيرها من المفاهيم. واألمن

 يستطيع  الفن، والتاريخ بحيثو األدب، و راسة الكثير من المواد كالمنطق، ُيكسب الطلبة منهجية في د

 .االفرد تقويمها ودراستها موضوعيا 

 :(6117ر الناقد، وهي كما ذكرها )الحالق،وهناك مجموعة من الخصائص للتفكي        

 .إن التفكير الناقد عملية ذهنية تتضمن مهارات عدة 

 كلك يمكن التدرب على مهارات التفكير الناقد الجزئية لتحقيق كفاية التفكير الناقد. 
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 يأخذ التفكير الناقد في االعتبار االحتياجات المجتمعية. 

  على التفكير الموجه أو على النتيجة.يقوم 

 .يرتكز في المقام األول على المعايير المهنية والقواعد األخالقية 

 تطلب االستعانة بعدد من االستراتيجيات التي تعزز من مستوى القدرات التي يتمتع بها الفرد.ي 

 .يجعل صاحبه في حالة التقويم المستمر 

والتي  ،العامة المتفق عليها لدى الباحثين في مجال التفكير الناقد ( المواصفات6116وذكر جميل )

 في الحكم على نوعية التفكير االستداللي أو التقييمي الذي يمارسه الفرد في معالجته للمشكلة اذ أساسا خ  ت  تُ 

ها في ، ينبغي مالحظتها وااللتزام بطلبةبمثابة موجهات لكل من المعلم وال وتعتبرأو الموضوع المطروح، 

 :وتتمثل هذه المواصفات باآلتيتقييم عملية التفكير بشكل عام والتفكير الناقد بشكل خاص، 

  محددة وصريحةالوضوح: ويعني أن تكون العبارة. 

  وموثوقة.الدقة: أي أن تكون العبارة صحيحة 

 نقصان.والتعبير عنه بال زيادة أو  ،التكامل: إيفاء الموضوع حقه من المعالجة 

 طروحة.الم لعبارة بموضوع النقاش أو المشكلةدى العالقة بين السؤال والمداخلة أو االربط: م 

  ُالموضوع.ب المعالجة الفكرية مع تعقيدات المشكلة وتشعب العمق: تناس 

  بالحسبان.االتساع: تأخذ جميع جوانب المشكلة أو الموضوع 

 ةترتبمعنى واضح أو نتيجة مي إلى لمنطق: تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدا 

 معقولة.على حجج 
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 الناقدمهارات التفكير 

خمس مهارات للتفكير  (6113؛ الفتالوي، 6117الجراح وبشارة،العتوم و ؛ 6113عبيد وعفانة،) ذكر

 وهي:الناقد 

 :معرفة الفتراضات .1

المقدمة  المواقفافتراضات متضمنة في على وهي العملية العقلية التي يتعرف من خاللها الفرد 

 متوفرة.عليها في ضوء البيانات أو األدلة الالحكم أو القدرة التي تتعلق بفحص الحوادث أو الوقائع و ، إليه

  .التفسير:0

 ابة منطقيا هل هي مرت ،هي العملية العقلية التي يحكم من خاللها الفرد على االستنتاجات المقترحة

استخالص نتيجة معينة  أو .فرض أن هذه المعلومات صحيحةعلى  ،مع المعلومات المقدمة إليه أم ال

 في ضوء الوقائع أو الحوادث المشاهدة التي يقبلها العقل اإلنساني.

 الحجج:.تقويم 3

ناءا على ب ،هي العملية العقلية التي يميز من خاللها الفرد بين الحجج القوية والحجج الضعيفة

 أو القدرة على التمييز بين مواطن القوة والضعف في الحكم على .أهميتها وصلتها باألسئلة المقدمة إليه

 .قعة معينة في ضوء األدلة المتاحةقضية أو وا

 .الستنباط:4

أو  ،ما بناءا على وجود مقدمتين منطقيتين عقلية التي يصل فيها الفرد إلى نتيجةٍ  هي عملية

بحيث يتم الحكم على مدى ارتباط نتيجة ما مشتقة من تلك  ،العالقات بين الوقائع المعطاة استخالص

 .الوقائع المعطاة أو الموقف منها أم ال، بغض النظر عن صحة احقيقيا  االوقائع ارتباطا 
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  الستنتاج:. 5

هو العملية العقلية التي يتوصل من خاللها الفرد إلى استنتاجات معينة بدرجات متفاوتة من الدقة 

وتتمثل بالقدرة على التمييز بين درجات احتمال صحة أو خطأ ، وبيانات مقدمة إليهبناءا على حقائق 

 لدرجة ارتباطها بوقائع معينة معطاة. انتيجة ما، تبعا 
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 الدراسات السابقة ذات الصلة ثانيا:

 .ختلفةمالتعلم القائم على المشروع في متغيرات  استراتيجيةالمحور األول: الدراسات التي تناولت أثر 

ارة حل تنمية مه فيالويب  أثر التعلم بالمشاريع القائم على لمعرفة (6111)هدفت دراسة الصيعري 

لدى طالبات الصف الثاني الثانوي. استخدمت الدراسة  اآلليالحاسب  المشكالت وزيادة التحصيل في مادة

 ابق اختبارا التجريبية، وطُ تمثل المجموعة  ( طالبة61المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

داللة  وذ قالنتائج إلى وجود فر  أشارت. و يلتحصوالالمشكالت،  لمهارة حل ا لنفس المجموعةبعديا و  ايا قبل

ار في اختبار مهارة حل المشكالت وفي االختب التطبيق البعدي لنفس مجموعة التعلم لمصلحة إحصائية

 .بالمشاريع القائم على الويبلتعلم ُتعزى ل اآلليالتحصيلي في مادة الحاسب 

ية مهارات تنم فيالتعلم القائم على المشروع  استراتيجيةتقصي أثر ( ل6115) دراسة العليهدفت و 

الدراسي واالتجاهات نحو العلوم للمتعلمات بالصف الثالث المتوسطة لمنطقة  والتحصيلالتفكير اإلبداعي 

ت قصدياا من المتوسطة الثانية بحقل، ووزعت عشوائياا ( طالبة اختير 63وتكونت عينة الدراسة من ). تبوك

 الطريقة االعتيادية،بست ُدرِ وضابطة  القائم على المشروع التعلم استراتيجيةست بلمجموعتين: تجريبية ُدرِ 

اختبار و  )ب( للتفكير اإلبداعيوات اآلتية: اختبار تورانس الشكلولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار األد

عند  اأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا  مقياس لالتجاهات نحو العلوم.و التحصيل الدراسي 

 (α=0.05  ألداء الطالبات باختبار التفكير اإلبداعي بالدرجة الكلية ومهاراته الفرعية )(مرونة، لطالقةا، 

ألداء الطالبات  (  α=0.05)  ا عندإحصائيا دالة  كما أظهرت النتائج وجود فروق ،(والتفاصيل ،األصالة

 جميعها ىداء الطالبات على مقياس االتجاهات نحو العلوم بأبعاده المختلفة تعز ألو  بالتحصيل الدراسي

 ع.المشرو القائم على  التعلم ستراتيجيةال
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 ثرهأو المتعددة الذكاءات نظريةو التعلم بالمشروع( لمعرفة فعالية 6117دراسة حياصات )وهدفت 

وقد األساسية في األردن.  المرحلة يذالعلمي والمهارات الحياتية لتالملذكاء ا راتقد بعضفي تنمية 

( طالب وطالبة من الصف الثالث األساسي تم اختيارهم بطريقة قصدية، 33من ) الدراسةتكونت عينة 

مدرسة أخرى وصف أخر في  ،( طالب وطالبة66حيث تم اختيار صف للمجموعة التجريبية تكون من )

. تم استخدام المنهج التجريبي ذو التصميم شبه ( طالب وطالبة66ة تكون من )للمجموعة الضابط

ترح والقائم البرنامج المق يث تعرضت المجموعة األولى لمعالجة تجريبية للتحقق من فعاليةالتجريبي، ح

العلمي  في تنمية قدرات الذكاء اهالمتعددة، وقياس أثر  على التعلم المبني على المشروع ونظرية الذكاءات

 باراخت إعدادتم و االعتيادية. الطريقة  رست باستخدامومجموعة أخرى ضابطة دُ  ،والمهارات الحياتية

ائج الدراسة وجود أظهرت نتقبلياا وبعدياا. و ُطبقتا و مهارات الحياتية للوبطاقة تقدير  ذكاء العلمي المصورلل

 الطلبةأداء و ، والطالبات في اختبار الذكاء العلمي الطلبةألداء  (α=0.05)ا عند فروق دالة إحصائيا 

 . ةالذكاءات المتعدد نظريةو وعربالمشللتعلم عزى تُ مهارات الحياتية ال بطاقة تقديرفي  والطالبات

دام ستخاعلوم األرض والبيئة ب سيستقصاء أثر تدر اإلى دراسة هدفت  (6117عوض ) وأجرت

رهن البصري وتفكي العلمي المشروع في تحصيل طالبات األول الثانوي التعلم القائم على استراتيجية

( طالبة من طالبات الصف األول ثانوي 59المقصودة من ) دراسةال المكاني في األردن، تكونت عينة

؛ موعتينا إلى مجمن كل مدرسة، وتم توزيعهما عشوائيا  صديةق ، وتم إختيار شعبةمدرستينالعلمي في 

ولتحقيق أهداف  ( طالبة.31تكونت من ) تجريبيةومجموعة  ( طالبة69مجموعة ضابطة تكونت من )

أظهرت نتائج و  .واختبار التفكير البصري األدوات اآلتية: اختبار التحصيل الدراسي اسُتخِدمتالدراسة 
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ألداء الطالبات و باالختبار التحصيلي ألداء الطالبات  (α=0.05)ا عند الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا 

 التعلم القائم على المشروع. ستراتيجيةال عزىتُ  البصريباختبار التفكير 

ع في مشرو التعلم القائم على ال استراتيجيةالمحور الثاني: الدراسات التي تناولت أثر 

 مهارات التفكير الناقد.

 أثر استخدام طريقة المشروع في تحصيل طلبة الصف الثاني ( لتعُرف6111هدفت دراسة يونس )

في معهد إعداد المعلمين في مادة األحياء وتنمية مهارات تفكيرهم الناقد. تم استخدام المنهج شبه التجريبي، 

( 63في شعبتين، إحداهما تجريبية وعددها ) امن الذكور موزعين عشوائيا  ا( طالبا 36وبلغت عينة الدراسة )

دت الخطط الخاصة بكل ُأعِ  ولتحقيق أهداف الدراسة، .ا( طالبا 63، واألخرى ضابطة وعددها )اطالبا 

تكون في  (من نوع الفقرات )موضوعية ومقالية اتحصيليا  اطريقة، وتكونت الدراسة من أداتين، وهما اختبارا 

مهارات التفكير الناقد تكون من خمس ل ااختبارا و  ،( فقرة وفق مستويات بلوم65من )صيغته النهائية 

ضيات الدراسة . وإلختبار فر االستنتاج(و االستنباط،  )معرفة االفتراضات، التفسير، تقويم الحجج، مهارات

 اإحصائيا  داالا  اوجود فرقا  حصائي. وقد أظهرت نتائج الدراسةتم استخدام اإلختبار التائي في التحليل اإل

، وكانت المجموعة التجريبية لمصلحةفي تحصيل الطلبة وتنمية مهارات التفكير الناقد  (α=0.05)عند 

 (.أفضل مهارة هي )معرفة االفتراضات( وأقلها )تقويم الحجج

التحقق من فعالية طريقة التعلم المبني على إلى  (Msallam,2015هدفت دراسة مسلم )كما 

زية التابع لكلية نجليزي لدى طالبات قسم اللغة اإلاإلنجلي المشروع في تحسين مهارات التذوق الناقد للشعر

 –بليالمجموعة الواحدة مع تطبيق ق المنهج التجريبي ذيوتم استخدام التربية في جامعة األزهر في غزة. 
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 ( طالبة تم اختيارهن بطريقةٍ 31وذلك لمناسبته موضوع الدراسة. تكونت عينة الدراسة من من )؛ بعدي

ة التعلم طريق خدمتاستُ ( طالبة من قسم اللغة االنجليزية )المستوى الثالث(، حيث 131)من بين  قصديةٍ 

المبني على المشروع لتحسين مهارات التذوق الناقد للشعر اإلنجليزي. وتمثلت أداة الدراسة بإعداد اختبار 

ختبار التائي م االتم استخداكما و لقياس مهارات التذوق الناقد األربعة )القراءة، التفسير، التحليل، التقويم(. 

عند  اإحصائيا  الا دا اختبار فرضيات الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فرقا ال في التحليل اإلحصائي

(α=0.05 )يزي يعود نجلالفي مهارات التذوق الناقد للشعر االبعدي  عينة الدراسة في االختبارأداء  في

 إلى طريقة التعلم المبني على المشروع.

( إلى التعرف على نموذج مقترح بالمشروعات قائم على التعلم 6116دراسة العتيبي ) وهدفت

الذات لدى  وفاعلية في تنمية مهارات التفكير الناقدالتشاركي باستخدام شبكات التواصل االجتماعي 

راسة ة الدوتم استخدم المنهج شبه التجريبي، وتكونت عين طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

( طالبة من طالبات تخصص معلمة صفوف أولية بجامعة 76التي تم اختيارها بالطريقة العشوائية من )

( طالبة المجموعة التجريبية التي تم تدريسها بمقرر التعلم 39حيث مثلت ) األميرة نورة بنت عبد الرحمن،

عة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة ( طالبة المجمو 37ومثلت ) بالمشروعات باستخدام النموذج المقترح،

وتمثلت أدوات الدراسة باختبار التفكير الناقد لواطسون وجليسر ومقياس فاعلية  االعتيادية في التدريس.

( α=0.05)عند  دالة احصائيااق و وتوصلت الدراسة إلى وجود فر  على عينة الدراسة. اوبعديا  االذات قبليا 

الذات  ليةومقياس فاع ،في اختبار التفكير الناقد التجريبية والضابطةالمجموعة متوسطي درجات  بين

 .المجموعة التجريبية لمصلحة
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 يفالتعلم القائم على المشروع  استراتيجيةدراسة هدفت لتقصي أثر ( Craig,2017) وأجرى كريغ 

لحادي عشر الصف اتنمية مهارات التفكير الناقد في وحدة تاريخ الواليات المتحدة األمريكية على طلبة 

( 31في  مدرسة والية كارولينا الجنوبية. وقد استخدم المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

إناث(،  11ذكور، 8)( طالب وطالبة 18وزعت على مجموعتين تجريبية وعددهم ) ،طالب وطالبة

اختبار  التالية:دراسة إناث(، واستخدم أدوات ال 11ذكور،3)( طالب وطالبة 13وضابطة وعددهم )

وأظهرت . (CLZالختبار التفكير الناقد )  z( ومستوى كورنيلCCTSTكاليفورنيا لمهارات التفكير النقدي )

والبعدي لمهارات  ما بين القياس القبلي (α=0.05)عند  فرق ذو داللة إحصائيةنتائج الدراسة وجود 

 .التفكير الناقد

على أثر التدريس المستند على المشروع في مقرر الدراسات  لتعُرفل( بدراسة 6117وقام المطلق )

االجتماعية والوطنية على تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي بمدينة الرياض. 

وزعت  ،ا( طالبا 36وتكونت عينة الدراسة من ) التجريبي،ذو التصميم شبه  وقد استخدم المنهج التجريبي

واستخدم أدوات الدراسة . ا( طالبا 16ا، وضابطة وعددهم )( طالبا 16جريبية وعددهم )على مجموعتين ت

التالية: اختبار مهارات التفكير الناقد الذي أعده واطسون وجليسر )معرفة االفتراضات، والتفسير، وتقويم 

 (α=0.05)عند  فرق ذو داللة إحصائية. وقد أظهرت النتائج وجود (المناقشات، واالستنباط واالستنتاج

بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة باالختبار البعدي في تنمية كل مهارات التفكير 

 المجموعة التجريبية. لمصلحةالناقد لدى طالب الصف األول الثانوي 

 التعلم القائم على المشروعات في استراتيجيةتُعرف على فاعلية ل( ل6118وهدفت دراسة المطوع )

استخدم و تنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة، 
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عينة الدراسة ت كون، وتالمنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي على مجموعتين ضابطة وتجريبية

( 36) نوزعت على مجموعتين تجريبية وعدده ،وسط( طالبة من طالبات الصف الثاني المت63من )

 اليا تحصي ااختبارا  دّ عِ ولقياس األداء البعدي لمجموعات الدراسة أُ  ة.( طالب31) ن، وضابطة وعددهةطالب

للتفكير الناقد، وقد أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في الدرجة الكلية  اختبارااو 

تفوقت المجموعة التجريبية على الضابطة كذلك في الدرجة الكلية الختبار ما ، كلالختبار التحصيلي

 مهارات التفكير الناقد.

 التعقيب على الدراسات السابقة

 كاآلتي:من خالل مراجعة الدراسات السابقة هناك مجموعة من المالحظات 

  من حيث الهدف

تشابهت الدراسة الحالية في هدفها وهو معرفة أثر استخدام التعلم القائم على المشاريع في تنمية 

كريغ ودراسة  ،(6116دراسة العتيبي )و  (،Msallam,2015مسلم )دراسة التفكير الناقد مع 

(Craig,2017)  ،( 6117ودراسة المطلق.) ( 6111واختلفت مع دراسة يونس)  ودراسة المطوع

تنمية و معرفة أثر استخدام التعلم القائم على المشاريع في التحصيل إلى  هدفتا مهكل من بأن (6118)

أثر التعلم  لمعرفة هدفت ( التي6111كما اختلفت مع دراسة الصعيري) .االتفكير الناقد معا  مهارات

. اآللي الحاسب تنمية مهارة حل المشكالت وزيادة التحصيل في مادة فيالويب  بالمشاريع القائم على

نمية التعلم القائم على المشروع في ت استراتيجيةتقصي أثر لهدفت  التي (6115واختلفت كذلك مع العلي)

ات حياص. كما واختلفت مع مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل الدراسي واالتجاهات نحو العلوم

بعض  نميةت في ثرهوأالذكاءات المتعددة  نظريةو التعلم بالمشروعمعرفة فعالية ل هدفت ( والتي6117)
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 (6117عوض ). كذلك اختلفت مع األساسية حلةرالم لطالب الحياتية والمهارات العلمي لذكاءا راتقد

لقائم على طريقة التعلم ا استراتيجيةستخدام ااألرض والبيئة بعلوم  سيستقصاء أثر تدر اهدفت إلى  التي

 .وتفكيرهن البصري المكاني العلمي المشروع في تحصيل طالبات األول الثانوي

 من حيث المنهج المستخدم 

 لتجريبي لعينةاذو التصميم شبه  التجريبي المنهجتشابهت الدراسة الحالية في المنهج المستخدم وهو 

(، 6117) حياصاتو ، (6116) العتيبيو (، 6115) العليو ، (6111تجريبية وضابطة مع دراسة يونس )

(. واختلفت مع دراسة 6118(، والمطوع )6117المطلق )و  ،(Craig,2017)كريغ و (، 6117) عوضو 

بمجموعة واحدة دون وجود في أنهما دراستان تجريبيتان ( Msallam,2015مسلم )( وال6111ري)الصعي

 مجموعة ضابطة.

 من حيث أداة الدراسة 

( ببناء اختبار للتفكير 6118( ودراسة المطوع )6111دراسة يونس ) مع الحالية الدراسةتشابهت 

الحالية الدراسة اختلفت و  مع اختبار التفكير الناقد. اتحصيليا  اواختلفت معهما بأنهما استخدمتا اختبارا  ،الناقد

 اختبار واطسونحيث اسُتخدم في كل منهما  (6117( ودراسة المطلق )6116دراسة العتيبي ) مع

التي  (Msallam,2015مسلم )مع دراسة ال الدراسة الحالية اختلفتكما و  وجليسر للتفكير الناقد.

كما   .التقويم(و )القراءة، التفسير، التحليل، وهي لقياس مهارات التذوق الناقد األربعة  ااختبارا  استخدمت

استخدمت اختبار كاليفورنيا لمهارات  التيو  (Craig,2017)دراسة كريغمع اختلفت الدراسة الحالية 

مع دراسة  كذلك واختلفت (.CLZالختبار التفكير الناقد )  zومستوى كورنيل، (CCTST) قداالتفكير الن
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استخدمت اختباراا لحل المشكالت واختباراا تحصيلياا. واختلفت مع دراسة  التي( 6111) الصعيري

دراسي اختبار التحصيل الو  )ب( للتفكير اإلبداعياختبار تورانس الشكل التي استخدمت( 6115العلي)

استخدمت التي ( 6117مع حياصات )الدراسة الحالية . كذلك اختلفت مقياس لالتجاهات نحو العلومو 

عوض مع ة دراسال . باإلضافة الختالفمهارات الحياتيةللذكاء العلمي المصور وبطاقة تقدير لل اختباراا

 واختباراا للتفكير البصري. الدراسي للتحصيل ااختبارا ي استخدمت الت( 6117)

 من حيث العينة

 دراسةمع جميع العينات في  األساسي عينة الدراسة الحالية وهي طالبات الصف العاشر اختلفت

 العتيبيو  (،Msallam,2015مسلم )الو (، 6115العلي )و ، (6111)يونس و (، 6111الصعيري )

(، 6117المطلق )و  ،Craig,2017)كريغ )و  (،6117عوض)و (، 6117) حياصاتو ، (6116)

ية مع جميع المراحل الدراسالدراسة الحالية  في( حيث اختلفت المرحلة الدراسية للطلبة 6118والمطوع )

 الدراسات األخرى. في 

من الدراسات السابقة في إعداد األدب النظري، وفي اختيار عينة الدراسة،  الدراسة الحاليةواستفادت 

 الدراسة، وتفسير النتائج ومناقشتها. وبناء أداةومنهجية البحث المستخدم، 

لى معرفة إيلة التي هدفت وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من الدراسات القل

دن، وعلى التفكير الناقد في األر مهارات لم القائم على المشروع في تنمية التع استراتيجيةأثر استخدام 

طالبات الصف العاشر األساسي، وفي مادة التربية المهنية. كما وتميزت باستخدامها لنوع المشاريع 

 .اءالرائب واللبنة والجبنة البيض نتاج اللبنإ استهدفتاإلنشائية والتصنيعية التطبيقية التي 
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  :الثالثصل الف
 الطريقة واإلجراءات

ومجتمعها وعينتها، وأداة الدراسة وكيفية  ةالدراس في للمنهج المستخدم وصفاا الفصل هذا يتضمَّن

 في تحليل استخدمت التي حصائيةاإل المعالجات وصف إلى إضافة ،بنائها ومؤشرات الصدق والثبات لها

 .اجراءات الدراسة ، وتوضيحبيانات الدراسة

 الدراسةمنهج 

التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي، وهو تصميم المجموعات القائم على  المنهجالدراسة  استخدمت

ثر بعدي( على المجموعتين؛ للكشف عن أ –ضابطة( وتطبيق اختبارين )قبلي  –مجموعتين )تجريبية 

وقد  التعلم القائم على المشروع( في المتغير التابع )مهارات التفكير الناقد(. استراتيجيةالمتغير المستقل )

في مادة  لبان(األ تصنيع) الصغيرةالمشاريع ست المجموعة التجريبية وحدة ُطبقت هذه الدراسة بحيث ُدرِ 

 ابطةالتعلم القائم على المشروع، أما المجموعة الض استراتيجيةة المهنية للصف العاشر باستخدام التربي

 ست نفس الوحدة باستخدام الطريقة االعتيادية.  فُدرِ 

 مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في لواء 

احصائيات مديرية التربية والتعليم ( طالبة )875عددهن )والبالغ  6119/6161ي الموقر للعام الدراس

 .(في لواء الموقر
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 الدراسة    عينة 

ة رجم الشامي الغربي الثانويمدرسة  فيطالبات الصف العاشر األساسي الدراسة من  عينةتكونت 

استخدام  وتم .لعمل الباحثة كمعلمة فيها وقربها وتعاون اإلدارةوذلك  من لواء الموقر المختلطة للبنات

العاشر ف شعب الصجراء القرعة بين امن خالل في فرز الشعب وتوزيعها، البسيطة  الطريقة العشوائية

الطريقة االعتيادية  ست باستخدامرِ حيث مثلت الشعبة )ب( المجموعة الضابطة التي دُ ، ، ب، ج(أ)

التعلم  يجيةاسترات ست باستخدامرِ )ج( المجموعة التجريبية التي دُ  ومثلت الشعبة( طالبة، 31) منوتكونت 

. ( طالبة61وبذلك يكون العدد الكلي لعينة الدراسة ) طالبة. (31القائم على المشروع وتكونت من )

 ( يوضح ذلك:1) والجدول

 (1جدول )ال
 توزيع عينة الدراسة

 

 (التفكير الناقد )اختبار أداة الدراسة

 :التفكير الناقد( وفق الخطوات اآلتية )اختبار الدراسةتم إعداد أداة 

 بناء الختبار .أ
عداد اختبار التفكير الناقد: الخطواتتم اتباع   اآلتية في بناء وا 

والشعبة الصف المجموعة  طريقة التدريس العدد 

 الطريقة االعتيادية 31 العاشر ب الضابطة

التعلم القائم على المشروع استراتيجية 31 العاشر ج التجريبية  
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  الدراسيةتحديد المادة: 

حدة و من كتاب التربية المهنية للصف العاشر األساسي وهي الرابعة تم اختيار الوحدة الدراسية 

رية وتصنيع الحرا )المعامالتالتالية  الموضوعاتوالتي تتكون من  ،)تصنيع األلبان( المشاريع الصغيرة

ء، الجبنة البيضا ، تصنيعالحسي للبنةالتقييم الحسي للبن الرائب، تصنيع اللبنة، التقييم  اللبن الرائب،

 .(التقييم الحسي للجبنة البيضاء

  الختبارتحديد الهدف من: 

علم القائم على الت استراتيجيةدريس مادة التربية المهنية باستخدام ت يهدف االختبار إلى معرفة أثر

ى قياس ار علتبخ. واشتمل االالمشروع في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر

 التفسير(الستنباط، االستنتاج، تقويم الحجج، و اعلى االفتراضات،  )التعرفاآلتية: مهارات التفكير الناقد 

 ومهارات التفكير الناقد ككل.

  تصنيع األلبان()الصغيرة وحدة المشاريع تحليل محتوى  

ديد تصنيع األلبان( وتح) الصغيرةالمشاريع يهدف إلى التعرف على النتاجات الخاصة في وحدة 

بناء  تساعد فيالواردة التي واألنشطة والمصطلحات والحقائق والمهارات والقيم واالتجاهات المفاهيم 

 (.(6ملحق)الاالختبار)

 :الصورة األولية لالختبار 

ونس ي كل من عديد من االختبارات التي تقيس مهارات التفكير الناقد كدراسةالتم االطالع على 

(6111)، (Msallam,2015،)  ودراسة المطوع  ،(6117ودراسة المطلق ) ،(6116دراسة العتيبي )و
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من نوع  فقرة( 66) تكون االختبار في صورته األولية منلصياغة مفردات االختبار. و  (؛ وذلك6118)

التعرف ) خمس أسئلة على كل مهارة من مهارات التفكير الناقد التاليةتكون من  حيث، من متعدداالختيار 

 ((3ملحق)) االستنتاج.االفتراضات، االستنباط، تقويم الحجج، والتفسير( وستة أسئلة على مهارة على 

 كتابة تعليمات الختبار: 

لبيانات ختبار، وكتابة التعريف الطالبات بالهدف من اال ؛تم صياغة التعليمات الخاصة باالختبار

، مخصصةاإلجابة على الورقة ال ولتحديد، المثال التوضيحي قبل اإلجابة وتوجيههن الى قراءةالشخصية، 

 االختبار.والتنبيه إلى مدة ، أي سؤال من دون إجابة كُيتر   وأال

 ب. صدق الختبار:

 تم التحقق من صدق االختبار بطريقتين هما:

 المحكمين( صدق)الظاهري أوًل: الصدق   

رق طتم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في  بعد إعداد االختبار بصورته األولية

لتدريس من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية، ومجموعة من مشرفي ومعلمي التربية اأساليب و 

 الختبار لمهارات التفكير الناقدفقرات ا مالئمةب منهم إبداء رأيهم في مدى لِ وطُ  ،((3)الملحق) المهنية

 وتحديد ،باراالخت ومدى وضوح تعليماتاالختبار، الصياغة اللغوية ألسئلة  والتأكد من لموضوع الدراسة،و 

 و تعديل أو إضافةأحذف أي  ، واجراءطالبات الصف العاشر لمستوى االختبار مستوى مدى مناسبة

جراء بعض التعديالت ومن أبرزها ضرورة وضع تعريفات مبسطة ا المحكمين تمعلى آراء  . وبناءا الزمة

اجرائية لمهارات التفكير الناقد ودعمها بأمثلة توضيحية قبل بدء األسئلة، كما تم التدقيق اللغوي لبعض و 
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ار يتمتع ، وأصبح االختبحظاتهمتم تعديل االختبار بناء على مال ،المفردات. وبعد األخذ بآراء المحكمين

 من الصدق الظاهري.  مناسبة بدرجة

 صدق التساق الداخلي ثانًيا:

( 31على عينة استطالعية مكونة من ) ه، تم تطبيقللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار

تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة و  .الصف العاشر من خارج عينة الدراسة من طالبات طالبة

 يوضح ذلك: (6)ختبار، والجدول المن فقرات االختبار والدرجة الكلية ل

 (0) الجدول
 معامالت الرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات اختبار التفكير الناقد والدرجة الكلية 

 معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة
1 0.59 13 0.55 
6 0.46 15 0.47 
3 0.67 16 0.53 
3 0.62 17 0.39 
5 0.44 18 0.59 
6 0.66 19 0.41 
7 0.42 61 0.40 
8 0.31 61 0.83 
9 0.56 66 0.67 
11 0.63 63 0.37 
11 0.60 63 0.62 
16 0.67 65 0.39 
13 0.47 66 0.58 
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( وهي 1.83-1.31الفقرات بالدرجة الكلية تراوحت بين )ارتباط  ( أن قيم معامالت6يبين الجدول)

كون ي ا يشير إلى صدق االختبار وقابليته للتطبيق على عينة الدراسة، وبذلكما، مقيم مقبولة احصائيا 

 اختبار التفكير الناقد يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق.

 حساب ثبات الختبار. ج.

طالبات طالبة من  (31)للتحقق من ثبات االختبار، تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من 

، وتم حساب معامالت الثبات لكل مهارة من مهارات التفكير الناقد خارج عينة الدراسةالصف العاشر 

 يوضح ذلك. (3)والجدول . (KR20) 61ونريشاردس-كيودر معادلةعن طريق استخدام ككل  لالختبارو 

 (3الجدول )
 ختبار ككلالثبات لمهارات التفكير الناقد واإلمعامالت 

 معامل الثبات اختبار التفكير الناقد مهارات

 1.86 معرفة االفتراضات
 1.81 التفسير

 1.93 تقديم الحجج
 1.79 االستنباط
 1.93 االستنتاج

 1.96 االختبار الكلي 

مما يدل على ثبات مقبول لالختبار،  (،1.96)( أن معامل ثبات االختبار الكلي هو3)الجدول  يبين

( وهي معامالت ثبات مقبولة، 1.93 –1.79كما ترواحت معامالت الثبات لمهارات التفكير الناقد بين )

 بدرجة جيدة من الثبات، وقابليته للتطبيق على عينة الدراسة. ومهاراتها يعكس تمتع االختبار مم
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 د.معامالت الصعوبة والتمييز لالختبار 

    :معامل الصعوبة 

الذين أجابوا عن الطلبة عبارة عن النسبة المئوية من  ( معامل الصعوبة بأنه6111عرف عودة)

زاد أو ارتفع معامل السهولة وقل معامل  للفقرةكلما زاد عدد اإلجابات الصحيحة و  .السؤال إجابة صحيحة

 وُيحسب معامل الصعوبة بالمعادلة التالية: ،الصعوبة

 .الكلي(لبة عدد الط÷ لفقرة ل اإلجابات الصحيحة )عددمعامل الصعوبة= 

      معامل التمييز     

لطلبة نيا، أو بين اليا والدُ قدرة السؤال على التمييز بين المجموعتين العُ  :معامل التمييز بأنهرف ُيع  

ويتم حسابه وفق ( 6116)مراد وسليمان، المتوسط والمتفوقين تحصيلياا دونذوي المستوى المتوسط و 

 المعادلة اآلتية:

 لفئتين(دى اإحفي  الطلبة )عدد ÷الدنيا( اإلجابات الصحية في الفئة  عدد-العليااإلجابات الصحيحة في الفئة  )عدد= معامل التمييز 

  راحساب معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار من خالل تطبيق االختبوقد تم 

 :( يوضح ذلك3ى العينة االستطالعية والجدول )عل
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 (4الجدول)

 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار

معامل  رقم الفقرة
 الصعوبة

معامل  رقم الفقرة معامل التمييز
 الصعوبة

التمييزمعامل   

1 0.63 0.52 13 0.50 0.81 
6 0.47 0.55 15 0.50 0.65 
3 0.40 0.44 16 0.40 0.68 
3 0.37 0.66 17 0.40 0.66 
5 0.57 0.55 18 0.37 0.32 
6 0.30 0.52 19 0.47 0.85 
7 0.40 0.47 61 0.43 0.68 
8 0.37 0.66 61 0.40 0.68 
9 0.37 0.67 66 0.60 0.85 
11 0.43 0.83 63 0.43 0.58 
11 0.57 0.72 63 0.40 0.67 
16 0.50 0.84 65 0.63 0.85 
13 0.60 0.81 66 0.43 0.74 

 
لفقرات اختبار مهارات التفكير الناقد تراوحت بين  ( أن معامالت الصعوبة3) من الجدول يتبين

(، وبعد النظر 1.85-1.36أما معامالت التمييز فقد تراوحت بين) وهي جيدة ومقبولة. (1.63 –1.31)

 بالفقرات التي تحقق اإلحصائيات المتبعة في هذه الدراسة وهي اإلحصائيات المقترحة من 

فأكثر(  1.31( ومعامل تمييزها ) 1.81 – 1.31(. أي فقرة معامل صعوبتها بين)6111قبل )عودة، 

 لناقد.اا. وبذلك تم قبول جميع فقرات اختبار مهارات التفكير تعتبر مقبولة ويمكن االحتفاظ به
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 هـ . زمن الختبار

تم حساب الزمن الالزم لالختبار من خالل رصد الزمن الذي استغرقته الطالبة األولى لإلجابة عن       

من، وِجد  أنه للز  المتوسط الحسابيخر طالبة في اإلجابة، وبعد حساب أاالختبار، والزمن الذي استغرقته 

 .ا( دقيقة. أي ما يعادل حصة دراسية تقريبا 37)

 الصورة النهائية لالختبار •

من فقرة( 66من ) النهائيةفي صورته بعد التأكد من صدق االختبار وثباته، أصبح االختبار مكون 

على  ارا وصف ُأعطيت الطالبة درجة واحدة على اإلجابة الصحيحة لكل فقرة،أسئلة االختيار من متعدد. و 

 ((.3)الملحق)( 66 –ككل من )صفر  لالختباراإلجابة الخطأ، وبذلك يكون مدى العالمات 

 تكافؤ مجموعتي الدراسة

لعينتين مستقلتين لمعرفة  (t-test)واالنحرافات المعيارية واختبار المتوسطات الحسابيةتم حساب 

ي ف بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار حصائيةالداللة اإل

 ( يوضح ذلك:5كل مهارة من مهارات اختبار التفكير الناقد واالختبار الكلي والجدول )
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 (5الجدول )
ار التطبيق القبلي لالختبلدللة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في   (t)اختبار نتائج 

 في كل مهارة من المهارات التي يقيسها الختبار
المتوسط  العدد المجموعة المهارة

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الدللة

معرفة 
 االفتراضات

 0.74 0.33 1.16 3.20 30 التجريبية
 1.18 3.30 30 الضابطة

 0.55 0.60 1.12 3.10 30 التجريبية التفسير
 1.01 3.27 30 الضابطة

 0.43 0.80 1.19 3.60 30 التجريبية تقديم الحجج
 1.37 3.33 30 الضابطة

 0.61 0.52 1.25 2.87 30 التجريبية االستنباط
 1.25 3.03 30 الضابطة

 0.40 0.84 1.25 3.57 30 التجريبية االستنتاج
 1.21 3.30 30 الضابطة

الكليةاألداة   0.90 0.12 3.15 16.33 30 التجريبية 
 3.02 16.23 30 الضابطة

 

لجميع مهارات التفكير الناقد، مما ( α = 0.05) أكبر من ( أن مستويات الداللة5يتبين من الجدول ) 

 بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق فرق ذو داللة إحصائيةيشير إلى عدم وجود 

 .االقبلي لالختبار في كل مهارة من مهاراته، وهذا يعني تكافؤ المجموعتين قبليا 

 تصميم الدراسة
 : كاآلتي (قبلي بعدي لمجموعتين متكافئتين ) تم التعبير عن ُمخطط تصميم الدراسة

                          1O      X    1O:       EG 

                          1O     --   1O        :CG  

  EG.المجموعة التجريبية : 
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   CG .المجموعة الضابطة : 

O1     : الختبار التفكير الناقد للمجموعتين التجريبية والضابطة.والبعدي لالتطبيق القبلي 

    X: (التعلم القائم على المشروع استراتيجيةالتدريس بطريقة ) المعالجة.  

 االعتيادية.طريقة ال: التدريس ب--    

 تغيرات الدراسةم

 المتغير المستقل:أ.

 :التدريس، ولها مستويان استراتيجية

  التعلم القائم على المشروع ألفراد المجموعة التجريبية استراتيجيةالتدريس باستخدام. 

  الضابطة ةفراد المجموعالطريقة االعتيادية ألالتدريس باستخدام. 

  :المتغير التابع.ب

 .التفكير الناقد ومهاراتهالمتغير التابع في هذه الدراسة في  ويتمثل  

  حصائيةالمعالجة اإل

 المستخدمة في الدراسة بما يأتي: حصائيةاإل األساليبتمثلت 

 لتجريبيةالضابطة واواالنحرافات المعيارية للمقارنة بين مجموعتي الدراسة المتوسطات الحسابية 

 .قي االختبار

  عامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي لالختبار.م 
  لحساب معامل ثبات االختبار  61ن ريتشاردسو  -كيودرمعادلة. 
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 )اختبار )ت (t-test) للتحقق من تكافؤ المجموعتين قبلياا لعينتين مستقلتين. 

 اختبار تحليل التباين ( المصاحب األحاديANCOVA)  التعلم القائم على استراتيجيةلمعرفة أثر 

 المشروع في تنمية مهارات التفكير الناقد.

 جراءات الدراسةا

 اجراء الدراسة تم القيام بالخطوات اآلتية: لغايات

 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع. .أ

   .من متعددمن نوع االختيار فقرة ( 66)تطوير أداة الدراسة بصورتها النهائية وتكونت من  .ب

 ثباته.حساب التحقق من صدق االختبار و  .ج

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. .د

 اإلعداد لتجربة الدراسة: .ه

 (1الشكل ) كما فيالتعلم القائم على المشروع استراتيجية يبين مراحل لدراسة لعداد مخطط حيث تم إ
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 (1شكل )ال                                           

 مخطط مراحل التعلم القائم على المشروع                              

 إعداد دليل المعلم  .و

باستخدام  (تصنيع األلبان)الصغيرة المشاريع وحدة تدريس  يوضح خطة مقترح عداد دليلإقد تم ل

 –خطيط المشروع ت –)اختيار المشروع  بما يلي: ع بمراحله المتمثلةالتعلم القائم على المشرو  استراتيجية

 ((.5)الملحقعملية التدريس)لالسترشاد به في أثناء  تقويم المشروع( –تنفيذ المشروع 

  يلي:وقد اشتمل الدليل على ما  

 المهنية.هداف العامة لتدريس التربية األ .1

 هداف الخاصة بدليل المعلم.األ .6

 )مشروعات انشائية( استعراض المشروعات

تصنيع اللبن  (/1مشروع )
 الرائب

الجبنة تصنيع  (/3مشروع ) اللبنةتصنيع  (/6مشروع )
 البيضا البيضاء

 التأكد من توافر المواد واألدوات الالزمة لكل مشروع 

 عرض المفاهيم النظرية والمباديء العلمية لكل مشروع 

 رسم مخطط لخطوات عمل كل مشروع 

 التنفيذ العملي لكل مشروع 

 التقويم لكل لمشروع 

المشروع 
 التالي

فشل أو خطأ 
 المشروع  

نجاح 
 المشروع 

تغذية 
 راجعة
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 التعلم القائم على المشروع. استراتيجيةفكرة عامة عن  .3

 .(تصنيع األلبان)الصغيرة المشاريع في  التعلم القائم على المشروع استراتيجيةلتنفيذ الخطة الزمنية  .3

 ية:التعلم القائم على المشروع، ويتضمن العناصر اآلت ستراتيجيةتخطيط الدروس المستهدفة وفقاا ال .5

 ،استراتيجيات التدريس، دوات ومصادر التعلمالمواد واأل، النتاجات الخاصة بالدرس، عنوان الدرس)

 (.اجراءات التنفيذ والزمن المخصص لها، دواتهأاستراتيجيات التقويم و 

 لمعلم لوحدةاالتعلم القائم على المشروع للدروس الواردة في دليل  استراتيجيةمراحل  تلخيصتم و      

 (.6)الملحقفي  (األلبان تصنيع) الصغيرةالمشاريع 

 أساليبو بصورته األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في طرق المعلم دليل  وقد تم عرض

التدريس من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية، ومجموعة من مشرفي ومعلمي التربية المهنية، 

 لتعلم القائما استراتيجيةلتنفيذ  دليل المعلملب منهم إبداء رأيهم لمدى مناسبة . وطُ محكمين( 11وعددهم )

في  المعلمل دليعلى  جراء التعديالتا، وتم (تصنيع األلبان)الصغيرة المشاريع  على المشروع في وحدة

يم من مثل ضرورة اختصار وتبسيط بعض المفاهضوء اقتراحات المحكمين للوصول إلى النسخة النهائية 

لبعض  والتدقيق اإلمالئي ،وتعديل الصياغة اللغوية لبعض الجمل ،المتعلقة بمهارات التفكير الناقد

   .المفردات

 على طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة. الناقد القبليالتفكير  مهارات تطبيق اختبار .ز

 تدريس المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التعلم القائم على المشروع والضابطة بالطريقة االعتيادية. .ح

  .التفكير الناقد البعدي على طالبات المجموعتين التجريبية والضابطةمهارات إعادة تطبيق اختبار  .ط

 .المناسبة حصائيةجراء المعالجة اإلفي جداول إل وتفريغها البيانات جمع .ي

 .عرض نتائج الدراسات ومناقشتها وتقديم التوصيات .ك
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  :لفصل الرابعا
 الدراسةنتائج 

وصفية ال حصائيةالنتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل المعالجة اإليتناول هذا الفصل 

 واالستداللية، وفيما يلي تحليل للبيانات والنتائج التي تم التوصل إليها:
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

دريس ت المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجيةالنتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما أثر استخدام 
تنمية مهارة معرفة الفتراضات لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة  فيمادة التربية المهنية 
 ؟بالطريقة التقليدية

اللة د فرق ذوال يوجد : هذا السؤال تم اختبار الفرضية األولى التي تنص على أنه ولإلجابة عن    

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار  (α=0.05)عند مستوى  إحصائية

 البعدي لمهارة معرفة االفتراضات.

المتوسط و  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابيةالمتوسطات وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب      

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  متوسطي درجات للمقارنة بين المعدلالحسابي 

 .يوضح ذلك (6)االفتراضات(، والجدول  )معرفةمهارة في الختبار التفكير الناقد 

 (6الجدول رقم )

 ابطة فيوالضالمعدلة للمجموعتين التجريبية المتوسطات والنحرافات المعيارية لألداء البعدي و  المتوسطات الحسابية
 الفتراضات مهارة معرفة

 المتوسط الحسابي النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المهارة
 المعدل

معرفة 
 االفتراضات

 4.03 0.79 4.00 30 التجريبية
 3.53 1.04 3.57 30 الضابطة
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بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  فرق ظاهريجود و ( 6يبين الجدول )        

لتجريبية، حيث المجموعة ا لمصلحةاالفتراضات(  )معرفة في مهارةالتطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد 

فراد ألالمتوسط الحسابي (، في حين كان 3.11) ألفراد المجموعة التجريبيةالمتوسط الحسابي بلغ 

 بيقفي التط المتوسطات الحسابيةبين  حصائية. ولبيان داللة الفروق اإل(3.57المجموعة الضابطة )

 ،تجريبية( وذلك بعد ضبط األداء القبلي )المتغير المصاحب( –البعدي وفقاا لمتغير المجموعة )ضابطة 

في مهارة  عينة الدراسةألداء  (ANCOVA) تم استخدم اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه

 ( يوضح ذلك:  7والجدول) معرفة االفتراضات

 (7) الجدول

في التطبيق البعدي مهارة معرفة الفتراضات في  عينة الدراسة( ألداء ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )
 المجموعة باختالف 

( α = 0.05) حصائيةعند مستوى الداللة اإل فرق ذو داللة إحصائيةوجود ( 7يتبين من الجدول )     

تجريبية(  –)ضابطة  عزى للمجموعةتُ  مهارة معرفة االفتراضاتفي  البعدية المتوسطات الحسابيةفي 

للمجموعة  المعّدل المتوسط الحسابيأن  الحظيُ ( 6وبالرجوع للجدول )  .وذلك بعد ضبط األداء القبلي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة مربع إيتا مستوى الدللة قيمة ف

  001. 60.69 25.49 1 25.49 األداء القبلي
 0.13 001. 8.57 3.60 1 3.60 المجموعة
    0.42 57 63.88 الخطأ
     59 56.66 الكلي

 

 



51 
 

المجموعة  لمصلحةمما يشير إلى أن الفروق ( للمجموعة الضابطة، 54.3مقابل ) (3.13التجريبية )

 .التجريبية

ند مستوى ع فرق ذو داللة إحصائيةال يوجد  أنه: وبذلك ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على     

(α=0.05) معرفة  البعدي لمهارة بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار

ند مستوى ع فرق ذو داللة إحصائيةيوجد  أنه: التي تنص على .  وتقبل الفرضية البديلةاالفتراضات

(α=0.05)  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارة معرفة

 .االفتراضات

يعتبر  ثراألحجم  فإن ،(1.13)معرفة االفتراضات والتي بلغت مهارة ل قيمة مربع إيتا ومن خالل     

الذي أشار إلى اعتبار مؤشر مربع إيتا صغيراا عندما  (Cohen,2013)حسب تصنيف كوهين  متوسطاا

 ثراألحجم ويبلغ  .(1.13(، وكبيراا عندما يساوي )1.16(، ومتوسطاا عندما يساوي )1.11يساوي )

التعلم  استراتيجيةإلى استخدام  والذي يعزى ( من التباين الكلي في األداء البعدي%31) ويفسر (13%)

 .عزى إلى متغيرات أخرىويُ  غير مفسر (%87) والباقيالمشروع،  القائم على

  لثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ا

تدريس  يالمشروع فالتعلم القائم على  استراتيجية: ما أثر استخدام الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 
لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة بالطريقة  الستنباطتنمية مهارة  قيمادة التربية المهنية 

 التقليدية؟

 داللة فرق ذوال يوجد : لإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية األولى التي تنص على أنهو      

 ( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار α=0.05عند مستوى )  إحصائية
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 .االستنباطالبعدي لمهارة 

المتوسط و  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابيةالمتوسطات وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب      

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  متوسطي درجات للمقارنة بين المعدلالحسابي 

 :كيوضح ذل (8))االستنباط(، والجدول في مهارة الختبار التفكير الناقد 

 (8الجدول )

ي فالمعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة المتوسطات و لألداء البعدي والنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية
 الستنباطمهارة 

 المتوسط الحسابي النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المهارة
 المعدل

 االستنباط
 

 3.73 1.06 3.67 30 التجريبية
 3.17 1.19 3.23 30 الضابطة

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  فرق ظاهريجود و ( 8يبين الجدول )      

ة، حيث بلغ المجموعة التجريبي لمصلحة)االستنباط( في مهارة التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد 

الفراد المجموعة  المتوسط الحسابي(، في حين كان 3.67ألفراد المجموعة التجريبية) المتوسط الحسابي

عدي وفقاا الب في التطبيق المتوسطات الحسابيةبين  حصائيق اإل(. ولبيان داللة الفر 3.63الضابطة )

م استخدم ت ،تجريبية( وذلك بعد ضبط األداء القبلي )المتغير المصاحب( –لمتغير المجموعة )ضابطة 

االستنباط في مهارة  عينة الدراسةألداء  (ANCOVA) تجاهاحب أحادي اإلاختبار تحليل التباين المص

 يوضح ذلك:  (9) والجدول
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 (9الجدول )

في التطبيق البعدي باختالف مهارة الستنباط في  عينة الدراسة( ألداء ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )
 المجموعة 

 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدللة

 قيمة مربع إيتا

  1.00 110.91 48.80 1 48.80 األداء القبلي
 0.16 1.00 10.37 4.61 1 4.61 المجموعة
    1.44 57 25.23 الخطأ
     59 76.85 الكلي

 
 

( α = 0.05) حصائيةعند مستوى الداللة اإل فرق ذو داللة إحصائيةوجود  (9يتبين من الجدول )     

( وذلك بعد تجريبية –)ضابطة  عزى للمجموعةتُ  مهارة االستنباطفي  البعدية المتوسطات الحسابيةفي 

للمجموعة التجريبية  المتوسط الحسابي المعدلأن  الحظيُ ( 8وبالرجوع للجدول )  .ضبط األداء القبلي

 .المجموعة التجريبية لمصلحةمما يشير إلى أن الفروق ( للمجموعة الضابطة، 17.3مقابل ) (3.73)

ند مستوى ع فرق ذو داللة إحصائيةال يوجد  أنه: رفض الفرضية الصفرية التي تنص علىوبذلك تُ      

(α=0.05)  الستنباطابين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارة. 

بين  (α=0.05)عند مستوى  فرق ذو داللة إحصائيةيوجد أنه:  التي تنص علىقبل الفرضية البديلة وتُ 

 .االستنباطمتوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارة 
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يعتبر كبيراا حسب  ثراألحجم  فإن ،(1.16)االستنباط والتي بلغت مهارة ل قيمة مربع إيتا ومن خالل

( من التباين الكلي في األداء البعدي يعود إلى %16). ويفسر أن (Cohen,2013)تصنيف كوهين 

 .عزى إلى متغيرات أخرىويُ  غير مفسر (%83) والباقيالمشروع، التعلم القائم على  استراتيجيةاستخدام 

  ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

تدريس  يالمشروع فالتعلم القائم على  استراتيجية: ما أثر استخدام الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 
لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة بالطريقة  الستنتاجمهارة مادة التربية المهنية في تنمية 

 التقليدية؟

فرق ذو داللة ال يوجد  :لإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية األولى التي تنص على أنهو       

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار  (α=0.05)عند مستوى  إحصائية

 .االستنتاجالبعدي لمهارة 

المتوسط و  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابيةالمتوسطات وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب      

يق البعدي التطب عندالمجموعتين التجريبية والضابطة متوسطي درجات للمقارنة بين  الحسابي المعدل

 : ( يوضح ذلك11(، والجدول ))االستنتاجمهارة في الختبار التفكير الناقد 

 (12الجدول )

ي ف مجموعتين التجريبية والضابطةللالمعدلة المتوسطات و لألداء البعدي والنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية
 الستنتاجمهارة 

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 
 النحراف المعياري الحسابي

المتوسط الحسابي 
 المعدل

 االستنتاج
 3.98 1.21 4.10 30 التجريبية

 3.46 1.24 3.33 30 الضابطة

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  فرق ظاهري ( وجود11)يبين الجدول       

ة، حيث بلغ المجموعة التجريبي لمصلحة( )االستنتاجمهارة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد 
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فراد المجموعة أل المتوسط الحسابي(، في حين كان 3.11التجريبية )ألفراد المجموعة  المتوسط الحسابي

بعدي وفقاا ال في التطبيقالمتوسطات الحسابيةبين  حصائيةولبيان داللة الفروق اإل(. 3.33الضابطة )

م استخدم ت ،تجريبية( وذلك بعد ضبط األداء القبلي )المتغير المصاحب( –لمتغير المجموعة )ضابطة 

االستنتاج في مهارة  عينة الدراسةألداء  (ANCOVA)ه اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجا

 ( يوضح ذلك:  11والجدول)

 (11الجدول )

في التطبيق البعدي باختالف مهارة الستنتاج في  عينة الدراسة( ألداء ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )
 المجموعة 

 

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدللة

 قيمة مربع إيتا

  1.00 306.45 73.55 1 73.56 األداء القبلي
 1.23 1.00 16.81 4.04 1 4.04 المجموعة
    1.24 57 13.81 الخطأ
     59 91.11 الكلي

  

( α = 0.05) حصائيةعند مستوى الداللة اإل فرق ذو داللة إحصائيةوجود ( 11يتبين من الجدول )     

( وذلك بعد تجريبية –)ضابطة  عزى للمجموعةتُ  مهارة االستنتاجفي  البعدية المتوسطات الحسابيةفي 

للمجموعة التجريبية  المتوسط الحسابي المعدلأن  الحظيُ ( 11وبالرجوع للجدول )  .ضبط األداء القبلي

 .المجموعة التجريبية لمصلحةمما يشير إلى أن الفروق ( للمجموعة الضابطة، 3.46مقابل ) (3.98)

ند مستوى ع فرق ذو داللة إحصائيةال يوجد  أنه: التي تنص علىوبذلك ترفض الفرضية الصفرية      

(α=0.05)  الستنتاجابين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارة .
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بين  (α=0.05)عند مستوى  فرق ذو داللة إحصائيةيوجد أنه:  وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

  .االستنتاجمتوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارة 

يعتبر كبيراا حسب  ثراألحجم  فإن ،(0.23)االستنتاج والتي بلغت مهارة ل قيمة مربع إيتا ومن خالل     

( من التباين الكلي في األداء البعدي يعود إلى %23) ويفسر أن .(Cohen,2013)ن تصنيف كوهي

 .عزى إلى متغيرات أخرىويُ  غير مفسر (%77) والباقيالمشروع، التعلم القائم على  استراتيجيةاستخدام 

  رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

تدريس  المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجية: ما أثر استخدام الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 
لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة  تقويم الحججمهارة مادة التربية المهنية في تنمية 

 التقليدية؟بالطريقة 

داللة  فرق ذوال يوجد : لإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية األولى التي تنص على أنهو      

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار  (α=0.05)عند مستوى  إحصائية

 .تقويم الحججالبعدي لمهارة 

المتوسط و  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابيةالمتوسطات وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب      

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي متوسطي درجات للمقارنة بين  الحسابي المعدل

 :يوضح ذلك (16)تقويم الحجج(، والجدول )مهارة في الختبار التفكير الناقد 
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 (10الجدول )

ي فالمعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة المتوسطات و لألداء البعدي والنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية
 الحجج تقويممهارة 

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  فرق ظاهري ( وجود16)يبين الجدول        

بية، حيث بلغ المجموعة التجري لمصلحةتقويم الحجج( )مهارة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد 

الفراد المجموعة  المتوسط الحسابي(، في حين كان 4.67) ألفراد المجموعة التجريبية المتوسط الحسابي

لبعدي وفقاا ا في التطبيق المتوسطات الحسابيةبين  حصائيةولبيان داللة الفروق اإل(. 3.13الضابطة )

تجريبية( وذلك بعد ضبط األداء القبلي )المتغير المصاحب( تم استخدم  –لمتغير المجموعة )ضابطة 

 ،في مهارة تقويم الحجج عينة الدراسةألداء  (ANCOVA) اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه

 يوضح ذلك:   (13) والجدول

 (13الجدول )

في التطبيق البعدي مهارة تقويم الحجج في  عينة الدراسة( ألداء ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )
 المجموعة باختالف 

 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

مربع إيتاقيمة   

  1.00 16.35 9.81 1 9.81 األداء القبلي
 1.48 1.00 51.85 31.11 1 31.11 المجموعة
    1.60 57 34.32 الخطأ
     59 75.63 الكلي

 

المتوسط الحسابي  النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المهارة
 المعدل

تقويم 
 الحجج

 4.62 0.48 4.67 30 التجريبية
 3.18 1.14 3.13 30 الضابطة
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( α = 0.05) حصائيةعند مستوى الداللة اإل فرق ذو داللة إحصائيةوجود ( 13يتبين من الجدول )     

ية( وذلك بعد تجريب –)ضابطة  عزى للمجموعةتقويم الحجج تُ مهارة في  البعديةالمتوسطات الحسابيةفي 

للمجموعة التجريبية  المتوسط الحسابي المعدلأن  الحظيُ ( 12وبالرجوع للجدول )  .ضبط األداء القبلي

 .المجموعة التجريبية لمصلحةمما يشير إلى أن الفروق ( للمجموعة الضابطة، 3.18مقابل ) (4.62)

ند مستوى ع فرق ذو داللة إحصائيةال يوجد  أنه: وبذلك ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على     

(α=0.05 بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارة تقويم )

( α=0.05وى )تعند مس فرق ذو داللة إحصائيةيوجد أنه:  الحجج. وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

 بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارة تقويم الحجج.

 كبيراايعتبر  ثراألحجم  فإن ،(1.138)والتي بلغت  الحججمهارة تقويم ل قيمة مربع إيتا ومن خالل     

( من التباين الكلي في األداء البعدي يعود %38) ويفسر أن .(Cohen,2013 )ن حسب تصنيف كوهي

عزى إلى متغيرات ويُ  غير مفسر (%56) والباقيالمشروع،  التعلم القائم على استراتيجيةإلى استخدام 

 .أخرى
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  خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

تدريس  يالمشروع فالتعلم القائم على  استراتيجيةأثر استخدام  الخامس: ماالنتائج المتعلقة بالسؤال 
لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة بالطريقة  التفسيرتنمية مهارة  فيمادة التربية المهنية 

 التقليدية؟

رق ذو فال يوجد : لإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية األولى التي تنص على أنهو           

( بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  α=0.05عند مستوى )  داللة إحصائية

 لتفسير.ااالختبار البعدي لمهارة 

المتوسط و  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابيةالمتوسطات وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب      

ق البعدي يالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبمتوسطي درجات للمقارنة بين  الحسابي المعدل

 :( يوضح ذلك13(، والجدول ))التفسيرمهارة في الختبار التفكير الناقد 

 (14الجدول )

ي فالمعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة المتوسطات و لألداء البعدي والنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية
 التفسيرمهارة 

المعياريالنحراف  المتوسط الحسابي العدد المجموعة المهارة المتوسط الحسابي  
 المعدل

 التفسير
 4.18 0.53 4.17 30 التجريبية

 2.99 0.91 3.00 30 الضابطة

      

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  فرق ظاهري ( وجود13يبين الجدول )      

، حيث بلغ المجموعة التجريبية لمصلحة( )التفسيرمهارة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد 

المجموعة  المتوسط الحسابي ألفراد(، في حين كان 3.17التجريبية )المجموعة  المتوسط الحسابي ألفراد

لبعدي وفقاا ا في التطبيق المتوسطات الحسابيةبين  حصائية(. ولبيان داللة الفروق اإل3.11الضابطة )
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م استخدم ت ،بعد ضبط األداء القبلي )المتغير المصاحب(تجريبية( وذلك  –لمتغير المجموعة )ضابطة 

التفسير، في مهارة  عينة الدراسةألداء  (ANCOVAاختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه)

 يوضح ذلك:   (15) والجدول

 (15الجدول )

في التطبيق البعدي باختالف مهارة التفسير في  عينة الدراسة( ألداء ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )
 المجموعة 

 

( α = 0.05) حصائيةعند مستوى الداللة اإل فرق ذو داللة إحصائيةوجود ( 11يتبين من الجدول )     

ذلك بعد ضبط تجريبية( و  –)ضابطة  عزى للمجموعةتُ  مهارة التفسيرفي  البعديةالمتوسطات الحسابيةفي 

 (3.18للمجموعة التجريبية ) المتوسط الحسابي المعدلأن  الحظيُ ( 13وبالرجوع للجدول )  .األداء القبلي

 .المجموعة التجريبية لمصلحةمما يشير إلى أن الفروق ( للمجموعة الضابطة، 6.99مقابل )

ند مستوى ع فرق ذو داللة إحصائيةال يوجد أنه:  وبذلك ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على     

 (α=0.05  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارة )لتفسيرا .

( بين  α=0.05عند مستوى )  فرق ذو داللة إحصائيةيوجد أنه:  وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

 التفسير.متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارة 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة مربع إيتا مستوى الدللة قيمة ف

  1.06 3.75 1.99 1 1.99 األداء القبلي
 1.41 1.00 40.18 21.30 1 21.30 المجموعة
    1.53 57 30.18 الخطأ
     59 52.58 الكلي
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يعتبر كبيراا حسب  ثراألحجم  فإن ،(1.31) والتي بلغتالتفسير مهارة ل قيمة مربع إيتا ومن خالل      

( من التباين الكلي في األداء البعدي يعود إلى %31) ويفسر أن .(Cohen,2013)ن تصنيف كوهي

 .إلى متغيرات أخرىعزى ويُ  غير مفسر (%59)والباقي المشروع،  التعلم القائم على استراتيجيةاستخدام 

  سادسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

تدريس  يالمشروع فالتعلم القائم على  استراتيجيةأثر استخدام  السادس: ماالنتائج المتعلقة بالسؤال 
تنمية مهارات التفكير الناقد ككل لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة  فيمادة التربية المهنية 

 التقليدية؟بالطريقة 

داللة  فرق ذوال يوجد  :لإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار الفرضية األولى التي تنص على أنهو      

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار  (α=0.05)عند مستوى  إحصائية

 مهارات التفكير الناقد ككل. لالبعدي 

المتوسط و  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابيةالمتوسطات وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب      

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  متوسطي درجات للمقارنة بين الحسابي المعدل

 .( يوضح ذلك16الختبار التفكير الناقد في مهارات التفكير الناقد ككل، والجدول )

 (16الجدول )

 المعدلة للمجموعتين التجريبية والضابطة فيالمتوسطات و لألداء البعدي والنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية
 مهارات التفكير الناقد ككل

المتوسط  العدد المجموعة األداة الكلية
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط الحسابي 
 المعدل

مهارات التفكير 
ككلالناقد   

 20.57 2.28 20.60 30 التجريبية
 16.30 2.49 16.27 30 الضابطة
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بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في  فرق ظاهري ( وجود16يبين الجدول )       

ة التجريبية، المجموع لمصلحةالتطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد عند مهارات التفكير الناقد ككل 

المتوسط الحسابي (، في حين كان 61.61) المجموعة التجريبيةالمتوسط الحسابي ألفرادحيث بلغ 

ي ف المتوسطات الحسابيةبين  حصائية(. ولبيان داللة الفروق اإل16.67المجموعة الضابطة )ألفراد

المتغير األداء القبلي )د ضبط تجريبية( وذلك بع –البعدي وفقاا لمتغير المجموعة )ضابطة  التطبيق

 عينة الدراسةألداء  (ANCOVAتم استخدم اختبار تحليل التباين المصاحب أحادي االتجاه)، المصاحب(

 ( يوضح ذلك:  17والجدول)، في مهارات التفكير الناقد ككل

 (17الجدول )

في مهارات التفكير الناقد ككل في التطبيق البعدي  عينة الدراسة( ألداء ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )
 المجموعة باختالف 

 

( α = 0.05) حصائيةعند مستوى الداللة اإل إحصائيةداللة  فرق ذووجود ( 17يتبين من الجدول )     

تجريبية(  –)ضابطة  عزى للمجموعةفي مهارات التفكير الناقد ككل تُ  البعديةالمتوسطات الحسابيةفي 

المعّدلة للمجموعة  المتوسطات الحسابيةأن  الحظيُ ( 16وبالرجوع للجدول )  .وذلك بعد ضبط األداء القبلي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

الدللةمستوى  قيمة ف  
قيمة مربع 

 إيتا
  1.00 100.61 211.28 1 211.28 األداء القبلي
 1.70 1.00 130.69 273.62 1 273.62 المجموعة
    2.10 57 119.79 الخطأ
     59 613.69 الكلي
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المجموعة  لمصلحةمما يشير إلى أن الفروق ( للمجموعة الضابطة، 16.31مقابل ) (61.57التجريبية )

 .التجريبية

ند مستوى ع فرق ذو داللة إحصائيةال يوجد  أنه: وبذلك ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على     

(α=0.05) ات التفكير بعدي لمهار بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار ال

ند مستوى ع فرق ذو داللة إحصائيةيوجد أنه:  . وتقبل الفرضية البديلة التي تنص علىالناقد ككل

(α=0.05)  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمهارات التفكير

 الناقد ككل. 

يعتبر  ثراألحجم  فإن ،(1.71) والتي بلغت ككلمهارات التفكير الناقد ل قيمة مربع إيتا ومن خالل     

( من التباين الكلي في األداء البعدي %71) ويفسر أن .(Cohen,2013)ن كبيراا حسب تصنيف كوهي

عزى إلى متغيرات ويُ  غير مفسر (%31)والباقي المشروع،  التعلم القائم على استراتيجيةيعود إلى استخدام 

 .أخرى

 ( كما يلي:18وتتلخص نتائج الدراسة في الجدول ) 
 (18جدول )
 وعة التجريبية مللمج ملخص نتائج الدراسة

 حجم األثر قيمة إيتا ترتيب المتوسطات تنازلًيا المتوسط الحسابي المعدل عدد الفقرات المهارة
 %13 1.13 6 3.13 5 معرفة الفتراضات

 %16 1.16 5 3.73 5 الستنباط
 %63 1.63 3 3.98 5 الستنتاج
 %38 1.38 6 3.66 5 تقويم الحجج
 %31 1.31 3 3.18 6 التفسير

 %71 1.71 1 61.57 66 مهارات التفكير الناقد ككل
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  :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها بعد تطبيق الدراسة، باإلضافة إلى بعض 

 التوصيات والمقترحات التي خلصت لها الدراسة.

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
ة تدريس مادة التربية المهنية في تنمي المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجيةما أثر استخدام "

 ".العتيادية؟مهارة معرفة الفتراضات لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة بالطريقة 

بين  (α=0.05)عند مستوى  فرق ذو داللة إحصائيةبينت النتائج المتعلقة بالسؤال األول وجود      

 (ى المشروعالتعلم القائم عل استراتيجيةُدرست باستخدام  التي)التجريبية متوسطي درجات المجموعتين 

 في االختبار البعدي لمهارة معرفة االفتراضات (ُدرست باستخدام الطريقة االعتيادية التي)والضابطة 

قد أسهم  التعلم القائم على المشروع استراتيجيةالمجموعة التجريبية، وهذا يدل على أن استخدام  لمصلحةو 

 في تنمية مهارة معرفة االفتراضات.

ات لدى التعلم القائم على المشروع يعزز مهارة االفتراض استراتيجيةوتُفسر هذه النتيجة بأن استخدام      

نظري(، لالطالبات من خالل األسئلة المثيرة للتفكير في مرحلة التمهيد، والتخطيط للمشروع )شرح اإلطار ا

لرائب، اللبنة، اللبن ااأللبان )وعرض بعض المشكالت التصنيعية التي يمكن أن تحدث لمنتجات تصنيع 

تملة كشف عن أسباب العيوب واألخطاء المحوالتحليل لل والبحث المشروعوالجبنة البيضاء( خالل تنفيذ 

 للمنتجات النهائية ومحاولة تجنبها. 
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 خاللالبة الط فتكون ،كما أن مهارة معرفة االفتراضات تتطلب التحليل الدقيق لمعرفة المعلومات      

ة قيامها بأنشطة استكشافيتستطيع اإلجابة عليها من خالل  ،وافتراضات عدة تساؤالتمراحل تنفيذ المشروع 

 .االفتراضاتعمل على تدعيم أو دحض تلك توعملية 

( 6118،المطوع )ودراسة  ،(6117،المطلق)ودراسة  ،(6111،يونس) نتيجةوتتفق هذه النتيجة مع      

ى التعلم القائم على المشروع، ودورها في تنمية مهارات التفكير الناقد لد استراتيجيةفعالية والتي أظهرت 

 االفتراضات. معرفةمهارة في الطلبة 

 الثاني:مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  
ة تدريس مادة التربية المهنية في تنمي المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجيةما أثر استخدام  "

 ".العتيادية؟مهارة الستنباط لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة بالطريقة 

بين  (α=0.05)عند مستوى  فرق ذو داللة إحصائيةني وجود ابينت النتائج المتعلقة بالسؤال الث     

المشروع( ى التعلم القائم عل استراتيجيةُدرست باستخدام  التي)التجريبية متوسطي درجات المجموعتين 

 مصلحةلفي االختبار البعدي لمهارة االستنباط و  (التي ُدرست باستخدام الطريقة االعتيادية) والضابطة

تنمية  التعلم القائم على المشروع قد أسهم في استراتيجيةالمجموعة التجريبية، وهذا يدل على أن استخدام 

 مهارة االستنباط.

 االستنباط لدى مهارة التعلم القائم على المشروع يعزز استراتيجيةوتُفسر هذه النتيجة بأن استخدام      

م التوصل للنتائج التي ت توضيحالطالبات من خالل استخدام أسلوب الحوار والمناقشة، وطرح األسئلة، وال

يها خالل مرحلة التنفيذ والتقييم للمشروع. كما أن استخدام األنشطة والتقارير التي ُيطلب من المجموعة إل

ة النهائية والحكم على النتيج ،قدرة الطالبة على اتخاذ القرارتعبئتها خالل مراحل تنفيذ المشروع تنمي 

تي يتم التوصل وال تخرج النتيجة الضاء(. اللبن الرائب، اللبنة، والجبنة البي)األلبان لجودة منتجات تصنيع 
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التحقق و  ن النظر والتحليلاال بد من إمع التوصل إليهاإليها عن حدود المعلومات المعطاة، ولكن حتى يتم 

المعلومات بغية الحصول على النتائج السليمة. وهذا يجعل قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات أفضل،  من

ويجعل تفكيرها أكثر فاعلية في حل المشكالت والحوادث  ،على وضوح الصورة وتمحيص األدلة بناءا 

 المستجدة التي تواجهها في حياتها اليومية.

( 6118ودراسة )المطوع ، ،(6117ودراسة )المطلق، ،(6111)يونس، ةوتتفق هذه النتيجة مع دراس      

تمثل بالقدرة نمي مهارة االستنباط التي تتقائم على المشروع التعلم ال استراتيجية أن استخداموالتي أظهرت 

 على الوصول إلى نتيجة ما بناءا على وجود معلومات ومقدمات منطقية.

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
ة تدريس مادة التربية المهنية في تنمي المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجيةما أثر استخدام  "

 ".العتيادية؟مهارة الستنتاج لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة بالطريقة 

بين  (α=0.05)عند مستوى  فرق ذو داللة إحصائيةبينت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وجود      

المشروع( ى التعلم القائم عل استراتيجيةُدرست باستخدام  التي)التجريبية متوسطي درجات المجموعتين 

 مصلحةلفي االختبار البعدي لمهارة االستنتاج و  (التي ُدرست باستخدام الطريقة االعتيادية) والضابطة

تنمية  التعلم القائم على المشروع قد أسهم في استراتيجيةالمجموعة التجريبية، وهذا يدل على أن استخدام 

 مهارة االستنتاج.

ج لدى التعلم القائم على المشروع يعزز مهارة االستنتا استراتيجيةوتُفسر هذه النتيجة بأن استخدام      

ضافة عليها خالل عمليات التمهيد واإل ،الطالبات من خالل مراجعة المعلومات السابقة عند الطالبات

ها لتبني علي ووضع الفرضيات؛ ،ورسم خطوات العمل ،النظري اإلطاروشرح  ،والتصميم للمشروع

م من خالل كما أن التعل جديدة تمكنهن من الوصول للنتائج المطلوبة وتفسيرها. الطالبات خبرات عملية
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األنشطة العملية خالل تنفيذ مراحل المشروع يساعد الطالبات على المالحظة والمشاهدة للحقائق 

والمعلومات المختلفة. وتعتبر المالحظة للظواهر الطبيعية كرؤية واسعة تجعل الطالبات أكثر قدرة على 

 ما أنك للوصول إلى االستنتاجات المختلفة وتفسيرها. ؛تدعاء المعرفة السابقة وربطها بالموقف الجديداس

بين أفراد المجموعة الواحدة أو المجموعات المختلفة لجماعية اكة رلمشاوا ،رو لتحاوا ،بط وتوليد األفكارر 

وتزيد من  ،تزيد من قدرتهن على تقويم المناقشات ،لألنشطة المختلفة أو للمشكالت التي يمكن ان تحدث

والوصول إلى القدرة على الحكم على دقة االستنتاجات من حيث صحتها أو عدم  ،دافعيتهن نحو التعلم

 صحتها او نقصان البيانات للحكم عليها.

ة ( ودراس6117،المطلق)( ودراسة 6111،يونس)دراسات دراسة نتيجة وتتفق هذه النتيجة مع      

التعلم القائم على المشروع تنمي مهارة االستنتاج والتي  استراتيجيةأن  ( والتي أظهرت6118،المطوع )

تساعد الطالبات في أن يميزن بين درجات احتمال صحة أو خطأ نتيجة ما تبعاا للحقائق والبيانات المقدمة 

 لهن.

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
ة تدريس مادة التربية المهنية في تنمي المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجية"ما أثر استخدام 

 ".العتيادية؟مهارة تقويم الحجج لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة بالطريقة 

بين  (α=0.05)عند مستوى  فرق ذو داللة إحصائيةبينت النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وجود      

المشروع( ى التعلم القائم عل استراتيجيةُدرست باستخدام  التي)التجريبية متوسطي درجات المجموعتين 

 مصلحةلفي االختبار البعدي لمهارة تقويم الحجج و  (التي ُدرست باستخدام الطريقة االعتيادية) والضابطة

تنمية  التعلم القائم على المشروع قد أسهم في استراتيجيةالمجموعة التجريبية، وهذا يدل على أن استخدام 

 مهارة تقويم الحجج.
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جج التعلم القائم على المشروع يعزز مهارة تقويم الح استراتيجيةوتُفسر هذه النتيجة بأن استخدام      

لدى الطالبات من خالل التطبيق العملي لألنشطة والخطوات خالل تنفيذ المشروع، والحوار والمناقشة 

والتي قد تشجع الطالبات على المشاركة في ، مع المجموعات األخرى مجموعة الواحدة أوضمن ال

 هورمما يؤدي إلى ظ ،استنتاجتتضمن االستماع والبحث عن حل أو تفسير أو  ،ممارسات نقدية فّعالة

 تيح الفرصةت تشعر فيها الطالبات باألمان والراحة النفسية عمل تشاركيةبيئة كما أن توفير  .مختلفةراء آ

 الحجج.و وُيكسب الطالبات مهارة تقويم األدلة  ،بموضوعية وتجردراء والنقد وتبادل اآل للحوار والمناقشة

( ودراسة 6117،المطلق)( ودراسة 6111،يونس)دراسات دراسة  نتيجة وتتفق هذه النتيجة مع     

 تنمي مهارة تقويم الحجج لدى طالبات التعلم القائم على المشروع استراتيجيةفي أن ( 6118،المطوع )

الصف العاشر، وتجعلهن قادرات على التمييز بين مواطن القوة والضعف في الحكم على المعلومات 

  الواردة في المشروع.

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
ة تدريس مادة التربية المهنية في تنمي المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجيةما أثر استخدام  "

 ".العتيادية؟مهارة التفسير لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة بالطريقة 

بين  (α=0.05)عند مستوى  فرق ذو داللة إحصائيةبينت النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وجود      

المشروع( ى التعلم القائم عل استراتيجيةالتي ُدرست باستخدام )متوسطي درجات المجموعتين التجريبية 

 مصلحةلفي االختبار البعدي لمهارة التفسير و  (التي ُدرست باستخدام الطريقة االعتيادية) والضابطة

تنمية  التعلم القائم على المشروع قد أسهم في استراتيجيةالمجموعة التجريبية، وهذا يدل على أن استخدام 

 تفسير.المهارة 
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لدى  التعلم القائم على المشروع يعزز مهارة التفسير استراتيجيةوتُفسر هذه النتيجة بأن استخدام      

لمناقشة والحوار وا ،وربط المعلومات السابقة بالالحقة ،الطالبات من خالل التمهيد في بداية كل مشروع

 كما أن التنفيذ العملي لخطوات المشروع جابة عن تساؤالت الطالبات.إلطار النظري للمشروع، واإلفي ا

قد يساعد الطالبات على استخدام الحواس المختلفة خالل مراحل المشروع، مما يساعد على مراعاة الفروق 

الفردية وأنماط التعلم المختلفة لدى الطالبات، وهذا بدوره يعزز من فهم الطالبات للمعنى المطلوب وبالتالي 

مواقف مختلفة، على أنشطة و  تحتوي المشروعالتعلم القائم على  استراتيجيةأن كما  على التفسير. نقدرته

يجاد حلول لها ،والتأمل ،تتطلب من الطالبات القدرة على التحليل واتخاذ  ،والبحث في المشكالت وا 

 معينة.القرارات المناسبة بشأنها، مما يؤدي إلى زيادة قدرة الطالبات على استخالص نتائج 

ودراسة ، (6117،المطلق)ودراسة  ،(6111،يونس)دراسات دراسة  نتيجة هذه النتيجة مع وتتفق      

دى تنمي مهارة التفسير ل التعلم القائم على المشروع استراتيجيةأن  ( والتي أظهرت6118،المطوع )

طالبات الصف العاشر والتي تزيد من قدرتهن على الحكم على االستنتاجات المقترحة ومدى ارتباطها 

 بالمعلومات المقدمة لهن.

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس
ة تدريس مادة التربية المهنية في تنمي المشروع فيالتعلم القائم على  استراتيجيةما أثر استخدام  "

 مهارات التفكير الناقد ككل لدى طالبات الصف العاشر األساسي مقارنًة بالطريقة العتيادية؟".

بين  (α=0.05)عند مستوى  فرق ذو داللة إحصائيةبينت النتائج المتعلقة بالسؤال السادس وجود      

المشروع( ى التعلم القائم عل استراتيجيةالتي ُدرست باستخدام )متوسطي درجات المجموعتين التجريبية 

كل في االختبار البعدي لمهارات التفكير الناقد ك( التي ُدرست باستخدام الطريقة االعتيادية) والضابطة
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قد أسهم  التعلم القائم على المشروع استراتيجيةالمجموعة التجريبية، وهذا يدل على أن استخدام  لمصلحةو 

 في تنمية مهارات التفكير الناقد ككل.

ر الناقد التعلم القائم على المشروع يعزز مهارات التفكي استراتيجيةوتُفسر هذه النتيجة بأن استخدام      

 ،وعالمشر  اختيار) المشروععداد وتطبيق مراحل إمن خالل مشاركة الطالبات في  ،ككل لدى الطالبات

ية ومنظمة، حيث تشترك يجابإ. وتوفير بيئة عمل تشاركية تتيح بيئة تعليمية (وتقويمه ،وتنفيذه ،وتصميمه

مما يكسب الطالبات مهارات القدرة على  ؛راءوالنقد وتبادل اآل الطالبات والمعلمة في المناقشة والحوار

التعرض التعامل مع بيئة واقعية حقيقية و  االستنباط والتفسير واالستنتاج ومعرفة االفتراضات. كما أن

وتنمية  ،وتبادل المعارف ،والحصول على المعلومات ،للخبرة مباشرة يساعد على البحث واالستكشاف

إلى تطوير مهارات التفكير الناقد من خالل الفحص والنقد  ضافةا إ الدقة في مالحظة الوقائع واألحداث.

 الجبنة-اللبنة–الحسي لمنتجات المشاريع المختلفة )اللبن الرائب وحرية التعبير في التقييم  ،الموضوعي

علم الصفي على الت زيادة اإلقبالالبيضاء( من خالل أداة المالحظة. وللتحفيز والتشجيع دوراا كبيراا في 

والمواقف والخبرات الصفية المختلفة، ويزيد من حيوية الطالبات في تنظيم الخبرات واختبارها والتفاعل 

البات القائم على المشروع للط يتيح التدريسا بطريقة آمنة تحت إشراف المعلمة وتوجيهاتها. كما معه

والتقبل  النفسي والحرية الفكرية والديمقراطية والتسامحاألمان  فرصة التعلم الذاتي وبناء المعرفة في جو من

 هن.ديمما يعمل على تنمية التفكير الناقد ل

 (6115،(Msallam,2015مسلم )دراسة )ال( و 6111،يونس)دراسة  نتيجة معوتتفق هذه النتيجة      

المطوع )( ودراسة 6117،المطلق)ودراسة  (Craig,2017ودراسة كريغ ) (6116،العتيبي )دراسة 

ير الناقد مهارات التفك المشروع تنميالتعلم القائم على  استراتيجيةاستخدام أن ( والتي أظهرت 6118،
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ككل، من خالل تحقيق بيئة تعليمية إيجابية توفر عوامل التشويق والجذب وتتيح للطالب فرصة بناء 

 المعرفة والتعلم الذاتي.     

 التوصيات

 :اآلتيةفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يمكن تقديم بعض التوصيات 

مادة  أساسية في تدريس معظم وحدات استراتيجيةالتعلم القائم على المشروع ك استراتيجيةاعتماد  .1

 التربية المهنية لُمالءمتها معظم األنشطة في وحدات الكتاب.

لكل طالب في مادة التربية المهنية، كل على حسب مرحلته العمرية ونموه  اخاصا  ااستحداث مشروعا  .6

نمية شروع في تلما ألهمية الم؛ إلى مرحلة الجامعة االبتدائية ووصوالا  رحلةمن الم ءا العقلي ابتدا

 الجوانب المعرفية والجوانب الوجدانية.

 التدريس للمواد المختلفة. طرق( ضمن مفردات اوعمليا  اإدخال طريقة المشروع )نظريا  .3

سة التفكير وكيفية ممار  ،التعلم القائم على المشروعات استراتيجيةتدريب المعلمين والمعلمات على  .3

 في تدريس مادة التربية المهنية، وذلك من خالل البرامج التدريبية والنمذجة. الناقد

 في مادة التربية المهنية والتسويق لها. الطالباتعمل معرض لمنتجات مشاريع  .5

ر التكنولوجيا، وتفعيل دو  ،المشروع استراتيجيةاستخدام تقنيات متعددة ووسائل تربوية متنوعة خالل  .6

جميعها  نية لألماكن المعنية، التي تعززامية والفيديو والصور والزيارات الميدمن مثل العروض التقدي

 االكتشاف واالعتماد على النفس.
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 المقترحات

 جراء الدراسات اآلتية:اُيقتر ح  ةالحالي دراسةلل استكماالا 

 ختلفة.ومراحل م ،دراسة فاعلية طريقة المشروع في تدريس وحدات أخرى من مادة التربية المهنية 

 اذ القراروالقدرة على اتخ ،كالتفكير اإلبداعي ،معرفة تأثير طريقة المشروع في متغيرات أخرى، 

 والسمات الشخصية. ،واالتجاهات

  هارات التفكير ملمشروع في مقررات أخرى في تنمية التعلم القائم على ا استراتيجيةدراسة فاعلية

  والتحصيل الدراسي في مراحل دراسية أخرى. ،الناقد

 التعلم القائم على المشروعات بطرق  استراتيجيةجراء المزيد من الدراسات تستهدف مقارنة ا

 تعليمية أخرى غير الطريقة االعتيادية.
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 المراجعقائمة 

 العربيةالمراجع 

     دار المناهج  عمان: .وطرقه العامةأساسيات التدريس ومهاراته  (.6111فؤاد حسن ) ،ءأبو الهيجا
 والتوزيع.للنشر 

 المسيرة.دار  مان:ع .تعليم التفكير النظرية والتطبيق (.6113محمد ) ونوفل، صالح أبو جادو،

(" درجة التركيز على المهارة العملية في تدريس التربية المهنية في 6116) أحمد، إياد والسعايدة، منعم
 .55-20(3)68،مجلة جامعة دمشقمدارس محافظة البلقاء"، 

 دار المناهج. عمان: .وسيلة( ،منهج، أسلوبطرائق التدريس ) (.6115حزام ) ويوسف، ردينة األحمد،

 . دمشق: دارالمعلم العصري في التربية وطرق التدريسدليل (. 6118الجقندي، عبد السالم عبد اهلل )
 قتيبة للطباعة والنشر.

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.المنطق وتنمية التفكير الناقد(. 6116)عصامجميل، 

 دار الفكر.. عمان: طرق التدريس بين التقليد والتجديد (.6111رافدة عمر ) الحريري،

 والتوزيع.المسيرة للنشر  دار عمان: .اللغة والتفكير الناقد (.6117علي سامي ) الحالق،

(، "برنامج مقترح في العلوم قائم على مدخل التعلم بالمشروع 6117) حياصات، محمد عبد الرزاق
 يذالعلمي والمهارات الحياتية لتالملذكاء ا راتقد بعضفي تنمية  ثرهوأونظرية الذكاءات المتعددة 

 311-663( 3)65، جامعة القاهرة، كلية الدراسات العليا للتربية ردن".األساسية في األحلة رالم

(، "واقع تدريس مقرر التربية المهنية في مرحلة التعليم          6118خميس، فاطمة الزهراء وأبوحمود، هيثم )
األساسي من وجهة نظر معلمي المقرر وأمناء المشاغل في مدارس محافظة الالذقية الرسمية". 

 .166-135(6)35دراسات، العلوم التربوية، 

 برنامج التنمية المهنية المتخصص للمعلمين التعليم والتعلم(،"التفكير الناقد "6113رسمي ) الزعبي،
  76-71دليل المتدرب : ،في الغرفة الصفية
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 عالم الكتب.: . القاهرةتعليم التفكير (.6113زيتون، حسن حسين)

 .الشروقر دا.عمان: النظرية البنائية واستراتيجيات التدريس .(6117عايش محمود ) زيتون،

. عمان: طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية(. 6118) سليمان والبلوشي، عبد اهلل سعيدي،
 .المسيرةدار 

)رسالة  .استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم (.6111شاهين، عبد الحميد)
 ماجستير(، جامعة االسكندرية، مصر.

    دار . عمان: أساسيات التدريس (.6115) عبد الباقي زيد، وأبو عبد الرحمن، وجمل خليل ،رشب 
 .المناهج

أثر برنامج تدريبي ما وراء معرفي على التفكير الناقد لدى طلبة  .(6113محمد خليفة ) الشريدة،
دراسات للجامعة عمان العربية  ،منشورة()رسالة دكتوراة غير  .الجامعة وعالقته ببعض المتغيرات

 األردن. عمان، ،العليا

 لح مهارة تنمية على الويب وأثره لىع مالقائ بالمشاريع م(."التعل6111) الصيعيري، هيفاء سعيد
 إصالح لمستقب- سالخام وليدال رتمؤالم ،اآللي" سبالحا مادة في لوالتحصي المشكالت طوالبة،
 ، القاهرة، جمهورية مصر العربية.ىؤور رومعايي تجارب فةرالمع لمجتمع بيرالع مالتعلي

 المسيرة. دار. عمان: طرائق التدريس (.6111باسم ) والصرايرة، هاديطوالبة، 

 . الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.التفكير والمنهاج المدرسي (.6113عبيد، وليم وعفانة، عزو)

.عمان: دار   تنمية مهارات التفكير(. 6117وبشارة، موفق ) والجراح، عبد الناصرعتوم، عدنان ال
 المسيرة.

   م التعل قائم على  فاعلية نموذج مقترح للتعلم بالمشروعات  (،"6116وضحى بنت حباب ) العتيبي،
ذات لدى ال التفكير الناقد وفاعلية تنمية مهاراتالتشاركي باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في 

-561( 3)11، مجلة الدراسات التربوية والنفسية. طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن"
576. 
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 الكتب. .القاهرة: عالمتربويمن منظور  التفكير (.6115مجدي ) عزيز،

التعلم القائم على المشروع في تنمية مهارات التفكير  استراتيجيةأثر (. 6115) العلي، إلهام يوسف
منطقة بلوم لطالبات الصف الثالث متوسط اإلبداعي والتحصيل الدراسي والتجاهات نحو مادة الع

 الجامعة األردنية، عمان، األردن. )رسالة دكتوراة غير منشورة(، .تبوك

ات التواصل االجتماعي في التعلم شبك(."تصور مقترح لتوظيف 6113أمل نصر الدين سليمان ) عمر،
 . المؤتمر“القائم على المشروعات وأثره في زيادة دافعية اإلنجاز واالتجاه نحو التعلم عبر الويب 

 ، الرياض.بعدالثالث للتعلم اإللكتروني والتعلم عن  الدولي

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.طرق التدريس(. 6111) عمر، إيمان

 إربد، األردن.، دار األملالقياس والتقويم في العملية التدريسية،  (.6111) عودة، أحمد سليمان.

م التعل استراتيجيةعلوم األرض والبيئة بإستخدام  سيأثر تدر  (.6117) عبد الكريم أسماءعوض، 
   .لمكانياوتفكيرهن البصري العلمي المشروع في تحصيل طالبات األول الثانوي  ريقةط على القائم

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

 .تفريد التعليم في إعداد وتأهيل المعلم انموذج في المقياس والتقويم (.6113) سهيلة محسن الفتالوي،
 دار الشروق. عمان:

نمية تالتعلم القائم على المشروعات في  استراتيجيةنموذج  فاعلية“ .(6119الفتاح )سحر عبد  ،الشين
رق وطللمناهج  الجمعية المصرية مهارات التنظيم الذاتي واألداء األكاديمي في الرياضيات ".

     .167-135،(151) ،التدريس

لم عمان: دار عامناهج التربية المهنية واستراتيجيات تدريسها وتقويمها. (. 6113محاسنة، عمر )
 والتوزيع.الثقافة للنشر 

    في لخماسيةا تعاوللمجم شةورلا ثيدح وبسلا دامستخا رثأ("6115محاسنة، عمر والعازمي، عليا)
 36، العلوم التربويةدراسات، "، لمهنيةا بيةرلتا في ألساسيا رلعاشا فلصا تالباط تحصيل

(1)،1-11. 



75 
 

النفسية والتربوية خطوات  الختبارات والمقاييس في العلوم  (.6116وسليمان، أمين)مراد، صالح 
 دار الكتاب الحديث. القاهرة: إعدادها وخصائصه.

 األردن. دار المسيرة، عمان، ،طرائق التدريس العامة .(6119) محمد والحيلة، توفيق مرعي،

 يةاالجتماع(،"أثر التدريس المستند على المشروع في مقرر الدراسات 6117بندر بن عبد اهلل ) المطلق،
 .   اض"الريبمدينة والوطنية على تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي 

 .113-88( 6) 6، المجلة الدولية التربوية المتخصصة

 على المشروعات في تنمية مهارات التعلم القائم استراتيجية(،"فاعلية 6118) إنتصارعبد العزيز المطوع،
        مجلة ال. لدراسي في الرياضيات لدى طالبات المرحلة المتوسطة"الناقد والتحصيل ا التفكير
 .667-169( 166) 36 ،التربوية

 جلةم( "الكفايات التدريسية لدى معلمي التربية المهنية من وجهة نظرهم"، 6119المومني، محمد عمر)
 .131-116(1)3، روافد

 . عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع.المفاهيم العلمية وطرائق التدريس (.6118) الناشف، سلمى زكي

 .لتوزيعوار للنشي دار اليازو  عمان: .األساليب الحديثة في التعليم والتعلم (.6118يحيى محمد ) نبهان،

 العين. دار الكتاب الجامعي،. أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات (.6116زيد ) الهويدي،

  "أثر استخدام طريقة المشروع في تحصيل طلبة الصف الثاني في معهد . (6111وفاء محمود ) يونس، 
 (3) 18 ،مجلة التربية والعلم. إعداد المعلمين في مادة األحياء وتنمية مهارات تفكيرهم الناقد "

363-359. 
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 (1الملحق)

 في لواء الموقر استطالع رأي حول تدريس مادة التربية المهنية

 بشكل قليل% بشكل متوسط% بشكل دائم% البند الرقم

 36 36 16 تتوافر األدوات في مشغل التربية المهنية للقيام بتنفيذ األنشطة   .1

 66 33 --- يتم تزويد المشغل بالمواد المستهلكة بصورة دورية   .6

 9 65 66 مساحة المشغل تكفي ألعداد الطلبة   .3

 ---- 17 83 يتوافر في المشغل المقاعد والطاوالت الالزمة  .3

 83 17 ---- يوجد سجل خاص بحصص التربية المهنية داخل المشغل  .5

يتم استخدام حصص التربية المهنية في لغير مواضيع التربية   .6

 المهنية 

---- 51 51 

 67 33 ----- تلجأ اإلدارة لستغالل حصة التربية المهنية في تنظيف المدرسة   .7

 51 51 ----- تقوم المعلمة بعمل معرض لمنتجات التربية المهنية   .8

 17 51 33 تنوع المعلمة في استراتيجيات تدريس التربية المهنية   .9

 33 33 33 تركز المعلمة على الجانب العملي لمادة التربية المهنية  .11
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 لبان( لمادة التربية المهنية)تصنيع األ  وحدة المشاريع الصغيرةتحليل محتوى 
 للصف العاشر األساسي 

 

 

 (3 الملحق)

ـــــم  النتاجات ـــــاهـــــي ـــــف ـــــم ال
 والمصطلحات

ـــــــــــــكـــــــــــــار  األف
 والحقائق

 المهارات القيم والتجاهات

تتعرف القيمةةةةةةة الغةةةةةةذائيةةةةةةة  .1
 للحليب ومشتقاته.

الطرائق في معةةاملةةة تةةذكر  .6
 .االحليب الخام حراري

تحةةةةةدد التجهيزات الالزمةةةةةة  .3
 لتعقيم الحليب.

تصةةةةةةةةةةةةةةنةيةع الةلةبةن الرائةةةةةةةب  .3
 بطريقة صحيحة

تتعرف من خالل مخطط  .5
على أهم منتجةةات الحليةةب 

. 
 توضح مفهوم اللبنة . .6
تبين خطوات تصنيع اللبنة  .7

 بالتفصيل.
 توضح مفهوم الجبنة. .8
 تبين آلية حدوث التجبن. .9
خطوات تصةةةةةةةةةةةةةةنيع تتعرف  .11

 الجبنة البيضاء المغلية.
تصةةةةةةةةةةةةةةنيع الجبنةةةةة الطريةةةةة  .11

 بطريقة صحيحة  .
التقييم الحسةةةي للبن الرائب  .16

 واللبنة والجبنة البيضاء

 بستره الحليب
 غلي الحليب

 التجنيس
 مصل اللبن

 اللبنة
 التجبن

 التقييم الحسي
 المنفحة
 الخثرة

 الهرم الغذائي
 أنزيم الرنين

 
 
 

الحليةةةةةةةب مةةةةةةةادة 
لةلةتةلةةف قةةةةةةةابةلةةةةةةةة 
 بسرعة

 
تةعةقةيم الحليةةةةةةةب 
يةةةةةتةةةةةم : غةةةةةلةةةةةي 
الةةةةةةحةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةةب أو 

 بسترته
 

مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةل اللبن 
يةةةحةةةةتةةةوي عةةةةلةةةةى 
بةةةةةةةةةةةةةةروتةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةن 
وكةةةةةةةالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةوم 

 وفيتامين ب
 

الةةةتةةةجةةةنةةةيةةةس هةةةو 
 تفتيةةةةت حبيبةةةةات

 الدهن ألياا.
 

يتخثر الحليةةةةةةةب 
 بفعل األنزيمات

 
 

 روح التعاون
 

 حب العمل
 الصدق

 
يةةةةقةةةةةةةدر اهةةةةةمةةةةةيةةةةةةةة 
الةةةمشةةةةةةةةةةةةةةةةروعةةةةةةةات 
االقةةتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاديةةةةةةةة 
الصغيرة في زياده 

 عيشةةةةةةوتحسةةةةةين م
 الفرد

يةةةةعةةةةي األهةةةةمةةةةيةةةةةةةة 
االقتصادية للثروة 

 الحيوانية
 

امةتةالك العزيمةةةةةةةة 
 واإلرادة

 االتقان في العمل
 

مراعةةةاه متطلبةةةةات 
الصةةحه والسةةالمه 
الةةعةةةةةةةامةةةةةةةه اثةةنةةةةةةةاء 

 العمل

تةطبيق خطوات 
 عداد المشروعإ

 اختيار المشروع
والةةةةةةتةةةةةةخةةةةةةطةةةةةةيةةةةةةط 
 للمشروع وتنفيذه

 وتقويمه
وحساب الجدوى 

 االقتصادية
 
 

تصةنيع مشتقات 
الةةةحةةةلةةةيةةةةةةةب الةةةى 
اللبن الرائةةةةةب و 
اللبنةةةةةةه والجبنةةةةةةة 

 البيضاء.
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 قائمة بأسماء المحكمين

 مكان العمل التخصص السم

 الشرق األوسط جامعة المناهج وطرق التدريس د.فواز شحادة

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية د.أحمد أبو كريم

 جامعة الشرق األوسط إدارة تربوية د.أمجد درادكة 

 وزارة التربية والتعليم  التربية المهنية د.سليمان محمد أبو شارب

 وزارة التربية والتعليم المناهج وطرق التدريس د.عارف الدهام الجبور

 الجامعة األردنية مناهج التربية المهنية وتدريب معلميها الكريم السعايدةد.منعم عبد 

 وزارة التربية والتعليم  مناهج وطرق التدريسماجستيىر  روان علي الكورة

 وزارة التربية والتعليم مناهج وطرق التدريسماجستير  ضحى سامي الحرايزة

 وزارة التربية والتعليم  مناهج وطرق التدريسماجستير  العنود محمد الفايز 

 وزارة التربية والتعليم معلمة تربية مهنية -بكالوريوس ايمان فناطل العميان

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)الملحق
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 اختبار التفكير الناقد

 السم:

 الصف والشعبة:

 عزيزتي الطالبة ...

ل واستعمال قدراتك العقلية وتكشف في التحلياالختبار الذي بين يديك يضم المواقف والفقرات التي صممت لقياس بعض مهاراتك أو 
لبحث أن إجابتك تستعمل ألغراض ا االمنطق وهذه الفقرات موزعة على خمسة اختبارات فرعية. راجين اإلجابة عليها بدقة وأمانة علم

 العلمي فقط. 

 التعليمات: 

 ثال التوضيحي قبل اإلجابة.اقرأي التعليمات الخاصة بكل اختبار من االختبارات الفرعية الخمسة وكذلك الم -1
 .ااإلجابة تكون على الورقة المخصصة لإلجابة حصرا  -6
 ال تتركي أي سؤال من دون إجابة. -3
 دقيقة. 37الزمن المخصص لالختبار هو  -3

 
 الختبار األول: معرفة الفتراضات

تكون  نة المواقف المقدمة له على أنعلى افتراضات متضملطلبة معرفة االفتراضات العملية العقلية التي سيقوم من خاللها ا     
 ما يأتي: يمنها افتراضات عديدة مقترحة والمطلوب منك أن تقرر  وهذه عدد من المواقف يتبع كالا  ،امقبولة منطقيا 

به في ضوء محتوى الموقف أي ان االفتراض وارد في ما جاء في الموقف فالمطلوب وضع دائرة حول  اإذا كان االفتراض مسلما    
ذا كنتو  (االفتراض وارد في المكان المطلوب في ورقة اإلجابة. 1) رقم الموقف  ه في محتوىبأن االفتراض غير مسلم  ينتعتقد يا 

 االفتراض غير وارد.( 6رقم)فضعي دائرة حول 

على سفن  سلقد ذكر في التاريخ أن أحد العلماء استعمل المرايا لتسليط أشعة الشم مثال: تقول ريم وهي تتناقش مع صديقتها :"
 األعداء وحرقها". 

 المرايا أجسام عاكسة للضوء والحرارة وبذلك يستطيع حرق السفن.-1

 هذا االفتراض وارد في كالم ريم .         
 هذا االفتراض غير وارد في كالم ريم .- 6

نما استعملها لرؤيت -0  ها فقط.كال ل يمكن أن يحدث هذا األمر وا 
 االفتراض وارد في كالم ريم .هذا ال-1      
 هذا االفتراض غير وارد في كالم ريم .- 6

 
 

1
    

1 

2
    

1 
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 العبارة األولى :
بل لذا سأقوم بغلي الحليب ق قالت سلمى : " أريد أن أشرب من حليب البقر الطازج، بالتأكيد أنا ال أريد أن أصاب باألمراض،

 ."شربه
 
 إذا لم تغلي الحليب الطازج ستصاب باألمراض:  1

 هذا االفتراض وارد في كالم سلمى . -1
 .هذا االفتراض غير وارد في كالم سلمى  -6

 باإلصابة باألمراض  اإن شرب الحليب الطازج يرتبط دائم 6
 هذا االفتراض وارد في كالم سلمى. -1
 هذا االفتراض غير وارد في كالم سلمى. -6

 
في البيوت، ويغطي حاجات األسرة من هذه المشتقات، وتستطيع  اممكنا  ار قالت األم "إن صنع مشتقات الحليب أما : العبارة الثانية

 ."أن تسوق الفائض منها 
 
 :اتشتري مشتقات الحليب من األسواق نهائيا  الاألم  نإ 3

 هذا االفتراض وارد في كالم األم. -1
 هذا االفتراض غير وارد في كالم األم. -6

 
 فضل من منتجات األسواق:أالبيوت  مشتقات الحليب فيأن  3

 هذا االفتراض وارد في كالم األم. -1
 هذا االفتراض غير وارد في كالم األم. -6

 
 سرة إن صناعة مشتقات الحليب له مردود اقتصادي على األ 5

 هذا االفتراض وارد في كالم األم. -1
 هذا االفتراض غير وارد في كالم األم. -6

 
              

 

 

 التفسير :الختبار الثاني
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علومات المقدمة. على الم امن خاللها على االستنتاجات المقترحة التي تترتب منطقيا  الطلبةهو عملية عقلية التي يحكم  :التفسير      
 :ويتكون هذا االختبار من مواقف عديدة وكل موقف يتكون من فقرات متعددة تتبعها مجموعة من النتائج المقترحة والمطلوب

( تفسير صحيح. 1ي دائرة حول الرقم )إذا كنتي تعتقدين أن التفسير المقترح الوارد في الموقف بدرجة معقولة من اليقين فضع     
( تفسير غير 6ي دائرة حول الرقم )فضع من اليقين، كنتي تعتقدين أن التفسير المقترح الوارد في الموقف بدرجة غير معقولةإذا 

 صحيح.

 مثال:

هم نجحوا في لنفترض أن ،لقد حاول الكثير من العلماء والمشعوذين طوال فترات التاريخ اإلنساني تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب
 هذا األمر في االقتصاد العالمي؟ ذلك، كيف سيؤثر

 )تفسير صحيح(يفقد الذهب قيمته األصلية ومن ثم ال يؤثر في االقتصاد العالمي. -1

 )تفسير غير صحيح(في اقتصاد الدول التي ال تمتلك المعادن. اسيؤثر سلبا  -6  

  

 : الثالثةالعبارة 
قماش  ، اذ يضاف له ملح الطعام، وتتم تصفيته في أكياساليصبح مركزا يتم انتاج اللبنة من تصفية اللبن الرائب كامل الدسم 

 بيضاء، وتترك حتى تنفصل أكبر كمية من المصل ثم تعبأ في عبوات مناسبة وتحفظ مبردة.
 إن القيمة الغذائية للبنة نفس القيمة الغذائية للبن الرائب الذي ُصنع منه. 6

 تفسير غير صحيح .-6      تفسير صحيح  . -1
 أي تغيير عليها. ولمالحظة للمحافظة عليها نظيفة أبيضيفضل أن يكون لون أكياس القماش  7

 تفسير غير صحيح.-6        تفسير صحيح. -1
 يساعد إضافة الملح على التخلص من أكبر كمية من المصل . 8

 تفسير غير صحيح .-6       تفسير صحيح  . -1
 :الرابعةالعبارة 

التي تعزز عملية الهضم  probiotic microbes  يعمل اللبن الرائب على تعزيز عملية الهضم من خالل ميكروبات البروبيوتيك 
 وتزيد المناعة وتمنع انتشار البكتيريا غير الصحية في الجسم .

 ومنع العدوى التي تصيب المعدة كاإلسهال. للمعالجةيمكن استخدام اللبن الرائب  9
 .تفسير غير صحيح -6      صحيح  .تفسير  -1

 يعتبر اللبن الرائب من الوجبات الصحية التي تستخدم في الرجيم . 11
 تفسير غير صحيح .-6       تفسير صحيح  . -1

 

 

 الختبار الثالث:تقويم الحجج 
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سئلة بناءا على أهميتها وصلتها باألج القوية والحجج الضعيفة جالعملية التي تميز من خاللها الطالبة بين الح :تقويم الحجج     
ي وزن بالسؤال المقدم والثان امباشرا  المقدمة لها. والحكم على قوة الحجة وضعفها يبنى على أساسين األول اتصال الحجة اتصاالا 

 الحجة وأهميتها فالحجج القوية تكون مهمة ومتصلة بالسؤال وقد تكون غير متصلة بالسؤال مباشرةا.

ي دائرة إذا كنتي تعتقدين أن الحجة ضعيفة فضع( حجة قوية. 1ي دائرة حول الرقم )تي تعتقدين أن الحجة قوية فضعإذا كن        
 ( الحجة ضعيفة .6حول الرقم )

، فوجد القد قرأت قصة في إحدى المجالت تقول )بينما كان رائد الفضاء يسير على سطح القمر سمع صوت ارتطام قوي جد  مثال: 

سقط غير بعيد عنه( هل تصدق القصة؟أن نيزك قد   

)  حجة ضعيفة (  نعم القصة صحيحة فهنالك عشرات من النيازك تسقط على سطح القمر -1  

)حجة قوية(ه.يالقصة غير صحيحة فالقمر يخلو من غالف جوي ولهذا لن يكون باإلمكان سماع شيء عل -2  

 

 .للحليبتحويل الحليب إلى لبن رائب يساعد على زيادة العمر اإلفتراضي  العبارة الخامسة:
 نعم، والحجة في ذلك أن البيئة الحامضية للبن الرائب تمنع الكائنات الدقيقة المحتملة من النمو والتكاثر. 11

 حجة ضعيفة. -6حجة قوية.                    -1

 ال، والحجة في ذلك أن مكونات اللبن الرائب هي نفسها مكونات الحليب األصلي الذي صنع منه  16
 حجة ضعيفة. -6حجة قوية.                   -1

 .خالل عمليات التصنيعيتم تعريض الحليب للمعامالت الحرارية المختلفة :العبارة السادسة
 لدقيقة والممرضة والمتواجدة فيه .نعم، والحجة في ذلك لقتل الكائنات الحية ا 13

 حجة ضعيفة. -6حجة قوية.                   -1
 نزيمات وفيتامينات الحليب.الحرارة تسبب تلف كلي أو جزئي أل ال، والحجة في ذلك أن 13

 حجة ضعيفة. -6حجة قوية.                   -1
 .المنفحة إليهاة الجبن بعد إضافة يتم تقطيع خثر  :العبارة السابعة

 نعم، للسماح للشرش بالخروج واإلنفصال من الخثرة. 15
 حجة ضعيفة. -6حجة قوية.                   -1

 

 

 

 االختبار الرابع:االستنباط



85 
 

بالوصول إلى نتيجة ما بناء على وجود مقدمتين منطقيتين ويتكون كل موقف  الطلبةهي عملية عقلية يقوم من خاللها  االستنباط       

        من مواقف هذا االختبار من عبارتين )مقدمتين( بينهما نتائج متعددة )استدالالت(.

إذا كنتي صحيحة.  ( نتيجة1ي دائرة حول الرقم )إذا كنتي تعتقدين أن االستدالل يترتب بالضرورة على العبارة أو العبارتين فضع     
 ( نتيجة غير صحيحة .6ي دائرة حول الرقم )تعتقدين أن االستدالل ال يترتب بالضرورة على العبارة أو العبارتين فضع

 مثال:

 بعض أيام اإلجازات ممطرة، جميع األيام الممطرة مزعجة.

 هل األيام الصافية غير مزعجة.
 النتيجة غيرصحيحة .هذه -6     هذه النتيجة صحيحة . -1

 بعض أيام اإلجازات مزعجة.

 هذه النتيجة غيرصحيحة .-6     هذه النتيجة صحيحة . -1

 
 تغذىتضافة بكتيريا نافعة خاصة )الباديء( للحليب بعد بسترته او غليه، حيث إُيصنع اللبن الرائب عن طريق : العبارة الثامنة
 حمض الالكتيك . إلنتاج )الالكتوز(سكر الحليب البكتيريا على 

 . حموضة اللبن الرائب إفرازات البكتيريا )حمض الالكتيك( هي التي تؤدي إلى 16
 هذه النتيجة غيرصحيحة .-6  هذه النتيجة صحيحة . -1

 .تميز طعم منتجاتها عن غيرها روبة خاصة بهفي كل مصنع بُيصنع اللبن الرائب  17
 يرصحيحة .هذه النتيجة غ-6   هذه النتيجة صحيحة . -1

 

 .يفضل تناول اللبن الرائب على الحليب لألشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الالكتوز 18
 هذه النتيجة غيرصحيحة .-6  هذه النتيجة صحيحة . -1

 جميع أنواع الجبنة ُتصنع من الحليب، والجبنة النابلسية تحفظ بالملح . :لتاسعةالعبارة ا
 بالملح.تحفظ جميع أنواع الجبنة  19

 هذه النتيجة غيرصحيحة .-6    هذه النتيجة صحيحة . -1
 

 الجبنة النابلسية تصنع من الحليب. 61
 هذه النتيجة غيرصحيحة .-6    هذه النتيجة صحيحة . -1

 
            

 

 الختبار الخامس:الستنتاج 

1
    

1 

2
    

1 
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بالتوصل إلى استنتاجات بدرجة متفاوتة من الدقة بناء على حقائق وبيانات  الطلبةعملية عقلية يقوم من خاللها  :الستنتاج     
 .مقدمة له

 :يتكون هذا االختبار من مواقف عديدة يبدأ كل موقف بتقديم حقائق ويتبع هذه الحقائق استنتاجات عديدة والمطلوب منك     

قائق على الح اأي أنه يترتب منطقيا  اتمامتحت البديل الصحيح إذا وجدتي أن االستنتاج صحيح  (x) أن تضعي عالمة .1
 .والمعلومات التي وردت في الموقف

تحت بيانات ناقصة إذا وجدتي أن المعلومات الواردة في الموقف ال تكفي للحكم على صحة االستنتاج  (x) ضعي عالمة .6
 .أو خطئه

أي  ،علومات الواردة في الموقفإذا وجدتي أن االستنتاج خاطئ في ضوء الم صحيحةتحت البديل غير  (x) ضعي عالمة .3
 .أن االستنتاج يناقض المعلومات الواردة

 

 أن:لحيوانات الضعيفة التي ال تستطيع الدفاع عن نفسها مثل األرنب يمتلك صيوان أذن كبيرة، نستنتج ا :مثال
 غير صحيحة  بيانات ناقصة  صحيحة  الفقرات المستنبطة

 x   للحيوانات الضعيفة. صيوان األذن الكبير يمنح ناحية جمالية

  x  جميع الحيوانات الضعيفة مثل األرنب.

لتوجيه صيواني األذن نحو مصدر الصوت لتجمع أكبر قدر من  
 األمواج الصوتية وتستطيع بذلك أن تهرب من الحيوانات المفترسة.

 

x   

     

     

 المقوى. هل هي عاقلة أم مجنونة ؟تحاول مريم غلي الحليب في وعاء من الكرتون  :العبارة العاشرة
 غير صحيحة  بيانات ناقصة  صحيحة  الفقرات المستنبطة الرقم

    ألن الكرتون يتحمل درجة غليان الحليب . اعاقلة جدا  61

    مجنونة ألن الورق المقوى سيحترق. 66

ال يمكن ذلك ألن الورق المقوى ال يتحمل درجة غليان  63
 الحليب.

   

 نتاج اللبن المتخمر)الرايب( أهمها أن يخلو الحليب منترض توفرها في الحليب المستخدم إلهناك عدة شروط يف الحادية عشر : العبارة
 بقايا المضادات الحيوية الناجمة عن معالجة بعض الحيوانات المنتجة للحليب.
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 غير صحيحة  بيانات ناقصة  صحيحة  الفقرات المستنبطة 

المضادات الحيوية في الحليب ألنها من المهم تواجد  63
 ترفع مناعة اإلنسان

   

    انتقال األمراض من الحيوانات لإلنسان. 65

    المضادات الحيوية تقتل بكتيريا التخمر وتمنع الترويب. 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)الملحق
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 دليل المعلم

 أخي المعلم/ أختي المعلمة:

نضع بين يديك دليل إرشادي بمثابة المرشد الذي سوف يساعدك في تدريس بعض دروس التربية المهنية للصف       
ث حيالتعلم القائم على المشروع.  استراتيجية(، وذلك باستخدام 6119/6161)الثاني العاشر األساسي للفصل الدراسي 
تطبيق دراستها لالمشروع، حيث أعدته الباحثة ضمن إجراءات التعلم القائم على  استراتيجيةيبين الخطوات التفصيلية، وفق 

 : بعنوان

التعلم القائم على المشروع في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى  استراتيجيةأثر تدريس مادة التربية المهنية باستخدام 
 طالبات الصف العاشر

 ويتضمن الدليل ما يلي :

 هداف الخاصة بدليل المعلم.األ .1
 التعلم القائم على المشروع. استراتيجيةفكرة عامة عن  .6
 التعلم القائم على المشروع. استراتيجيةالالخطة الزمنية المقترحة  .3
 التعلم القائم على المشروع ، ويتضمن العناصر اآلتية: ستراتيجيةتخطيط الدروس المستهدفة وفقاا ال .3

 .عنوان الدرس 
 .النتاجات الخاصة بالدرس 
 دوات ومصادر التعلم.المواد واأل 
 .استراتيجيات التدريس 
  دواته.أاستراتيجيات التقويم و 
 .اجراءات التنفيذ والزمن المخصص لها 

 أهداف دليل المعلم:

لمشروع التعلم القائم على ا استراتيجيةيسعى هذا الدليل الى مساعدة معلم/ معلمة الصف  العاشر االساسي في تطبيق 
 داخل مشغل التربية المهنية.

 التعلم القائم على المشروع: استراتيجيةفكرة عامة عن 

 التعلم القائم على المشروع  استراتيجيةتعريف 

م، والُمرتبطة ِبمقالٍة عنوانها 1897التعلم القائم على المشروع  إلى عام  استراتيجيةتعود األفكار األولى حول فكرة      
ي البحث حول ف الطلبة)التعلم بالممارسة( التي نشرها عالُم النفس المشهور جون ديوي، والذي أشار فيها إلى فكرِة ُحريِة 

ة األبحاث التربوي ، وِمن هنا بدأتينٍة على طالِبهِ المناهج الدراسية، وأّن دور  الُمعلم مرتبٌط بالتوجيه، وليس بفرِض أفكار مع
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لتعلم القائم على ا استراتيجيةتسعى إلى تطبيِق أفكاٍر تعليميٍة جديدٍة تساعُد على تطويِر التعلم، وكان ِمن أهّمها فكرة 
بياجيه،  ربوي جانالمشروع. واهتم الكثير ِمن علماء النفس في هذا النوع ِمن التعلم، ومن أشهرهم كان عالم النفس الت

لى التعلم القائم على المشروع على أنها ِمن أفضل األفكار التربوية، والتي تهتم بالتركيِز ع استراتيجيةوالذي نظر  إلى فكرِة 
م ، وِمن ثم تكليفهالطلبةِمن أجزاء المحاضرة، ِمن خالل طرح مجموعٍة ِمن الُمشكالت على  اأساسيا  اجزءا  الطلبةجعِل 

بالبحِث عن حلوٍل لها، وصياغتها بناءا على صيغِة مشاريع  دراسيٍة ُتساعُدهم في الوصوِل إلى األهداِف الُمطلوبة ِمن هذه 
 (. 6119المشروعات الدراسية)مرعي والحيلة،

مشاكل وتحديات  لبةالطف فيه التعلم القائم على المشروع بأنها: منهج ديناميكي للتدريس يكتش استراتيجيةوُتعرف       
 حقيقية في العالم المحيط بهم. وفي نفس الوقت يكتسب مهارات عبر العمل في مجموعات تعاونية صغيرة. 

 أنواع المشاريع في التدريس: 
 ( المشاريع إلى ثالثة أنواع رئيسة هي: 6111صنف الحريري )    
 . المشروعات البنائية  )اإلنشائية(:1

 )صناعة الزيوت النباتية،ل واإلنتاج وصناعة األشياء، مثل وهي مشروعات ذات صبغة علمية، وتهدف إلى العم       
 ( ابون، وتربية الحيوانات األليفةوصناعة الص

 . المشروعات الترفيهية: 0 
شروعات التي ا لهم هذه المفيها من خالل المتعة التي تقدمه الطلبةوهي مشروعات تطبيقية وترفيهية، حيث يتعلم       

لى المتحف إ الطلبةتكون على شكل رحالت تعليمية، وزيارات ميدانية، تحدد أهدافها لتخدم مجال الدراسة، مثل اصطحاب 
 طالعهم على صناعات اإلنسان القديم، وكيفية تطورها على مر العصور.ال
 .المشروعات التي تكون في صورة مشكالت:3

على التفكير المبدع، عن طريق عرض مشكلة عليهم، ودفعهم لمحاولة  الطلبةروعات إلى دفع تهدف هذه المش        
 ، مثل مشروع تربية الدواجن ألجل القضاء على الذباب والحشرات في المدرسة . حلها

 التعلم القائم على المشروع: استراتيجيةمراحل 
 التعلم القائم على المشروع بعدة مراحل هي : استراتيجيةيمر 

 اختيار المشروع .1
  تخطيط المشروع .0
 تنفيذ المشروع .3
 تقويم المشروع  .4

 التعلم القائم على المشروع :  استراتيجيةفي  الطلبةدور المعلم و   
 التعلم القائم على المشروع كاآلتي: استراتيجيةفي  الطلبة( الى دور المعلم و 6111طوالبة والصرايرة ) أشار     

 التعلم القائم على المشروع:  استراتيجيةدور المعلم في 
 القدرة على تحليل حاجات الطلبة التي تعكس اهتمامهم.   -
 التخطيط الجيد للفعاليات التي تساعد على تحقيق هذه الحاجات، وحسن تنفيذها. -
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 والمحفزة لدوافع التعلم لدى الطلبة .تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة،  -
 التعلم القائم على المشروع:  استراتيجيةدور الطلبة في 

إن طريقة المشروع تؤكد على الدور الهام للطلبة، فهم محور العملية التعليمية التعلمية، فالطلبة من يختاروا المشروع،       
تم ضمان إعدادهم الجيد للتفاعل مع الحياة، كما أن الثقة بقدرة ومن يضعوا خطة العمل، وهم من ينفذوا المشروع. بحيث ي

 الطلبة على التميز واإلبداع في تنفيذ المشروع  تقود القائمين على العملية التعليمية إلعداد الطلبة المبدعين. 
 التعلم القائم على المشروع استراتيجيةالخطة الزمنية المقترحة لتدريس وحدة تصنيع اللبان باستخدام 

 تاريخ التطبيق عدد الحصص عنوان الدرس الدرس

1 
تصنيع المعاملة الحرارية للحليب و 

 م03/0/0202 0 اللبن الرائب

 م05/0/0202 1 تقييم حسي للبن الرائب 0
 م1/3/0202 0 تصنيع اللبنة 3
 م3/3/0202 1 التقييم الحسي للبنة 4
 م8/3/0202 0 تصنيع الجبنة البيضاء 5

التقييم الحسي للجبنة الطرية والجبنة  6
 م12/3/0202 1 المغلية

 حصص 9 مجموع الحصص
 

 

 

 

 

 

 

 

 التعلم القائم على المشروع ستراتيجيةتخطيط الدروس المستهدفة وفًقا ل
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 خطة الدرس األول

 تصنيع اللبن الرائب(المعاملة الحرارية للحليب و )
 الصف: العاشر  --------------------------------------------------------

 المبحث: التربية المهنية    
 عنوان الوحدة: مشروعات اإلقتصادية 
 عنوان الدرس: تصنيع اللبن الرائب 
 (0عدد الحصص) 
 م63/6/6161التاريخ:   
  

 النتاجات الخاصة:

 تتعرف القيمة الغذائية للحليب ومشتقاته.  -1

 .اتذكر الطرائق في معاملة الحليب الخام حراري -6

 تحدد التجهيزات الالزمة لتعقيم الحليب. -3

 تصنيع اللبن الرائب بطريقة صحيحة  . -3

 المواد واألدوات والتجهيزات)مصادر التعلم(

علبة لبن رائب كبيرة حجم -وعاء عميق مصنوع من زجاج أو من الستانلس ستيل    3  -كغم حليب طازج مصفى  3
ة حاضن-ماء وصابون   -غالية  -عبوات صغيرة -غاز -مالعق للتحريك  -طنجرة ستانلس ستيل  3 -نصف كغم 

طاقات ب –طاوالت للمجموعات  -الطباشيرالسبورة و –الكتاب المدرسي –مشغل التربية المهنية  -إذا أمكن توافرها 
 أقالم  –كرتون  –الصق  –ثالجة  –بطانية  –للمجموعات 

 استراتيجيات التدريس:

 التعلم القائم على المشروع -

 التدريس المباشر -

  التعلم الجماعي التعاوني -

 اإلدارة الصفية قبل تنفيذ مشروع إنتاج اللبن الرائب 

 وجاهزيته قبل بدء الحصص.التأكد من نظافة المشغل  -
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 تقسيم الطالبات إلى أربع مجموعات متكافئة . -
 عمل بطاقة بيان لكل مجموعة وترقيم المجموعات.  -
 توزيع األدوات الالزمة لكل مجموعة . -
 التأكد من احتياطات السالمة العامة من وجود حقيبة اسعافات أولية وطفاية الحريق. -

 اإلجراءات:

والتعرف على الحليب كمجموعة غذائية  (1شكل رقم ) للدرس من خالل عرض الهرم الغذائيالتمهيد تقوم المعلمة ب -
 ( دقائق15).( يبين مكونات الحليب1واإلستعانة بجدول رقم )من مجموعات األغذية الخمسة 

 
 ( الهرم الغذائي1شكل )

 ( يبين مكونات الحليب1)الجدول

 
 

  . (6حسب الجدول رقم ) المعامالت الحرارية المختلفة للحليب عمل جدول على السبورة وتلخيصتقوم المعلمة ب -
  ( دقيقة15)
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 (0) الجدول

 المدة الزمنية درجة الحرارة الهدف الطريقة نوع المعاملة الحرارية

     غلي الحليب

     بسترة الحليب

     تعقيم الحليب

 
على المجموعات كمعلومات  وطرق المعاملة الحراريةانواع الحليب السائل ( يبين 3جدول رقم ) تقوم المعلمة بعرض -

 إثراثية:
 
 
 

 (3) الجدول
 المعامالت الحرارية للحليب

 

 ( دقائق12) توضيح مفهوم اللبن الرائب ةتفسير آلية عمل الروبة . -
 عمل مشروع اللبن الرائب  -

 خطوات التعلم القائم على المشروع في صناعة اللبن الرائب: 
 )انتاج اللبن الرائب بطريقة صحيحة (.اختيار المشروع -١
 ( دقائق12 )لتنفيذاوضع خطة  -۲
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 ترسم المعلمة بمشاركة طالباتها المخطط التالي على السبورة لتوضيح اإلطار النظري لعمل اللبن الرائب  . 

 

تبريد            دقيقة       11 -8اختيار الحليب المناسب والتأكد من سالمته              تسخين الحليب 
 ( ساعات        6-3تحضين )   اضافة الروبة على درجة مناسبة         

 وضعه بالثالجة 
ثم تقوم المعلمة بوضع األوعية بالثالجة لحين عمل تقييم حسي  5( دقيقة حتى الخطوة 32)خطوات التنفيذ  -٣

 إلنتاج المجموعات 

 .( دقائق11-8مر بالتحريك من )إلى درجة الغليان، ثم است تقوم كل مجموعة بتسخين الحليب مع التحريك .1
ويه ، الذي يحتتبريد الحليب المغلي بوضع الوعاء، ويمكن لتر 6سعة  آخر، ثم اسكبه في وعاء ارفع الحليب عن النار .6

 (درجة مئوية .35، وبرد الحليب حتى تصبح درجة حرارته )اداخل وعاء أكبر منه يحتوي ماءا بارد
 حتى تتجانس. اروبة الالزمة وضعها في وعاء وحركيها جيدا خذ كمية ال .3
 .اأضيف الروبة على الحليب وحرك جيدا  .3
  ( ساعات دون تحريكه.أو امأل6-3ضعي غطاء الوعاء ثم لفيه بقطعة قماش؛ للمحافظة على درجة حرارته مدة ) .5

( درجة مئوية 35العبوات بالحليب المضاف إليه الروبة وضعيها في الحاضنة في حال توفرت على درجة حرارة )
 )تقوم كل مجموعة بوضع بطاقة بيان على الوعاء الخاص بها(( ساعات .3-6لمدة )

 ابا صف ساعة تقريأخرج العبوات من الحاضنة، وأزيلي الغطاء عن الوعاء واتركيها على درجة حرارة الغرفة لمدة ن .6
 ليبرد اللبن .

 ضع العبوات في الثالجة مباشرةا ؛ كي ال تزداد نسبة الحموضة اللبن الرائب. .7
 .ا، وأترك المكان نظيفا دامها وأعيدها إلى المكان المخصصنظف األدوات التي تم استخ .8
 نتهاء من العمل، دون اإلسراف في الماء.غسل يديك بالماء والصابون بعد اإلا .9
 نتاج اللبن الرائب.إبيان على العبوة تبين فيه تاريخ وضع بطاقة ال ال تنس .11

 :التقويم-3
سيتم تقييم اللبن الرائب من أفراد المجموعات والمعلمة من خالل تقييم الصفات الحسية بنموذج خاص وذلك بعد اكتمال 

 عملية الترويب . في حصة خاصة بعد مرور يومين على اللبن الرائب بالثالجة .
 
 

 دقائق حيث تقوم المعلمة بالتقييم خالل العمل مباشرةً  5تقويم أداء المجموعات :

 : المالحظة ستراتيجيةال

 األداة: قائمة رصد 
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 الرقم

 
 معايير التقويم

مجموعة رقم 
(1) 

مجموعة رقم 
(0) 

مجموعة رقم 
(3) 

مجموعة رقم 
(4) 

1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 
             بالتعليمات.احترام النظام واإللتزام   .1
             التعاون والمشاركة بين أفراد المجموعة.  .0
             اإللتزام بوقت تسخين الحليب بعد غليانه.  .3
             القيام بتبريد الحليب قبل وضع الروبة .  .4
             تجنيس الروبة وتحريكها عند وضعها على الحليب.  .5

             بالقماش .لف وعاء الحليب   .6

عادتها لمكانها بعد انتهاء العمل.  .7              تنظيف األدوات وا 

     )العالمة العظمى(7=3/ 01المجموع من 

 

 دقائق 12تقويم أداء الطالبات بشكل فردي:

 نشاط ورقة عمل /

 مة.الحرارة الالزمة، والمدة الزمنية الالز قارني بين غلي الحليب، وتعقيمه وبسترته من حيث الطريقة، والهدف، ودرجة 

 المدة الزمنية درجة الحرارة الهدف نوع المعاملة الحرارية

    غلي الحليب

    بسترة الحليب

    تعقيم الحليب

 
 المبحث: التربية المهنية   

  عنوان الوحدة: مشروعات اإلقتصادية 
  (لبن الرائبال التقييم الحسي)

 (1عدد الحصص)
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 مجموعة رقم ) ............(
 

 النموذج اآلتي لتقييم صنع اللبن الرائب . إليك
 .............................وقاسم الشخص المتذ         م65/6/6161 التاريخ :

 :الموجود على الطاولة قيمي اللبن الرائب
 ممتاز اجيدجد جيد مقبول سيء المواصفات الرقم
 5 3 3 6 1 المظهر واللون 1
 5 3 3 6 1 القوام والتماسك 0
 5 3 3 6 1 الطعم والنكهة 3

 
 الدرجة العامة .........................)مجموع النقاط(

 دقائق( قبل بدء التقييم. 11يمكنك االستعانة بالمعلومات التالية:) قراءة لمدة 
 :العيوب المتعلقة بالمظهر واللون  -1

التجانس، اللوْن غيُر طبيعي، وجود ألواِن غير طبيعّية على السطح، انفصال الدهن، وجود مواد غريبة فيه، وعدم 
 . وفقاقيع الغاز

 :عيوب القوام والتماسك -0 
 .ضعف الخثرة، القوام الهالمي، ووجود الكتل

 :عيوب الطعم والنكهة -3
 .تشمل الحموضة الزائدةا، والنكهة المتزنخة. )أي؛ تغير في الرائحة(

 إثرائية:معلومات 

 :الرائبمشاكل صناعة اللبن 
 .في التصنيع تظهر بعض العيوب في اللبن الرائب وكلها ترجع إلى الطريقة الغير سليمة

م التحضير سواء في الكميات أو النوع أو ملوثة أو ل خثرة ضعيفة تعود إلى البادئ المضاف أو اللبن الزبادي السابق -1
 .الكافي للتخمر يعطى الوقت

عدم الدقيقة تتولد غازات ويكون هذا التلوث أما في اللبن ل الخميرة مع وجود فقاقيع غازية، نتيجة تلوثه باألحياءطعم  -6
 .الجيد أو تلوث البادْي أو األواني الغلي

كميتها أو عدم مالئمة درجة حرارة التخمر أو لتلوث اللبن  الطعم غير حامضية يعود إلى عدم نشاط الخميرة أو قلة -3
 .غلبه وعدم
 .لطعم المحروقا الطعم الشايط نتيجة عدم التقليب أثناء الغلي فيعطي -3
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كمية الخميرة المضافة )البادي( أو ترك الزبادي خارج  الطعم الحامضي الالذع: يرجع لزيادة فترة التحضين أو لزيادة -5
 .الثالجة

 .و اللبن السابق التحضير ادي(الطعم المر الالذع: يرجع لتلوث الحليب أو تلوث الخميرة )الب-6
 .وجود شرش في الزيادي: وهو ناتج عن زيادة الحموضة -7

وكذلك  ،واجراء الغلي المناسب ،النظيف استعمال الحليب الدسم غير المغشوش ينبغيولتالفي كل هذه المشاكل       
 .الحرارة والتبريد المطلوبةوااللتزام بدرجات ،وتعقيم األواني المستخدمة  ،اختيار البادئ النشط الجيد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيخطة الدرس 
 (نة)تصنيع اللب
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 الصف: العاشر  --------------------------------------------------------
    .المبحث: التربية المهنية 
 .قتصاديةعنوان الوحدة: مشروعات اال 
 .ةعنوان الدرس: تصنيع اللبن 
 دقيقة  92-(0عدد الحصص) 

 م1/3/6161التاريخ من: 
                                                                                                        .التكامل الرأسي :األحياء للصف التاسع  

 .التكامل األفقي:مادة األحياء للصف العاشر
 

 النتاجات الخاصة:

 أهم منتجات الحليب . تتعرف من خالل مخطط على -1
 توضح مفهوم اللبنة . -6
 تبين خطوات تصنيع اللبنة بالتفصيل. -3

 :المواد واألدوات والتجهيزات)مصادر التعلم(

 صابون–ماء -أكياس قماش خام أبيض نظيف 3 -مالعق-وعاء عميق–بكيت ملح -كغم لبن رائب 3

 استراتيجيات التدريس:

 التعلم القائم على المشروع -

 المباشرالتدريس  -

  التعلم الجماعي التعاوني -

 اإلدارة الصفية قبل تنفيذ مشروع إنتاج اللبن الرائب 

 التأكد من نظافة المشغل وجاهزيته قبل بدء الحصص. -
 تقسيم الطالبات إلى أربع مجموعات متكافئة حسب المعدل العام . -
 عمل بطاقة بيان لكل مجموعة وترقيم المجموعات.  -
 الالزمة لكل مجموعة .توزيع األدوات  -
 التأكد من احتياطات السالمة العامة من وجود حقيبة اسعافات أولية وطفاية الحريق. -
 

 جراءات:ال
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 ( على الطالبات1مخطط إلنتاج منتجات الحليب المختلفة شكل رقم )التمهيد للدرس من خالل عرض تقوم المعلمة ب -
 ( دقائق15).وعمل مراجعة لتصنيع الحليب

 
 ( دقائق5) . اللبنةتوضيح مفهوم المعلمة بمشاركة الطالبات بتقوم  -

ي أكياس ا اذ يضاف له ملح الطعام، وتتم التصفية فعبارة عن ما ينتج بعد تصفية اللبن الرائب كامل الدسم ليصبح مركزا 
 .ةكبر كمية من الشرش )المصل( ثم تعبأ في عبوات مناسبة، وتحفظ مبردأتترك حتى تنفصل قماش بيضاء، و 

 تقوم المعلمة بمشاركة الطالبات بتوضح القيمة الغذائية للبنة. -
 

 )معلومات إثرائية(
الّلبنة تحضر من الّلبن الرائب من حليب البقر، أو الماعز، أو الغنم الكامل الدَّسم، ولذلك فإّن لها نفس القيمة الغذائّية  

 ، والبروتين. A ،Bللبن؛ فهي غنّيٌة بعنصري الكالسيوم والفسفور، وتحتوي على فيتامين 

 تذكر الطالبات بعض فوائد اللبنة. -
  ناعة اللبنةصعمل مشروع تقوم الطالبات ب -

 : نةخطوات التعلم القائم على المشروع في صناعة اللب
 بطريقة صحيحة ( اللبنة)انتاج .اختيار المشروع -١
 ( دقائق12).لتنفيذاوضع خطة  -۲

 .ةترسم المعلمة بمشاركة طالباتها المخطط التالي على السبورة لتوضيح اإلطار النظري لعمل اللبن 
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      وضعه في الكيس وربطه           إضافة الملح مع التحريك             )نوعية جيدة(اللبن الرائب اختيار 
  وضع اللبنة في عبوات مناسبة.        تعليق الكيس في مكان بارد ونظيف    

 الثالجةالعبوات في  وضع
ثم تقوم المعلمة بوضع األوعية بالثالجة لحين عمل تقييم  5( دقيقة حتى الخطوة 32) وعتنفيذ خطوات المشر  -٣

 حسي إلنتاج المجموعات 

يبدأ انتاج اللبنة بعملية تصنيع اللبن الرائب، وكلما كانت عملية الترويب جيدة ومتقنة، بحيث يكون القوام والحموضة  .1
 -4المذاق، ثم يبرد اللبن الرائب لدرجة حرارة تتراوح ما بين  والنكهة مناسبة فان هذا ينعكس على انتاج لبنة جيدة

 5-3، ثم يتم تحريك اللبن الرائب مدة % 1 -1.5درجات مؤية، يضاف بعد ذلك ملح الطعام النقي بما نسبته  10
 .دقائق من اجل توزيع الملح بشكل جيد

خدمون اوعية ذ مئات السنين بعد ان كان الناس يستعملية التصفية باألكياس: تعتبر هذه الطريقة التقليدية المعروفة من .6
فخارية أو جلود بعض الحيوانات لعملية التصفية، ثم بدأ الناس باستبدال هذه األوعية باألكياس المصنوعة من القماش. 

كياس بعد األ ووضعويعتقد ان سبب هذا التطور هو سهولة العمل وتوفر القماش وللحد من التلوث بالطرق األولى، 
تعبئتها فوق بعضها البعض حيث تتم عملية التصفية تلقائيا بحيث تكون األكياس العليا بمثابة الكابس لألكياس 

ساعة ثم تفرغ اللبنة بعد ذلك في االحواض المعدة والمعقمة مسبقا  63-18السفلى، وتستمر هذه العملية حوالي 
 بسبب ان اللبنة في األكياس السفلى تكون جامدة واللبنة في وتخلط اللبنة مع بعضها البعض لتصبح متجانسة،

ويمكن تعليق األكياس في مكان بارد ونظيف ثم يمكن وضع ثقل فوقه لزيادة  األكياس العليا تكون طرية نوعا ما.
 عملية التصفية.

ستفادة من ماكينات تطيع االتعبئة اللبنة: لقد كانت اللبنة تعبأ في عبوات بالستيكية بالطريقة اليدوية، أما اآلن فنس .3
ستخدام هذه الطريقة فان احتمالية حدوث التلوث كبيرة، سواءا كان إو ب التعبئة الحديثة والتي لها العديد من المزايا.

ذلك التلوث ناتجا من األكياس أو العاملين أو األدوات المستخدمة، مما يتطلب منا أن نتبع الشروط والتعليمات 
 جراءات:أثناء مراحل التصنيع، ومن هذه االحتياطات لتجنب تلوث اللبنة اذ كافة اإلالصحية العامة واتخ

 .غسل وتعقيم األكياس وجميع األدوات المستخدمة 
 .أن تتم عملية التصنيع في جو نظيف خالي من األتربة والغبار وغيره 
 أن يهتم العاملون بتنظيف ايديهم وتعقيمها أثناء مراحل العمل. 
 :التقويم-

من أفراد المجموعات والمعلمة من خالل تقييم الصفات الحسية بنموذج خاص وذلك بعد اكتمال عملية  ةسيتم تقييم اللبن  
 .ة. في حصة خاصة بعد مرور يومين على اللبنتصفية اللبنة

 دقائق حيث تقوم المعلمة بالتقييم خالل العمل مباشرةً  12تقويم أداء المجموعات :

 حظة: المال ستراتيجيةال
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 األداة: قائمة رصد 

 
 الرقم

 
 معايير التقويم

مجموعة رقم 
(1) 

مجموعة رقم 
(0) 

مجموعة رقم 
(3) 

مجموعة رقم 
(4) 

1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 
             لتزام بالتعليمات.احترام النظام وال   .8
             التعاون والمشاركة بين أفراد المجموعة.  .9
             الصحيحة والتحريك إضافة الملح بالكمية  .12
             وضع اللبن الرايب وربطه والمحافظة على نظافته.  .11
             تعليق أكياس اللبنة بطريقة صحيحة ووضع وعاء تحته.  .10
عادتها لمكانها بعد انتهاء العمل.  .13              تنظيف األدوات وا 

     )العالمة العظمى(6=3/ 18المجموع من 
 

 دقائق 12تقويم أداء الطالبات بشكل فردي:

 من خالل ورقة العمل التالية:

 السؤال األول:

 أذكري بعض أشكال استخدام اللبنة في حياتنا اليومية؟ 

الّلبنة من األطباق التراثّية التي ُعرفت منذ الِقدم في بالد الشَّام خاّصةا؛ فال تكاد تخلو وجبة الفطور في أّي منزٍل من طبق 
بنة، توضع في األطباق وُتزّين بالزيتون األسود، وبعض شرائح الخيار، والطماطم، وُيضاف له زيت الزيتون، كما يكون اللّ 

هذا الطبق الشهّي ضمن قائمة المقّبالت، أو على شكل ساندويشات ُيضاف لها أوراق النعناع الطازجة، أو ُتضاف إلى 
 عن الكريمة الحامضة. ابعض األكالت عوضا 

 السؤال الثاني:

 أذكري فوائد اللبنة؟

 فوائد اللبنة:

 تجديد الخاليا. -1
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 إمداد الجسم بالطاقة.   -6

 قتل الجراثيم داخل الجسم.  -3

 تعالج التهابات القناة الهضمية واألمعاء والمعدة.  -3

 ت. انوم والبروتيتقوية العظام واألسنان، الحفاظ على عضالت وأعصاب الجسم قوية؛الحتوائها على الكالسي -5

 التخلص من الغازات والسموم. -6

 ؟ وضع الملح على اللبن الرائب علليالسؤال الثالث :

 .كّمّية الماء من اللبنأكبر الملح ُيساعد على ترسيب 

 

 ( دقائق5 استخدام حل المشكالت في حل األسئلة التالية :)

 صالحية اللبنة بدون ثالجة؟كم مدة صالحية اللبنة في الثالجة؟ وكيف يمكن زيادة 

لزيادة مّدة صالحّية اللبنة وخاّصةا عند إعداد كّمّياٍت كبيرٍة يمكن عمل ُكرات اللبنة بزيت الزيتون؛ وذلك على النحو التالي: 
 بعد إخراج اللبنة من الكيس يتّم تقسيم اللبنة إلى قطع صغيرٍة وتشكيلها على هيئة كراٍت وُترّص في وعاء زجاجيٍّ وبعد

 االنتهاء من الرَّص، ُتغمر بزيت الزيتون وُيحكم إغالق الوعاء الزجاجّي؛ وبذلك تبقى لمّدة أطول.

 كيف يمكن تعقيم األكياس القماشية بعد غسلها وتنشيفها؟

 .يمكن تعقيمه بوضعه في طبق زجاجّي لمّدة دقيقتين في المايكرويف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحسي للبنة تقييم ال
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  1عدد الحصص: 
 رقم ) ............( مجموعة

 
 ةالنموذج اآلتي لتقييم عملك في صنع اللبن إليك

 .............................وقماسم الشخص المتذ3/3/6161 التاريخ :.
 

 من قبل مجموعتك : اتم انتاجه تيال ةقيمي اللبن
 ممتاز اجيدجدً  جيد مقبول سيء المواصفات الرقم
 5 3 3 6 1 القوام المتماسك 1
 5 3 3 6 1 نعومة الملمس 6
 5 3 3 6 1 الرائحة العادية 3
 5 3 3 6 1 درجة الملوحة 3
 5 3 3 6 1 الطعم الحامضي 5

 
 65من  الدرجة العامة .........................)مجموع النقاط(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثخطة الدرس 
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 (الجبنة البيضاء)تصنيع 
 الصف: العاشر  --------------------------------------------------------

 المبحث: التربية المهنية    
 عنوان الوحدة: مشروعات اإلقتصادية 
 الجبنة البيضاءعنوان الدرس: تصنيع  
 دقيقة  92-(0عدد الحصص) 

 م8/3/6161التاريخ من: 
                                                                                                   التكامل الرأسي :األحياء للصف التاسع       

 التكامل األفقي:مادة األحياء للصف العاشر
 

 النتاجات الخاصة:

 . توضح مفهوم الجبنة .1
 .تبين آلية حدوث التجبن .6
 تتعرف خطوات تصنيع الجبنة البيضاء المغلية. .3
 بطريقة صحيحة  . الطريةالجبنة تصنيع  .3

 المواد واألدوات والتجهيزات)مصادر التعلم(

 -طناجر-مشغل التربية المهنية -ملح -إنزيم الرنين وهو ما ُيعرف باسم منفحة الُجبن -حليب بقرّي أو حليب غنم
 قماش. -سكين

 استراتيجيات التدريس:

 التعلم القائم على المشروع -

 التدريس المباشر -

  الجماعي التعاونيالتعلم  -

 اإلدارة الصفية قبل تنفيذ مشروع إنتاج اللبن الرائب 

 التأكد من نظافة المشغل وجاهزيته قبل بدء الحصص. -
 تقسيم الطالبات إلى أربع مجموعات متكافئة حسب المعدل العام . -
 عمل بطاقة بيان لكل مجموعة وترقيم المجموعات.  -
 توزيع األدوات الالزمة لكل مجموعة . -
 لتأكد من احتياطات السالمة العامة من وجود حقيبة اسعافات أولية وطفاية الحريق.ا -
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 اإلجراءات:

 ( دقائق5). مراجعة سريعة لمكونات الحليب والتركيز على بروتينات الحليب التمهيد للدرس من خالل  -
 ( دقائق12) .التجبنتفسير آلية عمل و  الجبنةتوضيح مفهوم  -
 لغاية مرحلة التمليح. الجبنة الطريةعمل مشروع  -

 : الجبنة البيضاءخطوات التعلم القائم على المشروع في صناعة 
 بطريقة صحيحة ( الجبنة البيضاء)انتاج .اختيار المشروع -١
 ( دقائق12).وضع خطة لتنفيذ المشروع -۲

 .  لنابلسيةالجبنة البيضاء اترسم المعلمة بمشاركة طالباتها المخطط التالي على السبورة لتوضيح اإلطار النظري لعمل  

 

     خثرة    اضافة المنفحة       درجة مئوية  35الى درجة حرارة  الحليب تسخين
 وضعها في قالب لف الخثرة وكبسها             تقطيع الخثرة

وضعه في المحلول الملحي  تبريد  غلي  تمليح   تقطيع كبس
. 

 . افقط ثم تقوم المعلمة بشرح باقي الخطوات نظريً  4دقيقة حتى الخطوة ( 45)وعتنفيذ خطوات المشر  -٣

 :كن تلخيص طريقة تصنيع الجبنة النابلسية بالطريقة التقليدية بالخطوات التاليةيم

 .درجة مئوية 35يتم تسخين حليب األغنام الى ان يصل الى درجة حرارة  .1

لمنفحة ا ذكر بضرورة اتباع التعليمات الموجودة على عبوةأان  ينبغيالمنفحة )المساة(. و  وبعد ذلك تضاف اليه  .6
 ضافة المنفحة الى الحليب وتحريكهإمية الحليب الموجودة لدينا. بعد ضافتها الى كإمن حيث الكمية الالزمة 

ويستدل   .ي تحريك حتى تتكون الخثرةأدقيقة بدون  61 -31ة تتراوح بين جيدا لتوزيع المنفحة، يترك الحليب لمد
ورة ثبات ر ا بضذكر ايضا أان  ينبغيوظهوره على سطح الخثرة. و ى تكون الخثرة بفصل الشرش عن الخثرة عل

على عمل  اضافة المنفحة اليه وعدم ارتفاعها او نقصانها بشكل كبير مما يؤثر سلبا إدرجة حرارة الحليب بعد 
 .المنفحة

الخثرة. وبعد  نفصال منإلامربعات للسماح للشرش بالخروج و  بعد تكون الخثرة، يتم تقطيعها بواسطة سكين الى .3
ها ومن ثم لف القماش عليها وكبسذلك يتم حمل جزء من الخثرة بواسطة وعاء نظيف ووضعها في قماش الجبنة، 

 :زالة الشرش كما هو موضح بالصور التاليةإل
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ضافة الخثرة الى قماش الجبنة إهذه الصورة توضح 
عطاء الجبنة الشكل المرغوب لب إلضوع داخل قاوالمو 

 .ثناء لف القماش على الخثرةأ

 

 .ضافة الخثرة الى قماش الجبنةإخرى تبين أصورة 

 

يتم ربط القماش ووضعه فوق سطح نظيف ويترك لمدة 
هدف من هذه الخطوه هو دقائق وال 8-5تتراوح بين 

كبر كمية من الشرش قبل عملية الكبس أالتخلص من 
ثناء خطوة أاعد على عدم ميالن قوالب الجبنة وهذا يس

 .الكبس وذلك لوجود كمية كبيرة من الشرش داخل القوالب

 

صورة توضح الخثرة الموجودة داخل قماش الجبنة اثناء تركها 
.افوق سطح نظيف للمساعدة على ازالة الشرش كما ذكرت سابقا   
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 .نظيفثناء تركها فوق سطح أخرى توضح الخثرة أصورة 

 

  .لى مرحلة الكبسإنقل الخثرة 

  

 

صورة توضح عملية وضع القماش في القالب مرة اخرى 
وفرد الخثرة بشكل متساوي على جميع اجزاء القماش 

 .الموضوع داخل قالب
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صورة مكبرة توضح الخثرة الموزعة داخل قماش الجبنة 
 .ا للكبسفبل اغالقه ولفه عليها تمهيدا 

 

توضح هذه الصورة قماش الجبنة وهو ملفوف على الخثرة 
ة الخثرة ثناء تعبئأيتضح من الصورة القالب المستخدم كما 

في القماش، وعند هذه المرحلة تكون مهمته قد انتهت. 
 .وعند هذه المرحلة يكون قالب الخثرة جاهز لعملية الكبس

 

م ثناء عملية الكبس، وتتأصورة توضح قوالب الخثرة 
هذه العملية بوضع قوالب الخثرة فوق بعضها ويفصل 
بين كل قالب صفيحة معدنية نظيفة. وبعد صف 
 القوالب يوضع فوقها ثقل مناسب وتترك لمدة ساعتين

 

 

بعد انتهاء مرحلة الكبس، يتم ازالة القماش عن الجبنة وتقطيعها قطع مناسبة حسب الرغبة ورش الملح عليها ومن  -3
 :يومين للمساعدة على ازالة الشرش المتبقي بعد عملية الكبس، كما هو موضح بالصور التاليةثم تركها لمدة 
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لى إ توضح الصورة عملية تقطيع قالب الجبنة
 .قطع مناسبة

  

 

 .صورة اخرى توضح عملية تمليح الجبنة النابلسية

غلي. تتم هذه ا ما، وتكون جاهزة لعملية الا نوعا قاسيا ا بعد انتهاء خطوة التمليح تكون الجبنة النابلسية قد اكتسبت قواما  -5
( يغلي. تستمر عملية الغلي حتى تصبح قطع %18خطوة بوضع الجبنة النابلسية داخل محلول ملحي )ال يقل عن لا

 .الجبنة طرية وتطفو عالى السطح
ط الضغ حتى تبرد، كما يتمبعد انتهاء الغلي، يتم ازالة قطع الجبنة من المحلول الملحي ووضعها فوق سطح نظيف  -6

 .عادة تشكيل قطع الجبنة التي تغير شكلها اثناء عملية الغليإلبلطف بواسطة اليد

بعد ان يتم تبريد الجبنة النابلسية وكذلك المحلول الذي غليت به، يتم تعبأة الجبنة داخل عبوات معدنية ويتم اضافة  -7
حكام مع مراعاة عدم ترك هواء داخل العبوات إغالق العبوات بإالذي غليت به معها. بعد ذلك يتم المحلول الملحي 

 :كما هو موضح بالصور التالية



111 
 

 

هذه الصورة توضح عملية تعبأة الجبنة النابلسية داخل 
 نه.م ضافة المحلول الملحي الذي غليتعبوات معدنية وا

 

خرى تبين شكل عبوات الجبنة أصورة 
 .النابلسية النهائية
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 تقويم المشروع: -3

فراد المجموعات أ قبل منجبنة بيضاء توفرها المعلمة باإلضافة للجبنة المصنعة في المشغل لحد التمليح سيتم تقييم 
 ية.تمليح الجبنة الطر في حصة خاصة بعد مرور يوم على  و تقييم الصفات الحسية بنموذج خاصوسيتم والمعلمة 

 تقوم المعلمة بالتقييم خالل العمل مباشرةً دقائق حيث  5تقويم أداء المجموعات :

 : المالحظة ستراتيجيةال

 األداة: قائمة رصد 

 
 الرقم

 
 معايير التقويم

مجموعة رقم 
(1) 

مجموعة رقم 
(0) 

مجموعة رقم 
(3) 

مجموعة رقم 
(4) 

1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 
             احترام النظام واإللتزام بالتعليمات.  .5
             والمشاركة بين أفراد المجموعة.التعاون   .6
             .بتسخين الحليب للدرجة المناسبةلتزام ال   .7
             . وضع المنفحة حسب التعليمات  .8
             تماسك الخثرة المتكونة .  .9
             . تقطيع الخثرة وتصفيتها  .12

             رص الخثرة ولفها بالقماش.  .11
عادتها لمكانها بعد تنظي  .10              نتهاء العمل.إف األدوات وا 

     )العالمة العظمى(8=3/ 04المجموع من 
 

 دقائق 12تقويم أداء الطالبات بشكل فردي:

 من خالل اختبار قصير 

  :وضحي ألية تكون الجبنة البيضاء؟1س

حيث ُيعتبر ، نوانفصال بروتين الكازيبفعل أنزيم الرنيين على أّنها المنتج المتكّون عن تخّثر الحليب اء: الجبنة البيض
 .وس. الحليب المكون األساسي لها، سواءا كان حليب أبقار، أو أغنام، أو ماعز، أو جام
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 :كيف يمكن عمل كبس للجبنة داخل مشغل التربية المهنية؟0س

الل مثل أكياس األرز والسكر، ويكبس خويمكن عمل ذلك بوضع صينية ملساء فوق الجبنة ثم وضع أوزان ثقيلة فوقها 
 .مدة تتراوح من ساعة لساعتين ونصف، ويستمر نزول المصل أثناء ذلك

 :كيف يتم إضافة أنزيم الرنيين للحليب؟3س

وذلك عن طريق إضافة الكمية المطلوبة من إنزيم الرنين في كمية قليلة من الماء وتحريكها بشكل جيد لمدة دقيقة، ثم 
. ويتم إضافة األقراص حسب تعليمات العبوة التي تشرى من الحليب لضمان توزيع الرنين في الحليبإضافتها إلى 

 الصيدلية.
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 التقييم الحسي للجبنة البيضاء  
 1عدد الحصص: 

 مجموعة رقم ) ............(
 اسم الشخص المتذوق.............................           م11/3/6161التاريخ :

 والموجودة على الطاولة :قيمي الجبنة البيضاء الخاصة بالمجموعة 

 
 35الدرجة العامة .........................)مجموع النقاط( من 

 .وجود مواد غريبة فيه ، اللوْن غيُر طبيعي، وجود ألواِن غير طبيعّية على السطح :العيوب المتعلقة بالمظهر واللون  -1

 .طرية أو قاسية  :عيوب القوام والتماسك -0 

 .دقيقة ومتساوية وال يوجد فراغات كبيرة :  الجبنة مسامات -3

 : ناعم ومتساوي.ملمس السطح الخارجي -3

 .: مثل لون أحمر أو أصفر أو غيرهاالخارجيوجود ألوان أو مواد هالمية على السطح  -5

 : شكلها منتظم والسطح متساوي .حجم قطع الجبن وتناسقها -6

 : طبيعية وبدون زنخة أو روائح حامضية أو غريبة .رائحة الجبنة -8
 

 

 

 

مقب سيء المواصفات  الرقم 
 ول

 ممتاز اجيدجد جيد

 5 3 3 6 1 اللون 1
 5 3 3 6 1 القوام والتماسك 6
 5 3 3 6 1 مسامات الجبنة   3
 5 3 3 6 1 ملمس السطح الخارجي  3
 5 3 3 6 1 وجود ألوان أو مواد هالمية على السطح الخارجي  5
 5 3 3 6 1 حجم قطع الجبن وتناسقها 6
 5 3 3 6 1 رائحة الجبنة  7
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 معلومات إثرائية:

 بعض العيوب في تصنيع الجبنة البيضاء 

 العالج السبب عيوب التصنيع

طويلة للهواء وعدم تعريض الجبنة لمدة  اللون األصفر على السطح 
 غمرها بالمحلول الملحي

 غمر الجبنة بالمحلول الملحي

حفظ الجبنة بمحلول ملحي تركيزه عاٍل   اقوام صلب جدً 
%18أكثر من  اجدا   

حفظ الجبنة بمحلول ملحي تركيزه أقل 
%18من   

الجبنة بمحلول ملحي تركيزه أقل حفظ  القوام الطري وغير المتماسك 
%15من   

حفظ الجبنة بمحلول ملحي تركيزه بين 
15- 18%  

القوام اإلسفنجي ووجود فراغات هوائية 
 وفرط الجبنة أثناء الغلي 

.تمليح وكبس غير كافيين -  
.الغلي الزائد عن المطلوب -  
أعداد كبيرة من األحياء الدقيقة  -

.المنتجة للغازات )كوليفورم(  

.التمليح والكبس حسب المطلوب -  
.دقيقة 15الغلي المناسب لمدة  -  
استعمال حليب جيد النوعية  -

  .ونظيف
قوام الخثرة ضعيف وتأخر عملية 

 التجبن 
مدة التخثر قليلة -  
درجة حرارة الحليب غير مناسبة. -  
تحريك الحليب أثناء التجبن. -  

-31االنتظار الكتمال التجبن من  -
دقيقة 61  
 31-31ترويب الحليب على درجة  -
م°  
عدم تحريك الجبنة أثناء التجبن. -  
 
 

طول فترة حفظ الجبنة الطرية ونمو  السطح األملس الهالمي 
 البكتيريا على سطحها

حفظ الجبنة الطرية في الثالجة 
 واستعمالها خالل اسبوع.
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 (6)الملحق

 ) تصنيع األلبان( وحدة المشاريع الصغيرةملخص مراحل استراتيجية التعلم القائم على المشروع الواردة في 

 المشروع
ومدته التنفيذ تاريخ  

 التقويم التنفيذ التخطيط

(1المشروع )  
تصنيع اللبن الرائب 
والتعرف على 

المعامالت الحرارية 
 للحليب
 من

 03 /0 /0202  
 إلى

م0/0202/ 25 
 
حصص 3  

 
 

التأكد من -
نظافة المشغل 
وجاهزيته قبل 
 بدء الحصص.

 
 
 

التأكد من  -
توافر األدوات 
والتجهيزات 

.الالزمة   
 
 
 
 

تقسيم  -
الطالبات إلى 
.أربع مجموعات  

 
 
 

توزيع األدوات  -
الالزمة لكل 
 مجموعة.
 
 

 والتمهيد للدرس من خالل عرض الهرم الغذائي -
 مجموعات األغذية الخمسة.

لمعامالت الحرارية للحليب.لعمل جدول -  
عمل اللبن الرائب من خالل تنفيذ الخطوات  -

 العملية التالية من قبل المجموعات :
  اختيار الحليب المناسب والتأكد من سالمته.  -1
دقيقة . 11-8تسخين الحليب  -6  
تبريد  الحليب . -3  
ضافة الروبة على درجة مناسبة .       إ-3  
( ساعات. 6-3تحضين )  -5  
وضعه بالثالجة. -6  

تقييم الصفات  -
الحسية )المظهر 

واللون والقوام 
والتماسك والطعم 

 والنكهة(. 
تقويم أداء  -

من المجموعات 
 خالل المالحظة 

األداء تقويم  -
الفردي من خالل 

ورقة عمل 
 )نشاط(.

 
(0المشروع )  

 
 تصنيع اللبنة

 
 من

1/3 /0202  
 إلى

م3/3/0202  
 
حصص 3  

 
 

التمهيد للدرس من خالل عرض مخطط إلنتاج  -
 منتجات الحليب المختلفة على الطالبات.

عمل اللبنة من خالل تنفيذ الخطوات العملية  -
 التالية من قبل المجموعات: 

اختيار اللبن الرائب )نوعية جيدة(.              -1
إضافة الملح مع التحريك .          -6  
وضعه في الكيس وربطه   .         -3  
تعليق الكيس في مكان بارد ونظيف .        -3  
وضع اللبنة في عبوات مناسبة.    -5  
وضعه بالثالجة. -6  

تقييم الصفات  -
للبنة الحسية 

 ماسك)القوام والت
 ونعومة الملمس
والرائحة ودرجة 

 الملوحة
 والحموضة(

تقويم أداء  -
المجموعات من 
 خالل المالحظة

تقويم األداء  -
الفردي من خالل 

 ورقة عمل .
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(3المشروع )  
 

تصنيع الجبنة 
 البيضاء

 
 من

8/3/0202  
 إلى

م12/3/0202  
 
حصص 3  

 
 

 
عرض المفاهيم -

النظرية  
والمباديء 
العلمية لكل 

 مشروع 
 
 

رسم مخطط  -
لخطوات عمل 
 كل مشروع. 

 

التمهيد للدرس من خالل مراجعة سريعة لمكونات 
والتركيز على بروتينات الحليب  .الحليب   

توضيح مفهوم الجبنة وتفسير آلية عمل التجبن. -  
عمل الجبنة البيضاء من خالل تنفيذ الخطوات  -

 العملية التالية من قبل المجموعات:
درجة  35تسخين الحليب الى درجة حرارة -1

 مئوية .       
اضافة المنفحة .    -6  
خثرة .     -3  
رة .           تقطيع الخث -3  
لف الخثرة وكبسها  وضعها في قالب . -5  
كبس الخثرة .-6  
تقطيع الخثرة  )لهنا يتم التنفيذ في المشغل -7

 وباقي الخطوات تشرح نظرياا(. 
وغليها ووضعها في  تمليح  قطع  الجبنة الحلوة-8

.محلول محلي  
 

تقييم الصفات  -
للجبنة الحسية 

)اللون والتماسك 
لمس والمسامات وم

السطح الخارجي 
وحجم القطع 
 .والرائحة( 

تقويم أداء  -
المجموعات خالل 

 المالحظة 
تقويم األداء  -

الفردي من خالل 
 اختبار قصير  .
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 (7)الملحق

 التفكير الناقد الصحيحة الختبارمفتاح اإلجابة 

رقم 
 السؤال

رقم  اإلجابة
 السؤال

 اإلجابة

1 1 14 2 

0 1 15 1 

3 2 16 1 

4 2 17 1 

5 2 18 1 

6 2 19 2 

7 1 02 1 

 غير صحيحة 01 1 8

 بيانات ناقصة 00 1 9

 صحيحة 03 1 12

 غير صحيحة 04 1 11

 بيانات ناقصة 05 2 10

 صحيحة 06 1 13

 

 
 
 
 


