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 إشراف
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 قسم اإلدارة والمناهج

 كلية العلوم التربوية

عة الشرق األوسطجام  

 5102/كانون األول 



 ب
 

                    

                                                                                                                

                                          

                                          



 ج
 

 

 

 

 

 

 

                                        



 د
 

                                  

 شكر وتقدير

 علىالحمد لمن ال ينفك اللسان والقلب عن حمده، الحمدهلل رب العالمين الذي بفضله وكرمه ومِنه 
 وصلت إلى هنا، وبعد...

رشاد  لي منعلى كل ما قدمه  األستاذ الدكتور جودت أحمد سعادةم بالشكر واإلمتنان إلى أتقد توجيه وا 
وجهد عملي، فأشكر اهلل عز وجل على وجود أستاذي ودكتوري جودت وبأنه تفضل باإلشراف على 

ل فترة هذه الرسالة وتعهدها بعنايته الفائقة ودقته المميزة، فكان لي أبًا أكثر من أنه مشرف طوا
اإلشراف على رسالتي، وقَدم العون لي ُرغم جميع الظروف التي واجهتها، وأخذ بيدي خطوًة بخطوة 
حتى خرج هذا العمل بهذه الصورة، فله مني جزيل الشكر واإلمتنان وجزاه اهلل عني كل خير وأمد اهلل 

 بعمره.

ليفة الذي ساعدني ووقف بجانبي كما أتقدم بجزيل الشكرو التقدير إلى األستاذ الدكتور غازي جمال خ
 طوال فترة دراستي.

وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية، لكم مني جزيل الشكر 
 واإلمتنان.

 وأتقدم بالشكر لكل من ساعدني على تطبيق الدراسة في المدارس من مديرات ومعلمات وطالبات.

 الباحثة                                                                                      

 هبه محمد طقم   

                                                                                                    5102 
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 اإلهداء

ساندني ووقف يجانبي وشجعني على  الذي-اهلل في عمره  أمدَ -أهدي ثمرة جهودي إلى والدي الحبيب 
 المثابرة والجد.

كانت شمعة دربي والتي سهرت الليالي الِطوال في سبيل  التي-عمرهاأمَد اهلل في  –إلى والدتي العزيزة 
 تي إلنجاز عملي هذا.راح

إلى األستاذ الدكتور جودت أحمد سعادة الذي صقل عقلي بفكره وعقله النًير وساعدني للوصول إلى ما 
 أريد تحقيقه.

 إلى األستاذ الذي وقف بجانبي ومَد يد العون لي دائمًا األستاذ توفيق النبراوي.

 إلى ُأخوتي ياسين ويوسف وأختي مديحة.

سالم.دربي اللو  إلى رفيقات لهام وا  هداء ومنى وا   اتي أمدوني بالحب والعطاء آالء وا 

 إلى جميع أساتذتي وزمالئي الذين وقفوا بجانبي وشجعوني على الجد والمثابرة.

 إلى كل من ساعدني إلنجاز هذا العمل.

 الحبيب.إلى وطني األردن 

 لهم جميعًا أهدي هذا الجهد المتواضع.

 الباحثة                                                                                     

      هبه محمد طقم                                                                                                                                                                                       
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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ العنوان.

 ب التفويض.

 ج ر لجنة المناقشة.قرا
 د .والتقديرالشكر 
 ه .اإلهداء

 و قائمة المحتويات.
 ح قائمة الجداول.
 ي والملحقات. قائمة األشكال

 ل الملخص باللغة العربية.
 ن الملخص باللغة األجنبية.

 1 الفصل األول: خلفية الدراسة وأهميتها.

 2 المقدمة.
 9 مشكلة الدراسة.
 11 أسئلة الدراسة.

 11 فرضيات الدراسة.
 12 أهمية الدراسة.
 11 حدود الدراسة.

 11 محددات الدراسة.
 11 مصطلحات الدراسة.

 11 الفصل الثاني: األدب النظري والدراسات السابقة.
 11 األدب النظري.

 31 الدراسات السابقة ذات الصلة.
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 11 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات.
 13 ة.منهجية الدراس
 13 أفراد الدراسة.
 17 أدوات الدراسة.

 17 األداة األولى: اإلختبار التحصيلي.
 11 صدق اإلختبار التحصيلي.
 11 ثبات اإلختبار التحصيلي.

 11 تصحيح اإلختبار التحصيلي.
 11 األداة الثانية: مقياس التفكير الناقد.

 19 صدق التفكير الناقد. 
 10 ثبات التفكير الناقد.

 12 تصحيح التفكير الناقد.
 12 الخطة التدريسية.

 11 تصميم الدراسة ومتغيراتها.
 13 المعالجة اإلحصائية.

 13 إجراءات الدراسة.
 11 الفصل الرابع: نتائج الدراسة.

 19 النتائج المتعلقة بالسؤال األول .
 91 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.

 91 تائج والتوصيات.الفصل الخامس: مناقشة الن
 91 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول.
 102 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.

 107 التوصيات.

 109 المراجع.
 110 المراجع العربية.
 119 المراجع األجنبية.

 121 المالحق.



 ح
 

 



 ط
 

 قائمة الجداول

رقم  المحتوى الجدول
 الصفحة

 52 يطة العقلية والخريطة المفاهيمية مقارنة بين الخر  0

 53 استخدامات الخرائط العقلية التربوية والحياتية 2
 37 توزيع فقرات التفكير الناقد على المهارات الخمس 1
 10 توزيع فقرات التفكير الناقد من المهارات الخمس بصورته المعَدلة 1
مجموعات الدراسة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء  3

االختبار التحصيلي القبلي والبعدي في مبحث الجغرافيا بإختالف 
خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع( والطريقة )التفكير إستراتيجية 

 االعتيادية.

 
17 

( ألداء مجموعات الدراسة ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب ) 7
الجغرافيا بإختالف  على االختبار التحصيلي البعدي في مبحث

خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع( والطريقة )التفكير إستراتيجية 
 االعتيادية.

 
71 

واألخطاء المعيارية ألداء مجموعات  الحسابية المعَدلةالمتوسطات  1
الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي في مبحث الجغرافيا بإختالف 

، والتفكير بصوت مرتفع( خرائط العقل)التفكير إستراتيجية 
 والطريقةاالعتيادية.

 
70 
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اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق بين أداء مجموعات الدراسة على 
االختبار التحصيلي المعَدل في مبحث الجغرافيا بإختالف إستراتيجية 
 التفكير)خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع( والطريقة االعتيادية.
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رقم  المحتوى
 الصفحة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعات الدراسة على  9
اختبار التفكير الناقد القبلي والبعدي بإختالف إستراتيجية التفكير في 

خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع( والطريقة )الجغرافيا مبحث 
 االعتيادية.

75 

( ألداء مجموعات الدراسة ANCOVAين المصاحب )نتائج تحليل التبا 10
على اختبار التفكير الناقد بإختالف إستراتيجية التفكير في مبحث 

 خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع( والطريقة االعتيادية.)الجغرافيا 

 
79 

واألخطاء المعيارية ألداء مجموعات  الحسابية المعدلةالمتوسطات  11
التفكير الناقد بإختالف إستراتيجية التفكير في مبحث الدراسة على اختبار 

 خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع( والطريقة االعتيادية.)الجغرافيا 

 
72 

اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للفروق بين أداء مجموعات الدراسة على  12
ا الجغرافياختبار التفكير الناقد بإختالف إستراتيجية التفكير في مبحث 

 خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع( والطريقة االعتيادية.)

 
79 
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 قائمة األشكال

رقم  المحتوى الشكل
 الصفحة

 51 فصا الدماغ األيمن واأليسر 0

 59 الفرق بين الخريطة العقلية والخريطة المفاهيمية 5

 53 الخريطة العقلية للتعلم 5

 052 أنواع مساقط الخرائط 9
 090 اع مساقط الخرائط أنو  2
 093 الصور الجوية والفضائية 9
 091 خريطة عقلية عن مساقط الخرائط الجغرافية 3

 093 خريطة عقلية عن مساقط الخرائط الجغرافية 1

 039 خريطة عقلية عن الصور الجوية والفضائية 7

 قائمة الملحقات

 

 

 

 

 

رقم  المحتوى الملحق
 الصفحة

 تراتيجيةالخطة التدريسية وفق اس 0
 التفكير بصوت مرتفع

059 

 020 استراتيجية خرائط العقل الخطة التدريسية وفق 5

 032 اإلختبار التحصيلي 5
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رقم  المحتوى الملحق
 الصفحة

معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التحصيل في  9
 الجغرافيا

071 

 070 مقياس التفكير الناقد 2

 501 لمقياس التفكير الناقد ُأنموذج اإلجابة النموذجية 9

 550 كتاب تسهيل المهمة 3

 555 قائمة محِكمي أدوات الدراسة 1
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ستخدام استراتيجيتي التفكير بصوٍت مرتفع وخرائط العقل في تدريس الجغرافيا لطالبات الصف السابع ا
 األساسي، وأثرهما في التحصيل والتفكير الناقد

 إعداد 

 اسين طقمهبه محمد ي

 إشراف 

 األستاذ الدكتور جودت أحمد المساعيد

 الملخص

هددددددفت الدراسددددددة الحاليدددددة إلددددددى تقصدددددي أثددددددر تدددددددريس مبحدددددث الجغرافيددددددا باسدددددتخدام إثنتددددددين مددددددن        

خدددددددرائط العقدددددددل، والتفكيدددددددر بصدددددددوٍت مرتفدددددددع، فدددددددي  وهمدددددددا اسدددددددتراتيجيات التفكيدددددددر مدددددددا وراء المعرفدددددددي 

لصدددددف السدددددابع األساسدددددي بمديندددددة عمدددددان. ولتحقيدددددق هدددددذا التحصددددديل والتفكيدددددر الناقدددددد، لدددددد  طالبدددددات ا

الهددددددف اختيدددددرت عيندددددة قصددددددية مدددددن طالبدددددات الصدددددف السدددددابع األساسدددددي فدددددي ثدددددالث مددددددارس بمديندددددة 

( طالبدددددة، تدددددَم تدددددوزيعهن عشدددددوائيًا علدددددى ثدددددالث مجموعدددددات، اثنتدددددان 003عمدددددان، والتدددددي تألفدددددت مدددددن )

الخدددددرائط والصدددددور لبدددددة، وحددددددة ( طا92منهمدددددا تجريبيتدددددان، تدددددَم تددددددريس المجموعدددددة األولدددددى وعدددددددها )

( طالبدددددة، تددددَم تدريسدددددها 59الجويددددة والفضددددائية باسدددددتراتيجية خددددرائط العقددددل، واألخدددددر  وعدددددد طالباتهددددا )

الوحدددددددة الدراسددددددية ذاتهددددددا باسددددددتراتيجية التفكيددددددر بصددددددوٍت مرتفددددددع، أمددددددا المجموعددددددة الثالثددددددة فقددددددد مثلددددددت 

والصدددددددددور الجويدددددددددة  ( طالبدددددددددة، تدددددددددَم تدريسدددددددددها وحددددددددددة الخدددددددددرائط59المجموعدددددددددة الضدددددددددابطة وضدددددددددمت )

 والفضائية بالطريقة االعتيادية.
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الباحثة إختبارين  األول تحصيلي من إعدادها، والثاني اختبار كاليفورنيا لقياس مهارات  واستخدمت

 ( الذي قامت بتبنيه، كما تَم التأكد من صدقهما وثباتهما.5111التفكير الناقد ُأنموذج )

م المتوسددددددطات الحسددددددابية واإلنحرافددددددات المعياريددددددة وتحليددددددل وقددددددد تددددددَم تحليددددددل البيانددددددات باسددددددتخدا      

(. وقددددددد أظهددددددرت نتددددددائج One Way ANCOVA)( التبدددددداين األحددددددادي المصدددددداحب )المشددددددترك

( بددددددين متوسددددددطي عالمددددددات α=1.12الدراسددددددة وجددددددود فددددددروق دالددددددة إحصددددددائيًا عنددددددد مسددددددتو  الداللددددددة )

تبدددددار التحصددددديلي، لصدددددال  أفدددددراد المجمدددددوعتين التجدددددريبيتين ومتوسدددددط المجموعدددددة الضدددددابطة علدددددى اإلخ

أفددددددددراد المجمددددددددوعتين التجددددددددريبيتين اللتددددددددان درسددددددددتا المحتددددددددو  التعليمددددددددي باسددددددددتراتيجيتي خددددددددرائط العقددددددددل 

والتفكيددددددر بصددددددوت مرتفددددددع،  وعدددددددم وجددددددود فددددددروق فددددددي التحصدددددديل بددددددين اسددددددتراتيجيتي خددددددرائط العقددددددل 

فددددددي (  α=1.12والتفكيددددددر بصددددددوٍت مرتفددددددع، ووجددددددود فددددددروق دالددددددة إحصددددددائيًا عنددددددد مسددددددتو  الداللددددددة )

التفكيددددددر الناقددددددد لصددددددال  أفددددددراد المجموعددددددة التجريبيددددددة التددددددي درسددددددت المحتددددددو  التعليمددددددي باسددددددتراتيجية 

خددددددرائط العقدددددددل، وذلددددددك عندددددددد مقارنددددددة متوسدددددددطها مددددددع المتوسدددددددطين الحسددددددابيين لمجمدددددددوعتي  التفكيدددددددر 

بصددددوٍت مرتفددددع، والمجموعددددة االعتياديددددة، ولددددم تظهددددر فددددروق دالددددة إحصددددائيًا فددددي التفكيددددر الناقددددد عنددددد 

 رنة بين مجموعة التفكير بصوٍت مرتفع والمجموعة االعتيادية. المقا

اسدددددتراتيجية التفكيدددددر بصدددددوٍت مرتفدددددع، اسدددددتراتيجية خدددددرائط العقدددددل، التفكيدددددر  الكلماااااات المفتاحياااااة:    

 .الناقد، التحصيل
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ABSTRACT 

 
      This study aimed at inquiring the Impact of using mind maps and thinking aloud 

strategies in teaching geography for seventh grade female students in Amman.  To 

achieve this objective, an intended sample of (117) female students of the seventh grade. 

The sample was divided into three groups: two of them were experimental ones. The first 

experimental group consisted of (45) students who taught the unit of aerial and satellite 

photographs and maps by using mind map strategy. The second experimental group 

consisted of (36) students who taught the same unit using thinking aloud strategy. The 

third one was the control group that consisted of (36) students who was taught the same 

unit using the ordinary method of teaching. 

 

         To answer the study questions, the researcher used two tests. The achievement test 

that prepared by the researcher, which consisted of (35) multiple choice items. The 

second test was California test (model 2000) that has been adapted by the researcher to 

measure critical thinking skills. It was consisted of (34) multiple choice items. The 

educational content of the unit of aerial and satellite photographs and maps of the 

seventh grade students was rearranged according to mind maps and thinking aloud 

strategies.  



 ع
 

     To assure the validity of the two tests, the researcher distributed them to a group of 

jury, and calculated their reliability, by using  test-retest, Kuder-Richardson (20) and 

Pearson Correlation Coefficient, which were (0.869) for the achievement test and (0.863) 

for California test of critical thinking skills. 

 

          The data were analyzed by using means, standard deviations and One Way 

ANCOVA. The results showed that there were statistical significant differences at the level 

(0.05) between the mean scores of the two experimental groups and the control group in 

achievement and critical thinking tests, in favor of the experimental groups, who taught 

by using mind maps and thinking aloud strategies, when they compared with the control 

group who taught by using the ordinary method. In the same time there were no 

statistical significant differences between thinking aloud group and ordinary group in 

critical thinking test mean scores. 

 

Key Words: Thinking aloud strategy, mind map strategy, critical thinking, Achievement. 
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ل األولالفص  

تهاخلفية الدراسة وأهمي  



2 
 

 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة:

بددددددددأت التغيدددددددرات والتطدددددددورات العلميدددددددة التدددددددي يشدددددددهدها العصرالحاضدددددددر تتزايدددددددد وتنمدددددددو بشدددددددكل        

تحدددددياٍت وصددددعوباٍت كبيددددرة، فددددي  المندددداهج يواجهددددونسددددريع ومسددددتمر، ممددددا جعددددل المددددربين ومخططددددي 

سددددددتراتيجيات جديدددددددة، تهدددددددف إلددددددى الوقددددددت الددددددذي شددددددجعهم ذ لددددددك علددددددى السددددددعي إلددددددى تطددددددوير بددددددرامج وا 

مسددددداعدة الطلبدددددة مدددددن جهدددددة، وتهيئدددددة الظدددددروف المناسدددددبة لنمدددددائهم مدددددن جهدددددة ثانيدددددة، حتدددددى يسدددددتطيعوا 

العمدددددل علدددددى تحددددددي المعرفدددددة الهائلدددددة التدددددي يشدددددهدها هدددددذا العصدددددر. كدددددل هدددددذا جعدددددل مدددددن الضدددددروري 

لمجدددددددداالت الماديددددددددة كددددددددالتجهيزات المدرسددددددددية تجديددددددددد القطدددددددداع التربددددددددوي فددددددددي شددددددددتى المجدددددددداالت مثددددددددل ا

والمجددددددداالت غيدددددددر الماديدددددددة كعناصدددددددر المدددددددنهج المدرسدددددددي وطرائدددددددق التددددددددريس، ألن التعلددددددديم فدددددددي هدددددددذا 

العصدددددر لدددددم يعدددددد مقتصدددددرًا  بشدددددكل عدددددام علدددددى حفدددددظ  الطلبدددددة للمدددددادة وللمعلومدددددات، ألن فدددددي القدددددرون 

علدددددى حشدددددو أذهندددددة الطلبدددددة السدددددابقة تدددددم االعتمددددداد فدددددي التددددددريس علدددددى الطدددددرق التقليديدددددة التدددددي تعمدددددل 

بالمعلومددددات واألفكددددار، سددددواء كانددددت تفيدددددهم فددددي حيدددداتهم أم ال، وسددددواء كانددددت تتناسددددب مددددع أعمددددارهم 

أم ال، ممددددددددا يحددددددددتم مراعدددددددداة الفددددددددروق الفرديددددددددة بددددددددين الطلبددددددددة فددددددددي الحاجددددددددات واالهتمامددددددددات والقدددددددددرات 

 والميول.

تركدددددز علددددددى دراسدددددة الظددددددواهر  وتعدددددد الجغرافيدددددا كعلددددددم وكمدددددادة دراسددددددية، بالغدددددة األهميدددددة كونهددددددا       

المكدددددددان وتعاقبهدددددددا فدددددددي الزمدددددددان، ومدددددددن ثدددددددم فهدددددددي علدددددددم ل نشدددددددطة المكانيدددددددة  والبشدددددددرية فددددددديالطبيعيدددددددة 
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أي أنهددددددا ُتعتبددددددر علددددددم تركيبددددددي،  والطبيعددددددة،وعلددددددم للعالقددددددات بددددددين اإلنسددددددان  للطبيعددددددة،لإلنسددددددان وعلددددددم 

اد األخدددددر  وهددددي إضدددددافة إلددددى ذلدددددك مبحدددددث دراسددددي تتصدددددف بصدددددبغة تطبيقيددددة تميزهدددددا عدددددن بقيددددة المدددددو 

مددددددددددددن خددددددددددددالل االسددددددددددددتعانة بالنمدددددددددددداذج والخددددددددددددرائط واألشددددددددددددكال واإلحصددددددددددددائيات الجغرافيددددددددددددة الكثيددددددددددددرة 

 (.5100)الديرشوي،

وبعددددد كددددل التطددددورات التددددي حدددددثت عبددددر العقددددود الماضددددية، فإندددده لددددم يعددددد التعلدددديم متمركددددزًا حددددول       

اجاتدددددده وقدراتدددددده ح المددددددتعلم، وحددددددولالمبحددددددث الدراسددددددي والمعلددددددم، بددددددل أصددددددب  التعلدددددديم متمركددددددزًا حددددددول 

هتماماتددددده وميولددددده، بحيدددددث قدددددام التددددددريس علدددددى تعلددددديم المدددددتعلم مدددددا هدددددو أبعدددددد مدددددن الحقدددددائق، حتدددددى  وا 

علدددددى تددددددريس التفكيدددددر لدددددد  الطلبدددددة، وتشدددددجيعهم علدددددى  التعلميدددددة تنصدددددبأصدددددبحت العمليدددددة التعليميدددددة 

اء طددددددرل األسددددددئلة حددددددول المعلومددددددات واألفكارالمعروضددددددة، وتسدددددداعدهم علددددددى بندددددداء أوطددددددرل األفكدددددداروا ر 

 (.5109العديدة والدفاع عنها، وفهم العالقات بين الحوادث واألفكار المختلفة )سعادة،

ويددددددر  كثيددددددرمن المعلمددددددين والتربددددددويين، أن مهمددددددة تطددددددوير قدددددددرة الطالددددددب علددددددى التفكيددددددر يمثددددددل       

هددددفًا تربويدددًا البدددد مدددن وضدددعه فدددي مقدمدددة أولويددداتهم، بحيدددث يتفدددق الجميدددع علدددى أن التعلددديم مدددن أجدددل 

يدددددددر أو تعلدددددددم مهدددددددارات التفكيدددددددر هوهددددددددف مهدددددددم للتربيدددددددة وللمددددددددارس فدددددددي وقدددددددت واحدددددددد )الصدددددددافي التفك

 (.5101وقارة،

( أن النددددددداس يفكدددددددرون ويمارسدددددددون التفكيدددددددر حتدددددددى لدددددددو Hesson,2000وهندددددددا يوكدددددددد هيسدددددددون )      

 كانوا ال يريدون ذلك، وأنهم ال يستطيعون التوقف عن التفكير في كل ما يدور حولهم.
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ذا العصددددددددر محصددددددددورًا فددددددددي تعلدددددددديم الطلبددددددددة المعددددددددارف والمعلومددددددددات والحقددددددددائق ولددددددددم يعددددددددد هدددددددد       

والمفددددداهيم فقدددددط، بدددددل أصدددددب  ُجدددددَل أهتمامددددده هدددددو الطالدددددب وكيفيدددددة تنميدددددة التفكيدددددر لديددددده بكدددددل مسدددددتوياته 

وأنماطددددده وأنواعدددددده. وأصدددددبحت الحيدددددداة فدددددي القددددددرن الحدددددادي والعشددددددرين معقددددددة عمددددددا كاندددددت عليدددددده فددددددي 

أن يسددددددددتوعب الطالددددددددب التغيددددددددرات والمسددددددددتجدات التكنولوجيددددددددة القددددددددرون السددددددددابقة، ولددددددددذلك كددددددددان البددددددددد 

والمعلوماتيددددة المذهلددددة التددددي شددددهدها هدددددذا العصددددر والتددددي مددددازال يشدددددهدها حتددددى ا ن، فكددددان البددددد مدددددن 

تنميدددددة تفكيرعقدددددول الطلبدددددة لكدددددي يعملدددددوا علدددددى مواجهدددددة هدددددذه التغيدددددرات، ألن المتأمدددددل فيهدددددا يجدددددد أنهدددددا 

عقدددددول الطلبدددددة لكدددددي تتماشددددددى وتتعددددداي  مدددددع هددددددذه  حصددددديلة الفكدددددر البشدددددري، فكددددددان البدددددد مدددددن تنميددددددة

 (.5111المستجدات والتطورات )قشطة،

 وترميزهددددددا،التفكيددددددر األساسددددددية مددددددن أجددددددل إكتسدددددداب المعرفددددددة وتددددددذكرها  اإلهتمددددددام بمهدددددداراتوتددددددم       

الناقددددددددد والتفكيددددددددر اإلبددددددددداعي  ومنهددددددددا التفكيددددددددركمددددددددا أجريددددددددت دراسددددددددات عديدددددددددة حددددددددول أنددددددددواع التفكيددددددددر 

ظهددددددر مفهددددددوم  العشددددددرين،ك، فإندددددده منددددددذ منتصددددددف السددددددبعينيات مددددددن القددددددرن كمهددددددارات عليددددددا. ومددددددع ذلدددددد

، Meta Cognitive Thinking يجديدددد مدددن مفددداهيم التفكيدددر ُيددددعى التفكيدددر فيمددداوراء المعرفددد

الندددددوع مدددددن  والدددددذي زاد التركيدددددز عليددددده مدددددن جاندددددب المهتمدددددين بدددددالتفكير ومهاراتددددده المختلفدددددة. وُيعدددددد هدددددذا

ألندددده يتطلددددب مددددن الفددددرد ممارسدددددة عمليددددات خاصددددة بدددده وهدددددي التفكيددددر مددددن أعلددددى مسددددتويات التفكيدددددر، 

عمليددددات التخطدددديط والمراقبددددة والتقددددويم لتفكيددددره الخدددداص بدددده، وهددددو فددددي الوقددددت نفسدددده شددددكل مددددن أشددددكال 

التفكيدددددددددر الدددددددددذي يسدددددددددتخدمه الفدددددددددرد لكدددددددددي يراقدددددددددب ذاتددددددددده ويحكدددددددددم عليهدددددددددا )العتدددددددددوم وعالوندددددددددة وجدددددددددرال 

 . (5112،وأبوغزال
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عقددددول األفددددراد وتنميددددة التفكيددددر لددددديهم، وتحويددددل الثقافددددة لددددديهم برمجددددة  يسددددهم فدددددي فهددددذا التفكيددددر      

التفكيدددددر مدددددن  واألفكدددددار، وتحويددددلمددددن ثقافدددددة تلقددددي المعلومدددددات واألفكدددددار، إلددددى ثقافدددددة بندددداء المعلومدددددات 

 (.5100التفكير المعرفي إلى التفكير ما وراء المعرفي )الجرال وعبيدات،

بتدددددددددريب الطلبددددددددة  (Goldberg,1999)وجولدددددددددبيرج  (Mayer,1998)واهددددددددتم كددددددددل مددددددددن مدددددددداير      

والتقصددددددي الفددددددرد فددددددي حالددددددة مسددددددتمرة مددددددن البحددددددث  والتددددددي تجعددددددلعلددددددى مهددددددارات مددددددا وراء المعرفددددددة، 

الواعيدددددددة لعمليدددددددات تفكيدددددددره وحاالتددددددده وتقلباتددددددده االنفعاليدددددددة والدافعيدددددددة، والتدددددددي تسددددددداعده علدددددددى  والمراقبدددددددة

 التعامل األفضل مع المواقف والمشكالت المختلفة.

ن      ر فيمدددددددا وراء المعرفدددددددي هدددددددو معرفدددددددة الفدددددددرد ووعيددددددده بعمليدددددددات واسدددددددتراتيجيات التفكيدددددددر التفكيددددددد وا 

الخاصددددة بدددده، وقدرتدددده علددددى تقيدددديم وتنظدددديم عمليددددات التفكيددددر الخاصددددة بدددده ذاتيددددًا، أي أن الفددددرد يعددددرف 

 .(Wilson,1998)التعلم بشأن ماذا وكيف ولماذا يفعل ما يفعله

التفكيدددددر المعقددددددة التدددددي يسدددددتخدمها الفدددددرد أثنددددداء  ويتعلدددددق هدددددذا الندددددوع مدددددن التفكيدددددر كدددددذلك بعمليدددددات    

 والتنسددددددديق، بحيدددددددثإذ يتضدددددددمن التفكيدددددددر فدددددددي المراقبدددددددة الفَعالدددددددة، يتبعهدددددددا التنظددددددديم  المعرفيدددددددة،أنشددددددطته 

يمكدددددن تعريدددددف هدددددذا التفكيدددددر علدددددى أنددددده عبدددددارة عدددددن تلدددددك المعرفدددددة التدددددي يمتلكهدددددا الفدددددرد حدددددول نظامددددده 

قدرتددددددده علدددددددى تقيددددددديم عمليدددددددات التفكيدددددددر المعرفدددددددي أو تفكيدددددددر الفدددددددرد حدددددددول تفكيدددددددره، بحيدددددددث يتضدددددددمن 

 (.  5117الخاصة به ذاتيًا والعمل على تنظيمها، ولماذا يفعل الفرد ما يفعله )العتوم وآخرون،

لضددددددددبط  متتابعددددددددة ُتسددددددددتخدموتتكددددددددون مهددددددددارات التفكيددددددددر مدددددددداوراء المعرفددددددددي مددددددددن عمليددددددددات عقليددددددددة    

وهددددددي تسدددددداعد الفددددددرد علددددددى األنشددددددطة العقليددددددة، التددددددي يمكددددددن أن يتعلمهددددددا الفددددددرد بشددددددكل غيددددددر مباشددددددر، 
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، والتخطددددددديط، والمراقبدددددددة، والتقدددددددويم فدددددددي  الدددددددوعيضددددددبط عملياتددددددده المعرفيدددددددة، وتتمثدددددددل هدددددددذه المهدددددددارات 

 (. 5111)قطيط وأبوريا ، 

فمهددددددارات التفكيددددددر مددددددا وراء المعرفددددددي ُتعتبددددددر ممارسددددددات ذهنيددددددة يسددددددتخدمها الفددددددرد لكددددددي يددددددنظم       

ذه األفكددددددار لكددددددي يددددددتحكم بهددددددا عنددددددد إتخدددددداذ ويرتددددددب أفكدددددداره بطريقددددددة منهجيددددددة والعمددددددل علددددددى مراقبددددددة هدددددد

 ( 5105القرارات المناسبة )الخوالدة، والربابعة، والسليم،

 وهدددددددددي ( أن التفكيدددددددددر مدددددددددا وراء المعرفدددددددددي يمتددددددددداز بعددددددددددة اسدددددددددتراتيجيات 5102وذكدددددددددر سدددددددددعادة )    

إسدددددددتراتيجية التسددددددداول الدددددددذاتي، واسدددددددتراتيجية خدددددددرائط المفددددددداهيم، واسدددددددتراتيجية التلخددددددديص، واسدددددددتراتيجية 

لدددددددتعلم التعددددددداوني، واسددددددددتراتيجية التددددددددريس التبدددددددادلي، واسددددددددتراتيجية النمذجدددددددة أو القددددددددوة، واسددددددددتراتيجية ا

(، واسدددددددددتراتيجية تنشددددددددديط المعرفدددددددددة Vدورة الدددددددددتعلم مددددددددداوراء المعرفدددددددددة، واسدددددددددتراتيجية خدددددددددرائط الشدددددددددكل )

 السابقة، واستراتيجية خرائط العقل، واستراتيجية التفكير بصوٍت مرتفع.

ذكرهدددددا سدددددابقًا أدوات تفكيدددددر بصدددددري وذهندددددي تسددددداعد فدددددي  التدددددي تدددددماالسدددددتراتيجيات وُتعدددددد جميدددددع       

تسدددددداعد المعلددددددم فددددددي توجيدددددده الطلبددددددة وفددددددي تحفيددددددزهم، وممارسددددددة الددددددتعلم  والتعلدددددديم  إذعمليتددددددي الددددددتعلم 

وفددددي إنتقددددال أثددددر الددددتعلم، وأيضددددًا تسدددداعد فددددي إثددددراء تفكيددددر الطلبددددة بطريقددددة فَعالددددة، ومددددن بددددين  الددددذاتي،

ت الفعَالدددددة اسدددددتراتيجيتي خدددددرائط العقدددددل والتفكيدددددر بصدددددوٍت مرتفدددددع، وهدددددو مدددددا أكددددددت هدددددذه االسدددددتراتيجيا

 (.5100عليه بدر الدين)

( هدددددددي الوسددددددديلة التدددددددي  يسدددددددتخدمها الددددددددماغ لتنظددددددديم األفكدددددددار Maps Mindفخدددددددرائط العقدددددددل )       

( فددددددي Buzanوصددددددياغتها بشددددددكل يسددددددم  بتدددددددفق األفكددددددار، وهددددددذه الخددددددرائط قددددددام باقتراحهددددددا  بددددددوزان )
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  Sperryالسدددبعينيات مدددن القدددرن العشدددرين، والدددذي اسدددتند بشدددكل أسددداس علدددى بحدددوث سدددبيريبدايدددة 

التددددي قددددام بهددددا فددددي نهايدددددة السددددتينيات مددددن القددددرن العشددددرين، حيدددددث عمددددل علددددى صددددقلها فددددي مجموعدددددة 

قواعددددد بسدددديطة، ممددددا أد  إلددددى اختددددراع  خددددرائط العقددددل، التددددي تمثددددل واحدددددة مددددن األمددددور التددددي تسدددداعد 

دراسددددته الجامعيددددة، السددددديما بعددددد أن واجدددده مشدددددكالت فددددي تددددذكر كميدددددات  الطالددددب علددددى التددددذكر خدددددالل

فددددددي الوقددددددت ذاتدددددده أن الطلبددددددة ا خددددددرين يواجهددددددون  والحددددددظ بددددددوزانكبيددددددرة مددددددن البيانددددددات والمعلومددددددات. 

 (.5109المشكالت ذاتها )بكر، 

فقددددد كددددان إعتقدددداد الندددداس والعلمدددداء  عملدددده،وتمثددددل خددددرائط العقددددل وسدددديلة يسددددتخدمها الدددددماغ فددددي       

السدددددددابق أن الددددددددماغ يسدددددددير فدددددددي اتجددددددداه خطدددددددي، ولكدددددددن بعدددددددد التطدددددددورات والبحدددددددوث والدراسدددددددات فدددددددي 

الجديددددددددة، تدددددددم إكتشددددددداف عكدددددددس ذلدددددددك، وهدددددددو أن الددددددددماغ يعمدددددددل بطريقدددددددة معقددددددددة مدددددددن اإلرتباطدددددددات 

والشدددددبكات واألنمددددداط المتعدددددددة، وأن خدددددرائط العقدددددل تمثدددددل وسددددديلة لتنظددددديم عمدددددل ذلدددددك الددددددماغ وتنظددددديم 

 (. 5112عبيدات وأبوالسميد،)األفكار أفكاره وصياغة تلك 

وُتعددددددد الخريطددددددة العقليددددددة طريقددددددة تَسددددددهل عمليددددددة التفكيددددددر وتنظدددددديم التفكيرلددددددد  الفددددددرد، مددددددن أجددددددل      

تخددددددزين المعلومددددددات فددددددي الدددددددماغ واسددددددتخراجها مددددددن الدددددددماغ، والسددددددبب أن هددددددذه المعلومددددددات المتواجدددددددة 

شدددددددري بالتخيدددددددل علدددددددى خريطدددددددة العقدددددددل هدددددددي مترابطدددددددة مدددددددع بعضدددددددها بعضدددددددًا، ممدددددددا يسدددددددم  للددددددددماغ الب

والتنظددددددددديم والفهدددددددددم بشدددددددددكل أوضددددددددد  وأسدددددددددرع ممدددددددددا يدددددددددودي إلدددددددددى عمدددددددددل تدددددددددرابط ذهندددددددددي لدددددددددد  الفدددددددددرد 

 (.  ب5113)بوزان،
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فهدددي أيضدددًا مدددن  Thinking Aloud Strategy أمدددا إسدددتراتيجية التفكيدددر بصدددوت مرتفدددع     

إسددددددتراتيجيات التفكيددددددر فيمددددددا وراء المعرفددددددي، التددددددي تقددددددوم علددددددى بيددددددان مددددددا يفكددددددر بدددددده الشددددددخص أثندددددداء 

معالجتدددده لموضددددوع معددددين أوقضددددية مددددا، وهددددي عبددددارة عددددن تقنيددددة تجسددددد عمليددددات التفكيددددر لددددد  الفددددرد 

فددددي أثنددددداء إنشدددددغاله بدددددأي قضدددددية تتطلدددددب التفكيدددددر، وتقددددوم علدددددى التحليدددددل الدددددذاتي لتحديدددددد أي ندددددوع مدددددن 

أنددددواع العمليدددددات التدددددي يجريهدددددا الفدددددرد، والدددددذي يقدددددوم بددددالتكلم بصدددددوت مرتفدددددع أثنددددداء تفكيدددددره بدددددأي قضدددددية 

دء بمعالجتهددددددا، وفددددددي أثندددددداء معالجتهددددددا وبعددددددد معالجتهددددددا، و يجددددددب عليدددددده أن يتضددددددمن كالمدددددده قبددددددل البدددددد

عمددددددا يخطددددددط لدددددده، ومدددددداذا سدددددديفعل   ومددددددا الخطددددددة التددددددي سيسددددددير عليهددددددا   ولمدددددداذا يسددددددتخدم كددددددذا دون 

 (.5117كذا  )عطية،

فدددددي الكشدددددف عدددددن األفكدددددار الحقيقيدددددة غيدددددر  مرتفدددددع الفدددددردوتسددددداعد إسدددددتراتيجية التفكيدددددر بصدددددوت       

ئيددددة لنخددددرين لكددددي يرونهددددا ويدددددركونها، فهددددي تتددددي  للمعلمددددين رويددددة مهددددارات تفكيددددر طالبهددددم، ممددددا المر 

يهدددددديء الفرصددددددة لتزويدددددددهم بالتغذيددددددة الراجعددددددة حددددددين يالحظددددددون إسددددددتدالاًل خاطئددددددًا أو ناقصددددددًا، وتتددددددي  

 (.0777،عبد الحميدأيضًا فرصة للمعلمين لكي يسمعوا أفكارهم ويراقبو عمليات تفكيرهم )

اسدددددتراتيجيات التددددددريس التدددددي تسددددداعد المعلمدددددين فدددددي المددددددارس،  االسدددددتراتيجية إحدددددد ثدددددل هدددددذه وُتم     

الجامعدددددددات والمعاهدددددددد العليدددددددا، فدددددددي الكشدددددددف عدددددددن مهدددددددارات التفكيدددددددر  التددددددددريس فددددددديوأعضددددددداء هيئدددددددة 

الموجدددددودة لدددددد  طلبدددددتهم وعمدددددا يجدددددول فدددددي أذهدددددانهم مدددددن أفكدددددار ال تكدددددون مرئيدددددة أمدددددام ا خدددددرين، ممدددددا 

الء الطلبدددددة بالتغذيدددددة الراجعدددددة المناسدددددبة عنددددددما يالحدددددظ المعلدددددم أو المددددددرس يتدددددي  الفرصدددددة لتزويدددددد هدددددو 

 (.  5102أي استدالل خاطئ )سعادة،
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المدددددددارس والمعاهددددددد والجامعددددددات  وتطبيقهمددددددا فدددددديوهاتددددددان اإلسددددددتراتيجيتان يمكددددددن اإلفددددددادة منهمددددددا      

جغرافيدددددددا بطريقدددددددة فاعلدددددددة إذا تدددددددَم التحضدددددددير لهمدددددددا باألسدددددددلوب الصدددددددحي . ونظدددددددرًا ألهميدددددددة مبحدددددددث ال

وحاجتهدددددددا إلدددددددى اسدددددددتراتيجيات التفكيدددددددر المالئمدددددددة لتطبيقهدددددددا مدددددددن أجدددددددل زيدددددددادة فعاليدددددددة تدريسدددددددها، فدددددددإن 

الباحثددددددة قددددددد إختددددددارت هدددددداتين اإلسددددددتراتيجيتين لتدددددددريس طالبددددددات الصددددددف السددددددابع األساسددددددي إلحددددددد  

 الناقد.الموضوعات الجغرافية وقياس أثرذلك في التحصيل والتفكير 

 مشكلة الدراسة:

األسددددددداليب التدددددددي يسدددددددتخدمها المعلمدددددددون فدددددددي الميددددددددان التربدددددددوي محددددددددودة فدددددددي الغالدددددددب،  تظدددددددل       

وتقتصددددر فددددي األسدددداس علددددى الطددددرق التقليديددددة كالمحاضددددرة وطددددرل بعدددد  األسددددئلة. فقددددد كددددان المعلددددم 

فيمدددددا مضدددددى يعمدددددل علدددددى إلقددددداء الددددددرس أو المدددددادة علدددددى الطلبدددددة، بحيدددددث يكدددددون دور الطلبدددددة متلقدددددين 

نها مددددددن المعلددددددم، فدددددال يسددددددم  لهددددددم بمناقشدددددته أو مشدددددداركته فددددددي إعطدددددداء سدددددلبيين للمددددددواد التددددددي يسدددددتقبلو 

يجعددددل الطالددددب يتلقددددى بشددددكٍل سددددلبي كددددل فكددددرة أو  األهددددداف، ممددددااألفكددددار أو اتخدددداذ القددددرار أو وضددددع 

 (.5105حقيقة أو معلومة يعطيها المعلم له )مرعي والحيلة،

التددددي تميددددز بهددددا، فإندددده لددددم تعددددد ونظددددرًا للتطددددورات التددددي طددددرأت علددددى هددددذا العصددددر، والتكنولوجيددددا        

هدددددذه الطدددددرق واألسددددداليب تفدددددي بدددددالغر ، ولدددددم يعدددددد المعلمدددددون الدددددذين يسددددديرون علدددددى الدددددنمط التقليددددددي 

قددددددادرين علددددددى مواكبددددددة هددددددذا العصددددددر، بددددددل أصددددددب  مددددددن الضددددددروري إسددددددتخدام إسددددددتراتيجيات التفكيددددددر 

يمدددداوراء المعرفدددددة األكثددددر فاعليددددة، والتددددي تجعددددل مدددددن الطلبددددة أكثددددر نشدددداطًا وحيويدددددة. ويعتبددددر التفكيددددر ف

ستراتيجياته من الطرق المهمة التي يمكن أن تحقق هذا الهدف.  وا 
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وتعدددددد إسدددددتراتيجيات التفكيدددددر فيمددددداوراء المعرفدددددة مدددددن اإلسدددددتراتيجيات الحديثدددددة، ولكنهدددددا لدددددم تأخدددددذ       

الباحثدددددة بدددددإجراء هدددددذه  قامدددددتحقهدددددا مدددددن الدراسدددددة والبحدددددث، وخصوصدددددًا فدددددي مبحدددددث الجغرافيدددددا. وهندددددا 

توضدددد  أثددددر إسددددتخدام خددددرائط العقددددل والتفكيددددر بصددددوت مرتفددددع فددددي التحصدددديل والتفكيددددر الدراسددددة لكددددي 

 الناقد لد  الطلبة.

وقددددددددددد قامددددددددددت الباحثددددددددددة بدددددددددداالطالع علددددددددددى بعدددددددددد  الدراسددددددددددات السددددددددددابقة ذات العالقددددددددددة وعلددددددددددى       

(، 5100(، وحددددددددددددددددوراني)5117التوصدددددددددددددددديات التددددددددددددددددي طرحتهددددددددددددددددا، فوجدددددددددددددددددت أن دراسددددددددددددددددات وقدددددددددددددددداد)

دراسدددددددات مماثلدددددددة عدددددددن إسدددددددترتيجية خدددددددرائط العقدددددددل، بحيدددددددث أوصدددددددت بدددددددإجراء  ( قدددددددد5105وبدددددددابطين)

تتنددددداول متغيدددددرات غيرتلدددددك التدددددي تدددددم تناولهدددددا فدددددي الدراسدددددات السدددددابقة، ومطبقدددددة علدددددى مراحدددددل دراسدددددية 

 (Yayli,2010)ويدددددددايلي  (Pate,2004)(، وبيتدددددددي5105أخدددددددر . كدددددددذلك أوصدددددددت دراسدددددددات حمدددددددود)

فدددددددع، بحيدددددددث تتنددددددداول أيضدددددددًا بدددددددإجراء دراسدددددددات مماثلدددددددة فدددددددي مجدددددددال إسدددددددتراتيجية التفكيدددددددر بصدددددددوت مرت

متغيددددددرات غيددددددر التددددددي تددددددم تناولهددددددا فددددددي تلددددددك الدراسددددددات، وعلددددددى مراحددددددل دراسددددددية أخددددددر ، وهددددددذا مددددددا 

 ستحاول الدراسة الحالية القيام به.

كدددددل هدددددذا شدددددجع الباحثدددددة علدددددى تنفيدددددذ هدددددذه التوصددددديات، واختيدددددار إسدددددتراتيجيتي خدددددرائط العقدددددل        

ر فيمدددددا وراء المعرفدددددي مدددددن أجدددددل تطبيقهمدددددا علدددددى والتفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع مدددددن اسدددددتراتيجيات التفكيددددد

 طلبة الصف السابع وتقصي أثرهما في التحصيل والتفكير الناقد.
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 أسئلة الدراسة:

 عملت الدراسة الحالية على اإلجابة عن السوالين ا تيين    

. هددددددل يختلددددددف التحصدددددديل لددددددد  طالبددددددات الصددددددف السددددددابع األساسددددددي فددددددي مبحددددددث الجغرافيددددددا 0      

مقارندددددددددًة بالطريقدددددددددة  مرتفدددددددددع(خدددددددددرائط العقدددددددددل، والتفكيدددددددددر بصدددددددددوت )التفكيدددددددددر تراتيجيتي بدددددددددإختالف إسددددددددد

 االعتيادية 

. هدددددددل يختلدددددددف التفكيدددددددر الناقدددددددد لدددددددد  طالبدددددددات الصدددددددف السدددددددابع األساسدددددددي اللدددددددواتي يدرسدددددددن 5      

ي التفكير)خدددددرائط العقدددددل، والتفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع ( مقارندددددًة تمبحدددددث الجغرافيدددددا بدددددإختالف إسدددددتراتيجي

 العتيادية .بالطريقة ا

 فرضيات الدراسة:

 لإلجابة عن السوالين السابقين، قامت الباحثة باختبار الفرضيتين الصفريتين ا تيتين       

( فددددددي التحصدددددديل α≤1.12. ال توجددددددد فددددددروق ذات داللددددددة إحصددددددائية علددددددى مسددددددتو  الداللددددددة )0      

إسدددددددتراتيجيتي لدددددددد  طالبدددددددات الصدددددددف السدددددددابع األساسدددددددي فدددددددي مبحدددددددث الجغرافيدددددددا، تعدددددددز  السدددددددتخدام 

 التفكير )خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع(.

( فددددددددي التفكيددددددددر α≤1.12مسددددددددتو  الداللددددددددة) إحصددددددددائية علددددددددى. ال توجددددددددد فددددددددروق ذات داللددددددددة 5      

الناقدددددد لدددددد  طالبدددددات الصدددددف السدددددابع األساسدددددي اللدددددواتي يدرسدددددن مبحدددددث الجغرافيدددددا، تعدددددز  السدددددتخدام 

 ر بصوت مرتفع(.إستراتيجيتي التفكير )خرائط العقل، والتفكي
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 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة الحالية في النقاط ا تية 

أن تعمدددددددل الدراسدددددددة الحاليدددددددة علدددددددى إكسددددددداب الطالبدددددددات مهدددددددارات نتيجدددددددة تطبيدددددددق إمكانيدددددددة . 0       

إسددددددددتراتيجيات تفكيددددددددر جديدددددددددة داخددددددددل الحجددددددددرة الدراسددددددددية وخارجهددددددددا، غيرمتطددددددددرق لهددددددددا فددددددددي المنهدددددددداج 

 جغرافيا.المدرسي الحالي لمبحث ال

أن تزيددددددددد الدراسددددددددة الحاليددددددددة مددددددددن المعرفددددددددة العلميددددددددة للمعلمددددددددين والمعلمددددددددات عددددددددن إمكانيددددددددة . 5       

إسدددددددددتراتيجيتين مدددددددددن إسدددددددددتراتيجيات التفكيدددددددددر مددددددددداوراء المعرفدددددددددي وهمدددددددددا  إسدددددددددتراتيجية خدددددددددرئط العقدددددددددل، 

ستراتيجية التفكير بصوت مرتفع.   وا 

طوريهددددددا مددددددن هددددددذه الدراسددددددة، بحيددددددث .  يومددددددل منهددددددا إسددددددتفادة مخططددددددي المندددددداهج المدرسددددددية وم5    

تدددددددتم مراعددددددداة اسدددددددتراتيجيتين مدددددددن إسدددددددتراتيجيات التفكيدددددددر مددددددداوراء المعرفدددددددي، فدددددددي الطبعدددددددات الجديددددددددة 

 للمنهج الدراسي ودليل المعلم.

.  يومدددددددل منهدددددددا إسدددددددتفادة المشدددددددرفين التربدددددددويين للمدددددددواد الدراسدددددددية عمومدددددددًا ولمبحدددددددث الجغرافيدددددددا 9      

ي الدددددددورات التدريبيددددددة التدددددي يعقدددددددونها للمعلمددددددين والمعلمددددددات، خصوصدددددًا، مددددددن هددددددذه اإلسدددددتراتيجيات فدددددد

 بعد إطالعهم على الجديد من اإلستراتيجيات الحديثة في التفكير.

البددددددداحثين علدددددددى إجدددددددراء دراسدددددددات حدددددددول اسدددددددتراتيجيات  الدراسدددددددة الحاليدددددددةتشدددددددجع إمكانيدددددددة أن . 2     

دراسدددددة مدددددن إطدددددار نظدددددري أخدددددر  للتفكيدددددر مددددداوراء المعرفدددددي، مسدددددتفيدين ممدددددا هدددددو مطدددددرول فدددددي هدددددذه ال

 ونتائج ميدانية توصلت إليها.
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 حدود الدراسة

 شملت حدود الدراسة الحالية ا تي   

الثانويددددددددة لإلندددددددداث، وأم السددددددددماق الثانويددددددددة  )الجبيهددددددددةفددددددددي مدددددددددارس  المكدددددددداني  ويتمثددددددددل. الحددددددددد 0    

 .     لإلناث، ومدارس النمو التربوي( في مدينة عمان والتي يوجد بها الصف السابع األساسي

 (.5109-5102. الحد الزماني  الفصل األول من العام الدراسي ) 5    

 .  الحد البشري  طالبات الصف السابع. 5    

" الخدددددددرائط والصدددددددور الجويددددددة والفضدددددددائية " مدددددددن كتددددددداب وحددددددددة . الحددددددد المعرفدددددددي  ويتمثدددددددل فددددددي 9    

 .5109-5102 الجغرافيا للصف السابع األساسي خالل الفصل األول من العام الدراسي

 محددات الدراسة:

 با تي يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة    

اإلختبددددددار التحصدددددديلي الدددددددذي قامددددددت الباحثددددددة بإعدددددددداده، والددددددذي ُتحدددددددد نتائجددددددده بدددددددالالت صددددددددقه  -  

 وثباته.

إختبدددددددار كاليفورنيدددددددا للتفكيدددددددر الناقدددددددد المعددددددددل حسدددددددب البيئدددددددة التربويدددددددة األردنيدددددددة الدددددددذي عملدددددددت   -  

 نيه، وُتحدد النتائج بدالالت صدقه وثباته.الباحثة على تب
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 :مصطلحات الدراسة 

 في ا تي   الدراسة ا تيةتمثلت مصطلحات      

 :Metacognitive Thinkingوراء المعرفة  التفكير فيما

( التفكيددددددددر فيمدددددددداوراء المعرفددددددددة بأندددددددده معرفددددددددة الفددددددددرد ووعيدددددددده Wilson,1998عددددددددرف ويلسددددددددون)       

سددددددتراتيجيات ا لتفكيددددددر، وقدرتدددددده علددددددى تقيدددددديم وتنظدددددديم عمليددددددات التفكيرالخاصددددددة بدددددده ذاتيددددددًا، بعمليددددددات وا 

 وأنها التعلم بشأن  ماذا، وكيف، ولماذا يفعل الفرد ما يفعله.

وعرفتددددده الباحثدددددة إجرائيدددددًا بالتحضدددددير مدددددن جاندددددب الباحثدددددة لوحددددددة تدريسدددددية مدددددن مبحدددددث الجغرافيدددددا      

والتفكيددددددر  وهمددددددا خددددددرائط العقددددددل ن التفكيددددددرباسددددددتخدام إسددددددتراتيجتين مددددددن إسددددددتراتيجيات هددددددذا النددددددوع مدددددد

 بصوت مرتفع.

  :     Critical Thinking التفكير الناقد     

إليهمدددددددددددددددددا فدددددددددددددددددي سدددددددددددددددددعادة  المشدددددددددددددددددار (Moor&Parker,2002)عدددددددددددددددددرف مدددددددددددددددددور وبددددددددددددددددداركر       

( التفكيددددر الناقددددد بأندددده عبددددارة عددددن الحكددددم الحددددذر والمتددددأني لمددددا ينبغددددي قبولدددده أو رفضدددده 5109 015)

حدددددول مطلدددددب مدددددا أو قضدددددية معيندددددة، مدددددع تدددددوفر درجدددددة مدددددن الثقدددددة لمدددددا نقبلددددده أو  أو تأجيدددددل البدددددت فيددددده

 نرفضه.

وعرفتددددددده الباحثدددددددة إجرائيدددددددًا بالعالمدددددددة أو الدرجدددددددة التدددددددي حصدددددددلت عليهدددددددا الطالبدددددددات فدددددددي إختبدددددددار     

 كاليفورنيا للتفكير الناقد الذي تبنتُه الباحثة.
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 :Achievement التحصيل       

وغ مسدددددددتو  معدددددددين مددددددن الكفددددددداءة فدددددددي الدراسددددددة، ويحددددددددد ذلدددددددك ( بأنددددددده بلدددددد0711عرفدددددده بددددددددوي )      

 باإلختبارات المقننة أو تقدير المدرسين أو اإلثنين معًا.

االختبدددددددار  الطالبدددددددة فددددددديوعرفتددددددده الباحثدددددددة إجرائيدددددددًا بالدرجدددددددة أو العالمدددددددة التدددددددي حصدددددددلت عليهدددددددا      

 التحصيلي لمبحث الجغرافيا، الذي أعدتُه الباحثة لهذا الغر . 

    : Mind Maps خرائط العقل       

هددددي عبددددارة عددددن أشددددكال مرئيددددة ملونددددة ألخددددذ المالحظددددات، يمكددددن أن يقددددوم بهددددا شددددخص واحددددد أو     

مجموعدددددددة مدددددددن األشدددددددخاص، ويوجدددددددد فدددددددي قلدددددددب الشدددددددكل فكدددددددرة مركزيدددددددة أو صدددددددورة، ويدددددددتم بعدددددددد ذلدددددددك 

استكشدددددداف هددددددذه الفكددددددرة عددددددن طريددددددق الفددددددروع التددددددي تمثددددددل األفكددددددار الرئيسددددددة، والتددددددي تتصددددددل جميعددددددًا 

 (.  ب1  5119بوزان،)المركزية. ة بالفكر 

وعرفتدددددده الباحثددددددة إجرائيددددددًا بطريقددددددة التحضددددددير مددددددن جانددددددب الباحثددددددة لوحدددددددة تدريسددددددية فددددددي مبحددددددث      

 الجغرافيا للصف السابع األساسي حسب هذه اإلستراتيجية.
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 Thinking Aloud    التفكير بصوت مرتفع  

سدددددية المخطدددددط لهدددددا والتدددددي تنفدددددذ داخدددددل االجدددددراءات التدري بأنددددده (Branch,2000)وعرفددددده بدددددران      

وتسدددددم  للمشددددداركة اإليجابيدددددة للمتعلمدددددين والكشدددددف عدددددن األفكارالحقيقيدددددة التدددددي تددددددور  الدراسدددددي،الفصدددددل 

 في أذهانهم، مما ينتج عنه توالد األفكار وتبادل المعلومات. 

 وعرفتدددددده الباحثددددددة إجرائيددددددًا بطريقددددددة التحضددددددير مددددددن جانددددددب الباحثددددددة لوحدددددددة تدريسددددددية فددددددي مبحددددددث     

 الجغرافيا للصف السابع األساسي حسب هذه اإلستراتيجية.
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 

 وعات ا تية ضلقد تناول الفصل الثاني المو      

ثنتدددددددددين مددددددددن إ مددددددددافيبدددددددددالتفكير األدب النظددددددددري المتعلدددددددددق   أوالً   اته المهمدددددددددة يسدددددددددتراتيجوراء المعرفدددددددددة وا 

 وهما 

 التفكير بصوت مرتفع.و خرائط العقل  

فدددددي  بالموضدددددوعات الثالثدددددة سدددددابقة الدددددذكروالدراسدددددات السدددددابقة ذات الصدددددلة  مراجعدددددة البحدددددوث وثانيدددددًا 

 .البند أوالً 

:أواًل: األدب النظري  

 ةوراء المعرفددددد مدددددافيل فدددددي التفكيدددددر الفصدددددل موضدددددوعات متعدددددددة تتمثددددد مدددددن الجدددددزء هدددددذا إشدددددتمل      

سددددددتراتيجياته والسدددددديما اإلسددددددتراتيجيتن المختددددددار  ، ثددددددم التفكيددددددر الناقددددددد ومهاراتدددددده. وفيمددددددا يددددددأتي ين منددددددهتوا 

 توضي  لذلك 

 :Metacognitive Thinking ةاوراء المعرف اار فيماالتفكي   

 فالفيااااال علدددددى يدددددد ات مدددددن القدددددرن العشدددددرينالسدددددبعيني عقدددددد التفكيدددددر فددددديالندددددوع مدددددن ظهدددددر هدددددذا        

Flavellوتوسدددددددع  ،فدددددددي دراسدددددددة موضدددددددوعات الدددددددذكاء ومهدددددددارات التفكيدددددددر جديددددددددة ً  اً آفاقددددددد فدددددددت  ، ممدددددددا
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إلدددددى عمليدددددات  ذلكشدددددير وي ، ومدددددازال فدددددي تطدددددور مسدددددتمر.مدددددن ذلدددددك القدددددرن اتيدددددالثمانين خددددداللوتطدددددور 

أن ى بمعنددددددد ،واالسدددددددتخدام الدددددددواعي السدددددددتراتيجيات الدددددددتعلم ،التفكيدددددددر فدددددددي التفكيدددددددر أو المراقبدددددددة الذاتيدددددددة

 (.5117تعلم الفرد كيف يتعلم )عطية،ي

، بحيدددددث يتطلدددددب مدددددن وأكثرهدددددا تعقيدددددداً  أرقدددددى مسدددددتويات التفكيدددددر يمثدددددل هدددددذا الندددددوع مدددددن التفكيدددددرو       

خاصددددة بدددده، الفددددرد أن يمددددارس التخطدددديط، والمراقبددددة، والتقددددويم، بشددددكل مسددددتمر علددددى عمليددددات تفكيددددره ال

بمراقبدددددة الفدددددرد لذاتددددده وألفكددددداره ولعمليدددددات  لمدددددرتبطمدددددن أندددددواع التفكيدددددر ا اً كيرنوعدددددالتف بحيدددددث يعتبدددددر هدددددذا

 (.5109،زميالهتفكيره الخاصة به )العتوم، و 

يتطدددددددددددور مدددددددددددع العمدددددددددددر، إذ أن  فيمدددددددددددا وراء المعرفدددددددددددة ( أن التفكيدددددددددددر5100حطددددددددددداب ) وذكدددددددددددرت      

يطدددددورون مجموعدددددة مدددددن االسدددددتراتيجيات  ،األشدددددخاص مدددددع تقددددددمهم فدددددي العمدددددر وفدددددي النمدددددو المعرفدددددي

، حيدددددث يبددددددأ هدددددذا فيهدددددا ومراقبدددددة تفكيدددددرهموضدددددبطها لمعلومدددددات ل هممليدددددة تدددددذكر ع لكدددددي تحسدددددنة الفاعلددددد

ويزدهددددددر فدددددددي سددددددن الحاديدددددددة عشددددددرة تقريبدددددددًا، ولكددددددن لددددددديس  ،النددددددوع مدددددددن التفكيددددددر فدددددددي سددددددن الخامسدددددددة

والسدددددددبب المعرفددددددي. التفكيرمدددددددا وراء  واسددددددتراتيجيات بالضددددددرورة أن يحقددددددق جميدددددددع األشددددددخاص مهدددددددارات

لتأمدددددل فدددددي التجربدددددة التدددددي مدددددروا بهدددددا، حيدددددث لم فرصدددددة أن األشدددددخاص ال يعطدددددون أنفسددددده ،وراء ذلدددددك

إذ نددددددادرًا مددددددا   الوقددددددت ليسددددددألوا أنفسددددددهم لمدددددداذا يفعلددددددون شدددددديئا مددددددا مددددددن أن غددددددالبيتهم ال يتوقفددددددون قلدددددديالً 

يسددددألون أنفسددددهم عددددن االسددددتراتيجيات التعليميددددة التددددي ينبغددددي علدددديهم أن يسددددتخدموها فددددي إنجدددداز مهمددددة 

 يفكرون في تقييم كفايتهم الالزمة ألداء مهمة ما.حل مشكلة ما، وفي الوقت ذاته ال  ما، أو
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عددددددة مدددددا وراء المعرفدددددي فدددددي لباحثدددددة التفكير ا تناولدددددتفقدددددد الندددددوع مدددددن التفكيدددددر،  ألهميدددددة هدددددذاونظدددددرًا     

 ا تي على النحو  رئيسة محاور

  ةاا وراء المعرفار فيماتعريف التفكي( 1)

 المعرفدددددددددديوراء  مددددددددددافيفكير الت (Bonds&Bonds,1992)عددددددددددرف كددددددددددل مددددددددددن بوندددددددددددز وبوندددددددددددز       

، وهدددددذه وتقييمددددده ومراقبتددددده تنظددددديم تفكيدددددرهبأنددددده  معرفدددددة الفدددددرد ووعيددددده بعمليدددددات المعرفدددددة، وقدرتددددده علدددددى 

  .المراقبة تعطي الفرد فرصة لكي يسيطر بفاعلية أكثر على عمليات المعرفة

مراقبددددددة بأندددددده قدددددددرة الفددددددرد علددددددى  المعرفددددددي أيضدددددداً ( التفكيددددددر فيمددددددا وراء 5102) ف سددددددعادةوعددددددرَ       

بطها ومراقبتهددددا وذلددددك بفهددددم تلددددك العمليددددات والعمددددل علددددى ضدددد ،نفسدددده وعملياتدددده المعرفيددددة الخاصددددة بدددده

أنددددده عبدددددارة عدددددن قددددددرة الفدددددرد علدددددى التفكيدددددر  علدددددى) (Flavell,1979وعرفددددده فالفدددددل  .وتقويمهدددددا بنشددددداط

حدددددين   ، فددددديفددددي عمليدددددات تفكيدددددره الخاصدددددة بددددده، أي هدددددو عبدددددارة عددددن معرفدددددة الفدددددرد بعملياتددددده المعرفيدددددة

التفكيددددر فيمددددا وراء المعرفددددي علددددى أندددده  تفكيددددر الطلبددددة فددددي تفكيدددددرهم إلددددى ( 0777) عبدالحميدددددينظددددر 

بينمددددا عرفددددده العتددددوم وآخدددددرون يجيات تعلدددددم معينددددة علدددددى نحددددو مناسدددددب، وقدددددراتهم فددددي اسدددددتخدام اسددددترات

الفددددددرد علددددددى فهددددددم ومراقبددددددة والتفكيددددددر فددددددي التفكيددددددر، أو قدددددددرة أ( علددددددى أندددددده  معرفددددددة المعرفددددددة، 5109)

 ه الخاصة به والفرضيات التي تتضمنها أنشطته.أفكار 

وقدددددد عرفتددددده الباحثدددددة بأنددددده قددددددرة الطالدددددب علدددددى الدددددتحكم بعملياتددددده المعرفيدددددة، وعلدددددى إدارة مهاراتددددده      

مراقبتهددددا عقليددددة المختلفددددة، بحيددددث يددددتحكم بكددددل عمليددددة يقددددوم بهددددا داخددددل دماغدددده ويعمددددل علددددى وقدراتدددده ال

 .وتقييمها بطريقة مناسبة
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  المعرفة:ر فيما وراء دور التفكي( 2)

حظدددددي هدددددذا الندددددوع مدددددن التفكيدددددر بإهتمدددددام كبيدددددر فدددددي العقدددددود األخيدددددرة، لمدددددا لددددده أهميدددددة فدددددي زيدددددادة      

عن طريددددددق كددددددر ُيف مددددددن أفكددددددار ومعلومددددددات وحقددددددائق، فددددددالمتعلم الددددددذي وعددددددي المتعلمددددددين لمددددددا يتعلموندددددده

معالجتدددده لموقدددددٍف  قدددددٍت واحددددد، سددددواء عندددددداسددددتخدام التفكيددددر مدددددا وراء المعرفددددي يقددددوم بعددددددة أدوار فددددي و 

د ون دوره مولددددد ل فكددددار، ومخطددددط وناقددددحيددددث يكددددب ،عنددددد مواجهتدددده لمشددددكلة محددددددة معددددين، أمددددي متعل

يقدددددوم بددددددور الدددددداعم ألفكدددددار ذاتددددده، الوقدددددت  لهدددددذه األفكدددددار، ومراقدددددب لمدددددد  نجدددددال هدددددذه األفكدددددار. وفدددددي

 ضدددددددع خيددددددداراتم خطدددددددوات سدددددددير أفكددددددداره، وو ظدددددددينوت ،لمسدددددددلك معدددددددين وتوجيددددددده تفكيدددددددره أخدددددددر ،معيندددددددة 

كدددددون مفكدددددرًا ومنتجدددددًا لهدددددذه الخيدددددارات إلختيدددددار األنسدددددب منهدددددا، وبدددددذلك ي، مدددددع تقييمدددددِه متعدددددددة للموقدددددف

 (.5100)الجرال وعبيدات، ذاته الوقتفي 

العليددددددا  التفكيددددددرمهددددددارات تنميددددددة  فدددددديمددددددن األدوار المهمددددددة  وراء المعرفددددددي مدددددداالتفكير  دور ويعتبددددددر      

عليهددددا  المسدددديطر الضددددروريةنمدددداط السددددلوك أن علددددى تشددددكيل مجموعددددة مددددحيددددث يسدددداعد لددددد  األفددددراد، ب

 ع طويلددددددة المددددددد يمشددددددار ة أثندددددداء القيددددددام بأبحدددددداث تربويددددددة أو مهمددددددالتددددددي تعتبر و  ،المتعلمددددددين جانددددددب مددددددن

 .(5101)الصافي وقارة،

 ( أن هدددددددذا الندددددددوع مدددددددن التفكيدددددددر مدددددددن أعلدددددددى وأرقدددددددى مسدددددددتويات التفكيدددددددر5109عتبدددددددر العتدددددددوم )وا    

 ،وهدددددي  التخطددددديطعمليدددددات الخاصددددة بتفكيدددددره، أال لممدددددارس للبددددددور ا البشددددري، ألنددددده يجعدددددل الفدددددرد يقددددوم

 التقويم. وبعدها المراقبة،ومن ثم 
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 :ارات التفكير فيما وراء المعرفةمه( 1)

مهددددددددارات عدددددددددة، ومددددددددن هددددددددذه المهددددددددارات المشددددددددار إليهددددددددا فددددددددي العتددددددددوم  رفدددددددديوراء المع مدددددددداللتفكير      

  ما يأتي( 5112وآخرون)

  التخطيط مهارة-0

خددددددددددالل التمهيددددددددددد والتخطدددددددددديط  ل هددددددددددداف واإلجددددددددددراءات المتبعددددددددددةمسددددددددددار  إختيددددددددددار وتتضددددددددددمن        

لمعلومدددددات اماو   ط المهمدددددةهددددددفي  ط وماطبيعدددددة   ما تيدددددة، وتشدددددتمل علدددددى األسدددددئلة المهمدددددات التفكيدددددر

 أحتاج قت والموارد و كم من الو  طأحتاجها  التي 

المراقبة: مهارة-5  

يتبعهدددددددا لتحقيدددددددق األهدددددددداف، وتتضدددددددمن عددددددددة  وتتعلدددددددق بمراقبدددددددة الفدددددددرد لذاتددددددده ولخطواتددددددده التدددددددي       

معندددى  فهدددم واضددد  لمدددا أريدددد فعلددده  ط وهدددل أبلدددة أهددددافي  ط وهدددل المهمدددة لهدددا  هدددي  هدددل لدددديَ أسدددئلة 

 معينة  إجراء تغييرات عليَ وهل يجب  ط

  التقويم مهارة-5

القددددددددوة  ومراجعددددددددة عناصددددددددر ،تقددددددددويم إنجازاتددددددددهعلددددددددى يعمددددددددل الفددددددددرد مددددددددن خددددددددالل هددددددددذه المهددددددددارة        

 طلددددددَي  نجدددد  الددددذي امو  طأهدددددافي  عدددددة أسددددئلة  هددددل بلغددددت فددددي تفكيددددره، ويددددتم هنددددا طددددرل  والضددددعف

  القادمة بشكل مختلف في المرات  هل أقوم بإجراء عمليو  طينج   لذي لم اماو 
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لدددتعلم هددددذه المهدددارات أهميددددة كبيدددرة فددددي مجدددال التعلدددديم والدددتعلم، فهددددي تزيدددد مددددن ثقدددة الفددددرد بذاتدددده و       

وتمكندددددده مددددددن القدددددددرة علددددددى إصدددددددار  ،وتنظدددددديم سددددددلوكه ،لفرصددددددة لتحسددددددين أدائددددددهوبقدراتدددددده، وتتددددددي  لدددددده ا

 األحكام.

 إلى ما وراء المعرفي هارات التفكير أيضًا م( 0777)ويصنف جروان   

 التخطيط.مهارة  -

 مهارة المراقبة. -

 مهارة التحكم. -

 مهارة التقييم. -

                                                       من ن يتكو  رفيوراء المع ما التفكير أن، (5117) ةعطي ير  بينما 

  إستراتيجية ماوراء المعرفة -

وهددددي القدددددرة علددددى اسددددتخدام اإلسددددتراتيجية المعرفيددددة لتحسددددين مددددا يتعلمدددده الفددددرد عددددن طريددددق وضددددع     

هدددددددددف الوصددددددددول إلددددددددى الفهددددددددم ب ، وذلددددددددكتدددددددددريب وتقويددددددددة الددددددددذاكرة والمقارنددددددددةاألهددددددددداف والتخطدددددددديط وال

 ستدالل والتنبو.واإل

  مهارات ماوراء المعرفة -
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يمتلكدددددده الفددددددرد مددددددن قدددددددرات ووسددددددائل واسددددددتراتيجيات يحتاجهددددددا ألداء المهمددددددات  عمدددددداوهددددددي تعبددددددر     

 لية. وها بفاعاالمطلوب أد

المعرفة:وراء  مافيإستراتيجيات التفكير  تعريف   (1)  

مجموعدددددددددة مدددددددددن عبدددددددددارة عدددددددددن  علدددددددددى أنهددددددددداالتفكيدددددددددر فيمدددددددددا وراء المعرفدددددددددة  ف إسدددددددددتراتيجيةُتعدددددددددرَ       

بحيدددددددث  اإلجدددددددراءات واألسددددددداليب التدددددددي يقدددددددوم باسدددددددتخدامها المدددددددتعلم لتنميدددددددة مهاراتددددددده الفدددددددوق معرفيدددددددة،

تشدددددمل وعدددددي الفدددددرد بذاتددددده، وبعملياتددددده المعرفيدددددة، وقدرتددددده علدددددى مراقبدددددة هدددددذه العلميدددددات والدددددتحكم بهدددددا، 

  (.5105والقدرة على تقييمها)األحمدي،

علددددددى أنهددددددا القدددددددرة علددددددى  مددددددا وراء المعرفددددددياتيجية التفكيددددددر ر ( اسددددددت5119عددددددرف بهلددددددول)بينمددددددا       

اسدددددتخدام االسدددددتراتيجية المعرفيدددددة فدددددي تحسدددددين كدددددل مدددددا نتعلمددددده، بحيدددددث يدددددتم ذلدددددك مدددددن خدددددالل وضدددددع 

 والتنبو. والمقارنة،وتقوية الذاكرة،  المذكرات، والتدريب المتكرر، والتخطيط، وكتابةاألهداف 

جموعددددددددددة مددددددددددن م اعلددددددددددى أنهدددددددددد فكيددددددددددر مددددددددددا وراء المعرفددددددددديتيجيات التاسددددددددددتراالباحثددددددددددة  وُتعدددددددددرف       

يكددددددون المددددددتعلم علددددددى  تعلمدددددده، بحيددددددثالمددددددتعلم لكددددددي توجهدددددده فددددددي أثندددددداء  التددددددي يسددددددتخدمهااإلجددددددراءات 

، فهدددددي تسددددداعده باإلرتقددددداء بتعليمددددده واإلرتقددددداء بتفكيدددددره نحدددددو العمليدددددات وعدددددي كامدددددل بكدددددل مدددددا يقدددددوم بددددده

 والتفكير.المعرفية المعقدة، والوصول إلى درجة عليا من المعرفة 

      المعرفي: التفكير ماوراء المعرفة واستراتيجياتفي التفكير الفرق بين استراتيجيات (3)

هنددددددددداك إخدددددددددتالف بدددددددددين  هدددددددددلالسدددددددددابقة سدددددددددوف يسدددددددددأل نفسددددددددده سدددددددددوااًل، إن القدددددددددارا للتعريفدددددددددات       

  المعرفي  استراتيجيات التفكيرعن ي ما وراء المعرف استراتيجيات التفكير
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أنهددددددددا عبددددددددارة عددددددددن طرائددددددددق ب( اسددددددددتراتيجيات التفكيددددددددر المعرفددددددددي 0775شددددددددرقاوي )ال لقددددددددد عددددددددَرف     

دراك ومعالجدددددة المعلومدددددات، وعمدددددل ربدددددط  وعمليدددددات يسدددددتخدمها الفدددددرد فدددددي األعمدددددال العقليدددددة لتدددددذكر وا 

 وتكددددددوين المعلومدددددداتبمثابددددددة طددددددرق لددددددإلدراك والتفكيددددددر  ت الجديدددددددة والسددددددابقة، إعتبرهددددددابددددددين المعلومددددددا

 ومعالجتها.

شدددددددددددامبان  روسنشدددددددددددن وميسدددددددددددتروو  (،Livingston,1997) مدددددددددددن لفينجسدددددددددددتون كدددددددددددل أتدددددددددددى ثدددددددددددم     

((Rosenshine&Meister&Chapman,1996مددددددددددا ى أن اسددددددددددتراتيجيات التفكيددددددددددر ، واتفقددددددددددوا علدددددددددد

  ا تي وراء المعرفي تختلف عن استراتيجيات التفكير المعرفي في

معلوماتدددددده، جددددددة عبددددددارة عددددددن عمليددددددات تسدددددداعد الفددددددرد فددددددي معال اسااااااتراتيجية التفكياااااار المعرفااااااي نإ -

، فهدددددددددددذه ات، أو وضدددددددددددع أسدددددددددددئلة، أوتعبئدددددددددددة النمددددددددددداذج والمخططددددددددددداتابدددددددددددة مالحظدددددددددددُتمثدددددددددددل كت فهدددددددددددي

 .لمهمات المحددةاالستراتيجيات مفيدة فقط عندما يريد الفرد إتمام بع  ا

يفهددددم  معددددين، كددددأنالفددددرد علددددى تحقيددددق هدددددف  ُتسددددتخدم لمسدددداعدة اسااااتراتيجة التفكياااار المعرفااااي إن -

 .اً معين اً الطالب نص

تختلددددف فددددي طبيعتهددددا عددددن اسددددتراتيجيات التفكيددددر ف اسااااتراتيجيات التفكياااار ماااااوراء المعرفااااي أمددددا -  

المعرفدددددي، حيدددددث يسدددددتخدم الفدددددرد اسدددددتراتيجيات التفكيدددددر مددددداوراء المعرفدددددي عندددددد التخطددددديط، أوالمراقبدددددة، 

أن يكدددددددون متمكندددددددًا مدددددددن مهدددددددارات التفكيدددددددر مددددددداوراء ، ويجدددددددب علدددددددى الفدددددددرد عندددددددد اسدددددددتخدامها أوالتقدددددددويم

 .، التقويم( حيث تمكنه من النجال المرغوب فيهالمراقبة أو التحكم )التخطيط، المعرفي
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 قددددد تددددممددددن أن الهدددددف الددددذي قددددام بدددده الفددددرد للتأكددددد  اسااااتراتيجية التفكياااار ماااااوراء المعرفااااي ُتسددددتخدم -

 أن يقوم الفرد بتقييم فهمه للنص عن طريق طرل أسئلة على نفسه. ذلك إنجازه أم ال، مثال 

يددددددر المعرفددددددي يتددددددداخالن واسددددددتراتيجيات التفك ياسددددددتراتيجيات التفكيددددددر مدددددداوراء المعرفددددددإن كدددددداًل مددددددن  -

 التفكيددددراسددددتراتيجيات  حسددددب الهدددددف مددددن اسددددتخدامهما، بحيددددث يمكددددن أن تددددأتي اً بعضددددمددددع بعضددددهما 

متددددددددداخلتان فتعتبددددددددر كددددددددال االسددددددددتراتيجيتن  المعرفددددددددي، مدددددددداوراء تيجيات التفكيددددددددرااسددددددددتر  قبددددددددل المعرفددددددددي

 في استراتيجية واحدة ألنهما تعتمدان على بعضهما بعضًا.بعضًا مع بعضهما  ومتشابكتان

:وراء المعرفة إستراتيجيات التفكير فيما (7)      

مدددددددا وراء المعرفدددددددة اسدددددددتراتيجيات متعدددددددددة ومتنوعدددددددة، حيدددددددث أن لكدددددددل واحددددددددة مدددددددن إن للتفكيدددددددر        

 ذكدددددر فقدددددد األخدددددر .تختلدددددف عدددددن االسدددددتراتيجيات  وخطدددددواٍت محدددددددة اً معينددددد اً هدددددذه االسدددددتراتيجيات نمطددددد

إسدددددددددتراتيجية  وهدددددددددي يمتددددددددداز بعددددددددددة اسدددددددددتراتيجيات  ( أن التفكيدددددددددر مدددددددددا وراء المعرفدددددددددي5102سدددددددددعادة )

التسددددددددداول الدددددددددذاتي، واسدددددددددتراتيجية خدددددددددرائط المفددددددددداهيم، واسدددددددددتراتيجية التلخددددددددديص، واسدددددددددتراتيجية الدددددددددتعلم 

تيجية دورة التعددددددددداوني، واسدددددددددتراتيجية التددددددددددريس التبدددددددددادلي، واسدددددددددتراتيجية النمذجدددددددددة أو القددددددددددوة، واسدددددددددترا

(، واسدددددددتراتيجية تنشددددددديط المعرفدددددددة السدددددددابقة، Vاسدددددددتراتيجية خدددددددرائط الشدددددددكل )و الدددددددتعلم فدددددددوق المعرفدددددددة، 

 .واستراتيجية خرائط العقل، واستراتيجية التفكير بصوٍت مرتفع

، ألن بشددددددكل مفصددددددل إسددددددتراتيجيتين فقددددددط لتوضدددددديحهما فددددددي هددددددذا المجددددددال علددددددى الباحثددددددة وتركددددددز    

  وهما هماالدراسة تدور حول
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                                                                                                                    Strategy Maps  Mind العقااااااااااااااااااااال خااااااااااااااااااااارائطإساااااااااااااااااااااتراتيجية  أواًل: 

إحددددددددد   الباحثددددددددة بتحضددددددددير قامددددددددتالتددددددددي اتيجيات التفكيددددددددر مدددددددداوراء المعرفددددددددي هددددددددي مددددددددن إسددددددددتر و     

ا فدددددددي دراسدددددددتها علدددددددى طالبدددددددات الصدددددددف طبقتهدددددددو  ،عليهدددددددا الجغرافيدددددددابحدددددددث فدددددددي مسدددددددية الدرا الوحددددددددات

 .اندينة عمَ السابع األساسي بم

ط العقدددددل فدددددي بدايدددددة مدددددن اقتدددددرل اسدددددتراتيجية خدددددرائ أول( Buzan Tony)بدددددوزان  وُيعتبدددددر تدددددوني      

 قدددام بهدددا التدددي Sperryالسدددبعينيات مدددن القدددرن العشدددرين، واسدددتند بشدددكل مباشدددر علدددى بحدددوث سدددبيري

سدددديطة، فددددي نهايددددة السددددتينيات مددددن القددددرن العشددددرين، حيددددث عمددددل علددددى صددددقلها فددددي مجموعددددة قواعددددد ب

 (.5109العقل )بكر، ختراع خرائطإمما أد  إلى 

وقددددام باسددددتخدام خددددرائط العقددددل العديددددد مددددن العبدددداقرة علددددى مددددد  العقددددود الماضددددية، وذلددددك لتحويدددددل     

ى تحقيدددددق قفدددددزات إبداعيددددددة ل مدددددام فددددددي تسدددددداعدهم أيضدددددًا علدددددد. وحتدددددى الواقددددددع الملمدددددوسكدددددارهم إلدددددى أف

، )عبقددددددددري األلفيددددددددة األخيددددددددرة( هددددددددوالء العبدددددددداقرة  ليوندددددددداردو دافنشددددددددي مجدددددددداالتهم، ومددددددددنحيدددددددداتهم وفددددددددي 

، مددددددداري (المشدددددددهور الفلكدددددددي وجددددددداليليو )العدددددددالم، مختدددددددرع المصدددددددبال الكهربدددددددائي()وتومددددددداس أديسدددددددون 

الكثيدددددر نيدددددوتن(، وغيدددددرهم قدددددوانين  مكتشدددددف)نيددددوتن  وسدددددير إسدددددحق، فيزيائيدددددة كيميائيدددددة( عالمدددددة)كددددور  

 (.  ب5113، بوزان)

  تعريف استراتيجية خرائط العقل: (1) 

األسددددلوب البددددديل الددددذي يسددددتخدم جميددددع ذلددددك  ُتمثددددلبأنهددددا خددددرائط العقددددل  ب(5113عددددرف بددددوزان )   

 فخرائط العقل تأخذ العقل في كل اإلتجاهات، من التفكير الخطي التقليدي.بدالً  دماغأجزاء ال
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 كانت.ار من أي زاوية وتلتقط األفك 

لصدددددددياغة أفكددددددداره خدددددددرائط العقدددددددل أيضدددددددًا بأنهدددددددا" وسددددددديلة يسدددددددتخدمها الددددددددماغ  وقدددددددد تدددددددَم تعريدددددددف       

بشدددددكل يسدددددم  بتددددددفق األفكدددددار، ويفدددددت  الطريدددددق واسدددددعًا أمدددددام التفكيدددددر اإلشدددددعاعي )عبيددددددات وتنظيمهدددددا 

 (.5112وأبو السميد،

  عبددددددارة عددددددن أشددددددكال مرئيددددددة أنهدددددداعلددددددى ( خددددددرائط العقددددددل   ب5119فدددددي حددددددين عددددددَرف بددددددوزان )      

 شددددددخص واحددددددد أو عدددددددة أشددددددخاص ألخددددددذ المالحظددددددات واألفكددددددار، حيددددددث مددددددن الممكددددددن أن يقددددددوم بهددددددا

وضددددع فكددددرة رئيسددددية ومددددن ثددددم تتفددددرع هددددذه الفكددددرة الرئيسددددية إلددددى أفكددددار ثانويددددة  طريددددقعددددن ، وتددددتم معدددداً 

باسدددددتخدام  الفدددددرد سدددددوف تتسدددددع بشدددددكل أكبدددددر عمدددددا كاندددددت عليهدددددا سدددددابقاً  أفكدددددار وبدددددذلك فدددددإنأو فرعيدددددة، 

 .خرائط العقل

( علدددددى أنهدددددا عبدددددارة عدددددن وسددددديلة يسدددددتخدمها الددددددماغ لكدددددي يدددددنظم 5119بينمدددددا عرفهدددددا محمدددددود )     

، مددددددن دماغددددددهأفكدددددداره ومعلوماتدددددده، بحيددددددث تددددددتم صددددددياغتها بشددددددكل يسددددددهل علددددددى الفددددددرد تدددددددفق األفكددددددار 

 وبشكل يفت  أمامه آفاق إلنتاج أفكار جديدة.

 عبددددددارة عددددددن وسدددددديلة تعبيريددددددة عددددددن األفكددددددار والمخططددددددات أنهددددددا ( علددددددى5117وعرفتهددددددا وقدددددداد )     

لصددددور بددددداًل مددددن إقتصددددار التعبيددددر فقددددط علددددى الكلمددددات، حيددددث تسددددتخدم فيهددددا ا لتددددي يددددتم اسددددتخدامهاا

  .والرموز واأللوان
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 :خرائط العقل فوائد استراتيجية( 2)

 رائط العقددددلخددددعددددد تُ  حيددددث الفددددرد عنددددد اسددددتخدامه لهددددا، عدددددة يجنيهددددافوائددددد يوجددددد لخددددرائط العقددددل       

انعكاسددددًا خارجيددددًا للعالقددددات المتبادلددددة المعقدددددة الخاصددددة بتفكيددددر الفددددرد خددددالل فتددددرة معينددددة، حيددددث أنهددددا 

 ،ل أيضدددددًا علدددددى زيدددددادة مهدددددارات تفكيدددددرهالفدددددرد مدددددن رويدددددة نفسددددده بصدددددورة أوضددددد ، وتعمددددد دمددددداغتمكدددددن 

ه وهكددددددددذا فإنهددددددددا تضددددددددفي علددددددددى الفددددددددرد مزيدددددددددًا مددددددددن الكفدددددددداءة واألناقددددددددة والمتعددددددددة والمددددددددرل إلددددددددى حياتدددددددد

  (.  أ5119)بوزان،

العقليدددددة عدددددن طريدددددق إسدددددتخدام جميدددددع القددددددرات الذهنيدددددة للفدددددرد، وذلدددددك مدددددن خدددددالل  وتدددددتم الخدددددرائط      

وضدددددع صدددددورة فدددددي منتصدددددف الصدددددفحة لتيسدددددير التفكيدددددر وتوليدددددد األفكدددددار اإلبداعيدددددة للفدددددرد، وبعدددددد ذلدددددك 

كددددون مددددن نصددددفين يتالددددذي دماغ يددددتم تفريغهددددا إلددددى شددددبكة مترابطددددة تعكددددس تمامددددًا التركيددددب الددددداخلي للدددد

 .(  أ5113)بوزان،

وهددددي أنهددددا  ،جددددداً  مهمددددةأن اسددددتخدام خددددرائط العقددددل لدددده ميددددزة أيضددددًا (   ب5113ذكددددر بددددوزان ) وقددددد   

الطريقددددددة أفكدددددداره ومعلوماتدددددده وحقائقدددددده ب ُتعددددددد أداة متميددددددزة للددددددذاكرة، حيددددددث أنهددددددا تسددددددم  للفددددددرد بتنظدددددديم

 المعلومدددددات فدددددين تدددددذكر واسدددددترجاع التدددددي يعمدددددل فيهدددددا الددددددماغ البشدددددري، فهدددددذا يعندددددي أ ذاتهدددددا الفطريدددددة

 الوقت الالحق يكون سهاًل مقارنًة باالستراتيجيات والطرق التقليدية. 

الدددددددددماغ إال أن هددددددددذا ، ن اإلنسددددددددان يمتلددددددددك دماغددددددددًا واحددددددددداً ( أ5117) الجددددددددي  وعفانددددددددةبددددددددَين و        

، فالجاندددددددب األيمدددددددن مدددددددن يعمدددددددالن بأسدددددددلوبين مختلفدددددددين عدددددددن بعضدددددددهما مدددددددايتكدددددددون مدددددددن نصدددددددفين، وه

نمددددددا يعمددددددل هددددددو الينتقدددددل بصددددددو و  ،إعددددددادة بنددددداء وتركيددددددب األجدددددزاء متخصددددددص فدددددياغ الددددددم رة خطيدددددة وا 
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متددددواٍز، علددددى عكددددس الجانددددب األيسددددر مددددن الدددددماغ الددددذي يبدددددي فاعليددددة فددددي عمليددددات و  بشددددكل متوافددددقٍ 

فكالهمددددددا  ،اإلنسددددددان ال يفكددددددر بنصددددددف دون ا خددددددر فددددددإن ومددددددع ذلددددددك ة البصددددددرية والمكانيددددددة،المعالجدددددد

النصددددف  مددددن يوضدددد  عمددددل كددددل ( ا تددددي0) الشددددكلو مليددددات العقليددددة العليا.ركان فددددي العيعمددددالن ويشددددت

 أليسر للدماغ.النصف األيمن و 

 الدماغ األيمن واأليسر. ا( فص0الشكل )      

أن الخددددددرائط العقليددددددة أو الذهنيددددددة تقددددددوم بتشددددددغيل  ،الشددددددكل السددددددابق ويمكددددددن اإلسددددددتخالص مددددددن       

أفضدددددل  إلدددددى تعلددددمٍ ممدددددا يددددودي ، الن مدددددع بعضددددهماا يتفدددداعالدددددماغ بنصددددفيه األيمدددددن واأليسددددر وتجعلهمددددد

 سواء كان في مجال العمل أم التعليم أم الحياة اليومية. ،ما يدور حولناعمق لكل أ وفهمٍ 

 خرائط العقل: خصائص( 1)

ميزهدددددددددا عدددددددددن غيرهدددددددددا تُ  خصدددددددددائص التددددددددديائط العقدددددددددل لهدددددددددا العديدددددددددد مدددددددددن الاسدددددددددتراتيجية خدددددددددر إن       

 والبددددددددددداحثين، مدددددددددددنهم مدددددددددددن العلمددددددددددداءضددددددددددديحها العديدددددددددددد قدددددددددددام بتو  والتدددددددددددي ،االسدددددددددددتراتيجيات األخدددددددددددر 

  (5105)الرفاعي،و   ب(5113وزان،دد( و)ب  ب5119،)بوزان
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الفددددددرد فددددددي تطددددددوير أفكدددددداره، بحيددددددث تعمددددددل علددددددى تحويددددددل الفكددددددرة الخياليددددددة  خددددددرائط العقددددددل تسدددددداعد -

 حقيقية.الموجودة في دماغه إلى فكرة 

  ومات واألفكار.الفرد يجمع كميات كبيرة من المعل خرائط العقل تجعل -

 إليها، وقراءتها، والتمعن بها. العميق الفرد بالنظرتشجع خرائط العقل  -

ن خدددددددرائط العقدددددددل مسدددددددتخدميها مدددددددن اسدددددددتخدام دمددددددداغهم بشدددددددكل كامدددددددل، أي النصدددددددف األيمدددددددن مِكدددددددتُ  -

 واأليسر معًا.

 الفرد من الوصول إلى الحلول بشكل أسرع وبجهد أقل.العقل  ُتمِكن خرائط -

 الفرد في تحديد الهدف الذي يريد الوصول إليه.ئط العقل ساعد خراتُ  -

 الفكرة الرئيسية للموضوع الذي تعمل فيه. خرائط العقل توض  -

 الخطوات التي يجب أن تقوم بها للوصول إلى هدفك. خرائط العقل للفردبين تُ  -

 وُتسهل المعلومات المركبة الموجودة في دماغك. خرائط العقلتُبسط  -

مسددددددددتخدميها أكثددددددددر ثقددددددددة بأنفسددددددددهم، وأكثددددددددر ثقددددددددة بقددددددددراراتهم التددددددددي سددددددددوف ائط العقددددددددل خددددددددر تجعددددددددل  -

 يتخذونها.

 للموضوع. إدراكاً الفرد أكثر خرائط العقل تجعل  -

 المدروسة.عاٍل ل مور أو الموضوعات  الفرد يتسم بتركيزٍ  خرائط العقل تجعل -
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 المنفصلة.الفرد على معرفة العالقة بين المعلومات خرائط العقل ُتساعد  -

 .خرائط العقل على تنشيط جميع أجزاء العقل تعمل -

 عن األخر ، مما ُيسهل على الفرد التذكر والتركيز.من خرائط العقل كل خريطة  تختلف -

 على تقوية ذاكرة الفرد.خرائط العقل تعمل  -

 على ترسيخ التفكير اإليجابي البَناء لد  الفرد. خرائط العقل تعمل -

   :سم خرائط العقلات ر خطو ( 1) 

 ا تي تتمثل في أن لخرائط العقل عدة خطوات،  (Buzan,2005بوزان)ذكر       

 تخيل المساحة التي تحتاج إليها عملية توضي  العالقات المتداخلة لعناصر موضوع ما. -

األساسددددددية والعناصددددددر الثانويددددددة  لكددددددل مددددددن العناصددددددر Words Keyالمفتاحيددددددة م الكلمددددددات اإسددددددتخد -
 ضوع.في المو 

 تعرف إلى العالقات التي تربط بين أطراف الموضوع المختلفة.ال -

ولددددديس بطريقدددددة الُبعدددددد الواحدددددد( مدددددن أجدددددل العمدددددل علدددددى شدددددمول )األبعددددداد ر بالطريقدددددة ثالثيدددددة التفكيددددد -
 العالقات للموضوع وتكامله.

 في توزيع مكونات الموضوع. واألسهم واأليقوناتم الخطوط اإستخد -

 عناصر األساسية والعناصر الثانوية.الييز بين األلوان للتمتوظيف  -

 عمل على وجهي الخريطة العقلية وليس على وجه واحد منها.ال -
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 عمل على جعل الخريطة العقلية لوحة فنية خالبة ومشوقة.ال -

 ضع األفكار على الخريطة كما هي من غير أي إختصار أو اإلطالة المملة.و  -

 قونة مع حجم الفكرة.حرص على أن تتناسب حجم األيال -

 ة إضافة أفكار أو معلومات جديدة.رك متسع من الفراغ من أجل إمكانيت -

 المفاهيمية:( الفرق بين الخرائط العقلية والخرائط 3)

يعتقدددددددد العديدددددددد مدددددددن األشدددددددخاص أن خدددددددرائط العقدددددددل وخدددددددرائط المفددددددداهيم هدددددددي واحددددددددة فيقومدددددددون       
لتبددددين وجددددود إخددددتالف كبيددددر فددددي كددددٍل منهمددددا  جيددددداً  رفددددي النظدددد تددددَم الددددتمعنبددددالخلط بينهمددددا، ولكددددن لددددو 

 .ابينهم

ن الخدددددرائط العقليدددددة يطلدددددق عليهدددددا الخدددددرائط الذهنيدددددة وخدددددرائط أ( 5105)عبدددددد الدددددرزاق فقدددددد أوضددددد       
تامدددددًا، حيدددددث أن الخدددددرائط المفاهيميدددددة هدددددي  اً عدددددن الخدددددرائط المفاهيميدددددة إختالفددددد وهدددددي تختلدددددفالشدددددجرة 

لمفددددداهيم وترتكدددددز علدددددى عمليدددددة الدددددتعلم البنائيدددددة التدددددي تعتمدددددد عمليدددددة ُتسدددددتخدم لتمثيدددددل العالقدددددات بدددددين ا
عتبددددداره أنددددده إطدددددار للدددددتعلم الجديدددددد، بينمدددددا الخدددددرائط العقليدددددة أو الذهنيدددددة  علدددددى المعرفدددددة السدددددابقة للفدددددرد وا 

األفكدددددار والمالحظدددددات الموجدددددودة فدددددي دمددددداغ الفدددددرد ويسدددددتخدم الفدددددرد فيهدددددا  رسدددددومية لُتمثدددددلهدددددي تقنيدددددة 
 األلوان واألشكال.

أن الخددددددرائط العقليددددددة تعتمددددددد علددددددى مفهددددددوم رئيسددددددي  فدددددديالفددددددرق األساسددددددي بينهمددددددا  يتمثددددددل كمددددددا       
عمليدددددة تددددددفق  واحدددددد ولهدددددا نقطدددددة مركزيدددددة واحددددددة، وتعتمدددددد علدددددى تسلسدددددل األفكدددددار وتسددددداعد الفدددددرد فدددددي

تعتمددددد الخددددرائط المفاهيميدددددة علددددى عدددددة مفددددداهيم  األفكددددار، بينمددددداًا طليددددق ألن عقلدددده يكددددون حدددددر  األفكددددار
حيددددث تكددددون المفدددداهيم منظمددددة بطريقددددة هرميددددة مددددن األعلددددى إلددددى األسددددفل  كزيددددة،مر وأكثددددر مددددن نقطددددة 

بددددددين  الفددددددرق ( ُيبددددددين5ُتمثددددددل شددددددبكة مددددددن المفدددددداهيم ومددددددن ثددددددم يتبعهددددددا أمثلددددددة علددددددى المفاهيم.والشددددددكل )
 الخريطة العقلية والخريطة المفاهيمية.
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 ريطة العقليةالخ    الخريطة المفاهيمية                                               

  

 

 

.بين الخريطة العقلية والخريطة المفاهيمية الفرق(   5الشكل )  

 

 والخرائط ارنة بين الخرائط العقلية(، وقاموا بعمل مق5113في حين جاء عبيدات وأبو السميد )     
( 0إلى النتائج ا تية الُمبينة في الجدول ) وتوصلوا المفاهيمية  
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بين الخريطة العقلية والخريطة المفاهيمية. مقارنة( 0الجدول )  

 الخرائط العقلية  الخرائط المفاهيمية

به  . تعتمد على رسم مخطط لموضوع معين يقوم0
 المعلم.

 ريطة ملتزمة بموضوعات ومعلومات. تكون الخ5
 الدرس.

ظات . تعتمد الخريطة المفاهيمية على أخذ المالح5
 وتدوينها كما هي.

. ُتعتبر خريطة كاملة.9  

 

لتوضي   . ُتعتبر استراتيجية ُتستخدم في األساس2
 المادة التعليمية وتنظميها.  

هم . ُيمكن ألي شخص استخدام هذه الخريطة وف9
 محتواها.

وفي  تشابهة ،جميع الخرائط المفاهيمية م .تكون3
  .نفسه المعلم األخص إذا وضعها 

به  معين يقوم مخطط لموضوع. تعتمد على رسم 0
 الطالب.

. تكون الخريطة أبعد في معلوماتها وأفكارها، حيث 5
 يضع الطالب موضوعات جديدة بنفسه.

. تعتمد الخريطة العقلية على إيجاد روابط 5
 وعالقات جديدة.

ناقصة، ألنه يمكن إكمالها والزيادة  ُتعتبر خريطة. 9
 عليها بأي وقت.

الروابط يبني الطالب فيها  استراتيجية تعلم.ُتعتبر 2
 .والمهارات

شخص استخدام هذه الخريطة إال . ال يمكن ألي 9
 صاحبها. من جانب

ألن كل  متشابهة،ية ل. التوجد أي خريطة عق3
 به.طالب يرسم خريطته لوحده الخاصة 

استخدامات الخرائط العقلية:( 7)  

وتتمثدددددل فدددددي اسدددددتخدامات الدددددتعلم والتعلددددديم فقدددددط مدددددن جهدددددة واالسدددددتخدامات التربويدددددة والحياتيدددددة مدددددن     
 جهة ثانية كا تي 
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  بشكل عام التعلمالتعليم و في  خريطة العقل استخدام-أ   

ن الممكدددددددددن أن يكتدددددددددب يم والدددددددددتعلم، ومدددددددددالتعلدددددددددعمليتدددددددددي هدددددددددذه اإلسدددددددددتراتيجية فدددددددددي سدددددددددتخدم تُ          

محاضدددددددراتهم علدددددددى شدددددددكل خريطدددددددة عقليدددددددة تسددددددداعدهم فدددددددي عدددددددر  أفكدددددددارهم وتوضددددددديحها، المعلمدددددددون 

 العقددددل بدددددءًا مددددن إعددددداد خريطددددة عقليددددةسددددتطيع المعلددددم أن يدددددرب طالبدددده علددددى كيفيددددة رسددددم خددددرائط يو 

وضدددددوعات التدددددي سيدرسدددددونها، الطلبدددددة علدددددى الم وتعدددددد هدددددذه خطدددددوة ضدددددرورية لكدددددي يتعدددددرف . للكتددددداب

العالقددددددات بددددددين الموضددددددوعات، فبهددددددذه اإلسددددددتراتيجية يسددددددتطيع الطالددددددب أن يأخددددددذ فكددددددرة  إلددددددىوالتعددددددرف 

 الموضوع.متكاملة عن 

اسدددددية أو درس ويسدددددتطيع المعلدددددم أيضدددددًا تعلددددديم الطلبدددددة كيفيدددددة عمدددددل خريطدددددة ذهنيدددددة لوحددددددة در         

أي  سدددددية، وسدددددهولة مراجعتهدددددا فددددديعلدددددى حفدددددظ المدددددادة الدراالمدددددتعلم  سيسددددداعد معدددددين، فدددددإن هدددددذا األمدددددر

وأيضدددددددًا سدددددددهولة ربطهدددددددا بموضدددددددوعات أخدددددددر  وسدددددددهولة إضدددددددافة أي معلومدددددددات أخدددددددر  عليهدددددددا  وقدددددددت،

 (. 5112)عبيدات وأبوالسميد،

 يوض  كيفية رسم خريطة العقل  (5) والشكل
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Main Idea

        

             

             

         

         

    

    

         

       

    

    

     

            

       

              

          

    

       

 

.العقلية للتعلم( الخريطة 5الشكل )  

 استخدامات خريطة العقل التربوية والحياتية  -ب

اسددددددتخدمات للخددددددرائط العقليددددددة وفددددددي عدددددددة مجدددددداالت سددددددواء  عدددددددةأيضددددددًا  ( 5102ذكددددددر سددددددعادة )    
  ( ا تي5الجدول )وصنفها كانت مجاالت تربوية أم حياتية، 

 (5الجدول )

 استخدامات الخرائط العقلية التربوية والحياتية. 

 االت الحياتيةالمج                       المجاالت التربوية                                                     

ُتسددددتخدم فدددددي التعلدددديم األساسدددددي و الثددددانوي مدددددن  -
 جانب المعلمين.

ُتسددددتخدم فددددي إتخدددداذ القددددرارات مددددن كافددددة نددددواحي  -
 الحياة.

ُتسدددددددددددتخدم فدددددددددددي التعلددددددددددديم العدددددددددددالي فدددددددددددي عددددددددددددة  -
مسددددددددددددددددددددتويات )البكددددددددددددددددددددالوريوس، والماجسدددددددددددددددددددددتير، 

 والدكتوراه(.

 ُتستخدم في طلبات المنازل المتزايدة. -
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ُتسدددددددتخدم فدددددددي األلعددددددداب الرياضدددددددية فدددددددي شدددددددتى  - تحسين الذاكرة ل فراد. ُتستخدم في -
 أنواعها.

ُتسدددددتخدم فدددددي مجدددددال التعبيدددددر عدددددن األحاسددددديس  - .كتابة المقاالت العلميةُتستخدم في مجال  -
 والمشاعر.

ُتسددددددددددددددتخدم فددددددددددددددي الدددددددددددددددورات التدريبيددددددددددددددة فددددددددددددددي  -
 )المدارس، والمعاهد(.

 ات للشركات والموسسات.ُتستخدم في الدور  -

ُتسددددددددتخدم فددددددددي التخطدددددددديط التربددددددددوي والتعليمددددددددي  -
 والثقافي والصحي.

 ُتستخدم في الدفاع عن وجهة نظر األفراد. -

                                       

 نمددددط معددددينلهددددا اسددددترتيجية هددددي  اسددددتراتيجية خددددرائط العقددددل أن ويمكددددن االسددددتنتاج ممددددا سددددبق،       
أدق وأشدددددددمل  سدددددددتخدام خريطدددددددة العقدددددددل تعطدددددددي صدددددددورةً اأن ، و تختلدددددددف عدددددددن االسدددددددتراتيجيات األخدددددددر  

قدددددده بشددددددكل عددددددام، ومددددددا يمكددددددن تحقي تبددددددين المرغددددددوبإلضددددددافة أنهددددددا با، وأصدددددددق عددددددن شخصددددددية الفددددددرد
الُجغرافيددددا بشددددكل خدددداص، حيددددث أن هددددذه االسددددتراتيجية ُتمِكددددن المعلددددم مبحددددث تحقيقدددده مددددن أهددددداف فددددي 

اراتهددددددددا وخطواتهددددددددا وكيفيددددددددة أو المعلمددددددددة مددددددددن اسددددددددتخدامها بكددددددددل سددددددددهولة لتعلدددددددديم الطددددددددالب علددددددددى مه
اسدددددددتخدامها ، وتزيدددددددد مدددددددن نجدددددددال العمليدددددددة التعليميدددددددة التعلميدددددددة، ممدددددددا يدددددددودي إلدددددددى إكسددددددداب الطلبدددددددة 
اسدددددتراتيجية خدددددرائط العقدددددل لتسددددداعدهم فدددددي المجدددددال التعليمدددددي وفدددددي مجدددددال الحيددددداة بشدددددكل عدددددام إذا مدددددا 

 .م هذه االستراتيجية بطريقة صحيحةتم استخدا

 :Thinking Aloud Strategy إستراتيجية التفكير بصوت مرتفع   يًا:ثان  

الباحثدددددة بتحضدددددير إحدددددد   المعرفدددددي، وقامدددددتوراء  مدددددافيهدددددي إسدددددتراتيجة مدددددن إسدددددتراتيجيات التفكيدددددر    

 طالبات على في دراستها الحالية  بموجبها، وطبقتها الجغرافيابحث الدراسية في م الوحدات
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 مادة الجغرافيا. الصف السابع األساسي في  

سدددددتراتيجية تتطلدددددب مدددددن المعلدددددم أن يفك دددددر اإلهدددددذه أن ( 5111)أبوريدددددا  و رد فدددددي قطددددديط و  وقدددددد      

ن أ، حيدددددث ذاتددددده بصدددددوت مرتفدددددع أثنددددداء حدددددل المشدددددكلة  كدددددي يسدددددتطيع الطلبدددددة تطبيدددددق أسدددددلوب التفكيدددددر

النمذجددددددة والمناقشددددددة وطددددددرل األسددددددئلة الذاتيددددددة تعمددددددل علددددددى تطددددددوير الكلمددددددات التددددددي يحتاجهددددددا الطلبددددددة 

 صة.للتعبير عن أفكارهم الخا

وتعدددددددد إسدددددددتراتيجية التفكيددددددددر بصدددددددوت مرتفدددددددع مددددددددن بدددددددين أبدددددددرز اسددددددددتراتيجيات التفكيدددددددر مدددددددداوراء       

المعرفددددددي، إذ تشدددددددد علددددددى أن يقددددددوم الفددددددرد بإظهددددددار كددددددل مددددددا يفكددددددر بدددددده أثندددددداء معالجتدددددده لقضددددددية مددددددن 

 القضايا أو موضوع معين.

ة فدددددي تنظددددديم علدددددى مسددددداعدة الطلبددددد اإلسدددددتراتيجية تعمدددددل( أن هدددددذه 5102)أيضددددداً وذكدددددر سدددددعادة       

عنددددد التصدددددي لحددددل مشددددكالت معينددددة يواجهونهددددا،  وتحسددددين أفكددددارهم أثندددداء التفكيددددر بقضددددية معينددددة أو

التدددددي يقومدددددون بهدددددا واسدددددتغالل مدددددا لدددددديهم مدددددن  علدددددى معرفدددددة عمليدددددات التفكيدددددر وتسددددداعد الطلبدددددة أيضددددداً 

 قدرات ومهارات بطريقة أكثر فاعلية.                       

 :تفكير بصوٍت مرتفع( مفهوم استراتيجية ال1)

علدددددددى أنهدددددددا عبدددددددارة عدددددددن التفكيدددددددر بصدددددددوٍت مرتفدددددددع  ( اسدددددددتراتيجية0777الحميدددددددد ) عبددددددددعدددددددَرف       

اسددددتراتيجية مدددددن اسدددددتراتيجيات التدددددريس التدددددي تسددددداعد الفدددددرد عددددن الكشدددددف عدددددن كددددل مدددددا يجدددددول داخدددددل 

 مددددن أجددددل أن ،أمددددام ا خددددرين الظدددداهرة لمددددتعلم عددددن الكشددددف عددددن أفكدددداره غيددددرتفكيددددره، حيددددث تسدددداعد ا

 ها.فو ها ويعر يدركو 
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لتحدددددددث طريددددددق ا بهددددددا المددددددتعلم عددددددن( علددددددى أنهددددددا عمليددددددة يقددددددوم 5119بينمددددددا عَرفهددددددا بهلددددددول )       

 معينددددة، أو كلةٍ شددددحددددل م مثددددل عنددددد أدائدددده لمهمددددة مددددا، مرتفددددع عددددن كددددل األفكددددار والمشدددداعر و  بصددددوتٍ 

جدددددود بو يدددددتم وهدددددذا التفكيدددددر يمدددددون فدددددي إتجددددداهين بحيدددددث ، حدددددل سدددددوال مدددددا، أو القيدددددام بتجربدددددة محدددددددة

يدددددتم  ول بالتحدددددث والثدددداني يسددددتمع لدددده، علددددى أنمتعلمددددين إثنددددين مددددع بعضددددهما بعضددددًا حيددددث يقددددوم األ

 تبادل األدوار بينهما.

مدددددددددن التعريفدددددددددات األخدددددددددر  السدددددددددتراتيجيات التفكيددددددددددر بصدددددددددوٍت مرتفدددددددددع التدددددددددي عرفهدددددددددا بددددددددددارك و       

(Park,2004حيدددددث أكدددددد علدددددى )  اءمسدددددموع أثندددددأنهدددددا تقدددددوم علدددددى وصدددددف الطلبدددددة لتفكيدددددرهم بصدددددوت 

وعلددددى  مى أفكددددارهمددددا، فهددددي عبددددارة عددددن تقنيددددة تزيددددد مددددن قدددددرة الطلبددددة علددددى الحكددددم علدددد تفكيددددرهم بمهمددددة

 من الجوانب األكاديمية واإلجتماعية. كلٍ  في مذاتهل همتوجيه

( فدددددددددي تعريدددددددددف اسدددددددددتراتيجية التفكدددددددددر 5105) ( وأبوبشدددددددددير5111واتفدددددددددق كدددددددددل مدددددددددن قشدددددددددطة )      

أنهدددددا دة للغايدددددة فدددددي العمليدددددة التعليميدددددة التعلميدددددة، إذ بصدددددوٍت مرتفدددددع علدددددى أنهدددددا عبدددددارة عدددددن تقنيدددددة مفيددددد

 على معالجة أفكاره وتطويرها وتحسينها.  المتعلم وتساعدهعمليات التفكير لد   توض 

 مرتفع:استراتيجية التفكير بصوٍت  ( أهمية2)

بصدددددوٍت مرتفدددددع فدددددي أنهدددددا فدددددي غايدددددة  ( إلدددددى أهميدددددة اسدددددتراتيجية التفكيدددددر5113أشدددددار خطددددداب )     

 عدددددددن تفكيدددددددره فقدددددددط مدددددددن التفكيدددددددر بصدددددددوٍت مرتفدددددددع أنهدددددددا الُتمِكدددددددن الطالدددددددبوذلدددددددك بسدددددددبب  ،هميدددددددةاأل

تنمددددي لددددد  الطالددددب القدددددرة علددددى نهددددا ، بددددل إوتقددددويممددددن تخطدددديط ومراقبددددة  وعمليددددات مددددا وراء المعرفددددة
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معرفدددددددة عمليدددددددات التفكيدددددددر التدددددددي يسدددددددتخدمها، حيدددددددث تجعدددددددل الطالدددددددب يسدددددددتغل جميدددددددع قدراتددددددده بشدددددددكل 

 إيجابي.

تجعدددددل الطالدددددب يزيدددددد  ألنهدددددا تقنيدددددة( علدددددى أهميدددددة هدددددذه اإلسدددددتراتيجية Park,2004وأكدددددد بدددددارك )      

 ومعرفدددددة كيفيدددددة إسدددددتغالل هدددددذه القددددددرات بالشدددددكل المناسدددددب، باإلضدددددافة ،مدددددن مسدددددتو  تحكمددددده بقدراتددددده

تجعلددددده يوجددددده  ،التفكيدددددر بطريقدددددة منظمدددددة عشدددددوائية إلدددددىأنهدددددا تخدددددرج الفدددددرد مدددددن التفكيدددددر بطريقدددددة  ِإلدددددى

 ومعالجتها. بعمليات تفكيره ذاته ويتحكم

 بدأنها أن أهمية استراتيجية التفكير بصوٍت مرتفع تكمن  فقد ذكر( 5102سعدادة ) أما     

 .والعمل على تنميتها فكارهي تنظيم أتعمل على مساعدة الطالب ف -

 إلددددى عدددددةوذلددددك بسددددبب أندددده ينددددتج المعرفددددة بطريقددددة منظمددددة تجعلدددده يصددددل  اً تجعددددل الطالددددب مسددددتمتع -

 أفكار مطلوبة.

 مل على تنمية المستويات العليا من التفكير لد  الطالب.تع -

 تزيد من دراية الطالب بقدراته وبعمليات التفكير التي يقوم بها. -

      مرتفع:استراتيجية التفكير بصوٍت  خصائص (1)

تتميدددددز بهدددددا اسدددددتراتيجية التفكيدددددر بصدددددوٍت مرتفدددددع  خصدددددائص( إلدددددى عددددددة 5105أشدددددارت حمدددددود )     

 منها تراتيجيات، سعن غيرها من اال
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مددددن األنشددددطة التددددي يمددددارس فيهددددا  الطلبددددة بالعديدددددبحيددددث يقددددوم  تعدددداونٍي،تعمددددل علددددى تددددوفير مندددداٍ   -

 ، واالستنتاج، والمقارنة.ن العمليات العقلية مثل  المالحظةالعديد م

الطلبددددة، حيددددث تجعلهددددم أكثددددر  لددددد  تعمددددل علددددى إيجدددداد جددددو تعليمددددي مناسددددب لددددتعلم تنميددددة التفكيددددر -

 لتفكيرهم ولعملياتهم العقلية.إدراكًا 

وفهدددددم الواقدددددع بشدددددكل أفضدددددل عنددددددد  ،تتدددددي  الفرصدددددة للمتعلمدددددين للتعبيدددددر عدددددن أفكدددددارهم بكدددددل حريدددددة - 

 تبادل األفكار مع بعضهم بعضًا.

 عنددددددما ُيعبدددددروذلدددددك  المتعلمدددددين،تعمدددددل علدددددى ربدددددط الجواندددددب المعرفيدددددة بالجواندددددب اإلجتماعيدددددة لدددددد   -

 . مع زمالئه ادلهابه ويتبه الخاصة كل متعلم عن أفكار 

  .لد  المتعلمين والتعمق بالمعرفة تزيد من نسبة اإلستيعاب -

أخددددددر  تتميددددددز بهددددددا اسددددددتراتيجية التفكيددددددر بصددددددوٍت  خصددددددائص( 5105بينمددددددا وضددددددعت الزهرانددددددي )    

 مرتفع، منها 

 ي أو ثنائي أو جماعي(.دتتميز هذه االسترتيجية بأنها من الممكن أن تتم على شكل )فر  -

 كن أن يستخدم هذه االستراتيجية المعلم أو الطالب.من المم -

 يقوم األشخاص باإلصغاء إلى الطالب المتحدث بصوت مرتفع واإلنتباه لكل فكرة يطرحها. -
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مرتفدددددع للطالدددددب المتحددددددث بصدددددوٍت  ذين ُيصدددددغونالطلبدددددة الددددد وم علدددددى النقدددددد البَنددددداء، حيدددددث يقدددددومتقددددد -

 ومناقشتها معه عند اإلنتهاء من الحديث. ،يرهإلى األخطاء التي يرتكبها أثناء تفك باإلنتباه

يقددددددوم المدددددددتعلم بالتصدددددددري  بأفكددددددداره التددددددي يفكدددددددر بهدددددددا وبأحاسيسددددددده التددددددي يشدددددددعر بهدددددددا أثنددددددداء قيامددددددده  -

 بالمهمة.

 تنمي قدرة الطالب على التوجيه الذاتي أثناء عملية تفكيره. -

 :وات استراتجية التفكير بصوٍت مرتفعاخط( 1)

سددددددددتراتيجية التفكيددددددددر إلتطبيددددددددق  خطددددددددوات الالزمددددددددة ى ال( إلدددددددد,5110Hartmanهارتمددددددددان ) أشددددددددار    

 مرتفع، وهي  بصوتٍ 

 ن وتسمعه أنت.خيالتك إلى كالم مفهوم بحيث يسمعه ا خرو ما تفكر به وجميع ت حِول-0

بصددددوت مرتفددددع أثندددداء تفكيددددرك، وبكددددل خطددددوة تقددددوم بهددددا فددددي دماغددددك لمعالجددددة مشددددكلة مددددا أو  تكلددددم-5

 قيامك بمهمة معينة.

يددددددددور فدددددددي داخلدددددددك مدددددددن عمليدددددددات تفكيدددددددر قبدددددددل أن تبددددددددأ  كدددددددل مددددددداتفدددددددع حدددددددول مر  بصدددددددوتٍ  لدددددددمتك-5

 ا ، وهدددددذولمددددداذا أفعلدددددهأفعلددددده  كيدددددف و  ، همتدددددى أفعلدددددو أفعدددددل ، أريدددددد أن المعالجدددددة، كدددددأن تقدددددول" مددددداذا ب

 هذا أفضل من 

مرتفددددع بكددددل األفكددددار التددددي تخطددددر فددددي بالددددك وأنددددت تفكددددر بالمهمددددة أو تتصددددد  لحددددل  بصددددوتٍ  تكلددددم-9

 مشكلة ما.
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  من مرتفع بكل ما قمت به  بصوتٍ  تكلم-2

 قبل البدء بمعالجة المهمة. التفكير-أ

 أثناء معالجة المشكلة أو القضية. قمت بهبكل التفكير الذي  التفكير-ب

ن يتضددددمن ية أو المشددددكلة، علددددى أمرتفددددع بكددددل مددددا تفكددددر بدددده بعددددد معالجتددددك للقضدددد بصددددوتٍ  الددددتكلم-ج 

 .المطلوب تى ستقوم بالخطوة أو اإلجراءستفعل وم وماعن خططك لما فعلت كالمك 

 رق استخدام استراتيجية التفكير بصوٍت مرتفع:اط (3)

وصدددددددددف طدددددددددرق ب(  &Simon,1993 Ericsson)و سدددددددددايمون  مدددددددددن إريكسدددددددددونقدددددددددام كدددددددددٍل          

، حيدددددث قسدددددموها إلدددددى طدددددريقتين رئيسددددديتين وأشددددداروا إلدددددى اسدددددتراتيجية التفكيدددددر بصدددددوٍت مرتفدددددع اسدددددتخدام

 إلددددىللتعددددرف  ،الفددددرد  أثندددداء تفكيددددره بصددددوٍت مرتفددددع ين يددددتم اسددددتخدامهما مددددن جانددددباتين الطددددريقتأن هدددد

 العمليات المعرفية التي توجد لديه ، وهما كا تي 

وهدددي تدددتم عندددددما يقدددوم الفدددرد بددددالتعبير اللفظدددي عددددن  الطريقاااة االولااااى: التعبيااارات اللفظيااااة المت امنااااة:

، أي أنددددده ُيعبدددددر عدددددن أفكددددداره فدددددي مهمدددددة مدددددا أفكددددداره عنددددددما يستحضدددددرها فدددددورًا داخدددددل عملياتددددده المعرفيدددددة

 .ذاته أو حل مشكلة ما في زمن أداء المهمة

حيددددث يقددددوم الفددددرد هنددددا بددددالتعبير لفظيددددًا عددددن أفكدددداره  الرجعيااااة:الطريقااااة الثانيااااة: التعبياااارات اللفظيااااة 

 . معينة وحل مشكلةمهمة ما  إنتهاء زمنالتي حدثت معه سابقًا، أي بعد 
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 مرتفع:استراتيجية التفكير بصوٍت  بيقادور المعلم في تط (7)

 هددددددافيددددددة تطبيددددددق هددددددذه االسددددددتراتيجية مددددددن جانددددددب المعلددددددم، كددددددي يتعلمكيهنددددددا مددددددن توضددددددي   بدددددددال     

( 5102) ةبددددده الطلبدددددة، حيدددددث أشدددددار سدددددعاد الدددددذي يحتدددددذينمدددددوذج ال المعلدددددم يمثدددددلكدددددون  ،منددددده لبدددددةالط

بيددددرة، فإنددده البددددد مدددن اتبدددداع كأنددده لكدددي يددددتم تطبيدددق اسددددتراتيجية التفكيدددر بصددددوٍت مرتفدددع بنجددددال وبفائددددة 

 هي خطوات عدة، 

 مرتفع. بها بصوتٍ قيام المعلم بقراءة المشكلة أو المهام المراد التفكير  - 

 العمل على استيعاب المشكلة أو المهام المراد التفكير بها بشكل جيد. -

 قيام المعلم بتحديد المعطيات المطلوبة بصورة رمزية. -

 .تحديد العملية المستخدمة -

 المعلم بتوضي  المطلوب من العملية المستخدمة. قيام -

 القيام بتنفيذ العمليات العلمية الواجب أن يقوم بها. -

عدددددن طريدددددق التحددددددث عدددددن جميدددددع الخطدددددوات ة خطدددددوات حدددددل المشدددددكلة، يقدددددوم بمراجعددددد وبعدددددد ذلدددددك -

فكددددرة غيددددر ي توجددددد أَ  مددددع البيددددان للطلبددددة أندددده ال ،أثندددداء حددددل هددددذه المشددددكلة أو المهمددددة مددددر بهدددداالتددددي 

ولكدددددن المدددددراد مدددددن ذلدددددك الوصدددددول إلدددددى الفكدددددرة أو الحدددددل  ،مهمدددددة وال توجدددددد أي خطدددددوة غيدددددر ضدددددرورية

 المناسب أكثر من غيره.
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لتوصددددل لبددددة فددددي الحددددل التددددي تددددم اخيددددرًا تددددأتي خطددددوة تفسددددير الحددددل، حيددددث تددددتم مناقشددددة جميددددع الطوأ -

الممكدددن أن يدددتم حدددل هدددذه الحدددل بدددداًل مدددن غيدددره مدددن الحلدددول، وهدددل مدددن  اإليددده، ولمددداذا تدددم إختيدددار هدددذ

 المشكلة أو المهمة بحل بديل أو طريقة بديلة.

هددددددي اسددددددترتيجية لهددددددا التفكيددددددر بصددددددوٍت مرتفددددددع اسددددددتراتيجية  وممددددددا سددددددبق، يمكددددددن االسددددددتنتاج بددددددأن    

 التفكيددددددر بصددددددوٍت مرتفددددددع يعطدددددديسددددددتخدام اعددددددن االسددددددتراتيجيات األخددددددر  ، وأن  نمددددددط معددددددين تختلددددددف

فكددددددددار والعمليددددددددات المعرفيددددددددة التددددددددي يقددددددددوم بهددددددددا الفددددددددرد صددددددددورة شدددددددداملة و صددددددددادقة ومتكاملددددددددة عددددددددن األ

أنهددددا سددددتظهر مددددا يددددود الوصددددول إليدددده بشددددكل عددددام، و مددددا يددددود تحقيقدددده مددددن أهددددداف إلددددى  ،باإلضددددافة 

مددددددن اسددددددتخدامها  راتيجية ُتمِكددددددن المعلددددددمالُجغرافيددددددا بشددددددكل خدددددداص، حيددددددث أن هددددددذه االسددددددت بحددددددثفددددددي م

، وتزيدددددد مدددددن بمهدددددارة عاليدددددةسدددددتخدامها وكيفيدددددة ا ،لتعلددددديم الطدددددالب علدددددى خطواتهدددددا وُيسدددددر بكدددددل سدددددهولة

نجددددددال العمليددددددة التعليميددددددة التعلميددددددة، ممددددددا يددددددودي إلددددددى إكسدددددداب الطلبددددددة اسددددددتراتيجية التفكيددددددر بصددددددوٍت 

مرتفدددددع لتسددددداعدهم فدددددي المجدددددال التعليمدددددي وفدددددي مجدددددال الحيددددداة بشدددددكل عدددددام إذا مدددددا تدددددم اسدددددتخدام هدددددذه 

         االستراتيجية بطريقة صحيحة.

: Critical Thinking ناقد اير الاكالتف  

بأنمدددداط سددددلوٍك  إلرتباطدددده أكثددددر أشددددكال التفكيددددر تعقيدددددًا،مددددن  ُيعددددد مددددن التفكيددددر النددددوعهددددذا  إن        

تباطددددددددده الوثيدددددددددق بدددددددددالتفكير المجدددددددددرد وار  حدددددددددل المشدددددددددكالتك تتشدددددددددابه فيهدددددددددا العديدددددددددد مدددددددددن خصائصدددددددددها

نظددددددرًا  بدددددده،واضددددددحًا مددددددًا علمدددددداء الددددددنفس وعلمدددددداء التربيددددددة إهتما ويبدددددددي لي.التفكير التددددددأمبددددددالمنطق و بددددددو 

 عقددددددودفددددددي ال يتزايددددددد الناقددددددد لمشددددددكالت، وبدددددددأ اإلهتمددددددام بددددددالتفكيرألهميتدددددده فددددددي عمليددددددة الددددددتعلم وحددددددل ا
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مددددددن المراحددددددل مددددددا قبدددددددل  إبتددددددداءً  ،التعلدددددديم بأنواعهدددددددا المختلفددددددة األخيددددددرة بشددددددكل واضدددددد  فددددددي مجدددددداالت

نتهاًء بمرحلة ،المدرسة  (.5109التعليم الجامعي )العتوم، وا 

 اقد:اير الناريف التفكاتع( 1) 

حدددداول العديددددد مددددن العلمدددداء والمفكددددرين تقددددديم تعريددددف واضدددد  للتفكيددددر الناقددددد، إال أن هددددذا النددددوع       

ف ديدددددوي عددددرَ ف .نسدددددبيًا مقارنددددة بغيدددددره مددددن األندددددواع مددددن التفكيدددددر يعتبددددر مدددددن األنددددواع المعقددددددة والصددددعبة

ليه فددددي الخضددددراء)فددددي كتابدددده "ك التمهددددل فددددي ناقددددد علددددى أندددده هددددو ( التفكيددددر ال5112يددددف نفكددددر" المشددددارا 

كمددددددا ورد فددددددي )عبيدددددددات وأبددددددو  .أو القضددددددية وتعليقهددددددا لحددددددين التحقددددددق مددددددن األمددددددراألحكددددددام إصدددددددار 

بددددل البددددد مددددن الغددددوص فيدددده  الددددنص،التفكيددددر الددددذي ال يكتفددددي بمددددا أقددددرأه فددددي أندددده  ( علددددى5112السددددميد،

 .كتشاف ما لم يقله النص أو يخفيهإل

قدددددددد هدددددددو عبدددددددارة عدددددددن التفكيدددددددر القابدددددددل ( أن التفكيدددددددر الناBeyer,1988بددددددداير) فدددددددي حدددددددين عَرفددددددده     

للتقيدددددديم بطبيعتدددددده، إذ يتضددددددمن التحلدددددديالت الهادفددددددة والدقيقددددددة والمتواصددددددلة ألي معتقددددددد أو إدعدددددداء ومددددددن 

 .أي مصدٍر كان، وذلك من أجل الحكم على صالحيته ودقته الحقيقية

 عبدددددارة عدددددن عمليدددددة عقليدددددة ( علدددددى أنددددده5102) وعبدددددد الكدددددريمزوقدددددي وقدددددام بتعريفددددده كدددددٍل مدددددن ر       

يمدددددارس مدددددن خاللددددده ف ،ومعرفيدددددة معقددددددة يقدددددوم بهدددددا الشدددددخص عنددددددما تواجهددددده مشدددددكلة مدددددا أو حددددددث مدددددا

الحدددددددددث أو هددددددددذا مجموعددددددددة مددددددددن األنشددددددددطة والمهددددددددارات العقليددددددددة المتكاملددددددددة والمتداخلددددددددة فددددددددي تحليددددددددل 

يدددددتمكن مدددددن  ،جديددددددة اً التدددددي واجهتددددده، ويقدددددوم بدددددتفحص مكوناتددددده وتقويمهدددددا لكدددددي يندددددتج أفكدددددار  المشدددددكلة

تخاذ قرار.خاللها إصدار حك  م وا 
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( بتعريدددددف التفكيدددددر الناقدددددد علدددددى أنددددده عمليدددددة عقليدددددة تضدددددم مجموعدددددة مدددددن 5112بدددددراهيم )إوقدددددام      

مهددددددارات التفكيددددددر التددددددي مددددددن الممكددددددن اسددددددتخدامها بصددددددورة منفددددددردة أو بصددددددورة مجتمعددددددة دون اإللتددددددزام 

مدددده التحقددددق مددددن الموضددددوع أو الشدددديء، وبعددددد ذلددددك يددددتم تقوي مددددن أجددددلمعددددين، ويددددتم ذلددددك  يددددبٍ تبددددأي تر 

 باإلستناد لمعايير معينة من أجل إصدار الحكم على قيمة هذا الشيء أو الموضوع.

كددددددل مددددددا  ى( علددددددى أندددددده عبددددددارة عددددددن تفكيددددددر تددددددأملي معقددددددول، يركددددددز علدددددد5119وعرفتدددددده قطددددددامي)     

  يعتقد به الشخص أو يعمل على أدائه.

رة عدددددن عمليدددددة ( علدددددى أنددددده عبدددددا5115) وعفاندددددة عبيدددددديدددددف التفكيدددددر الناقدددددد كدددددٍل مدددددن وقدددددام بتعر      

تبندددددي أحكدددددام وقدددددرارات قائمدددددة علدددددى أسدددددس موضدددددوعية تتفدددددق مدددددع الواقدددددع التدددددي يدددددتم مناقشدددددتها بشدددددكل 

 موضوعي ومنطقي بعيد عن الذاتية.

 :ااقدير الناية التفكاأهم (2)

 على  أهمية التفكير الناقد بأنه يعمل( 5113أبو جادو ونوفل )لقد حدد   

لمواضددددديع المطروحدددددة فدددددي مدددددد  واسدددددع مدددددن مشدددددكالت صدددددحيحة ومقبولدددددة ل إكسددددداب الفدددددرد تفسددددديرات -

 الحياة اليومية.

 يجعل األفراد يقومون بمراقبة تفكيرهم وضبطه.  -

 في حياتهم. يساعد األفراد في صنع قراراتهم المهمة -
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إلدددددى نشددددداط عقلدددددي  ،الفدددددرد مدددددن معرفدددددة خدددددام وخاملدددددة اكتسدددددبها ة التدددددييعمدددددل علدددددى تحويدددددل المعرفددددد -

 .يودي إلى إتقان هذه المعرفة

 ( أن أهمية التفكير الناقد تكمن في ا تي 5119) بينما رأ  محمود

 .المجتمع المدارس في تاجهاف التربوية التي تحُيعد التفكير الناقد من األهدا -

 يعمل على تنمية مهارات التثقيف العلمي واإلتصال لد  األفراد. -

 التعلم.يزيد من فاعلية عملية  -

 ياته العقلية بشكل متوازن.لالفرد لعميزيد من فاعلية استخدام  -

 .والهوية الثقافيةبين العولمة والمعاصرة  اً ُيكِون عقلية ناقدة لد  الفرد تحقق توازن -

يجعدددددددل األفدددددددراد لدددددددديهم القددددددددرة علدددددددى مواجهدددددددة اإلرهددددددداب بجميدددددددع مسدددددددتوياته )الفكريدددددددة، والعقائديدددددددة،  -

 والثقافية(. 

 :اقداير الناارات التفكامه (1)

يمكددددددددن تعلمهددددددددا المتنوعددددددددة التددددددددي التفكيددددددددر الناقددددددددد علددددددددى مجموعددددددددة مددددددددن مهددددددددارات التفكير  ليشددددددددتم     

التدددددددي تشدددددددمل و مجموعدددددددة مدددددددن مهدددددددارات التفكيدددددددر الناقدددددددد ( 5109) عادةدسددددددد ذكدددددددرو  يهدددددددا.والتددددددددرب عل

   ا تي 
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:Inferring Skill تنتاج  امهارة االس -1  

العقليددددة التددددي يددددتم فيهددددا اسددددتخدام مددددا  المهددددارةهددددذه المهددددارة بأنهددددا" تلددددك القدددددرة أو ويمكددددن تعريددددف          

فهدددذه المهدددارة تبددددأ مدددن العدددام إلدددى  مدددن معلومدددات ومعدددارف مدددن أجدددل الوصدددول إلدددى نتيجدددة مدددا. نملكددده

 الخاص، أو من الكل إلى الجزء.

  Inductive Skill    تقراءامهارة اإلس -2  

اٍف مدددددن األمثلدددددة عددددددد كدددددالتدددددي يقدددددوم بهدددددا الفدددددرد لعدددددر   " الطريقدددددةوتعدددددرف هدددددذه المهدددددارة بأنهدددددا      

ارة تبدددددأ وهددددذه المهدددد فددددرد إلددددى التوصددددل إلددددى الحقيقددددة بنفسدددده.لبرنددددامج تعليمددددي يسدددداعد ا الخاصددددة وفددددق

 ستنتاجية.رة اإلعكس المها الكل، علىمن الخاص إلى العام، أومن الجزء إلى 

  هيمل هذه المهارة على عدة أنواع تتشو  ميي :االت مهارة-1

  حيحة والمصادرة غير الصحيحة.التمييز بين المصادر الص مهارة-أ

 التمييز بين الحقيقة والرأي. مهارة-ب

 التمييز بين المعلومات ذات والصلة والمعلومات غير ذات الصلة. مهارة-ج

 التمييز بين اإلفتراضات والتعميمات. مهارة-د

 بين التفكير اإلستنتاجي والتفكير اإلستقرائي.  التمييز مهارة-ه
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 :اقداالن يراائص التفكاخص( 1)

عدددددددة أن التفكيددددددر الناقددددددد يمتدددددداز بإلددددددى ( Beyer,1995)بدددددداير( و 5117)مددددددن الزغبدددددديأشددددددار كددددددٍل     

 ُتميزه عن غيره من أنواع التفكير، منها   خصائص

 يعمل التفكير الناقد على توفير نوع من المجادلة. -

 للتعلم.ُيعد التفكير الناقد مهارة قابلة  -

 ة دافيعة المتعلم.الت واألحداث واألسئلة كأداة إلثار يستخدم التفكير الناقد المشك -

 يهتم التفكير الناقد بوجهات النظر من مختلف الزوايا. -

 عمل على توفير المعايير والمحكات المناسبة.ي  -

 اإلهتمام باإلستنباط واإلستنتاج.يعمل التفكير الناقد على  -

، والتشددددددكك، وتقدددددددير البدددددددائلالعقددددددل المتفددددددت ، تددددددوفر القابليددددددات أو العددددددادات العقليددددددة المهمددددددة  مثددددددل  -

  والوضول. من الدقةواإلهتمام بكل 

تددددددوفر إجددددددراءات طددددددرل األسددددددئلة والتوصددددددل إلددددددى األحكددددددام وتحديددددددد اإلفتراضددددددات لتطبيددددددق المحكددددددات  -

 أو المعايير.

 وهي ( إلى خصائص أخر  للتفكير الناقد، 5109بينما أشار سعادة )

 تجنب التبسيط الزائد ل مور. -                 تحديد المشكالت.              -
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 تحُمل الغمو . -                            طرل األسئلة.      -

 اإلفتراضات.تحليل كل  -اطفي.                  تجنب التفكير الع -

 األخذ في الحسبان التفسيرات األخر  ل مور. -                        فحص األدلة.   -

  اقدار الناائص الُمفكاخص (3)

 ومنها  خصائص يمتاز بها الُمفكر الناقد،إلى ( 5113) ( والحالق5101أشارت العظمة )  

 يفرق بين الحقيقة والرأي. -

 موثوقة.ر علمية دم مصاايعمل على استخد -

 سواء كان الحكم على حدث أو مشكلة أو شخص.األحكام  ريتأنى في إصدا -

 شيء غير مقبول فكريًا أو اجتماعيًا.يتساءل عن أي  -

 يتصف بأنه يحب اإلستطالع. -

 يحاول فصل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي. -

 يتصف بالموضوعية. -

 يبحث في األسباب واألدلة. -
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 يتعرف على المشكلة بكل وضول.  -

 منفت  على أي فكرة جديدة. -

  لةاابقة ذات الصاات الساانيًا: الدراساث

 العالقدددددددة بموضدددددددوع واألجنبيدددددددة ذات العربيدددددددةت امدددددددن الدراسدددددددعددددددددد بمراجعدددددددة الباحثدددددددة  قامدددددددت       
   ها إلى ثالث مجموعات كا تيتقسيم تمَ  لمراجعتها فقدوتسهياًل  .الحالية الدراسة

 :وراء المعرفة فيماالتفكير إستراتيجيات الدراسات التي تناولت مجموعة ور األول: المح

 إلددددددىمددددددن دراسددددددة هدددددددفت  (5111) أبددددددو الغدددددديطهددددددذه الدراسددددددات ماقامددددددت بدددددده  ومددددددن بددددددين أهددددددم      

بمدددددا فيهدددددا خدددددرائط العقدددددل والتفكيدددددر بصدددددوت سدددددتراتيجيات مددددداوراء المعرفدددددة تفعيدددددل برندددددامج قدددددائم علدددددى إ

تنميدددددددة بعددددددد  مهدددددددارات األداء التدريسدددددددي والتفكيدددددددر الناقدددددددد واتخددددددداذ القدددددددرار لدددددددد  الطالبدددددددات ل ،مرتفدددددددع

( 59)مولفددددة مددددن بطريقددددة مقصددددودة، تددددم اختيددددار عينددددة الدراسددددة  قدددددو . جامعددددة األزهددددرفددددي  المعلمددددات

رل لتددددددددددريب المعلمدددددددددات علدددددددددى برندددددددددامج مقتددددددددد بإعدددددددددداد قائمدددددددددة أبدددددددددو الغددددددددديطقامدددددددددت ، بعدددددددددد أن طالبدددددددددة

ومددددن ثدددددم إعددددداد بطاقدددددات مالحظددددة لقيددددداس  ،وعرضددددها علدددددى محكمددددين ،سددددتراتيجيات مدددداوراء المعرفدددددةإ

 اء التدريسدددددددددي و) األدأدوات البحدددددددددث ، وبعدددددددددد ذلدددددددددك تدددددددددم  تطبيدددددددددقإلسدددددددددتراتيجياتاالمهدددددددددارات و  هدددددددددذه 

دال إحصددددددائيًا  فددددددرقٍ  وجددددددودوتوصددددددلت الدراسددددددة إلددددددى  ،ختبددددددارالتفكير الناقددددددد، ومقيدددددداس اتخدددددداذ القددددددرار(إ

ر التفكيدددددددر ختبددددددداإل القبلدددددددي والبعدددددددديالطالبدددددددات المعلمدددددددات فدددددددى التطبيقدددددددين درجدددددددات بدددددددين متوسدددددددطي 

 البعددددددي جددددات األداء التدريسدددديبدددددين متوسددددط در  عالقدددددة ارتباطيددددة دالددددة إحصددددائياً عدددددم وجددددود و  ،الناقددددد

عالقدددددددة وجدددددددود و  ي،ختبدددددددار التفكيدددددددر الناقدددددددد البعددددددددإدرجددددددداتهن علدددددددى  للطالبدددددددات المعلمدددددددات ومتوسدددددددط 
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يددددددر الناقددددددد ختبددددددار التفكسددددددط درجددددددات الطالبددددددات المعلمددددددات علددددددى إبددددددين متو  رتباطيددددددة دالددددددة إحصددددددائياً إ

 ي.البعد ن على مقياس إتخاذ القرارالبعدي ومتوسط درجاته

خدام إسدددددددتراتيجيات التفكيدددددددر سدددددددتإ ( دراسدددددددة هددددددددفت إلدددددددى بحدددددددث أثدددددددر5111) الوهابدددددددة وأجدددددددرت       

فدددددي التحصددددديل  ،التفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددعائط العقدددددل و فيمدددددا وراء المعرفدددددة  بمدددددا فيهدددددا إسدددددتراتيجيتي خدددددر 

وتنميدددددة التفكيدددددر الناقدددددد لدددددد  طالبدددددات الصدددددف الثددددداني ،الدراسددددددي لوحددددددة )الحركدددددة( مدددددن مدددددادة العلدددددوم 

خدام مددددددنهج البحددددددث التجريبددددددي، لدراسددددددة أثددددددر العامددددددل المسددددددتقل وتددددددم اسددددددتالمتوسددددددط فددددددي السددددددعودية، 

)االسدددددددتراتيجيات فدددددددوق المعرفيدددددددة( علددددددددى المتغيدددددددرين التدددددددابعين )التحصددددددديل الدراسدددددددي وتنميدددددددة التفكيدددددددر 

بحيدددددددث تدددددددم اختيدددددددار العيندددددددة بطريقدددددددة عشدددددددوائية، الناقدددددددد( لدددددددد  طالبدددددددات الصدددددددف الثددددددداني المتوسدددددددط، و 

وتددددددم تقسدددددديم  الحكوميددددددة بمحافظددددددة خمدددددديس مشدددددديط.ددارس ( طالبددددددة فددددددي المدددددد11تكونددددددت العينددددددة مددددددن )

( طالبدددددددددددة درسدددددددددددن وحددددددددددددة الحركدددددددددددة 99وتكوندددددددددددت مدددددددددددن  ) ،تجريبيدددددددددددةإلدددددددددددى مجمدددددددددددوعتين،  العيندددددددددددة

ضدددددابطة  النمذجدددددة(، و -التفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع -باالسدددددتراتيجيات فدددددوق المعرفيدددددة )التسددددداول الدددددذاتي

جدددددود فدددددروق دالدددددة إحصدددددائيًا و توصدددددلت الدراسدددددة إلدددددى قدددددد و  ة.( طالبدددددة درسدددددن بالطريقدددددة االعتياديددددد99)

بددددددين متوسددددددطات درجددددددات طالبددددددات المجموعددددددة التجريبيددددددة فددددددي التطبيقددددددين القبلددددددي والبعدددددددي لإلختبددددددار 

 جدددددداتهن فددددددي التطبيددددددق البعدددددددي لكددددددال اإلختبددددددارين،لصددددددال  در ختبددددددار التفكيددددددر الناقددددددد، و وا  التحصدددددديلي 

ومتوسددددددطات بدددددين متوسددددددطات درجدددددات طالبدددددات المجموعددددددة التجريبيدددددة  ق دالددددددة إحصدددددائياً وجدددددود فدددددرو و 

ختبددددددار التفكيددددددر  درجددددددات طالبددددددات المجموعددددددة الضددددددابطة فددددددي التطبيددددددق البعدددددددي لإلختبارالتحصدددددديلي، وا 

  المجموعة التجريبية.  ، ولصال الناقد
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عدددددن أثدددددر اسدددددتراتيجيات مددددداوراء المعرفدددددة فدددددي  ( علدددددى الكشدددددف5117محفدددددوظ )ركدددددزت دراسدددددة و       

تلميدددددددذات المرحلدددددددة المتوسدددددددطة ذوات لدددددددد   ،العلدددددددوم بحدددددددثتنميدددددددة التحصددددددديل والتفكيدددددددر الناقدددددددد فدددددددي م

تكوندددددت عيندددددة و يل المختلفدددددة بمديندددددة الطدددددائف، وتدددددم إختيدددددارمنهج البحدددددث التجريبدددددي. مسدددددتويات التحصددددد

 مجمدددددددددوعتين،تدددددددددم تددددددددوزيعهن بالتسددددددددداوي إلدددددددددى ( تلميدددددددددذة بالمرحلددددددددة المتوسدددددددددطة، 051الدراسددددددددة مدددددددددن )

 51متوسددددددددددددطات التحصدددددددددددديل، و 51منخفضددددددددددددات التحصدددددددددددديل، و51  91= )نإحددددددددددددداهما تجريبيددددددددددددة 

متوسدددددددددطات 51منخفضدددددددددات التحصددددددددديل، و 51  91ن=)ضدددددددددابطة مرتفعدددددددددات التحصددددددددديل( والثانيدددددددددة 

مرتفعددددددات التحصدددددديل(. وتددددددم تدددددددريس المجموعددددددة التجريبيددددددة باسددددددتخدام إسددددددتراتيجيات  51التحصدددددديل، و

وأعدددددددت الباحثدددددددة  .مدددددداوراء المعرفددددددة، أمدددددددا المجموعددددددة الضدددددددابطة فددددددتم تدريسدددددددها بالطريقددددددة اإلعتياديدددددددة

ختبدددددار و ناقدددددد للتفكيدددددر الًا إختبدددددار  أشدددددارت العلدددددوم ودليدددددل للمعلمدددددة. وقدددددد  بحدددددثًا آخدددددر للتحصددددديل فدددددي ما 

متوسددددددددطات درجددددددددات المجموعددددددددة  إحصددددددددائية بددددددددينفددددددددروق ذات داللددددددددة  إلددددددددى وجددددددددوددراسددددددددة النتددددددددائج 

-فهددددددم-)تددددددذكر التجريبيدددددة والمجموعددددددة الضددددددابطة فددددددي القيدددددداس البعدددددددي للتحصدددددديل بمسددددددتوياته الثالثددددددة

بددددددددين متوسددددددددطات  ت داللددددددددة إحصددددددددائيةفددددددددروق ذا جددددددددودالتجريبيددددددددة، وو ال  المجموعددددددددة ( لصددددددددتطبيددددددددق

درجددددددات المجموعددددددة التجريبيددددددة والمجموعددددددة الضددددددابطة فددددددي القيدددددداس البعدددددددي للتفكيددددددر الناقددددددد بأبعدددددداده 

 جموعة التجريبية.الممناقشات( لصال   تقويم-استنباط-استنتاج-)تفسير المختلفة

إسددددددتراتيجيات مددددددا وراء أثددددددر اسددددددتخدام  إلددددددىلتعددددددرف ا هدددددددفت( بدراسددددددة ٍ 5101وقامددددددت زيدددددددان)       

ظددددددة األحيدددددداء فددددددي مركددددددز محاف بحددددددثطالبددددددات الصددددددف الرابددددددع العددددددام فددددددي مالمعرفددددددة فدددددددي تحصدددددديل 

فدددددددي  ( طالبدددددددة11وتكوندددددددت عيندددددددة الدراسدددددددة مدددددددن ) .التجريبدددددددي نيندددددددو ، وتدددددددم اختيدددددددار مدددددددنهج البحدددددددث

 ،تجريبيدددددددةأخدددددددر  مجموعدددددددة ضدددددددابطة و  إعداديدددددددة البندددددددات، حيدددددددث ُقسدددددددمت العيندددددددة إلدددددددى مجمدددددددوعتين 
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طالبددددة، وتددددم تدددددريس المجموعددددة التجريبيددددة وفقددددًا السددددتراتيجيات مدددداوراء  91ينددددة علددددى واحتددددوت كددددل ع

اسددددددتغرقت هددددددذه الدراسددددددة وعددددددة الضددددددابطة بالطريقددددددة اإلعتياديددددددة. وقددددددد المعرفددددددة، بينمددددددا درسددددددت المجم

إختبدددددار تحصددددديلي خضدددددعت لددددده  اء هدددددذه المددددددة قامدددددت الباحثدددددة بتوزيدددددعوبعدددددد إنتهددددد ،( أسدددددابيع1مددددددة )

ذات داللدددددة إحصدددددائية عندددددد  فدددددي التحصددددديل ت نتيجدددددة الدراسدددددة وجدددددود فدددددروقعتين، وكاندددددكلتدددددا المجمدددددو 

 ( بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصال  المجموعة التجريبية.1.12) تو  الداللةمس

معرفددددددة فاعليددددددة اسددددددتخدام بعدددددد  اسددددددتراتيجيات مددددددا  إلددددددى ( 5105هدددددددفت دراسددددددة األحمدددددددي)و         

وأثدددددر ذلدددددك علدددددى التفكيدددددر فدددددوق المعرفدددددي فدددددي  ،اإلبداعيدددددة وراء المعرفدددددة فدددددي تنميدددددة مهدددددارات القدددددراءة 

 بعددددد إعددددداد ،تددددم تقسدددديمهن إلددددى مجمددددوعتين تجريبيددددة وضددددابطة ،لددددد  عينددددة مددددن الطالبددددات السددددعودية

 ة المتوسدددددطة، وتصدددددميم دليدددددل المعلمدددددةقائمدددددة بمهدددددارات القدددددراءة اإلبداعيدددددة المناسدددددبة لطالبدددددات المرحلددددد

علدددددى الطالبدددددات باسدددددتخدام إسدددددتراتيجيات مدددددا وراء  دروس القدددددراءة مدددددن الكتددددداب المقدددددرر لتددددددريس بعددددد 

عددددددداد إختبددددددار لقيدددددداس تمكددددددن الطالبددددددات مددددددن مهددددددارات القددددددراءة اإلبداعيددددددة والتفكيددددددر فددددددوق المعرفددددددة، و  ا 

 المعرفي، وقد تم استخدامه في التطبيق القبلي والبعدي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج ا تية 

لطالبدددددددات فدددددددي التطبيدددددددق البعددددددددي لمهدددددددارات فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية فدددددددي درجدددددددات ا وجدددددددود -  

 .لصال  استراتيجية خرائط العقل ،القراءة اإلبداعية ومستو  التفكير فوق المعرفي
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فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين طالبدددددددات المجموعدددددددة الضدددددددابطة وطالبدددددددات المجموعدددددددة  وجدددددددود -

المجموعدددددددة صدددددددال    التفكيدددددددر فدددددددوق المعرفدددددددي، لالتجريبيدددددددة فدددددددي مهدددددددارات القدددددددراءة اإلبداعيدددددددة ومسدددددددتو 

 العقل(. خرائط)التجريبية 

اسددددددتخدام إسددددددتراتيجيات  عرفددددددة أثددددددرم علدددددى( 5105الدراسدددددة التدددددي قامدددددت بهدددددا أبوبشدددددير) وركدددددزت     

مددددددا وراء المعرفددددددة فددددددي تنميددددددة مهددددددارات التفكيددددددر التدددددأملي فدددددي منهددددداج التكنولوجيدددددا لدددددد  طلبدددددة الصدددددف 

جريبدددددددي القدددددددائم علددددددددى سدددددددتخدام المدددددددنهج التافدددددددي غدددددددزة، وتدددددددم  التاسدددددددع األساسدددددددي بمحافظدددددددة الوسدددددددطى

تكوندددددددت عيندددددددة  (. وقددددددددالبعدددددددددي-القيدددددددداس )القبلددددددددي  والددددددددضابطة مددددددددععددددددددة التجريبيددددددددة تددددددددصميم المجمو 

( طددددددالب وطالبددددددات مددددددن مدرسددددددة رودلددددددف فددددددالتر األساسددددددية "أ" للبنددددددين، ومدرسددددددة 019الدراسددددددة مددددددن )

 ،جمدددددوعتين ضدددددابطة وتجريبيدددددةتدددددم تقسددددديمهم إلدددددى م بعدددددد أنللبندددددات،  “ب رودلدددددف فدددددالتر األساسدددددية "

بحيدددددددددث أن المجموعدددددددددة الضدددددددددابطة درسدددددددددت بالطريقدددددددددة اإلعتياديدددددددددة، والمجموعدددددددددة التجريبيدددددددددة درسدددددددددت 

روق ذات داللدددددددددة وجدددددددددود فددددددددد وصدددددددددلت الدراسدددددددددة إلدددددددددىباسدددددددددتخدام إسدددددددددتراتيجيات مددددددددداوراء المعرفدددددددددة، وت

متوسددددددط درجددددددات طلبددددددة المجموعددددددة درجددددددات طلبددددددة المجموعددددددة التجريبيددددددة و بددددددين متوسددددددط إحصددددددائية 

وجددددددود و  التددددددأملي لصددددددال  المجموعددددددة التجريبيددددددة. التطبيددددددق البعدددددددي لتطبيددددددق اإلختبددددددار طة فدددددديالضدددددداب

بدددددددين متوسدددددددطي درجدددددددات طلبدددددددة المجموعدددددددة التجريبيدددددددة الدددددددذين درسدددددددو  إحصدددددددائية فدددددددروق ذات داللدددددددة

يددددددر التددددددأملي المعرفددددددة فددددددي التطبيقددددددين القبلددددددي إلختبددددددار التفك ءمدددددداورا تيجيات التفكيددددددرباسددددددتخدام إسددددددترا

المعرفدددددددددة يجعدددددددددل الطلبدددددددددة  إلسدددددددددتراتيجيات مددددددددداوراءن التددددددددددريس وفقدددددددددًا بعددددددددددي، وألصدددددددددال  التطبيدددددددددق ال

يكتشددددفون بأنفسددددهم ويطبقددددون مددددا يتوصددددلون إليدددده مددددن معددددارف علميددددة فددددي مواقددددف جديدددددة ممددددا يسدددداعد 

  على إكتشاف المعرفة بأسلوب علمي.
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 مدددددداوراء ( دراسددددددة هدددددددفت إلددددددى إستقصدددددداء أثددددددر إسددددددتخدام إسددددددتراتيجية5109وأجددددددرت المطيددددددري)       

فددددددي تنميددددددة الفهددددددم القرائددددددي فددددددي اللغددددددة اإلنجليزيددددددة لددددددد  طالبددددددات الصددددددف الثدددددداني الثددددددانوي  ،المعرفددددددة

 يبددددي علددددى مجمددددوعتين ضددددابطة وتجريبيددددة. وقدددددبمدينددددة جدددددة، وتددددم اسددددتخدام مددددنهج البحددددث شددددبه التجر 

هدددددذه  إختيدددددار بعددددددالثدددددانوي، ( طالبدددددة مدددددن طالبدددددات الصدددددف الثددددداني 21تكوندددددت عيندددددة الدراسدددددة مدددددن )

قدددددد و  .ي لضدددددمان التكدددددافو بدددددين المجمدددددوعتينقبلددددد جدددددري إختبدددددار)المتاحدددددة( وأُ  يقدددددة المتيسدددددرةالعيندددددة بالطر 

فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية فددددددددي متوسددددددددطات درجددددددددات طالبددددددددات  وجددددددددودوصددددددددلت الدراسددددددددة إلددددددددى ت

المجمدددددددددوعتين التجريبيدددددددددة والضدددددددددابطة فدددددددددي التطبيدددددددددق القبلدددددددددي والبعددددددددددي عندددددددددد المسدددددددددتويات الدددددددددثالث 

فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصددددددداية فدددددددي متوسدددددددطات  عددددددددم وجدددددددودو  ل)الحرفي واالسدددددددتيعابي والنقددددددددي(،ككددددددد

بعدددددددي عنددددددد المسددددددتو  درجددددددات طالبددددددات المجمددددددوعتين التجريبيددددددة والضددددددابطة فددددددي التطبيددددددق القبلددددددي وال

فدددددي متوسدددددطات درجدددددات طالبدددددات المجمدددددوعتين إحصدددددائية  فدددددروق ذات داللدددددةوجدددددود و  الفهدددددم الحرفدددددي،

فدددددروق ذات  وجدددددوداالسدددددتيعابي، و و  التطبيدددددق القبلدددددي والبعددددددي عندددددد المسدددددتي فدددددالتجريبيدددددة والضدددددابطة 

فدددددي التطبيدددددق  داللدددددة إحصدددددائية فدددددي متوسدددددطات درجدددددات طالبدددددات المجمدددددوعتين التجرييدددددة والضدددددابطة 

    القبلي والبعدي عند المستو  النقدي.

     :قلالعط اارائاخاولت اي تناالت اتاة الدراسامجموع اني:اور الثاالمح

إلدددددى معرفدددددة مدددددن دراسدددددة هددددددفت ( 5117وقددددداد )ه ومدددددن بدددددين أهدددددم هدددددذه الدراسدددددات ماقامدددددت بددددد       
مدددددد  فاعليدددددة إسدددددتخدام الخدددددرائط الذهنيدددددة علدددددى تحصددددديل بعددددد  مقدددددررات األحيددددداء لطالبدددددات الصدددددف 
األول الثدددددددانوي كبيدددددددرات بمديندددددددة مكدددددددة المكرمدددددددة، وتدددددددم اسدددددددتخدام المدددددددنهج التجريبدددددددي التصدددددددميم شدددددددبه 

وي كبيددددددددرات، تددددددددم ( طالبددددددددة مددددددددن الصددددددددف األول ثددددددددان22وتكونددددددددت عينددددددددة الدراسددددددددة مددددددددن). التجريبددددددددي
مدرسددددددددة الثانويددددددددة  طالبددددددددة مددددددددن (53) التجريبيددددددددة وبلغددددددددت تقسدددددددديمهما إلددددددددى مجمددددددددوعتين، المجموعددددددددة
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طالبدددددات مدددددن الثانويدددددة الرابعدددددة،  (7( طالبدددددة مدددددن واقدددددع)51ومجموعدددددة ضدددددابطة تكوندددددت مدددددن) الثانيدددددة،
وتوصددددلت  طالبددددة مددددن الثانويددددة االولددددى وعلمددددت الدراسددددة علددددى تطبيددددق اختبددددار قبلددددي وبعدددددي. (07و)
 ة تيراسة إلى النتائج ا الد

طالبددددددات  بددددددين متوسددددددط إختبددددددار 1.12فددددددروق إحصددددددائية عنددددددد مسددددددتو  داللددددددة   عدددددددم وجددددددود -     

وطالبددددددات المجموعددددددة التددددددي درسددددددت بالطريقددددددة  المجموعددددددة التددددددي درسددددددت باسددددددتخدام الخددددددرائط الذهنيددددددة،

   التددددددذكر بعددددددد ضددددددبط التحصدددددديلمسددددددتو  الختبددددددار التحصدددددديل، عندددددددالعاديددددددة فددددددي التطبيددددددق البعدددددددي 

 القبلي.

بدددددددين متوسدددددددط درجدددددددات اختبدددددددار  1.12  وجدددددددود فدددددددروق دالدددددددة إحصدددددددائيًا عندددددددد مسدددددددتو  داللدددددددة -    

طالبددددددات المجموعددددددة التددددددي درسددددددت باسددددددتخدام الخددددددرائط الذهنيددددددة، وطالبددددددات المجموعددددددة التددددددي درسددددددت 

التحصددددديل عندددددد مسدددددتو  الفهدددددم والتطبيدددددق والتحليدددددل  بالطريقدددددة العاديدددددة فدددددي التطبيدددددق البعددددددي الختبدددددار

 عند المستويات المعرفية ككل بعد ضبط التحصيل القبلي.  والتركيب

 ( دراسدددددددة هددددددددفت إلدددددددى تقصدددددددي فاعليدددددددة برندددددددامج تددددددددريبي للتفكيدددددددر5101) جدددددددرت الحناقطدددددددةوأ      

التصددددددويري فددددددي تنميددددددة الخددددددرائط العقليددددددة لددددددد  عينددددددة مددددددن طالبددددددات الصددددددف الثددددددامن األساسددددددي فددددددي 

سددددددي فددددددي مدرسددددددة حكوميددددددة تابعددددددة األردن، وطبقددددددت علددددددى عينددددددة مددددددن طالبددددددات الصددددددف الثددددددامن األسا

لمديريددددددددة عمددددددددان الرابعددددددددةط منطقددددددددة العاصددددددددمة، تددددددددم تددددددددوزيعهن بطريقددددددددة عشددددددددوائية إلددددددددى مجمددددددددوعتين  

مجموعددددددددددة ضددددددددددابطة خضددددددددددعت للبرنددددددددددامج االعتيددددددددددادي، ومجموعددددددددددة تجريبيددددددددددة خضددددددددددعت للبرنددددددددددامج 

  إلىالتدريبي. وأشارت نتائج هذه الدراسة 
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ة التجريبيددددددة علددددددى كددددددل ُبعددددددد مددددددن أبعددددددداد وجددددددود فددددددرق دال إحصددددددائيًا فددددددي أداء طالبددددددات المجموعدددددد -

)الوصددددددف، والتصددددددنيف، والترتيددددددب والتسلسددددددل، والمقارنددددددة  مقيدددددداس الخددددددرائط العقليددددددة كددددددل علددددددى حدددددددة

عدددددددز  للبرندددددددامج تُ  والسدددددددبب والتدددددددأثير، ووجهدددددددة النظدددددددر، وحدددددددل المشدددددددكالت( والكدددددددل،والتغدددددداير، والجدددددددزء 

 (.α=1.12التدريبي عند مستو  الداللة )

لمحسددددددددوبة أنهددددددددا كانددددددددت ذات داللددددددددة إحصددددددددائية عنددددددددد مسددددددددتو  داللددددددددة )ف( ا أظهددددددددرت قيمددددددددةو  -    

(α=1.12)  الثمانيدددددة( لصدددددال  المجموعدددددة  )األبعدددددادعلدددددى مهدددددارات مقيددددداس الخدددددرائط العقليدددددة مجتمعدددددة

 التجريبية تعز  للبرنامج التدريبي، ممايدل على وجود أثر فَعال للبرنامج التدريبي.

اسددددددتخدام إسددددددتراتيجية الخددددددرائط الذهنيددددددة  أثددددددر معرفددددددةعلددددددى ( 5100دراسددددددة حددددددوراني ) وركددددددزت       

العلدددددوم وفدددددي اتجاهددددداتهم نحدددددو العلدددددوم فدددددي المددددددارس  بحدددددثي تحصددددديل طلبدددددة الصدددددف التاسدددددع فدددددي مفددددد

مدددددددن مدرسدددددددتين اختيرتدددددددا  فلسدددددددطين، إذ تكوندددددددت عيندددددددة الدراسدددددددة الحكوميدددددددة فدددددددي مديندددددددة قلقيليدددددددة فدددددددي 

جمددددددددوعتين ضددددددددابطة قسددددددددمت العينددددددددة إلددددددددى م ،وطالبددددددددة اً ( طالبدددددددد003بالطريقددددددددة القصدددددددددية، وضددددددددمت)

( طالبددددددة، والمجموعددددددة التجريبيددددددة 53( طالددددددب و)55وتجريبيددددددة، تكونددددددت المجموعددددددة الضددددددابطة مددددددن )

درسدددددت المجموعدددددة التجريبيدددددة باسدددددتخدام الخدددددرائط الذهنيدددددة، بينمدددددا  ( طالبدددددة،53طالدددددب و ) (51مدددددن )

درسددددددت المجموعددددددة الضددددددابطة باسددددددتخدام الطريقددددددة التقليديددددددة، وتوصددددددلت الدراسددددددة إلددددددى وجددددددود فددددددروق 

فدددددددروق دالدددددددة  تجددددددددالدددددددة إحصدددددددائيًا لمتوسدددددددط عالمدددددددات الطلبدددددددة تعدددددددز  لطريقدددددددة التددددددددريس، وكمدددددددا وُ د

دال إحصدددددائيًا  ولدددددم يوجدددددد أثدددددر إحصدددددائيًا تعدددددز  للجدددددنس بدددددين متوسدددددطات عالمدددددات الدددددذكور واإلنددددداث،

 قد أظهرت النتائج وجود ف ،والجنس.أما بالنسبة لالتجاهات طريقة التدريس يعز  للتفاعل بين 
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صددددددائيًا لمتوسددددددطات الفددددددروق بددددددين متوسددددددط اتجاهددددددات الطلبددددددة علددددددى مقيدددددداس االتجدددددداه إح فددددددروق دالددددددة

لمتغيدددددر الجدددددنس أو للتفاعدددددل  كمدددددا لدددددم يوجدددددد أثدددددر دال إحصدددددائيًا يعدددددودنحدددددو العلدددددوم القبلدددددي والبعددددددي، 

 بين طريقة التدريس والجنس.                                         

دراسدددددة هددددددفت إلدددددى معرفدددددة فاعليدددددة التددددددريس بدددددالخرائط ( 5100) وأجدددددر  السدددددوداني والكرعددددداوي      

العيندددددة  الذهنيدددددة فدددددي تنميدددددة التفكيدددددر اإلبدددددداعي لدددددد  طالبدددددات الصدددددف األول المتوسدددددط، وتدددددم إختيدددددار

واعتمدددددددد الباحثدددددددان مدددددددنهج  طالبدددددددة لكدددددددل مجموعدددددددة، (55( طالبدددددددة بواقدددددددع )99قصدددددددديًا والتدددددددي بلغدددددددت )

القبلدددددددي والبعددددددددي( لمجمدددددددوعتي البحدددددددث ختبدددددددارين )اإل علدددددددى التجريبدددددددي ذا الضدددددددبط الجزئدددددددي التصدددددددميم

ال باسدددددتعمال اإلختبدددددار اإلنتهددددداء مدددددن التجربدددددة حللدددددت النتدددددائج إحصدددددائيًا  والتجريبيدددددة، وبعددددددالضدددددابطة 

وكاندددددت النتدددددائج التدددددي حصدددددلوا عليهدددددا الباحثدددددان هدددددي )تفدددددوق أداء . لعينتدددددين مسدددددتقلتين    T.testتدددددائي

ل مددددددددن اإلختبددددددددار التحصدددددددديلي طالبددددددددات المجموعددددددددة التجريبيددددددددة علددددددددى المجموعددددددددة الضددددددددابطة فددددددددي كدددددددد

 واإلختبار اإلبداعي(.

فاعليدددددددة خدددددددرائط العقدددددددل فدددددددي تددددددددريس  إلدددددددىالتعدددددددرف  ( دراسدددددددة هددددددددفت5105جدددددددرت بدددددددابطين )وأ     

العلددددددوم علددددددى تنميددددددة التحصدددددديل والتفكيددددددر اإلبددددددداعي لددددددد  تلميددددددذات الصددددددف األول متوسددددددط بمدينددددددة 

مجموعددددددددددة الضدددددددددددابطة مكددددددددددة المكرمددددددددددة. واسدددددددددددتخدمت الباحثددددددددددة التصدددددددددددميم التجريبددددددددددي المعدددددددددددروف بال

وتألفددددددددت عينددددددددة البحددددددددث مددددددددن طالبددددددددات الصددددددددف األول  والتجريبيددددددددة ذات القيدددددددداس القبلددددددددي والبعدددددددددي.

  (21المتوسط بمكة المكرمة، حيث تضمنت مجموعتين  المجموعة التجريبية وعدد طالباتها )
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 وكانددددت أهددددم مددددا توصددددلت إليدددده الدراسددددةطالبددددة.  (91طالبددددة، والمجموعددددة الضددددابطة وعدددددد طالباتهددددا )

 من نتائج ما يأتي 

تلميدددددددذات المجمدددددددوعتين الضدددددددابطة  متوسدددددددط درجددددددداتفدددددددروق ذو داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين  وجدددددددود -   

 – التطبيددددددددق-الفهددددددددم – التددددددددذكر)المختلفددددددددة والتجريبيددددددددة فددددددددي إختبددددددددار التحصدددددددديل البعدددددددددي ومسددددددددتوياته 

 التقويم( لصال  المجموعة التجريبية. –التركيب  –التحليل 

تلميدددددددذات المجمدددددددوعتين الضدددددددابطة  متوسدددددددط درجددددددداتحصدددددددائية بدددددددين فدددددددروق ذو داللدددددددة إ وجدددددددود -    

 –المرونددددددة  –)الطالقددددددة  المختلفددددددة والتجريبيددددددة فددددددي إختبددددددار التفكيددددددر اإلبددددددداعي البعدددددددي ومسددددددتوياته 

 التجريبية.العنوان اللفظي( لصال  المجموعة  –التحسينات  –األصالة 

إسددددددتراتيجية خددددددرائط العقددددددل ( إلددددددى إستقصدددددداء أثددددددر اسددددددتخدام 5105بنددددددي فددددددارس) هدددددددفت دراسددددددةو      

لددددددددة فددددددددي اكتسدددددددداب المفدددددددداهيم التاريخيددددددددة، وتنميددددددددة مهددددددددارات التفكيددددددددر اإلبددددددددداعي لددددددددد  طددددددددالب المرح

طالبدددددًا  (92بقدددددت علدددددى )وطُ  التجريبدددددي، المدددددنهج شدددددبهوقدددددد أسدددددتخدم  المتوسدددددطة فدددددي المديندددددة المندددددورة.

 مدددددددن طدددددددالب الصدددددددف األول المتوسدددددددط وتدددددددم تدددددددوزيعهم فدددددددي مجمدددددددوعتين  مجموعدددددددة تجريبيدددددددة درسدددددددت

باسدددددتخدام اسدددددتراتيجية خدددددرائط العقدددددل، ومجموعدددددة ضدددددابطة درسدددددت باألسدددددلوب االعتيدددددادي. وتوصدددددلت 

( بدددددددين متوسدددددددطي α≤1.12وجدددددددود فدددددددرق ذي داللدددددددة إحصدددددددائية عندددددددد مسدددددددتو  الداللدددددددة) دراسدددددددة إلدددددددىال

درجدددددات الطدددددالب المجموعدددددة التجريبيدددددة ودرجدددددات طدددددالب المجموعدددددة الضدددددابطة فدددددي القيددددداس البعددددددي 

 ، ومهارات التفكير اإلبداعي" لصال  المجموعة التجريبية.لكل من "إختبار المفاهيم
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تراتيجية الخددددددرائط ( دراسددددددة هدددددددفت إلددددددى معرفددددددة فاعليددددددة اسددددددتخدام اسدددددد5105وأجددددددرت الدددددددليمي)       

ل طالبددددددات الصددددددف الخددددددامس األدبددددددي فددددددي مددددددادة التدددددداريخ فددددددي إعداديددددددة الزهددددددراء يالذهنيددددددة فددددددي تحصدددددد

تصددددددميم التجريبددددددي ذو البعددددددد الجزئددددددي ذا االختبددددددار . واختددددددارت الباحثددددددة المددددددنهج لفددددددي العددددددراقللبنددددددات 

( طالبدددددددة بواقدددددددع 32البعددددددددي لمجمدددددددوعتي الدراسدددددددة، وتدددددددم اختيدددددددار العيندددددددة القصددددددددية وطبقدددددددت علدددددددى )

وأظهدددددرت نتدددددائج الدراسدددددة ا تدددددي   ( طالبدددددة للمجموعدددددة الضدددددابطة.51، و)( للمجموعدددددة التجريبيدددددة53)

يجية الخددددددرائط الذهنيددددددة علددددددى طالبددددددات درسدددددن باسددددددترات التجريبيددددددة الالتددددددي" تفدددددوق طالبددددددات المجموعددددددة 

 المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي.

( بدراسدددددة هدددددفت الكشدددددف عدددددن أثددددر اسدددددتراتيجية خدددددرائط العقددددل المحوسدددددبة فدددددي 5109وقددددام بكدددددر)     

حددددل المشددددكالت الفيزيائيددددة والتفكيددددر اإلبددددداعي العلمددددي فدددددي ضددددوء أنمدددداط الددددتعلم لددددد  طلبددددة المرحلدددددة 

( طالبددددددة مددددددن الصددددددف العاشددددددر اختيددددددرت قصددددددديًا، ووزعددددددت 035راسددددددة مددددددن )األساسددددددية. وتكونددددددت الد

عشددددددددوائيًا إلددددددددى مجمددددددددوعتين  تجريبيددددددددة درسددددددددت باسددددددددتراتيجية خددددددددرائط العقددددددددل المحوسددددددددبة، وضددددددددابطة 

 درست بالطريقة اإلعتيادية موضوع الكهرباء المتحركة. وأظهرت نتائج الدراسة ا تي 

ء الطالبددددددددددات علددددددددددى اختبددددددددددار حددددددددددل فددددددددددي أدا (α=1.12وجددددددددددود فددددددددددروق ذات داللددددددددددة إحصددددددددددائية)  -

المشددددددكالت الفيزيائيددددددة تعددددددز  إلددددددى اسددددددتراتيجية التدددددددريس بخددددددرائط العقددددددل المحوسددددددبة، ووجددددددود فددددددروق 

ذات داللدددددة إحصدددددائية لصدددددال  الطالبدددددات اللدددددواتي نمطهدددددن التعلمدددددي بصدددددري ومتعددددددد، ووجدددددود أثدددددر ذي 

ز  إلدددددى التفاعدددددل عددددديُ  ،داللدددددة إحصدددددائية فدددددي أداء الطالبدددددات علدددددى اختبدددددار حدددددل المشدددددكالت الفيزيائيدددددة

 بين استرتيجية التدريس وأنماط التعلم.
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( فددددددددي أداء الطالبددددددددات علددددددددى اختبددددددددار التفكيددددددددر α=1.12وجددددددددود فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية )  -

اإلبددددددداعي العلمددددددي تعددددددز  إلددددددى اسددددددتراتجية التدددددددريس بخددددددرائط العقددددددل المحوسددددددبة، ووجددددددود فددددددروق ذات 

وعدددددددددم وجددددددددود أثددددددددر ذي داللددددددددة  لبصددددددددري،اداللددددددددة إحصددددددددائية لصددددددددال  الطالبددددددددات ذوات نمددددددددط الددددددددتعلم 

عددددددز  إلددددددى التفاعددددددل بددددددين يُ  ،إحصددددددائية فددددددي أداء الطالبددددددات علددددددى إختبددددددار التفكيددددددر اإلبددددددداعي العلمددددددي

  التعلم.استراتيجية التدريس وأنماط 

 مجموعة الدراسات التي تناولت التفكير بصوت مرتفع: :الثالمحور الث

دراسدددددة هددددددفت  مدددددن (Pate,2004) ه بيدددددتهدددددذه المجموعدددددة ماقدددددام بدددددومدددددن بدددددين أهدددددم دراسدددددات       

األداء الخدددداطئ  فددددي إكتشدددداف التفكيددددر بصددددوت مرتفددددع علددددى حددددل المشددددكلة المزدوجددددة إلددددى معرفددددة أثددددر

صددددالحه علددددى طلبددددة الجامعددددة تددددم إختيددددار قددددد و  .فددددي قسددددم الزراعددددة فددددي مسدددداق الطاقددددة التكنولوجيددددة وا 

 وخضددددعتإختبددددار. د عقددددد تجريبيددددة بعددددأخددددر  ضددددابطة و  سددددمت إلددددى مجموعددددةقُ عشددددوائيًا، التددددي العينددددة 

 مجموعددددة ُسدددددميتمزدوجددددة خددددالل وضدددددعهم فددددي  المجموعددددة التجريبيددددة والضدددددابطة إلددددى حددددل مشدددددكالت

Group taps  مددددن خددددالل تحديددددد عمليدددددات بحيددددث قامددددت المجموعددددة التجريبيددددة بحددددل المشددددكالت

بصدددددددوت مرتفدددددددع أثنددددددداء حدددددددل المشدددددددكالت، كيددددددر المسدددددددموعة والمنطوقدددددددة أي أنهدددددددم إسدددددددتخدموا التفكير التف

وكاندددددددت  المشددددددكالت بالطريقدددددددة االعتياديددددددة.علدددددددى حددددددل  ن أن المجموعدددددددة الضددددددابطة عملددددددتفددددددي حددددددي

  كا تي النتيجة
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يجابيددددددددة مددددددددن أداء المجموعددددددددة الضددددددددابطة.                         - أن أداء طلبددددددددة المجموعددددددددة التجريبيددددددددة أكثددددددددر فاعليددددددددة وا 

 علدددددددددددددى حددددددددددددل المشدددددددددددددكالتبصددددددددددددوت مرتفدددددددددددددع لدددددددددددده فاعليدددددددددددددة وأثددددددددددددر كبير  إن اسددددددددددددتخدام التفكيدددددددددددددر -

 من الطريقة االعتيادية.خطأ وتصحيحه، أكثر المزدوجة"الثنائية" في اكتشاف ال

سددددددددددتخدام إ أثددددددددددر هدددددددددددفت إلددددددددددى معرفددددددددددةنوعيددددددددددة  دراسددددددددددة (Henjes,2007)وأجددددددددددرت هنجددددددددددز       

مشددددكلة الكلمددددة علددددى طلبددددة الصددددف السددددادس األساسددددي فددددي لحددددل التفكيددددر بصددددوت مرتفددددع  إسددددتراتيجية

عدددددن مدددددد  تدددددأثير اسدددددتخدام اسدددددتراتيجيات  عمليدددددة استقصددددداءمدددددادة الرياضددددديات، وهندددددا قامدددددت الباحثدددددة ب

وأظهدددددددرت الدراسدددددددة أن نجدددددددال الطلبدددددددة فدددددددي حدددددددل مشدددددددكالت الكلمدددددددة. التفكيدددددددر بصدددددددوت مرتفدددددددع علدددددددى 

لدددددددى فهدددددددم مشدددددددكالت الكلمدددددددة فدددددددي قددددددددرات الطلبدددددددة ع ذه االسدددددددتراتيجية يلعدددددددب دورًا مهمددددددداً اسدددددددتخدام هددددددد

بددددددة الصددددددف السددددددادس فددددددي مددددددادة تطبيددددددق هددددددذه االسددددددتراتيجية علددددددى طلوحلهددددددا، لددددددذا، قامددددددت الباحثددددددة ب

تيجية تسدددددداعدهم الرياضدددددديات مددددددن خددددددالل تزويدددددددهم بتعليمددددددات مباشددددددرة  ونمدددددداذج وأمثلددددددة لهددددددذه االسددددددترا

 ،تطبيدددددق الطلبدددددة السدددددتراتيجيات التفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع وأظهدددددرت النتيجدددددة أن علدددددى كيفيدددددة تطبيقهدددددا،

مددددد  البعيددددد أن محتمددددل علددددى الوأندددده مددددن ال مسددددتو  ثقددددتهم بحددددل مشددددكالت الكلمددددة، عمددددل علددددى زيددددادة

أن يطلدددددب أي  )داخليدددددة( مدددددن دون هدددددوالء الطلبدددددة باسدددددتخدام هدددددذه االسدددددتراتيجيات بطريقدددددة ذاتيدددددة يقدددددوم

 أحد منهم أن يستخدموها. 

 معرفددددددددددة أثددددددددددر اسددددددددددتراتيجية التفكيددددددددددر علددددددددددى (Cardenas,2009)وركددددددددددزت دراسددددددددددة كارديندددددددددداس     

طلبددددة الصددددف العاشددددر فددددي بلدددددة علددددى القددددراءة االسددددتيعابية فددددي اللغددددة اإلنجليزيددددة علددددى  بصددددوت مرتفددددع

 بريرا، بحيث استخدم الباحث عدة طرق لجمع البيانات مثل )المجالت، والتسجيالت 
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 الصددددددوتية، واالختبددددددارات ، والمقددددددابالت( وكانددددددت النتددددددائج التددددددي حصددددددل عليهددددددا الباحددددددث إيجابيددددددة مددددددن

إلنجليزيدددددددة سددددددتيعابية فددددددي اللغددددددة ابصددددددوت مرتفددددددع فددددددي القددددددراءة االحيددددددث اسددددددتخدام اسددددددتراتيجية التفكير 

وضدددددددوحًا  صدددددددوص وتحسدددددددنت قدددددددراءاتهم وأصدددددددبحت أكثدددددددرأفضدددددددل للن اً مدددددددحيدددددددث أن الطلبدددددددة حققدددددددوا فه،

جابيددددة فددددي أصددددب  لددددديهم تغييددددرات إي ه قدددددبأنددددبهددددذه االسددددتراتيجية  لددددذين شدددداركواأفدددداد الطددددالب او  وفهمددددًا،

 القراءة االستيعابية من ناحية ) المعاني، و النطق، واالستماع(.

راتيجيات   اسددددددددتدراسددددددددة هددددددددفت إلددددددددى التفكيدددددددر بصددددددددوت مرتفدددددددع (Yayli,2010)وأجدددددددر  يدددددددايلي      

خدددددددذت عيندددددددة الدراسدددددددة مدددددددن الطلبدددددددة وراء المعرفيدددددددة فدددددددي اللغدددددددة اإلنجليزيدددددددة، وأُ القدددددددراءة المعرفيدددددددة ومدددددددا 

( طالبددددًا تددددم اختيددددارهم 05وكددددان حجددددم العينددددة ) فددددي تركيددددا،الملتحقددددين فددددي قسددددم تعلددددم اللغددددة اإلنجليزيددددة 

( طدددددالب 9يندددددة تشدددددمل )هايدددددة الفصدددددل الدراسدددددي، بحيدددددث كاندددددت العبنددددداًء علدددددى عالمدددددات منتصدددددف ون

مددددددن فئددددددة القددددددراء طددددددالب ( 9و) )أصددددددحاب الكفدددددداءة العليددددددا(، المدددددداهرينالمتمرسددددددين و مددددددن فئددددددة القددددددراء 

لدددددددب بددددددة وطُ ع نصدددددددوص علددددددى الطلوقددددددام الباحددددددث بتوزيدددددد يا(.متمرسددددددين )أصددددددحاب الكفدددددداءة الددددددددنالغير 

 وتفسدددددددديرها باسددددددددتخدام اسددددددددتراتيجيات علددددددددى إعددددددددادة صددددددددياغتها قددددددددراءة النصددددددددوص والعمددددددددلمددددددددنهم أن 

مية جلسددددددة التفكيددددددر بصددددددوت مرتفددددددع، وأن طلددددددق عليهددددددا تسددددددأُ  المعرفددددددة ومدددددداوراء المعرفددددددة فددددددي جلسددددددةٍ 

حددددددل  ىعلوكيددددددف عملددددددوا ،نصددددددوصاالسددددددتيعابية التددددددي واجههوهددددددا أثندددددداء قددددددراءة ال يددددددذكروا المشددددددكالت

دام كدددددل مدددددن اسدددددتخ وكدددددان الهددددددف مدددددن هدددددذه التجربدددددة أن يكشدددددف الباحدددددث عدددددن أثدددددر المشدددددكالت هدددددذه 

    النتائج التفكير المعرفي وماوراء المعرفي، وأظهرت 
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مدددددن الطدددددالب  رفيدددددة أكثدددددرالمعرفيدددددة ومددددداوراء المع سدددددتخدموا مهدددددارات القدددددراءةأن الطلبدددددة المتمرسدددددين ا -

 متمرسين.  ال غير

                                                                                               

مدركددددة لهددددم ال غيددددرلددددى عمليددددة التخمددددين للمفددددردات أن الطلبددددة األقددددل كفدددداءة فددددي القددددراءة اعتمدددددوا ع –

على الدددددربط بددددين النصدددددوص لكددددي يفهمدددددوا المفددددردات التدددددي بحيددددث أنهدددددم قدددداموا ،اء قددددراءة النصدددددوصأثندددد

لددددنص إعتمدددددوا علددددى إعددددادة تكددددرار قددددراءة ا المتمرسددددين الددددذينلددددم يفهمددددوا معناهددددا، علددددى عكددددس الطلبددددة 

دراك المفهوم قبل اإلنتقال إلى غيره.  لفهم وا 

عدددددددددن فاعليدددددددددة إسدددددددددتراتيجية التفكيدددددددددر بصدددددددددوت  ( الكشدددددددددف5100دراسدددددددددة العمدددددددددودي) تناولدددددددددتو        

تنميددددة التفكيددددر االسددددتداللي، والتحصدددديل فددددي مددددادة العلددددوم، واإلتجدددداه نحددددو العمددددل التعدددداوني  مرتفددددع فددددي

مملكددددددة العربيددددددة السدددددعودية. وتددددددم اسددددددتخدام لدددددد  تلميددددددذات الصددددددف الثالدددددث للمرحلددددددة المتوسددددددطة فدددددي ال

تلميددددذة مددددن تلميددددذات الصددددف الثالددددث مددددن  (91)مددددنهج البحددددث شددددبه التجريبددددي، وطبقددددت علددددى عينددددة 

 المرحلة المتوسطة. وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج ا تية                       

رجددددددددات تلميددددددددذات بددددددددين متوسددددددددطي د (1.10وجددددددددود فددددددددرق دال إحصددددددددائيًا عنددددددددد مسددددددددتو  داللددددددددة) -  

المجمددددددددوعتين التجريبيددددددددة والضددددددددابطة فددددددددي التطبيددددددددق البعدددددددددي الختبددددددددار التفكيددددددددر االسددددددددتداللي ككددددددددل 

ومهاراتدددددده وأبعدددددداده المختلفددددددة، واختبددددددار التحصدددددديل ككددددددل ومهاراتدددددده المختلفددددددة، ومقيدددددداس االتجدددددداه نحددددددو 

 العمل التعاوني ككل وأبعاده المختلفة، لصال  تلميذات المجموعة التجريبية.
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بصددددددوت مرتفددددددع علددددددى تنميددددددة التفكيددددددر  كبيددددددر السددددددتخدام إسددددددتراتيجية التفكيددددددر جددددددم تددددددأثيروجددددددود ح -

العمددددددددددددل  (، وكددددددددددددذلك تنميددددددددددددة االتجدددددددددددداه نحددددددددددددو1.107( وتنميددددددددددددة التحصدددددددددددديل)1.722االسددددددددددددتداللي)

 (.1.755التعاوني)

رتباطيدددددة بدددددين درجدددددات تلميدددددذات المجموعدددددة التجريبيدددددة فدددددي التطبيدددددق البعددددددي عندددددد إوجدددددود عالقدددددة   -

االسدددددددتداللي واالتجددددددداه نحدددددددو  التحصددددددديلي والتفكيددددددر فدددددددي كددددددل مدددددددن االختبدددددددار (1.10) مسددددددتو  داللدددددددة

 العمل التعاوني.                                                                             

جاهندددددددددددددددددددددددددددددار، وخودابانددددددددددددددددددددددددددددديلو، وسدددددددددددددددددددددددددددديدي، وأبددددددددددددددددددددددددددددادي  وقددددددددددددددددددددددددددددام كددددددددددددددددددددددددددددل مددددددددددددددددددددددددددددن       

(Jahandar,Khodabandehlou,Seyedi&Abadi,2012)معرفدددددددددددددددة  عمدددددددددددددددل دراسدددددددددددددددة هددددددددددددددددفتب

وكدددددان الهددددددف  ءة اإلسدددددتيعابية للغدددددة اإلنجليزيدددددة،بصدددددوت مرتفدددددع فدددددي القدددددرا طريقدددددة التفكيدددددر إلدددددى أثدددددر

المرئيدددددددة والعمليدددددددات  الطلبدددددددة غيدددددددر أفكددددددداربصدددددددوت مرتفدددددددع يجعدددددددل المعلدددددددم يعدددددددرف  منهدددددددا أن التفكيدددددددر

، قدددددددام هددددددددفومدددددددن أجدددددددل تحقيدددددددق هدددددددذا الواالسدددددددتدالل(.  نتاج،العقليدددددددة التدددددددي يقومدددددددوا بهدددددددا مثل)االسدددددددت

وكانددددددت الدراسددددددة تطبددددددق فددددددي معهددددددد برزيددددددان  .( موضددددددوعًا بطريقددددددة عشددددددوائية55باختيددددددار) البدددددداحثون

وُقسددددموا إلددددى  لطددددالب الددددذكوروعينددددة الدراسددددة هددددم ا التعليمددددي للددددذكور فددددي منطقددددة تونكبددددون فددددي إيددددران،

 النتيجددددددددة ( وكانددددددددتTest Toffel) اإلختبدددددددداروالتجريبيددددددددة(، واسددددددددتخدموا أداة  الضددددددددابطة)مجمددددددددوعتين 

 ،وجدددددود تزايدددددد ملحدددددوظ فدددددي القدددددراءة االسدددددتيعابية للمجموعدددددات التجريبيدددددة التدددددي ُطبقدددددت عليهدددددا الدراسدددددة

وهدددددذا يوكدددددد علدددددى األثدددددر اإليجدددددابي والفَعدددددال لطريقدددددة التفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع فدددددي القدددددراءة االسدددددتيعابية 

 للمتعلمين. 
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صددددددددوت كيددددددددر بالتف أثددددددددر اسددددددددتراتيجيةدراسددددددددة تبحددددددددث فددددددددي  (Mockel,2013)وأجددددددددر  موكيددددددددل       

علمددددي علددددى قدددددرة الطلبددددة فددددي الددددتعلم مددددن هددددذا الددددنص فددددي الصددددف الثدددداني عدددداٍل أثندددداء قددددراءة الددددنص ال

طالبددددًا مددددن الصددددف الثدددداني ثددددانوي،  (93وكددددان حجددددم العينددددة يحتددددوي علددددى ) ثددددانوي فددددي مددددادة العلددددوم،

يددددددداء، واألحيددددددداء المتكاملدددددددة( بحيدددددددث ُأخدددددددذت العيندددددددة مدددددددن ثدددددددالث صدددددددفوف مختلفدددددددة )الكيميددددددداء ، والفيز 

معلومددددات عددددن اللهددددا أسددددابيع، حيددددث أن الطلبددددة تلقددددوا خ أربعددددةهددددوالء الطلبددددة لتجربددددة مدددددتها  وخضددددعوا

التفكيدددددر بصدددددوت عددددداٍل وبعددددددها مارسدددددوا التفكيدددددر بصدددددوت عددددداٍل مدددددن خدددددالل قيدددددامهم بقدددددراءات قصددددديرة  

فهدددددددم وقدددددددراءة وقدددددددام الباحدددددددث بقيددددددداس أداء وقددددددددرات الطلبدددددددة فدددددددي  تتعلدددددددق بالددددددددليل العلمدددددددي التطدددددددويري.

الباحددددددث درجددددددات  وذلددددددك باسددددددتخدام إختبددددددار قدددددداس بدددددده أسددددددابيع،أربعددددددة  مددددددرورالددددددنص العلمددددددي بعددددددد 

الطددددددالب قبددددددل التجربددددددة وبعددددددد التجربددددددة. وفددددددي النهايددددددة قددددددام الباحددددددث بجمددددددع آراء الطلبددددددة حددددددول أثددددددر 

     العلمية.وفعالية استخدام التفكير بصوت عاٍل في قراءة النصوص 

ليددددددددة كددددددددل مددددددددن اسددددددددتراتيجية ( دراسددددددددة هدددددددددفت إلددددددددى التحقددددددددق مددددددددن فاع5105حمددددددددود) طبقددددددددتو        

بصدددددوت مرتفدددددع واسددددتراتيجية عظدددددم السدددددمكة فددددي تنميدددددة االسدددددتدالل العلمددددي لدددددد  الطدددددالب، و  التفكيددددر

فدددددي تحصددددديلهم للمعرفدددددة العلميدددددة علدددددى الصدددددف الرابدددددع فدددددي مدددددادة العلدددددوم والرياضددددديات، وُطبقدددددت علدددددى 

( طالبدددددددددًا مدددددددددوزعين علدددددددددى مجمدددددددددوعتين ، بحيدددددددددث أن عددددددددددد طدددددددددالب المجموعدددددددددة 99عيندددددددددة بلغدددددددددت )

                                                                                                  .وأظهدددددرت الدراسدددددة النتدددددائج ا تيدددددة(55(، وكدددددان عددددددد طدددددالب المجموعدددددة التجريبيدددددة) 55ضدددددابطة)ال

 . مرتفع لها فاعلية إيجابية في إختبار االستدالل العلمي أن استراتيجية التفكير بصوت -
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سدددددتراتيجية " عظدددددم السدددددمكة" يعتمدددددد أساسدددددًا  - أن الدددددتعلم وفدددددق اسدددددتراتجية" التفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع" وا 

علددددددى تنميددددددة التفكيددددددر مددددددن خددددددالل اللغددددددة والتفدددددداعالت اإلجتماعيددددددة والمناقشددددددة والحددددددوار لبندددددداء المعنددددددى 

 ل األفكار وا اراء.    وتباد

م مدددددن حقدددددائق ومفددددداهيم وتعميمدددددات االسدددددتراتيجيتن فدددددي التوصدددددل إلدددددى مكوندددددات بنيدددددة العلددددد مسددددداهمة -

 وقوانين ونظريات.

( دراسددددددة هدددددددفت إلددددددى استقصدددددداء أثددددددر ممارسددددددة التفكيددددددر بصددددددوت عدددددداٍل 5105وأجددددددر  خضددددددر)     

والمتدددددزامن مدددددع عمليدددددة إتخددددداذ القدددددرار فدددددي أداء ودافيعدددددة المشددددداركين ضدددددمن مسدددددتويين مدددددن مسدددددتويات 

حائدددددل شددددداركو فدددددي جامعدددددة  مدددددن جامعيددددداً طالبدددددًا  (95هدددددي )التعبيدددددر اللفظدددددي، وكاندددددت عيندددددة الدراسدددددة 

 ُقسموا عشوائيًا إلى ثالث مجموعات، وأشارت النتائج إلى ا تي و  الدراسة،

وجددددددددود فددددددددروق بددددددددين المجموعددددددددة األولددددددددى وكددددددددٍل مددددددددن المجموعددددددددة الثانيددددددددة والضددددددددابطة فددددددددي األداء   -

 والدافعية لصال  المجموعة الضابطة.

 .والضابطةالثانية  في حين لم تشر النتائج إلى وجود فروق بين المجموعة - 

أي أن ممارسددددددة التفكيددددددر بصددددددوت عدددددداٍل والمتددددددزامن مددددددع عمليددددددة إتخدددددداذ القددددددرار وضددددددمن مسددددددتو       

التعبيدددددر اللفظدددددي الدددددذي يتطلدددددب ذكدددددر األسدددددباب التدددددي تقدددددف وراء كدددددل قدددددرار تدددددم اتخددددداذه أثَدددددر فدددددي أداء 

 .ودافعية المجموعة األولى عند عملهم على المهام المتفاعلة
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 (Sehabkheir&Davatgari,2014) سدددددددديهابخير، ودافاتجددددددددداري كددددددددل مددددددددنواهتمددددددددت دراسددددددددة       

اسدددددتخدام التفكيدددددر بصدددددوت عددددداٍل علدددددى متعلمدددددين اللغدددددة اإلنجليزيدددددة مدددددن البحدددددث عدددددن أثر باالستقصددددداء أو 

 (. وحاولدددددت)المعجدددددم، والقواعدددددد، والخطابدددددة، والمضدددددمونالقدددددراءة   حيدددددث أربعدددددة جواندددددب مختلفدددددة مدددددن

اٍل علددددى تطددددوير أداء المتعلمددددين فددددي مهددددارة الكتابددددة فددددي هددددذه الدراسددددة تحديددددد أثددددر التفكيددددر بصددددوت عدددد

 اللغة اإلنجليزية.

تقسددددددددديمهم إلدددددددددى مجمدددددددددوعتين ضدددددددددابطة و  عشدددددددددوائية،ر عيندددددددددة الطدددددددددالب بطريقدددددددددة وتدددددددددم اختيدددددددددا       

تبدددددددار قبلدددددددي، حيدددددددث أن واالسدددددددتعانة بواجدددددددب كتدددددددابي كإخ (Pet)إختبدددددددار وتجريبيدددددددة وذلدددددددك باسدددددددتخدام

هددددددي  األولددددددى  ُطلدددددب مددددددن المجمددددددوعتين أن يكتبددددددوا ل و خضددددددعت أثندددددداء التجربددددددة لدددددثالث مراحدددددد العيندددددة

موضدددددددوع معدددددددين، أمدددددددا المرحلدددددددة الثانيدددددددة  قدددددددامو المجمدددددددوعتين بدراسدددددددة مقالدددددددة نموذجيدددددددة عدددددددن مهمدددددددة 

كيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع، أمدددددا فالمقدددددال باسدددددتخدام التيدددددث كاندددددت المجموعدددددة التجريبيدددددة تددددددُرس الكتابدددددة بح

ب مددددددن لددددددة الثالثددددددة كانددددددت تتضددددددمن  ُطلددددددالمرح رسددددددت المقددددددال بالطريقددددددة االعتياديددددددة، أمدددددداالضددددددابطة دَ 

 موضوع.الطالب إعادة كتابة 

 اً ب يبددددددون إهتمامدددددالتفكيدددددر بصدددددوت عددددداٍل جعدددددل الطدددددال اسدددددتراتيجية اسدددددتخدام وكاندددددت النتدددددائج أن     

وأن المجموعدددددددة التجريبيدددددددة تفوقدددددددت علدددددددى  والخطابدددددددة والمضدددددددمون،من القواعدددددددد للمعجدددددددم أكثدددددددر  اً عاليددددددد

تابدددددددة لدددددددد  التجريبيدددددددة وهدددددددذا يرجدددددددع إلدددددددى األثدددددددر الفَعدددددددال المجموعدددددددة الضدددددددابطة فدددددددي تطويرمهمدددددددة الك

 للتفكير بصوت عاٍل. 
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 تعقيب على الدراسات السابقة:

تلخددددديص هدددددذا التعقيدددددب  الحاليدددددة، يمكدددددنة الدراسدددددات السدددددابقة ذات الصدددددلة بالدراسدددددة بعدددددد مراجعددددد      

 في النقاط ا تية 

  ر فيمدددددددددا وراء المعرفدددددددددةتناولدددددددددت بعددددددددد  الدراسدددددددددات السدددددددددابقة تقصدددددددددي أثدددددددددر إسدددددددددتراتيجيات التفكيددددددددد -

سددددددددتراتيجيتي التفكيددددددددر بصددددددددوت مرتفددددددددع وخددددددددرائط العقددددددددل فددددددددي متغيددددددددرات متنوعددددددددة، مثددددددددل  التفكيددددددددر و  ا 

(، وحدددددددل المشدددددددكالت الفيزيائيدددددددة كمدددددددا ورد فدددددددي 5105اإلبدددددددداعي كمدددددددا ورد فدددددددي دراسدددددددة بندددددددي فدددددددارس)

تخدددددداذ القددددددرار كمددددددا ورد فددددددي دراسددددددة أبددددددو الغدددددديط)(، و 5109دراسددددددة بكددددددر) (، وتنميددددددة مهددددددارات 5111ا 

(، وحدددددددل مشدددددددكلة الكلمدددددددة كمدددددددا ورد فدددددددي دراسدددددددة 5105قدددددددراءة اإلبداعيدددددددة كمدددددددا ورد فدددددددي األحمددددددددي)ال

(، بينمددددددددددا تناولددددددددددت الدراسددددددددددة الحاليددددددددددة تقصددددددددددي أثددددددددددر إسددددددددددتراتيجيتين مددددددددددن Henjes,2007هنجددددددددددز)

 التحصيل والتفكير الناقد. فييات فيما وراء المعرفة و أثرهما إستراتيج

سددددتراتيجيات التفكيددددر فيمددددا وراء المعرفددددة بمددددا فيهدددددا تناولددددت بعدددد  الدراسددددات السددددابقة تقصددددي أثددددر إ -

التفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع وخدددددرائط العقدددددل فدددددي تددددددريس مباحدددددث متعدددددددة، مثدددددل  مبحدددددث األحيددددداء كمدددددا 

(، ومبحدددددددددددددددث اللغددددددددددددددة اإلنجليزيدددددددددددددددة كمددددددددددددددا ورد فدددددددددددددددي دراسدددددددددددددددة 5101ورد فددددددددددددددي دراسدددددددددددددددة زيدددددددددددددددان )

(، 5105(، ومبحدددددددددددث التددددددددددداريخ كمدددددددددددا ورد فدددددددددددي دراسدددددددددددة الددددددددددددليمي)Cardenas,2009كاردينددددددددددداس)

(، بينمددددددا تناولددددددت الدراسددددددة (Pate,2004ة بيتددددددي ومبحددددددث الطاقددددددة التكنولوجيددددددة كمددددددا ورد فددددددي دراسدددددد

بحدددددددث فدددددددي تددددددددريس م وخدددددددرائط العقدددددددلالحاليدددددددة تقصدددددددي أثدددددددر إسدددددددتراتيجيتي التفكيدددددددر بصدددددددوت مرتفدددددددع 

 الجغرافيا.
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هدددددا مدددددن الدراسدددددات السدددددابقة فدددددي أنهدددددا تناولدددددت إسدددددتراتيجيتين مدددددن تمتددددداز الدراسدددددة الحاليدددددة عدددددن غير  -

سددددددتراتيجية  إسددددددتراتيجيات التفكيددددددر فيمددددددا وراء المعرفددددددة، وهمددددددا إسددددددتراتيجية التفكيددددددر بصددددددوت مرتفددددددع وا 

 خرائط العقل، بينما إقتصرت الدراسات السابقة في الغالب على إستراتيجية واحدة.

  تمتددددداز الدراسدددددة الحاليدددددة عدددددن الدراسدددددات السدددددابقة بأنهدددددا األولدددددى مدددددن نوعهدددددا فدددددي األردن )علدددددى حدددددد  -

 وأثرهدددددددا فددددددديالعقدددددددل والتفكيدددددددر بصدددددددوت مرتفدددددددع  اسدددددددتراتيجيتي خدددددددرائطالتدددددددي تناولدددددددت  ثدددددددة(علدددددددم الباح

 الجغرافيا. بحثالتحصيل والتفكير الناقد للطلبة خالل تدريسهم م
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات 

، وأدواتهدددددددا، ومتغيراتهددددددددا، منهجيدددددددة الدراسدددددددة، ووصدددددددف أفرادهددددددداتحديدددددددد نددددددداول هدددددددذا الفصدددددددل ت         

جراءاتها، والمعالجة   يأتي توضي  لكل ذلك  اإلحصائية، وفيماوا 

    منهجية الدراسة:

 Quaiz-التجريبددددددي المددددددنهج شددددددبهأهددددددداف الدراسددددددة  أجددددددل تحقيددددددقالباحثددددددة مددددددن  تسددددددتخدما         

Experiential Design، تددددابع، وذلددددك بوصددددفه تقل فددددي متغيددددر يبحددددث أثددددر متغيددددر مسدددد الددددذي

 .مالءمة للدراسة الحاليةالمنهج األكثر 

 أفراد الدراسة:

عب الصدددددف ار شدددددعبة مدددددن ُشددددديدددددختم إتدددددالدراسدددددة بالطريقدددددة القصددددددية، كمدددددا  تدددددم إختيدددددار أفدددددراد        

الجبيهددددة  )مدرسددددةفددددي ثددددالث مدددددارس فددددي مدينددددة عمددددان وهددددي   السددددابع األساسددددي بالطريقددددة العشددددوائية

والتددددددي تألفددددددت  ،إلندددددداث، ومدرسددددددة أم السددددددماق الثانويددددددة لإلندددددداث، ومدددددددارس النمددددددو التربددددددوي(الثانويددددددة ل

تددددددم ( طالبددددددة، والتددددددي 59لبددددددالة عددددددددها )وا األولددددددى المجموعددددددة التجريبيددددددة وتمثددددددل ( طالبددددددة،003مددددددن )

تددددم الجغرافيددددا. كمددددا  بحددددثمختددددارة مددددن متدريسددددها بإسددددتراتيجية التفكيددددر بصددددوت مرتفددددع لوحدددددة دراسددددية 

تمثددددددل المجموعددددددة بالطريقددددددة العشددددددوائية  األساسددددددي أخددددددر  مددددددن شددددددعب الصددددددف السددددددابعإختيددددددار شددددددعبة 

تددددم تدريسددددها بإسددددتراتيجية خددددرائط العقددددل للوحدددددة ( طالبددددة، والتددددي 92لبددددالة عددددددها)وا الثانيددددة التجريبيددددة
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تدددددم إختيددددددار شدددددعبة ثالثدددددة مدددددن شدددددعب الصدددددف السدددددابع األساسددددددي لدددددذي الدراسدددددية ذاتهدددددا، فدددددي الوقدددددت ا

تدددددم تدريسدددددها و  ،والتدددددي تمثدددددل المجموعدددددة الضدددددابطة ( طالبدددددة،59بدددددالة عدددددددها)بالطريقدددددة العشدددددوائية وال

 بالطريقة اإلعتيادية للوحدة الدراسية الجغرافية ذاتها.

 :أدوات الدراسة

 تم تطوير أدوات الدراسة ا تية    

 أواًل: اإلختبار التحصيلي:

 قامددددددت ،ألساسدددددديالجغرافيددددددا للصددددددف السددددددابع ا بحددددددثولددددددى مددددددن موحدددددددة األلقيدددددداس أهددددددداف ال        

متغيددددددر التحصدددددديل القبلددددددي والبعدددددددي، ويشددددددمل المسددددددتويات  تحصدددددديلي لقيدددددداس ختبددددددارد إالباحثددددددة بإعدددددددا

)التدددددذكر، والفهدددددم،  المعرفدددددي لتصدددددنيف بلدددددوم ل هدددددداف التربويدددددةفيددددة الثالثدددددة األولدددددى مدددددن المجدددددال المعر 

دائل لكددددل مددددن متعدددددد وبأربعددددة بدددد مددددن نددددوع اإلختيددددار تضددددمن اإلختبددددار أسددددئلة موضددددوعيةو ، والتطبيددددق(

الدرسددددددين الثدددددداني والثالددددددث مددددددن  مدددددداوه الدراسددددددة،، وذلددددددك بعددددددد تحديددددددد الدددددددروس المسددددددتهدفة فددددددي فقددددددرة

 والتي تحمل العناوين ا تية  الجغرافيابحث في م الوحدة األولى

  األول الدرس  -

 وأغراضه، وأسسه. الخرائط،مفهوم مساقط  األول الجزء * 

 مساقط الخرائط. الثاني  أنواعالجزء *  

  الدرس الثاني  الصور الجوية والفضائية. -
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 :التحصيلي صدق اإلختبار

تددددددم عرضدددددده بصددددددورته األوليددددددة مددددددع قائمددددددة األهددددددداف للتأكددددددد مددددددن صدددددددق محتددددددو  اإلختبددددددار،        

فدددددددي جامعدددددددة الشدددددددرق األوسدددددددط،  السدددددددلوكية علدددددددى مجموعدددددددة مدددددددن المحكمدددددددين مدددددددن ذوي اإلختصددددددداص

لة ااألصددددددددددد دروب ومددددددددددددارس ،للبندددددددددددين، ومدرسدددددددددددة محمدددددددددددد األنسدددددددددددي األساسدددددددددددية وجامعدددددددددددة اإلسدددددددددددراء

الثانويددددددة، ومشددددددرف مددددددن وزارة  رسدددددديد بددددددن حضدددددديأُ ومدرسددددددة  مدددددددارس اليوبيددددددل الددددددذهبي،و والمعاصددددددرة، 

فددددي تمثيددددل األهددددداف السدددددلوكية  آرائهددددمإلبددددداء ، (1والمبينددددة أسددددماوهم فددددي الملحددددق)  ،التربيددددة والتعلدددديم

، ومددددددددد  داف السددددددددلوكية ل هدددددددد الموضددددددددوعة للمددددددددادة التعليميددددددددة، ومددددددددد  مالءمددددددددة فقددددددددرات اإلختبددددددددار

 التعددددديالت المطلوبددددةتددددم إجددددراء قتراحدددداتهم علددددى إ اإلختبددددار. وبندددداءً  مناسددددبة الصددددياغة اللغويددددة لفقددددرات

كمددددددا فددددددي الملحددددددق  بصددددددورته النهائيددددددة  فقددددددرات اإلختبددددددار، ووضددددددع اإلختبددددددار التحصدددددديلي علددددددى بعدددددد

(5 .) 

 ثبات االختبار التحصيلي:

تدددددددم تطبيدددددددق  ،ريقدددددددة اإلتسددددددداق الدددددددداخلي لفقراتدددددددهبط يختبدددددددار التحصددددددديلاإللتحقدددددددق مدددددددن ثبدددددددات ل      

( 51مدددددن ) ألفدددددتت ،مدددددن خدددددارج أفدددددراد الدراسدددددة  سدددددتطالعية االختبدددددار بصدددددورته النهائيدددددة علدددددى عيندددددة إ

 األساسددددية للبنددددينطالبددددًا  ُيمثلددددون أحددددد ُشددددعب الصددددف السددددابع األساسددددي فددددي مدرسددددة محمددددد األُنسددددي  

، وبعددددد ذلددددك تددددم حسدددداب معامددددل عينددددة ذاتهددددا مددددرة ثانيددددة بعددددد أسددددبوعين علددددى الوتمددددت إعددددادة تطبيقدددده ، 

بعدددددد  فقدددددرات للدراسدددددةتلدددددك ال حيدددددث أظهدددددرت النتدددددائج صدددددالحية  ،لفقدددددرات اإلختبدددددارالصدددددعوبة والتمييدددددز 

( فقددددددرة وأصددددددب  91حيددددددث كددددددان اإلختبددددددار يتددددددألف مددددددن ) ( فقددددددرات مددددددن اإلختبددددددار،2حددددددذف ) تددددددمَ أن 
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 ، ( 9فدددددي الملحدددددق  ) كمدددددا يظهدددددر ( فقدددددرة بعدددددد حسددددداب معامدددددل الصدددددعوبة والتمييدددددز،52يتدددددألف مدددددن )

واعتبدددددرت هدددددذه (، 1.179بينهمدددددا حيدددددث بلدددددة )( 51KR)ريتشاردسدددددون  -ل كدددددودرمدددددمعاتدددددم حسددددداب و 

 القيمة كافية ألغرا  الدراسة الحالية.

معامددددددل بيرسددددددون بينهمددددددا  اسددددددتخدمت الباحثددددددة أيضددددددًا للتحقددددددق مددددددن ثبددددددات االختبددددددار التحصدددددديليو     

 يمة كافية ألغرا  الدراسة الحالية.(، واعتبرت هذه الق1.197)معامل الثبات حيث بلة 

 التحصيلي:تصحيح االختبار 

 ةفقدددددددرة مدددددددن نددددددوع اختيدددددددار مدددددددن متعدددددددد موزعدددددددة علدددددددى ثالثددددددد (52ختبدددددددار التحصددددددديلي مددددددن )االكددددددَون ت

 وتددددددم إعطدددددداء )المعرفددددددة، الفهددددددم، التطبيددددددق(،المعرفددددددي وهددددددي   بلددددددوم للمجددددددالمسددددددتويات مددددددن تصددددددنيف 

صدددددددحيحة. وبدددددددذلك تراوحدددددددت الغيدددددددر فقدددددددرة فقدددددددرة صدددددددحيحة ودرجدددددددة )صدددددددفر( للدرجدددددددة )واحددددددددة( لكدددددددل 

 (.52-لكلية بين )الصفرالعالمات ا

 :الناقد ثانيًا: مقياس التفكير

التفكيدددددر المهمدددددة التدددددي يلجدددددأ إليهدددددا الفدددددرد فدددددي تعاملددددده مدددددع  عدددددد التفكيدددددر الناقدددددد نمطدددددًا مدددددن أنمددددداطي     

ت" الفكريدددددة المواقدددددف والمثيدددددرات المعقددددددة، ويددددددخل هدددددذا التفكيدددددر فدددددي الكثيدددددر مدددددن المجددددداال الكثيدددددر مدددددن

 إختبدددددددددددار كاليفورنيدددددددددددا اسدددددددددددتخدمت الباحثدددددددددددةولدددددددددددذلك  ".لتربويدددددددددددةوالعلميدددددددددددة واالجتماعيدددددددددددة واألدبيدددددددددددة وا

California,2000)) الددددددذي أعدتدددددده فددددددي صددددددورته العربيددددددة وطورتدددددده للبيئددددددة األردنيددددددة  للتفكيددددددر الناقددددددد

 كا تي  (، وقد تَم التأكد من صدق المقياس وثباتهِ 5119مريم الربضي )
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 الناقد:تفكير صدق مقياس ال

عدددددر  المقيددددداس علدددددى لجندددددة مدددددن المحكمدددددين كدددددان قامدددددت الربضدددددي بللتأكددددد مدددددن صددددددق المقيددددداس     

معدددددة عمدددددان العربيدددددة للدراسدددددات العليدددددا وجامعدددددة ( محكمدددددًا مدددددن ذوي اإلختصددددداص فدددددي جا09عدددددددهم )

ة لصدددددياغة فقدددددرات اليرمدددددوك، وذلدددددك للتحقدددددق مدددددن صددددددقه وطلدددددب إلددددديهم إبدددددداء الدددددرأي والسدددددالمة اللغويددددد

وقددددد تددددم األخددددذ بمالحظددددات أعضدددداء اللجنددددة عندددددما كددددان  اس ومددددد  مالءمتهددددا للبيئددددة األردنيددددة.المقيدددد

يتفددددق اثنددددان مددددن المحكمددددين أو أكثددددر مددددن ذلددددك، وتددددم تعددددديل صددددياغة ثددددالث فقددددرات، ولددددم يددددتم حددددذف 

عدددددت علدددددى المهدددددارات الخمدددددس زِ وُ و ( فقدددددرة 59قدددددي المقيددددداس مكوندددددًا مدددددن )أو إضدددددافة أي فقدددددرة، وبدددددذلك ب

 .(5)جدول الكما هو مبين في  للتفكير الناقد،

 (5جدول)                                                     

 المهارات الخمس علىتو يع فقرات التفكير الناقد                                   

 مهارةالرقم              اسم المهارة          عدد فقرات ال                                  

 9               التحليل                     0                                 

   9  االستقراء                              5                                    

   9 االستنتاج                               5                                    

    05االستدالل                               9                                    

    9                التقييم                  2                                    

 (11)              :          المجموع                                        
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 ثبات المقياس:

تأكددددددددت الربضدددددددي مدددددددن ثبدددددددات المقيددددددداس بتطبيقددددددده علدددددددى عيندددددددة اسدددددددتطالعية مدددددددن خدددددددارج عيندددددددة      

( معلمدددددًا ومعلمدددددة، ثُدددددم ُأعيدددددد تطبيقددددده علدددددى العيندددددة ذاتهدددددا بعدددددد أسدددددبوعين ، 52مدددددن ) ، تألفدددددتالدراسدددددة

،حيددددث تراوحددددت قيمددددة معامددددل االرتبدددداط للمهددددارات االرتبدددداط بددددين نتددددائج التطبيقين وتددددم حسدددداب معامددددل

وتأكيدددددددددًا علددددددددى صدددددددددق المقيدددددددداس وثباتدددددددده، (.1.321( وللمقيدددددددداس ككددددددددل )1.109 -1.355)   بددددددددين

 قامت الباحثة بالتأكد من صدقه وثباته كا تي 

 صدق المقياس بصورته المعدلة:

للتأكددددددد مددددددن صدددددددق محتددددددو  المقيدددددداس، تددددددم عرضدددددده علددددددى مجموعددددددة مددددددن المحكمددددددين مددددددن ذوي     

، (1الملحدددددق)ندددددة أسدددددماوهم فدددددي والمبي وجامعدددددة اإلسدددددراء، األوسدددددط،فدددددي جامعدددددة الشدددددرق  اإلختصددددداص

متهددددددا للبيئددددددة ءغويددددددة لفقددددددرات المقيدددددداس وفددددددي مددددددد  مالإلبددددددداء رأيهددددددم فددددددي مددددددد  مناسددددددبة الصددددددياغة الل

 الكلمددددددات فدددددديتعددددددديل بعدددددد  ، و حكمددددددونوقددددددد تددددددم األخددددددذ بمالحظدددددداتهم التددددددي إقترحهددددددا الم األردنيددددددة،

( فقدددددرة 59) وبدددددذلك بقدددددي المقيددددداس مكوندددددًا مدددددن حدددددذف أو إضدددددافة أي فقدددددرة. ولدددددم يدددددتم الفقدددددرات،بعددددد  

 ( يوض  ذلك.9( والجدول )2تتوزع على المهارات الخمس للتفكير الناقد، كما في الملحق )
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 (9جدول)

 بصورته المعدلة تو يع فقرات التفكير الناقد من المهارات الخمس                            

 عدد فقرات المهارة        اسم المهارة        الرقم                                            

 9التحليل                                              0                             

    9       االستقراء                                  5                               

    9  االستنتاج                                      5                               

     05 االستدالل                                      9                               

    9     لتقييم                  ا                    2                                

 (11)         المجموع               :                                              

 

 :بصورته المعدلة ثبات مقياس التفكير الناقد

تدددددددددم اسدددددددددتخدام ( للتفكيرالناقدددددددددد، (California,2000كاليفورنيدددددددددا  مدددددددددن ثبدددددددددات إختبدددددددددار وللتحقدددددددددق     

عددددددددادة اإلختبددددددددار الباحثددددددددة بعددددددددر  المقيدددددددداس علددددددددى إذ قامددددددددت  ،(Test-retest)طريقددددددددة اإلختبددددددددار وا 

بلددددددة عدددددددد و  ،أفددددددراد عينددددددة الدراسدددددة وهددددددي مددددددن غيدددددرمدددددن طددددددالب الصددددددف السدددددابع  سددددددتطالعيةعيندددددة إ

مدددددددرة أخدددددددر  علدددددددى العيندددددددة  هتدددددددم تطبيقدددددددوبعدددددددد أسدددددددبوعين مدددددددن القيددددددداس األول  ،( طالبددددددداً 51أفراهدددددددا )

ليمثدددددددل  األول والثددددددداني رتبددددددداط بيرسدددددددون بدددددددين القياسدددددددينل إحسددددددداب معامددددددد ذاتهدددددددا، وتدددددددماالسدددددددتطالعية 
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(، واعتبدددددرت هدددددذه القيمدددددة كافيدددددة ألغدددددرا  الدراسدددددة 1.195معامدددددل الثبدددددات للمقيددددداس وبلغدددددت قيمتددددده )

  .الحالية

 تصحيح مقياس التفكير الناقد:

موزعددددددة علددددددى  ،ختيددددددار مددددددن متعددددددداالفقدددددرة مددددددن ندددددوع  (59مددددددن ) مقيدددددداس التفكيدددددر الناقدددددددتكدددددَون      

غيددددددر فقددددددرة صددددددحيحة ودرجددددددة )صددددددفر( للفقددددددرة لكددددددل  إعطدددددداء درجددددددة )واحدددددددة(خمددددددس مهددددددارات، وتددددددم 

كانددددددددت العالمددددددددة العظمددددددددى (، و 59-صددددددددحيحة. وبددددددددذلك تراوحددددددددت العالمددددددددات الكليددددددددة بددددددددين )الصددددددددفرال

 على النحو ا تي للمهارات 

المهددددددارة األولددددددى " مهددددددارة التحليددددددل "، والمهددددددارة الثانيددددددة "مهددددددارة االسددددددتقراء"، والمهددددددارة الخامسددددددة "      

( 9والمهدددددددارة الثالثدددددددة "مهدددددددارة االسدددددددتنتاج" ) منهدددددددا،( درجدددددددات لكدددددددل 9ت )يدددددددعطوقدددددددد أُ  مهدددددددارة التقيددددددديم"،

تددددددال ولمزيددددددد مددددددن المعلومددددددات حددددددول مف درجددددددة،( 05درجددددددات، والمهددددددارة الرابعددددددة "مهددددددارة االسددددددتدالل" )

 (.9اإلجابة ُأنظر الملحق )

 الخطة التدريسية:

مدددددن  ن الوحددددددة األولدددددىالثددددداني والثالدددددث مددددد نللدرسدددددياد خطتدددددين تدريسددددديتين الباحثدددددة بإعدددددد قامدددددت      

وراء المعرفدددددة  تراتيجيات التفكيدددددر فيمددددداالجغرافيدددددا للصدددددف السدددددابع، وفدددددق إسدددددتراتيجيتين مدددددن إسدددددبحدددددث م

لتطبيقهدددددددا علدددددددى  خدددددددرائط العقدددددددلفالخطدددددددة التدريسدددددددية األولدددددددى تدددددددم إعددددددددادها باسدددددددتخدام اسدددددددتراتيجية  ،

ة تدددددددم إعددددددددادها الخطدددددددة التدريسدددددددية الثانيددددددد، و (5المجموعدددددددة التجريبيدددددددة األولدددددددى، كمدددددددا فدددددددي الملحدددددددق )

باسددددتخدام اسددددتراتيجية التفكيددددر بصددددوت مرتفددددع لتطبيقهددددا علددددى المجموعددددة التجريبيددددة الثانيددددة، كمددددا فددددي 
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والمجموعدددددددة الضدددددددابطة تدددددددم تدريسدددددددها بالخطدددددددة التدريسدددددددية االعتياديدددددددة التدددددددي أعددددددددتها  ، (0الملحدددددددق )

سددددتراتيجية الباحثددددة بإعددددداد مقدمددددة لكددددل خطددددة تتضددددمن التعريددددف باإلقامددددت حيددددث معلمددددة الجغرافيددددا . 

الدددددذي سددددديتم تطبيدددددق الخطدددددة فيددددده، وتوضدددددي  إجدددددراءات التددددددريس المتبعدددددة لتنفيدددددذه، مدددددن حيدددددث كيفيدددددة 

 التحضير والسير في الدرس، ووسائل التقويم المناسبة لتلك اإلستراتيجية.

وتدددددم عدددددر  تلدددددك الخطدددددط علدددددى مجموعدددددة مدددددن المحكمدددددين مدددددن ذوي اإلختصددددداص فدددددي مجدددددال       

الجغرافيدددددا فدددددي وزارة التربيدددددة والتعلددددديم، وكدددددذلك بعددددد   مدددددن مشدددددرفيالمنددددداهج وطدددددرق التددددددريس، وعددددددد 

والمبينددددددة أسددددددماوهم فددددددي  معلمددددددي ومعلمددددددات الجغرافيددددددا مددددددن ذوي الخبددددددرة والكفدددددداءة فددددددي هددددددذا الميدددددددان

 إجراء مايلزم من تعديل على هذه الخطط. وتم، (1الملحق )

  تصميم الدراسة ومتغيراتها 

 ا تية     اشتملت الدراسة على المتغيرات          

        تمستويا ثالث يتمثل في إستراتيجية التفكير وله  و . المتغير المستقل1

 أ. إستراتيجية خرائط العقل.  

 ب. إستراتيجية التفكير بصوت مرتفع. 

 الطريقة اإلعتيادية. ج.  

   وتشمل ا تي   . المتغيرات التابعة2
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 التحصيل. -

 التفكير الناقد. -

 سة التصميم العاملي شبه التجريبي والذي يمكن توضيحه كا تي الدرا اتبَعت و  

         G1                                                O1 X1   O2 

G2                                            O 1  X  2  O 2 

G3                                               O 1  ─    O2          

 حيث 

 G1  تمثل المجموعة التجريبة األولى.   

 G2  تمثل المجموعة التجريبية الثانية. 

 G3  تمثل المجموعة الضابطة. 

أو التفكير الناقد. القبلي التحصيلي   يمثل اإلختبار  O1 

يمثل اإلختبار البعدي للتحصيل أو التفكير الناقد.    O2 

األولى(. موعة التجريبيةالمج)العقل   يمثل إستراتيجية خرائط   X1 

المجموعة التجريبية الثانية(.)مرتفع يمثل إستراتيجية التفكر بصوت    X2  
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المجموعة الضابطة(.)اإلعتيادية   يمثل الطريقة   _  

 المعالجة اإلحصائية:

 ا تي  استخدمت الباحثةلإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، 

  الفرضيتين األولى والثانية.تبار خإل ANCOVAالمصاحب . تحليل التباين األحادي 0 

 فيه للمقارنات البعدية لتحديد الفروق الفردية.ي.إختبار ش5

عدددددددادة اإلختبدددددددارتدددددددم اسدددددددتخدام اإلختبدددددددار  .5 رتبددددددداط بيرسدددددددون، وذلدددددددك إمعامدددددددل و  (،Test-retest (وا 

 .ناقدللتأكد من ثبات مقياس التفكير ال

-كدددددددددددددودر مدددددددددددددلختبدددددددددددددار التحصددددددددددددديلي حسدددددددددددددب معاإلمعامدددددددددددددل االتسددددددددددددداق الدددددددددددددداخلي لحسددددددددددددداب ا .9

 ثبات االختبار التحصيلي.لحساب معامل إرتباط بيرسون، و  .KR20ريتشاردوسون

 إجراءات الدراسة:

 الباحثة باإلجراءات ا تية  الدراسة قامتأهداف  لتحقيق 

 .الحصول على كتاب تسهيل مهمة من رئيس جامعة الشرق األوسط. 0

 همة من وزارة التربية والتعليم األردنية لتطبيق الدراسة.الحصول على كتاب تسهيل م .5

 .. تحديد أفراد الدراسة5
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 . تحديد المادة الدراسية التي ينبغي تطبيق البحث عليها. 9

تدريسدددديتين وعرضددددهما علددددى مجموعددددة مددددن المحكمددددين، وتتمثددددل هددددذه الخطددددط فددددي  إعددددداد خطتددددين. 2

 ا تي 

 ئط العقل.* خطة للتدريس باستخدام استراتيجية خرا

  * خطة للتدريس باستخدام استراتيجية التفكير بصوٍت مرتفع.

 .والتأكد من صدقهِ  الجغرافيابحث ختبار التحصيلي لم. إعداد اإل9

 للتفكير الناقد. كاليفورنيا. إختيار مقياس  3

-دركدددددددو ل مدددددددلتفكيدددددددر الناقدددددددد باسدددددددتخدام معاا التحصددددددديلي ومقيددددددداس. التأكدددددددد مدددددددن ثبدددددددات االختبدددددددار 1

عدددددددادة اإلختبدددددددار (، واسدددددددتخدام اإلKR20سدددددددون)ريتشارد معامدددددددل  ، وحسددددددداب(Test-retest)ختبدددددددار وا 

 رتباط بيرسون بينهما.إ

.تطبيددددددق االختبددددددار التحصدددددديلي القبلددددددي ومقيدددددداس التفكيددددددر الناقددددددد القبلددددددي علددددددى مجموعددددددات الدراسددددددة 7

  في التحصيل والتفكير الناقد.الضابطة والتجريبية، وذلك بهدف إختبار تكاُفئهما 

لتنسدددددددديق مددددددددع معلمتددددددددي الجغرافيددددددددا للشددددددددعب الصددددددددفية التددددددددي وقددددددددع عليهددددددددا االختبددددددددار، لتدددددددددريس .ا01

الموضددددددوعات المحددددددددة وفددددددق الخطددددددط التدريسددددددية التددددددي تددددددم إعدددددددادها، مددددددع مراعدددددداة اختيددددددار معلمددددددين 

 يحملون الموهالت العلمية ذاتها، ومارسوا العدد المتقارب من سنوات التدريس.
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 البعدددددددي،لمددددددادة المحددددددددة، تددددددم تطبيددددددق إختبددددددار التحصدددددديل .بعددددددد إنتهدددددداء المعلمددددددات مددددددن تدددددددريس ا00

 .ومقياس التفكير الناقد البعدي على ُشعب المجموعات الضابطة والتجريبية الثالث

 .جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة.05

 .SPSSالبرنامج اإلحصائي ائيًا باستخدامحليل البيانات إحص. ت05

 ج ومناقشتها.  استخالص النتائ. 09

 التوصل إليه من نتائج.                                                                                                        تمَ تقديم التوصيات وفق ما  .02
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 استراتيجيتي استخداموالتي هدفت إلى فصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يتناول هذا ال       

وتقصي  األساسي، السابع الصف لطالبات الجغرافيا تدريس في العقل وخرائط ،مرتفع بصوتٍ  التفكير

 على أسئلتها   . وفيما يأتي نتائج الدراسة بناءً أثرهما في التحصيل والتفكير الناقد

 بحثيختلف التحصيل لدى طالبات الصف السابع األساسي في م له األول:السؤال 

مقارنًة  (بصوت مرتفع التفكيرو  خرائط العقل،)التفكير إستراتيجية الجغرافيا بإختالف 

 ؟اإلعتياديةبالطريقة 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء  ،لإلجابة عن السوال السابق         

خرائط )التفكير الجغرافيا بإختالف إستراتيجية  بحثمراسة على االختبار التحصيلي في مجموعات الد

 ( يبين ذلك 5(، والجدول )االعتيادية الطريقةو  (العقل، والتفكير بصوت مرتفع

 ( 5الجدول )

القبلي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعات الدراسة على االختبار التحصيلي
( خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع)التفكير الجغرافيا بإختالف إستراتيجية  بحثفي م البعديو 

 (االعتياديةوالطريقة 

 العدد المجموعة
 بعدي قبلي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 3.65 16.89 3.336 11.89 36 العتياديةا

 4.80 21.91 2.923 13.04 45 خرائط العقل

 4.93 21.06 3.171 11.94 36 التفكير بصوت مرتفع
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ألداء أفدددددددددراد الدراسدددددددددة علدددددددددى االختبدددددددددار ( أن المتوسدددددددددط الحسدددددددددابي 5يالحدددددددددظ مدددددددددن الجددددددددددول )و       

الجغرافيددددددا بددددددإختالف إسددددددتراتيجية التفكير)خددددددرائط العقددددددل، والتفكيددددددر بصددددددوت  بحددددددثم التحصدددددديلي فددددددي

خددددددددرائط باسدددددددتخدام  الجغرافيدددددددا ، للمجموعددددددددة التجريبيدددددددة التدددددددي تعلمددددددددتيدددددددة(االعتياد( والطريقدددددددة مرتفدددددددع

 (، يليددددددده المتوسدددددددط الحسدددددددابي للمجموعدددددددة التجريبيدددددددة الثانيدددددددة التدددددددي تعلمدددددددت 12.12قدددددددد بلدددددددة ) العقدددددددل

المتوسددددددط الحسددددددابي خيددددددرًا جدددددداء أ و (،60.12بلددددددة ) ، إذالتفكيددددددر بصددددددوت مرتفددددددع باسددددددتخدامالجغرافيددددددا 

بالطريقدددددة االعتياديدددددة والتدددددي بلدددددة متوسدددددطها  الجغرافيدددددا لتدددددي تعلمدددددتألداء أفدددددراد المجموعدددددة الضدددددابطة ا

داللدددددددددة ولمعرفددددددددة مددددددددا إذا كانددددددددت الفدددددددددروق بددددددددين المتوسددددددددطات الحسددددددددابية ذات  .(98.61الحسددددددددابي )

، (ANCOVAتحليدددددددددل التبددددددددداين المصددددددددداحب )( تدددددددددم إجدددددددددراء α  =1.15) عندددددددددد مسدددددددددتو  إحصدددددددددائية

 ( يبين نتائج التحليل 2والجدول )

 ( 7الجدول )                                              

 ( ألداء مجموعات الدراسة على االختبار التحصيليANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )
 (خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع)التفكير الجغرافيا بإختالف إستراتيجية بحث في م البعدي

 االعتياديةوالطريقة 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 رجاتد
 الحرية 

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 مربع ايتا 

 0.215 0.000 30.864 500.531 1 500.531 القبلي

 0.192 0.000 13.396 217.252 2 434.504 إستراتيجية التفكير

    16.217 113 1832.558 الخطأ 

     116 2884.769 الكلي المعّدل
   

 ستراتيجية التفكير على االختبار التحصيليال ف ( بالنسبدةأن قيمة ) ( 9من الجدول ) ويتبين 

  (الجغرافيا بإختالف إستراتيجية التفكير)خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفعبحث في م البعدي
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(، مما يدل على وجود فروق 0.000بمستو  داللة يساوي )، و (18...9) بلغت االعتيادية(والطريقة 

 بحثات أداء مجموعات الدراسة على االختبار التحصيلي في مذات داللة إحصائية بين متوسط

، كما االعتيادية( ( والطريقةالجغرافيا بإختالف إستراتيجية التفكير)خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع

 "ا تي   (، وبهذه النتيجة يتم رف  الفرضية الصفرية التي تنص على1.0.6) 5ايتا بلة حجم التأثير 

طالبات الصف السابع األساسي في في التحصيل لد   (α≤0.05ات داللة إحصائية )التوجد فروق ذ

 الجغرافيا، تعز  إلستراتيجيتي التفكير )خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع(. بحثم

تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة، واألخطاء المعيارية  ،ومن أجل معرفة عائدية الفروق      

الجغرافيا بإختالف إستراتيجية بحث في م البعدي راسة على االختبار التحصيليمجموعات الد ألداء

، كما تم تطبيق اختبار شيفيه االعتيادية(الطريقة ( و التفكير)خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع

 ( 8(،)7تيين)ر النتائج في الجدولين ا للمقارنات البعدية، وتظه

 (7الجدول ) 

 ألداء مجموعات الدراسة على االختبار التحصيليالمعيارية  ءواألخطا عَدلةالحسابية المالمتوسطات 
( خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع)التفكير الجغرافيا بإختالف إستراتيجية  بحثفي م البعدي

 االعتيادية والطريقة
 

 المعياري الخطأ  المعدل المتوسط الحسابي المجموعة

 0.67 17.20 تعيادية اال

 0.67 21.45 خرائط العقل

 0.67 21.33 اليفكار بصوت مرتفع
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ألداء أفراد الدراسة على االختبار ( أن المتوسط الحسابي المعدل  7يالحظ من الجدول )و        

الجغرافيا بإختالف إستراتيجية التفكير)خرائط العقل، والتفكير بصوت  بحثفي م المعَدل التحصيلي

قد بلة  خرائط العقلباستخدام  الجغرافيا ، للمجموعة التجريبية التي تعلمتاديةاالعتي ( والطريقةمرتفع

باستخدام  الجغرافيا للمجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت المعَدل (، يليه المتوسط الحسابي12.12)

جموعة ألداء أفراد الم المعَدل المتوسط الحسابيخيرًا جاء وأ (،60.22بلة ) ، إذالتفكير بصوت مرتفع

وفيما  (،92.70بالطريقة االعتيادية والتي بلة متوسطها الحسابي ) الجغرافيا الضابطة التي تعلمت

  ختبار شيفيه للمقارنات البعدية.أتي نتائج إي

 (8الجدول )

 المعَدل مجموعات الدراسة على االختبار التحصيلي للفروق بين أداءاختبار شيفيه للمقارنات البعدية 
 ( والطريقةخرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع)التفكير رافيا بإختالف إستراتيجية الجغبحث في م

 االعتيادية

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

 المعدل

خرائط 

 العقل
 تعيادية اال اليفكار بصوت مرتفع

21.45 21.33 17.20 

 *4.25 0.12 - 21.45 خرائط العقل

 *4.13 -  21.33 اليفكار بصوت مرتفع

 -   17.20 ادية تعياال

  ًالفرق دال احصائيا 

التفكير بصوت ، و خرائط العقل) أن الفرق كان لصال  مجموعتي (8ويتض  من الجدول )         

 التي درست بالطريقة للمجموعة المعَدل مع المتوسط الحسابيالمعَدلين ( عند مقارنة متوسطيهما مرتفع
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المجموعتين التجريبيتين  خرائط العقل لمقارنة بين عند ا دال إحصائياً ، ولم يظهر فرق عتياديةاال

 مرتفع. والتفكير بصوت

اللواتي : هل يختلف التفكير الناقد لدى طالبات الصف السابع األساسي الثانيالسؤال 

خرائط العقل، والتفكير بصوت )التفكير الجغرافيا بإختالف إستراتيجية  بحثم يدرسن

 ة؟االعتياديمقارنًة بالطريقة  (مرتفع

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء  لإلجابة عن السوال السابق        

خرائط )التفكير الجغرافيا بإختالف إستراتيجية  مبحثمجموعات الدراسة على اختبار التفكير الناقد في 

  ن ذلك( يبي.االعتيادية، والجدول )الطريقة  مقارنةً  (العقل، والتفكير بصوت مرتفع

 ( 9الجدول )

القبلي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعات الدراسة على اختبار التفكير الناقد
( خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع) الجغرافيا بحثفي م بإختالف إستراتيجية التفكير والبعدي

 االعتيادية والطريقة

 العدد المجموعة

 بعدي قبلي

سط المتو

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 2.91 13.39 2.92 11.36 36 االعتيادية

 3.53 17.49 2.80 11.91 45 خرائط العقل

التفكير بصوت 
 مرتفع

36 11.33 2.78 14.58 3.45 
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سة على اختبار التفكير الناقد راألداء أفراد الد( أن المتوسط الحسابي  .يالحظ من الجدول )و         

الجغرافيا بإختالف إستراتيجية التفكير)خرائط العقل،  بحثم لطلبة الصف السابع األساسي الذين يدرسون

باستخدام  الجغرافيا ، للمجموعة التجريبية التي تعلمتاالعتيادية( ( مقارنًة الطريقةوالتفكير بصوت مرتفع

 الجغرافيا لمتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت(، يليه ا24.11قد بلة ) خرائط العقل

المتوسط الحسابي ألداء أفراد المجموعة خيرًا جاء وأ (،05.58بلة ) ، إذالتفكير بصوت مرتفع باستخدام

ولمعرفة  .(1...9بالطريقة االعتيادية والتي بلة متوسطها الحسابي ) الجغرافيا الضابطة التي تعلمت

( تم إجراء α  =1.15)إحصائية عند مستو  كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة ما إذا 

 ( يبين نتائج التحليل 01، والجدول )(ANCOVAتحليل التباين المصاحب )

 (10الجدول )  

( ألداء مجموعات الدراسة على اختبار التفكير الناقد ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )
 ( والطريقةخرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع) الجغرافيابحث في م ستراتيجية التفكيربإختالف إ

 االعتيادية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية 

متوسط 
مستوى  ف المربعات

 الداللة
 مربع ايتا 

 0.075 0.003 9.143 94.510 1 94.510  القبلي

 0.220 0.000 15.901 164.360 2 328.720 إستراتيجية التفكير

    10.337 113 1168.040 الخطأ 

     116 1628.000 الكلي المعّدل
   

لتفكير إستراتيجية التفكير على اختبار ا أن قيمة ) ف ( بالنسبدة( 01من الجدول )  ويتض  

 والطريقة ()خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفعالجغرافيا  بحثفي م بإختالف إستراتيجية التفكيرالناقد 

(، مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.000بمستو  داللة يساوي )، و (90.109) بلغت االعتيادية
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الجغرافيا بحث إحصائية بين متوسطات أداء مجموعات الدراسة على اختبار التفكير الناقد في م

، كما بلة حجم تياديةاالع ( والطريقةبإختالف إستراتيجية التفكير)خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع

التوجد  "ا تي   على نصت(، وبهذه النتيجة يتم رف  الفرضية الصفرية التي 1.661) 5ايتا التأثير 

( في التفكير الناقد لد  طالبات الصف السابع األساسي ، تعز  α=0.05فروق ذات داللة إحصائية )

 .(فكير بصوت مرتفع)خرائط العقل، والت الجغرافيامبحث في  إلستراتيجيتي التفكير

ومن أجل معرفة عائدية الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة، واألخطاء المعيارية   

الجغرافيا بإختالف إستراتيجية بحث مجموعات الدراسة على اختبار التفكير الناقد في م ألداء

تم تطبيق اختبار شيفيه ، كما ةاالعتيادي ( والطريقة التفكير)خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع

  (06(،)00)تيينر النتائج في الجدولين ا للمقارنات البعدية، وتظه

 (11)الجدول 

ألداء مجموعات الدراسة على اختبار التفكير الناقد المعيارية  ءواألخطا الحسابية المعدلةالمتوسطات 
 ( والطريقةير بصوت مرتفعخرائط العقل، والتفك) الجغرافيابحث في م بإختالف إستراتيجية التفكير

 االعتيادية
 

 المعياري الخطأ  المعدل المتوسط الحسابي المجموعة

 0.54 13.45 تعيادية اال

 0.48 17.38 خرائط العقل

 0.54 14.66 اليفكار بصوت مرتفع
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ألداء أفراد الدراسة على اختبار ل ( أن المتوسط الحسابي المعدَ  00يالحظ من الجدول )و         

( )خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفعالجغرافيا بحث في م فكير الناقد بإختالف إستراتيجية التفكيرالت

قد بلة  خرائط العقلباستخدام  الجغرافيا للمجموعة التجريبية التي تعلمت ،االعتيادية والطريقة

باستخدام التفكير  ياالجغراف (، يليه المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت6..92)

راد المجموعة الضابطة التي المتوسط الحسابي ألداء أفخيرًا جاء وأ (،05.22بلة ) ، إذبصوت مرتفع

وفيما يلي نتائج اختبار  (،94.40بالطريقة االعتيادية والتي بلة متوسطها الحسابي )تعلمت الجغرافيا 

  شيفيه للمقارنات البعدية.

 (11الجدول )

مجموعات الدراسة على اختبار التفكير الناقد  للفروق بين أداءلمقارنات البعدية اختبار شيفيه ل
 ( والطريقةخرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع) الجغرافيا بحثفي م بإختالف إستراتيجية التفكير

 االعتيادية
 

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

 المعدل

خرائط 

 العقل
 تعيادية اال اليفكار بصوت مرتفع

17.38 14.66 13.45 

 *3.93 *2.72 - 17.38 خرائط العقل

 1.21 -  14.66 اليفكار بصوت مرتفع

 -   13.45 التعيادية ا

  ًالفرق دال احصائيا 

( عند مقارنة متوسطها خرائط العقلأن الفرق كان لصال  مجموعة ) (06)من الجدول ويتبين        

 ، ولم يظهر فرقعتياديةاالالطريقة ، و صوت مرتفعالتفكير بمع المتوسطين الحسابيين للمجموعتين  

 .عتياديةاال والمجموعة ة بين مجموعة التفكير بصوت مرتفععند المقارن دال إحصائياً 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

إلدددددى الدراسدددددة، التدددددي هددددددفت  إليهدددددا هدددددذهئج التدددددي توصدددددلت يتضدددددمن هدددددذا الفصدددددل مناقشدددددة النتدددددا       

العقدددددددل فدددددددي تددددددددريس الجغرافيدددددددا  واسدددددددتراتيجية خدددددددرائطاسدددددددتراتيجية التفكيدددددددر بصدددددددوٍت مرتفدددددددع  اسدددددددتخدام

لطالبددددددات الصددددددف السددددددابع األساسددددددي، وتقصددددددي أثرهمددددددا فددددددي التحصدددددديل والتفكيددددددر الناقددددددد، ثددددددم طددددددرل 

 مجموعة من التوصيات المناسبة، وذلك كا تي 

مناقشاااة النتاااائج المتعلقاااة بالساااؤال األول، وقاااد نااااص علاااى ا تاااي: هااال يختلاااف التحصاااايل  أواًل: 

التفكيااااار لاااادى طالباااااات الصااااف الساااااابع األساسااااي فاااااي مبحااااث الجغرافياااااا بااااإختالف إساااااتراتيجية 

 االعتيادية؟خرائط العقل، والتفكير بصوت مرتفع( مقارنًة بالطريقة )

ى وجددددددددود فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية بددددددددين لقددددددددد أشددددددددارت نتددددددددائج التحليددددددددل االحصددددددددائي إلدددددددد       

متوسددددددطات أداء مجموعددددددات الدراسددددددة بدددددداختالف اسددددددتراتيجية الدراسددددددة المطبقددددددة ) اسددددددتراتيجية التفكيددددددر 

بصددددددوت مرتفددددددع، واسددددددتراتيجية خددددددرائط العقددددددل، والطريقددددددة اإلعتياديددددددة (، علددددددى اإلختبددددددار التحصدددددديلي 

ن درسددددتا مبحددددث يتجددددريبيتين اللتددددالبعدددددي، بحيددددث كددددان الفددددرق لصددددال  متوسددددطي أفددددراد المجمددددوعتين ال

الجغرافيدددددددا باسدددددددتخدام اسدددددددتراتيجيتي )خدددددددرائط العقدددددددل، والتفكيدددددددر بصدددددددوٍت مرتفدددددددع( وذلدددددددك عندددددددد مقارندددددددة 

الددددددذين درسددددددوا  مبحددددددث الجغرافيددددددا باسددددددتخدام  ،متوسددددددطيهما مددددددع متوسددددددط أفددددددراد المجموعددددددة الضددددددابطة

قددددددل، والتفكيدددددر بصددددددوٍت الطريقدددددة اإلعتياديدددددة، ويعددددددود السدددددبب فددددددي ذلدددددك أن اسددددددتراتيجيتي ) خدددددرائط الع

مرتفددددددع( تعمددددددالن علددددددى جعددددددل الطالددددددب يسددددددتخدم دماغدددددده وقدراتدددددده ومهاراتدددددده بطريقددددددة إيجابيددددددة وفعالددددددة 
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ومميدددددزة، فهدددددي تجعلددددده يحدددددول ثقافتددددده مدددددن ثقافدددددة المسدددددتقبل للمعلومدددددات إلدددددى ثقافدددددة المرسدددددل والمبتكدددددر 

 للمعلومدددددددات، علددددددددى عكددددددددس الطريقددددددددة االعتياديدددددددة التددددددددي تجعددددددددل مددددددددن الطالدددددددب متلقددددددددي سددددددددلبي غيددددددددر

 متفاعل.

وقدددددد ُيعدددددز  تفدددددوق  المجموعدددددة التجريبيدددددة التدددددي درسدددددت باسدددددتخدام اسدددددتراتيجية )خدددددرائط العقدددددل(        

علددددددددى المجموعددددددددة الضددددددددابطة، إلددددددددى أن هددددددددذه االسددددددددتراتيجية  تجعددددددددل الطالددددددددب يحددددددددول أفكدددددددداره وآراءُه 

 ومعلوماتددددده العقليدددددة غيدددددر المرئيدددددة إلدددددى أفكدددددار ملموسدددددة ومحسوسدددددة، ويقدددددوم الطالدددددب باسدددددتخدام جميدددددع

أجزائددددده الدماغيددددددة، بحيددددددث يسددددددير التفكيددددددر لديدددددده بطدددددرق متشددددددعبة ومتنوعددددددة  فددددددي كددددددال أجددددددزاء الدددددددماغ 

إال أن خددددددددرائط العقددددددددل  تشددددددددمل جميددددددددع  ،)األيمددددددددن واأليسددددددددر( علددددددددى الددددددددرغم مددددددددن إخددددددددتالف أدوارهمددددددددا

المهددددددارات والعمليددددددات الدماغيددددددة التددددددي توجددددددد لددددددد  الطالددددددب علددددددى عكددددددس الطريقددددددة االعتياديددددددة التددددددي 

 فقط.تسير في خط أفقي 

فاسدددددددتراتيجية )خدددددددرائط العقدددددددل( تجعدددددددل مدددددددن الطالدددددددب مفكدددددددرًا متميدددددددزًا عدددددددن غيدددددددره، بحيدددددددث أن         

الطالددددب عندددددما يقددددوم باسددددتخدام هددددذه االسددددتراتيجية يأخددددذ جميددددع أفكدددداره ومعلوماتدددده ومعارفدددده ويضددددعها 

أمامددددده بطريقدددددة منظمدددددة يراهدددددا هدددددو وا خدددددرون، فيتعدددددرف علدددددى قدراتددددده ومعارفددددده وطريقدددددة تفكيدددددره. كمدددددا 

إلدددددددى ن خددددددرائط العقددددددل تزيددددددد مددددددن تدددددددفق األفكددددددار لددددددد  الطالددددددب وتجعلدددددده يرتقددددددي بتفكيددددددره وبأفكدددددداره أ

عمليددددددة سددددددهلة،  واسددددددترجاعها لديددددددهواألفضددددددل، فهددددددي تجعددددددل مددددددن عمليددددددة تددددددذُكر المعلومددددددات  األعلددددددى

علددددددى عكدددددددس الطريقددددددة اإلعتياديدددددددة التددددددي تجعدددددددل مددددددن الطالدددددددب متلقيددددددًا ل فكدددددددار والمعلومددددددات ولددددددديس 

ل تفكيددددره محدددددودًا غيددددر متطددددور ممددددا قددددد يدددددعوه إلددددى نسدددديان مددددا حصددددل عليدددده مرسدددداًل لهددددا، فهددددي تجعدددد

 من معلومات أو أفكار.
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االسددددتراتيجيات وقددددد ُتعددددز  هددددذه النتيجددددة أيضددددًا، إلددددى أن خددددرائط العقددددل تتميددددز عددددن غيرهددددا مددددن        

وم أنهدددددا تجعدددددل مسدددددتخدميها أكثدددددر ثقدددددة بأنفسدددددهم وبقددددددراتهم وبقدددددراراتهم وأفكدددددارهم. فمدددددثاًل عنددددددما يقددددد فدددددي

سددددديتخذه  وبقدددددراره الدددددذييكدددددون أكثدددددر ثقدددددة بنفسددددده وبقدرتددددده  االسدددددتراتيجية فإندددددهالطالدددددب باسدددددتخدام هدددددذه 

فدددددي  ويعدددددود السدددددببالموضدددددوع.  جيددددددة ومتميدددددزة لدددددذلكفدددددي موضدددددوع مدددددا، فيعمدددددل علدددددى إعطددددداء أفكدددددار 

ذلدددددك إلددددددى أن هدددددذه االسددددددتراتيجية تسدددددم  لدددددده بددددددأن يسدددددتخدم دماغدددددده بشدددددكل كامددددددل، ممدددددا يجعددددددل ُجددددددل 

زه منصددددب علددددى الموضددددوع فيصددددل إلددددى الحلددددول واألفكددددار بشددددكل أسددددرع وأدق وأشددددمل إهتمامدددده وتركيدددد

وبثقدددددة أعلدددددى بدددددالنفس، ألن هدددددذه األفكدددددار والحلدددددول نابعدددددة مدددددن داخلددددده. وهدددددذا تمامدددددًا عكدددددس الطريقدددددة 

اإلعتياديدددددة التدددددي تجعدددددل مدددددن الطالدددددب متلقيدددددًا للفكدددددرة أو للقدددددرار بدددددداًل مدددددن أن يكدددددون هدددددو مرسددددداًل لهدددددا، 

 اإلستقبال.اغ بشكل كامل بل يستخدم جزءًا بسيطًا من الدماغ وهو ألنه ال يستخدم الدم

أمددددا عددددن تفددددوق اسددددتراتيجية )التفكيددددر بصددددوٍت مرتفددددع( علددددى الطريقددددة االعتياديددددة، فقددددد يعددددود          

إلدددددى مدددددا تحققددددده هدددددذه االسدددددتراتيجية مدددددن التصددددددي إلدددددى حدددددل المشدددددكالت التدددددي يواجههدددددا الطلبدددددة أثنددددداء 

قضددددددددية معينددددددددة، بحيددددددددث تسدددددددداعدهم علددددددددى معرفددددددددة عمليددددددددات التفكيددددددددر تنظدددددددديم أفكددددددددارهم أو التفكيددددددددر ب

والمهدددددددارات التدددددددي يقومدددددددون بإجرائهدددددددا أثنددددددداء تفكيدددددددرهم بقضدددددددية مدددددددا، حيدددددددث تجعدددددددل هدددددددذه االسدددددددتراتيجية 

الطالددددددب يكتشددددددف كددددددل مددددددا يجددددددول داخددددددل تفكيددددددره أمددددددام نفسدددددده وأمددددددام ا خددددددرين. فمددددددثاًل  لوُطلددددددب مددددددن 

ادة، فعليددددده أن يسدددددير فدددددي خطدددددوات الطالدددددب حدددددل معضدددددلة معيندددددة أو تفصددددديل شددددديء محددددددد فدددددي المددددد

تجعددددل الطالددددب وا خددددرين يعرفددددون كيفيددددة  سددددير تفكيددددره، وهددددل تفكيددددره صددددحي  أم ال، وهددددل الخطددددوات 

التددددي يتبعهددددا لحددددل معضددددلة مددددا أو تفصدددديل شدددديء مددددا صددددحي  أم ال، ممددددا يسددددم  لدددده ولجميددددع الطلبددددة 

يجية هدددددددي عكدددددددس بنقدددددددده نقددددددددًا بَنددددددداءًا يسددددددداعده علدددددددى تصدددددددحي  مسددددددداره عندددددددد الخطدددددددأ، فهدددددددذه االسدددددددترات
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الطريقدددددددة االعتياديدددددددة التدددددددي تحكدددددددم علدددددددى األشدددددددياء أو الحلدددددددول أو األفكدددددددار علدددددددى أنهدددددددا صدددددددحيحة أو 

خاطئددددة فقددددط، مددددن غيددددر أن تأخددددذ باألسددددباب أو تسددددم  للطالددددب بددددأن يعطددددي رأيدددده ولمدددداذا أعطددددى هددددذه 

 الفكرة أوالحل.

الطريقدددددددة  كمدددددددا قدددددددد يعدددددددود السدددددددبب فدددددددي تفدددددددوق اسدددددددتراتيجية التفكيدددددددر بصدددددددوٍت مرتفدددددددع علدددددددى         

االعتياديددددة فددددي أنهددددا ُتسددددهم فددددي جعددددل الطالددددب أكثددددر إسددددتمتاعًا وحبددددًا للمددددادة الدراسددددية مددددن غيرهددددا مددددن 

االسدددددتراتيجيات، ويعدددددود السدددددبب فدددددي ذلدددددك إلدددددى أنهدددددا تددددددعو الطالدددددب للتفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع، بحيدددددث 

إلددددى تجعلدددده يددددنظم أفكدددداره ومعارفدددده وينددددتج معرفددددة جديدددددة بطريقددددة منظمددددة وهادئددددة، ممددددا يجعلدددده يصددددل 

يقدددددوم الكثيدددددر مدددددن األفكدددددار الجديددددددة وفدددددت  قندددددوات للتفكيدددددر فيهدددددا. فهدددددذه االسدددددتراتيجية تجعدددددل الطالدددددب 

ذاتددددددده والدددددددتحكم بعمليدددددددات تفكيدددددددره وضدددددددبطها مدددددددع اسدددددددتغالل جميدددددددع قدراتددددددده بطريقدددددددة إيجابيدددددددة  بتوجيددددددده

فاعلدددددة، علدددددى عكدددددس الطريقدددددة االعتياديدددددة التدددددي تجعدددددل الطالدددددب يركدددددز إهتمامددددده فقدددددط علدددددى الوصدددددول 

 ل من غير أن يفكر بالطريقة التي وصل فيها إلى ذلك الحل.إلى الح

وقددددددد ُيعددددددز  تفددددددوق اسددددددتراتيجية التفكيددددددر بصددددددوٍت مرتفددددددع علددددددى الطريقددددددة االعتياديددددددة إلددددددى أن          

هدددددذه االسدددددتراتيجية تسدددددم  للطلبدددددة بدددددالتعبير عدددددن وجهدددددة نظدددددرهم بكدددددل حريدددددة وبطريقدددددة منظمدددددة، فهدددددي 

ن الواقددددددع بشددددددكل أفضددددددل وذلددددددك عنددددددد تبددددددادل األفكددددددار تسددددددم  لهددددددم بددددددالتفكير بطريقددددددة تجعلهددددددم يفهمددددددو 

والمعلومددددات بدددددين بعضددددهم بعضدددددًا، علددددى عكدددددس الطريقددددة االعتياديدددددة التددددي ال تسدددددم  بتبددددادل األفكدددددار 

 إال من المعلم إلى الطالب ومن الطالب إلى المعلم وبطريقة محدودة جدًا.
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لدددددة إحصددددددائية بددددددين وفدددددي الوقددددددت نفسدددددده أظهدددددرت نتددددددائج الدراسددددددة عددددددم وجددددددود فددددددروق ذات دال        

متوسددددددط أداء أفددددددراد المجموعددددددة التددددددي تعلمددددددت باسددددددتخدام اسددددددتراتيجية خددددددرائط العقددددددل، وبددددددين متوسددددددط 

أداء أفدددددددراد المجموعدددددددة التدددددددي تعلمدددددددت باسدددددددتخدام اسدددددددتراتيجية التفكيدددددددر بصدددددددوٍت مرتفدددددددع. وقدددددددد تُعدددددددز  

م والتدددددددي النتيجدددددددة إلدددددددى أن هددددددداتين االسدددددددتراتيجيتن مدددددددن االسدددددددتراتيجيات الحديثدددددددة المطبقدددددددة فدددددددي التعلدددددددي

تخاطدددددب ملكدددددات التفكيدددددر الموجدددددودة لدددددد  الطلبدددددة، بحيدددددث تجعدددددل مدددددن الطالدددددب فدددددردًا إيجابيدددددًا متعاوندددددًا 

 منظمًا في عملية التعلم وفي حياته أيضًا.

(، ودراسددددددددة حورانددددددددددي 5117وتتفددددددددق هددددددددذه النتيجددددددددة مددددددددع نتيجددددددددة دراسددددددددة كددددددددل مددددددددن  وقدددددددددداد )        

(، 5105العمدددددددددددودي) (، ودراسددددددددددة5105دي )(، ودراسدددددددددددة الدليمدددددددددد5105بابطدددددددددددين)(، ودراسددددددددددة 5100)

( التدددددددي أشدددددددارت نتائجهدددددددا إلدددددددى وجدددددددود فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية بدددددددين 5105ودراسدددددددة حمدددددددددود )

المجموعدددددة التجريبيدددددة والضدددددابطة، لصدددددال  المجموعدددددة التجريبيدددددة التدددددي اسدددددتخدمت فيهدددددا اسدددددتراتيجيتي 

 خرائط العقل والتفكير بصوت مرتفع.

يااانص علاااى ا تاااي: هااال يختلاااف التفكيااار الاااذي قاااة بالساااؤال الثااااني: و المتعل مناقشاااة النتاااائجثانياااًا: 

الناقاااااد لااااادى طالباااااات الصاااااف اساااااابع األساساااااي اللاااااواتي يدرسااااان مبحاااااث الجغرافياااااا باااااإختالف 

 االعتيادية؟العقل، والتفكير بصوٍت مرتفع( مقارنًة بالطريقة  )خرائطإستراتيجية التفكير 

لددددددددى وجددددددددود فددددددددروق ذات داللددددددددة إحصددددددددائية بددددددددين لقددددددددد أشددددددددارت نتددددددددائج التحليددددددددل اإلحصددددددددائي إ       

متوسددددددطات أداء مجموعددددددات الدراسددددددة بدددددداختالف االسددددددتراتيجية المطبقددددددة ) اسددددددتراتيجية خددددددرائط العقددددددل، 

واسدددددتراتيجية التفكيدددددر بصدددددوٍت مرتفدددددع، والطريقدددددة االعتياديدددددة(، علدددددى التفكيدددددر الناقدددددد البعددددددي، بحيدددددث 
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ين درسدددددوا مبحدددددث الجغرافيدددددا باسدددددتخدام كدددددان الفدددددرق لصدددددال  متوسدددددط أفدددددراد المجموعدددددة التجريبيدددددة الدددددذ

اسددددتراتيجية )خددددرائط العقددددل( وذلددددك عنددددد مقارندددددة متوسددددطاتهم مددددع متوسددددط أفددددراد المجموعددددة الضدددددابطة 

الددددددددذين درسددددددددوا الجغرافيددددددددا باسددددددددتخدام الطريقددددددددة اإلعتياديددددددددة، وكددددددددذلك عنددددددددد مقددددددددارنتهم بمتوسددددددددط أفددددددددراد 

راتيجية )التفكيددددددددر بصددددددددوت المجموعددددددددة التجريبددددددددة الددددددددذين درسددددددددوا مبحددددددددث الجغرافيددددددددا باسددددددددتخدام اسددددددددت

  ، وعدم وجود فرق عند المقارنة بين استراتيجية التفكير المرتفع والطريقة االعتيادية.مرتفع(

وقدددددد ُيعدددددز  تفدددددوق المجموعدددددة التجريبيدددددة التدددددي درسدددددت باسدددددتخدام اسدددددتراتيجية )خدددددرائط العقدددددل(         

سددددددددت بالطريقددددددددة علددددددددى مجموعددددددددة التفكيددددددددر بصددددددددوٍت مرتفددددددددع وعلددددددددى المجموعددددددددة الضددددددددابطة التددددددددي در 

االعتياديدددددة، إلدددددى أن اسدددددتراتيجية خدددددرائط العقدددددل تعمدددددل علدددددى مسددددداعدة الطالدددددب علدددددى التفكيدددددر بطريقدددددة 

منطقيددددددة و تأمليددددددة، فعندددددددما يقددددددوم الطالددددددب بددددددإخراج جميددددددع األفكددددددار والحلددددددول والمعلومددددددات المتواجدددددددة 

طقيددددة فددددي دماغدددده إلددددى أر  الواقددددع المحسددددوس فددددي موضددددوع مددددا، فإندددده يقددددوم بهددددذا العمددددل بطريقددددة من

وبطريقددددة منظمددددة ممددددا يجعددددل األفكددددار أو الحلددددول التددددي يولدددددها تمتدددداز بأنهددددا فَعالددددة وبندددداَءة ومنظمددددة، 

فالطالددددب يكددددون هنددددا مشددددارك إيجددددابي وفَعددددال، بحيددددث تجعلدددده يقددددوم بتحويددددل جميددددع أفكدددداره ومعلوماتدددده 

مدددددن مددددن الددددددماغ إلددددى الواقدددددع البصدددددري المرئددددي وذلدددددك عندددددد اسددددتخدامه للخريطدددددة العقليدددددة التددددي تمكنددددده 

التفاعددددددل البصددددددري والخيددددددالي  فددددددي ذات الوقددددددت، علددددددى عكددددددس اسددددددتراتيجية التفكيددددددر بصددددددوٍت مرتفددددددع 

التدددددددي تكتفدددددددي فقدددددددط بالسدددددددماع ل فكدددددددار  والمعلومدددددددات والتفاعدددددددل معهدددددددا مدددددددن دون اسدددددددتخدام الجاندددددددب 

 البصري الَشيق.

اسددددددددتراتيجية خددددددددرائط العقددددددددل تسددددددددم  للطددددددددالب بتنميددددددددة تفكيددددددددرهم إلددددددددى  ذلددددددددك فددددددددإنإضددددددددافة إلددددددددى      

 وتشددددددددجعهم علددددددددىضددددددددل، فهددددددددي تجعددددددددل الطلبددددددددة يتعرفددددددددون علددددددددى أفكددددددددارهم ومهدددددددداراتهم وقدددددددددراتهم، األف
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علددددددى تقيدددددديم أفكددددددارهم  الطلبددددددة القدددددددرةتطويرهددددددا وتحسددددددينها نحددددددو األفضددددددل، ممددددددا يجعددددددل لددددددد  هددددددوالء 

والحكدددددم علدددددى مدددددد  صدددددالحيتها ودقتهدددددا، فهدددددي تجعدددددل مدددددن الطالدددددب انسدددددان متفاعدددددل وايجدددددابي يبتعدددددد 

 الطريقة التقليدية.عن الروتين والملل مقارنة ب

وقدددددد ُتعدددددز  هدددددذه النتيجدددددة كدددددذلك، إلدددددى أن اسدددددتراتيجية خدددددرائط العقدددددل تسدددددير وفدددددق خطددددددوات          

ُتشدددددددجع الطالدددددددب علدددددددى أن يكدددددددون منظمدددددددًا فدددددددي تفكيدددددددره، وتحليدددددددل األمدددددددور واألفكدددددددار بطريقدددددددة بنددددددداءة 

ل نفسدددده  ومتوازنددددة، ممددددا يجعددددل الطالددددب يقددددوم بإصدددددار الحكددددم علددددى الفكددددرة أو الحددددل. فمددددثال قددددد يسددددأ

هدددددل موقدددددع هدددددذه الفكدددددرة هندددددا صدددددحي   وهدددددل هدددددذا الحدددددل هدددددو الحدددددل المناسدددددب أم ال بدددددد مدددددن التفكيدددددر 

مجددددددددًا للوصددددددول لحددددددل أفضددددددل ، فهددددددذه االسددددددتراتيجية تجعلدددددده ُيقدددددديم تفكيددددددره وحلولدددددده، ويصدددددددر الحكددددددم 

علدددددى عكدددددس الطريقدددددة االعتياديدددددة التدددددي تقدددددوم علدددددى إصددددددار الحكدددددم  فَعالدددددة،عليهدددددا بطريقدددددة إيجابيدددددة 

 ل فكار أو الحلول بكلمة )صحي ط خاطئ( من غير تحليل لهذه األفكار أو الحلول. الفوري

كمددددددا تمتدددددداز هددددددذه االسددددددتراتيجية عددددددن اسددددددتراتيجية التفكيددددددر بصددددددوٍت مرتفددددددع بأنهددددددا تجعددددددل تفكيددددددر      

فهددددددي تدددددددعو الطالددددددب إلددددددى التفكيددددددر فددددددي أفكدددددداره بطريقددددددة جديدددددددة غيددددددر  ومتيمددددددزًا،الفدددددرد تفكيددددددرًا جديدددددددًا 

هدددددا تعمدددددل علدددددى اسدددددتخدام جميدددددع أجدددددزاء دماغددددده ممدددددا يجعدددددل تفكيدددددره جديددددددًا وأفكددددداره نيدددددرًة تقليديدددددة، ألن

ومتميدددددزة. فمدددددثاًل إذا قدددددام الطالدددددب بإعطددددداء فكدددددرة مدددددا حدددددول موضدددددوع معدددددين، فإنددددده يعمدددددل علدددددى السدددددير 

بعدددددة خطددددوات قبددددل إصدددددار الحكددددم علددددى هددددذه الفكددددرة بأنهددددا مناسددددبة أم ال، فيعمددددل أواًل علددددى أن يفكددددر 

هددددتم بوجهددددات النظددددر حولهددددا ويسددددتنتج خالصددددتها ويحكددددم علددددى مددددد  دقتهددددا وصددددحتها بهددددا ويحللهددددا وي

ومددددن ثددددم يتخددددذ القددددرار بشددددأنها، فهددددذه األمددددور تسدددداعد الطالددددب علددددى اإلرتقدددداء نحددددو األفضددددل، وهددددذا مددددا 

 مرتفع.يدعو إليه التفكير الناقد، وهذا ال يوجد في استراتيجية التفكير بصوٍت 
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د فدددددددرق بدددددددين متوسدددددددط درجدددددددات التفكيدددددددر الناقدددددددد لدددددددد  أفدددددددراد عددددددددم وجدددددددو  تعدددددددود نتيجدددددددةوقدددددددد          

مجموعددددددة التفكيددددددر بصددددددوت مرتفددددددع، وأقددددددرانهم مددددددن أفددددددراد مجموعددددددة الطريقددددددة االعتياديددددددة، إلددددددى تعددددددود 

الطلبددددة فددددي المجمددددوعتين علددددى التفكيددددر بصددددمت أكثددددر مددددن التفكيددددر بصددددوٍت مرتفددددع، وعدددددم تددددأثير تلددددك 

فددددددددي غيدددددددداب الفددددددددرق فددددددددي النتددددددددائج بددددددددين  االسددددددددتراتيجية كثيددددددددرًا فددددددددي طريقددددددددة تفكيددددددددرهم، ممددددددددا سدددددددداهم

 المجموعتين. 

(، ودراسددددة الوهدابدددددة 5111وتتفددددق هددددذه النتيجددددة مددددع نتيجددددة دراسددددة كددددل مددددن  دراسددددة أبوالغيدددددط )      

أشدددددددددارت نتائجهدددددددددا إلدددددددددى وجدددددددددود فدددددددددروق ذات داللدددددددددة  (، التدددددددددي5117(، ودراسدددددددددة محفدددددددددوظ )5111)

ة التجريبيدددددددة التدددددددي اسدددددددتخدمت إحصدددددددائية بدددددددين المجموعدددددددة التجريبيدددددددة والضدددددددابطة، لصدددددددال  المجموعددددددد

 فيها استراتيجية خرائط العقل.
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 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فإن الباحثة توصي با تي          

 الجغرافيدددددددا  بحدددددددثأكددددددددت نتدددددددائج الدراسدددددددة الحاليدددددددة علدددددددى تفدددددددوق الطالبدددددددات اللدددددددواتي درسدددددددن م

التفكيدددددر بصدددددوٍت مرتفدددددع( علدددددى طالبدددددات المجموعدددددة باسدددددتخدام اسدددددترتيجيتي )خدددددرائط العقدددددل و 

الضدددددددابطة اللدددددددواتي درسدددددددن المبحددددددددث نفسددددددده بالطريقدددددددة االعتياديددددددددة، فدددددددي تحصددددددديل طالبددددددددات 

الصددددددف السددددددابع األساسددددددي. لددددددذا، فددددددإن الباحثددددددة توصددددددي بتدددددددريب معلمددددددي مبحددددددث الجغرافيددددددا 

ومعلماتهدددددددا علدددددددى هددددددداتين االسدددددددتراتيجيتن، وذلدددددددك مدددددددن خدددددددالل عقدددددددد دورات تدريبيدددددددة تدددددددوهلهم 

 التدريس.خالل عملية  تطبيقهمال

    التفكيدددددر الناقدددددد  اختبددددداريأظهدددددرت نتدددددائج الدراسدددددة وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية علدددددى

والتحصددددديل، ُتعدددددز  السدددددتخدام اسدددددتراتيجيتي )خدددددرائط العقدددددل والتفكيدددددر بصدددددوٍت مرتفدددددع(، لدددددذا، 

فددددددإن الباحثددددددة توصددددددي بضددددددرورة اإلهتمددددددام بتضددددددمين دليددددددل المعلددددددم بدددددددروس توضدددددديحية عددددددن 

واإلكثددددددار مددددددن األنشددددددطة يددددددة اسددددددتخدام االسددددددتراتيجيتين السددددددابقتين فددددددي مبحددددددث الجغرافيددددددا، كيف

 تدريجي من المراحل األساسية إلى المراحل الثانوية.المثيرة للتفكير الناقد، وبشكٍل 

   هددددددداتين االسدددددددتراتيجيتين فدددددددي المنددددددداهج المدرسدددددددية بشدددددددكل عدددددددام،  الباحثدددددددة بتضدددددددمينتوصدددددددي

تفيد منهدددددددددا المعلمدددددددددون والمعلمدددددددددات أثنددددددددداء عمليدددددددددة ومدددددددددنهج الجغرافيدددددددددا بشدددددددددكل خددددددددداص، ليسددددددددد

 التدريس.
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  ،أظهدددددرت نتدددددائج الدراسدددددة وجدددددود فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية علدددددى التفكيدددددر الناقدددددد للطالبدددددات

توصددددددي بتضددددددمين المددددددنهج  فددددددإن الباحثددددددةُتعددددددز  السددددددتخدام اسددددددتراتيجية خددددددرائط العقددددددل، لددددددذا، 

د  الطلبدددددة فدددددي نهايدددددة كدددددل المدرسدددددي فدددددي مبحدددددث الجغرافيدددددا ألنشدددددطة تثيدددددر التفكيدددددر الناقدددددد لددددد

 وحدة.

  يتضدددددددمن كيفيدددددددة اسدددددددتخدام هددددددداتين  اإلجرائدددددددي،تزويدددددددد المددددددددارس باإلطدددددددار النظدددددددري واإلطدددددددار

 التعليمية.االستراتيجيتين في العملية 

   اإلبتعدددددداد عددددددن التدددددددريس بددددددالطرق االعتياديددددددة القديمددددددة ألنهددددددا تقلددددددل مددددددن اإلهتمددددددام بددددددالتفكير

التدريسدددددددية، واإلنتقدددددددال إلدددددددى اسدددددددتراتيجيتي  وألنهدددددددا تجعدددددددل الملدددددددل والدددددددروتين مصددددددداحب للمدددددددادة

ُجدددددل إهتمامهدددددا ينصدددددب علدددددى التفكيدددددر ولجعدددددل  مرتفدددددع( ألن)خدددددرائط العقدددددل والتفكيدددددر بصدددددوت 

يجابية.  المبحث الدراسي أيضًا أكثر نشاطًا وتفاعاًل وا 

  تدددددددوفير األدوات والمعددددددددات الالزمدددددددة التدددددددي تسددددددداعد المعلدددددددم والمعلمدددددددة مدددددددن اسدددددددتخدام هددددددداتين

 إيجابية في الحصة الدراسية. االستراتيجيتن بكل

  إجدددددراء دراسدددددات ميدانيدددددة مماثلدددددة للكشدددددف عدددددن أثدددددر اسدددددتخدام اسدددددتراتيجيتي التفكيدددددر بصدددددوت

، أو التحصددددديل والتفكيدددددر اإلبدددددداعي، وذلدددددك والدافعيدددددة علدددددى  التحصددددديلمرتفدددددع وخدددددرائط العقدددددل 

مدددددددن خدددددددالل تددددددددريس مبحدددددددث الجغرافيدددددددا، وباسدددددددتخدام مسدددددددتويات تعليميدددددددة أخدددددددر ، ومتغيدددددددرات 

 أخر .
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  والجدددددددنس  )العمدددددددر فدددددددي تجريدددددددب الدراسدددددددة نفسدددددددها علدددددددى طلبدددددددة آخدددددددرين مدددددددن فئدددددددات مختلفدددددددة

والتحصدددددديل الدراسددددددي( لرويددددددة مددددددا إذا كانددددددت هددددددذه االسددددددتراتيجيات سددددددتعطي نتددددددائج  والصددددددف

 مقاربة للنتائج الحالية أم ال.
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 المراجع

  المراجع في اللغة العربية. أواًل:

-تنميتاااه-مهاراتاااه-طبيعتاااه-تعريفاااهالتفكيااار مااان منظاااور ترباااوي: (. 5112إبدددراهيم، مجددددي) -  
     القاهرة  عالم الكتب.. أنماطه

أثااااار اساااااتخدام مااااااوراء المعرفاااااة فاااااي تنمياااااة مهاااااارات (."5105عددددداطف) بشدددددير، أسدددددماءأبدددددو  -  
حافظاااة التفكيااار التاااأملي فاااي منهااااج التكنولوجياااا لااادى طلباااة الصاااف التاساااع األساساااي بم

 األزهر، غزة، فلسطين. منشورة. جامعة"، رسالة ماجستير غير الوسطى

.عمدددددان  دار والتطبياااااق التفكيااااار: النظرياااااة تعلااااايم (.5113)ونوفدددددل، محمدددددد، جدددددادو، صدددددال أبدددددو  -
 المسيرة للنشر والتوزيع.

فعالياااااة برناااااامج مقتااااارح قاااااائم علاااااى اساااااتراتيجيات (."5111أبدددددو الغددددديط، إيمدددددان علدددددي محمدددددد) - 
لمعرفاااة فاااي تنمياااة مهاااارات األداء التدريساااي والتفكيااار الناقاااد واتخااااذ القااارار لااادى مااااوراء ا

دكتدددددوراه غيدددددر منشدددددورة. جامعدددددة  ". أطروحدددددةالطالباااااات المعلماااااات بكلياااااة اإلقتصااااااد المن لاااااي
 ، فلسطين.األزهر، غزة

(."فاعليددددة اسددددتخدام اسددددتراتيجيات مدددداوراء المعرفددددة فددددي 5105األحمدددددي، مددددريم بنددددت محمددددد عايددددد) - 
يدددددة بعددددد  مهدددددارات القدددددراءة اإلبداعيدددددة وأثدددددره علدددددى التفكيدددددر فدددددوق المعرفدددددي لدددددد  طالبدددددات تنم

 (.55)، التربويةالدولية لألبحاث  المجلة ".المرحلة المتوسطة

(." فاعليددددددة خددددددرائط العقددددددل فددددددي تدددددددريس العلددددددوم علددددددى 5105بددددددابطين، هددددددد  بنددددددت محمددددددد حسددددددين) -
ألول متوسددددددط بمدينددددددة مكدددددددة تنميددددددة التحصدددددديل والتفكيددددددر اإلبدددددددداعي لددددددد  تلميددددددذات الصدددددددف ا

 .079(،0)9مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية،المكرمة". 
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" فاعليااااة بعااااض اسااااتراتيجيات ماااااوراء المعرفااااة فااااي (.5100بدددددر الدددددين، نددددرمين محمددددد السدددديد) -  

. للتسددددجيل بدرجددددة تنميااااة التحصاااايل واالتجاااااة نحااااو الهندسااااة لتالميااااذ المرحلااااة االبتدائيااااة"

 جامعة قناة السويس، االسماعيلية، مصر. الماجستير،

. القدددددداهرة  دار الفكددددددر مصااااااطلحات التربيااااااة والتعلاااااايم معجاااااام (.0711زكددددددي) بدددددددوي، أحمددددددد -    

 التربوي.

أثااار اساااتراتيجية خااارائط العقااال المحوسااابة فاااي حااال  (."5109مصدددطفى ابدددراهيم) بكدددر، هدددديل -    

ء أنماااااط الااااتعلم لاااادى طلبااااة المشااااكالت الفري يائيااااة والتفكياااار اإلبااااداعي العلمااااي فااااي ضااااو 

 األردن. عمان،". أطروحة دكتوراه غير منشورة. الجامعة األردنية، المرحلة األساسية

(." أثدددددر اسدددددتراتيجية خدددددرائط العقدددددل فدددددي اكتسددددداب المفددددداهيم 5105بندددددي فدددددارس، محمدددددود جمعدددددة ) -   

ديندددددة التاريخيدددددة وتنميدددددة مهدددددارات التفكيدددددر اإلبدددددداعي لدددددد  طدددددالب المرحلدددددة المتوسدددددطة فدددددي الم

 .27(9)50 مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية،المنورة". 

(."اتجاهدددددددات حديثدددددددة فدددددددي اسدددددددتراتيجيات مدددددددا وراء المعرفدددددددة فدددددددي تعلددددددديم 5119بهددددددددلول، إبدددددددراهيم ) - 

 (.51، العدد)مجلة القراءة والمعرفةالقراءة ". 

 جرير. ريا   مكتبة.الأوالً  العقل (.5112مكتبة جرير) توني، ترجمة بوزان، -  

 .الريا   مكتبة جرير.     عقلك ( أ.استخدم5119مكتبة جرير) توني، ترجمة بوزان، -  
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.الريددددا   خاااارائط العقاااال فااااي العماااال ( ب.اسددددتخدام5119مكتبددددة جريددددر) تددددوني، ترجمددددةبددددوزان،  -  

 مكتبة جرير. 

 ريددددددا   مكتبددددددةال. القااااااراءة السااااااريعة ( أ.كتدددددداب5113مكتبددددددة جريددددددر) تددددددوني، ترجمددددددةبددددددوزان،   -  

 جرير.   

.الريدددددا   الكتااااااب األمثااااال لخااااارائط العقااااال .( ب5113مكتبدددددة جريدددددر) تدددددوني، ترجمدددددةبدددددوزان،  -   

 مكتبة جرير. 

(."مسددددتو  التفكيددددر مددددا وراء المعرفددددي لددددد  5100الدددددين) وعبيدددددات، عددددالءالناصددددر،  الجددددرال، عبددددد -

ردنياااااة فاااااي المجلاااااة األ عيندددددة مدددددن طلبدددددة جامعدددددة اليرمدددددوك فدددددي ضدددددوء بعددددد  المتغيدددددرات". 

 .095-092(،5)3،العلوم التربوية

.اإلمددددارات العربيدددددة وتطبيقاااااات التفكياااار: مفااااااهيم تعلااااايم (.0777) عبدددددد الددددرحمنجددددروان، فتحددددي  - 

 المتحدة، العين  دار الكتاب الجامعي.

والاااااتعلم بالااااادما  ذي  التااااادريس (.5117إبدددددراهيم، وعفاندددددة، عدددددزو اسدددددماعيل) الجدددددي ، يوسدددددف -  

 لثقافة..عمان  دار االجانبين

التفكيددددر مدددداوراء المعرفددددي لددددد  الطلبددددة. عمددددان  جريدددددة  (. تنميددددة5100حطدددداب، أمينددددة منصددددور ) - 

 الرأي.
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. نظرياااة واساااتراتيجيات تدريساااية الناقاااد: أساااسوالتفكيااار  اللغاااة (.5113الحدددالق، علدددي سدددامي) -

 عمان  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

فعاليدددددة كدددددل مدددددن اسدددددتراتيجية التفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع (." استقصددددداء 5105حمدددددود، أحدددددالم علدددددي) - 

واسدددددددتراتيجية عظدددددددم السدددددددمكة فدددددددي تنميدددددددة االسدددددددتدالل العلمدددددددي للطدددددددالب وتحصددددددديلهم للمعرفدددددددة 

 .925-920(،519)0 مجلة األستاذ،العلمية". 

فاعليااااااة برنااااااامج تاااااادريبي للتفكياااااار التصااااااويري فااااااي تنميااااااة (."5101الحناقطددددددة، نبيلددددددة علددددددي) - 

". أطروحددددة دكتددددوراه غيددددر الصااااف الثااااامن األساسااااي فااااي األردن الخاااارائط العقليااااة لطالبااااات

 ، األردن.األردنية، عمانمنشورة.الجامعة 

أثااااار اساااااتخدام اساااااتراتيجية الخااااارائط الذهنياااااة فاااااي (. "5100حدددددوراني، حندددددين سدددددمير صدددددال ) - 

تحصااااايل طلباااااة الصاااااف التاساااااع فاااااي ماااااادة العلاااااوم وفاااااي اتجاهااااااتهم نحاااااو العلاااااوم فاااااي 

منشددددورة. جامعددددة النجددددال  ماجسددددتير غيددددر ". رسددددالةنااااة قلقيليااااةالماااادارس الحكوميااااة فااااي مدي

 الوطنية، نابلس، فلسطين.

(." أثددددر التفكيددددر بصددددوت عدددداٍل والمتددددزامن مددددع عمليددددة اتخدددداذ القدددددرار 5105) خضددددر، عبدددددالكريم -   

مجلاااااة جامعاااااة النجااااااح فدددددي أداء ودافعيدددددة المشددددداركين عندددددد العمدددددل علدددددى مهدددددام متفاعلدددددة". 

 (.                                                                                                         1)53ة(.العلوم اإلنساني)لألبحاث 

(. 0.ط)تنميااااة التفكياااار االبتكاااااري والناقااااد: دراسااااة تجريبيااااة(. 5112الخضددددراء، فاديددددة عددددادل) -   

   ديبونو للطباعة والنشر.عمان
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أثااااار اساااااتراتيجية مااااااوراء المعرفاااااة فاااااي تااااادريس (."5113ي)خطددددداب، أحمدددددد علدددددي إبدددددراهيم علددددد -

الرياضاااايات علااااى التحصاااايل وتنميااااة التفكياااار اإلبااااداعي لاااادى تالميااااذ الحقااااة الثانيااااة ماااان 

 . رسالة ماجستير منشورة.جامعة الفيوم، مصر.التعليم األساسي"

 الخوالددددددددددددة، خالدددددددددددد عبدددددددددددداهلل أحمدددددددددددد، والربابعدددددددددددة، جعفدددددددددددر كامدددددددددددل، والسدددددددددددليم، بشدددددددددددار عبدددددددددددداهلل -  

(."درجدددددة اكتسددددداب المرحلدددددة الثانويدددددة فدددددس محافظدددددة جدددددر  لمهدددددارات التفكيدددددر مدددددا وراء 5105)

الدولياااااة  المجلاااااة األكددددداديمي والتحصددددديل".المعرفدددددي وعالقتهدددددا بمتغيدددددر الجدددددنس والتخصدددددص 

 .13-53(،5)0.التربوية المتخصصة

ل (."فاعليدددددددة اسدددددددتعمال الخدددددددرائط الذهنيدددددددة فدددددددي تحصدددددددي5105الددددددددليمي، مدددددددروة ياسدددددددين أحمدددددددد)  -   

 .5(، 91)، دياليمجلة طالبات الصف الخامس األدبي في مادة التاريخ". 

(." فاعليدددددددة اسدددددددتخدام برندددددددامج الشدددددددرائ  المحوسدددددددبة وجهددددددداز 5100الديرشدددددددوي، عبدددددددد المهددددددديمن) -   

عدددددار  البياندددددات فدددددي تددددددريس مدددددادة الجغرافيدددددا دراسدددددة شدددددبه تجريبيدددددة علدددددى طالبدددددات الصدددددف 

 (.0)53ة دمشق،مجلد جامع العاشر في محافظة ريف دمشق".

وأنماطاااااااه: التفكيااااااار  التفكيااااااار (.5102، سدددددددهى إبدددددددراهيم)وعبددددددددالكريمرزوقددددددددي، رعدددددددد مهددددددددي،  -  

عمدددان  دار المسددديرة للنشدددر  التفكيااار المنطقاااي.-التفكيااار الناقاااد -التاااأملي التفكيااار-العلماااي

 والتوزيع والطباعة.

  (. الكويدددددددت5. ط)الذهنياااااااة خطاااااااوة خطاااااااوة الخريطاااااااة (.5105الرفدددددددداعي، نجيدددددددب عبدددددددداهلل ) -   

 مطابع الخط.
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 .متوفر على الرابط ا تي الناقد التفكير (.5117الزغبي، ريا ) -

 http://www.moe.gov.jo/school/hamza/tfkiphath.htm#ftn1 

جيات التددددددريس وفدددددق الدددددتعلم التعددددداوني  اسدددددتراتيجية (."مدددددن اسدددددتراتي5105الزهراندددددي، ليلدددددى مسدددددفر) -  

 . متوفر على الرابط ا تي الدراسات اإلجتماعية منتدى ".التفكير بصوٍت مرتفع

  topic-studies74.ahlamontada.com/t1664-http://social 

(."أثددددددددر اسددددددددتخدام اسددددددددتراتيجيات مدددددددداوراء المعرفددددددددة فددددددددي تحصدددددددديل 5101فتددددددددال) زيدددددددددان، أمددددددددل -    

التربيااااة  مجلااااة ".طالبددددات الصددددف الرابددددع العددددام فددددي مددددادة األحيدددداء فددددي مركددددز محافظددددة نينددددو 

 (.5)، العدد03.المجلد والعلم

. تاااااادريس مهااااااارات التفكيرمااااااع مئااااااات األمثلااااااة التطبيقيااااااة(. 5109سددددددعادة، جددددددودت أحمددددددد) -   

 وق للنشر والتوزيع.عمان  دار الشر 

 .عمدددددان األرضااااايةمهاااااارات الخااااارائط ونمااااااذج الكااااارة  تااااادريس (.5110سدددددعادة، جدددددودت أحمدددددد) -  

 دار الشروق للنشر والتوزيع.

.عمددددددان  دار المسددددددديرة للطباعدددددددة التفكيااااااار والاااااااتعلم (. مهاااااااارات5102سددددددعادة، جدددددددودت أحمددددددد) -   

 والنشر والتوزيع.

http://www.moe.gov.jo/school/hamza/tfkiphath.htm#ftn1
http://social-studies74.ahlamontada.com/t1664-topic
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(." فاعليددددددددة 5100عدددددددداوي، ختددددددددام عدددددددددنان عبدالسددددددددادة)السددددددددوداني، عبدددددددددالكريم عبدالصددددددددمد، والكر  -  

التددددددددريس بدددددددالخرائط الذهنيدددددددة فدددددددي تنميدددددددة التفكيدددددددر اإلبدددددددداعي لدددددددد  طالبدددددددات الصدددددددف األول 

 (.13)(، 9-5)01مجلة القادسية في ا داب والعلوم التربوية،المتوسط". 

 المصرية..القاهرة  مكتبة اإلنجلو النفس المعرفي المعاصر علم (.0775الشرقداوي، أنور) - 

تضاااامين برنااااامج الكااااورت لتعلاااايم (. 5101محمددددود، و قددددارة، سددددليم محمددددد) الصددددافي، عبدددددالحكيم - 

 الثقافة. (. عمان  دار0.ط)التفكير في المناهج الدراسية

 عالم اإلبداع. -

website-test-brained-left-brained-world.com/righthttp://www.ibda3ط 

 .القاهرة، دارالفكر العربي. التدريس والتعلم استراتيجيات (.0777)عبدالحميد، جابر - 

األكاديميااااااااة الذهنيددددددددة اإللكترونيددددددددة التعليميددددددددة. (. الخددددددددرائط5105عبددددددددد الددددددددرزاق، السددددددددعيد السددددددددعيد) -

 .09359.العربية للتعليم اإللكتروني والتدريب

.الكويددددددت  مكتبددددددة الفددددددالل والمنهاااااااج المدرسااااااي التفكياااااار (.5115) وعفانددددددة، عددددددزو ولدددددديم،عبيددددددد،  -

 للنشر والتوزيع.

  (. عمدددددان5.ط)والاااااتعلم والتفكيااااار الااااادما  (.5112) السدددددميد، سدددددهيلةعبيددددددات، ذوقدددددان، وأبدددددو  -  

 ديبونو للطباعة والنشر.

http://www.ibda3world.com/right-brained-left-brained-test-website/
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التااااادريس فاااااي القااااارن الحاااااادي  ياتاساااااتراتيج (.5113عبيددددددات، ذوقدددددان، وأبوالسدددددميد، سدددددهيلة ) -

 دار الفكر للنشر والتوزيع. عمان . والعشرين دليل المعلم والمشرف التربوي

تنمياااااة مهاااااارات (. 5109ذيدددداب، وبشدددددارة، موفددددق) والجدددددرال، عبدالناصدددددرالعتددددوم، عددددددنان يوسددددف،  -

 .عمان  دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع.التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية

، عبدالناصددددر ذيدددداب، وأبددددوغزال، معاويددددة وجددددراليوسددددف، وعالونددددة، شددددفيق فددددالل،  العتددددوم، عدددددنان -

 .عمان  دار المسيرة.النفس التربوي النظرية والتطبيق علم (.5112محمود )

.عمددددان  دار المسدددديرة الاااانفس المعرفااااي النظريااااة والتطبيااااق علاااام (.5105يوسددددف) العتددددوم، عدددددنان -

 للنشر والتوزيع.

.عمددددان  دار اسااااتراتيجيات ماااااوراء المعرفااااة فااااي فهاااام المقااااروء(. 5117محسددددن علددددي)عطيددددة،  - 

 .والتوزيعالمناهج للنشر 

(. 5.ط)تنميااااااة التفكياااااار الناقااااااد ماااااان خااااااالل برنااااااامج الكااااااورت(. 5101العظمددددددة، رنددددددد تيسددددددير) -

 عمان  دار ديبونو.

وت مرتفدددددع فدددددي (." فاعليدددددة إسدددددتراتيجية التفكيدددددر بصددددد5100العمدددددودي، هالدددددة سدددددعيد أحمدددددد باقدددددادر) - 

تنميددددة التفكيددددر االسددددتداللي والتحصدددديل فددددي مددددادة العلددددوم واالتجدددداه نحددددو العمددددل التعدددداوني لددددد  

مجلاااااة دراساااااات فاااااي المنااااااهج تلميدددددذات المرحلدددددة المتوسدددددطة بالمملكدددددة العربيدددددة السدددددعودية". 

 .022(، 0)5، واإلشراف التربوي
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عرفاااة فاااي تنمياااة المفااااهيم أثااار توظياااف اساااتراتيجيات مااااوراء الم(."5111قشدددطة، أحمدددد عدددودة) - 

 ". رسدددالةالعلمياااة والمهاااارات الحياتياااة باااالعلوم لااادى طلباااة الصاااف الخاااامس األساساااي بغااا ة

 ، غزة، فلسطين.الجامعة اإلسالميةماجستير، 

  دار الفكددددر للنشددددر (. عمددددان5. ط)التفكياااار للمرحلااااة األساسااااية تعلاااايم (.5119قطدددددامي، نايفددددة ) -

 والتوزيع.

  دار (. عمددددددان0.ط )حاااااال المشااااااكالت(. 5111وأبوريددددددا ، حسددددددين)قطدددددديط، غسددددددان يوسددددددف،  -  

 وائل للنشر والتوزيع.

فعاليااااااة إسااااااتراتيجيات ماااااااوراء المعرفااااااة فااااااي تنميااااااة (."5117محفددددددوظ، ثريددددددا محمددددددود ابددددددراهيم) -

التحصاااايل والتفكياااار الناقااااد لاااادى تلميااااذات المرحلااااة المتوسااااطة ذوات مسااااتويات التحصاااايل 

المكرمدددددددة،  القدددددددر ، مكدددددددةأم  دكتدددددددوراه، جامعدددددددة ". أطروحدددددددةالمختلفاااااااة بمحافظاااااااة الطاااااااائف

 العربية السعودية. المملكة

باااااال حااااادود رؤى تربوياااااة معاصااااارة فاااااي تعلااااايم التفكيااااار  تفكيااااار (.5119) محمدددددود، صدددددالل  - 

 الكتب. القاهرة  علم. وتعلمه

(. 9.ط)التااااااادريس العاماااااااة طرائاااااااق (.5105مرعدددددددي، توفيدددددددق أحمدددددددد، الحيلدددددددة، محمدددددددد محمدددددددود) -

 ة.  دار المسير عمان
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أثاااااار اسااااااتخدام اسااااااتراتيجيات ماااااااوراء (."5109المطيددددددري، فاطمددددددة بنددددددت متعددددددب بنددددددت فلددددددي ) -  

المعرفاااة فاااي تنمياااة الفهااام القرائاااي باللغاااة اإلنجلي ياااة لااادى طالباااات الصاااف الثااااني ثاااانوي 

 المكرمدددددة، المملكدددددة القدددددر ، مكدددددةجامعدددددة أم  منشدددددورة.ماجسدددددتير غيدددددر  . رسدددددالة"بمديناااااة جااااادة

 .العربية السعودية

"فاعلياااااة اساااااتخدام الخااااارائط الذهنياااااة علاااااى تحصااااايل (. 5117وقددددداد، هدددددديل أحمدددددد ابدددددراهيم) -    

بعااااض موضااااوعات مقاااارر األحياااااء لطالبااااات الصااااف األول ثااااانوي الكبياااارات بمدينااااة مكااااة 

المكرمددددددة، المملكددددددة العربيددددددة  القددددددر ، مكددددددةأم  منشددددددورة، جامعددددددة. رسددددددالة ماجسددددددتير المكرمااااااة"

 السعودية.

أثااار اساااتخدام اساااتراتيجيات فاااوق المعرفياااة علاااى (."5111اهلل علدددي)الوهابدددة، جميلدددة بندددت عبدددد -  

". تنميااااة التفكياااار الناقااااد والتحصاااايل فااااي مااااادة العلااااوم لاااادى طالبااااات المرحلااااة المتوسااااطة

 z.خالد، السعوديةجامعة الملك  ماجستيرمنشورة. رسالة
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(1الملحق)  

 الخطة التدريسية وفق

مرتفع  استراتيجية التفكير بصوت    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 األستاذ طالدكتور ....................................المحترم.                          

 وبعد   اهلل وبركاته ،،،،،السالم عليكم ورحمة  

اسدددددتراتيجيتي التفكيدددددر بصدددددوٍت مرتفدددددع  اسدددددتخدام“إلدددددى تقدددددوم الباحثدددددة بدددددإجراء دراسدددددة تهددددددف           

ئط العقدددددل فدددددي تددددددريس الجغرافيدددددا لطالبدددددات الصدددددف السدددددابع األساسدددددي، وأثرهمدددددا فدددددي التحصددددديل وخدددددرا

-وذلدددددددك كإحدددددددد  متطلبدددددددات الحصدددددددول علدددددددى درجدددددددة الماجسدددددددتير فدددددددي التربيدددددددة  ،“والتفكيدددددددر الناقدددددددد 

  األوسط.المناهج وطرق التدريس من جامعة الشرق  تخصص

الفضائية( من الوحدة األولى صور الجوية و الخرائط وال )مساقطوتتناول هذه الدراسة موضوعي          

العاصمة م في  5109ط5102الفصل األول( للصف السابع األساسي للعام )الجغرافيا  بحثفي م

 عَمان. األردنية

نأمله فيكم من  التربوي، وماونظرًا لما عُرف عنكم من قدرتكم وخبرتكم في التحكيم في الميدان        

  ا تي كم تعاون، فإنني أضع بين أيدي

   الخددددددددرائط والصددددددددور الجويددددددددة  مسدددددددداقط)درسددددددددي نمددددددددوذج الخطددددددددة التدريسددددددددة للوحدددددددددة األولددددددددى

 والفضائية(، باستخدام استراتيجية )خرائط العقل(.
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 ولددددددددى  درسددددددددي مسدددددددداقط الخددددددددرائط والصددددددددور الجويددددددددة األ نمددددددددوذج الخطددددددددة التدريسددددددددية للوحدددددددددة

 بصوٍت مرتفع(. )التفكيروالفضائية(، باستخدام استراتيجية 

 

وكتابدددددددة مالحظددددددداتكم  سدددددددابرة،قدددددددراءة خطدددددددط التحضدددددددير قددددددراءة  حضددددددرتكم،وكلددددددي أمدددددددل مدددددددن      

ممددددا يسددددهم بددددال شددددك فددددي تحقيددددق األهددددداف  وموضددددوعية،حددددول الخطددددط التدريسددددية المددددذكورة بدقدددده 

شددددداكرًة لكدددددم تعددددداونكم لمدددددا فيددددده مدددددن خيدددددر البحدددددث التربدددددوي وتطدددددويره  للدراسدددددة.التربويدددددة المنشدددددودة 

  األفضل.نحو 

 

 

 

 

 

 الباحثة                                                                                

 محمد طقم  هبه                                                                               

                                                                                2013 
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 * تعريف استراتيجية التفكير بصوت مرتفع:

تعدددددد إسدددددتراتيجية التفكيدددددر بصدددددوت مرتفدددددع مدددددن بدددددين عددددددة اسدددددتراتيجيات التفكيدددددر مددددداوراء المعرفدددددي،     

إذ تشدددددد علددددى أن يقددددوم الفددددرد بإظهددددار كددددل مددددا يفكددددر بدددده فددددي أثندددداء معالجتدددده لقضددددية مددددن القضددددايا أو 

فددددي  أفكددددارهم وتحسددددينهاة الطلبددددة فددددي تنظدددديم موضددددوع معددددين. وتعمددددل هددددذه اإلسددددتراتيجية علددددى مسدددداعد

أثنددددداء التفكيدددددر بقضدددددية معيندددددة أوعندددددد التصددددددي لحدددددل مشدددددكالت محدددددددة يواجهونهدددددا، وتسددددداعد الطلبدددددة 

واسدددددتغالل مددددددا لدددددديهم مددددددن مقددددددرات ومهددددددارات  بهدددددا،أيضدددددًاعلى معرفدددددة عمليددددددات التفكيرالتدددددي يقومددددددون 

 .(5102بطريقة أكثر فاعلية )سعادة ،

 لهدددددا، والتدددددديعبددددددارة عدددددن اإلجددددددراءات التدريسدددددية المخطددددددط  بأنهدددددا (Branch,2000)وعرفهدددددا بددددددران   

وتسدددددم  للمشددددداركة اإليجابيدددددة للمتعلمدددددين والكشدددددف عدددددن األفكارالحقيقيدددددة  الدراسدددددي،تنفدددددذ داخدددددل الفصدددددل 

 توالد األفكار وتبادل المعلومات.التي تدور في أذهانهم، مما ينتج عنه 

 ية التفكير بصوت مرتفع:األهداف العامة للخطة التدريسية وفق استراتيج

 وتتمثل هذه األهداف في ا تي 

وسدددديلة جيدددددة ُتسددددتخدم لمعرفددددة مددددا يفكددددر بدددده الطلبددددة مددددن أجددددل التعددددرف  مرتفددددع ُيعدددددالتفكيددددر بصددددوت  -

 إلى نقاط القوة والضعف التي توجد لديهم.

 التعددددرف إلددددى اسددددتراتيجيات تدددددريس جديدددددة تعتمددددد علددددى التفكيددددر والسددددرعة وهددددي " التفكيددددر بصددددوت -

 مرتفع" بحيث يمكن استخدامها بمقرر الجغرافيا خاصًة وباقي المقررات عامًة.
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زيددددددادة كفدددددداءة الددددددتعلم لددددددد  الطلبددددددة عندددددددد اسددددددتخدام التفكيددددددر بصددددددوت مرتفددددددع إذ يمكددددددن للمعلدددددددم أن  -

 ودعددددم جوانددددبيتعددددرف إلددددى الطريقددددة واألسددددلوب الددددذي يفكددددر بدددده الطالددددب ويقددددوم بتنميددددة هددددذا األسددددلوب 

 ضعف.الالقوة تصويب جوانب 

بحيدددددددث يسدددددددتخدم الطالدددددددب المعرفدددددددة اسدددددددتخدامًا ذا  المعرفدددددددة،زيدددددددادة مسدددددددتو  اإلسدددددددتيعاب وتعميدددددددق  -

 معنى.

 تنمية مقدرة الطلبة على التفكير والتوجيه الذاتي. -

 الطلبة. النسيان عندالتقليل من ظاهرة  -

 * خطوات التفكير بصوت مرتفع:

إلسدددددددددتراتيجية التفكيدددددددددر بصدددددددددوت  إلدددددددددى الخطدددددددددوات الالزمدددددددددة (Hartman,2001)أشدددددددددار هارتمدددددددددان  

 مرتفع، وهي 

مدددددددا ُيفكدددددددر بدددددده الطالدددددددب وجميدددددددع تخيالتدددددده إلدددددددى كدددددددالم مفهددددددوم بحيدددددددث يسدددددددمعه ا خدددددددرون  تحويددددددل-0

 ويسمعه هو.

أثندددددداء تفكيرالطالددددددب، وبكددددددل خطددددددوة يقددددددوم بهددددددا فددددددي دماغدددددده لمعالجددددددة  مرتفددددددع فدددددديبصددددددوت  الددددددتكلم-5

 مشكلة ما أو قيامه بمهمة معينة.
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يدددددور فددددي داخددددل الطالددددب مددددن عمليددددات تفكيددددر قبددددل أن يبدددددأ  كددددل مددددال بصددددوٍت مرتفددددع حددددو  الددددتكلم-5

 ، كدددددذا أفعلددددده  ولمددددداذا أفعلدددددهبالمعالجدددددة، كدددددأن يقدددددول" مددددداذا أريدددددد أن أفعدددددل ، ومتدددددى أفعلددددده ، وكيدددددف 

 كذا من  أفضل

بصدددددددوٍت مرتفدددددددع بكدددددددل األفكدددددددار التدددددددي تخطدددددددر فدددددددي بدددددددال الطالدددددددب وأن ُيفكدددددددر بالمهمدددددددة أو  الدددددددتكلم-9

 يتصد  لحل مشكلة ما.

  من بصوٍت مرتفع بكل ما قام به  تكلمال-2

 قبل البدء بمعالجة المهمة. تفكير-أ

 التفكير الذي قام به في أثناء معالجة المشكلة أو القضية. بكل-ب

بصدددددوٍت مرتفدددددع بكددددل مدددددا ُيفكدددددر بدددده بعدددددد معالجتددددده للقضددددية أو المشدددددكلة، علدددددى أن يتضدددددمن  الددددتكلم-ج

 لخطوة أو اإلجراءالمطلوب.كالمه عن خططه لما فعل وماسيفعل ومتى سيقوم با
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 التحضير لتدريس مادة الجغرافيا باستخدام 

 استراتيجية التفكير بصوت مرتفع

 الدرس األول

 ، وأسسه.مفهومه، وأغراضهعنوان الدرس مساقط الخرائط  

 اللقاء األول

  الصف والشعبة.............                                    .المدرسة  ....................

 التاريخ      ط   ط   .                                                            اليوم   

 أواًل: األهداف التعليمية:

 أن المطلوبة، ستكون الطالبة قادرًة على  والقيام باألنشطة هذا اللقاءبعد االنتهاء من 

 الخريطة. ُتَعرف مفهوم مسقط - 

 ُتعدد أسس إختيار مسقط الخريطة. - 

 ٌتعدد األغرا  التي تحققها الخرائط. -

 تذكر جميع أنواع المساقط. -
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 ُتعلل عدم وجود مسقط واحد يناسب المسافات واألشكال. -

 تُفسر استخدام طريقة اإلسقاط في رسم الخرائط. -

 تطرل مثااًل على كل نوع من أنواع المساقط. -

 أهمية استخدام طريقة اإلسقاط. تُثبت -

 ُتطبق استراتيجية التفكير بصوت مرتفع على موضوع مساقط الخرائط. -

 ثانيًا: الوسائل التعليمية:

 سيتم استخدام مجموعة من الوسائل التعليمية في هذا الدرس تتمثل با تي 

 الكتاب المدرسي. -

 .Data showجهاز العر  التقديمي اإللكتروني  -

 ط طبيعية.خرائ -

 خرائط عن المساقط. -

 السبورة. -

 أوراق وأقالم. -
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 ثالثًا: التمهيد للدرس:

تبدددددأ المعلمددددة بإعطدددداء فكددددرة تمهيديددددة عددددن اسددددتراتيجية التفكيددددر بصددددوت مرتفددددع، وذلددددك عددددن طريددددق  -

قيامهدددددا بتوضدددددي  أن بعددددد  الطالبدددددات قدددددد يفهمدددددن المعرفدددددة التدددددي يتلقينهدددددا بشدددددكل خددددداطئ، و بالتدددددالي 

لمعرفددددة بددددالخبرة السددددابقة التددددي توجددددد لددددديهن بشددددكل غيددددر مالئددددم، وفددددي بعدددد  األحيددددان يددددربطن هددددذه ا

يتلقدددددين المعرفدددددة ويفهمنهدددددا بطريقدددددة صدددددحيحة ولكدددددن ال يسدددددتطعن اسدددددتخدامها والتعبيدددددر عنهدددددا بطريقدددددة 

مالئمدددددة وبالتدددددالي البدددددد مدددددن تعزيدددددز جواندددددب القدددددوة وتالفدددددي جواندددددب الضدددددعف لكدددددي يسدددددتخدمن المعرفدددددة 

 حي .صبطريقة مناسبة وبشكل 

قدددددددداموا بددددددددإقترال  والتربيددددددددة قدددددددددوهنددددددددا تقددددددددوم المعلمددددددددة بالتوضددددددددي  للطالبددددددددات أن علمدددددددداء الددددددددنفس   - 

اسددددددتراتيجيات لتالفددددددي هددددددذه الظددددددواهر، بحيددددددث تتناسددددددب هددددددذه االسددددددتراتيجيات مددددددع المقددددددررات الدراسددددددية 

االسددددددتراتيجيات هددددددذه  مددددددن بددددددينأن  وتددددددذكر لهددددددنبشددددددكل عددددددام ومددددددع مقددددددرر الجغرافيددددددا بشددددددكل خدددددداص، 

 التفكير بصوت مرتفع. استراتيجية

 رابعًا: عرض الدرس:

تطددددددرل المعلمددددددة للطالبددددددات فكددددددرة عددددددن اسددددددتراتيجية التفكيددددددر بصددددددوت مرتفددددددع، وتوضدددددد  لهددددددن أنهددددددا  -

ويسدددددتطيع تسددددداعد المدددددتعلم علدددددى فهدددددم أفكددددداره بشدددددكل أفضدددددل ومعرفدددددة جواندددددب الضدددددعف والقدددددوة لديددددده، 

ذلددددك فددددإن هددددذه االسددددتراتجية  فضدددداًل عددددن إلددددى مناسددددبة.مددددا يتعلمدددده مددددع الخبددددرات السددددابقة بطريقددددة  ربددددط

 تسم  للمعلم وللمتعلمين بالتعرف إلى أفكار المتعلم عند استخدامها.
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ذلددددددك باسددددددتخدام اسددددددتراتيجية التفكيددددددر  ا تيددددددة ويددددددتمتتندددددداق  المعلمددددددة مددددددع الطالبددددددات فددددددي األسددددددئلة  -

 بصوت مرتفع  

 مستوية * هل يمكن تمثيل سط  األر  الكروي على سط  خريطة  

 كنًا، كيف سيتم ذلك * لوكان ذلك مم

 * وهل يتم استخدام شيء معين لتطبيقه  

* تطلدددددب المعلمدددددة مدددددن إحدددددد  الطالبدددددات أن تخدددددرج للسدددددبورة لكدددددي ُتمثدددددل كيفيدددددة رسدددددم سدددددط  األر  

 الكروي على الخريطة.

الددددددرس، دارت بدددددين المعلمدددددة والطالبدددددات، يتوصدددددلن الطالبدددددات إلدددددى موضدددددوع  المناقشدددددة التددددديوبعدددددد  -

 داهن أن تقوم بتدوينه على السبورة.من إح وتطلب المعلمة

الطالبددددددات بمسدددددداعدة المعلمددددددة لعددددددر  عدددددددة أشددددددكال لمسدددددداقط الخددددددرائط علددددددى جهدددددداز  تقددددددوم إحددددددد  -

 .Data Showالعر  التقديمي اإللكتروني 

بحيددددث تخصددددص لكددددل طالبتددددان دور معددددين  دقيددددق، طالبددددة بشددددكلتُددددوزع المعلمددددة األدوار علددددى كددددل  -

الثانيددددة دور المسددددتمعة، وبعددددد ذلددددك تطلددددب مددددنهن  وتأخددددذ الطالبددددةرة فتأخددددذ الطالبددددة األولددددى دور المفكدددد

أن يدددددتمَعن باألشدددددكال المعروضدددددة علدددددى جهددددداز العدددددر  التقدددددديمي، وتطلدددددب مدددددن الطالبدددددة المفكدددددرة أن 

بينمددددددا الطلبددددددة المسددددددتمعة فتقددددددوم  مرتفددددددع،بصددددددوت  والتحدددددددث عنددددددهتفكددددددر بالشددددددكل المعددددددرو  أمامهددددددا 

 تقوله، وبعد ذلك يتبادلن األدوار. لالستماع إلى الطالبة المفكرة وتحليل ما
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بددددداقي الطالبدددددات بعمدددددل مناقشدددددة حددددول مدددددادار بدددددين الطالبدددددة المفكدددددرة  ذلدددددك مددددن المعلمدددددة بعددددددتطلددددب  -

والطالبددددددة المسددددددتمعة، بحيددددددث يطددددددرحن مالحظدددددداتهن علددددددى كددددددل مددددددادار واإلشددددددارة إلددددددى األخطدددددداء التددددددي 

 إرتكبنها أثناء القيام بالدور.

اسددددددددتراتيجية التفكيددددددددر بصددددددددوت مرتفددددددددع لكددددددددي يددددددددتعلمن  خدامطالباتهددددددددا باسددددددددتتطلددددددددب المعلمددددددددة مددددددددن  -

معالجدددددة معلومددددداتهن والتعدددددرف إلدددددى أسددددداليب تفكيربعضدددددهن بعضدددددًا، بحيدددددث تتحددددداور كدددددل طالبتدددددان مدددددع 

بعضدددددهما بعضدددددًا فتأخدددددذ إحدددددداهن دور المفكدددددرة والثانيدددددة دور المسدددددتمعة، ويكدددددون التحددددداور بينهمدددددا عدددددن 

 طريق طرل األسئلة ا تية على بعضهما بعضًا 

ذا كان له فما هو  اإلسقاط ا تعريف * م  وهل له مفهوم معين  وا 

 *هل يوجد سبب يدعو الستخدام طريقة اإلسقاط لرسم الخرائط 

 أنواع المساقط  عند تصنيف* ما األساس التي تم اإلعتماد عليه 

* هددددددل تحقددددددق طريقددددددة اإلسددددددقاط غرضددددددًا معينددددددًا  إذا كانددددددت تحقددددددق فماألهددددددداف التددددددي تحققهددددددا هددددددذه 

 المساقط 

* تكليددددددف الطالبددددددات برسددددددم إحددددددد  المسدددددداقط المعروضددددددة أمددددددامهن علددددددى جهدددددداز العددددددر  التقددددددديمي 

 على دفتر الجغرافيا مع تسمية هذا هذا المسقط.

طريددددددق  خطددددددأ، فعددددددنتددددددوجيههن إذا إرتكددددددبن أي  وأجددددددوبتهن مددددددعتسددددددتمع المعلمددددددة لتحدددددداور طالباتهددددددا  -

 واعه وأغراضه.والتعرف إلى أن اإلسقاط،مفهوم  تستنتج الطالباتهذا الحوار 
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 ( على السبوة 9تقوم المعلمة بكتابة النشاط ا تي كما في الشكل ) -

 من أنواع مساقط الخرائط ...........و..........و...............

 تقوم برسمه على السبورة وعرضه على مخطط هيكلي يوضحه  -

 

 أنواع مساقط الخرائط

 

 المسقط اإلتجاهي           المسقط االسطواني   المسقط المخروطي                     

 ( أنواع مساقط الخرئط 9شكل )

 تطلب من الطالبات أن يذكرن مثااًل على كل مسقط. -

بعددددد ذلددددك تطلدددددب المعلمددددة مددددن الطالبدددددات أن يددددوجهن بعدددد  األسدددددئلة ألنفسددددهن " التسدددداول الدددددذاتي"  -

 اباتهن على األوراق وكتابة إج مرتفع،استراتيجية التفكير بصوت  وذلك بتطبيق

 * ما أهمية طريقة إسقاط الخرائط 

 * ما فائدة فكرة إسقاط الخرائط 

 * ما تعريف كل نوع من أنواع المساقط 

 * هل يوجد أنواع أخر  لمساقط الخرائط 
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* إخددددددراج إحددددددد  الطالبددددددات لرسددددددم نددددددوع مددددددن أنددددددواع المسدددددداقط علددددددى السددددددبورة، بحيددددددث يددددددتم ذلددددددك مددددددع 

 مرتفع.كير بصوٍت استخدام استراتيجية التف

تقددددددوم المعلمددددددة بالطلددددددب مددددددنهن أن يقمددددددن برسددددددم شددددددكل توضدددددديحي " مخطددددددط هيكلددددددي" ُيعبددددددر عددددددن  -

 الحصة.مد  فهمهن لما تعلمنه من هذه 

 خامسًا: التقويم:

أداة التقااااويم األولااااى :تقااااوم المعلمااااة بطاااارح أساااائلة علااااى الطالبااااات والطلااااب ماااانهن أن يجاااابن  

 عليها بصوت مرتفع، منها:

 هوم اإلسقاط عرفي مف  -

 فسري استخدام طريقة اإلسقاط  -

 أثبتي مد  أهمية استخدام مساقط الخرائط  -

مخطددددددط هيكلددددددي ُيعبددددددرعن أسددددددس وأغددددددرا  مسدددددداقط الخددددددرائط علددددددى الدددددددفتر الخدددددداص  ارسددددددمي أي -

 مرتفع.بالجغرافيا، بحيث يتم ذلك مع استخدام استراتيجية التفكير بصوٍت 

 الطالب:أداة التقويم الثانية: ملف أعمال 

 تخصص المعلمة لكل طالبة ملف خاصًا بها يتضمن أعمال الطالبة في مادة الجغرافيا.  
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 أداة التقويم الثالثة )السجل القصصي(:

تقدددددوم المعلمدددددة بعمددددددل سدددددجل لكددددددل طالبدددددة يقددددددرر فيددددده إنجددددددازات الطالبدددددة التحصدددددديلية والتفددددداعالت مددددددع 

 الزميالت.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لتحضير لتدريس مادة الجغرافيا باستخدام ا

 استراتيجية التفكير بصوت مرتفع

 الدرس األول

 عنوان الدرس مساقط الخرائط  أنواعه.

 اللقاء الثاني

 الصف والشعبة.............                               .المدرسة  ....................

 التاريخ      ط   ط   .                                 اليوم                              

 أواًل: األهداف التعليمية:

 أن المطلوبة، ستكون الطالبة قادرًة على  والقيام باألنشطة هذا اللقاءبعد االنتهاء من 

 ُتَعرف مفهوم المسقط المخروطي. -

 ُتعَرف مفهوم المسقط األسطواني. -

 كل نوع من أنواع مساقط الخرائط. ُتحدد شكل الورقة الملتفة حول -

 تستنبط المسقط الذي يتمثل فيه خط التماس مع خط اإلستواء. -
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 ُتميز بين المسقط المخروطي والمسقط األسطواني. -

 تطرل مثااًل على المسقط المخروطي. -

 تطرل مثااًل على استخدامات المسقط األسطواني.  -

 طي.ت دلل بأمثلة على فوائد المسقط المخرو  -

 ُتطبق استراتيجية التفكير بصوت مرتفع على موضوع مساقط الخرائط. -

 ثانيًا: الوسائل التعليمية:

 سيتم استخدام مجموعة من الوسائل التعليمية في هذا الدرس تتمثل با تي 

 الكتاب المدرسي. -

 .Data showجهاز العر  التقديمي اإللكتروني  -

 السبورة. -

 أوراق وأقالم. -

 ئط طبيعية.خرا -

 خرائط عن المساقط. -

 ثالثًا: التمهيد للدرس:
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لمددددددا تددددددم أخددددددذه فددددددي الدددددددرس السددددددابق عددددددن  الطالبددددددات كمراجعددددددةتقدددددوم المعلمددددددة بطددددددرل أسددددددئلة علددددددى  -

 مساقط الخرائط.

 أنها ستكمل موضوع مساقط الخرائط في هذه الحصة. المعلمة للطالباتتوض   -

 رابعًا: عرض الدرس:

  الطالبدددددات بمسددددداعدتها لعدددددر  أشدددددكال وخدددددرائط توضددددديحية عدددددن أندددددواع إحدددددد المعلمدددددة مدددددنتطلدددددب  -

 .Data Showالمساقط على جهاز العر  التقديمي اإللكتروني 

 مددددن طددددالبتينالمجموعددددة الواحدددددة  بحيددددث تتكددددون الطالبددددات،ومددددن ثددددم تددددوزع المعلمددددة األدوار علددددى  - 

مدددددن  " مفهدددددوم كدددددل مدددددن  ويتحددددداورن بكدددددل المسدددددتمعة،تأخدددددذ واحددددددة مدددددنهن دور المفكدددددرة واألخدددددر  دور 

المسدددددقط المخروطدددددي والمسدددددقط االسدددددطواني، وأهميدددددة كدددددل واحدددددد منهمدددددا، وفائددددددة كدددددل منهمدددددا، وطدددددرل 

 أمثلة عليهن".

تطلددددب المعلمددددة مددددن إحددددد  الطالبددددات بددددالخروج للسددددبورة لكتابددددة مثددددااًل عددددن أنددددواع مسدددداقط الخددددرائط  -

ات بدددددده، والطلددددددب مددددددنهن أن مددددددع اسددددددتخدام التفكيددددددر بصددددددوت مرتفددددددع أثندددددداء الكتابددددددة، ومناقشددددددة الطالبدددددد

 يطرحن مثااًل على كل واحد منهن 
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 أنواع مساقط الخرائط

 

 المسقط اإلتجاهي           المسقط االسطوانيالمسقط المخروطي                           

 يه     مفهومه   مثال عل        مفهومه      مثال عليه       مفهومه       مثال عليه                  

 ( أنواع مساقط الخرائط.2شكل)

( علدددددددى السدددددددبورة ،بالطلددددددب مدددددددن الطالبدددددددات أن 2تقددددددوم المعلمدددددددة بعددددددد رسدددددددم الشدددددددكل التوضدددددديحي  ) -

يتدددددأملن الشدددددكل والتحددددداور فيمدددددا بيدددددنهن عدددددن كدددددل ندددددوع مدددددن أندددددواع المسددددداقط الموجدددددود علدددددى السدددددبورة ، 

ن إحددددددددداهن المفكددددددددرة واألخددددددددر  وذلددددددددك عددددددددن طريددددددددق األدوار التددددددددي وزعتهددددددددا المعلمددددددددة علدددددددديهن فتكددددددددو 

المسددددتمعة أو المحللددددة،وتكون المعلمددددة هددددي الموجهددددة لهددددن، وبعددددد ذلددددك يتناقشددددن جميعددددًا مددددع المعلمددددة 

لمددددا توصددددلن إليدددده عددددن طريددددق الحددددوار، ويتوصددددلن إلددددى تعريددددف كددددل نددددوع مددددن أنددددواع مسدددداقط الخددددرائط 

 مع األمثلة عليهن.

علدددددى  األسدددددئلة ا تيدددددة، عدددددن طريدددددق توجيددددده تطلددددب المعلمدددددة مدددددن الطالبدددددات القيدددددام بالتسددددداول الددددذاتي -

 مرتفع أنفسهن عن طريق استخدام استراتيجية التفكيربصوٍت 

 * ماأهمية المسقط المخروطي 

ذاكان له، فما هي   * هل للمسقط االسطواني فائدة  وا 

 * لماذا يتم رسم خريطة المالحة البحرية بالمسقط االسطواني وال يتم بالمسقط المخروطي 
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 الورقة الملتفة حول سط  األر  في المسقط المخروطي * ما شكل 

* ُتخدددددرج المعلمدددددة إحدددددد  الطالبدددددات لرسدددددم المسدددددقط االسدددددطواني علدددددى السدددددبورة، بحيدددددث يدددددتم ذلدددددك مدددددع 

 استخدام استراتيجية التفكير بصوٍت مرتفع.

كمالددددده،تكلدددددف المعلمدددددة كدددددل طالبدددددة بالقيدددددام برسدددددم الشدددددكل الموجدددددود علدددددى السدددددبورة علدددددى دفترهدددددا  -  وا 

كمال اإلجابة.واس  تخدام استراتيجية التفكير بصوت مرتفع أثناء الرسم وا 

والطلددددب مددددن كددددل طالبددددة  خدددداطئ،وتصددددحي  مددددا هددددو  بإجابدددداتهن،بعددددد ذلددددك تددددتم مناقشددددة الطالبددددات  -

 توصلت إليه من هذا الدرس. عمابإعطاء خالصة 

 خامسًا: التقويم:

باااات والطلاااب مااانهن أن يجااابن عليهاااا المعلماااة بطااارح أسااائلة علاااى الطال األولاااى: تقاااومأداة التقاااويم 

 بصوت مرتفع، منها:

 عرفي المسقط المخروطي   -

 فسري أهمية المسقط االسطواني  -

 أثبتي فائدة استخدام المسقط المخروطي  -

 اطرحي أمثلة على المسقط االسطواني  -
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 المسددددددقط،المسددددددقط المخروطددددددي علددددددى دفتددددددر الجغرافيددددددا الخدددددداص بددددددِك، مددددددع تعريددددددف هددددددذا  ارسددددددمي -

 يث يتم ذلك مع استخدام استراتيجية التفكير بصوٍت مرتفع.بح

 أداة التقويم الثانية: ملف أعمال الطالب:

 تخصص المعلمة لكل طالبة ملفًا خاصًا بها يتضمن أعمال الطالبة في مادة الجغرافيا.  

 أداة التقويم الثالثة: قوائم الشطب: 

 .نتها الطالبة بإشارة معينةتقوم المعلمة باإلشارة إلى المهارات التي أتق 

 أداة التقويم الرابعة:

( طالبددددددات، 1عددددددن)( وال تزيددددددد 9عددددددن)تقددددددوم المعلمددددددة بتقسدددددديم الطالبددددددات لمجموعددددددات بحيددددددث ال تقددددددل  

 والطلب منهن أن يتناقشن با تي 

فائددددددة كدددددل  الخدددددرائط،أهميدددددة اسدددددتخدام طريقدددددة اإلسدددددقاط، أغدددددرا  مسددددداقط  الخدددددرائط،إسدددددقاط  )مفهدددددوم

ذلدددددك  (، ويدددددتممثدددددال علدددددى كدددددل ندددددوع مدددددن أندددددواع مسددددداقط الخدددددرائط الخدددددرائط،اقط ندددددوع مدددددن أندددددواع مسددددد

 باستخدام استراتيجية التفكير بصوت مرتفع.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 التحضير لتدريس مادة الجغرافيا باستخدام 

 استراتيجية التفكير بصوت مرتفع

 الدرس الثاني

 عنوان الدرس الصور الجوية والفضائية

 لثالثاللقاء ا

     الصف والشعبة.............                                        .المدرسة  ....................

 اليوم                                                                   التاريخ      ط   ط   .

 أواًل: األهداف التعليمية:

 أن المطلوبة، ستكون الطالبة قادرًة على  لقيام باألنشطةوا هذا اللقاءبعد االنتهاء من 

 ُتعَرف الصور الجوية. -

 ُتعَرف الصور الفضائية. -

 تذكر أنواع الصور الجوية. -

 تُفسر استخدامات الصور الفضائية. -
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 تستنتج مزايا الصور الجوية المائلة. -

 تستخلص أهداف الصور الجوية. -

 ة. ُتلخص مزايا الصور الفضائي -

 ُتعطي أمثلة على استخدامات الصور الفضائية. -

 ُتعطي أمثلة على الصور الجوية. -

 تُثبت أن الصور الجوية الرأسية تختلف إختالفًا تامًا عن الصور الجوية المائلة. -

 ُتطبق استراتيجية التفكير بصوت مرتفع على موضوع الصور الجوية والفضائية. -

 ثانيًا: الوسائل التعليمية:

 سيتم استخدام مجموعة من الوسائل التعليمية في هذا الدرس تتمثل با تي 

 .Data Showجهاز العر  التقديمي اإللكتروني   -

 السبورة. -

 وأقالم.أوراق  -

 الكتاب المدرسي. -

 الجوية.صور للصور  -
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 صور للصور الفضائية. -

 ثالثًا: التمهيد للدرس:

 ع  األسئلة وذلك بصوٍت مرتفع، مثل تتناق  المعلمة مع الطالبات بب  -

 * هل يستطيع اإلنسان أن ير  كل المدن المجاورة لمدينته 

 * هل يستطيع اإلنسان أن ير  سط  األر  

 * هل يستطيع اإلنسان أن ير  البحار واليابسة التي توجد على سط  األر  

يمكنندددددا رويدددددة البحدددددار  * تطلدددددب المعلمدددددة مدددددن إحدددددد  الطالبدددددات بدددددالخروج إلدددددى السدددددبورة وتمثيدددددل كيدددددف

بحيددددث تقددددوم الطالبددددة بالتحدددددث بصددددوٍت مرتفددددع عددددن كددددل مددددا تقددددوم بدددده مددددن خطددددوات أثندددداء  واليابسددددة،

 قيامها بعملية التمثيل.

 رابعًا: عرض الدرس:

تطلدددددددب المعلمدددددددة مدددددددن إحدددددددد  الطالبدددددددات بمسددددددداعدتها السدددددددتخدام جهددددددداز الداتاشدددددددو لعدددددددر  بعددددددد   -

بددددات فددددي مجموعددددة واحدددددة تأخددددذ واحدددددة مددددنهن دور الصددددور، بعددددد أن تددددم توزيددددع كددددل ثنددددائي مددددن الطال

المفكدددددددرة واألخدددددددر  دور المسدددددددتمعة، وتتحدددددددوار كدددددددل مجموعدددددددة مدددددددن الطالبدددددددات بالصدددددددور المعروضدددددددة 

 أمامها ويتم استخدام استراتيجية التفكير بصوت مرتفع عند الحوار.

بعدددددد ذلدددددك تختدددددار الطالبدددددات واحددددددة مدددددنهن للقيدددددام بعدددددر  أشدددددكال وصدددددور توضددددديحية عدددددن الصدددددور  -

بحيددددث أن يددددتم ذلددددك  Data Showجويددددة والفضددددائية علددددى جهدددداز العددددر  التقددددديمي اإللكترونددددي ال
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بتوجيددددده مدددددن المعلمدددددة، ومدددددن ثدددددم يدددددتم الحدددددوار بدددددين كدددددل مجموعدددددة عدددددن  " مفهدددددوم كدددددل مدددددن الصدددددور 

الجويدددددة والصدددددور الفضدددددائية، وميدددددزات الصدددددور الفضدددددائية، وأندددددواع الصدددددور الجويدددددة، وأهدددددداف الصدددددور 

 " ، إذ تتم المناقشة باستخدام استراتيجية التفكير بصوت مرتفع.الجوية، وطرل أمثلة عليهن

أثندددداء قيددددام المجموعددددات بددددالحوار تقددددوم المعلمددددة برسددددم شددددكل التوضدددديحي علددددى السددددبورة، بعددددد ذلددددك  -

 تستمع المعلمة للحوارات التي دارت بين كل مجموعة.

ه المعلمددددددة علددددددى بعددددددد ذلددددددك حددددددول الشددددددكل الددددددذي رسددددددمت المعلمددددددة والطالبدددددداتتددددددتم المناقشددددددة بددددددين  - 

السدددددددبورة،بحيث يطدددددددرحن األسدددددددئلة علدددددددى بعضدددددددهن بعضدددددددًا ويطدددددددرحن إقتراحددددددداتهن حولددددددده مسدددددددتخدمين 

 رتفع لكل فكرة تدور داخل رووسهن.التفكير بصوت م

 الصور الجوية والفضائية                                   

 لصور الفضائيةا        الصور الجوية                                  

 

 مفهومها       أنواعها         اهدافها                 مفهومها     ممي اتها     استخداماتها        

 والفضائية.الجوية  (  الصور9شكل)                                          
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عدددددددن طريدددددددق توجيددددددده ُتكلدددددددف المعلمدددددددة كدددددددل  الطالبدددددددات بالقيدددددددام بعمليدددددددة التسددددددداول الدددددددذاتي،  وذلدددددددك  -

 األسئلة ا تية إلى أنفسهن مستخدمين استراتيجية التفكيربصوٍت مرتفع 

 الجوية * مامفهوم الصور 

 * هل للصور الجوية فائدة  إذاكان له، فما هي 

 * هل يوجد أهداف للصور الجوية 

 * ما مفهوم الصور الفضائية 

 * هل للصور الفضائية مميزات 

 أنواع، فما هي * إذا كان للصور الجوية 

 هي فما  عدة،* إذا كانت الصور الفضائية استخدامات 

ذلدددددك مدددددن أكثدددددر مدددددن طالبدددددة بدددددالخروج علدددددى السدددددبورة ورسدددددم مخطدددددط هيكلدددددي  المعلمدددددة بعدددددد* تطلدددددب 

الفضددددددائية، بحيددددددث أن تقددددددوم طالبددددددة برسددددددم مفهددددددوم الصددددددور الجويددددددة والصددددددور  الجويددددددة،عددددددن الصددددددور 

الجويدددددة، تقدددددوم برسدددددم أندددددواع الصدددددور  يدددددة، وطالبدددددةالجو تقدددددوم برسدددددم أهدددددداف الصدددددور الصدددددور  وطالبدددددة

 الرسم.يتم ذلك مع استخدام استراتيجية التفكير بصوٍت مرتفع أثناء و 

تطلددددددب المعلمددددددة مددددددن الطالبددددددات جميعددددددًا بددددددأن يقمددددددن برسددددددم الشددددددكل الموجددددددود علددددددى السددددددبورة علددددددى  -

كمالددددددده،دفددددددداترهم  كمدددددددا وا  ل اإلجابدددددددة واسدددددددتخدام اسدددددددتراتيجية التفكيدددددددر بصدددددددوت مرتفدددددددع أثنددددددداء الرسدددددددم وا 

 (.9الناقصة الموجودة في الشكل )
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وتصدددددحي  مدددددا هدددددو خددددداطئ  إليهدددددا،تتنددددداق  المعلمدددددة مدددددع الطالبدددددات باإلجابدددددات التدددددي تدددددم توصدددددلَن  -

 منها، مع تعزيز من قام باإلجابة الصحيحة.

 خامسًا: التقويم:

ليهاااا المعلماااة بطااارح أسااائلة علاااى الطالباااات والطلاااب مااانهن أن يجااابن ع األولاااى: تقاااومأداة التقاااويم 

 بصوت مرتفع، منها:

 عرفي الصور الجوية   -

 فسري سبب أهمية الصور الفضائية  -

 ميزي بين الصور الفضائية والصور الجوية  -

 الفضائية  على الصورإطرحي أمثلة  -

مددددع  إجابتددددك،عددددن طريددددق رسددددمه علددددى دفتددددر  السددددبورة وذلددددك( الموجددددود علددددى 9اسددددتعملي الشددددكل )  -

 اإلجابات.إكمال 

 قويم الثانية: )ملف أعمال الطالبة(:أداة الت

 تخصص المعلمة لكل طالبة ملف خاص بها يتضمن أعمال الطالبة في مادة الجغرافيا.  
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 أداة التقويم الثالثة: )السجل القصصي(:

تقدددددوم المعلمدددددة بعمددددددل سدددددجل لكددددددل طالبدددددة يقددددددرر فيددددده إنجددددددازات الطالبدددددة التحصدددددديلية والتفددددداعالت مددددددع 

 الزميالت.

 الرابعة:أداة التقويم 

( طالبددددددات، 1عددددددن)( وال تزيددددددد 9عددددددن)تقددددددوم المعلمددددددة بتقسدددددديم الطالبددددددات لمجموعددددددات بحيددددددث ال تقددددددل  

 والطلب منهن أن يتناقشن با تي 

 الفضدددددددائية،اسدددددددتخدامات الصدددددددور  الجويدددددددة،أهدددددددداف الصدددددددور  والفضدددددددائية،الصدددددددور الجويدددددددة  )مفهدددددددوم

دام اسددددددتراتيجية التفكيددددددر ويددددددتم ذلددددددك باسددددددتخ أنددددددواع الصددددددور الجويددددددة ط مميددددددزات الصددددددور الفضددددددائية(،

 بصوت مرتفع.
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 الخطة التدريسية وفق

 استراتيجية خرائط العقل 
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 * تعريف استراتيجية الخرائط العقلية "الذهنية":

انعكاسدددددًا خارجيدددددًا  أنهدددددا ُتعددددددإذ  المعرفدددددي،اسدددددتراتيجيات التفكيدددددر مددددداوراء  العقدددددل مدددددنتعدددددد خدددددرائط      

بادلددددددة المعقدددددددة الخاصددددددة بتفكيددددددر الفددددددرد خددددددالل فتددددددرة معينددددددة، حيددددددث أنهددددددا تمكددددددن دمدددددداغ للعالقددددددات المت

الفدددددرد مدددددن رويدددددة نفسددددده بصدددددورة أوضددددد ، وتعمدددددل أيضدددددًا علدددددى زيدددددادة مهدددددارات تفكيدددددره، وهكدددددذا فإنهدددددا 

 (.  أ5119تضفي على الفرد مزيدًا من الكفاءة واألناقة والمتعة والمرل إلى حياته )بوزان،

أشدددددكال مرئيدددددة ملوندددددة ألخدددددذ المالحظدددددات، يمكدددددن أن يقدددددوم بهدددددا شدددددخص وهدددددي أيضدددددًا عبدددددارة عدددددن    

واحدددددد أو مجموعدددددة مدددددن األشدددددخاص، ويوجدددددد فدددددي قلدددددب الشدددددكل فكدددددرة مركزيدددددة أو صدددددورة، ويدددددتم بعدددددد 

ذلددددك استكشدددداف هددددذه الفكددددرة عددددن طريددددق الفددددروع التددددي تمثددددل األفكددددار الرئيسددددة، والتددددي تتصددددل جميعددددًا 

 (.1    ب5119بوزان،)المركزية. بالفكرة 

 

 هداف العامة للخطة التدريسية وفق استراتيجية خرائط العقل:*األ

 وتتمثل هذه األهداف في ا تي 

 استرجاع وتذكر المعلومات بشكل أسرع. -

التعدددددددددرف إلدددددددددى اسدددددددددتراتيجيات تددددددددددريس جديددددددددددة تعتمدددددددددد علدددددددددى التفكيدددددددددر والسدددددددددرعة بحيدددددددددث يمكدددددددددن  -

 استخدامها بمقرر الجغرافيا خاصًة وباقي المقررات عامًة.

 ة كفاءة التعلم لد  الطلبة عند استخدام الخرائط العقلية.زياد -
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التعدددددرف إلدددددى بعددددد  الخدددددرائط العقليدددددة مدددددن إعدددددداد الباحثدددددة لموضدددددوعي مسددددداقط الخدددددرائط والصدددددور  -

 والفضائية.الجوية 

 * خطوات رسم الخريطة العقلية:

 هي لخرائط العقل عدة خطوات،  ( أنBuzan,2005بوزان)ذكر       

 التي تحتاج إليها عملية توضي  العالقات المتداخلة لعناصر موضوع ما.تَخيل المساحة  -

لكددددددل مددددددن العناصراألساسددددددية والعناصددددددر الثانويددددددة فددددددي  Keywordsالمفتاحيددددددة إسددددددتخدام الكلمددددددات  -

 الموضوع.

 تعَرف العالقات التي تربط بين أطراف الموضوع المختلفة. -

ُبعدددددددد الواحدددددددد( مدددددددن أجدددددددل العمدددددددل علدددددددى شدددددددمول ولددددددديس بطريقدددددددة ال)األبعددددددداد التفكيربطريقدددددددة ثالثيدددددددة  -

 العالقات للموضوع وتكامله.

 في توزيع مكونات الموضوع. واألسهم واأليقوناتإستخدام الخطوط  -

 توظيف األلوان للتمييز بين المعناصر األساسية والعناصر الثانوية. -

 العمل على وجهي الخريطة العقلية وليس على وجه واحد منها. -

 جعل الخريطة العقلية لوحة فنية خالبة ومشوقة.العمل على  -

 وضع األفكار على الخريطة كما هي من غير أي إختصار أو اإلطالة المملة. -
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 الحرص على أن يتناسب حجم األيقونة مع حجم الفكرة. -

 .أفكار أو معلومات جديدةترك متسعًا من الفراغ من أجل إمكانية إضافة  -
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 حمن الرحيمبسم اهلل الر 

 التحضير لتدريس مادة الجغرافيا باستخدام 

 استراتيجية خرائط العقل

 الدرس األول

 عنوان الدرس مساقط الخرائط  مفهومه، وأغراضه، وأسسه.

 اللقاء االول

    الصف والشعبة.............                                        .المدرسة  ....................

                                                     تاريخ      ط          ط        ال                                                                 اليوم  

 أواًل: األهداف التعليمية:

 أن المطلوبة، ستكون الطالبة قادرًة على  والقيام باألنشطة هذا اللقاءبعد االنتهاء من 

 ُتَعرف مفهوم مسقط الخريطة. -

 ُتعدد أسس إختيار مسقط الخريطة. -

 ٌتعدد األغرا  التي تحققها الخرائط. -

 تذكر جميع أنواع المساقط. -
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 ُتعلل عدم وجود مسقط واحد يناسب المسافات واألشكال. -

 تُفسر استخدام طريقة اإلسقاط في رسم الخرائط. -

 أنواع المساقط.تطرل مثااًل على كل نوع من  -

 تُثبت أهمية استخدام طريقة اإلسقاط. -

 ُتطبق الخريطة العقلية على موضوع مساقط الخرائط. -

 ثانيًا: الوسائل التعليمية:

 سيتم استخدام مجموعة من الوسائل التعليمية في هذا الدرس تتمثل با تي 

 السبورة. -

 .Data Showجهاز العر  التقديمي اإللكتروني  -

 م.أقال -

 ألوان. -

 (.A4أوراق) -

 خرائط عن المساقط. -

 خرائط طبيعية. -
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 خرائط عقلية. -

 صور. -

 ثالثًا: التمهيد للدرس:

تبدددددددأ المعلمددددددة بإعطدددددداء فكددددددرة تمهيديددددددة عددددددن اسددددددتراتيجية خددددددرائط العقددددددل، وذلددددددك عددددددن طريددددددق    -  

يتعلمنهدددددا  قيامهدددددا بتوضدددددي  أن بعددددد  الطالبدددددات يصدددددعب علددددديهن تدددددذكر المعلومدددددات و األفكدددددار التدددددي

أي أنهددددددن يتعرضددددددن للنسدددددديان فددددددي بعدددددد  األوقددددددات وخصوصددددددًا فددددددي أوقددددددات اإلختبددددددار، سددددددواء فددددددي 

 المواد بشكل عام أو مادة الجغرافيا بشكل خاص.

قدددددددداموا بددددددددإقترال  والتربيددددددددة قدددددددددوهنددددددددا تقددددددددوم المعلمددددددددة بالتوضددددددددي  للطالبددددددددات أن علمدددددددداء الددددددددنفس   - 

ه االسدددددتراتيجيات مدددددع المدددددواد بشدددددكل عدددددام اسدددددتراتيجيات لتالفدددددي ظددددداهرة النسددددديان، بحيدددددث تتناسدددددب هدددددذ

ومدددددادة الجغرافيدددددا بشدددددكل خددددداص، وتدددددذكر لهدددددم أن مدددددن هدددددذه اإلسدددددتراتيجيات هدددددي اسدددددتراتيجية خدددددرائط 

 العقل.

 رابعا: عرض الدرس:

وبعدددددددد مناقشدددددددة  العقدددددددل،تسدددددددأل المعلمدددددددة الطالبدددددددات إذا كاندددددددت لدددددددديهن أدندددددددى فكدددددددرة عدددددددن خدددددددرائط   -

رائط العقليددددة وتوضدددد  لهددددن أنهددددا تسدددداعد المددددتعلم علددددى الطالبددددات عنهددددا تطددددرل المعلمددددة فكددددرة عددددن الخدددد

 أن يتعلم بنفسه، وربط ما تعلمه بما لديه من خبرة سابقة.
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 علدددددددديهن،تقدددددددوم المعلمددددددددة بتوزيددددددددع الطالبدددددددات إلددددددددى مجموعددددددددات صددددددددغيرة وتعاونيدددددددة وتددددددددوزع المهددددددددام  -

 وتطلب من إحد  الطالبات بمساعدتها لكي توزع األوراق على الطالبات.

جهددددداز العدددددر  التقدددددديمي  بمسددددداعدتها السدددددتخدامة مدددددن إحدددددد  الطالبدددددات أن تقدددددوم تطلدددددب المعلمددددد  -

لتوضددددي  كيفيدددة رسددددم خريطددددة العقددددل، ومدددا الفائدددددة التربويددددة التددددي سددددوف  Data Showاإللكتروندددي 

 نجنيها من استخدامها في تدريس المواد بشكل عام ومادة الجغرافيا بشكل خاص. 

 لة ا تية تتناق  المعلمة مع الطالبات في األسئ -

 مستوية * هل يمكن تمثيل سط  األر  الكروي على سط  خريطة 

 * لوكان ذلك ممكنًا، كيف سيتم ذلك  وهل يتم استخدام شيء معين لتطبيقه  

إلدددددى موضدددددوع  بمسددددداعدة المعلمدددددةوبعدددددد مناقشدددددة هدددددذه األسدددددئلة مدددددع الطالبدددددات، تتوصدددددل الطالبدددددات  -

 السدددددبورة وهدددددوعدددددات بدددددأن تقدددددوم بتدوينددددده علدددددى مدددددن إحدددددد  طالبدددددات المجمو  وتطلدددددب المعلمدددددةالددددددرس 

منتصدددددف الورقدددددة التدددددي  الموضدددددوع فدددددي"مسددددداقط الخدددددرائط"، ومدددددن ثدددددم تطلدددددب مدددددن كدددددل طالبدددددة بتددددددوين 

 بين أيديهن بحيث تضعها داخل مربع.

تطلددددددب المعلمددددددة مددددددن إحددددددد  طالبددددددات المجموعددددددات بعددددددد التوصددددددل إلددددددى عنددددددوان الدددددددرس بعددددددر   -

، Data Showهدددداز العددددر  التقددددديمي اإللكترونددددي ( علددددى ج3الخريطددددة العقليددددة كمددددا فددددي الشددددكل)

الخدددددرائط(، وبعدددددد ذلدددددك  )مسددددداقطبطدددددرل الفكدددددرة الرئيسدددددة لموضدددددوع الددددددرس وهدددددي  تقدددددوم المعلمدددددةبحيدددددث 
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مسددددداقط  )مفهددددومتقددددوم بمناقشددددة الطالبددددات باألفكدددددار الثانويددددة التددددي تتشدددددعب مددددن الفكددددرة الرئيسدددددة وهددددي 

 ال على كل نوع(.وطرل مث وأغراضه،، وأسس اختياره، الخرائط، وأنواعه

تعمدددددل المعلمدددددة علدددددى أخدددددذ رئيسدددددة  الثانويدددددة،بعدددددد اإلنتهددددداء مدددددن معرفدددددة األفكدددددار الرئيسدددددة واألفكدددددار  -

 وُتمثددددل كددددلمددددنهن الفكددددرة الرئيسددددة  ُتمثددددل طالبددددةحيددددث  الدددددور،كددددل مجموعددددة مددددن المجموعددددات للعددددب 

 ويكونن كا تي  الرئيسة،طالبة فرع من األفكار الثانوية التابعة للفكرة 

( ُتمثدددددددل 5وطالبدددددددة ) أنواعددددددده،( ُتمثدددددددل دور 5وطالبدددددددة ) الخدددددددرائط،( ُتمثدددددددل دور مسددددددداقط 0لبدددددددة )طا -

( ُتمثدددددل دور أمثلدددددة علدددددى كدددددل ندددددوع 2( ُتمثدددددل دور أغراضددددده، طالبدددددة )9دور أسدددددس اختيددددداره، وطالبدددددة )

 من أنواعه.

رسدددددم  الطالبدددددات بإكمدددددالوبعدددددد توزيدددددع الطالبدددددات لمجموعدددددات ولعدددددب الددددددور تطلدددددب المعلمدددددة مدددددن    -

طالبدددددة تفاصددددديل الموضدددددوع  وتشدددددرل كدددددل خطدددددوة،مدددددا تعلمدددددوه وشددددداهدوه خطدددددوة  العقليدددددة لكدددددلريطدددددة الخ

 الخيال واألشكال والصور واأللوان. برسمها مستخدمتاً وتحليله على الخريطة العقلية التي تقوم 

 وتعمل على توجيههن أثناء رسم خرائط العقل. الطالبات،تُتابع المعلمة عمل مجموعات  -

( بشددددددكله 3الشددددددكل )اء مددددددن رسددددددم الخريطددددددة العقليددددددة تطلددددددب مددددددن الطالبددددددات مشدددددداهدة بعددددددد اإلنتهدددددد -

 رسدددددموه علدددددىمدددددا  مقارندددددة بدددددينالنهدددددائي علدددددى جهددددداز العدددددر  التقدددددديمي، وتقيددددديم أنفسدددددهن مدددددن خدددددالل 

 ما هوأمامهن.  األوراق بين
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 خامسًا: التقويم:

رسدددددددم الخريطدددددددة أوراق علدددددددى الطالبدددددددات والطلدددددددب مدددددددنهن أن يقمدددددددن ب )توزيدددددددع أداة التقاااااااويم األولاااااااى

الذهنيدددددة لددددددرس مسددددداقط الخدددددرائط كمدددددا هدددددي مبيندددددة لدددددديهم علدددددى جهددددداز العدددددر  التقدددددديمي اإللكتروندددددي 

Data Show  (.3كما في )الشكل 

 

 

             

      

      

   
             

     
             

                             
                        

              

               

               

                 

                    

                  

                  

                

            

                 

           

 

 (:خريطة عقلية عن مساقط الخرائط الجغرافية .7شكل )                                

 أداة التقويم الثانية )السجل القصصي(:

لمدددددة بعمددددددل سدددددجل لكددددددل طالبدددددة يقددددددرر فيددددده إنجددددددازات الطالبدددددة التحصدددددديلية والتفددددداعالت مددددددع تقدددددوم المع

 الزميالت.
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 أداة التقويم الثالثة )ملف أعمال الطالبات(:

 تخصص المعلمة ملفًا خاصا لكل طالبة تتضمن أعمال الطالبة في مادة الجغرافيا. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لجغرافيا باستخدام التحضير لتدريس مادة ا

 استراتيجية خرائط العقل

 الدرس األول

 .الخرائط  أنواعهعنوان الدرس مساقط 

 اللقاء الثاني

 الصف والشعبة.............                                        .المدرسة  ....................

                                                    ط          ط            التاريخ                 اليوم                                                    

 أوال: األهداف التعليمية:

 أن المطلوبة، ستكون الطالبة قادرًة على  والقيام باألنشطة هذا اللقاءبعد االنتهاء من 

 ُتعَرف مفهوم المسقط المخروطي. -

 لمسقط األسطواني.ُتعَرف مفهوم ا -

 ُتحدد شكل الورقة الملتفة حول كل نوع من أنواع مساقط الخرائط. -

 تستنبط المسقط الذي يتمثل فيه خط التماس مع خط اإلستواء. -



163 
 

 ُتميز بين المسقط المخروطي والمسقط األسطواني. -

 تطرل مثااًل على المسقط المخروطي. -

 سطواني.تطرل مثااًل على استخدامات المسقط األ  -

 ت دلل بأمثلة على فوائد المسقط المخروطي. -

 ُتطبق الخريطة العقلية على موضوع مساقط الخرائط. -

 ثانيا: الوسائل التعليمية:

 سيتم استخدام مجموعة من الوسائل التعليمية في هذا الدرس تتمثل با تي 

الخددددرائط لمسدددداقط  لعددددر  الخريطددددة العقليددددة Dat Showجهدددداز العددددر  التقددددديمي اإللكترونددددي  -

 (.1شكل )

 خرائط طبيعية. -

 خرائط عن المساقط -

 خرائط عقلية. -

 السبورة. -

 أقالم وألوان. -
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 (.A4أوراق) -

 صور. -

 ثالثًا: التمهيد للدرس:

لمددددددا تددددددم أخددددددذه فددددددي الدددددددرس السددددددابق عددددددن  الطالبددددددات كمراجعددددددةتقدددددوم المعلمددددددة بطددددددرل أسددددددئلة علددددددى  -

 مساقط الخرائط.

 توضي  للطالبات أنها ستكمل موضوع مساقط الخرائط في هذه الحصة.تقوم المعلمة بال -

 رابعًا: عرض الدرس:

وتطلددددددب مددددددن إحددددددد   وتعاونيددددددة،فددددددي البدايددددددة تددددددوزع المعلمددددددة الطالبددددددات إلددددددى مجموعددددددات صددددددغيرة   -

 الطالبات أن تقوم بتوزيع األوراق على الطالبات.

مدددددي الجديددددد المكمدددددل للموضدددددوع السدددددابق، تتندددداق  المعلمدددددة مدددددع الطالبددددات باألفكدددددار والمحتدددددو  التعلي -

 بها وذلك عن طريق عدة أسئلة يتناقشن 

 الخرائط ماهي أنواع مساقط  - 

 ال هل لكل نوع تعريف خاص به أم  -

 الخرائط هل يوجد فرق بين أنواع مساقط  -

 هل هناك فائدة من ذلك  الخرائط،لماذا يوجد أكثر من نوع لمساقط  -
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ت بددددددين المعلمددددددة والطالبددددددات يتوصددددددلن للموضددددددوع، وتطلددددددب المعلمددددددة مددددددن بعددددددد المناقشددددددة التددددددي دار  -

إحدددددد  طالبدددددات المجموعدددددات أن تقدددددوم بتددددددوين موضدددددوع الددددددرس علدددددى السدددددبورة وهدددددو " أندددددواع مسددددداقط 

كدددددل مجموعدددددة  طالبدددددة فددددديالمسدددددقط االسدددددطواني والمخروطدددددي"، ومدددددن ثدددددم تطلدددددب مدددددن كدددددل  الخدددددرائط 

 ن بحيث تضعها داخل مربع.منتصف الورقة التي بين أيديه الموضوع فيبتدوين 

التوصددددددل إلددددددى عنددددددوان الدددددددرس بعددددددر   المجموعددددددات بعدددددددتطلددددددب المعلمددددددة مددددددن إحددددددد  طالبددددددات  -

، Data Show( علددددى جهدددداز العددددر  التقددددديمي اإللكترونددددي 1الخريطددددة العقليددددة كمددددا فددددي الشددددكل)

 مسدددداقط الخددددرائط(، وبعددددد )أنددددواعبطددددرل الفكددددرة الرئيسددددة لموضددددوع الدددددرس وهددددي  تقددددوم المعلمددددةبحيددددث 

 )المسدددددقطذلدددددك تقدددددوم بمناقشدددددة الطالبدددددات باألفكدددددار الثانويدددددة التدددددي تتشدددددعب مدددددن الفكدددددرة الرئيسدددددة وهدددددي 

المخروطدددددي، المسدددددقط االسدددددطواني، فائددددددة كدددددل منهمدددددا، األمثلدددددة علدددددى كدددددل منهمدددددا، اسدددددتخدامات كدددددل 

 منهما(.

 تكلف المعلمة كل مجموعة بأن تتناق  بهذه األسئلة  -

 * مافائدة المسقط المخروطي 

 مثااًل على المسقط االسطواني  * أعطِ 

 * مالذي ُيميز المسقط االسطواني عن المسقط المخروطي 

 * فسِر تعديل المسقط االسطواني 

 *أعِط مثااًل على المسقط المخروطي 
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بعددددد اإلنتهدددداء مددددن مناقشددددة األسددددئلة بددددين الطالبددددات فددددي كددددل مجموعددددة مددددن جهددددة، ومناقشددددتهن مددددع  -

، تعمددددددددل المعلمددددددددة علددددددددى أخددددددددذ رئيسددددددددة كددددددددل مجموعددددددددة مددددددددن المعلمددددددددة والطالبددددددددات مددددددددن جهددددددددة ثانيددددددددة

طالبدددددة فدددددرع مدددددن  وُتمثدددددل كدددددلمدددددنهن الفكدددددرة الرئيسدددددة  ُتمثدددددل طالبدددددةحيدددددث  الددددددور،المجموعدددددات للعدددددب 

 ويكونن كا تي  الرئيسة،األفكار الثانوية التابعة للفكرة 

طالبددددددة و  االسددددددطواني،( ُتمثددددددل دورالمسددددددقط 5( ُتمثددددددل دور المسددددددقط المخرطددددددي، وطالبددددددة )0طالبددددددة ) -

( ُتمثدددددددل دور فائددددددددة المسدددددددقط االسدددددددطواني، 9( ُتمثدددددددل دور فائددددددددة المسدددددددقط المخروطدددددددي، وطالبدددددددة )5)

 ( ُتمثدددددددل دور9وطالبدددددددة ) واسدددددددتخداماته،( ُتمثدددددددل دور مثدددددددال علدددددددى المسدددددددقط المخروطدددددددي 2وطالبدددددددة )

 مثال على المسقط االسطواني واستخداماته.

رسدددددم  الطالبدددددات بإكمدددددالالمعلمدددددة مدددددن  وبعدددددد توزيدددددع الطالبدددددات لمجموعدددددات ولعدددددب الددددددور، تطلدددددب   -

طالبدددددة تفاصددددديل الموضدددددوع  وتشدددددرل كدددددلمدددددا تعلمدددددوه وشددددداهدوه خطدددددوة خطدددددوة،  العقليدددددة لكدددددلالخريطدددددة 

 الخيال واألشكال والصور واأللوان. برسمها مستخدمةوتحليله على الخريطة العقلية التي تقوم 

 ناء رسم خرائط العقل.وتعمل على توجيههن أث الطالبات،تُتابع المعلمة عمل مجموعات  -

( بشددددددكله 1بعددددددد اإلنتهدددددداء مددددددن رسددددددم الخريطددددددة العقليددددددة تطلددددددب مددددددن الطالبددددددات مشدددددداهدة الشددددددكل ) -

 رسدددددموه علدددددىمدددددا  مقارندددددة بدددددينالنهدددددائي علدددددى جهددددداز العدددددر  التقدددددديمي، وتقيددددديم أنفسدددددهن مدددددن خدددددالل 

 ما هوأمامهن.  األوراق وبين
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 خامسًا: التقويم

علددددددى الطالبددددددات والطلددددددب مددددددنهن أن يقومددددددوا بإكمددددددال الخريطددددددة ) توزيددددددع أوراق  أداة التقااااااويم األولااااااى

 (.1العقلية للدرس السابق والدرس الحالي لدرس مساقط الخرائط وذلك باإلستعانة )بالشكل

             

      

      

   
             

     
             

                             
                        

              

               

               

                 

                    

                

            

                 

           

          
           

       

               

       

               

1-                                 

2-                        

                      

       
1-                           

2-                                

                                      

       

                                
                                   

                    

                                    

 .خريطة عقلية عن مساقط الخرائط الجغرافية(:8شكل)                                

 

 أداة التقويم الثانية )السجل القصصي(: 

 والتفددددداعالت مددددددعقدددددوم المعلمدددددة بعمددددددل سدددددجل لكددددددل طالبدددددة يقددددددرر فيددددده إنجددددددازات الطالبدددددة التحصدددددديلية ت

 الزمالء.
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 أداة التقويم الثالثة )ملف أعمال الطالبات(:

 تخصص المعلمة ملفًا خاصا لكل طالبة تتضمن أعمال الطالبة في مادة الجغرافيا. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مادة الجغرافيا باستخدام التحضير لتدريس

 استراتيجية خرائط العقل 

 الدرس الثاني

 عنوان الدرس الصور الجوية والفضائية

 الصف والشعبة.............                                        .المدرسة  ....................

                                            تاريخ      ط          ط        ال        اليوم                                                         

 أواًل: األهداف التعليمية:

 أن المطلوبة، ستكون الطالبة قادرًة على  والقيام باألنشطة هذا اللقاءبعد االنتهاء من 

 ُتَعرف الصور الجوية. -

 ُتَعرف الصور الفضائية. -

 صور الجوية.تذكر أنواع ال -

 تُفسر استخدامات الصور الفضائية. -

 تستنتج مزايا الصور الجوية المائلة. -
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 تستخلص أهداف الصور الجوية. -

 ُتلخص مزايا الصور الفضائية.  -

 ُتعطي أمثلة على استخدامات الصور الفضائية. -

 ُتعطي أمثلة على الصور الجوية. -

 إختالفًا تامًا عن الصور الجوية المائلة. تُثبت أن الصور الجوية الرأسية تختلف -

 ُتطبق الخريطة العقلية على موضوع الصور الجوية والفضائية. -

 ثانيًا: الوسائل التعليمية:

 سيتم استخدام مجموعة من الوسائل التعليمية في هذا الدرس تتمثل با تي 

 .Data Showجهاز العر  التقديمي اإللكتروني  -

 السبورة. -

 وألوان. أقالم -

 (.A4أوراق) -

 صور عن الصور الجوية. -

 صور عن الصور الفضائية. -
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 عقلية.خرائط  -

 ثالثًا: التمهيد للدرس:

 تبدأ المعلمة الحصة بمناقشة الطالبات باألسئلة ا تية   -

 * هل يستطيع اإلنسان أن ير  كل المدن المجاورة لمدينته 

 األر  * هل يستطيع اإلنسان أن ير  سط  

 األر  هل توجد طريقة لروية سط  * 

 رابعًا: عرض الدرس:

 الدددددددرس، وتُددددددوزعالمعلمددددددة مددددددع الطالبدددددات إلددددددى موضدددددوع  السددددددابقة تتوصدددددلوبعدددددد مناقشددددددة األسدددددئلة   -

وتطلدددددددب مدددددددن إحدددددددد  الطالبدددددددات أن تقدددددددوم  وتعاونيدددددددة،المعلمدددددددة الطالبدددددددات إلدددددددى مجموعدددددددات صدددددددغيرة 

حدددددددد  طالبدددددددات المجموعدددددددات بدددددددأن تقدددددددوم بتوزيدددددددع األوراق علدددددددى الطالبدددددددات، وتطلدددددددب المعلمدددددددة مدددددددن إ

"الصددددددور الجويددددددة والفضددددددائية "، ومددددددن ثددددددم تطلددددددب مددددددن كددددددل  السددددددبورة وهددددددوبتدددددددوين الموضددددددوع علددددددى 

 منتصف الورقة التي بين أيديهن بحيث تضعها داخل مربع. الموضوع فيطالبة بتدوين 

تطلدددددب المعلمدددددة مدددددن إحدددددد  طالبدددددات المجموعدددددات بعدددددد أن توصدددددلوا إلدددددى عندددددوان الددددددرس بعدددددر   -

، Data Show( علدددددى جهددددداز العدددددر  التقدددددديمي اإللكتروندددددي 7الخريطدددددة العقليدددددة كمدددددا فدددددي الشدددددكل)

الجويدددددة والفضدددددائية(،  )الصدددددوربطدددددرل الفكدددددرة الرئيسدددددة لموضدددددوع الددددددرس وهدددددي  تقدددددوم المعلمدددددةبحيدددددث 

وبعددددددد ذلددددددك تقددددددوم بمناقشددددددة الطالبددددددات باألفكددددددار الثانويددددددة التددددددي تتشددددددعب مددددددن الفكددددددرة الرئيسددددددة وهددددددي 
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جويدددددددة، مفهدددددددوم الصدددددددور الفضدددددددائية، أندددددددواع الصدددددددور الجويدددددددة، مميدددددددزات الصدددددددور )مفهدددددددوم الصدددددددور ال

 الفضائية، مزايا الصور الجوية المائلة، استخدامات الصور الفضائية والجوية(.

 ُتكلف المعلمة كل مجموعة بأن تتناق  بهذه األسئلة  -

 تختلف الصور الجوية عن الصور الفضائية  فسرِ -0

 الصور الجوية  ماهدف-5

 أمثلة على الصور الفضائية  طِ أع-5

 مفهوم الصور الفضائية. ما-9

 ما مميزات الصور الفضائية. -2

بعددددد اإلنتهدددداء مددددن مناقشددددة األسددددئلة بددددين الطالبددددات فددددي كددددل مجموعددددة مددددن جهددددة، ومناقشددددتهن مددددع  -

المعلمددددددددة والطالبددددددددات مددددددددن جهددددددددة ثانيددددددددة، تعمددددددددل المعلمددددددددة علددددددددى أخددددددددذ رئيسددددددددة كددددددددل مجموعددددددددة مددددددددن 

طالبدددددة فدددددرع مدددددن  وُتمثدددددل كدددددلمدددددنهن الفكدددددرة الرئيسدددددة  ُتمثدددددل طالبدددددةحيدددددث  ر،الددددددو المجموعدددددات للعدددددب 

 األفكار الثانوية التابعة للفكرة الرئيسة، ويكونن كا تي 

( 5( ُتمثددددددل دورالصددددددور الفضددددددائية، وطالبددددددة )5( ُتمثددددددل دور الصددددددور الجويددددددة، وطالبددددددة )0طالبددددددة ) -

وطالبدددددددة  الفضدددددددائية،الصدددددددور  ( ُتمثدددددددل دور مميدددددددزات9ُتمثدددددددل دور هددددددددف الصدددددددور الجويدددددددة، وطالبدددددددة )

 الفضائية.( ُتمثل مثااًل على الصور 9وطالبة ) الجوية،( ُتمثل دور أنواع الصور 2)
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رسدددددم  الطالبدددددات بإكمدددددالوبعدددددد توزيدددددع الطالبدددددات لمجموعدددددات ولعدددددب الددددددور، تطلدددددب المعلمدددددة مدددددن    -

موضدددددوع طالبدددددة تفاصددددديل ال وتشدددددرل كدددددلمدددددا تعلمدددددوه وشددددداهدوه خطدددددوة خطدددددوة،  العقليدددددة لكدددددلالخريطدددددة 

 الخيال واألشكال والصور واأللوان. برسمها مستخدمةوتحليله على الخريطة العقلية التي تقوم 

 وتعمل على توجيههن أثناء رسم خرائط العقل. الطالبات،تُتابع المعلمة عمل مجموعات  -

( بشددددددكله 7الشددددددكل )بعددددددد اإلنتهدددددداء مددددددن رسددددددم الخريطددددددة العقليددددددة تطلددددددب مددددددن الطالبددددددات مشدددددداهدة  -

 رسدددددموه علدددددىمدددددا  مقارندددددة بددددديني علدددددى جهددددداز العدددددر  التقدددددديمي، وتقيددددديم أنفسدددددهن مدددددن خدددددالل النهدددددائ

 ما هوأمامهن.  األوراق وبين

 خامسا: التقويم:

أوراق علدددددددى الطالبدددددددات والطلدددددددب مدددددددنهن أن يقمدددددددن بإكمدددددددال الخريطدددددددة  )توزيدددددددع أداة التقاااااااويم األولاااااااى

 (.7 العقلية لدرس الصور الجوية والفضائية وذلك باإلستعانة )بالشكل
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 .(:خريطة عقلية عن الصور الجوية والفضائية9الشكل)

 أداة التقويم الثانية )السجل القصصي(:

تقدددددوم المعلمدددددة بعمددددددل سدددددجل لكددددددل طالبدددددة يقددددددرر فيددددده إنجددددددازات الطالبدددددة التحصدددددديلية والتفددددداعالت مددددددع 

 الزمالء.

 ال الطالبات(:أداة التقويم الثالثة )ملف أعم

 تخصص المعلمة ملفًا خاصا لكل طالبة تتضمن أعمال الطالبة في مادة الجغرافيا.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المحترم. ...................األستاذط الدكتور..................

 وبعدها السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

تقدددددوم الباحثدددددة بإعدددددداد إختبدددددار تحصددددديلي عدددددن إحدددددد  وحددددددات مدددددادة الجغرافيدددددا للصدددددف السدددددابع       

كجدددددزء مدددددن متطلبدددددات )مسددددداقط الخدددددرائط والصدددددور الجويدددددة والفضدددددائية( األساسدددددي تحدددددت عندددددوان 

سدددددددتخدام اسدددددددتراتيجيتي التفكيدددددددر ا)رسددددددالة الماجسدددددددتير فدددددددي المنددددددداهج وطدددددددرق التددددددددريس تحدددددددت عندددددددوان 

عقدددددل فدددددي تددددددريس الجغرافيدددددا لطالبدددددات الصدددددف السدددددابع األساسدددددي، وأثرهمدددددا بصدددددوٍت مرتفدددددع وخدددددرائط ال

 في التحصيل والتفكير الناقد(.

ونظدددددرًا لمدددددا تتمتعدددددون بددددده مدددددن خبدددددرة طويلدددددة فدددددي مجدددددال تحكددددديم أدوات األبحددددداث التربويدددددة، فدددددإني      

أعددددددر  علدددددديكم أدوات األهددددددداف الخاصددددددة بالوحدددددددة التدريسددددددية، وأسددددددئلة اإلختبددددددار التحصدددددديلي التددددددي 

 يسها.تق

للتأكددددد مددددن دقتهددددا اللغويددددة والعلميددددة، ولكددددم الحريددددة  بعمددددق،الرجدددداء قددددراءة هددددذه األهددددداف وتلددددك األسددددئلة 

 الكاملة في الحذف أو اإلضافة أو التغيير. شاكرين لكم دعمكم للبحث العلمي والتربوي.

 الباحثة                                                                                

 هبه محمد ياسين طقم                                                                             
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 السابع    أُنموذج اختبار تحصيلي الصف
 والفضائيةدرس مساقط الخرائط ودرس الصور الجوية  األولى /الوحدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 بيانات شخصية:
 االسم   ............................                الصف ..........................      

 

 ........ ......المدرسة   ........................                 الشعبة   ........        

 

 اليوم  ................... .........                  التاريخ ................ .......      

 

 دقيقة (10) ال من المخصص لإلجابة عن االختبار                 
      ____________________________________________________________ 

 

 

الباحثة                                                                                                      

 هبه محمد طقم
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 -ا تية  ل سئلة  اإلجابة الصحيحة حول رمز      ⃝ضع دائرة  -

 ُيقصد بمفهوم مساقط الخرائط بأنه عبارة عن : -0

 من النموذج الكروي إلى اللوحة المستوية. كيفية نقل شبكة خطوط الطول ودوائر العر  -أ

 رسم خريطة الوحدات األساسية للدولة. -ب

 المسقط الذي يكون شكل لوحة اإلسقاط فيه إسطوانية. -ج

 الخريطة التي يتحكم بها موقع المنطقة باختيار المسقط . -د

 ُتستخدم برمجيات الحاسوب المتطورة في تقويم: -5

 . الصور الجوية وتصحيحها  -أ

 الصور الفضائية وتصحيحها. -ب

 الصور الجوية والفضائية وتصحيحها. -ج

 المس  الجوي ألجزاء سط  األر . -د

 لمساقط الخرائط عدة أنواع ، منها المساقط: -5

 البحرية. -الجوية.                                               ب  -أ

 النهرية.  -د               اإلتجاهية.                              -ج
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 من بين األغراض التي تحققها مساقط الخرائط ا تي : -9

 الشكل الصحي  للظاهرة. -ب                                 شكل المنطقة.      -أ

 موقع المنطقة. -الغر  من الخريطة.                              د -ج

 ر :الجوية تلك الصو  ُيقصد بالصور -2

 الملتقطة من كاميرات خاصة تحملها األقمار الصناعية. -أ

 الملتقطة من الجو بآلة تصوير. -ب

 الملتقطة حينما يكون مستو  الفليم بوضع أفقي. -ج

 الشمولية الواضحة للمنطقة. -د

   ُيقصد بالمسقط اإلسطواني لميركيتور بأنه ذلك المسقط الذي يكون -9

 سطواني وخط اإلستواء ليس نقطة التماس عليه.شكل لوحة اإلسقاط فيه إ  -أ

 نقل خطوط الطول ودوائر العر  فيه من النموذج الكروي إلى اللوحة اإلستوائية. -ب

 شكل لوحة اإلسقاط فيه إسطواني وخط التماس يتمثل في خط اإلستواء.  -ج

 أكثر مالءمة للمناطق ذات اإلمتداد العرضي . -د

  د، منهاللمسقط المخروطي عدة فوائ -3
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 استخدامه في حال األقاليم التي تظهر بإمتداد عرضي أكثر منها بإمتداد طولي. -أ

 ظهور دوائر العر  فيه على شكل أقواس غيرمتوازية . -ب

 استخدامه في األمور العديدة التي تتطلب تحديد الزوايا واإلتجاهات. -ج

 استخدامه مع خرائط المالحة الجوية. -د

  وية عدة أنواع، منهايوجد للصور الج -1

 الصور الفضائية. -ب     تقنية اإلستشعارعن ُبعد.                      -أ

 الماسحات متعددة األطياف. -د                      الصور الجوية المائلة.   -ج

يكاااون شاااكل الورقاااة الملتفاااة حاااول ساااطح األرض المرساااومة حساااب مساااقط ميركيتاااور علاااى  -7

  شكل

 إسطواني. -ب                                             دائري.   -أ

 طولي. -د                           عمودي.                   -ج

 -من أهداف الصور الجوية : -01

 تكوين صورة شمولية واحدة واضحة للمنطقة. -أ

 الحصول على معلومات عن سط  األر  دون اللمس. -ب
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 الظاهرات البشرية. سهولة التعرف إلى -ج

 حدود منطقة معينة يتعذر دخولها. إمكانية التصوير لمناطق تقع خارج -د

 من أسس مساقط الخرائط : ليستواحدة من األسس ا تية  -00

 موقع المنطقة. -ب                              مقياس رسم الخريطة.        -أ

 شكل المنطقة. -د                  المساحات المتساوية.                   -ج

 يوجد للصور الفضائية عدة إستخدامات، منها: -05

 األهداف اإلجتماعية. -ب                            العمليات السياحية.          -أ

 العمليات الفنية. -د                              طرق سير ا ليات.        -ج

 الجوي ألج اء سطح األرض من ممي ات الصور: ُتعتبر عملية المسح -05

 الفضائية. -ب                         الجوية.                      -أ

 الجوية المائلة. -د                           الجوية الرأسية.          -ج

 ُتعتبر سهولة التعرف إلى الظاهرات من ممي ات : -09

 الصور الجوية المائلة. -ب                         الجوية .        الصور -أ

 تقنية اإلستشعار عن ُبعد. -د                 الصور الفضائية.              -ج
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 ُيقصد باإلستشعار عن ُبعد بأنه  ذلك اإلستشعار الذي: -02

 يقدددددوم علدددددى قيددددداس كميدددددة اإلشدددددعاع الكهرومغناطيسدددددي الدددددذي يدددددنعكس مدددددن ظددددداهرات سدددددط  األر  -أ

 بعد سقوط اإلشعاع الشمسي عليها.

يقدددددوم علدددددى قيددددداس كميدددددة اإلشدددددعاع الشمسدددددي الدددددذي يدددددنعكس مدددددن ظددددداهرات سدددددط  األر  بعدددددد  -ب

 سقوط األشعة الكهرومغناطيسي عليها.

يددددددددتم فيدددددددده الحصددددددددول علددددددددى معلومددددددددات عددددددددن سددددددددط  األر  دون اللمددددددددس)دون أن يتواجددددددددد فددددددددي  -ج

 الموقع(.

 (سم.55×55ة أبعاد الواحدة منها في األغلب )يتم فيه إلتقاط الصور بآالت تصوير يبل -د

  مساقط عند رسم خريطة طرق النقل البد من إستخدام -09

 طبيعية. -تحقق تساوي المساحة.                                        ب -أ

 األوثوجرافي. -تحقق خاصية تساوي المسافة.                               د -ج

 المخروطي أهمية كبيرة، هي: يوجد للمسقط -03

 تحقيق أغرا  مساقط الخرائط على خط العر  فقط. -أ

 تحقيق األغرا  األربعة لمساقط الخرائط على خط الطول فقط. -ب

 استخدامه مع األقاليم. -ج
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 استخدامه في األمور التي تتطلب تحديد الزوايا واالتجاهات. -د

التاااي تحققهاااا مسااااقط الخااارائط، والتاااي يقصااااد  اإلنحرافاااات الصاااحيحة مااان األغاااراض ُتعتبااار -01

 بها:

 أن  زاوية اإلنحراف بين الهدفين في الطبيعة كما هي في الخريطة. -أ

 أن تكون زاوية اإلنحراف بين الهدفين في الطبيعة عكس الخريطة  -ب

 أن تكون المسافة بين النقطتين هي المسافة الممثلة نفسها على الخريطة. -ج

 سية لتمثيل سط  األر  الكروي على سط  مستٍو.الوسيلة األسا -د

 يستخدم لتصوير الغطاء النباتي الذي هو في تغيير مستمر عالميًا الصور : -07

 الفضائية. -ب                              الجوية.                       -أ

 لجوية الرأسية.ا -د                                الجوية المائلة.             -ج

 يعود السبب في استخدام طريقة اإلسقاط في رسم الخرائط إلى: -51

 أن شكل لوحة اإلسقاط فيه إسطوانية. -أ

 أن المساحات يجب أن تكون متساوية. -ب

 تقليل التشويه الناتج من رسم السط  الكروي على الورقة المستوية. -ج
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 ويه عليها محدودًا للغاية.أنه كلما كُبر مقياس رسم الخريطة كان التش -د

 تم تعديل إتجاة اإلسقاط في المسقط اإلسطواني لميركتور بسبب: -50

 المسافات بين المسقط غير متساوية. -أ

 حدوث تشوه في معالم سط  األر  باإلتجاه شمااًل وجنوبًا من خط اإلستواء. -ب

 تحديد الزوايا واإلتجاهات. -ج

 ود.استخدام هذه المساقط بشكل محد -د

 يرجع وجود عدة أنواع من المساقط إلى: -55

 أن إستخدام هذه المساقط كان بشكل محدود. -أ

 أن إستخدام هذه المساقط يتم بشكل مبالة فيه. -ب

 عدم وجود مسقط واحد يناسب كل األشكال والمسافات. -ج

 أن مسقط الخريطة فكرته قديمة. -د

 ار المناسب للخريطة، وُيقصد به أن:"الغرض من الخريطة" يمثل أحد أسس اإلختي -55

 تكون زاوية اإلنحراف بين الهدفين في الطبيعة كما هي في الخريطة.  -أ

 يحقق المسقط تطابق المساحتين.  -ب
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 نستخدم عند رسم الخريطة مسقطًا ُيحقق الخاصية المراد تحقيقها.  -ج

 يتحكم موقع المنطقة بإختيار المسقط المالئم.  -د

 خريطة التيارات البحرية في المسقط األسطواني لميركيتور، هو أن:سبب رسم  -59

 خطوط الطول تظهر على شكل خطوط مستقيمة. -أ

 إهتمام التيارات البحرية ينصب على زاوية اإلنحراف. -ب

 المسقط االسطواني من أقدم المساقط. -ج

 شكل خط التماس يتمثل في خط اإلستواء. -د

ن الصاااااور الجوياااااة بغااااا ارة معلوماتهاااااا وشاااااموليتها، وذلاااااك تختلاااااف الصاااااور الفضاااااائية عااااا -52

 بسبب أن:

 الصور الجوية ملتقطة من الجو بآلة تصوير.  -أ

 الصور الفضائية ملتقطة من كاميرات خاصة. -ب

مستشدددددددعرات األقمدددددددار الصدددددددناعية فدددددددي الصدددددددور الفضدددددددائية تعمدددددددل علدددددددى مسددددددد  تفاصددددددديل سدددددددط   -ج

 األر .

 ية.أهم من الصور الجو  الفضائية الصور -د
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تخااادم الصاااور الفضاااائية الدراساااات التاااي تتعلاااق باااالموارد األرضاااية والطقاااس، والسااابب هاااو  -59

 أن:

 أقمار الصور الفضائية مجهزة لتسجيل وتتبع المعلومات األرضية. -أ

 الصور الفضائية متنوعة . -ب

 الصور الفضائية ملتقطة من كاميرات خاصة. -ج

 الصور الفضائية حديثة اإلستعمال. -د

  ُتستخدم المساقط اإلتجاهية في عدة مجاالت، منها: -53

رسدددددددددددددددم خريطدددددددددددددددة قدددددددددددددددارة أوروبدددددددددددددددا.                                                           -ب        ثدددددددددددددددوجرافي .                   المسدددددددددددددددقط األور  -أ

 المستوية.رسم الخرائط  -د                            رسم خريطة التيارات البحرية. -ج

  -(:11 -21( في اإلجابة عن األسئلة ا تية من )1استخدم الشكل ) -

 

 (0الشكل )                                                                              
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 (،  فإن المسقط التي يمثله هو المسقط:1من خالل إستخدامك للشكل ) -58

 اإلسطواني.  -ب                                  اإلتجاهي.                -أ

 االمستوي. -المخروطي البسيط.                                       د -ج

 ( هو الشكل:21إن شكل الورقة الملتفة حول سطح األرض التي وردت في السؤال ) -57

 المخروطي. -ب                                الدائري.                     -أ

 المستوي. -د                                 اإلسطواني.                -ج

يختلف المسقط المخروطي عن المسقط االسطواني بالفكرة التي يعتمد عليها كل منهما بحيث  -51

 يعتمد المسقط االسطواني على فكرة أن خط:

 اإلستواء ليس نقطة التماس. -أ

 في خط اإلستواء. التماس يتمثل -ب

 الطول فيه على شكل خط متعرج. -ج

 العر  فيه يشبه خط الطول . -د 

 ُسمي المسقط اإلسطواني بهذا اإلسم ألن : -50

 شكل لوحة اإلسقاط فيه إسطوانية.                                   -أ
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 األوراق الملتفة حوله على شكل مخروط. -ب

 اإلستواء.خط التماس ال يتمثل في خط  -ج

 شكل لوحة اإلسقاط فيه مستوية. -د

 -(:11 -12وأجب عن السؤالين ) (2إستعمل الشكل ) -

 

 (5الشكل )                                                                                    

سااااتعمالك للشااااكل) -55 و (، فااااإن المسااااقط الااااذي يمثلااااه هااااذا الشااااكل هاااا2ماااان خااااالل تمعنااااك واك

 المسقط:

 ميركيتور.  -المستوي.                                             ب -أ

 الدائري. -المخروطي.                                          د -ج

 المسقط الذي يكون فيه خط اإلستواء ليس نقطة  التماس، هو المسقط: -55

 االسطواني. -ب                                 اإلتجاهي.           -أ
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 المستوي. -المخروطي.                                             د -ج

  ( ا تية، هي الصور1نوع الصور التي تشير إليها الصورة ) -59

 

 (0الصورة )                                       

 الجوية. -ب              الفوتوغرافية.                                    -أ

 الفضائية. -كهرومغناطيسية.                                            د -ج

 -(:1من الظاهرات التي تعرضها الصورة ) -52

 إقتصادية. ظواهر -ب                                 ظواهر طبيعية .            -أ

 أهداف عسكرية. -د                       ظواهر طبيعية وأحياء سكنية.        -ج

 

 مع تمنياتي لكن بالنجاح والتوفيق
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( 4الملحق )  

 معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التحصيل

في الجغرافيا   

 

 

 

 

زمعامل التميي معامل  
 الصعوبة 

زمعامل التميي رقم الفقرة معامل  
 الصعوبة 

 رقم الفقرة 

16.7 1600 09 1600 1627 0 
1600 6071  51 1600 16.0 5 

1600 16.0 50 1600 16.0 0 
1600 16.0 55 16.1 16.7 . 

1600 1601 50 1600 1621 2 

1600 1621 5. 16.7 1621 . 
1600 1627 52 16.1 16.7 7 

1600 1627 5. 1600 16.0 8 
16.1 1600 57 1600 16.0 9 

16.7 16.0 58 1600 16.0 01 
1600 1621 59 1600 1621 00 

1600 1607 01 16.1 16.1 05 

16.7 1677 00 16.1 1620 00 
16.1 16.1 05 1600 1621 0. 

1600 1621 00 1620 1670 02 
16.1 1670 0. 16.7 16.1 0. 

1600 1677 02 1620 16.1 07 

    16.1 1607 08 
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(3الملحق )  

 مقياس التفكير الناقد
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اذط الدكتور........................................... المحترم.األست

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد السالم 

تقدددددوم الباحثدددددة بتطبيدددددق إختبدددددار كاليفورنيدددددا لقيددددداس مهدددددارات التفكيدددددر الناقدددددد كجدددددزء مدددددن متطلبدددددات       

تي التفكيددددددددر سددددددددتخدام اسددددددددتراتيجيالحصددددددددول علددددددددى درجددددددددة الماجسددددددددتير فددددددددي التربيددددددددة تحددددددددت عنددددددددوان )ا

مدددددا بصدددددوٍت مرتفدددددع وخدددددرائط العقدددددل فدددددي تددددددريس الجغرافيدددددا لطالبدددددات الصدددددف السدددددابع األساسدددددي، وأثره

 في التحصيل والتفكير الناقد(.

ي ونظدددددرًا لمدددددا تتمتعدددددون بددددده مدددددن خبدددددرة طويلدددددة فدددددي مجدددددال تحكددددديم أدوات األبحددددداث التربويدددددة، فدددددإن     

تأكددددد مدددددن دقتهددددا اللغويدددددة والعلميددددة ومدددددد  قددددراءة فقراتددددده بعمددددق لل اً أعددددر  علدددديكم هدددددذا اإلختبددددار راجيددددد

مالءمتهددددددا للبيئددددددة التربويددددددة األردنيددددددة، ولكددددددم الحريددددددة الكاملددددددة فددددددي الحددددددذف أو اإلضددددددافة أو التغييددددددر. 

 شاكرين لكم دعمكم للبحث العلمي والتربوي.

 

 الباحثة                                                                           

 هبه محمد ياسين طقم                                                                          

                                                                                     2013 
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 إختبار كاليفورنيا

 لقياس مهارات التفكير الناقد

California Critical Thinking Skills Test 2000 

 2001الصورة األردنية التي ُعربت سنة 

سددددتخدام اسددددتراتيجيتي التفكيددددر بصددددوٍت مرتفددددع وخددددرائط العقددددل تقددددوم الباحثددددة بددددإجراء دراسددددة بعنددددوان " ا

". فددددي تدددددريس الجغرافيددددا لطالبدددددات الصددددف السددددابع األساسددددي، وأثرهمدددددا فددددي التحصدددديل والتفكيددددر الناقدددددد

 رجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس.استكمااًل لمتطلبات الحصول على د وذلك

أو  فقددددددرة أربعددددددةأرجددددددو اإلجابددددددة عددددددن فقددددددرات اإلختبددددددار الددددددذي يتكددددددون مددددددن أربعددددددة وثالثددددددين فقددددددرة لكددددددل 

خمسددددددة بدددددددائل واحددددددد منهددددددا صددددددحي ، وكددددددل فقددددددرة تكددددددون ضددددددمن مهددددددارة مددددددن مهددددددارات التفكيددددددر الناقددددددد 

م، أرجددددددو تحديددددددد رمددددددز اإلجابددددددة اإلسددددددتنتاج، االسددددددتقراء، اإلسددددددتدالل، التقيددددددي التحليددددددل، وهددددددي الخمددددددس 

فدددددي خاندددددة المهدددددارة المناسدددددبة علدددددى ورقدددددة اإلجابدددددة المنفصدددددلة المعطددددداة )×( الصدددددحيحة ووضدددددع إشدددددارة 

ذا رغبت في تغيير إحد  إجاباتك تأكد من محو اإلجابة السابقة تماما.  لك، وا 

را  البحدددددددث العلمدددددددي فقدددددددط علمدددددددًا بدددددددأن هدددددددذه اإلجابدددددددات سدددددددتوخد بعدددددددين اإلعتبدددددددار وستسدددددددتخدم ألغددددددد

 ًة لإلجابة عن جميع الفقرات.نسأكون ممتو 

   الباحثة:                                                                                     
                                           هبه محمد طقم
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2000إختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد أُنموذج   

ندددددددادي مددددددددينتكم الرياضدددددددي يعقدددددددد مباريدددددددات تنافسدددددددية فدددددددي كدددددددرة القددددددددم بدددددددين الفدددددددرق إفتدددددددر  أن  -0

الرياضددددددية، وأن برنامجددددددًا للمباريددددددات قددددددد تددددددم تنظيمدددددده بحيددددددث تكددددددون فرصددددددة لكددددددل فريددددددق فددددددي اللقدددددداء، 

وافتددددر  أن فريدددددق الرمثددددا قدددددد غلدددددب فريددددق الفيصدددددلي يددددوم السدددددبت الماضدددددي، وأن فريددددق الفيصدددددلي قدددددد 

الماضددددددي ، ماالنتيجيددددددة التددددددي تتوقعهددددددا يددددددوم السددددددبت المقبددددددل غلددددددب فريددددددق األهلددددددي يددددددوم السددددددبت قبددددددل 

 عندما سيلتقي الرمثا باألهلي 

 سيفوز فريق الرمثا بالتأكيد. -أ

 من المحتمل أن يفوز فريق الرمثا، ولكنهم قد يخسرون. -ب

 من المتحمل أن يخسر فريق الرمثا، ولكنهم قد يفوزون. -ج

 ستنتهي اللعبة بالتعادل. -د

اء ا تددددي  "حتددددى زيددددد) مددددن رجددددال السياسددددة( عمددددد إلددددى اسددددتخدام المراوغددددة فددددي اللغددددة إليددددك اإلدعدددد -5

ذات مددددددرة وهددددددذا اإلدعدددددداء يتعلددددددق باألسددددددباب ا تيددددددة  " علددددددى كددددددل رجددددددل سياسددددددة أن يكسددددددب رضدددددددى 

جمهدددددوره مدددددن المويددددددين، وحتدددددى لدددددو كدددددان زيدددددد رجدددددل دولدددددة عظددددديم، فإنددددده يظدددددل رجدددددل سياسدددددة أيضدددددًا 

ر، مدددددددن المويددددددددين دون أن يسدددددددتخدم المراوغدددددددة فدددددددي ولددددددديس بمقددددددددور أحدددددددد أن يكسدددددددب رضدددددددا الجمهدددددددو 

 اللغة، على األقل في بع  المناسبات" مفترضًا صحة األسباب المذكورة كلها، فإن اإلدعاء 

 اليمكن أن يكون خاطئًا. -أ
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 من المحتمل أن يكون صحيحًا، ولكنه قد يكون خاطئًا. -ب

 من المحتمل أن يكون خاطئًا، ولكنه قد يكون صحيحًا. -ج

 ال يمكن أن يكون صحيحًا. -د

افتددددر  صددددحة مددددا يددددأتي" أولئددددك الددددذين يرمددددون التحدددددي والمغددددامرة هددددم فقددددط مددددن يتوجددددب علدددديهم  -5

 اإللتحاق بالجي " أي من العبارات التالية تتفق مع مضمون هذا االفترا . 

 إذا كنت تروم التحدي والمغامرة، فإنه يتوجب عليك اإللتحاق بالجي . -أ

 لجي ، عليك أن تبحث عن التحدي والمغامرة.إذا التحقت با -ب

 اليتوجب عليك أن تبحث عن التحدي والمغامرة إال عن طريق اإللتحاق بالجي . -ج

 اليتوجب عليك االلتحاق بالجي  مالم تكن تبحث عن التحدي والمغامرة. -د

 لإلجابة عن السؤال الرابع استخدم المخطط ا تي:
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 األب              األم

                       

 

 

 

 

 

 

 ولد مصاباً                     حاملة للمرض         حامل للمرض  ولدت معافاة            

.-Tay-Scahs  ء هدددو مدددر  نددداتج عدددن إخدددتالف جيني،وتنتقدددل جيندددات هدددذا المدددر  مدددن ا بدددا

إذا كدددددانوا حددددداملين لهدددددذا المدددددر ، ويشدددددير المخطدددددط أعددددداله إلدددددى نمدددددط توريدددددث هدددددذا  إلدددددى أبندددددائهم

المددددددر  مددددددن ا بدددددداء فددددددإذا كددددددان كددددددال األبددددددوين حدددددداملين للمددددددر ، فددددددإن إحتماليددددددة إصددددددابة أبنائهمدددددددا 

تقريبدددددددًا  حيدددددددث إن إحتماليدددددددة أن يكوندددددددوا مصدددددددابين  %32بدددددددالمر  أو أن يكوندددددددوا حددددددداملين لددددددده هدددددددي 

 .%21يكونوا حاملين له هي وأن  %52بالمر  هي 

ولنفتدددددر  ا ن أن الدددددزوجين كدددددريم وهندددددادي يرغبدددددان بإنجددددداب طفدددددل، وعنددددددما خضدددددعا لفحدددددص مدددددر  

تدددددداي سدددددداكس عرفددددددا ألول مددددددرة أنهمددددددا حددددددامالن لهددددددذا المددددددر ، وبددددددالرجوع إلددددددى المعلومددددددات السددددددابقة 

 الذكر فإنه من المتوقع أن  

 طفلهما سيكون إما حاماًل للمر  أو مصابًا به. -أ

                           

 األب حدمل للمرض

 

 

 االم حدمل  للمرض



197 
 

 على الرغم من أن نسبة الخطورة عالية، إال أنه من الممكن أن يكون طفلهما سليمًا. -ب

 سيفكر كريم وهنادي بخطورة الموقف ويقرران عدم اإلنجاب. -ج

سدددددتظل لدددددد  كدددددريم وهندددددادي الرغبدددددة فدددددي أن يكوندددددا أبدددددوين لدددددذلك سددددديقرران فدددددت  روضدددددة ل طفدددددال  -د

 زواجهما وعدم الرغبة في اإلنجاب. واعتبار جميع األطفال فيها أبناء لهما في حال

 " المنافقون يكذبون" تحمل ذات المعنى التي تحمله   -2

 إذا كان فالن منافقًا فهو كاذب. -أ

 أي كاذب هو منافق. -ب

 هنالك على األقل منافق واحد يعمد إلى الكذب. -ج

 ال يكذب الناس مالم يكونوا منافقين. -د

 ى واحد.جميع ماذكر أعاله يفضي إلى معن -ه

 " ليس كل المرشحين أهاًل للقيام بمهمات المنصب" تحمل ذات الفكرة التي تحملها   -9

 ال أحد من المرشحين أهل للقيام بمهمات المنصب. -أ

 بع  المرشحين ليسوا أهاًل للقيام بمهمات المنصب. -ب

 هنالك من هو أهل للقيام بمهمات المنصب ولكنه ليس مرشحًا. -ج
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 ن ليسوا أهاًل للقيام بمهمات المنصب.كل المرشحي -د

فقددددددرة  " إن األحيدددددداء الدقيقددددددة فددددددي هددددددذه البركددددددة تتكدددددداثر فددددددي المدددددداء الددددددذي تفددددددوق حرارتدددددده درجددددددة  -3

التجمدددددددد فقدددددددط. نحدددددددن ا ن فدددددددي فصدددددددل الشدددددددتاء، والبركدددددددة ا ن جليدددددددد صدددددددلب، وعليددددددده فإنددددددده إذا كدددددددان 

ا ال تقدددددددوم بالتكددددددداثر هنالدددددددك أحيددددددداء دقيقدددددددة فدددددددي هدددددددذه البركدددددددة مدددددددن نفسددددددده الندددددددوع قيدددددددد البحدددددددث فإنهددددددد

 حاليًا"مفترضًا صحة كل الجمل للفكرة السابقة فإن النتيجة التي تخرج إليها هذه الفقرة 

 ال يمكن أن تكون خاطئة. -أ

 من المحتمل أن تكون صحيحة، ولكن قد تكون خاطئة. -ب

 من المحتمل أن تكون خاطئة، ولكن قد تكون صحيحة. -ج

 ال يمكن أن تكون صحيحة. -د

ليدددددك هددددددذه المجموعدددددة مددددددن العبدددددارات  " كددددددان) نيددددددرون( إمبراطدددددور رومددددددا فدددددي القددددددرن األول قبددددددل إ -1

المددددديالد. عمدددددد كدددددل إمبراطدددددور رومددددداني إلدددددى شدددددرب الخمدددددر مسدددددتخدمًا فدددددي ذلدددددك أبددددداريق وقدددددداحًا مدددددن 

معددددددن )البيدددددوتر( تحديددددددًا .أن أي شدددددخص يسدددددتخدم هدددددذا المعددددددن ولدددددو لمدددددرة واحددددددة يتعدددددر  للتسدددددمم 

ذلدددددك دائمدددددًا اإلخدددددتالل العقلدددددي الدددددذي يمدددددس صددددداحبه " مفترضدددددًا صدددددحة  بالرصددددداص. ومدددددن عالمدددددات

 الوارد أعاله أي من التالية صحي  بالضرورة 

إن أولئددددك الددددذين يعددددانون مددددن إخددددتالل عقلددددي عمدددددوا إلددددى اسددددتخدام هددددذا المعدددددن ولددددو لمددددرة واحدددددة  -أ

 على األقل.



199 
 

 من الموكد إن اإلمبراطور )نيرون( كان مختاًل عقليًا. -ب

 ستعمال هذا المعدن حقًا مقصورًا على أباطرة روما.كان ا -ج

 كان التسمم بالرصاص أمرًا شائعًا بين رعايا اإلمبراطورية الرومانية. -د

 استخدم المخطط ا تي: 10و 9لإلجابة عن السؤالين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجدت أنه طبيعي                وجدت أنه ساخن                        

 

 

 

 

 

 إذا كان المخرج مفتوحاً 

 

سمعت أو شاهدت منبه 

 الحريق

 مستيقظ نائم

تحسست حرارة 

 الباب

 

 الباب إبحث عن إفتح

  مخرج يؤدي إلى الدرج

 ال تفتح الباب 

في غرفتك بق  إ  أغلق الباب.إبق في 

 غرفتك

ة أحكم قاعدة الباب بمنشف

مبلولة حافظ على هدوئك 

نتظر المساعدة.إ رجإفتح الباب إبحث عن مخرج يؤدي إلى الد   



200 
 

إعتمددددادًا علددددى المخطددددط أعدددداله، إذا كنددددت فددددي غرفتددددك فددددي الطددددابق الرابددددع مددددن فندددددق مولددددف مددددن  -9

 عشرة طوابق تشاهد التلفاز وسمعت منبه الحريق، فإنه من المحتمل أنك 

 .ستخلد إلى النوم -ستخرج مستخدما الدرج.                                 ب -أ

 ستبقى في غرفتك. -ستغادر مستخدمًا المصعد.                              د -ج

 ستتحسس حرارة الباب. -ه                                

إفتدددددر  أندددددك قدددددد إسدددددتيقظت علدددددى صدددددوت منبددددده الحريدددددق، وتفقددددددت حدددددرارة البددددداب فوجددددددت أنهدددددا  -01

ب الغدددددرف فددددي الطدددددابق جرائددددد الصدددددبال طبيعيددددة،ثم تفقدددددت الممدددددر، فوجدددددت أمدددددام كددددل بددددداب مددددن أبددددوا

مطويددددددة وملقدددددداة أمددددددام األبددددددواب، وبجانددددددب أحددددددد األبددددددواب رأيددددددت بعدددددد  الزجاجددددددات وأكوابددددددًا وصددددددحون 

عشدددددداء وسددددددخة تصددددددطف علددددددى طبددددددق التقددددددديم الخدددددداص بخدمددددددة الغددددددرف، كمددددددا رأيددددددت بعدددددد  األفددددددراد 

  أن يحملددددون حقائددددب سددددفرهم ويدددددخلون بهدددددوء إلددددى المصددددعد قاصدددددين النددددزول إلددددى األسددددفل، وافتددددر 

 المصعد كان أقرب إلى غرفتك من الدرج، فإنه من المحتمل 

 أنك ستبقى في غرفتك. -ب                        أنك ستخرج مستخدمًا الدرج. -أ

 أنك ستغادر مستخدمًا المصعد. -د                         أنك ستحزم حقيبتك.     -ج

 ة طالبًا نصيحتهم.أنك ستتصل بالدائر  -ه                       
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" تدددددم مدددددوخرًا إسدددددتحداث العديدددددد مدددددن األقسدددددام الجديددددددة ذات المسدددددتو  الرفيدددددع مدددددن اإلختصددددداص  -00

داخددددددل الشددددددركة ممددددددا يبددددددرهن علددددددى أن الشددددددركة تددددددولي إهتمدددددداًم شددددددديدًا باألسدددددداليب المتطددددددورة للوصددددددول 

 إلى السوق" إن أفضل وصف لهذه الفقرة هي أنها تفتقر إلى 

 ركة تقدمًا أكبر في الوصول إلى السوق".النتيجة "ستحرز الش -أ

 النتيجة  "أرادت إدارة الشركة ، الخروج بأساليب جديدة للوصول إلى السوق". -ب

المقدمددددددة المنطقيددددددة " كانددددددت الشددددددركة ال تفلدددددد  فددددددي الوصددددددول إلددددددى السددددددوق قبددددددل إسددددددتحداث هددددددذه  -ج

 األقسام الجديدة".

وفقدددددًا ألسددددداليب متطدددددورة حديثدددددة للوصدددددول إلدددددى المقدمدددددة المنطقيدددددة  " تعمدددددل هدددددذه األقسدددددام الجديددددددة  -د

 السوق".

النتيجدددددة  " تقدددددوم الشدددددركات لخدمدددددة مصدددددال  أصدددددحابها فدددددي المقدددددام األول، إن لدددددم يكدددددن هدددددذا هدددددو  -ه

 هدفها على سبيل الحصر.

أظهددددددرت دراسددددددة أجريددددددت علددددددى األطفددددددال فددددددي المرحلددددددة التمهيديددددددة  لمددددددا قبددددددل المدرسددددددة)ريا   -05

ك األطفددددددددال الددددددددذين إلتحقددددددددوا بالبرنددددددددامج التمهيدددددددددي للمدرسددددددددة األطفددددددددال( فددددددددي سددددددددن الرابعددددددددة أن أولئدددددددد

ولمدددددددة تسددددددعة أشددددددهر قددددددد  طيلددددددة اليددددددومالنموذجيددددددة  التابعددددددة لجامعددددددة اليرمددددددوك والددددددذين إنتظمددددددوا فيدددددده 

نقطددددددة فددددددي إختبددددددار تددددددم إعددددددداده خصيصددددددًا لقيدددددداس مددددددد  جاهزيددددددة األطفددددددال  21أحددددددرزوا مددددددا معدلدددددده 

 لمرحلة ما قبل المدارس.
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للفتدددددددرة الء األطفدددددددال الدددددددذين إلتحقدددددددوا بدددددددنفس البرندددددددامج التمهيددددددددي هدددددددذا كمدددددددا أظهدددددددرت الدراسدددددددة أن هدددددددو 

 نقطة. 25ولمدة تسعة أشهر قد أحرزوا ما معدله  الصباحية فقط

وفددددددي دراسددددددة ثانيددددددة أجريددددددت علددددددى األطفددددددال فددددددي المرحلددددددة التمهيديددددددة فددددددي مدرسددددددة أخددددددر ، تبددددددين أن 

 29شددددهر قددددد أحددددرزوا مددددا معدلدددده ولمدددددة تسددددعة أ طيلددددة اليددددومأولئددددك األطفددددال الددددذين إلتحقددددوا بالبرنددددامج 

نقطددددددة فددددددي نفددددددس الفحددددددص الددددددذي خضددددددع لدددددده أطفددددددال الدراسددددددة األولددددددى، فيمددددددا أظهددددددرت دراسددددددة ثالثددددددة 

أجريدددددددت علدددددددى أطفدددددددال لدددددددم يلتحقدددددددوا بدددددددأي برندددددددامج للمرحلدددددددة التمهيديدددددددة وهدددددددم مدددددددن فئدددددددة ذوي الددددددددخل 

 المتدني.

ن هددددذا التبدددداين نقطددددة فددددي الفحددددص ذاتدددده، ولقددددد وجددددد أ 55أن هددددوالء األطفددددال قددددد أحددددرزوا مددددا معدلدددده 

( وعليددددده 1.12فددددي نتددددائج الفحددددص ال يسدددددتهان بدددده إحصددددائيًا فروقدددددًا علددددى درجددددة مدددددن الثقددددة مقدددددارها )

فدددددإن إحدددددد  الفدددددرو  ا تيدددددة هدددددي الفرضدددددية العلميدددددة األكثدددددر معقوليدددددة فيمدددددا يخدددددص البياندددددات الدددددواردة 

 أعاله.

 نقطة أو أكثر هوطفل ذو جاهزية لريا  األطفال. 21الطفل الذي يحرز  -أ

 يجب إجراء المزيد من اإلختبارات قبل أن يكون بإمكاننا تكوين فرضية معقولة. -ب

ال عالقدددددددة تدددددددربط بدددددددين االلتحددددددداق ببدددددددرامج المرحلدددددددة التمهيديدددددددة ومدددددددد  جاهزيدددددددة الطفدددددددل لريدددددددا   -ج

 األطفال.
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يجددددب أن تكددددون هندددداك ميزانيددددة تدددددعم إلتحدددداق األطفددددال فددددي سددددن الرابعددددة ببددددرامج تمهيديددددة لمددددا قبددددل  -د

 البرنامج.

 اإللتحاق بالبرامج التمهيدية ذو عالقة بمد  جاهزية الطفل لريا  األطفال. -ه

 إليك الفقرة ا تية   -05

 .0759( لم تكن حكومة )بولندا( ملكية في العام 0)

( أن كثيددددر مددددن علمدددداء التدددداريخ األوروبيددددين ينظددددرون إلددددى الحددددرب العالميددددة علددددى أنهددددا إشددددارة إلددددى 5)

 وروبية.إنتهاء الحكومات الملكية األ

( بعددددد جيددددل واحددددد، عندددددما بدددددأت الحددددرب العالميددددة الثانيددددة، لددددم يكددددن هندددداك أي حكومددددة ملكيددددة فددددي 5)

 أوروبا أوالعالم الغربي. إال تلك الحكومات الملكية ذات الطابع الشكلي.

( بددددرغم ذلددددك فإندددده مددددن الخطددددأ اإلعتقدددداد بددددزوال الحكومددددات الملكيددددة دون النظددددر جددددديًا إلددددى منطقددددة 9)

 الشرق الوسط.

 إن أفضل وصف للفقرة السابقة هوأنها: 

 (.0محاولة إثبات صحة الجملة ) -أ

 (.5محاولة إلثبات صحة الجملة) -ب

 (.5محاولة إلثبات صحة الجملة ) -ج
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 (.9محاولة إلثبات صحة الجلمة) -د

 ال شيء مما ذكر أعاله، إذ المحاولة إلثبات أي شيء قد ورد ي الفقرة. -ه

 لى الوضع اإلفتراضي ا تي:ع 13و11يعتمد السؤاالن 

( وعلدددددددى عمدددددددادة الكليدددددددة أن تختدددددددار خمسدددددددة 0،5،5،9،2،9،3" تحدددددددوي كليدددددددة سدددددددبعة ندددددددواد طالبيدددددددة )

أعضدددداء بالضددددبط مددددن خمسددددة نددددواد مختلفددددة ليقومددددوا بمهددددام لجنددددة ذات شددددأن، بحيددددث أن أي خماسددددية 

وز ( ال يجدددددد0يددددددتم إختيارهددددددا سددددددتفي بددددددالغر  شددددددريطة أندددددده   إذا تددددددم إختيددددددار شددددددخص مددددددن النددددددادي )

ذا تددددددم وضددددددع شددددددخص مددددددن النددددددادي )2إختيددددددار شددددددخص مددددددن النددددددادي ) ( فددددددي اللجنددددددة يتوجددددددب 5(، وا 

 ( فيها أيضا."9وضع شخص من النادي)

التاليددددة هدددددي خمسدددددة بددددددائل ممكندددددة للخماسددددديات المطلوبدددددة لتكدددددوين اللجندددددة، أي واحددددددة فقدددددط مدددددن  -09

 هذه الخماسيات يحقق الشروط كافة 

 .5،5،9،2،9 -ب                         .                     0،5،9،2،9 -أ

 .0،9،2،9،3 -.                                             د0،5،9،9،3 -ج

 .0،5،5،9،3 -ه                                 

 

02 
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( فمددددا هددددو النددددادي الثدددداني الددددذي 3إفتددددر  أن العمددددادة ال تريددددد إختيددددار شددددخص مددددن النددددادي رقددددم ) -

 واجده في اللجنة يتوجب عدم ت

 5 -ه                5 -د                2 -ج              9 -ب             9 -أ

" تزايدددددد ثمدددددن وقدددددود الطدددددائرات بشدددددكل كبيدددددر مندددددذ حادثدددددة ناقلدددددة الدددددنفط )اليكسدددددون( فدددددي )األسدددددكا(  -09

فددددددي منطقددددددة الشددددددرق األوسددددددط. فددددددي ذات الوقددددددت، تزايدددددددت  0770، وحددددددرب عددددددام 0717فددددددي العددددددالم 

ثمدددددددان عددددددددد مدددددددن مشدددددددتقات البتدددددددرول علدددددددى نحدددددددو كبيدددددددر، وندددددددتج عدددددددن هددددددداتين الحقيقتدددددددين  أن وقدددددددود أ

الطدددددائرات هدددددو واحدددددد مدددددن مشدددددتقات البتدددددرول" إن خيدددددر تقيددددديم لهدددددذا اإلسدددددتدالل الدددددذي قدددددام بددددده المدددددتكلم 

 هو أنه  

 تقدير جيد، إذ أن وقود الطائرات هو أحد مشتقات البترول. -أ

 ق الواردة قد تمت صياغتها على نحو دقيق.تفكير جيد، لكن ليست كل الحقائ -ب

تقدددددير سددددقيم، فقددددد تزايدددددت أثمددددان المددددواد الغذائيددددة فددددي ذات الوقددددت، لكددددن هددددذا ال يثبددددت أن وقددددود  -ج

 الطائرات هو من المواد الغذائية.

تفكيددددر سددددقيم، إذ ال يمكننددددا الخددددروج بددددأي نتيجددددة تتعلددددق بوقددددود الطددددائرات لمجددددرد أن لددددديها حقددددائق  -د

 ت البترول.تتعلق بمشتقا

"فددددي عتمددددة مددددا قبددددل الفجددددر، جلددددس الصددددغير معددددن قبالددددة نافددددذة غرقددددة نومدددده وقددددد ضددددغط بأنفدددده  -03

علددددى زجدددداج النافددددذة البددددارد وُجددددَل أمانيدددده أن يطلددددع الصددددبال كددددي يلعددددب كددددرة القدددددم فددددي الخددددارج وكددددان 
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اإلهتمددددددام أن تشددددددرق الشددددددمس، وفيمددددددا هددددددو مسددددددتغرق بددددددالتفكير سددددددطعت الشددددددمس، فواصددددددل أمنياتدددددده، 

ن ريددددددب أخددددددذت الشددددددمس تلددددددول فددددددي األفددددددق وتتربددددددع فددددددي السددددددماء، لقددددددد كددددددان فخددددددورًا بنفسدددددده، ومددددددن دو 

وتأمددددل الددددذي جددددر ، ثددددم توصدددددل إلددددى أن فددددي مقدددددوره أن يحيدددددل الليددددالي البدددداردة الموحشددددة إل نهدددددارات 

 صيفية سعيدة إذا ما أراد ذلك".

 سقيم، فوقوع الشيء بعد أن تمناه ال يعني أنه وقع ألنه تمناه. -أ

 الشمس تدور حول األر  سواء أتمنى معن ذلك أم لم يفعل سقيم، ف -ب

 جيد، فمعن طفل صغير ليس إال. -ج

 جيد، أي لديه دليل يثبت أن ما وقع لم يكن ليقع لو لم يتمناه. -د

افدددددددر  أن عدددددددالم نبدددددددات قدددددددال فدددددددي محاضدددددددرته عدددددددن نباتدددددددات الحددددددددائق " تبددددددددي الدددددددوردة ألواندددددددًا  -01

 ضل تفسير لهذا اإلدعاء عدة".أي من التالية يمكن إعتباره أف

 هنالك وردة لها اكثر من لون واحد. -أ

 هنالك ماهو ذو أكثر من لون وهو الوردة. -ب

 كل الورود ذوات ألوان عدة. -ج

 ليست الورود من لون واحد. -د

 جميع التفسيرات مقبولة بالدرجة نفسها. -ه
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لحكددددددم باإلعدددددددام قانونددددددًا، "يبدددددددو أن هندددددداك روايتددددددين شددددددائعتين تويدددددددان ضددددددرورة وجددددددود عقوبددددددة ا -07

األولددددددى  إن الرهبددددددة مددددددن المددددددوت سددددددتعمل علددددددى ردع ا خددددددرين مددددددن إقتددددددراف الجددددددرائم البشددددددعة، وأمددددددا 

الثانيددددة  فهددددي أن الحكددددم علددددى شددددخص مددددا سدددديكون أكثددددر إقتصددددادًا مددددن البددددديل ا خددددر  وهددددو السددددجن 

إلقتصددددددادية الموبدددددد. لكدددددن كافددددددة الدراسدددددات  العلميددددددة التدددددي أجريددددددت حتدددددى ا ن أظهددددددرت أن الحقدددددائق ا

ذا كدددددان عامدددددة النددددداس سددددديعتقدون أن الحكدددددم باإلعددددددام  تويدددددد عقوبدددددة السدددددجن الموبدددددد علدددددى اإلعددددددام، وا 

إقتصدددداديًا أكثددددر مددددن الحكددددم بالسددددجن الموبددددد فهددددذا لددددن يغيددددر فددددي الحقددددائق اإلقتصددددادية شدددديئًا  وعليدددده، 

بدددده المددددتكلم هددددو فإندددده يجددددب إلغدددداء حكددددم اإلعدددددام قانونددددًا "إن افضددددل  تقيدددديم لهددددذا اإلسددددتدالل الددددذي قددددام 

 أنه 

 ضعيف، فهو لم يبين عالقة الرأي العام باألمر. -أ

 ضعيف، فهو لم يحلل الروية األولى المتعلقة بردع ا خرين من إقتراف الجرائم البشعة. -ب

 جيد، فهو يبين لنا أنه لربما يتوجب إلغاء عقوبة اإلعدام قانونًا. -ج

 ق بإلغاء عقوبة اإلعدام.جيد، لكنه في الواقع غير صحي  فيما يتعل -د

فقدددددددرة " العليدددددددك يدددددددا مهندددددددد، سدددددددوف تتخدددددددرج يومدددددددًا ما،اندددددددت طالدددددددب فدددددددي الكليدددددددة، ألددددددديس هدددددددذا  -51

صددددددددحيحًا  وكددددددددل طلبددددددددة الكليددددددددات يتخرجددددددددون إن عدددددددداجاًل أم آجدددددددداًل. مفترضددددددددًا صددددددددحة كددددددددل الجمددددددددل 

 المساندة فإن النتيجة التي أفضت إليها الفقرة 

 ال يمكن أن تكون خاطئة. -أ
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 ل أن تكون صحيحة، ولكن قد تكون خاطئة.من المحتم -ب

 من المحتمل أن تكون خاطئة، ولكن قد تكون صحيحة. -ج

 ال يمكن إال أن تكون صحيحة. -د

 ( يعتمد على المخطط أدناة:21السؤال رقم )

0                                                      5                                         0 

 

 

 

هندددداك ثددددالث طبقددددات مثلثيددددة علددددى الطاولددددة تحمددددل كددددل واحدددددة منهددددا حرفددددًا هجائيددددًا علددددى كددددل مددددن -50

وجهيهدددددا، اي بطاقدددددةط بطاقدددددات يتوجدددددب عليدددددك أن تقلبهدددددا لتثبيدددددت أن اإلدعددددداء التدددددالي صدددددحي  دائمدددددًا  

 إذا حمل أحد الوجوه الحرف ك فإن الوجه ا خر يحمل الحرف ب 

                      ( فقط.      0البطاقة رقم ) -أ

 ( فقط.5البطاقة رقم ) -ب

 (.5( و)5( و)0البطاقات رقم ) -ج

 (.5( ولكن ليس البطاقة رقم )5( و)0البطاقتان رقم ) -د

 (.9( ولكن ليس البطاقة رقم )5( و)5البطاقتان رقم ) -ه

 ز ك ب
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 %32" فدددددي دراسدددددة ُأجريدددددت علدددددى طدددددالب مدرسدددددة ثانويدددددة بجنسددددديها الدددددذكور واإلنددددداث، وجدددددد أن -55

مدددددن الدددددذكور واإلنددددداث يشددددداهدون أفدددددالم العندددددف وتقندددددزن أشدددددرطة الفيدددددديو وأسدددددطوانات )الليدددددزر( التدددددي 

تعددددر  مثددددل هددددذا النددددوع مددددن األفددددالم، يعددددانون مددددن قصددددور واضدددد  فددددي ضددددبط إنفعدددداالتهم والسدددديطرة 

عليهددددددددا، قامددددددددت الدراسددددددددة بإسددددددددتبعاد إمكانيددددددددة أن يكددددددددون هددددددددذا القصددددددددور هددددددددو محدددددددد  صدددددددددفة وفقددددددددًا 

 الثقة. مفترضًا صحة الوارد أعاله، فإن هذه المعلومات توكد لمستويات عالية من 

ثمدددددة عالقدددددة إحصدددددائية تدددددربط بدددددين مشددددداهدة أفدددددالم العندددددف والعجدددددز عدددددن ضدددددبط الدددددنفس والسددددديطرة  -أ

 على اإلنفعاالت لد  المراهقين.

تتسددددددبب مشدددددداهدة أفددددددالم العنددددددف باإلصددددددابة بإضددددددطرابات عصددددددبية وعجددددددز عددددددن ضددددددبط الددددددنفس  -ب

 لد  المراهقين.

ضددددددطرابات الجهدددددداز  ال -ج يعتبددددددر الجددددددنس عدددددداماًل مددددددوثرًا فددددددي العالقددددددة بددددددين متابعددددددة أفددددددالم العنددددددف وا 

 العصبي.

 لد  الباحث سبب شخصي يدفعه إلثبات ضرورة منع المراهقين من متابعة أفالم العنف. -د

إن قدددددوانين بيدددددع وحيدددددازة أشدددددرطة األفدددددالم ذات الطدددددابع العنيدددددف والمخدددددل بأصدددددول التربيدددددة والتنشدددددئة  -ه

 ديمة تعوزها بع  التعديالت.غدت ق
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إليددددك هددددذه القضددددية " زيددددد أقصددددر مددددن عمددددر، ومعددددن أقصددددر مددددن زيددددد، ولكددددن سددددعد أقصددددر مددددن   -55

معن،وعليددددده فدددددإن معدددددن اقصدددددر مدددددن سددددديف" مفترضدددددًا صدددددحة كدددددل المقددددددمات المنطقيدددددة مدددددا النتييجدددددة 

 الخاطئة من بين النتائج التالية يتوجب تصحيحها 

 عمر أطول من سيف. -ب                         زيد أطول من سيف.             -أ

 سيف أطول من سعد. -سيف أطول من زيد.                                     د -ج

ورقددددددة أربددددددع أوراق تحمددددددل رسددددددم الملددددددك،  25" تحددددددوي أوراق اللعددددددب )الشدددددددة( وهددددددو مكونددددددة مددددددن  -59

األوراق اإلثنتدددددددي عشدددددددرة  وأربدددددددع تحمدددددددل رسدددددددم الملكدددددددة، وأربدددددددع تحمدددددددل رسدددددددم األميدددددددر"، سنسدددددددمي هدددددددذه

"وجوهًا"للشددددددددة، فيمدددددددا تحمدددددددل بقيدددددددة األوراق األرقدددددددام مدددددددن الواحدددددددد وحتدددددددى العشدددددددرة، ولغدددددددر  التبسددددددديط 

سنسددددددمي هددددددذه األوراق " أوراق األرقددددددام" تصددددددور ا ن أن لددددددديك مجموعددددددة مددددددن أوراق اللعددددددب )الشدددددددة( 

مددددا عرفندددداه ا ن أو اإلثنتددددين والخمسددددين وقددددد تددددم خلطهددددا علددددى نحددددو جيددددد، فددددإن بإمكاننددددا أن نسددددتنتج م

أوراق اللعددددددب اإلثنتددددددين والخمسددددددين تحددددددوي وتحديدددددددًا أربددددددع أوراق مددددددن كددددددل مددددددن األميددددددر والملكددددددة" إن 

 أفضل وصف للطريقة التي عر  بها المتكلم هذه النتيجة هو أنها 

 سقيمة، فهي ال تثبت شيئًا جديدًا تمامًا كقولنا" إن السماء زرقاء ألن السماء زرقاء". -أ

 لنتيجة بمثابة إعادة صياغة الحقائق المعطاة ولكن على نحو دقيق.جيدة، فا -ب

 جيدة، فاالستدالل قد تطرق بشكل واف إلى كل ورقة من أوراق الشدة. -ج

 سقيمة، إذ أنها لم تتطرق إلى إمكانية سحب ورقة من أوراق " الوجوه". -د
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ة األشدددددخاص بدددددريئين " السدددددرية جدددددزء مهدددددم  مدددددن العالقدددددة بدددددين الطبيدددددب والمدددددري ، ولكدددددن حمايددددد -52

مدددددن أذ  محقدددددق هدددددو أمدددددر مهدددددم أيضدددددًا، والأحدددددد يسدددددتطيع أن يجدددددزم علدددددى وجددددده اليقدددددين أي هدددددذين ذا 

أهميدددة أكثدددر مدددن ا خدددر، وقدددد يفضدددي هدددذا إلدددى معضدددالت ذات طدددابع مدددولم، فمدددثاًل، قدددد يعلدددم طبيددددب 

يحدددددث  مددددا أن مريضددددًا لديدددده سدددديعمد إلددددى إيددددذاء أحدددددهم أو أن أحدددددهم سدددديعمد إلددددى إيذائدددده، تمامددددًا كمددددا

فدددددي حددددداالت العندددددف ضدددددد األطفدددددال، فمثدددددل هدددددذه الحالدددددة تجعدددددل الطبيدددددب فدددددي وضدددددع صدددددعب مدددددا بدددددين 

الحفدددداظ علددددى السددددرية أو إبددددالغ الجهددددات المعنيددددة عددددن هددددذا الخطددددر المتوقددددع" إن أفضددددل وصددددف لهددددذا 

 اإلستدالل الذي قام به المتكلم هو أنه 

 ضحه.تفكير جيد، إذ أن السرية والخصوصية أمر ال يمكن إذاعته وف -أ

 تفكير جيد،إذ أن هاتين القيمتين في حالة من التعار  إجمااًل. -ب

 تفكير سقيم، إذ يعمد األطباء على أر  الواقع إلى تغليب إحد  القيمتين على الثانية. -ج

 تفكر سقيم، فالقانون ينص بوضول على أن حماية الطفل هي القيمة األهم. -د

 مترابطين: 21و 27السؤاالن  

ع الحافلددددددة التددددددي تنقددددددل الركدددددداب مددددددن وكالددددددة التددددددأجير إلددددددى المطددددددار ومددددددن المطددددددار إلددددددى ال تتسدددددد -59

شخصددددًا فددددي وكالددددة التددددأجير ينتظددددرون  59وكالددددة التددددأجير ألكثددددر مددددن عشددددرة ركدددداب فددددإذا كددددان هندددداك 

ذا مدددددا  09الدددددذهاب إلدددددى المطدددددار و  شخصدددددًا فدددددي المطدددددار ينتظدددددرون الدددددذهاب إلدددددى وكالدددددة التدددددأجير، وا 

مطدددددار ولدددددم تحصدددددل أي زيدددددادة علدددددى الخمسدددددين شدددددخص األصدددددليين، فمدددددا بددددددأت الحافلدددددة سددددديرها مدددددن ال
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هدددددو عددددددد الدددددرحالت التدددددي يتوجدددددب علدددددى الحافلدددددة القيدددددام بهدددددا مدددددا بدددددين المطدددددار ووكالدددددة التدددددأجير كدددددي 

 توصل الخمسين شخصًا على الوجهة التي يقصدونها 

 .1 -د                    .3-ج                      .9 -ب                    .2 -أ

شخصددددًا إلددددى  52بعددددد مغددددادرة الحافلددددة للمددددرة الثانيددددة حاملددددة الركدددداب إلددددى وكالددددة التددددأجير إنضددددم  -53

موقدددددف الحافلدددددة فدددددي المطدددددار يقصددددددون الدددددذهاب إلدددددى وكالدددددة التدددددأجير، فكدددددم عددددددد الدددددرحالت اإلضدددددافية 

التددددي يتوجددددب علددددى الحافلدددددة القيددددام بهددددا فدددددي كددددال الددددوجهتين كددددي توصدددددل الركدددداب الخمسددددة والعشدددددرين 

 ضافيين اإل

 5-د                     5-ج                         0 -ب                  فرص -أ

( علدددددى مخططدددددي تمثيدددددل رسدددددميط قطددددداع دائدددددرة أدنددددداه الخاصدددددين 51( و)57( و)51تعتمدددددد األسدددددئلة )

 " ببرنامج وسائل النقل المستخدمة من قبل الموظفين في شركة مصرية".
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   مترو            سرفيس         مشيا            تكسي  

تكسي

سرفيس

مترو

مشياً 

 بعد مرور عام                                                            

   سرفيس          مترو        مشيا         تكسي 

تكسي

سرفيس

مترو 

مشيا

 

مددددددددن الدراسددددددددة األولددددددددى وحتددددددددى مددددددددرور عددددددددام، تناقضددددددددت نسددددددددبة المددددددددوظفين الددددددددذين يسددددددددتخدمون  -58

 "التكسي" كوسيلة للنقل 

 من حجمها األصلي.    %17إلى  -أ
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 صلي.من حجمها األ %75إلى  -ب

 بما يتناسب مع الزيادة في أعداد مستخدمي)مترو األنفاق والسرفيس(. -ج

 بما يتناسب مع التناق  في أعداد الذين يأتون وظائفهم سيرًا على األقدام. -د

 إن أفضل وصف للزيادة في أعداد مستخدمي)السرفيس( هي أنها  -57

 في استخدام )السرفيس(. %55زيادة بمقدار   -أ

 في استخدام )السرفيس(. %52مقدار زيادة ب -ب

 من استخدام التكسي إلى استخدام) السرفيس(. %2إزاحة بمقدار -ج

 أكبر من التزايد في استخدام مترو األنفاق على نحو متناسب. -د

بعدددددد  أسدددددبوع واحدددددد مدددددن جمدددددع البياندددددات للدراسدددددة األولدددددى، وضدددددعت الشدددددركة برنامجدددددًا لتشدددددجيع  -51

ألنفدددددداق( بددددددديلين عددددددن اسددددددتخداك "التكسددددددي" أي مددددددن التاليددددددة تعتبددددددر اسددددددتخدام )السددددددرفيس( و)متددددددرو ا

 األقل إنسجامًا مع البيانات المعطاة 

 تناق  استخدام )التكسي( فعليًا. -أ

 يبدو أن برنامج تشجيع استخدام ) السرفيس( و)مترو األنفاق( قد أخذ بالعمل. -ب

 تزايدت نسبة إجمالي الموظفين الذين يستخدمون )المترو(. -ج
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تحدددددددول تقريبدددددددًا نصدددددددف المدددددددوظفين الدددددددذين كدددددددانوا يدددددددأتون وظدددددددائفهم مشددددددديًا إلدددددددى اسدددددددتخدام )متدددددددرو  -د

 األنفاق(.  

إفتددددر  ا تددددي، تصددددب  الشددددوارع واألرصددددفة مبلولددددة زلقددددة فددددي كددددل مددددرة يتسدددداقط فهددددا الددددثلج، أي  -50

 من ا تي صحي  بالضرورة أيضًا 

 عني أن الثلج يتساقط.إذا كانت األرصفة والشوارع زلقة أو مبلولة، فإن هذا ي -أ

 إذا كان الثلج ال يتساقط تكون الشوارع واألرصفة غير زلقة. -ب

 إذا كانت األرصفة مبلولة أو الشوارع زلقة فإن هذا يعني أن الثلج يتساقط. -ج 

 إذا كانت األرصفة زلقة والشوارع جافة فإن هذا يعني أن الثلج ال يتساقط. -د

 الشوارع زلقة.     إنها تثلج، األرصفة مبلولة و  -ه

علاااى الحاااوار التاااالي الاااذي يطلاااب إلياااك فياااه أن تصااارف أحااادهم  11و 11و  12تعتماااد األسااائلة 

 من الخدمة.

علددددى الددددرغم مددددن أنددددك طلبددددت إلددددى معاونددددك أن يرسددددل طددددردًا ذا أهميددددة إلددددى جهددددة معنيددددة فإندددده لددددم      

وندددددك وسدددددألته عدددددن يفعدددددل ولمدددددا تنددددداهى إليددددده أن الطدددددرد لدددددم يصدددددل إلدددددى الجهدددددة المطلوبدددددة، واجهدددددت معا

الطدددرد، فدددأنكر وغضددددب وأصدددر علددددى أنددده قددددد بعدددث الطددددرد فدددي بددددادا األمدددر، ولكندددده أدرك فدددي النهايددددة 

انددددك ال تصدددددقه فقددددال بأندددده قددددد الطددددرد محتجددددًا بأندددده كددددان منهمكددددًا بددددأمور أخددددر  كنددددت قددددد طلبددددت إليدددده 
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وبأنددده فددددي إنجازهدددا. وبعدددد سدددداعتين، عددداد إليددددك قدددائاًل،" أندددده قدددد وجدددد الطددددرد تحدددت كومددددة مدددن الملفددددات 

 طريقه إلى وجهته ا ن، ولما كنت مترددًا فيما يتوجب عليك فعله طلبت نصيحة رئيسك.

فقددددددال لددددددك  " أصددددددرف معاونددددددك مددددددن الخدمددددددة" لكنددددددك لددددددم توافقدددددده فددددددي الددددددرأي وقلددددددت  "الأعتقددددددد أن    

فقددددددان الطدددددرد يسدددددتدعي أن تصدددددرفه، كمدددددا أنندددددا ال نسدددددتطيع صدددددرفه قبدددددل أن نرفدددددع إليددددده تنبيهدددددًا خطيدددددًا 

التفاقيتندددددا مدددددع نقابدددددة العمدددددال" فدددددرد رئيسدددددك قدددددائاًل  أصدددددرفه بكدددددل األحدددددوال، وعنددددددما تقدددددوم بدددددذلك وفقدددددًا 

 عليك أن تخبره بأنك أنت من أصر على طرده.

إليددددك ا تددددي  إذا كانددددت هندددداك مشددددكلة تترتددددب علددددى إمكانيددددة خددددرق شددددروط اإلتفاقيددددة فددددي حددددال  -55

يقددددول بددددأن الفكددددرة كانددددت فكرتددددك  قمددددت بطددددرد معاونددددك، فددددإن رئيسددددك يددددود أن يكددددون لديدددده مايخولدددده أن

 وليست فكرته، في ضوء هذا الحوار، فغن هذه الفقرة 

 هي واقع الحال بالتأكيد. -أ 

 معقولة، لكنها قد التكون هي واقع الحال. -ب

 غير معقولة، لكنها قد تكون هي واقع الحال. -ج

 ليست واقع الحال بالتأكيد. -د

الشدددددركة ،" لنددددددع موضدددددوع النقابدددددة جانبدددددًا لبرهدددددة، قدددددال لدددددك صدددددديقك الدددددذي ال يعمدددددل معدددددك فدددددي  -55

ودعندددددي أخبدددددرك أن السدددددبب الدددددذي يجعلدددددك تصدددددرف معاوندددددك قدددددوي، فقدددددد كدددددذب عليدددددك ، أضدددددف إلدددددى 

ذلدددددك فدددددإن معاوندددددك تعدددددوزه القددددددرة علدددددى ترتيدددددب األشدددددياء الهامدددددة وحفظهدددددا مدددددن الضدددددياع حتدددددى أنددددده لدددددم 
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، إن اسدددددددتدالل ينسدددددددق أمدددددددر إرسدددددددال الطدددددددرد معدددددددك بعدددددددد أن وجدددددددده، بدددددددل تصدددددددرف مدددددددن تلقددددددداء نفسددددددده"

 صديقك 

 سقيم، ألن صديقك ال يعرف ظروف العمل في مكتبك. -أ

 سقيم، ألن صديقك لم يعط المساعد الفرصة للدفاع عن نفسه. -ب

 جيد ، ألن إهمال معاونك في عمله قد آذ  مصالحك وسمعتك. -ج

 جيد، ألن معاونك تصرف تمامًا على النحو غير الالئق الذي وصفه صديقك. -د

ول إبنتدددددك ذات األحدددددد عشدددددر عامدددددًا " يعندددددي إذا صدددددرفت معاوندددددك، سدددددتقع فدددددي مشددددداكل مدددددع تقددددد -59

ذا لددددم تصددددرفه سددددتقع فددددي مشدددداكل مددددع رئيسددددك، ففددددي كددددل األحددددوال أنددددت واقددددع فددددي المشدددداكل  النقابددددة وا 

 أواًل وأخيرًا، إن استدالل إبنتك 

 سقيم، إذا من غير المتوقع أن تتفهم الوضع طفلة في الحادية عشرة. -أ

 ، إذ أنك لست متأكدًا مما قد تقوم به النقابة.سقيم -ب

 جيد، إذا ال خيارات أخر  تطرل نفسها ا ن. -ج

 جيد ، إذ أن في إمكانك دائمًا أن تستعف في عملك. -د
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(7الملحق )  
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(7الملحق )  

 كتاب تسهيل المهمة
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(8الملحق رقم )  

الدراسة أدوات قائمة محكمي  

 الرقم االسم التخصص

 0 األستاذ الدكتور عبدالجبار البياتي بحث تربوي

 5 األستاذ الدكتور عباس الشريفي إدارة تربوية

زي خليفةاألستاذ الدكتورغا مناهج وطرق تدريس  3 

 4 األستاذ الدكتور محمود الحديدي مناهج وطرق تدريس

 2 األستاذ الدكتور محمد الخطيب مناهج وطرق تدريس

 6 األستاذ الدكتور عبد الحافظ سالمة تكنولوجيا تعليم

 7 الدكتور عاطف الشرمان تكنولوجيا تعليم

 8 الدكتورة عنود الخريشا مناهج وطرق تدريس

دريسمناهج وطرق ت  9 الدكتور غازي طاشمان 

 01 الدكتور علي العليمات مناهج وطرق تدريس

 00 الدكتور محمد حمزة  مناهج وطرق تدريس

 05 الدكتور أحمد صومان معلم صف

قيصر غرايبة  مشرف تربوي  03 

محمد المصري  معلم جغرافيا  04 
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 02 زهور الشناق معلمة جغرافيا

تبثينة الوريكا معلمة جغرافيا  06 

 


