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  شكر وتقدیر

  

  الحمد هللا  أوًال وآخرًا  على نعمه وفضله أن یسر لي إتمام هذه الرسالة ،،، ،،،،،، وبعد          

هـذا العمـل، منـذ  فالشكر والتقدیر ألستاذي ومعلمي الدكتور جودت احمد المساعید ،  الذي أشـرف علـى
رشـاداته  أن كان فكرةً نظریًة ، إلى أن أصبح حقیقًة واقعة ، فكانت هذه الرسـالة ثمـرة متابعتـه الحثیثـة ، وإ

  .واالمتنان  العدیدة ،  ونصائحه القیمة ، وصبره الواسع ، فله مني كل الشكر والتقدیر

ــــوفیر،  كمــــا اشــــكر األســــتاذ الــــدكتور غــــازي خلیفــــة علــــى جهــــوده ودعمــــه         لهــــذا العمــــل بعلمــــه ال
  . وتوجیهاته اإلحصائیة التي كانت خیر عون للباحث والدراسة 

كما أتقدم بعمیق الشكر والعرفـان ألسـاتذتي الـدكتور عبـاس  الشـریفي  والـدكتور محمـود الحدیـدي        
أدوات الدراسـة  ، والدكتورة ملك النـاظر، إضـافًة إلـى مـدیري المـدارس الثالثـة ، الـذین سـاعدوا فـي تطبیـق

األسـتاذ شــاهر الفقهـاء ،  واألسـتاذ عمـاد الســماحین،   واألسـتاذ أحمـد الفقهـاء ، إذ كــان : ومهاراتهـا وهـم 
  . لدعمهم وتشجیعهم األثر اإلیجابي  

واشــكر أیضــا الــزمالء  فــي مدرســة عمــر بــن العــاص األساســیة للبنــین علــى مــا قــدموه مــن عــون        
  .ك معلمي العلوم  الذین قاموا بتطبیق الرسالة في مدارسهمإلنجاح هذا  العمل ، وكذل

وأتقدم بعمیق الشكر والعرفان للسادة أعضاء لجنة التحكیم والمناقشة على مالحظـاتهم القیمـة التـي       
  .ستثري بال شك هذه الرسالة  
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للتفكیرفي تدریس العلوم لطالب الصف ) CoRT(تطبیق ثالث مهارات إبداعیة من برنامج كورت 
 السادس األساسي في االردن وأثرها في التحصیل والدافعیة

  :إعداد 

  عیسى محمد الحوامد

  إشراف

  األستاذ الدكتورجودت احمد المساعید

  الملخص                                          

فـي  ، فاعلیة تطبیق ثـالث مهـارات إبداعیـة مـن برنـامج كـورت للتفكیـر  إلىهذه الدراسة التعرف هدفت 

  . وأثرها في التحصیل والدافعیة ، تدریس العلوم لطالب الصف السادس األساسي في األردن 

تـــم تــوزیعهم علـــى أربـــع  ، مــدارس فـــي مــدارس لـــواء ذیبــان  اربـــعطالبـــًا مــن ) 88(العینـــة مــن  تألفــتو 

طالبـــًا مـــن طـــالب مدرســـة لـــب األساســـیة ) 25(المجموعـــة التجریبیـــة االولـــى وتضـــم : موعـــات هـــي مج

وتـــم تدریســـهم العلـــوم باســـتخدام مهـــارة المـــدخالت العشـــوائیة ، والمجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة  ، للبنـــین 

 ،  ال، نعـــــم ( وتــــم تدریســـــهم العلــــوم باســـــتخدام مهــــارة  ، طالبــــًا مـــــن مدرســــة االســـــتقالل ) 21(وتضــــم 

طالبــــًا مــــن مدرســــة عمــــرو بــــن العــــاص وتــــم ) 22(، والمجموعــــة التجریبیــــة الثالثــــة ، وتضــــم ) إبــــداعي

ـــًا مـــن ) 20(والمجموعـــة الضـــابطة وتضـــم  ، تدریســـهم العلـــوم باســـتخدام مهـــارة الحجـــر المتـــدحرج  طالب

  .وتم  تدریسهم العلوم بالطریقة االعتیادیة السائدة  العالیة الثانویة مدرسة 

ســــتخدام الباحــــث أداتــــین فــــي الدراســــة          ــــت األولــــى فــــي اخ: وإ تبــــاٍر تحصــــیلي قــــام الباحــــث تمثل

وتــم . فــي حــین تمثلــت األداة الثانیــة بمقیــاس الدافعیــة لإلنجــاز الدراســي الــذي تبنــاه الباحــث  ، بإعــداده

فــي حــین تــم اســتخدام طریقــة  ، التأكــد مــن صــدقهما عــن طریــق عرضــهما علــى لجنــة مــن المحكمــین 



 ل 

 

عـــادة االختبــار االخ لحســاب معامـــل الثبــات الـــذي بلــغ لالختبـــار التحصـــیلي ) test-re- test(تبــار وإ

ـــــاس الدافعیـــــة إلـــــى  ، ) 0.86( ـــــل ) . 0.83(بینمـــــا وصـــــل بالنســـــبة لمقی كمـــــا اســـــتخدمت حزمـــــة التحلی

وال ســــــیما تحلیــــــل التبــــــاین المصــــــاحب  ، لتحلیــــــل البیانــــــات ) SPSS(اإلحصــــــائي للعلــــــوم االجتماعیــــــة 

)ANCOVA ( ، وكانت النتائج على النحو اآلتي:  

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات التحصــیل فــي مــادة العلــوم المقــررة علــى طــالب  -

إبــداعي ، والحجــر ، ال ، اإلثــارة العشــوائیة ، ونعــم ( تعــزى للمهــارات المطبقــة  ، الصــف الســادس 

مقارنتهــــا بمهـــارة اإلثــــارة العشــــوائیة ، عنـــد  ، ) إبــــداعي ، ال ، نعــــم (ولصــــالح مهـــارة  ، المتـــدحرج 

ومهـارة الحجـر المتـدحرج والطریقــة االعتیادیـة ، حیـث كـان بالمرتبــة الثانیـة مهـارة  اإلثـارة العشــوائیة 

  .، والمرتبة الثالثة مهارة الحجر المتدحرج 

 ، ي مادة العلوم لطـالب الصـف السـادسوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات الدافعیة ف -

 ، ) ، و الحجـــر المتـــدحرج  إبـــداعي، ال ، اإلثـــارة العشـــوائیة ، ونعـــم ( تعـــزى للمهـــارات المســـتخدمة 

إبــداعي ، مقارنــه بمهــارة اإلثــارة العشــوائیة والحجــر المتــدحرج والطریقــة   ، ال ، ولصــالح مهــارة نعــم

  .ة الحجر المتدحرج االعتیادیة ، وكانت في المرتبة الثانیة مهارة اإلثارة العشوائیة ، وأخیرا مهار 

 ، ال، وأوصت الدراسة بتضمین مناهج العلوم وكتبها نماذج لدروس تقوم على مهارة نعم             

ومهارة الحجر المتدحرج كي یستفید المعلمون منها في تدریسهم  ، ومهارة اإلثارة العشوائیة  ، إبداعي

عداد البرامج التعلیمیة القائمة على هذه لهذه المادة ، وعقد دورات تدریبیة لمعلمي العلوم حول إ

جراء دراسات جدیدة حول هذه المهارات الثالث باستخدام متغیرات جدیدة ومستویات  المهارات ، وإ

  تعلیمیة مختلفة
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Abstract  

          This study aimed at identifying the applying three creative skills of 

CoRT thinking program in teaching science for sixth grade students in Jordan 

and their effect on achievement and motivation .  

  

           The sample of the study  was consisted of (88) students  from four 

schools in Theeban Governorate / Jordan  ، which was distributed into 

four groups  : The first experimental group that  was consisted of 

(25)students in  Leb primary school  ، who was taught  by using ( 

Random Input ) skill . The second  experimental group was consisted of 

(21) students in Al-Istiklal primary school ، who was taught by using ( 

Yes ، No ، Po ) skill. The third experimental group was consisted of (22) 

students in Amr Ben Al-Ass  primary school  ، who was taught  by using 



 ن 

 

(Rolling Stone ) skill ، while the control  group was consisted from (20) 

students in Alia secondary  school  ، who taught by the ordinary method . 

         The researcher used two main  instruments :  An achievement test that 

has been developed  by  him  ، and a motivation scale that has been adapted 

by the researcher . Both  instruments have been assured their validity  by 

distributing them to a group of  jury. The reliability of the instruments was 

calculated  by using (test- re test) formula and they were (0.86) and (0.83) for 

both of them  consequently . 

         The researcher used SPSS Package  and ANCOVA in order to analyze 

data . The findings were as follows: 

- There were  statistically significant differences between means of 

achievement and motivation tests   ، due to the skills used  ، in favor of  (yes  ، 

no ، po)  skill  ، followed by  random input skill ، and rolling stone skill  ، and 

  in favor of the three experimental  groups students when they compared with 

the control group students in both achievement and motivation grades . 

         The study recommended that science teachers should be trained in those 

  three  skills  ، and the science curriculum should concentrate on all of them . 

Moreover  ، new studies should be conducted about using  the three skills 

with  new variables and other educational levels .   
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 الفصل األول

  مقدمة عامة عن الدراسة

  :تمهید 

ویبدو  ، یمتلك األردن سمعة طیبة في مجاالت التربیة والتعلیم بین الدول العربیة واألجنبیة         

وبین  ، جانب وزارتي التربیة والتعلیم العالي من جهة  ل التعاون منخال من هذا واضحا

یتضح ذلك أیضا من خالل الطلب  و ، بالدول العربیة واألجنبیة من جهة أخرى  المتخصصین

الشهادات من الجامعات  على من الحاصلین ،  المجاالت كافة المتزاید على الخبرات األردنیة في

من أجل  ، وزارة التربیة والتعلیم إلى توفیر إستراتیجیة للعمل وسعي .  األردنیة الحكومیة والخاصة

بدًءا من إنشاء مراكز محو األمیة وانتهاًء  ، واقعیة  تحقیق غایتها وترجمة أهدافها إلى أهداف

 . بالجامعات المختلفة 

افر جهودها وزارة التربیة والتعلیم على تحقیق أهدافها المنشودة من خالل تض كما أكدت        

 االهتمام الذي تبدیه الدولة في المجال مما یدل على ،  جهود المؤسسات األخرى وانسجامها مع

السریع في النواحي االقتصادیة  ومواكبة التطور التكنولوجي والتغیر التقدم والحرص على التربوي

النمو ألي مجتمع على اعتبار أن التربیة والتعلیم هي بذرة  ، والسیاسیة واالجتماعیة وغیرها

(http://www.moe.gov.jo) .  

وتتمثـــل فـــي تنشـــئة  المـــواطن  ، وتنبثـــق األهـــداف العامـــة للتربیـــة فـــي األردن مـــن فلســـفة التربیـــة       

والمتنـامي   ، والمتحلـي بالفضـائل والصـفات  اإلنسـانیة  ، والمنتمـي لوطنـه وأمتـه  ، المؤمن باهللا تعـالى 
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التربیــــة وزارة (. ســــمیة والعقلیــــة والروحیـــة والوجدانیــــة واالجتماعیــــة فـــي مختلــــف جوانــــب الشخصـــیة الج

 )2001 ، والتعلیم 

فقـــد فتحـــت األفـــق  .عمـــدت الـــوزارة إلـــى االهتمــام بـــالتعلیم وعناصـــره  ،  ولتحقیــق هـــذه األهـــداف       

 منهج بــالكمــا اهتمــت  ، وذلــك لتحســین بیئــة التعلــیم  ، بــاألجهزة الحدیثــة  لتحســین المــدارس وتزویــدها

وكـان التوجــه  ، بحیـث ابتعــدت عـن المفهـوم التقلیــدي للمـنهج   ،  وتطـویره مـن حیـث طبیعتــه وعناصـره

بـراهیم  سـعادة نحو المنهج الحـدیث الـذي عرفـه بأنـه مخطـط تربـوي یتضـمن عناصـر مكونـة ) 2014(وإ

ونفســیة مشــتقة مــن أســس فلســفیة واجتماعیــة  ، مــن أهــداف ومحتــوى وخبــرات تعلیمیــة وتــدریس وتقــویم 

ومطبقـــة فـــي مواقـــف تعلیمیـــة تعلمیـــة داخـــل المدرســـة وخارجهـــا  ، مـــرتبط بـــالتعلم ومجتمعـــه ، ومعرفیـــة 

بقصــد اإلســهام فــي تحقیــق النمــو المتكامــل لشخصــیة المــتعلم بجوانبهــا العقلیــة  ، وتحــت إشــراف منهــا 

  . وتقویم مدى تحقق ذلك كله لدى المتعلم ،  والوجدانیة والجسمیة

إذ  ،  یساند المعلم في إدارة الموقف التعلیمي التعلمي بالدلیل الذيالمنهج تم دعم كذلك         

األمور المؤثرة فیه مثل سن القبول في المدرسة وطول  وضع المنهاج في األردن بعد مراعاة كثیر من

ر ولغة التدریس وتكامل المواد الدراسیة عب ، وتوزیع الیوم الدراسي إلى حصص  ، الیوم الدراسي 

   .)2014، مرعي والحیلة (  المنهج وغیرها من العوامل المؤثرة في  ، الصف الواحد 

 ،  نـيالـتعلم النشـط والـتعلم التعـاو: مثـل ، وظهر االهتمام أیضا بطرق وأسـالیب التـدریس الحدیثـة       

 وكــان البــّد مــن االهتمـــام بهــا مــن اجــل الحصــول علـــى ، وغیرهــا ، وحـــل المشــكالت  ،  واالكتشــاف

ممــا دعـــا إلــى تـــدریب  ، الحــدیث  والنمـــو الكلــي فــي عملیـــة التعلــیم بشـــكل متــوازنالمـــنهج التكامــل مــع 

إذ یجــد  ، وزود ت الــوزارة كـل مــادة بـدلیل المعلــم  ، المعلمـین علــى كثیـر مــن طـرق التــدریس وأسـالیبها 

ــــاج مــــن الطــــرق واألســــالیب ــــه ،  فیــــه مــــا یحت ق لكــــل درس مجموعــــة مــــن هــــذه الطــــر  بحیــــث یكــــون فی
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كــذلك فـــإن . التــي یســتطیع المعلــم فیهــا أن یحــدد أیهـــا أفضــل لــذلك الــدرس أو الموضــوع  ، واألســالیب

مــن خــالل تحدیــد أهدافــه  ، دفتـر التحضــیر ومــا یشــمل مــن إرشــادات تســاهم فـي تحســین عطــاء المعلــم 

المعلـم مـن  إضافة إلـى مـا یحتاجـه ، وكذلك  تبین التكامل الرأسي واألفقي  ، وطرق التدریس المناسبة 

 .   وسائل تقویم

وحتـى األساسـي  وتؤدي مادة العلوم دورًا مهما فـي المـنهج المدرسـي األردنـي مـن الصـف األول        

ویـتم . حیث تعتبر الركیزة التي تُبنـى علیهـا المـادة العلمیـة فـي المرحلـة الثانویـة ،  نهایة المرحلة الثانویة

ثـم یـتم تقسـیم المحتـوى فیهـا  لیشـكل  ، لغایة الصف الثامنمن الصف األول و  ككلم مادة العلو تدریس

  .واإلحیاء وعلوم األرض ، والكیمیاء  ، المباحث العلمیة المتمثلة في الفیزیاء 

أنـــه وفــي مجــال تــدریس مــادة العلـــوم ) 2010(وأضــاف زیتــون كمــا أورد المحتســب وســویدان          

النمـو الشخصـي فـي : وهـي  ، ع متطلبـات العصـر یجمع األدب التربوي على تحقیق أهداف تتماشى م

وبنــاء الشخصـــیة التـــي تتصـــف  ، والـــوعي بمجــاالت العمـــل المهنـــي المناســـبة  ، جوانــب النمـــو العقلـــي 

 ، ومواكبــــة التطــــور التكنولــــوجي  ، وفهــــم تطبیقــــات العلـــم  ، واالطمئنــــان النفســـي  ، بالتـــذوق الجمــــالي 

 . ساب االتجاهات والمیول العلمیة بصورة وظیفیة وممارسة األسلوب العلمي في التفكیر واكت

إال أن الطرائــق واألســالیب التقلیدیــة مــا زالــت ، علــى الــرغم مــن االهتمــام بتعلــیم مــادة العلــوم و          

إذ أن التحصـیل العلمـي كـان وال زال المعیـار األكثـر  .محـور تركیـز المعلمـین فـي تدریسـهم لهـذه المـادة 

ونقلهــم مــن مســتوى تعلیمــي إلــى آخــر وتــوزیعهم فــي تخصصــات التعلــیم  ، لطلبــة اســتخدامًا فــي تقــویم ا

إال أن الواقع التعلیمي یشیر إلـى تـدني نسـبي فـي  ، وقبولهم بالجامعات ) األكادیمیة والمهنیة (المختلفة 

 .  2005) ، زیتون (مستوى التحصیل المنشود تربویًا 
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 "إصــالح تعلــیم العلــوم الحدیثــة مثــل مشــروع  أن حركــات )Nelson ،2001( وأوضــح نلســون       

تُجمـع علـى هـدف رئـیس لتعلـیم "Science for All Americans" العلـوم لجمیـع االمـریكیین " 2061

وهو الفرد القادر على توظیـف المعرفـة والمهـارت العلمیـة التـي " إعداد الفرد المتنور علمیًا " العلوم وهو 

اه القضــایا الحیاتیـة ذات الصــلة بــالعلوم والتكنولوجیـا وفــي مواجهــة یمتلكهـا فــي اتخـاذ القــرار الصــائب تجـ

 . التحدیات واستیعاب اإلحداث 

نما  ، فحسب بأن تدریس العلوم لیس تقدیم المعرفة ) 2002(  عطا هللاویضیف            قدرة وإ

بحد ذاته عملیة تحویل المعرفة إلى عمل وسلوك هو أن و  ،  الطلبة على تطبیق المعرفة في الحیاة

  . على حد سواء المعلم والطالبجانب التفكیرمن في مهارة عقلیة تحتاج إلى إبداع 

 ، البد من استخدام مهارات للتعلیم من شأنها زیادة الوعي عند المتعلمـین بمـا یـدور حـولهم ، ا لذ       

تعلمـین فـي معالجـة وزیـادة كفـاءة العمـل الـذهني لـدى الم ،  ورفع الكفاءة في القدرة على حل المشـكالت

نتاج األفكار الجدیدة  ، القضایا   ). 2004، عبد األمیر (وبالتالي رفع التحصیل العلمي وإ

له مستوى من  انساناً بل أن العصر الحالي یتطلب  ،  وهذه المهارات ال ترتبط بمادة العلوم فقط       

بحیث یستطیع  ، رستها من وقٍتٍ آلخرومما القدرات العقلیة تمكنه من استخدام أنواع التفكیر المختلفة

وبذلك یتفاعل مع واقع متغیر ومتطور بال  ،  یحلل ویركب ویمیز ویضیف ویحذفبواسطتها أن 

  .) 1995، قطامي  (توقف 

جــل تــدریب الفــرد علــى التفكیــر أمجموعــة مــن البــرامج التــي طــورت مــن ) 2010(ویــذكرجروان         

ومهـــــارات التفكیـــــر  ،  Osborn)(بــــداعي للمشـــــكالت ألوســـــبورناإل مثـــــل الحـــــل ، ومهاراتــــه المختلفـــــة 

 وبرنــامج التفاعــل المعرفــي االنفعــالي لولیــام ،  (Guilford)لجیلفــورد والبنــاء العقلــي ، Taba)(لتابــا
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William)(  ، وبرنامج فیورستین ) (Fursten برنـامج بـرامج التفكیـر أشـهرویبقى .  اإلغنائي التعلیمي

الكثیـرون ویقـوم باسـتخدامه  ، الذي یعتبـر مـن البـرامج الحدیثـة  ،  De Bono لدیبونو  CoRTتكور

  . حول العالم في المدارس والمعاهد والجامعات

تطبیقه على مختلف بإمكانیة ) 2002(ویتمیز هذا  البرنامج عن غیره كما أكد جروان        

ببساطة أیضًا ذا البرنامج یتمیزه كما . الفروق الفردیة بین الطلبةبالحسبان ویأخذ  ، األعمار

 ، على شكل دروس مستقلة تخدم كل منها أهدافًا محددة  أنه مصممو ، وسهولة التنفیذ ، التصمیم

یتطلب درجة باإلضافة إلى انه  ، وتقدیمها للطلبة بصورة متدرجة  ، مما یسهل على المعلم فهمها

  .جل إمكانیة تنفیذه أقلیلة من التدریب للمعلمین من 

أن برنـامج الكـورت یقـوم علـى معالجـة التفكیـر كمهـارة ) 2013(وأضاف قطامي كما أورد عطار       

نــه برنــامج یحــدد التعلیمــات المباشــرة لمهــارات أحیـث  ، فحســب واسـعة ینبغــي اســتخدامها ولــیس تعلمهــا 

  ، فالطالــــب علــــى تقریــــر األهــــدا حــــداث تنــــوع باألفكاربالقدرالــــذي یســــاعد فیــــهإویــــؤدي إلــــى  ، التفكیــــر

المشــــــاعر التــــــي یحــــــس بهــــــا مــــــع ودمــــــج  ،  مــــــع اآلخــــــرینالتفاعــــــل وتحســــــین  ،  ووضــــــع األولویــــــات

أن الممارســة أو التـدریب یقـود إلـى اإلتقـان أو الكمـال فــي (De Bono ،1989) ویعتقـد دیبونـو.التفكیـر

، بـرامج مـج دیبونـو او غیرهـا مـن الناوالمقصود بالممارسة هنا التدریب وفق بر ، تنمیة مهارات التفكیر 

  . فتعلم مهارات التفكیر یتم بالعمل والممارسة 

أن برنـــامج كـــورت یقـــوم علـــى معالجـــة التفكیـــر كمهـــارة واســـعة ینبغـــي ) 2006(وتـــرى قطـــامي         

إذ یــؤدي هـذا البرنـامج إلـى إحـداث تنــوع باألفكـار بالقـدر الـذي یســاعد  ، اسـتخدامها ولـیس تعلمهـا فقـط 

ف ووضع األولویات وتحسـین التفاعـل مـع اآلخـرین ودمـج المشـاعر التـي فیه الطالب على تقریر األهدا

 ، فإنــه یتوجــب علــى المعلــم اســـتثارة الطلبــة عنــد تطبیــق هــذا البرنـــامج  ، لـــذا . یحــس بهــا مــع التفكیــر 
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علـى اعتبـار أن الدافعیــة هـي طاقـة داخلیــة  ، وهـذا یظهـر الــدور المهـم فـي تنمیــة الدافعیـة لـدى الطلبــة 

إلـــى  ، مـــن المدرســـة  ، تســـاعد الفـــرد علـــى تحقیـــق األهـــداف ضـــمن الســـیاقات المختلفـــة  أو قـــوة ذهنیـــة

  .فالعالم بأسره  ، البیت 

فــي علــم الــنفس المتخصصـین  تركیــزعلــى الــرغم مـن ) Orpen ،1994(فـي حــین یــرى اوربـن        

شــكل العالقــة ســواء مــن حیــث  ، التربــوي علــى مــدى أهمیــة دافعیــة الطلبــة للــتعلم المرتبطــة بــالمعلمین 

وتؤكـد  التـي تبـرز المناسبة التدریست أو بالنسبة الختیارهم الستراتیجیا ، من ناحیة بینهم وبین المتعلم 

ثنتــان منهـا تؤكــد علــى إ ، ن هنــاك ثــالث وجهـات نظــرأإال   . مــن ناحیــة ثانیـة تعزیزالدافعیـة دورهـم فــي

ومشـاهدة التلفـاز  ، سـلیة فـي حیـاة الطلبـة شكال التأو ، ویعزون ذلك لكثرة األنشطة ، انخفاض الدافعیة

ألن الـتعلم  ، لـذا یتحـدى الطلبـة المعلمـین .  انشـغال اإلبـاء وتـرك األبنـاء دون إشـرافو ، فتـرات طویلـة

 أمـا وجهـة النظـر الثالثـة  فتؤكـد علـى أن الدافعیـة لـدى الطلبـة . ال یشـكل لـدیهم قیمـة أساسـیة ایجابیـة

بـــل  ، المدرســـیة اإلعمـــال والتـــي ال تتضـــمن  ،  جـــدوا لهـــا معنـــىالتـــي ی تشـــجع علـــى إنجـــاز األنشـــطة 

  ).  2010، قطامي وآخرون(  والكمبیوتر ، إلنجاز أهداف مثل ألعاب الفیدیو

وبما . المدرسیة عند الطلبة في الثالث حاالت غیر موجودة فالدافعیة  ،  وبناء على ما سبق       

لمعلومات المهمة التي یجب علیه االهتمام بها سلوك الفرد نحو ا فيالدافعیة مؤثر فعال  أن

تؤثر في نوعیة التوقعات و وهي أیضا البوصلة التي تحدد الطریق المناسب لفعل ذلك ،  ومعالجتها

تؤثر في مستویات الطموح التي یتمیز بها كل فإنها  ، وأنشطتهم التي یحملها اإلفراد تبعا ألفعالهم 

   فرد منهم

عــادة توجیههــا نحــو األهــداف هنــا یكمــن التو          حــدي أمــام المعلمــین فــي بنــاء الدافعیــة مــن جهــة وإ

وذلــك مــن خــالل اســتخدام الطــرق واألســالیب المتنوعــة  ، التــي تجــذب اهتمــام الطلبــة مــن جهــة أخــرى 
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، الرشــیدي (التــي توجــه انتبــاه الطلبــة وتثیــر اهتمامــاتهم وترفــع مــن طاقــاتهم نحــو التحصــیل األكــادیمي 

2011. (  

كـل هـذا یتطلـب النظـر فـي دراسـة تـدور حــول تطبیـق عـدد مـن  مهـارات برنـامج كـورت للتفكیــر         

وهــذا مــا ســتحاول الدراســة الحالیــة  ، ومعرفــة أثرهــا فــي دافعیــة الطلبــة وتحصــیلهم ، فــي تــدریس العلــوم 

  .القیام به 

  :مشكلة الدراسة

اسة والبحث فـي المـواد الدراسـیة المختلفـة بعامـة لم تأخذ مهارات التفكیراإلبداعیة حقها من الدر           

حیـث أنهـا تعـد مـن المهـارات الحدیثـة  ، ال سـیما فـي األردن  ، وفي مادة العلوم على وجه الخصـوص 

وفـي الوقـت نفسـه اكتفـى الكثیـر مـن معلمـي مـادة العلـوم بـالتركیز علـى أسـالیب  .في الظهور والتطبیـق 

 ، دى إلى ضعف فاعلیة المردود التعلیمـي لمـادة العلـوم علـى الطلبـة مما أ ،  أو طرق التدریس التقلیدیة

واهتمـام الطلبـة بالحصــول علـى أعلـى الــدرجات دون االلتفـات إلــى الحصـیلة المعرفیـة التــي تمكـنهم مــن 

وكـذلك تفكیـرهم اإلبـداعي  ،  والتي من خاللها تتكون االتجاهات الفكریـة ، توظیفها في حیاتهم العملیة 

  .استهم لمادة العلوم من خالل در 

فقـــد قـــام بـــإجراء دراســـة  ، ونظـــرًا لرغبـــة الباحـــث فـــي تحدیـــد المشـــكلة بأســـلوب علمـــي أكثـــر دقـــة      

ـــذین  اســـتطالعیة بعـــد تطـــویر اســـتبانة قصـــیرة للتأكـــد مـــن وجـــود المشـــكلة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــین ال

المهــارات العقلیــة فــي  یقومــون بتــدریس العلــوم لطلبــة الصــف الســادس فــي األردن حــول مــدى اســتخدام

نعـم (بعد إن تـم توضـیح معـاني وخصـائص ثـالث مهـارات عقلیـة إبداعیـة تتمثـل فـي مهـارة  ، مدارسهم 
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مـن برنـامج الكـورت  ، ) المـدخالت العشـوائیة (   ومهـارة) الحجـر المتـدحرج (ومهـارة ) إبـداعي  ، ال، 

  . یوضح نتائج تلك الدراسة) 1( لملحقوا ، لتعلیم التفكیر 

 66، 81)(ان متوســط درجـة اســتجابة المعلمــین فـي حالــة الدرجــة النـادرة قــد بلــغ )  1(بـین  الملحــق  وی

أمــا فــي حــال الدرجــة  ، )4.166(فــي حــین  بلــغ المتوســط  فــي حالــة اســتجابة المعلمــین بدرجــة كبیــرة 

رة اسـتخدام  وهذه النتـائج  تشـیر  الـى  نـد ، ) 14.16(المتوسطة فقد  بلغ متوسط  استجابة  المعلمین  

كمــا یبــین الملحـــق كــذلك أن متوســط  درجـــة  . المعلمــین لهــذه المهــارات  الـــثالث فــي تــدریس  الطلبـــة  

فـي حـین  بلــغ المتوسـط درجـة االسـتجابة فــي  ، ) 45، 86(اسـتجابة الطلبـة فـي الحالـة النــادرة  قـد بلـغ 

یتبـین وبالتـالي ) . 166، 8(  وبلـغ متوسـط االسـتجابة للدرجةالمتوسـطة) 20، 2( حالة  الدرجة الكبیرة 

 مــن  مهــارات برنــامج كــورت المهــارات العقلیــة الــثالث هــذه نــدرة اســتخدام  ،  )1(لملحــقمــن نتــائج ا

CoRTمما یؤكد وجـود المشـكلة فـي واقـع تـدریس العلـوم فـي  ، المعلمین والطلبة  جانب  من ، للتفكیر

علمیاً  وعلیه یصبح إجراء الدراسة ،  األردن   .واضحًا بشكل مبررًا
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  :أهمیة الدراسة

  :تكمن أهمیة الدراسة الحالیة في اآلتي      

 التفكیرات مهار تطبیق في التحضیرالمتبعة طریقة من والمشرفین التربویین استفادة المعلمین -

 .من برنامج كورت  )الحجر المتدحرج (و) إبداعي ، ال، نعم (و )المدخالت العشوائیة(

مراعاة هذه المهارات  الدراسة الحالیة بحیث تتم األردن من مدرسیة فيال استفادة مخططي المناهج -

 .في الطبعات الجدیدة للمنهج المدرسي ودلیل المعلم 

 المشكالت واالسهام في بناء وحل قادر على التفكیرالسلیم ، الوصول إلى طالب مبدع فعال  -

 .مجتمعه

تضمین برامجهم مبادئ التدریس الناتجة عن إفادة المعنیین في وزارة التربیة والتعلیم للعمل على   -

غرفة مهارات التفكیر بعامة ومهارات التفكیر اإلبداعي بشكل خاص في مواقف تعلیمیة تعلیمیة داخل 

  .الصف 

وتكوین وتطویر إتجاهات ایجابیة نحو  ، تفعیل دور المدرسة ودور الخبرات الصفیة التعلیمیة   -

 . المدرسة

ثبات أثره  في تنمیة  التحصیل والدافعیة   ، اإلبداع االهتمام  ببرامج  تنمیة  - ومنها  برنامج كورت  وإ

 .وذلك  الستغالله  في عالج  مشكالت  تدني التحصیل  والدافعیة  عند الطلبة  ، 
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 :أسئلة الدراسة

 :الدراسة الحالیة على اإلجابة عن السؤالین اآلتیین  عملت     

تعزى لطریقة  ، بین متوسطات التحصیل في مادة العلوم  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة.1

الحجر  ، إبداعي  نعم ال ،  المدخالت  العشوائیة( القائمة على المهارات العقلیة المطبقة  ، التدریس 

  ؟ ) المتدحرج 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات دافعیة في مادة العلوم تعزى لطریقة التدریس  هل2.

الحجر  ، نعم ال إبداعي  ، العشوائیة  المدخالت ( على المهارات العقلیة المطبقة  القائمة 

  .؟)المتدحرج

 :فرضیات الدراسة

  :اآلتیتین  ختبار الفرضیتین الصفریتینباالباحث  قام ، لإلجابة عن السؤالین السابقین 

تعـزى  ، ادة العلـومبـین متوسـطات التحصـیل فـي مـ ) a>0.05 ( توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة ال.1

إبـداعي  ، ال  ، نعـم  و، لعشـوائیة  المـدخالت( المطبقـة  العقلیـةلطریقة التدریس القائمـة علـى المهـارات 

 ) .الحجر المتدحرج و، 

افعیة في مادة العلوم تعزى الدبین متوسطات  )a > 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  .2

 ، إبداعي  ، نعم ال و، المدخالت العشوائیة (  ت العقلیة المطبقة  القائمة على المهارا لطریقة التدریس

 ).الحجر المتدحرج و
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 :حدود الدراسة

 :حدود الدراسة الحالیة اآلتي  وشملت 

  .2014/2015ویمثل الفصل األول من العام الدراسي : الحد الزمانيـ 

  .الصف السادس األساسي طالب  ویشمل : الحد البشريـ 

 ویتمثل في مدارس لواء ذیبان بمحافظة مادبا والتي یوجد بها الصف  :اني الحد المكـ 

 .األساس السادس

من كتاب العلوم للصف السادس األساسي " وحدة العناصر والمركبات " ویتمثل في : الحد المعرفيـ 

 .2014/2015خالل الفصل األول من العام 

  :محددات الدراسة

  :اآلتي یتحدد تعمیم نتائج هذه الدراسة ب

  . وتتحدد النتائج بدالالت صدقه وثباته ،  الباحث أعدهختبار التحصیلي الذي ـ اال

 .وتتحدد النتائج  لذلك االختبار بدالالت صدقة وثباته ، ر الدافعیة اتبـ اخ

  :مصطلحات الدراسة

 :اآلتي في مصطلحات الدراسة الحالیة  تمثلت    

ــ  ــر) (CoRTبرنــامج كــورت ـ و هــو برنــامج للتفكیــر طرحــه المربــي  :لتعلــیم التفكی  ، De Bonoدیبون

توسـیع : یحـوي عشـرة دروس لتعلـیم مهـارات التفكیـر السـتة وهـي  والذي یتألف من سـتة أجـزاء وكـل جـزء
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الدراســـة  وقـــد ركـــزت . والعواطـــف  ، والمعلومـــات  ، واإلبـــداع  ، التفاعـــل و ، والتنظـــیم  ، اإلدراك 

مـن القسـم الرابــع و  ، لتعلـیم التفكیـر CoRTمهـارات برنـامج كـورت  مـن فقـط الحالیـة علـى ثـالث مهـارات

 ، )إبـــداعي  ، ال ، نعـــم (ومهـــارة  ،   )مهـــارة المـــدخالت العشـــوائیة (وهـــي الـــذي یركـــز علـــى اإلبـــداع 

ویمكـن تعریـف برنـامج كـورت  إجرائیـا برنـامج كـورت بطریقـة التحضـیر التـي ) الحجـر المتـدحرج(ومهارة 

  . لهذه المهارات الثالث المتضمنة في برنامج كورت  قام الباحث بإعدادها

ــ  ، هــي عبــارة عــن أداة إلنتــاج أفكــار جدیــدة حــول المشــكالت : العشــوائیة )اإلثــارة (مهــارة  المــدخالت  ـ

. جــل تولیــد الحلــول واألفكــار والعالقــات أوذلــك باإلظهــار المتعمــد ألفكــار عشــوائیة وغیــر مترابطــة مــن 

أي وضـع یــدك  ،  عشـوائیة مـن خـالل اســتخدام كلمـة عشـوائیة مـن القـاموسویمكـن اختیـار المـدخالت ال

 سـعادة( عشوائيأو كتابة قائمة من المفاهیم واختیار أحداها  ، على أي كلمة عشوائیة من أي صفحة 

إجرائیــا بطریقــة التحضــیر التــي قــام بهــا الباحــث لهــذه  ویمكــن تعریــف هــذه المهــارة ) 2013 ، والصــباغ

  .مطبقة على مادة العلوم للصف السادس األساسي وهي  ، المهارة 

هــي مهــارة عقلیــة إبداعیــة تســتخدم الســتثارة اإلبــداع مــن أجــل البـــدء :  )إبــداعي ، ال، نعــم ( مهــارة ـــ 

وذلـك باالبتعـاد عـن األسـالیب التقلیدیـة ، او اقتراح طرق لفـتح آفـاق جدیـدة فـي التفكیـر  ، بأفكار جدیدة 

أومـــن حیـــث  ،  أو الحكـــم علیهـــا مـــن حیـــث كونهـــا صـــحیحة او خاطئـــةمـــن أجـــل النظـــر إلـــى األشـــیاء 

 ، تســتخدم عنــدما نحكــم علــى شــيء بأنــه صــحیح  فعــالً : )نعــم (كلمــة و .اعتبارهــا مفیــدة او غیــر مفیــدة 

تسـتخدم : )إبـداعي (وكلمـة  ، تسـتخدم عنـدما نحكـم علـى شـيء بأنـه خـاطئ تمامـا   :) ال(وأداة  النفـي 

ویمكـــن ) 2013، والصـــباغســـعادة (بطریقـــة إبداعیـــة جدیـــدة او غیـــر مألوفـــة  عنـــدما ننظـــر إلـــى األشـــیاء

وهــي مطبقــة علــى مــادة العلــوم  ، تعریفهــا إجرائیــًا بطریقــة التحضــیر التــي قــام بهــا الباحــث لهــذه المهــارة 

  .للصف السادس األساسي 
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بقـاء مـع هـذه الفكـرة هي عبارة عن فكرة ما ینتقل إلیها الفـرد لـیس مـن أجـل ال:  رة الحجر المتدحرجـ مها

ویمكـــن  )2013، والصـــباغ ســـعادة  (للوصـــول إلـــى أفكـــار أخـــرى جدیـــدة  یتخطاهـــاولكـــن مـــن أجـــل أن 

وهــي مطبقــة علــى مــادة العلــوم  ، إجرائیــا بطریقــة التحضــیر التــي قــام بهــا الباحــث لهــذه المهــارة  تعریفهــا

 .للصف السادس األساسي 

شط الفرد وتقوده وتحـافظ علـى توجهـه نحـو تحقیـق أهدافـه عبارة عن عملیة داخلیة تن"هي : لدافعیة ا -

وهي طاقـة أو محـرك هـدفها  ، هذه العملیة الداخلیة هي التي تستخدم إلنجاز أهدافه وفاعلیة سلوكه  ، 

بالدرجــة وتــم قیاســها ) Baron ،1999(مــن اختیــار أهــداف معینــة والعمــل علــى تحقیقهــا  تمكــین الفــرد

قیـــاس الدافعیـــة الـــذي اختـــاره الباحـــث للتطبیـــق علـــى طـــالب الصـــف علیهـــا الطالـــب فـــي مالتـــي یحصـــل 

  .السادس في األردن

بعـد تعلـم األساسـي طـالب الصـف السـادس  سـیحققهایقصـد بـه النتاجـات التعلیمیـة التـي :  لتحصیلا - 

مــــن دروس الفصــــل الدراســــي األول المقــــررة فــــي كتــــاب العلــــوم للصــــف  )وحــــدة العناصــــر والمركبــــات (

أجرائیًا  بالدرجة التي سیحصل علیها الطلبة في اختبار التحصـیل الـذي قـام  الباحـث  ویعرف.  سالساد

  .بتطویره لهذا الغرض 
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  الفصل الثاني 

 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
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  الثاني الفصل
 الصلة ذات السابقة والدراسات النظري األدب

هذا الفصل بالحدیث عن األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة  قام الباحث في             

وفیما . ثم مراجعة البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع المهارات العقلیة والدافعیة ً ، أوال

  :یأتي  توضیح لكل  لذلك 

  :النظري األدب : أوالً 

ــــــد            والمهــــــارات ، یم التفكیــــــر  برنــــــامج الكــــــورت لتعلــــــ ، هــــــذا الجــــــزء مــــــن الفصــــــل تنــــــاوللق

) إبـــــداعي ، ال، نعــــم (مهــــارة  ، العقلیــــة الــــثالث التــــي ســــیتم التركیــــز علیهــــا فــــي هــــذه الدراســــة وهــــي 

ســــــیتم توضــــــیح  الدافعیــــــة مــــــن  كمــــــا) . الحجــــــر المتــــــدحرج (ومهــــــارة ) العشــــــوائیة  إلثــــــارةا(ومهــــــارة 

 .تدني الدافعیة لدى الطلبة  ابوأسب ، ومصادرهاحیث مفهومها ، 

  : لتعلیم التفكیر CoRTكورت نامجبر 

ـــیم CoRT ینســـب برنـــامج كـــورت        De Bonoدیبونـــو المربـــي المعـــروف إلـــى ،التفكیـــر لتعل

التـــي " rustTesearch Rgnitive Co"وقـــد  ســـمي برنامجـــه بهـــذا االســـم نســـبة إلـــى مؤسســـة  

كثـــــــــر إنتشـــــــــارًا البرنـــــــــامج األ  CoRT یعـــــــــدو  .البریطانیــــــــة كمبریـــــــــدج جامعـــــــــةأسســــــــها دیبونـــــــــو فـــــــــي 

ــــــر بشــــــكل مباشــــــر تعلــــــیمل كنمــــــوذج ،فــــــي العــــــالم اســــــتخداماو  ســــــبعة مالیــــــین مــــــن  ویســــــتخدمه، التفكی

ــــــر والجامعــــــات فــــــي والمعاهــــــد المــــــدارسطلبــــــة  ــــــل، دول العــــــالم  مــــــن  كثی ــــــات:  مث ، المتحــــــدة الوالی

ــــــــــــا   عربیــــــــــــة الــــــــــــدول ال وبعــــــــــــض ،ومالیزیــــــــــــا، وروســــــــــــیا ،والیابــــــــــــان ،واســــــــــــترالیا، وكنــــــــــــدا، وبریطانی

http://ifdahuman.blogspot.com/p/blog_- page_9566.html.  
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  : CoRT برنامج كورت أهداف

  العقلیـــــــــة مهـــــــــاراتاللتعلـــــــــیم الطلبـــــــــة مجموعـــــــــة مـــــــــن  (CoRT)كـــــــــورت  برنـــــــــامج إســـــــــتخدم         

ـــــة التفكیـــــر طـــــرقالتـــــي تســـــمح لهـــــم باالبتعـــــاد عـــــن  ـــــذهن  االعتیادی ـــــة ، الراســـــخة فـــــي ال فهـــــم  ومحاول

ـــــب لألمـــــو  ســـــلوب المشـــــكالت حـــــلل  طـــــرقٍ علـــــى تطـــــویر  العمـــــلو  ، ر مـــــن عـــــدة جوان . إبـــــداعي  بأٍ

 التــــــدرببعـــــد  ،التفكیـــــر وتنظیمــــــه لـــــدى مســـــتخدم البرنــــــامج أو الطالـــــب تعلـــــیم الرئیســــــة فـــــهأهدا مـــــنو 

ــــى ــــه  العقلیــــة مهــــاراتال مجموعــــة عل  االعتمــــادیمكــــن  عملیــــة اهكــــأدحیــــث تســــتخدم كــــل مهــــارة  ، فی

ـــــــيعلیهـــــــا  ـــــــةمخال مواقـــــــفال ف ـــــــا.  تلف ـــــــى هـــــــذه المهـــــــارات مـــــــن خـــــــالل  وهن ـــــــدریب الطالـــــــب عل یـــــــتم ت

ـــــ ُ علـــــى أســـــاس الســـــرعة فـــــي أد تممجموعـــــة مـــــن المواقـــــف المتنوعـــــة ، وی  إذ ، المهمـــــة  ءتقییمـــــه

وبالتـــــــــالي یســـــــــتطیع  ، أو الشخصــــــــیات  المواقـــــــــف تتغیـــــــــر بینمــــــــا ، یجــــــــب أن تبقـــــــــى األداة ثابتـــــــــة 

المنهـــــاج أو فـــــي الحیـــــاة  فـــــيالتطبیـــــق ســـــواء علـــــى  القـــــدرةومـــــن ثـــــم  ،  المهـــــارة ســـــبتالطالـــــب أن یك

، ثــــــم  معینــــــة مهــــــارةوتعلــــــم  تــــــدریب عــــــن عبــــــارة هــــــي باختصــــــارفالعملیــــــة إذن . خــــــارج المدرســــــة 

  ) center.com-http://www.jarwan.      (بشكٍل دقیق  علیها تطبیقوال تمرینال

  

  : CoRT  ج كورت برنام وصف
  

نوعــــــا مــــــا الجدیــــــدة أن هــــــذا البرنــــــامج مــــــن البــــــرامج ) 2007(لقــــــد أوضــــــح أبــــــو جــــــادو ونوفــــــل       

إذ یعتبــــر مـــــن البـــــرامج الســـــهلة والقابلـــــة للتطبیـــــق  ، فــــي التعلـــــیم المباشـــــر للتفكیـــــر اإلبـــــداعي كمهـــــارة 

علـــــى زیـــــادة  ویعمـــــل ،  األســـــئلةحیـــــث یعمـــــل علـــــى تنظـــــیم المعلومـــــات وحـــــل المشـــــكالت وطـــــرح  ، 

أن ) 2011(  كمـــــا أنــــه یحســـــن مــــن مهـــــارات اتخــــاذ القـــــرار ، وبــــین ســـــعادة ، لطلبـــــة بأنفســــهم ثقــــة ا
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ــــى ســــتة أقســــام رئیســــة كبــــرى  ــــامج كــــورت یقســــم إل كــــل قســــم منهــــا حــــول موضــــوع مهــــم  یــــدور ، برن

 :كاآلتي 

 .ویتناول موضوع توسعة مجال اإلدراك لدى الطلبة  CoRT1: األول  القسم

 .لى تنظیم عملیة التفكیر لدى الطلبة ویركز ع CoRT2 :الثاني  القسم

ـــــث  القســـــم ـــــر اآلخـــــرین مـــــن  ویتنـــــاولCoRT3 :الثال ـــــب وتفكی ـــــین تفكیـــــر الطال ـــــة التفاعـــــل ب عملی

 .حوله 

 فیه التركیز على اإلبداع ومهارات التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة  ویتمCoRT4 :الرابع  القسم

 دى الطلبة وتأثیرها على التفكیر ویتناول المعلومات والعواطف ل  CoRT5:الخامس  القسم

 .ویدور حول الفعل أو األفعال ذات العالقة بتفكیر الطلبة  CoRT6:السادس  القسم

ــــــألف         ــــــث تغطــــــي كــــــل واحــــــده منهــــــا  خــــــالل  ویت كــــــل قســــــم مــــــن عشــــــر دروس صــــــممت بحی

 .دقیقة تقریباً ) 35(حصة صفیة تمتد 

ــــامجوقــــد اختــــار الباحــــث القســــم الرابــــع مــــن هــــذا          ــــه  وبالــــذات ،  البرن  ، ثــــالث مهــــارات من

الحجــــــــر (و مهــــــــارة ) العشــــــــوائیة  المــــــــدخالت (ومهـــــــارة )  إبــــــــداعي ،  ال ،  نعــــــــم (مهــــــــارة  وهـــــــي

ـــــدحرج  ـــــي تـــــمّ  وفیمـــــا )المت ـــــامج كـــــورت والمهـــــارات الـــــثالث الت ـــــع مـــــن برن ح للقســـــم الراب یـــــأتي توضـــــی

  .اختیارها 
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 CoRT4 : من برنامج كورت  الرابع القسم

ویــــــرى أخــــــرون أن  ، فقــــــط  بعضعنــــــد الــــــخاصــــــة قــــــدرة اإلبــــــداع یعتبــــــر غالبیــــــة النــــــاس أن        

ـــة یمتلكهــــا كـــــل إنســــان بـــــدرجات متفاوتــــه ویمكـــــن لكــــل شـــــخص أن یكتســــبها  اإلبــــداع مهــــارة وطاقــ

http://www.alyaum.com/article/1196906    
ــــ ــــذا فإن ــــممال ه مــــنل ــــذ وتــــدریبهم عل  والهــــدف األســــاس  مــــن كــــورت ،  ى اإلبــــداع كــــن تعلــــیم للتالمی

وبالتــــــــالي إنتــــــــاج  ، تــــــــدریب التالمیـــــــذ علــــــــى الهــــــــروب الـــــــواعي مــــــــن حصــــــــر األفكـــــــار  هـــــــو ) 4( 

 .األفكار الجدیدة 

بـــین التفكیـــر التقلیـــدي  )2004(أوردت عبـــد األمیـــر  كمـــا  De Bonoوقـــد میـــز دیبونـــو        

هــــــو الــــــذي یهــــــتم بعملیــــــات التأمــــــل  العمــــــودي ، فالتقلیــــــدي .والتفكیــــــر الشــــــامل المحیطــــــي والعمــــــودي

ــــــل ــــــذي  ،  والفهــــــم والتحلی ــــــر ال ــــــرد  مــــــن ینــــــتجوهــــــو التفكی ــــــه یبنــــــى  أي ، مفهــــــوم أو تعریــــــف منف أن

ـــــــدماغ  وهـــــــو ، الكمـــــــي للمعلومـــــــات  االكتســـــــابنتیجـــــــة  ـــــــة النصـــــــف األیســـــــر مـــــــن ال  أمـــــــا ، وظیف

یجـــــــاد  األشـــــــیاء صـــــــناعةإلـــــــى  یســـــــعى إنتـــــــاجي يفكیـــــــر عملـــــــت فهـــــــوالمحیطـــــــي التفكیـــــــر الشـــــــامل  وإ

 .وهو وظیفة النصف األیمن من الدماغ  ،  المختلفة للمشكالتالحلول 

والعملیــــــات المطروحــــــة أو  ، الجــــــانبي   بــــــالتفكیر ، وقــــــد ُســــــمي  هــــــذا النــــــوع مــــــن التفكیــــــر         

وقــــــد  ، كیــــــر الجــــــانبي تنشــــــأ مــــــن طبیعــــــة التف) 4( كـــــورتالقســــــم الرابــــــع مــــــن برنــــــامج  المقدمـــــة فــــــي

ـــــات كمهـــــارات عـــــن  تســـــتخدمیعتمـــــد علیهـــــا فـــــي كـــــل األوقـــــات و  عقلیـــــةأدوات  أو قـــــدمت هـــــذه العملی

نجازات فوریة و  حلولوبشكل مباشر من أجل  ، قصد وعمد    . رائعةوإ

هـــــو نفســـــه التفكیـــــر الجـــــانبي  اإلبـــــداعبـــــأن ) 2005(وأبـــــو الســـــمید  عبیـــــداتمـــــن  كـــــل وأشـــــار        

ــــــهو  ،  فعلــــــى ســــــبیل . مهــــــارة یمكــــــن أن یكتســــــبها كــــــل شــــــخص كــــــأي مهــــــارة أخــــــرىعلــــــى أنــــــه  عرف

هـــــو اســــــتفزازي أو مثیــــــر للســـــماح لفكــــــرة جدیــــــدة ) Po) (إبــــــداعي (المثـــــال االتجــــــاه المتضـــــمن كلمــــــة 
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أداة متعمــــــدة یمكــــــن اســــــتخدامها " الحجــــــر المتــــــدحرج " و ، بــــــدخول الــــــدماغ مــــــن أجــــــل معرفــــــة أثرهــــــا

 . لهذا الغرض 

ـــــــــي ، الرابـــــــــع الجـــــــــزء - كـــــــــورت برنـــــــــامجتفصـــــــــیلي  لمهـــــــــارات  یـــــــــأتي عـــــــــرض وفیمـــــــــا            الت

المـــــــــدخالت (و) إبــــــــداعي ، ال ،  منعــــــــ: (اختارهــــــــا الباحــــــــث  للتطبیــــــــق فــــــــي مــــــــادة العلــــــــوم ، وهــــــــي

 ) .الحجر المتدحرج (و ) العشوائیة 

 
 

   :) Yes  ، NO ، PO( نعم ال إبداعي مهارة

ـــــة تســـــتخدم  هـــــي         ـــــى ا للتشـــــجیعمهـــــارة عقلیـــــة إبداعی البـــــدء بأفكـــــار  مـــــن خـــــالل  ،إلبـــــداع عل

ـــــر   أو ،  جدیـــــدة ـــــدة فـــــي التفكی ـــــتح أفـــــاق جدی ـــــراح طـــــرق لف باالبتعـــــاد عـــــن األســـــالیب  وذلـــــك ، اقت

، التقلیدیــــة مــــن أجـــــل النظــــر إلـــــى األشــــیاء أو الحكـــــم علیهــــا مـــــن حیــــث كونهـــــا صــــحیحة أو خاطئـــــة 

 .من حیث اعتبارها مفیدة أو غیر مفیدة  أو 

 .عندما نحكم على شيء بأنه صحیح فعال  خدمتست (Yes) :   عمن فكلمة

 .فعالً  خاطئعندما نحكم على شيء بأنه  تستخدم : ) (Noالنفي ال وأداة

تســــتخدم عنــــدما ننظــــر إلــــى األشــــیاء بطریقــــة إبداعیــــة جدیــــدة أو غیــــر : )  Po( إبــــداعي وكلمــــة

     ).2013، سعادة والصباغ (مألوفة 

                                                                                                                                                                   

الشــــــخص علــــــى  بقــــــدرة  تــــــرتبطأن  هــــــذه المهــــــارة ) 2005(أورد عبیــــــدات وأبــــــو الســــــمید  كمــــــا       

ـــــة  ـــــالنفس مـــــن خـــــالل إمكانی ـــــذاتي ب ـــــة الـــــتحكم ال ـــــى األفكـــــار واآلراء إصـــــدارضـــــبط عملی  اإلحكـــــام عل

) : Po(إلـــــــى إن إبـــــــداعي   احیـــــــث أشـــــــار . صـــــــحتها  عـــــــدمالفكـــــــرة أو  اإلقـــــــرار بصـــــــحة  وتـــــــأخیر ، 
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ــــدة وضــــعها دیبونــــو  تعنــــي إصــــدار حكــــم  ــــى الفكــــرة مــــن زاویــــة جدیــــدة  النظــــر بعــــدهــــي كلمــــة جدی إل

  .غیر مألوفة 

الشـــــــــائعة   غیـــــــــرحیـــــــــث األفكـــــــــار ) Poetry(مـــــــــن الشـــــــــعر  مشـــــــــتقة إبـــــــــداع) Po(والكلمـــــــــة         

مشــــــــتقة أیضــــــــا مــــــــن كلمــــــــة  Po)(وكلمــــــــة  ، نتیجــــــــة ذات فائــــــــدة  إلیجــــــــاد أن توضــــــــع معــــــــاً  یمكــــــــن

)Supposition( مــــــــــــن كلمــــــــــــة  وكــــــــــــذلك )Hypothesis ( ــــــــــــةحیــــــــــــث توضــــــــــــع األفكــــــــــــار  ، الغریب

ــــــى تفكیــــــر أعمــــــق وذ وبتــــــالي ــــــذهن بالعصــــــف للحصــــــول عل ــــــر يتلــــــزم ال هــــــي ) Po(فــــــإن  ، لــــــذا. أث

النظـــــر عـــــن مـــــا یحكـــــم  بصـــــرف  اســـــتخدامها یمكـــــنمـــــن األفكـــــار  الكثیـــــر بـــــأنوجـــــدت لتبـــــین  كلمـــــة

حیــــث رؤیــــة  ،  ةجدیــــد لبیــــان كیفیــــة التعامــــل مــــع األفكــــار بآلیــــةٍ  أیضــــا تســــتخدم كمــــا ،بــــه علیهــــا  

ـــــا مختلفـــــة  ـــــة التخلـــــي عـــــن  وتوضـــــح ، الموضـــــوع أو الفكـــــرة مـــــن زوای ـــــد التجـــــاهاأهمی المتبـــــع  يالتقلی

مفیـــــدة أو غیـــــر  ، صـــــحیحة  أو فیمـــــا إذا كانـــــت خاطئـــــة ، علیهـــــا الحكـــــمو  األمـــــور للنظـــــر إلـــــى

ـــــر مناســـــبة ، مفیـــــدة نو . مناســـــبة أو غی ـــــى األفكـــــار  إ ـــــة الحكـــــم عل ـــــة أو صـــــحیحة(عملی )  خاطئ

لتعـــــود لنقطـــــة  األفكـــــاردوران  وبالتـــــالي ، داخـــــل مجـــــال قنـــــوات الخبـــــرة االعتیادیـــــة  بقـــــاءلتتمثــــل فـــــي ا

 ، صـــــــحیح (ي إصــــــدار الحكـــــــم أو نعـــــــود إلصـــــــدار حكـــــــم نجـــــــد صـــــــعوبة فـــــــ نإمـــــــا أوهنـــــــا . البدایــــــة 

 ) . 1998، وفیضي نالسرور وحسی(على ذات األفكار السابقة  بناءاً ، )  ئخاط

 

أن أي فكـــــــــرة ال یـــــــــتم النظـــــــــر إلیهـــــــــا علـــــــــى أنهـــــــــا ) " Po(إبـــــــــداعي "جـــــــــوهر كلمـــــــــة  لكـــــــــن        

طـــــرق  فـــــتح تـــــاليوبال ، تؤهـــــل الفـــــرد للمـــــس الجانـــــب اإلبـــــداعي فیهـــــا  إنمـــــا ، صـــــحیحة أو خاطئـــــة 

ــــــداع. جدیــــــدة للنظــــــر لألشــــــیاء  ــــــوات جدیــــــدة  فاإلب ــــــى أكشــــــاف قن ــــــتح ، یســــــعى إل أخــــــرى قنــــــوات  وف

التأكیــــــد   ویجـــــب. مســـــتحیل ، إذا اعتــــــاد الفـــــرد علــــــى إصـــــدار اإلحكــــــام طـــــوال الوقــــــت  أمــــــر جدیـــــدة 
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حــــال تــــم إعطــــاء حكــــم محــــدد  یلجــــأ  ففــــي  ، القــــدرة علــــى الحكــــم  عــــدم ال تمثــــل) Po(علــــى أن 

  . ممكن  غیرأو  ، یكون  قد ،   محال : مثلبعض الكلمات الفرد  ل

ــــــــزعلــــــــى  تعمــــــــل )Po(ولكــــــــن            ــــــــؤدي إلنتــــــــاج  ممــــــــا ، الفــــــــرد تحفی ــــــــدةال فكــــــــاراألی  ،  جدی

 كـــــذلك .واحــــد  زاویــــة النظــــر لألشــــیاء ، وبالتــــالي جمــــع أكبـــــر قــــدر مــــن المعلومــــات فــــي آنٍ  تغییــــرأو 

تســــــــتدعي  أمــــــــورأنهــــــــا  علـــــــى األفكــــــــار یأخــــــــذون فـــــــإنهم  ، كاســــــــتجابة ) Po(إذا اســـــــتخدام النــــــــاس 

ــــــدیل فــــــي األفكــــــار  ــــــالتفكیر والتب ــــــي التعامــــــل مــــــع األفكــــــار  المرونــــــة وهــــــذه ،التركیــــــز ب ــــــداف عــــــن  بعی

 ،  عدیمـــة القیمـــة األفكـــارإال إذا كانـــت  ،  إلبـــداعالتـــي یعتمـــد علیهـــا ا القاعـــدة هـــي ،نظـــام الحكـــم 

  . اإلبداع یقف  هنا

site/.../aldrs-alawl-kyf-tdyr-drs-nm-wla-wabday).( 

 
 

 :)CoRT  )4  ورد في برنامج كورت كمامهارة نعم ال إبداعي  تطبیق

  : ما یأتي ) 2007(ویتضمن تطبیق هذه المهارات كما اورد السرور وحسین 

  

  :الصف المفتوح.1

. ومــــــن  ثــــــم  یجهــــــز األدوات الالزمــــــة تمهیــــــدًا للــــــدرس ، یحــــــدد المعلــــــم األهــــــداف المتوقعــــــة           

ـــــــــة الصـــــــــف   نعـــــــــم ، ال ، (جمـــــــــع اســـــــــتجابات بهـــــــــدف  ، وبعـــــــــد ذلـــــــــك یقـــــــــرأ الفقـــــــــرات ویســـــــــأل طلب

ثـــــم ینـــــاقش المعلـــــم الطلبـــــة فـــــي االســـــتجابات ،  ، ویشـــــترط انجـــــاز الفقـــــرات بشـــــكل ســـــریع  ، )إبـــــداعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــي تفســـــــــــــــــــــــــــــــــیرها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــرض أن تكـــــــــــــــــــــــــــــــــون  . ویبحـــــــــــــــــــــــــــــــــث معهـــــــــــــــــــــــــــــــــم ف ــــــــــــــــــث یفت ـــــــــــــــ  حی
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ــــــان ــــــر صــــــحیحتین  الفقرت ــــــان غی ــــــم ردود ، األخیرت ــــــث یراقــــــب المعل ــــــوم   ، حولهمــــــا  فعــــــلال بحی ــــــم یق ث

 .بإجراء مناقشة قصیرة حول ما یجب إن تكون علیه االستجابة

  :وعدم الحكم  ، نقاش حول الحكم . 2

یبــــــین  أن هنــــــاك فرقــــــًا بــــــین  حیــــــثب ،المعلــــــم  جانــــــب  مــــــنتوضــــــیح المهــــــارة  للطلبــــــة  یــــــتم         

ــــــة التــــــي ال یرغــــــب األفــــــراد فــــــي الحكــــــم علیهــــــا  قــــــد " إذ یقولــــــون  ،لومــــــات بســــــبب قلــــــة المع ، الحال

ــــــــدون الحكــــــــم  وعنــــــــدما ،" وربمــــــــا  ، و ال أعلــــــــم  ، یكــــــــون  ــــــــإنهم ،ال یری وهنــــــــا  ، ) Po(یقولــــــــون  ف

ـــــة  ـــــب أن ویجـــــب ، تســـــتخدم البطاقـــــات المرجعی ـــــي ،  تكـــــون بطاقـــــة عمـــــل الطال نعـــــم " تظهـــــر  والت

ركـــــــة الح) Po(إشــــــارة  وتمثــــــل. تظهــــــر داخــــــل دائــــــرة ) Po( لكــــــن،   صــــــندوقفــــــي شــــــكل  ، وال  ، 

علــــــــى ممارســــــــة  تركــــــــز(عملیــــــــة) Po(ومــــــــن المهــــــــم إیضــــــــاح أن إلـــــــــ) 1:بطاقــــــــة الطالــــــــب الشــــــــكل (

ـــــر مـــــن صـــــحة األفكـــــار  ـــــة  حیـــــث ،التفكیـــــر أكث ـــــه أو تجریبی مـــــن الممكـــــن اســـــتخدام أفكـــــار غیـــــر مثبت

 :  كاآلتي 

  
  )إبداعي  ، ال  ، نعم (بطاقة عمل الطالب في مهارة )  1(  الشكل
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 :  المجموعات . 3

بــــــداعي          ، یتـــــاح الوقـــــت للطلبــــــة فـــــي المجوعــــــات  بتقســـــیم األفكــــــار أو الجمـــــل إلــــــى نعـــــم وال وإ

وهنــــــا، فــــــإن .  لفقــــــرة أكثـــــر مــــــن األخــــــرى ) (POومـــــن ثــــــم یــــــتم إجــــــراء نقـــــاش حــــــول ســــــبب إعطــــــاء 

ــــــى المعلــــــم أن یركــــــز علــــــى أن  ــــــل ) (Poعل ویمكــــــن أداء ".   ال أعلــــــم"أو " غیــــــر متأكــــــد "لیســــــت مث

إلعطــــــاء ) أو بتســــــمیة طلبــــــة معینــــــین(جملــــــة بالـــــدور لكــــــل الصــــــف الفقـــــرات عــــــن طریــــــق أخــــــذ كــــــل 

  .)Poأو إبداعي   ، ال، أو، نعم(إجابة 

  

 :(Stepping Stone)مهارة الحجر المتدحرج  ـ

ــــــا إلــــــى فكــــــرة جدیــــــدة ناجحــــــة       ــــــة یمكــــــن إن تقودن ـــــى فكــــــرة مؤقت ــــــى االســــــتناد إلـ . هــــــي القــــــدرة عل

ـــــدحرج  ـــــد أن یســـــتخدمها  وســـــیلةفـــــالحجر المت ـــــریعمـــــن یری ـــــى الحافـــــة األخـــــرى ب . ســـــیًال مـــــن المـــــاء إل

، عبیــــدات وأبــــو الســـــمید (الفكــــرة الجدیــــدة  حیــــث ، ) x(هــــذا الحجــــر نقلنــــا إلــــى المكــــان إن وظیفــــةفــــ

2004.( 

ي وقـــــــد عرفهـــــــا دیبونـــــــو ، كمـــــــا ورد          أنهـــــــا  علـــــــى) 1998 (وحســـــــین وفیضـــــــي الســـــــرور ف

لتطـــــویر األفكـــــار  اســـــتخدامهاأي  ، يعملیـــــة عقلیـــــة یـــــتم مـــــن خاللهـــــا اســـــتخدام الفكـــــرة بشـــــكل إبـــــداع

تســـــــتخدم كحجـــــــر متـــــــدحرج  ولكـــــــن ، الیـــــــتم الحكـــــــم علـــــــى الفكـــــــرة  فإنـــــــه ،وبمعنـــــــى آخـــــــر. الجدیــــــدة

  .للحصول على أفكار جدیدة 

علــــــى أنهــــــا عبــــــارة عــــــن فكــــــرة مــــــا ینتقــــــل إلیهــــــا الفــــــرد ) 2013(وعرفهــــــا ســــــعادة والصــــــباغ         

للوصـــــول إلـــــى أفكـــــار أخـــــرى  تتخطاهـــــا لــــیس مـــــن أجـــــل البقـــــاء مـــــع هـــــذه الفكـــــرة ولكـــــن مـــــن أجـــــل أن

 .جدیدة 
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 ):4( مهارة الحجر المتدحرج كما ورد في برنامج كورت تطبیق

  :وتكون كاآلتي  :الدرس فقرات

ــــــب  اســــــتخدام.1 ــــــة المرجعیــــــة للطال ــــــث ،)  2(فــــــي الشــــــكل  كمــــــاالبطاق ــــــة االنتقــــــال  تتضــــــح حی عملی

ــــیس مــــن اجــــل البقــــاء معهــــا ولكــــن لالنت ،  الجدیــــدةإلــــى  الفكــــرة  ــــة ل ــــد نحــــو فكــــرة إبداعی قــــال مــــن جدی

ـــــة أو الفكـــــرة  فـــــالمطلوب. جدیـــــدة  ــــیس النظـــــر إلـــــى مـــــا هـــــو صـــــحیح أو خـــــاطئ فـــــي الجمل  ولكـــــن ،لـ

 مقترحــــةمــــن أجــــل االنتقــــال نحـــو أفكــــار جدیــــدة  وذلـــك ، الفكــــرة  تلــــكالنظـــر إلــــى مــــا هــــو جدیـــد  فــــي 

. 

الطلبـــــــة   بحیـــــــث یختـــــــار المعلـــــــم ،  ویمكـــــــن التعامـــــــل مـــــــع الفقـــــــرة علـــــــى شـــــــكل صـــــــف مفتـــــــوح.  2

 ،  ویمكـــــــــن أن تطبـــــــــق  علـــــــــى أســـــــــاس مجموعـــــــــات ، أو یطلـــــــــب متطـــــــــوعین لإلجابـــــــــة  ، باالســـــــــم 

ــــــى نــــــوعین همــــــا  ــــــوم المجموعــــــة بفصــــــل الجمــــــل إل وجمــــــل وصــــــفیة  ،  متدحرجــــــةجمــــــل : بحیــــــث تق

                                                                                                    ).1998، السرور وحسین وفیضي (

 

    

  )الحجر المتدحرج(في مهارة  المستخدمةالمرجعیة  البطاقة) 2( الشكل
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ومـــــن  ، الحركـــــة نحـــــو الحجـــــر المتـــــدحرج  ،علـــــى البطاقـــــة  الرســـــم وفـــــي هـــــذا الشـــــكل یبـــــین        

 .ثم التحرك ثانیة في اتجاه أمامي

 

 ):(Random Inputالعشوائیة المدخالت  مهارةـ 

یمكــــــن تعریفهـــــــا علــــــى أنهـــــــا القــــــدرة علـــــــى الحصـــــــول علــــــى أفكـــــــار جدیــــــدة عـــــــن موضـــــــوع ال        

وذلــــــك مــــــن خــــــالل اســــــتخدام أي فكــــــرة عشــــــوائیة أخــــــرى ال صــــــلة لهــــــا بالموضــــــوع  ،  نعــــــرف عنــــــه

  .  )2005، عبیدات وأبو السمید(

ــــى أنهــــا نــــوع مــــن ) 2007(ورد فــــي أبــــو جــــادو ونوفــــل  كمــــاDe Bono وعرفهــــا دیبونــــو       عل

ــــدة التركیــــ ــــد أفكــــار جدی ــــى تولی ــــه عنــــدما نكــــون بحاجــــة إل ــــار ، ز المبــــدع نلجــــأ إلی كلمــــة بشــــكل  ونخت

  .عشوائي من بین األفكار المطروحة للمناقشة 

عبـــــــارة عـــــــن أداة إلنتـــــــاج أفكـــــــار جدیـــــــدة حـــــــول  أنهـــــــا علـــــــى) 2013( وعرفهـــــــا ســـــــعادة والصـــــــباغ   

ـــــــد  ، طـــــــة عشـــــــوائیة وغیـــــــر متراب وذلـــــــك باإلظهـــــــار المتعمـــــــد ألفكـــــــارٍ  ، تالمشـــــــكال مـــــــن أجـــــــل تولی

 . الحلول واألفكار والعالقات

جــــــراءات یمكــــــن إن نســــــتخدم فیهــــــا هــــــذه ) 2007( وأكــــــد ابوجــــــادو ونوفــــــل       أن هنــــــاك مواقــــــف وإ

 :المهارة وهي كاآلتي  

  ):Stagnant( الركود

ـــــــدما ویحـــــــدث             ـــــــث. نفســـــــه  الموضـــــــوعتفكیـــــــر اإلنســـــــان  یشـــــــغل عن  باألفكـــــــاریصـــــــطدم  حی

ـــــدها ،  مختلفـــــة قلـــــیالً  بأشـــــكالا ذاتهـــــا ویكررهـــــ العشـــــوائیة   مهـــــارة المـــــدخالت یكـــــون اســـــتخدام  وعن

 .مفیدًا في إیجاد أفكار بدیلة 
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 ):Quik Creativity(السریع  اإلبداع

ـــة فــــــــي إنتــــــــاج كــــــــٍم هائــــــــل مــــــــن األفكــــــــار ذات العالقــــــــة  حیــــــــث        الســــــــهولة والبســــــــاطة المطلقـــــ

ـــــب األمـــــر  ، مـــــدخالت العشـــــوائیة ال مهـــــارة أن اســـــتخدام  بموضـــــوع معـــــین مـــــن خـــــالل  ـــــدما یتطل فعن

  .یمكن تقدیم أفكار جدیدة  ، تولید بعض األفكار الجدیدة وسط اجتماع ما مثًال عنها

 ):Products and Services(والخدمات  المنتجات

العشــــــوائیة بســــــیطة التــــــأثیر فــــــي تغیــــــر القــــــوانین أو األنظمــــــة  المــــــدخالت تعتبــــــر مهــــــارة  قــــــد       

ــــة بغیرهــــ ــــیممثــــل مهــــارة تق ، ا مــــن المهــــارات مقارن لكــــن تعتبــــر ذات فعالیــــة عالیــــة جــــدًا   ، القــــوانین ی

  .  بالتطویر أو إضافة الخدمات الجدیدة والتحسین 

 

 :العشوائیة المدخالت مهارة  قیتطب إجراءات

 : أن اإلجراءات تتلخص في اآلتي ) 2007(السرور وحسین  أورد      

یمكنــــــه اســـــتخدام أي كلمــــــة مـــــن الكلمــــــات المكتوبـــــة علــــــى  ،  ارباألفكـــــ المــــــتعلم یحاصـــــرعنـــــدما  -

  .المكتوبة على السبورة تشكل مفاهیم متنوعة  ماتحیث أن الكل ، السبورة وبشكل عشوائي 

 ،اختارهــــــا التــــــيالعشــــــوائیة  الكلمــــــة مــــــن األفكــــــارمــــــن  مجموعــــــة بإیجــــــادیقــــــوم المــــــتعلم بعــــــد ذلــــــك  -

 . بتولیدها مفهوماً  قام فكرةومن ثم یعتبر كل 

 وبشـــــكل ،  بإنتاجهـــــاالعدیـــــدة التـــــي قــــام  األفكــــارمـــــن ) مفهــــوم ( فكـــــرةیقــــوم المـــــتعلم باختیــــار أیـــــة  -

 .مرة ثانیة  تركیزه نقطة ثم یجعلها ومن ، عشوائي 

ــــدة مــــن خــــالل إضــــافة خطــــوات ودوائــــر  - ــــد أفكــــار جدی ــــى  ، یبــــدأ المــــتعلم بتولی ــــك إل مســــتندًا فــــي ذل

 .وائیة نقطة التركیز التي اختارها بطریقة عش
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تشــــجیع الطلبــــة علــــى فــــتح مســــارات جدیــــدة مــــن خــــالل الكلمــــة العشــــوائیة التــــي تــــم اختیارهــــا مــــن  -

 .مفاهیم  باألصلبین مجموعة من النقاط المكتوبة على السبورة والتي هي 

 : الدافعیة

هذا  وتوجیه ،  معینبنشاط سلوكي  لقیامل الفردیستثیر  على ما للداللةیستخدم مفهوم الدافعیة 

 ، أن الفرد یمارس سلوكًا معینًا  أي ، وظیفي  السلوكحیث نجد أن . إلنجاز عمل ما  لنشاطا

كانت  وربما ، عواقب تشبع بعض احتیاجاته ورغباته  أو ، ما یتلو هذا السلوك من نتائج  بسبب

لى ، إلى حاالت شعوریة داخلیة  هومیشیر هذا المف حیث ،  هذه الحقیقة عملیات تحض على  وإ

 إال ، وعلى الرغم من استحالة مالحظة الدافعیة على نحو مباشر . لوك وتوجهه وتبقى علیه الس

طاقة داخلیة  والدافعیة ، )2002،  الحیلة(أنها تشكل مفهومًا أساسیًا من مفاهیم علم النفس التربوي 

   ضمن هدافأو قوة ذهنیة تساعد الشخص على تحقیق األ

 ).Sternberg&Williams ،2002(بأسره  العالم، و   توالبی ، المدرسة، المختلفة  السیاقات 

الســـــــــلوك  إثـــــــــارةالدافعیـــــــــة علـــــــــى أنهــــــــا عملیـــــــــة ) 2009( كمــــــــا عـــــــــرف الســـــــــلطي والریمــــــــاوي       

ــــي یســــاعد علــــى فهــــم ســــبب تصــــرف النــــاس بطریقــــة  وهــــي .الموجــــه نحــــو هــــدف معــــین مفهــــوم تعلیل

 .تسهل التعلم  أنشطةٍ في ولها دور مهم في التعلیم حیث تجعل الطلبة ینهمكون  ، ما 
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ــــــــاختالف المــــــــد      ــــــــت تعریفاتهــــــــا ب ــــــــد تباین ــــــــتعلم فق ــــــــة لل ــــــــي تصــــــــدت  ارسأمــــــــا الدافعی النفســــــــیة الت

 : كاآلتي )2005(لتوضیح ماهیتها كما أورد أبو جادو

ــــــة لــــــدى المــــــتعلم  هــــــي : الســــــلوكیة فمــــــن وجهــــــة النظــــــر - ــــــة الداخلیــــــة أو الخارجی  التــــــي ، الحال

 .ل على استمراره وتوجیهه نحو تحقیق هدف أو غایة تحرك سلوكه وأداءاته وتعم

ـــــــةومـــــــن وجهـــــــة النظـــــــر  - ـــــــة داخلیـــــــة تحـــــــرك :  المعرفی ـــــــاه  أفكـــــــارهـــــــي حال ومعـــــــارف المـــــــتعلم وبن

إلــــــــى  للوصــــــــول ، علیــــــــه لمواصــــــــلة أو اســــــــتمرار األداء  تلــــــــح ،  وانتباهــــــــه ووعیــــــــه ، المعرفیــــــــة 

   .حالة توازن معرفیة معینة

حالة استثارة داخلیة تحرك المتعلم الستغالل أقصى طاقاته في  هي:  اإلنسانیةومن وجهة نظر  -

 .إلى إشباع دوافعه للمعرفة ومواصلة تحقیق الذات ویهدف ، أي موقف تعلیمي یشترك فیه 

 

 : الدافعیة مصادر

فهـــي إمـــا أنهـــا تتولـــد مـــن حاجـــات الفـــرد  ، مصـــدران مختلفـــان للدافعیـــة فـــي جمیـــع البشـــر یـــؤثر       

كمـا أن المصـدر األول . من الحوافز الخارجیة والمكافآت والعقـاب فـي البیئـة الخارجیـة  أو ، الداخلیة 

یعـــــد األكثـــــر أهمیـــــة والســـــبب فـــــي ذلـــــك اســـــتمرار الطالـــــب فـــــي التحصـــــیل حتـــــى فـــــي غیـــــاب الضـــــبط 

 . )2009 ، السلطي والریماوي. (االصطناعي لبیئة الصف

ي  حیـــــــثالـــــــتعلم واالحتفـــــــاظ واألداء للـــــــدور المهـــــــم  الـــــــذي تلعبـــــــه الدافعیـــــــة فـــــــي  ونظـــــــراً          ھ

ة  وى الكامن ا  الق اح اإلنس ـــدوافع إلـــى مجمـــوعتین قســـم  فقـــد ، نوراء نج  : همـــاعلمـــاء الـــنفس ال

، وهـــــي الـــــدوافع الناتجـــــة عـــــن الحاجـــــات  Biological Motivesالبیولوجیـــــة  الـــــدوافع مجموعـــــة

الـــــدوافع االجتماعیــــــة  ومجموعــــــة ، الفیزیولوجیـــــة المتنوعـــــة مثــــــل الجـــــوع والعطــــــش والجـــــنس والراحـــــة 
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)Social Motives (، ـــــة كالحاجـــــة  جمـــــةالـــــدوافع النا وهـــــي عـــــن التفاعـــــل مـــــع البیئـــــة االجتماعی

 ).2002، الحیلة .(إلى االنتماء واألمن واالنجاز وتقدیر الذات 
 

 :الدافعیة  وظائف

أن الدافعیــــــة تــــــؤدي عــــــدة وظــــــائف تــــــنعكس علــــــى ســــــلوك الطلبــــــة وتعلمهـــــــم ) 2008(العلــــــوان  أورد

 :ها ومن

 :توجه السلوك نحو هدف معین  – أوالً 

ــــــراد     ــــــة لألف ــــــة تحــــــدد أهــــــدافًا معین ــــــق هــــــذه  وتجعلهــــــم ، حیــــــث أن الدافعی یختــــــارون الســــــبیل لتحقی

  .األهداف 

  :نحو هذه األهداف  المبذولة وطاقاتهمتزید من جهود األفراد _  ثانیا

  .ألفراد نحو أنشطة معینةا جانبتضاعف من مقدار الجهد والطاقة المبذولین من  فالدافعیة

  :والمبادأة نحو األنشطة  المثابرة الطلبة على تشجع _ ثالثا

مـــــا یبــــادر الطلبــــة للقیـــــام  دةحیــــث تحــــدد الدافعیــــة الدرجـــــة التــــي یبــــادر بهـــــا األفــــراد للعمــــل فعــــا      

إلـــــى أنهــــــم  یمیلـــــون إلــــــى االســـــتمرار فــــــي  باإلضــــــافة ،األعمــــــال التـــــي یریــــــدون فعلهـــــا  أوبالمهمـــــات 

 .جاز هذه المهمة حتى لو لم یكملوها إن

  :تشجیع الطلبة على معالجة الموضوعات _ رابعا

ــــــــث     ــــــــا واالنتبــــــــاه یلعــــــــب دور مهــــــــم فــــــــي  حی ــــــــة تجعــــــــل الطالــــــــب یظهــــــــر انتباهــــــــًا عالی أن الدافعی

 .اكتساب المعرفة والمعلومات 
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  :للتعلم  افعیةالد تفسیر

بـــــــذل  تســـــــتدعيحیـــــــث أن المهمـــــــة  ، ى المهمـــــــة والمحتـــــــو : أن جمیـــــــع األنشـــــــطة لهـــــــا وجهـــــــان      

ــــــوى ، الجهــــــد باتجــــــاه معــــــین   ذاإوأن بعــــــض المهمــــــات تصــــــبح مملــــــة  ، ذلــــــك  ماعــــــدا هــــــو والمحت

ذا. تكــــــررت  ــــا فــــــي األنشـــــــطة التــــــي نحبهـــــــا رغــــــم تكـــــــرار الحركــــــات فیهـــــــا وإ  نبقـــــــى نــــــاأنإال  ،  فكرنـــ

ـــــوى نفســـــه محفـــــز  أنوالســـــبب  ،  بهـــــا مســـــتمتعین ذا دافعیـــــة  أي نشـــــاط یمكـــــن أن یكـــــون إذ ،المحت

 ).2002، الحیلة ( لهإضافة المحتوى المحفز  تتم إذا ،

وهنالـــــــك عـــــــدة اتجاهـــــــات نفســـــــیة فـــــــي تفســـــــیر الدافعیـــــــة للـــــــتعلم بموجـــــــب المـــــــدارس الفلســـــــفیة       

 : تيكاآل

ــــى ســــلوك الفــــرد :  الســــلوكي المنحــــى-  ــــة تســــیطر عل ــــة حال  ، إذ یفتــــرض هــــذا االتجــــاه أن الدافعی

تمرة ومحـــــــاوالت موصـــــــولة بهـــــــدف الحصـــــــول علـــــــى التعزیـــــــز علـــــــى شـــــــكل اســـــــتجابات مســـــــ وتظهـــــــر

 ).2005، جادو أبو.(المطلوب 

تؤكـــــــد النظریـــــــات المعرفیـــــــة للـــــــتعلم علـــــــى مـــــــا یـــــــدور فـــــــي داخـــــــل دمـــــــاغ :   المعرفـــــــي المنحـــــــى -

وقــــــد ركــــــزت النظریــــــة المعرفیــــــة فــــــي فهمهــــــا للدافعیــــــة . فــــــي البیئــــــة الخارجیــــــة  ولــــــیس ،  الطالــــــب 

وكیــــــف یمكــــــن لتفكیــــــرهم أن یزیــــــد أو یقلــــــل مـــــــن  ، یفكـــــــرون یفكــــــر بــــــه الطلبــــــة  وكیــــــف  مــــــاعلــــــى 

 ) .Schunk ،1999( لتحصیلياالدافعیة والسلوك 

یتكـــــون مـــــن عقـــــل وروح  متكـــــامالً  علـــــى اإلنســــان باعتبـــــاره كـــــالً  یركـــــز وهـــــو:  اإلنســـــاني المنحـــــى -

 وأ) النظریـــــة المعرفیـــــة (مـــــن التعامــــل معـــــه باعتبـــــار العقــــل هـــــو األســـــاس كمــــا فـــــي  بـــــدال ، وجســــد 

أهمیـــــة توجیـــــه التربیـــــة نحـــــو مســـــاعدة  علـــــىوركـــــزوا ). النظریـــــة الســـــلوكیة (الجســـــم هـــــو األســـــاس  نأ

 ).2005، أبو جادو(اإلنسان على إشباع حاجاته وتحقیق ذاته 
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ـــــــتعلم ) 2010(فقـــــــد  أكـــــــد قطـــــــامي وآخـــــــرون : المعرفـــــــي االجتمـــــــاعي المنحـــــــى - أن نظریـــــــات ال

 .  اً االجتماعي تجمع بین الطرق السلوكیة والمعرفیة مع

وجهــــــة نظــــــر الــــــتعلم المعرفــــــي االجتمــــــاعي فــــــإن الدافعیــــــة هــــــي نتیجــــــة مــــــا یجــــــري فــــــي  ومــــــن       

ـــــره  اإلنســـــانداخـــــل دمـــــاغ  ـــــه ،  خططـــــه ، وطـــــرق تفكی ـــــه  ومعتقدات إلـــــى   باإلضـــــافة ، حـــــول قدرات

تفســــیر نظریـــــة الــــتعلم االجتمــــاعي للدافعیــــة یجمـــــع  فــــإن ، كــــذلك . مــــا یجــــري فــــي البیئــــة الخارجیـــــة 

  .الدافعیة الداخلیة والخارجیة  بین عناصر

  

  :التي تقلل من دافعیة المتعلمین األسالیب

ــــــــة  توجــــــــد        مجموعــــــــة مــــــــن األســــــــالیب التــــــــي تقلــــــــل مــــــــن دافعیــــــــة المتعلمــــــــین وتقصــــــــي الدافعی

 :اآلتي  تشمل) 2009(كما ذكرالسلطي والریماوي  وهي ،الداخلیة 

 .والتالعب  والضبط ، اإلكراه  -1

 .عالقات التنافس السلبیة أو  یفة واالنتقادیةالعالقات الضع -2

 .ندرة التغذیة الراجعة أو عدم وضوحها  -3

 .الظلم والتمییز العنصري  -4

 .عدم اتساق القوانین والسیاسات  -5

 .أسالیب تعلم غیر مناسبة  -6

  . سعدم التنویع بطرق وأسالیب التدری-7
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  الدراسات السابقة

عدیـــد مـــن الدراســات العربیـــة واألجنبیـــة  ذات العالقــة بمتغیـــرات الدارســـة اطلــع الباحـــث علــى اال        

 تناولــت  محـور الدراسـات التـي :وعمـل علــى مراجعتهـا ضـمن محـورین همــا  ، الحالیـة وموضـوعاتها 

  :وفیما یأتي عرض لذلك  ، الدافعیة تناولت ومحور الدراسات التي  ،  (CoRT)برنامج كورت

  

 ): CoRT(سات التي تناولت برنامج الكورت ویشمل الدرا: المحوراألول

حـول ) Edwards & Baldauf 1987( ادوارد وبـالدوف ومـن بـین أهـم الدراسـات مـا قـام بـه         

نــاث ) 202(أثــر برنــامج الكــورت علــى أداء عینــة مــن تالمیــذ الصــف الســابع وعــددهم  فــي  ، ذكــور وإ

مجموعتین ضابطة وتجریبیـة وطبـق علـیهم اختبـار تم تقسیمهم إلى حیث  ، الوالیات المتحدة األمریكیة 

ــــائج تؤكــــد) وبعــــدي  ، قبلــــي ( تــــورانس اللفظــــي  تحســــن فــــي أداء المجموعــــة  على وجــــود وكانــــت النت

وتحسـن  ، كذلك تحسن في فنون اللغة والعلوم االجتماعیـة  ، التجریبیة وذلك في االختبارات المدرسیة 

أمــا االصــالة فقــد حــدث تحســن بهــا ذو داللــة  ، ائیة فــي الطالقــة والمرونــة ولكــن بــدون داللــة احصــ

  .كما قیست باختبار تورانس لصالح المجموعة التجریبیة  ، احصائیة 

مـن دراسـٍة هـدفت إلـى قیـاس أثـر التـدریب علـى الجـزء األول والرابـع مـن ) 1994(وأجرى محمد        

مـن طـالب وطالبـات الصـف األول وطبقت الدراسة على عینة  ، برنامج كورت على التفكیر االبتكاري 

طالــب )  50(طالــب وطالبــة والمجموعـة الضــابطة ) 43(ثـانوي بــاألردن بلـغ عــدد المجموعــة التجریبیـة 

وأظهـــرت النتـــائج فعالیـــة برنـــامج كـــورت فـــي تنمیـــة القـــدرة االبتكاریـــة للطـــالب فـــي المرحلـــة  ، وطالبـــة 

  .الثانویة 
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فـــي ) CoRT(ة فاعلیـــة اســـتخدام برنـــامج كـــورت علـــى معرفـــ) 1994(وركـــزت  دراســـة النجـــار        

علــى عینــة مــن الطلبــة فــي ) قیــاس قبلــي (قــام الباحــث بتطبیــق اختبــار تــورنس اللفظــي  .تعلــیم التفكیــر

خضـــعت لبرنـــامج الكـــورت (طالبـــا كعینـــة تجریبیـــة ) 30(مـــنهم ، طالبـــا )  60(تكونـــت مـــن  ، األردن 

ـــم تخضـــع لبرنـــامج ( طالبـــاً كعینـــة ضـــابطة )  30(الـــذي یـــدرب علـــى مهـــارة االتســـاع والقســـم األول و  ل

بینمـا  ، وتشیر النتائج إلى فاعلیة برنامج كورت على أبعـاد الطالقـة والمرونـة والدرجـة الكلیـة  .)كورت 

  .لم یكن هناك فروق دالة إحصائیا على بعد األصالة لدى المجموعة التجریبیة 

ر التـــدریب علـــى الجـــزء األول والثــــاني دراســـة هـــدفت إلـــى قیــــاس أثـــ) 1995، حســـین (وأجـــرى        

مــن طــالب الصــف  وطبقــت الدراســة علــى عینــه ، والرابــع مــن برنــامج كــورت علــى التفكیــر أالبتكــاري 

) 40(طالــب والمجموعــة الضــابطة ) 35(حیــث بلــغ عــدد المجموعــة التجریبیــة  ، الثــامن فــي األردن 

  .درة االبتكاریة للطالب وأظهرت النتائج فعالیة برنامج كورت في تنمیة الق ، طالب 

فاعلیـــة برنـــامج كـــورت فـــي تنمیـــة التفكیـــر إلـــى التعـــرف علـــى )  2000(شـــبیب وهـــدفت دراســـة        

 ، الجـنس (ومعرفة عالقة التفكیر اإلبداعي بمتغیـرات  ، اإلبداعي لدى طلبة الصف الثامن األساسي 

طالبـــًا ) 84(ألفــت عینــة الدراســة مــن وقــد ت .) أدبیــة وعلمیــة :المــادة الدراســیة  ، المســتوى التحصــیلي 

قســمت العینــة إلــى مجمــوعتین تجریبیــة  ، وطالبــة مــن طلبــة الصــف الثــامن األساســي مدینــة دمشــق 

وقــد تمثلــت اهــم ) . متــأخر  ، متوســط  ، متفــوق (وفــي كــل مجموعــة ثــالث مســتویات  ، وضــابطة 

  :النتائج في اآلتي 

 ، بداعي وازدیاد الكسب لدى أفراد المجموعة التجریبیة فاعلیة برنامج كورت في تنمیة التفكیر اإل 1. 

  .وعدم تأثیر متغیر الجنس على فاعلیة برنامج كورت في تنمیة التفكیر اإلبداعي 
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ـــة إحصـــائیة بـــین أداء أفـــراد المجموعـــة بحســـب مســـتواهم  التحصـــیلي وذلـــك و .2 جـــود فـــروق ذات دالل

تبــار تــورانس للتفكیــر اإلبــداعي ولــم تكــن الفــروق لصــالح المســتوى المتوســط بالنســبة للدرجــة الكلیــة الخ

  .دالة بالنسبة للطالقة والمرونة واألصالة 

  ).علمي  ، أدبي (عدم تأثر فاعلیة برنامج كورت بنوعیة المادة الدراسیة .3

دراســة مســحیة للدراســات التــي تمــت علــى برنــامج كــورت  ) (Dingli ،2001 دنجلــي  واجــرى       

ـــیم التف وانطلقـــت هـــذه الدراســـة مـــن وجـــود نقـــص شـــدید فـــي الدراســـات  ، فـــي مالطـــا . كیـــر لـــدیبونو لتعل

حیـــث تحـــدثت الدراســـة عـــن برنـــامج كـــورت وعـــن التجـــارب التـــي أجراهــــا   ، التقویمیـــة لبرنـــامج كـــورت 

وتحـدثت أیضـا عـن دراسـات  ، دیبونو على المجموعات التجریبیة والضابطة لمعرفة اثر برنامج كورت 

 ، علــى مراحــل تعلیمیــة مختلفــة أو علــى العمــال والشــركات الصــناعیة والمــوظفین  تناولــت تطبیــق كــورت

أو األطفـال  وتبین نتائج الدراسة أن برنامج كورت أحدث تحسن في مهارات التفكیر سواء عنـد الطـالب

   .والعمال في الشركات

امج كــورت فــي بدراســة هــدفت إلـى قیــاس أثــر برنــامج تعلیمـي مســتند لبرنــ)  2005(طاشــمان قـام       

حیـــث قــام  بتطبیــق الجـــزء األول والرابــع مـــن  ،  تــدریس الجغرافیــة فـــي التفكیــر اإلبــداعي فـــي األردن

كانـــت عینـــة الدراســـة القصـــدیة فـــي األردن و  ، برنـــامج الكـــورت علـــى عینـــه مـــن طلبـــة الصـــف العاشـــر 

ر تـــورانس واســـتخدمت الدراســـة اختبـــا. طالبـــًا وطالبـــة ) 141(مجموعـــات ضـــابطة وعـــددها من مكونـــة

وتـم تطبیـق إجـراءات الدراسـة بـالتحقق مـن تكـافؤ  ، وهو اختبـار محكـم صـدقه وثباتـه ) أ(صورة األلفاظ 

وبعـد االنتهـاء مـن تـدریس البرنـامج التعلیمـي  ، قبلـي ) أ(باختبار تورانس ضورة األلفاظ  ، المجموعات 

وتــم  ، لتجریبیــة والضــابطة طبــق اختبــار تــورانس البعــدي علــى مجمــوعتي الدراســة ا ، فــي الجغرافیــة 

أظهــرت  ، وبعــد رصــد الــدرجات وجمــع بیانــات الدراســة وتحلیلهــا . تصــحیحه وفــق نمــاذج معــدة لــذلك 

علـى طلبـة  ، تفـوق طلبـة الـتعلم بالبرنـامج التعلیمـي فـي التفكیـر اإلبـداعي وبداللـة إحصـائیة  ، النتـائج 
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فـي تنمیـة مهـارات  ، ضح للبرنامج التعلیمـي كما أظهرت الدراسة وجود أثر وا .المجموعات االعتیادیة 

  .التفكیر اإلبداعي ككل 

فــي القــراءة ) 4(إلــى استقصــاء أثــر برنــامج كــورت للتفكیــر ) 2006(وهــدفت دراســة الفــاعوري         

) 30(بلغـــت  ، الناقــدة لعینـــة مـــن الطلبــة الموهـــوبین والمتفـــوقین فــي مركـــز ریـــادي عــین الباشـــا بـــاألردن

وتوصـلت الدراســة إلـى وجــود اثـر ایجــابي لتــدریس  ، الصــفین العاشـر واألول ثــانوي  طالبـًا وطالبــة مـن

الناقدة لكال الجنسین وهناك فـروق دالـة إحصـائیة فـي نتـائج الطـالب علـى  ةقرألعلى ا)4(برنامج كورت 

  .اختبار القرأة الناقدة ترجع لمتغیر الجنس لصالح اإلناث 

بة تطبیق برنامج كورت بنـادي الموهـوبین بمـدارس األقصـى دراسة  لتجر ) 2006(وأجرى مرداد        

إذ تــم وضــع برنــامج علمــي  وعملــي  فــي تــدریس مهــارات التفكیــر  وتحدیــد مهــارات  ، األهلیــة بجــدة 

وتم تدریب الفریـق العامـل علـى دمـج برنـامج المهـارات فـي  ، كورت بأسلوب دمجه في المقرر الدراسي 

كــورت بأسـلوب الــدمج فــي بعـض المــواد مثــل اللغــة برنــامج تــدریس وتـم ) 6(المنهـاج المدرســي وعــددهم 

كــورت فـــي برنــامج العربیــة  ســاعتین باألســبوع لمــدة ثالثــة أشــهرفقد توصـــل الباحــث إلــى أمكانیــة دمــج 

وان الكــورت یســاهم فــي فاعلیــة الحصــة ورفــع قــدرة الطالــب علــى  ، المنهـاج ابتــداء مــن الصــف الرابــع 

  .الحلول لها  تحلیل المواقف الحیاتیة ووضع

لتقـیم مواقـف المعلمــین )   (Majid &Dhindsa  ، 2006ماجـد ودهندســي وهـدفت دراسـة         

خاصــة وأن  ،  فــي تنزانیــا تجــاه برنــامج كــورت لمهــارات التفكیر . تفكیــر للالمــَدربین علــى برنــامج كــورت 

العدیــد مــن  وتــم تــدریب 1996ادخــل فــي بعــض مــدارس برونــاي منــذ عــام ) 4(و ) 1(برنــامج كــورت 

نـــاث  ، ذكـــور (وحاولـــت الدراســـة معرفـــة هـــل عامــل الجـــنس  ، المعلمــین علیـــه  یـــؤثر علـــى مواقـــف ) وإ

إنــاث  76%ذكــور و  24 %مــنهم  ، معلمــاً ) 211(المعلمــین تجــاه برنــامج كــورت وتمثلــت العینــة فــي 

كـورت وهـم  من معلمي المرحلة الثانویة حیث تم تدریب المعلمین ألكثر مـن عشـر سـنوات علـى برنـامج
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وتوصــلت الدراســة إلــى أن الدافعیــة تجــاه الكــورت كانــت منخفضــة  ، مــن تخصصــات أكادیمیــة مختلفــة 

 ، بســنوات الخبــرة  ، ولــم تتــأثر مواقــف المعلمــین تجــاه برنــامج كــورت  ، لــدى عــدد قلیــل مــن المعلمــین 

حیـث  ، تخصصـات كـورت اختلفـت بـاختالف  البرنـامج كما أشارت النتائج  ان مواقف المعلمـین تجـاه 

أظهـــر معلمـــین بعـــض التخصصـــات مثـــل التـــاریخ والجغرافیـــا واللغـــة االنجلیزیـــة  مواقـــف ایجابیـــة تجـــاه 

كـــذلك بینــت النتـــائج فــروق ذات داللـــة احصــائیة تعـــزى ، برنــامج كــورت أكثـــر مــن معلمـــي الریاضــیات 

االهتمـام بالبرنـامج حیـث اظهـروا مزیـد مـن الثقـة و  ، لمتغیر الجنس تجـاه برنـامج كـورت لصـالح اإلنـاث 

  .أكثر من الذكور 

إلــى الكشــف عــن فاعلیــة اســتخدام برنــامج كــورت فــي تحســین ) 2007(وهــدفت دراســة المخــاترة        

مســتوى اتخــاذ القـــرار عنــد طــالب المرحلـــة األساســیة العلیــا فـــي إمــارة عجمــان بدولـــة اإلمــارات العربیـــة 

ًا من طالب الصـف التاسـع فـي المرحلـة األساسـیة طالب) 120(وقد تكونت عینة الدراسة من  .المتحدة 

طالبــا تعلمــوا ) 60(لتجریبیــة وضــمت ا ، ووزعــت العینــة علــى مجمــوعتین . العلیــا فــي إمــارة عجمــان 

أظهـرت ، طالبـا تعلمـوا بالطریقـة العادیـة  )60(باستخدام برنـامج كـورت ومجموعـة ضـابطة تكونـت مـن 

فــي تحســین مســتوى مهــارة )a >0.05(مســتوى الداللــة النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد 

اتخـــاذ القـــرار بـــین أداء المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الضـــابطة ولصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة التـــي 

  .تعلمت باستخدام برنامج كورت 

فــدارت حـول  فاعلیــة برنــامج كــورت فــي تنمیــة مهــارات ) 2010(أمـا دراســة الخــزي والشــایع والعــدواني  

طالــب تــم تقســیمهم )100(یــر اإلبــداعي علــى عینــة مــن طلبــة كلیــة التربیــة بجامعــة الكویــت بلغــت التفك

وتوصـل بعـد تطبیـق برنـامج كـورت علـى المجموعـة التجریبیـة بـأن  ، إلى مجموعتین تجریبیة وضـابطة 

 ، هــذه المجموعـــة كانــت أكثـــر إبـــداعًا فــي اختبـــار القـــدرة علــى المهـــارات الــثالث للتفكیـــر اإلبـــداعي 

 . وأوصت بضرورة تعلیم مهارات التفكیر اإلبداعي للمعلمین قبل الخدمة 
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عــــن عملیــــة تطــــویر مهــــارات التفكیــــر )  ، 2010Donaldson(ندونالدســــو  كشــــفت دراســــة           

طالــب مــن المســجلین فــي جامعــة الغــرب ) 20(النقــدي باســتخدام برنــامج كــورت الخــاص بــدیبونو علــى 

حیث كانوا الطلبة من جنسیات مختلفة ومـن البـیض والقوقـاز تـم اختیـارهم  ، األوسط بالوالیات المتحدة 

وتــم تــدریس وحــدة تعلیمیــة یــتم  مــن خاللهــا تــدریس  التفكیــر النقــدي وطلــب مــن . وفــق معــایر معینــة 

واسـتخدمت الباحثـة مـنهج البحـث الكیفـي  ، العینة حل مشكلة من المشـكالت باسـتخدام التفكیـر النقـدي 

. غیر الناتج خالل تدریس الوحدة التعلیمیة التي یعلم مـن خاللهـا مهـارات التفكیـر النقـدي لتقییم مدى الت

درس مـن  متصـلة بكـل أسـئلة) 10(وجمعـت البیانـات وتمـت المقارنـة بـین اسـتجابات أفـراد العینـة علـى 

ومـــن خـــالل المشـــاریع التعاونیـــة النهائیـــة اإلبداعیـــة المقدمـــة مـــن أفـــراد العینـــة CoRT دروس كـــورت 

كــورت كــان برنــامج وان تــأثیر  ، توصــلت إلــى حــدوث تحســن فــي قــدرة الطالقــة فــي اســتجابات العینــة 

حلـول ولكن لیس له تـأثیر علـى إیجـاد  ، وان له تأثیر على التفكیر النقدي  ، محدودًا بالنسبة لألصالة 

محـدود مـن  األصـالة والمرونـة كانـت نـادرة عنـد عـدد ، وتوصلت أیضـا إن صـفات  ، إبداعیة للمشكلة 

 .وأثبتت الدراسة إن التعرض لثقافات مختلفة في حد ذاته یعزز اإلبداع  ، الطالب 

إلـى معرفـة اثـر برنـامج كـورت فـي التحصـیل ومهـارات التفكیــر ) 2013(هـدفت دراسـة االسـديو         

ثـر برنـامج وأثبتـت الباحثـة أ ، العلمي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفیزیاء فـي العـراق 

الكــــورت مـــــن خــــالل الـــــدالالت اإلحصــــائیة التـــــي أثبتــــت وجـــــود فــــروق ذات داللـــــة إحصــــائیة لصـــــالح 

واكتسـاب  كما واستنتجت الباحثة إن لبرنامج كـورت أثـر ایجـابي فـي التحصـیل ، المجموعات التجریبیة 

  .مهارات التفكیر العلمي 
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  :الدافعیة  تناولتالدراسات التي   المحور الثاني

مــن دراســـة هــدفت إلـــى استقصــاء عالقـــة ) 1995(ومــن أهــم هـــذه الدراســات مـــا قــام بـــه خلیــل         

مــن حیــث دعمهــم لالســتقاللیة (التوجــه البــین شخصــي لمعلمــي الصــف الثــامن األساســي لمــادة العلــوم 

 )80(شــملت الدراســة . بتعلــیم الطلبــة والدافعیــة الذاتیــة لــتعلم المــادة الدراســیة  )الذاتیــة لــدى الطــالب 

طالبــًا وطالبــة مــنهم  ) 1231( وشــملت ، معلمــاً ومعلمــة مــن معلمــي العلــوم للصــف الثــامن األساســي 

وقـد  .طالبة من طلبة صفوف الثـامن األساسـي الـذین یدرسـهم أولئـك المعلمـین ) 637(طالبًا و) 594(

علمــین مقیــاس التوجــه البــین شخصــي للم :تــم تطــویر مقیاســین مبــدئیین لقیــاس متغیــرات الدراســة وهمــا 

ومقیــاس الدافعیــة الذاتیــة وتــم اســتخدام مقیــاس تحصــیلي لمــادة العلــوم یقــیس تعلــم الطلبــة للمفــاهیم فــي 

وقـد أشـارت نتـائج سلسـلة مـن تحلـیالت التبـاین أن  .فـي األردن وحدة دراسیة في منهاج الصـف الثـامن 

اث للمفــاهیم وتقییمــاتهن ًا أكثــر ایجابیــة علــى تعلــم اإلنــأثــر المعلمــة تــرك /بــین شخصــي للمعلــم التوجــه ال

لك ظهـــر أثـــر رئیســـي لعامـــل الجـــنس حیـــث كانـــت كـــذ .للبیئـــة الصـــفیة بممارســـاتها ومناخهـــا الصـــفي 

ن هــذه الفــروق  .تقییمــات اإلنــاث أفضــل مــن تقییمــات الــذكور للممارســات التدریســیة والمنــاخ الصــفي وإ

المتباینــة للمــؤثرات المدرســیة تــرد بــین الجنســین فــي الدافعیــة لالنجــاز وتعلــم المفــاهیم واســتجابات الطلبــة 

بشـــكل متكـــرر فـــي أدب الموضـــوع وعلـــى نحـــو یــــوحي بـــأن تحصـــیل اإلنـــاث أكثـــر حساســـیة لمــــؤثرات 

  .المحیط المدرسي 

دراسة هدفت إلى استقصاء فاعلیـة برنـامج تعلیمـي تعلمـي مسـتند إلـى ) 2004(وطبق  نوفل           

لیـة لـدى عینـة مـن طلبـة كلیـة العلـوم التربویـة التابعـة لوكالـة نظریة اإلبداع الجاد في تنمیـة الدافعیـة العق

تـم اختیـار عینـة عشـوائیة مـن طلبـة كلیـة العلــوم  ، ولتحقیـق هـذا الهـدف  .الغـوث الدولیـة فـي األردن 

طالبـــا ) 60(حیـــث بلـــغ عـــدد أفـــراد الدراســـة ، مـــن ذوي الســـیطرة الدماغیـــة الیســـرى التربویـــة الجامعیـــة 
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طة وتـم تطبیـق عشوائیا إلى مجموعتین إحداهما مجموعة تجریبیـة واألخـرى ضـابثم تقسیمهم  ، وطالبة 

) a>0.05(    ىفـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتو وأسفرت النتائج عـن وجـود  .البرنامج المذكور 

التعلمــي المسـتند إلــى نظریـة اإلبــداع الجــاد _بـین متوســط أداء الطلبـة الــذین تعرضـوا للبرنــامج التعلیمـي 

وذلـك علـى مقیـاس كالیفورنیـا  ، التعلمـي   -أداء الطلبة الذین لـم یتعرضـوا للبرنـامج التعلیمـي ومتوسط 

للدافعیــة العقلیـــة وأبعــاده األربعـــة حیــث كانـــت الفــرق لصـــالح أفــراد المجموعـــة التجریبیــة الـــذین تعرضـــوا 

ت داللـــة كمــا كشــفت نتــائج هــذه الدراســـة عــن عــدم وجــود فــروق ذا .التعلمــي  -للبرنــامج التعلیمــي  

بین متوسط أداء الذكور ومتوسط أداء اإلناث من طلبـة كلیـة العلـوم ) a>0.05(إحصائیة عند مستوى 

التربویـــة الجامعیـــة علـــى مقیـــاس كالیفورنیـــا للدافعیـــة وأبعـــاده األربعـــة واظهـــر نتـــائج الدراســـة أیضـــا عـــدم 

جموعــة والجــنس فــي للتفاعــل بــین متغیــري الم) a>(0.05وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى 

  .الدافعیة العقلیة وأبعادها األربعة 

ـــــة ) Almoyan&Au ،2004(دراســـــة  هـــــدفتو            ـــــتعلم ودافعی ـــــر أســـــالیب ال ـــــى استقصـــــاء أث ال

 ، التحصـیل والمعرفــة الســابقة واالتجاهــات فــي تحصــیل الطلبــة فــي الــتعلم المســتند إلــى صــفحات الویــب 

وتحلـیًال ألسـالیب الـتعلم  ، ومقیاس لألتجاهـات ) AMS(حصیل استخدم في الدراسة مقیاس الدافعیة للت

وقـد طبقـت هــذه المقـاییس علـى عینــة  ،  وبرنـامج مسـتند إلـى الویــب لطلبـة السـنة الثانیــة فـي الجامعـة

وأشـارت  ، طالبًا مـن الملتحقـین بشـعبة علـم الـنفس التربـوي فـي جامعـة جنـوب اسـترالیا ) 71(مكونة من

ـــة النتـــائج إلـــى عـــدم وجـــود فـــ فـــي التحصـــیل ) a>0.05(روق ذات داللـــة احصـــائیة علـــى مســـتوى دالل

وكانـــت المنافســـة والتوقعـــات ، لـــى المجـــال والمســـتقلین عـــن المجـــال الدراســـي بـــین الطلبـــة المعتمـــدین ع

كمــا وجــدت اثــار ذات داللــة إحصــائیة للدافعیــة والخبــرة  ، العالیــة هــي الــدوافع التــي تــدفع األفــراد للــتعلم 

 . تحصیل السابقة على ال
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إلـــى الكشـــف عـــن أثـــر برنـــامج تـــدریبي للمهـــارات فـــوق هـــدفت  دراســـة) 2004(وأجـــرى بقیعـــي          

طالبـًا مـن طـالب الصـف ) 72(المعرفیة في التحصیل والدافعیة للتعلم حیـث تكونـت عینـة الدراسـة مـن 

شـوائیا لتكـون وقـد تـمّ  اختیـار شـعبة مـن هـذا الصـف ع ، العاشر األساسي في محافظه اربد في األردن

واستخدمت شعبه أخرى مـن الصـف ذاتـه  كمجموعـة تجریبیـة وعـدد  ، طالبا) 36(المجموعة الضابطة 

تــم تطبیــق اختبــاري التحصــیل والدافعیــة للــتعلم قبــل تعــرض المجموعــة  ، طالبــا ) 36(الطــالب فیهــا 

لتخطــــیط والمراقبــــة ا(التجریبیـــة للبرنــــامج التـــدریبي الــــذي صـــمم لتعلــــیم مهــــارات التفكیـــر فــــوق المعرفـــي 

جلســـة ) 18(ثــم تعــرض أفــراد المجموعــة التجریبیــة إلـــى التــدریب علــى هــذه المهــارات بواقــع ) والتقــویم 

أفــــراد المجموعــــة الضــــابطة ولــــم یتعــــرض  ، أســــابیع ) 6(دقیقــــة ولمــــدة )  40(تدریبیــــة مــــدة كــــل منهــــا 

فـي التحصـیل والدافعیـة للـتعلم  وأظهرت نتائج الدراسة تكافؤ المجمـوعتین علـى االختبـار القبلـيللتدریب 

 وتحلیـل التبـاین المصـاحب علـى االختبـار البعـدي وجـود أثـر للبرنـامج ) ت (بینمـا كشـف االختبـار  ، 

 ث أوصـىحیـ . التدریبي في التحصیل والدافعیة للتعلم لـدى عینـة الدراسـة لصـالح المجموعـة التجریبیـة

  .اق الدروس العادیة الباحث بتعلیم الطلبة المهارات فوق المعرفیة في نط

تقیـیم الدافعیـة األكادیمیـة لـدى طلبـة المـدارس  حـول )Guay ،et al. ،2005(دراسـة   دارتو         

وتـم فیهـا تطـویر مقیـاس للدافعیـة األكادیمیـة یمكـن اسـتخدامه مـع طلبـة المـدارس  ، االبتدائیـة فـي كنـدا 

ف ، صـــغار الســـن  والتنظـــیم الخـــارجي فـــي عالقتهـــا بكـــل مـــن  لتقیـــیم الدافعیـــة الداخلیـــة والتنظـــیم المعـــرّ

طالبــا مــن طلبــة ) 426(القــراءة والكتابــة والحســاب وجــرى تطبیــق هــذا المقیــاس علــى عینــة مكونــة مــن 

وقـد بینـت ، طالـب ) 200(طالبـة و) 226(مـنهم  ، صفوف األول والثاني والثالث الفرنسیین والكندیین 

ســـقة داخلیـــا باســـتخدام التحلیـــل العـــاملي التوكیـــدي عوامـــل مت) 9(النتـــائج أن هـــذا المقیـــاس یتكـــون مـــن 

كمـــا تـــم  ) القـــراءة  والكتابـــة والحســـاب : ()ثالثـــة أنمـــاط مـــن الدافعیـــة لكـــل مهـــارة مـــن المهـــارات الـــثالث(

التأكد من صدق البناء للمقیاس باستخدام تحلیل االرتباطات بـین الـدرجات علـى المقیـاس مـن المقـاییس 
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طــات بــین الــدرجات علــى المقیــاس والــدرجات علــى مقیــاس مفهــوم الــذات فضــًال عــن االرتبا ، الفرعیــة 

 .كما كانت مؤشـرات الصـدق التقـاربي مرتفعـة بـین كـل المقـاییس الفرعیـة ومفهـوم الـذات  ، األكادیمیة 

ـــة إحصـــائیة فـــي الدافعیـــة لإلنجـــاز تعـــزى لكـــل مـــن العمـــر  وبینـــت النتـــائج عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل

  .ما والجنس أو التفاعل بینه

دراسة بهدف التعـرف إلـى أثـر اسـتخدام األسـئلة كإسـتراتیجیة لتـدریس ) 2006(وطبق  الشرعة         

مبحــث التــاریخ فــي التحصــیل وتنمیــة الدافعیــة للــتعلم وتنمیــة مفهــوم الــذات لــدى عینــة مــن طلبــة الصــف 

لشــعبتین لتكــون مــوزعین فـي شــعبتین واختیــرت إحـدى ا ، طالبــًا ) 65(تكونــت مـن  ، في األردن العاشـر 

ودرسـت  ، واألخـرى ضـابطة  ، ودرست باسـتخدام األسـئلة كإسـتراتیجیة تـدریس  ، المجموعة التجریبیة 

بالطریقـــة االعتیادیـــة و اســـتخدم الباحـــث  اختبـــار تحصـــیل أعـــده بنفســـه  ومقیـــاس الدافعیـــة الـــذي طـــوره 

وتــم التأكــد ) 1990(ة كمــا تــم اســتخدام مقیــاس مفهــوم الــذات الــذي أعــده صــوالح ، )1993(القطــامي 

وأظهــرت النتـائج وجـود فــرق ذي  .مـن الصـدق والثبــات ألغـراض الدراسـة بــالطرق اإلحصـائیة المناسـبة 

بــــین المتوســــطین الحســــابیین المعــــدلین ) a<05.0(داللـــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة اإلحصـــائیة 

وبكـل مجـال مـن  ، البعـدي وبمقیـاس مفهـوم الـذات العـام  ، الخاصـین بأختبـار مبحـث التـاریخ البعـدي 

وبمقیــاس الدافعیــة للــتعلم البعــدي یعــزى الخــتالف طریقــة التــدریس  ، مجــاالت مفهــوم الــذات البعدیــة 

كمـا بینـت الدراسـة عـدم وجـود أثـر لطریقـة التـدریس عنـد مسـتوى  ، ولصـالح أفـراد المجموعـة التجریبیـة 

  .لثنائیة البینیة في فروقات معامالت االرتباط ا) a<0.05(الداللة اإلحصائیة 

دراســـة حــول الدافعیـــة الداخلیـــة وعالقتهــا بـــالتفكیر االبتكـــاري بهـــدف  ) 2012(وأجــرى شـــعبان            

الكشـف عـن الفـروق فـي متوسـط  ثـم ، ي أالبتكـار التعـرف إلـى العالقـة بـین الدافعیـة الداخلیـة و التفكیـر 

واالختصـاص الدراسـي  ، جـنس ( غیرات البحـث أداء أفراد العینة على مقیاس الدافعیة الداخلیة تبعا لمت

والكشـــــف عـــــن الفـــــروق فـــــي متوســـــط أداء أفـــــراد عینـــــة البحـــــث علـــــى ) عـــــدد اإلخـــــوة ، علمـــــي أدبـــــي  
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 ، )علمــي وأدبــي وعــدد اإلخــوة :االختصــاص  ، الجــنس (ات البحــثاختبــارالتفكیر أالبتكــاري تبعــا لمتغیــر 

ن طالب المرحلة الثانویة فـي مـدارس مدینـة طالبا وطالبة م) 1086(ن عینة البحث تكونت من أعلما 

وأظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات درجـات أفـراد عینـة  .دمشق الرسـمیة

ووجـود فـروق ذات  ، أدبـي  ، علمـي :البحـث علـى اختبـار الدافعیـة الداخلیـة تبعـا لمتغیـر االختصـاص 

ى اختبـار التفكیـر االبتكـاري تبعـا لمتغیـر الجـنس وكـان داللة إحصائیة فـي متوسـط أداء أفـراد العینـة علـ

أدبـي وكـان لصـالح الفـرع العلمـي  وتبعـا لمتغیـر اإلخـوة  ، علمـي :ومتغیر االختصـاص، لصالح اإلناث 

    .وكان لصالح المجموعة التي لیس لها أخوة 

لتفكیـر اإلبــداعي التعـرف إلــى العالقـة بــین الدرجـة الكلیــة ل) 2012 (القطاونــة ةوهـدفت دراسـ          

مــع كــل مــن أســلوب الــتعلم )  واألصــالة   ، والمرونــة  ، الطالقــة (والــدرجات الفرعیــة علــى أبعــاد 

السطحي وأسلوب التعلم العمیق والدافعیة الداخلیة والخارجیـة ، كمـا هـدفت الدراسـة  أیضـا التعـرف إلـى  

داعي التــي یمكـن تفســیرها بواسـطة كــل نسـبة التبــاین فـي الــدرجات الكلیـة والــدرجات الفرعیـة للتفكیــر اإلبـ

ذكـر (من أسلوب التعلم السطحي وأسلوب التعلم العمیق والدافعیة الداخلیـة والدافعیـة الخارجیـة والجـنس 

حیــث تكونــت عینــة الدراســة مــن طلبــة الصــف التاســع فــي المــدارس الخاصــة لمدیریــة الــتعلم ) أنثــى ، 

طالـب وطالبـة مـوزعین علـى ) 414(بلغ عـددهم حیث  الخاص في محافظة العاصمة األردنیة عمان ،

همة اوقـد أشـارت النتـائج إلـى وجـود مسـ). العنقودیـة(مدرسـة وقـد تـم اختیـارهم بالطریقـة العشـوائیة ) 12(

ذات داللــة إحصـــائیة لمتغیـــر أســـالیب الـــتعلم فـــي التبـــاین المفســـر فـــي الدرجـــة الكلیـــة للتفكیـــر اإلبـــداعي 

كمــا أشــارت الدراســة  ، لصــالح الــتعلم الســطحي ) واألصــالة ، ة المرونــ(والــدرجات الفرعیــة علــى بعــدي 

ـــة إحصـــائیة لمتغیـــر الجـــنس فـــي التبـــاین المفســـر للدرجـــة الكلیـــة للتفكیـــر  إلـــى وجـــود مســـاهمة ذات دالل

ولصـــالح اإلنـــاث علـــى بعـــد  ، لصـــالح الـــذكور ) الطالقـــة (اإلبـــداعي والـــدرجات الفرعیـــة علـــى بعـــد 

  .األصالة



44 

 

 

إلــى معرفــة  عالقــة التحصــیل الدراســي بدافعیــة الــتعلم لــدى ) 2013(راســة حــدة وهــدفت د             

فــي مدینـة البــویرة فـي الجزائــر حیـث تــم اختیـار  عینــة الدراسـة بطریقــة )  13_18(المـراهقین مــن عمـر 

ذكـور ) 60(طالبـة و) 64(طالبـًا وطالبـة كـان مـنهم ) 124(عشوائیة بسیطة و تكونت هذه العینة  من 

رس حیــث قــام الباحـث بإتبــاع المــنهج الوصــفي فــي تطبیـق هــذه الدراســة  وكــذلك اســتخدم مـن ثــالث مــدا

كمـــا اعتمـــدت علـــى مقیـــاس الدافعیـــة t'_test'' األســـالیب اإلحصـــائیة مثـــل معامـــل بیرســـون واختبـــار 

 ''t''باختبــار للدراســة الفرضــیات الــثالث وقــد تمــت معالجــة  )1989یوســف قطــامي (المطــور مــن قبــل 

بالفرضــیة األولــى للكشــف عــن الفــروق بــین التالمیــذ ذوي التحصــیل المرتفــع والتالمیــذ  حیــث تــم تطبیقــه

حیــث اظهـرت النتـائج وجــود فـروق وتبـاین فــي  ، ذوي التحصـیل المـنخفض فـي مســتوى الدافعیـة للـتعلم 

  .مستوى دافعیة التعلم لصالح ذوي التحصیل المرتفع 

للكشـف عـن الفـروق بـین الـذكور واإلنـاث فـي مسـتوى فـي الفرضـیة الثانیـة   ''t'' كمـا طبـق اختبـار     

 وبالتـالي عـدم تحقـق الفرضـیة ، ، ودلت النتائج على عدم وجود فروق دالـة إحصـائیًا  ، دافعیة التعلم 

كـــذلك توصـــلت نتـــائج الفرضـــیة الثالثـــة إلـــى وجـــود فـــروق بـــین الـــذكور واإلنـــاث فـــي مســـتوى التحصـــیل 

  .الدراسي 
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 :منها  قع الدراسة الحالیةمو ملخص الدراسات السابقة و 

 : ویتمثل هذا في النقاط اآلتیة  

        أثبتـت معظـم الدراسـات المتعلقـة ببرنـامج كـورت فعالیـة عالیـة فـي تنمیـة التفكیـر بشـكل عـام - 

  .ومهارات التفكیر اإلبداعي 

ــــیم التفكیــــر ع -  ــــامج كــــورت لتعل ــــة هــــذا البرنــــاماتفقــــت الدراســــات التــــي اســــتخدمت برن ــــى فاعلی  ج ل

  .قدرات التفكیر اإلبداعي والتفكیر الناقد  في تنمیة    

  .أثبتت بعض الدراسات فاعلیة برنامج كورت لتعلیم التفكیر في زیادة التحصیل الدراسي- 

ـــــــــــى -  ـــــــــــة عل ـــــــــــة بالدافعیـــــــــــة فعالیـــــــــــة  بعـــــــــــض البـــــــــــرامج التدریب  أثبتـــــــــــت بعـــــــــــض الدراســـــــــــات المتعلق

  .لدافعیة العقلیة     

  .ألثر الفعال لإلستراتجیة طرح األسئلة على الدافعیة أثبتت بعض الدراسات ا- 

  .اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات في دراسة اثر برنامج كورت على التحصیل   -

 اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات في معرفة اثر برنامج تدریبي على تنمیة- 

  .الدافعیة والتحصیل    

ــــــــوم اختلفــــــــت هــــــــذه الدراســــــــة عــــــــن بعــــــــض الدرا-  ــــــــرر العل ــــــــى مق ــــــــي تطبیقهــــــــا عل  ســــــــات الســــــــابقة ف

  .وعلى طلبة من لواء ذیبان التابع لمحافظة مادبا  ،  السادس  في األردن للصف     

 لم ترد إذ تمیزت هذه الدراسة بأنها تدرس أثر برنامج كورت على الدافعیة والتحصیل -

  .  )على حد علم الباحث(أي دراسة سابقه بهذا  الموضوع     
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نعـم ( مهـارة  :وهـي لتعلـیم التفكیـر) 4(برنـامج  كـورت تمیزت الدراسـة باسـتخدام  ثـالث مهـارات مـن    -

واثـر هـذه المهـارات علـى  )المـدخالت العشـوائیة ( ومهـارة ، ) الحجـر المتـدحرج( ومهـارة  ، ) ال ابداعي

  هذه.نحو مادة العلوم  تحصیل الطلبة ودافعیتهم
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  لث الفصل الثا
  الطریقة واإلجراءات
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  ثالفصل الثال                                            

 الطریقة واإلجراءات                               

ثم وصف اإلجراءات  ، وعینتها  ، ومجتمعها  ، تناول هذا الجزء من البحث وصف منهجیة الدراسة  

 ، ومتغیرات الدراسة  ، وأدوات الدراسة التي تم إعدادها وتطویرها  ، التي تم بها اختیار عینة الدراسة 

 : وفیما یأتي توضیح لذلك، والمعالجة اإلحصائیة 

  

  : منهج البحث المستخدم

إذ تم اختیار المجموعات التجریبیة  ، التجریبي  شبهستخدم الباحث في الدراسة الحالیة المنهج إ  

 )إبداعي ، ال، نعم(قها وهيتطبید عها عشوائیا على المهارات المراوزیوت ، الثالث والمجموعة الضابطة 

  .)العشوائیة المدخالت(و  )الحجر المتدحرج( و

المجموعة األولى وتم  :للمجموعات الثالث وهي شبه التجریبي  الباحث باستخدام المنهج قام و         

و  ، والمجموعة الثانیة  ، ) إبداعي ، ال ، نعم (تدریسها جزًء من محتوى  مادة العلوم باستخدام مهارة 

والمجموعة الثالثة و تم تدریسها  ، ) المدخالت العشوائیة(  تم تدریسها المحتوى ذاته باستخدام مهارة

تم تدریسها المحتوى ذاته  فأما المجموعة الضابطة ،) الحجر المتدحرج(  المحتوى نفسه باستخدام مهارة

الباحث بتعریض كل المجموعات لالختبار التحصیلي القبلي والختبار قام ث حی ، بالطریقة االعتیادیة 

وبعد تدریس المادة  ، لغرض تكافؤ تحصیل الطالب في مادة العلوم والدافعیة لدیهم  ، الدافعیة 

للتحصیل والدافعیة بأدوات الدراسة  التجریبیة علیها جمیعا ديالبعتم تطبیق االختبار  ، المحددة مسبقًا 

  .وذلك لقیاس اثر المعالجة ، الباحث بإعدادها قام ي الت
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  :مجتمع الدراسة 

 السادس  الحكومیة التي تشتمل على  الصف مجتمع الدراسة من جمیع مدارس الذكور تكون       

حصائیات إ مدرسة حسب )15(األساسي في لواء ذیبان التابع لمحافظة مادبا األردنیة والبالغ عددها 

األساسي في  الصف السادس عدد شعب ویتراوح 5201-4201في األردن للعام والتعلیم وزارة التربیة 

 .شعب ) 3(إلى ) 2( المدرسة الواحدة مابین

 :عینة الدراسة 

 ،  مدارس حكومیة تابعة لمدیریة تربیة لواء ذیبان التابع لمحافظة مأدبا االردنیة اربع تم اختیار         

ونظرًا . وذلك لسهولة الوصول إلى العینة  ، ساسي بالطریقة القصدیة والتي تضم الصف السادس  األ

شعبة واحدة من كل مدرسة من بین ُشعبها  ، تم  اختیار أربع شعب عشوائیا  ، الن الدراسة تجریبیة 

  :وتم توزیعها عشوائیًا على النحو اآلتي   ، الدراسیة 

و تــم تدریســها  ، ة االســتقالل مدرســ ولــى مــنالشــعبة األ:ثــالث شــعب  وشــملت :المجموعــة التجریبیــة 1- 

، طالبـاً )  21(والتـي بلـغ عـدد طالبهـا  ) إبداعي  ، ال ، نعم (  باستخدام مهارة) الحموض والقواعد( فصل 

) المـدخالت العشـوائیة (تدریسـها المـادة ذاتهـا باسـتخدام مهـارة لب األساسیة وتـم والشعبة الثانیة من مدرسة  

وتــم تدریســها  ، مدرســة عمـر بــن العــاص  والشــعبة الثالثـة مــن ، طالبــًا )   25 (هـا والتـي بلــغ عــدد طالب

  وبـذلك سیصـبح. طالبـاً )  22(  والتـي بلـغ عـدد طالبهـا )  الحجـر المتـدحرج (المادة نفسها باسـتخدام مهـارة 

  .طالبًا  68 ) (عدد أفراد المجموعة التجریبیة 

تم تدریسها   و، مدرسة العالیة الثانویة للبنین  ولى منوتمثلها  الشعبة األ: المجموعة الضابطة 2- 

وبذلك بلغ عدد أفراد عینة  ، طالباً )  20 (وبلغ عدد الطالب فیها  ،  المادة نفسها بالطریقة االعتیادیة



50 

 

 

یمثل توزیع أفراد الدراسةعلى المجموعتین ) 1(  والجدول رقم طالباً ) 88(الدراسة بمجموعاتها االربع 

  والضابطةالتجریبیة 

  

  

  

 

 

    

  

  ) 1(الجدول 
      اسة على المجموعتین التجریبة والضابطةتوزیع أفراد عینة الدر                

                        

  

  

       

  

                      
  

 المجموعة 

 
 اسلوب التدریس

 
 الطالب عدد

 
 اسم المدرسة

              
 ضابطةالالمجموعة 

  العالیة الثانویة 20 الطریقة االعتیادیة

  
                       

 المجموعة التجریبیة

 ، ال ، نعم(مهارة 
  )إبداعي

 االستقالل 21

المدخالت  مهارة 
 )العشوائیة

 لب االساسیة 25

الحجر (مهارة
  )المتدحرج

 عمرو بن العاص 22
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 :الدراسة  أدوات 

  :الباحث باستخدام األدوات البحثیة اآلتیة قام      

  :ًال اإلختبار التحصیلي او 

بهدف  ، الباحث بإعداد اختبار تحصیلي موضوعي من نوع االختیار من متعدد وبأربعة بدائل قام 

في تحصیل طلبة الصف السادس في  CoRT كورت   قیاس فاعلیة ثالث مهارات عقلیة من برنامج

  :  تم إعداد هذا االختبار وفق الخطوات اآلتیةقد و  ، مبحث العلوم 

كتـاب    مـن فصـل الحمـوض والقواعـد) والمركبـات العناصر (تحدید األهداف العامة للوحدة المختارة  ـ   
  . نالعلوم المقرر على الصف السادس في األرد

   .تحدید مفردات وعناصر المحتوى الرئیسیة    ـ     

 التــــي تـــــم  حســـــب مســــتویات األهـــــداف) التدریســــیة األهـــــداف (صــــیاغة النتاجـــــات التعلیمیــــة  ـــــ     
 .تحدیدها        

ـــــــ      ـــــــة التـــــــي تمـــــــت صـــــــیاغتها مســـــــبقا ـ ـــــــى النتاجـــــــات  التعلیمی ـاًء عل ـــــــار بنــــــ ـــــــرات االختب  .إعـــــــداد فق
 

   :صدق االختبار التحصیلي 

بعــرض األهــداف العامـــة  قـــام  ،  يصـــدق المحتــوى لالختبــار التحصــیل لكــي  یضــمن الباحــث        

علـــى لجنـــة المحكمـــین  ، وفقـــرات االختبـــار  ، التعلیمیـــة والنتاجـــات   ، وعناصـــر المحتـــوى  ، للوحـــدة 

وعـدد مـن مشـرفي   ، ذات االختصاص في مجال المناهج وطرق التدریس في جامعـة الشـرق األوسـط 

إلبــداء رأیهــم  ، وعلــى مجموعــة مــن معلمــي العلــوم ذوي الخبــرة ، مــادة العلــوم فــي وزارة التربیــة والتعلــیم 

ومــدى مناســبة  ، مــة الفقــرات لهــا َء ومــدى مال ، للمــادة التعلیمیــة  فـي مــدى تمثیــل األهــداف الســلوكیة
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جـراء التعـدیالت المناسـبة علیـ. الصیاغة اللغویـة للفقـرات  ووضـع االختبـار بصـورة نهائیـة بنـاًء علـى  هوإ

  .یوضح ذلك ) 5(والملحق  ، مالحظاتهم وأرائهم 

 :ثبات االختبار التحصیلي 

تطبیقـه بصـورته النهائیـة علـى عینـة اسـتطالعیة مـن غیـر تـم  ، ي ثبات االختبـار التحصـیل للتحقق من 

عــادة االختبــار حیــث  ، طالبــًا ) 31(حیــث تكونــت العینــة مــن  ، أفــراد الدراســة  تــم تطبیــق االختبــار وإ

)test_retest  ( ،  وتــم عمــل جــدول ثــم إعــادة تطبیقــه بعــد أســبوعین علــى األقــل علــى العینــة ذاتهــا

حیـث تـم تحدیـد الـوزن النسـبي للموضـوعات واألهـداف فیـه  ، ) 6(الملحـق  مواصفات لالختبار كما فـي

كمـــا   ةوتـــم حســـاب معامـــل الصـــعوبة والتمیـــز حیـــث اظهـــر النتـــائج صـــالحیة فقـــرات االختبـــار للدراســـ. 

واعتبــرت  ،  )0.86(حیـث بلـغ بیرسـون بینهمـا ارتبـاط معامـل كمـا تـم حسـاب) . 7(یظهـر فـي الملحـق  

  . الحالیة  اض الدراسة هذه القیمة كافیة إلغر 

 : ثانیا مقیاس الدافعیة

وهــو مقیــاس  ، قبلیــا وبعــدیاً ) 2000(الباحــث باســتخدام  مقیــاس دافعیــة االنجــاز للریمــاوي قــام         

كمــا یبلــغ معامــل  ، إذ یتمتــع بصــدق البنــاء وصــدق المحــك  ، یتســم بــدالالت صــدق وثبــات عالیــة 

ویحتـوي  ، وشـمولیة فقراتـه البـالغ عـددها خمسـًا وثالثـین فقـرة  وهـو یتسـم بالحداثـة ،  )0.83(اسـتقراره 

ویحــدد المطلـوب مــن كـل فــرع مـا ینطبــق علـى الطالــب  ، )8(كمـا یبــین الملحـق علـى مواقـف افتراضــیة 

كمــا هــو فــي الخانــة المناســبة  فــي ورقــة اإلجابــة ) x(بوضــع إشــارة  ، مــن بــین أربعــة مواقــف متوقعــة 

 .)9(موضح بالملحق رقم 
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  :ت مقیاس الدافعیة ثبا

اســـتخدام طریقـــة االختبـــار  تـــم  ، ) 2000(للتأكـــد مـــن ثبـــات مقیـــاس دافعیـــة االنجـــاز للریمـــاوي        

عــادة االختبــار  المقیــاس علــى عینــة اســتطالعیة مــن طــالب حیــث تــم عــرض  ،  )test -retest( وإ

وبعـد أسـبوعین  ، دراسـة وهـي مـن غیـر أفـراد عینـة ال ،  طالبـا  )33(بلـغ عـدد أفرادهـا  الصـف السـادس

الباحــث بعــد ذلــك  بحســاب معامــل االرتبــاط  حیــث قــام  ، تطبیــق القیــاس الثــاني تــم مــن القیــاس األول 

واعتبــرت  ، .) 83(للمقیــاس وبلغــت قیمتــه بیرســون بــین القیاســین األول والثــاني إلیجــاد معامــل الثبــات 

  هذه القیمة كافیة ألغراض  هذه الدراسة 

 :عیة تصحیح مقیاس الداف

 ، في طریقة تحدید درجات هذا االختبـار علـى أسـلوب تـدرج العالمـات ) 2000(الریماوي اعتمد        

ــــدائل  ــــى الترتیــــب وبهــــذا یتــــراوح الحــــد ) 4، 3، 2، 1(العالمــــات ) د ، ج، ب  ، أ(حیــــث تعطــــى الب عل

 فیصـنوتـم ت .عالمــة ) 140( و ) 35(األعلـى وألدنـى للعالمــات علـى اختبـار دافعیــة االنجـاز بـین 

  :كاآلتي المستخدم في هذه الدراسة التي  حصل علیها الطلبة في اختبار الدافعیة لإلنجاز  العالمة

  .في هذا المقیاس تشیر إلى مستوى مرتفع من الدافعیة لإلنجاز ) 140 ـ 88 (الدرجة  ـ

 . في هذا المقیاس تشیر إلى مستوى منخفض من الدافعیة)  87 ـ 35  (الدرجة  ـ
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  :  الخطط التدریسیة لثا ثا

الحمــــوض والقواعــــد مــــن وحــــدة العناصــــر (الباحــــث بإعــــداد ثــــالث خطــــط لتــــدریس فصــــل  قــــام       

من كتاب العلوم للصـف السـادس وفقـًا للمهـارات العقلیـة الـثالث مـن  برنـامج الكـورت وهـي ) والمركبات 

 قــام إذ  ، ) الحجــر المتــدحرج  ( ومهــارة) المــدخالت العشــوائیة (  ومهــارة) نعــم ال إبــداعي ( مهــارة 

وتوضــیح  ، الباحـث بإعـداد مقدمـة لكـل خطـة تتضــمن التعریـف باألسـلوب الـذي تـم تطبیـق الخطــة فیـه 

ســـائل التقـــویم و و ، إجـــراءات التـــدریس المتبعـــة لتنفیـــذه مـــن حیـــث كیفیـــة التحضـــیر والســـیر فـــي الـــدرس 

  .المناسبة لذلك األسلوب 

وس مــن خــالل تحدیــد األهــداف التعلیمیــة المنشــودة مــن الــدرس الباحــث بتحضــیر الــدر كمــا قــام        

وتحدیــــد ، وخطــــة الســـیر فـــي الــــدرس بعـــرض التمهیـــد  ، والوســـائل التعلیمیـــة المســــتخدمة فـــي الحصـــة 

كمـا تـم عـرض . والوسائل التي یمكن التقویم الطـالب مـن خاللهـا  ، إجراءات تنفیذ األسلوب المستخدم 

 ، مین من ذوي االختصاص في مجال المنـاهج وطـرق التـدریس تلك الخطط على مجموعة من المحك

ومعلمــي العلــوم مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة  ، وعـدد مــن مشــرفي العلــوم فــي وزارة التربیــة والتعلـیم األردنیــة 

 . اإلضـافة أو إجراء ما یلزم على هذه الخطـط مـن التعـدیل  أو الحـذف حیث تم  في المیدان التربویین

یوضـح ) 3(بینمـا الملحـق  ، )المـدخالت العشـوائیة (الخطة التدریسیة وفق مهـارة  یوضح) 2(والملحق  

الخطـة التدریسـیة وفـق ) 4(فـي حـین یبـین الملحـق ) إبـداعي  ، ال ، نعـم (الخطة التدریسـیة وفـق مهـارة 

  ). الحجر المتدحرج (مهارة 
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  تصمیم الدراسة 

  متـــهِ ءوذلـــك  لمال، اختبــار بعـــدي وقبلــي ب Factorial Design)(التصــمیم العـــاملياســتخدم الباحـــث 

 :   یبین المخطط اآلتي توضیحًا له إذ  ، لهذه الدراسة 

G2  G1 x1  O2 O  

G2 G1 X2  O2  O  

G2 G1  X3 O2 O 

G2 G1      ـ O2 O 

  :حیث أن

O  :تشیر إلى القیاس القبلي للتحصیل. 

G1 : لبعدي للتحصیلاتشیر إلى القیاس. 

O2 :قبلي  للدافعیةتشیر الى القیاس ال  

 G2  : لبعدي الدافعیة اتشیر إلى القیاس.  

X1    : نعم ال إبداعي ( المعالجة التجریبیة األولى  مهارة (.  

X2  : المدخالت العشوائیة (المعالجة التجریبیة الثانیة مهارة( . 

: X 3  الحجر المتدحرج (المعالجة التجریبیة الثالثة مهارة.( 

  .الطریقة االعتیادیة المجموعة الضابطة 
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  : متغیرات الدراسة

  :یمكن تصنیف متغیرات الدراسة على النحو اآلتي     

  :هي  أنماط ةوله أربع ، أسلوب التدریس:  المتغیر المستقل

 إبداعي   ، ال، نعم.  

  المدخالت العشوائیة. 

  الحجر المتدحرج. 

  الطریقة االعتیادیة. 

 :وتشمل اآلتي   المتغیرات التابعة

 لتحصیل في مادة العلوم ا.  

  الدافعیة.  

     :إجراءات الدراسة   

 :اإلجراءات اآلتیة  ، الباحث في دراسته الحالیة  أتبع

 .تحدید مجتمع الدراسة والعینة  . 1

تحدید الموضوعات قید الدراسة من كتاب العلوم المقرر من وزارة التربیة والتعلیم في األردن . 2

  ) .الحموض والقواعد (ر والمركبات الفصل الثاني  والمتمثل في وحدة العناص

  : الحموض والقواعد كاآلتي: عداد ثالث خطط تدریسیة لتدریس الفصل الثانيإ .3
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  ).إبداعي  ، ال ، نعم (خطة تدریسیة وفق مهارة   - 

 ).المدخالت العشوائیة  (خطة تدریسة وفق مهارة   - 

 ).رج الحجر المتدح (خطة تدریسة وفق مهارة   - 

  .و تم عرض ذلك على لجنة المحكمین 

  .والتأكد من صدقه بعرضه على المحكمین  ، إعداد االختبار التحصیلي لمادة العلوم .4 

   .أكد من صدقه بعرضه على المحكمینوالت) 2000(اختبار مقیاس الدافعیة للریماوي  تبني . 5

عـــادة  ســتخدامبا ختبــار التحصــیلي ومقیـــاس الدافعیــةالتأكــد مــن ثبـــات اال.6 أســـلوب االختبــار وإ

ـــــاط بیرســـــون بینهمـــــا  ، ) test – retest(  االختبـــــار  .واســـــتخراج معامـــــل ارتب

الحصــول علــى خطــاب تســهیل مهمــة الباحــث مــن رئاســة جامعــة الشــرق األوســط إلــى مدیریــة . 7

  ) .10(تربیة لواء ذیبان لتطبیق أدوات الدراسة كما في الملحق 

   ي القبلـي ومقیـاس الدافعیـة علـى مجموعـات الدراسـة الضـابطة تطبیـق االختبـار التحصـیل. 8

  .وذلك بهدف اختبار تكافُئهما في التحصیل والدافعیة  ،  والتجریبیة 

 لتدریس الموضوعات ، التنسیق بین معلمي العلوم للشعب الصفیة التي وقع علیها االختیار . 9

ة اختیــــار معلمــــین یحملـــــون مراعـــــامــــع  ، خطـــــط التدریســــیة التــــي تـــــم إعــــدادها لوفــــق االمحــــددة 

  .ومارسوا العدد المتقارب من  سنوات التدریس  ، العلمیة ذاتها  المؤهالت
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 ، اختبـار التحصـیل البعـدي  تطبیـق تـم ، بعد انتهاء المعلمین من تدریس المحتوى المحـدد .  10

  .لدافعیة البعدي على شعب المجموعات الضابطة والتجریبیة  ومقیاس

  .انات ورصدها بالجداول المالئمة البیجمع . 11

  .SPSSتحلیل البیانات إحصائیا باستخدام الرزمة اإلحصائیة  . 12

  .استخالص النتائج ومناقشتها . 13

  .تقدیم التوصیات والمقترحات وفق ما سیتم التوصل الیه من نتائج .14

 :المعالجة االحصائیة 

تـم تحلیــل فقـد  ، الحالیـة واختبـار فرضـیاتها  مـن الباحـث لإلجابـة عـن أسـئلة الدراســةسـعیا ً        

   :)SPSS( البیانات باستخدام ما یأتي من حزمة التحلیل اإلحصائي للعلوم االجتماعیة 

  .الختبار الفرضیتین األولى والثانیة   ANCOVAتحلیل التباین المصاحب  -

 .للمقارنات البعدیة لتحدید الفروق الفردیة ) شفییه ( اختبار -

 ثبـات مقیـاس بـاط بیرسـون للتأكـد مـنرتومعامـل ا ، ) test - retest( عـادة االختبـار االختبـار وإ  -

 .یة الدافع
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  الرابـع الفصـل

 الدراسة نتائج
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  الرابـع الفصـل

  الدراسة نتائج

تطبیق ثالث  إلى  فاعلیة التعرف هدفت التي الدراسة، لنتائج عرضاً  الفصل هذا تناول        

في تدریس العلوم لطالب الصف السادس األساسي  ، عیة من برنامج كورت للتفكیرمهارات إبدا

  :اآلتیة األسئلة عن اإلجابة خالل من وذلك ،في األردن، وأثرها في التحصیل والدافعیة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  :وینص على اآلتي  األول بالسؤال المتعلقة النتائج: أوالً 

في مادة العلوم المقررة على طالب الصف السادس، تعزى للمهارات  بین متوسطات التحصیل

 ؟ )المدخالت العشوائیة، نعم، ال إبداعي، والحجر المتدحرج( العقلیة المطبقة

 ألداء المعیاریة واالنحرافات الحسابیة، المتوسطات حساب تم السؤال، هذا عن لإلجابة        

المدخالت ( لمهارات العقلیة المطبقةاالف باخت طالب الصف السادس الدراسة اتمجموع

 والجدول ، البعدي التحصیلي االختبار على )الحجر المتدحرج و نعم، ال إبداعي و العشوائیة

  :ذلك یوضح اآلتي
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  )2( جدولال

المهارات العقلیة باختالف  الدراسة مجموعات ألداء المعیاریة واالنحرافات الحسابیة، توسطاتالم
 على االختبار التحصیلي البعدي)الحجر المتدحرج و نعم، ال إبداعي و المدخالت العشوائیة(المطبقة

  القبلیة وعالماتهم

  العدد  المجموعة

 

العالمة 
  الكلیة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المدخالت مھارة 
 العشوائیة

25 

32 

11.80 0.66 26.44 4.11 

 3.21 24.23 0.70 10.46 22 الحجر المتدحرج

 1.59 28.86 0.72 10.86 21 إبداعي ، ال، نعم 

 4.49 22.80 0.74 11.30 20 الضابطة

درسوا  الذین الثالثة التجریبیة المجموعة ألفراد الحسابي المتوسط أّن  )2( الجدول یشیرو      

 ، )28.86( بلغ إذ الثالث المجموعات بین األعلى كان) إبداعي ، ال،  نعم(باستخدام مھارة 

 باستخدام أفرادها درسوا الذین األولى التجریبیة المجموعة ألفراد الحسابي المتوسط بلغ حین في

 الثالثة المرتبة في وجاء ،)44، 26(الحسابي متوسطهم كان )العشوائیةالمدخالت (مھارة

 كان إذ )المتدحرج الحجر( مهارة باستخدام أفرادها درسوا الذین الثانیة التجریبیة لمجموعةا

 الذین الضابطة المجموعة ألفراد الحسابي المتوسط جاء وأخیراً  ، )24.23(الحسابي متوسطهم

 متوسطات بین الفروق كانت إذا فیما ولتحدید .)22.80( بلغ إذ االعتیادیة لطریقةبا درسوا

 تمو ، ) α ≥0.05(  داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات ،  الثالث الدراسة مجموعات
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 النحو على تحلیلال نتائج وجاءت ،)ANCOVA) (المشترك( التباین المصاحب تحلیل تطبیق

  : ياآلت )3( الجدول یوضحه الذي

 )3( جدولال

 العقلیة المهارات باختالف الدراسة مجموعات ألداء) المشترك( المصاحب التباین تحلیل
 التحصیلي االختبار على)المتدحرج الحجر و إبداعي ال نعم، و العشوائیة المدخالت(المطبقة

 البعدي

  مصدر التباین
 مجموع
  المربعات

  درجات 

  الحریة

 متوسط مجموع
  المربعات

  )ف(قیمة
ستوى م

  الداللة

  تایقیمة إ

 0.090 0.005 8.204 94.975 1 94.975 االختبار القبلي

 0.313 *0.000 12.582 145.646 3 436.938 طریقة التدریس

    11.576 83 960.82 الخطأ

     87 1494.364 الكلي المعدل

  .) a>0.05 (عند مستوى داللة الفرق دال إحصائیاً *

 مستوى عند ،)12.582( بلغت قد التدریس لطریقة بالنسبـة) ف( ةقیم أن) 3( الجـدول ویوضح

 مجموعات أداء متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود على یدل مما ،)0.000( داللة

 الحجر و إبداعي ال نعم، و ، العشوائیة المدخالت(المطبقة العقلیة المهارات باختالف الدراسة
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 والتي األولى الصفریة الفرضیة رفض یعني وهذا .البعدي التحصیلي االختبار على)المتدحرج

بین ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة :  أنه على تنص

، تعزى للمهارات  متوسطات التحصیل في مادة العلوم المقررة على طالب الصف السادس

  ).الحجر المتدحرج و عي،نعم، ال إبدا و المدخالت العشوائیة،( العقلیة المطبقة

 الحسابیة المتوسطات استخراج تم فقد ،  الفرق كان من لصالح معرفة أجل ومن         

 یبین اآلتي  )4( والجدول ،البعدي التحصیلي االختبار علىألداء مجموعات الدراسة  المعدلة

  :المتوسطات تلك
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  )4( جدولال

 المهارات باختالف الدراسة مجموعات ألداء ةالمعیاری ءواألخطا المعدلة الحسابیة المتوسطات
 االختبار على)المتدحرج الحجر و ، إبداعي ال نعم، و،  العشوائیة المدخالت(المطبقة العقلیة

  البعدي التحصیلي

العالمة   العدد  المجموعة
  الكلیة

 المعیاري الخطأ المتوسط الحسابي

 المدخالت مھارة 
 العشوائیة

25 

32 

26.22 0.69 

 0.73 24.44 22 الحجر المتدحرج

 0.74 28.94 21 إبداعي، ال ، نعم 

 0.76 22.74 20 الضابطة

  

 الذین الثالثة التجریبیة المجموعة ألفراد المعدل الحسابي المتوسط أّن  )4( الجدول  من ویتبین   

 بلغ ینح في ،)28.94( بلغ إذ األعلى كان) إبداعي ، ال،  نعم( مهارة باستخدام درسوا

 المدخالت( مهارة باستخدام درسوا الذین األولى التجریبیة المجموعة ألفراد الحسابي المتوسط

 التجریبیة للمجموعة الثالثة المرتبة في وجاء ،)26.22(الحسابي متوسطهم كان) العشوائیة

  )24.44(الحسابي متوسطهم كان إذ) المتدحرج الحجر( مهارة باستخدام درسوا الذین الثانیة

 بلغ إذ االعتیادیة بالطریقة درسوا الذین الضابطة المجموعة ألفراد الحسابي المتوسط جاء وأخیراً 

) 5( والجدول ، الفروق عائدیة لمعرفة البعدیة للمقارنات شیفیه اختبار تطبیق تم كما ،)22.74(

 :النتائج اآلتي یبین
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  )5( جدولال

 المهارات باختالف الدراسة مجموعات أداء بین للفروق البعدیة للمقارنات شیفیه اختبار نتائج
 االختبار على)المتدحرج الحجر و،  إبداعي ال نعم، و، العشوائیة المدخالت(المطبقة العقلیة

  :البعدي التحصیلي

ال ، نعم   المجموعة
 ابداعي

المدخالت مھارة 
 العشوائیة

الحجر 
 الضابطة المتدحرج

المتوسط   المهارة 
 الحسابي

28.94 26.22 24.44 22.74 

إبداعي ، ال، نعم   28.94 - 2.72* 4.50* 6.20* 

المدخالت مھارة 
العشوائیة

26.22  -  3.48* 

 1.70 -   24.44 الحجر المتدحرج

 -    22.74 الضابطة

  .) a>0.05 (عند مستوى داللة الفرق دال إحصائیاً *

 ، الثالثة المجموعة التجریبیةأن الفرق كان لصالح متوسط أفرد )  5(یالحظ من الجدول و        

عند مقارنتهم مع متوسط المجموعة الضابطة )إبداعي، ال ، نعم (باستخدام مهارةالذین درسوا 

وكذلك عند مقارنتهم  ،)6.20(الذین درسوا بالطریقة االعتیادیة إذ بلغ الفرق بین المتوسطین 

إذ بلغ الفرق بین  )حجر المتدحرجال(الذین درسوا باستخدام مهارة الثانیةالمجموعة التجریبیة ب

الذین درسوا باستخدام  األولىالمجموعة التجریبیة وكذلك عند مقارنتهم ب ،)4.50(المتوسطین 

المجموعة وكذلك لصالح ، )2.72(إذ بلغ الفرق بین المتوسطین  ،  )العشوائیة المدخالتمهارة (
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المجموعة عند مقارنتهم ب ، )العشوائیة المدخالت(الذین درسوا باستخدام مهارة  األولىالتجریبیة 

  ).3.48(إذ بلغ الفرق بین المتوسطین  ،  الضابطة الذین درسوا بالطریقة االعتیادیة

هل توجد فروق ذات داللة  :الثاني والذي ینص على اآلتي  بالسؤال المتعلقة النتائج: ثانیاً 

ت العقلیة احصائیة بین متوسطات دافعیة طالب الصف السادس، تعزى للمهارا

  ؟ )و الحجر المتدحرج ، إبداعي  ، و نعم، ال ، المدخالت العشوائیة (المطبقة

 

ــــة           ألداء المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة، المتوســــطات حســــاب تــــم الســــؤال، هــــذا عــــن لإلجاب

 المـــدخالت العشـــوائیة(لمهـــارات العقلیـــة المطبقـــةابـــاختالف  طـــالب الصـــف الســـادس الدراســـة اتمجموعـــ

      :ذلك یوضح اآلتي )6( والجدول البعدي، الدافعیة مقیاس على )الحجر المتدحرج و نعم، ال إبداعيو 
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  )6( جدولال

المهارات العقلیة باختالف  الدراسة مجموعات ألداء المعیاریة واالنحرافات الحسابیة، المتوسطات

 البعدي مقیاس الدافعیةعلى )متدحرجالحجر ال ونعم، ال إبداعي، و المدخالت العشوائیة،(المطبقة

 :القبلیة وعالماتهم

  العدد  المهارة 
العالمة 
  الكلیة

  البعدي  القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مھارة المدخالت 
 العشوائیة

25 

140 

81.16 11.35 103.08 17.14 

 14.58 99.73 7.87 82.64 22 الحجر المتدحرج

 10.81 115.43 8.09 83.19 21 إبداعي ، ال ، نعم

 19.70 88.20 17.67 74.30 20 الضابطة

  

درسوا  الذین الثالثة التجریبیة المجموعة ألفراد الحسابي المتوسط أّن  )6( الجدول یشیرو     

 المتوسط بلغ حین في ،)115.43( بلغ إذ األعلى كان) إبداعي ،  ال ، نعم(باستخدام مھارة 

 )العشوائیة المدخالت(مھارة  باستخدام درسوا الذین األولى التجریبیة المجموعة ألفراد الحسابي

 الذین الثانیة التجریبیة لمجموعةا الثالثة المرتبة في وجاء ،)103.08(الحسابي متوسطهم كان

 جاء وأخیراً  ) 99.73(الحسابي متوسطهم كان إذ )المتدحرج الحجر( مهارة باستخدام درسوا

 .)88.20( بلغ إذ االعتیادیة بالطریقة درسوا الذین الضابطة المجموعة ألفراد الحسابي المتوسط
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 عند إحصائیة داللة ذات الدراسة مجموعات متوسطات بین الفروق كانت إذا فیما ولتحدید

 ،)ANCOVA() المشترك( التباین المصاحب تحلیل تطبیق تم )α≥ 0.05( داللة مستوى

  :اآلتي )7( الجدول یوضحه الذي النحو على تحلیلال نتائج ءتوجا

  )7( جدولال   

 العقلیة المهارات باختالف الدراسة مجموعات ألداء) المشترك( المصاحب التباین تحلیل

  البعدي الدافعیة مقیاس على)المتدحرج الحجر و إبداعي ال نعم، العشوائیة المدخالت(المطبقة

  مصدر التباین
 مجموع

  ربعاتالم

  درجات

  الحریة

 متوسط مجموع
  المربعات

  )ف(قیمة
مستوى 
  الداللة

  قیمة إیتا

  0.991 0.000 0.033 1 0.033 االختبار القبلي

 0.255 *0.000 9.492 2426.822 3 7280.467 طریقة التدریس

    255.669 83 21220.51 الخطأ

     87 28955.72 الكلي المعدل

  .) a>0.05 (وى داللة عند مست الفرق دال إحصائي*

 عند ،)9.492( بلغت قد التدریس لطریقة بالنسبـة) ف( قیمة أن ، )7( الجـدول  ویوضح

 أداء متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود على یدل مما ،)0.000( داللة مستوى
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 إبداعي ،  ال نعم، و العشوائیة المدخالت( المطبقة العقلیة المهارات باختالف الدراسة مجموعات

 الثانیة الصفریة الفرضیة رفض یعني وهذا ،البعدي الدافعیة مقیاس على )المتدحرج الحجر و

بین ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة : أن على تنص والتي

المدخالت ( طالب الصف السادس، تعزى للمهارات العقلیة المطبقةلالدافعیة متوسطات 

 ،  الفرق كان من لصالح معرفة أجل ومن).الحجر المتدحرج و نعم، ال إبداعي، و، ائیةالعشو 

 الدافعیة مقیاس علىألداء مجموعات الدراسة  المعدلة الحسابیة المتوسطات استخراج تم فقد

   :المتوسطات تلك یبین اآلتي) 8( والجدول ،البعدي
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  )8( جدولال

 المهارات باختالف الدراسة مجموعات ألداء ةالمعیاری واألخطاء المعدلة الحسابیة المتوسطات
 مقیاس على)المتدحرج الحجر و ، إبداعي ال ، نعم و العشوائیة المدخالت(المطبقة العقلیة

  البعدي الدافعیة

العالمة   العدد  المجموعة
  الكلیة

 المعیاري الخطأ المتوسط الحسابي

مھارة المدخالت 
 العشوائیة

25 

140 

103.08 3.20 

 3.42 99.72 22 الحجر المتدحرج

 3.51 115.42 21 إبداعي ، ال، نعم 

 3.69 88.21 20 الضابطة

  

 درسوا الذین الثالثة التجریبیة المجموعة ألفراد المعدل الحسابي المتوسط أّن  )8( الجدول یشیرو    

 حین في ،)115.42( غبل إذ،  األعلى كان) إبداعي ، ال،  نعم( مهارة باستخدام درسوا الذین

 المدخالت( مهارة باستخدام درسوا الذین األولى التجریبیة المجموعة ألفراد الحسابي المتوسط بلغ

 التجریبیة لمجموعةا الثالثة المرتبة في وجاء ،)103.08(الحسابي متوسطهم كان) العشوائیة

 ،  )99.72(الحسابي هممتوسط كان إذ) المتدحرج الحجر( مهارة باستخدام درسوا الذین الثانیة

 بلغ إذ االعتیادیة بالطریقة درسوا الذین الضابطة المجموعة ألفراد الحسابي المتوسط جاء وأخیراً 

 والجدول الفروق عائدیة لمعرفة البعدیة للمقارنات شیفیه اختبار تطبیق وتم وأخیراً  ).88.21(

               :النتائج یبین) 9(
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  )9( جدولال

 المهارات باختالف الدراسة مجموعات أداء بین للفروق البعدیة للمقارنات یفیهش اختبار نتائج
 الدافعیة مقیاس على)الحجرالمتدحرج و إبداعي ال نعم، والعشوائیة المدخالت(المطبقة العقلیة

  البعدي

م ال   المجموعة نع
 إبداعي

ارة  دخالت مھ الم
 العشوائیة

ر  الحج
 الضابطة المتدحرج

المتوسط   
 الحسابي

115.42 103.08 99.72 88.21 

إبداعي، ال ، نعم   115.42 - 12.34* 15.70* 27.21* 

 *14.87 3.36 -  103.08 المدخالت مھارة 

 *11.51 -   99.72 الحجر المتدحرج

 -    88.21 الضابطة

  .) a>0.05 (عند مستوى داللة  الفرق دال إحصائیاً *

 الثالثة الفرق كان لصالح متوسط أفرد المجموعة التجریبیةأن )  9(یالحظ من الجدول و        

عند مقارنتهم مع متوسط المجموعة الضابطة )إبداعي، ال ، نعم (باستخدام مهارةالذین درسوا 

وكذلك عند مقارنتهم  ،)27.21(الذین درسوا بالطریقة االعتیادیة إذ بلغ الفرق بین المتوسطین 

إذ بلغ الفرق بین  )الحجر المتدحرج(ین درسوا باستخدام مهارةالذ الثانیةالمجموعة التجریبیة ب

الذین درسوا  األولىالمجموعة التجریبیة وكذلك عند مقارنتهم ب، )15.70(المتوسطین 

وكذلك لصالح ، )12.34(إذ بلغ الفرق بین المتوسطین  )العشوائیة المدخالتمهارة (باستخدام

عند مقارنتهم  )العشوائیةالمدخالت ( استخدام مهارةالذین درسوا ب األولىالمجموعة التجریبیة 
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 ،)14.87(المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة االعتیادیة إذ بلغ الفرق بین المتوسطین ب

عند ) الحجر المتدحرج(الذین درسوا باستخدام مهارة الثانیةوكذلك لصالح المجموعة التجریبیة 

وا بالطریقة االعتیادیة إذ بلغ الفرق بین المتوسطین المجموعة الضابطة الذین درسبمقارنتهم 

)11.51.(  
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  الخامس الفصـل
  والتوصیات الدراسة نتائج مناقشة
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 الخامس الفصـل                                        

  والتوصیات الدراسة نتائج مناقشة

تطبیق ثالث  إلى  فاعلیة التعرف هدفت التي الدراسة، ئجلنتا مناقشة الفصل هذا تناول        

في تدریس العلوم لطالب الصف السادس  ، مهارات إبداعیة من برنامج كورت للتفكیر 

  : كاآلتي وذلك ،األساسي في األردن، وأثرها في التحصیل والدافعیة

هل توجد  : اآلتي ىعل السؤال هذا نص وقد ، األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة: أوالً 

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات التحصیل في مادة العلوم المقررة على طالب 

 ، إبداعي  ، المدخالت العشوائیة و نعم، ال ( الصف السادس، تعزى للمهارات العقلیة المطبقة

 ؟ )و الحجر المتدحرج

 متوسطات بین إحصائیة لةدال ذات فروق وجود اإلحصائي التحلیل نتائج أظهرت لقد        

 ال نعم، والعشوائیة، المدخالت ( المطبقة العقلیة المهارات باختالف الدراسة مجموعات أداء

أن الفرق كان لصالح متوسط أفرد و  ،البعدي التحصیلي االختبار على )المتدحرجالحجر و  إبداعي،

ارنتهم مع متوسط المجموعة مقعند ) إبداعي ، ال، نعم (باستخدام مهارة المجموعة الذین درسوا 

المجموعة الذین درسوا مادة العلوم بالطریقة االعتیادیة ، وكذلك عند مقارنتهم بأفرد الضابطة 

وكذلك عند مقارنتهم بأفراد  ، )الحجر المتدحرج( باستخدام مهارة مادة العلوم الذین درسوا

وكذلك لصالح أفراد  ،)لعشوائیةاالمدخالت ( باستخدام مهارةمادة العلوم المجموعة الذین درسوا 

عند  )العشوائیةالمدخالت ( باستخدام مهارةمادة العلوم  المجموعة التجریبیة الذین درسوا

   .المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة االعتیادیةمقارنتهم بأفراد 
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) بـــداعيإ ، نعـــم، ال(وقــد یعـــزى تفـــوق المجموعـــة التجریبیـــة التــي درســـت باســـتخدام مهـــارة        

إلـى أن هـذه المهـارة تجعـل الطلبـة ینظـرون إلـى األفكـار المطروحـة فـي  ، على بقیة المجموعـات 

األشـیاء والحكـم علیهـا  إلـىعـن الطـرق التقلیدیـة المتبعـة للنظـر  وتبتعـد ، بطریقـة جدیـدة  الـدروس

 نأ كمــــا. فیمــــا إذا كانــــت صــــحیحة أو خاطئــــة، مفیــــدة أو غیــــر مفیــــدة، مناســــبة أو غیــــر مناســــبة

داخـل مجـال قنـوات  إبقـاء الطلبـةهـو  ، )صحیحة، خاطئة(الهدف من عملیة الحكم على األفكار 

والتـي ال تـدعو الطلبـة إلـى النظـر  ،  )نعـم، ال إبـداعي(مهـارة في حین أن ، لهمالخبرة االعتیادیة 

، وذلـك بهـدف فـتح إبـداعيبحـس  إلیهـاي فكرة على أنها صحیحة أو خاطئـة، ولكـن یـتم النظـر أل

، وفــتح قنــوات جدیــدة  یســعى إلــى اكتشــاف قنــوات جدیــدة فاإلبــداع .رق جدیــدة للنظــر لألشــیاءطــ

  . یكون مستحیًال إذا بقي الفرد یصدر األحكام طوال الوقت

  

أو فكــرة یجــري تناولهــا یــتم الحكــم علیهــا علــى أنهــا صــحیحة أو وجهــة نظــر أن أي  وهــذا یعنــي 

صـل إلــى یلــن غالبـًا  ه، فإنــالطالـب خطوهــایخطـوة  تـم اســتخدام الحكـم فــي كـل مــا مفیـدة، لكـن إذا

أن الدعابــة والخیــال  إلیضــاحطریقــة ) إبــداعي، نعــم، ال (مهــارة لــذا فــإن . أبــداً  إبداعیــةأي فكــرة 

حیث توضع األفكار غیر المتفـق علیهـا مـن أجـل   ، لتولید األفكار المبدعةوذلك مطلوبة ومفیدة 

األفكـار بعیـدًا عـن نظـام الحكـم  بتناول بعـض )إبداعي، نعم، ال (مهارة تقوم وعلیه  .تفكیر أعمق

 بــل لــدى الطالــبال تمثــل عــدم القــدرة علــى إعطــاء حكــم علــى شــيء مــا، وهــذه المهــارة  .المعتــاد

تعـرض یسـتخدم هـذه التعبیـرات عنـدما ی وهـو، )أعلـم الممكن، ومحتمـل، وربمـا، أو (:تعبیرات مثل

عملیـــة متعمـــدة  ولكـــن هـــذه المهـــارةحكـــم، علـــى إعطـــاء  قـــادركـــون غیـــر یبحیـــث معینـــة لظـــروف 

بعیـدًا عـن نظـام الحكـم المعتـاد  أن الطالـب یعمـل بعكس التعبیرات السابقة، حیـث أنهـا تـدل علـى 

  .حكم معین إعطاءعن  عجزهوبالتالي فهي ال تدل على  ، )صحیح، خاطئة(
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على  تحفیزه  ي إلىفإنها تؤد )إبداعي، نعم، ال (جملة من نوع  یتناول الطالب عندما و     

الطالب  من أجل البدء بأفكار جدیدة أو طرق جدیدة للنظر لألشیاء، وعندما یستخدم  إلبداع

مع األفكار على أنها  یوضح بأنه سیتعامل فإنه ، كاستجابة ) إبداعي ، نعم، ال(جملة من نوع 

هي األساس ، وهذه القدرة على استخدام األفكار بعیدًا عن نظام الحكم  .جمل تستحق التفكیر

. بداع، إال إذا كانت الفكرة غیر مفهومة وغیر واضحة، وهنا یصبح اإلبداع مستحیالً الكامل لإل

، بحیث یصبح محددة  أداة مالئمة لبلورة نقطة معینة أو فكرة )نعم، ال إبداعي( مهارةوتعتبر 

أبدًا، ) بداعيإ ، نعم، ال( مهارةمن الممكن فهمها واستخدامها، ولیس هناك حاجة للتذمر بشأن 

فبعد ذلك یزداد التوجه  ، كبرى ذا فائدة هذه األداة في البدایة حول ویعتبر القلیل من التذمر

  .المهارة  بهذه لالهتمام

 ، االعتیادیـة الطریقـة علـى المتـدحرج والحجـر العشـوائیة المـدخالت مهـارة تفـوق یعزى وقد

ـــتعلم تعزیـــز فـــي الطریقتـــان هاتـــان حققـــهت مـــا إلـــى  فــــرصة إعطـــاء فـــي المتمثـــل ،  معنـــىال ذي ال

 فـــي والمشـــاركة ، البیانـــات وتفســـیر ، عـــالٍ  بصـــوت التفكیـــر مثــــل ، للمتعلمـــین المعرفــــي النشـــاط

ــــى القــــائم المعرفــــي الصــــراع ــــاءة الفاعلــــة المناقشــــة عل  وتطــــویر ، المــــدروس الموقــــف حــــول والبن

 تــتم وهنــا الحلــول إلــى ولوالوصــ اختبارهــا محاولــة ثــم ، الخاصــة الطالــب بلغــة وكتابتهــا الفــروض

 سلســلة فــي الطالــب ینجزهــا حیــثب منهــا؛ أصــغر مهــام إلــى الكبیــرة التعلیمیــة المهــام تجزئــة عملیــة

ن هـذا. بفاعلیـةو  محـددة متوالیة  دافـع إعطـاء یعنـي ، الصـغیرة المهـام إنجـاز فـي الطالـب نجـاح وإ

 عنهـا والتعبیـر ، أصـغر مـاتمه إلـى وتفتیتهـا تجزئتهـا خـالل من ، األكبر المهام إلنجاز  له قوي

 انتبـاه جـذب فـي أثـر لـه كـان ربمـا التـدریس في المهارتین هاتین استخدام أن كما ، الخاصة بلغته

 ومـــع ،  أنفســـهم الطلبـــة ومـــع التعلیمیـــة، للمـــادة العلمـــي المحتـــوى مـــع التفاعـــل خـــالل مـــن الطلبـــة

یجاد وتعدیلها األفكار لتبادل المعلم   . المجموعة البیاناتو  األفكار بین العالقات وإ
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 تفوقهمــا فــي اأســهمت لتــینال الطــریقتین هــاتین وفــق التــدریس یقــدمها التــي اإلجــراءات ومــن

 بعضـــهم مـــع أفكــارهم ترتیـــب إلعـــادة للطلبــة والفـــرص الخبـــرات إتاحــة ، االعتیادیـــة الطریقـــة علــى

 بـــرراتوم أفكـــار مـــن طرحـــه یـــتم ومـــا ، المختلفـــة التفســـیرات إلـــى االســـتماع خـــالل مـــن ، بعضـــاً 

عطــــاء ، مناســــبة وبــــراهین  مســــاعدة یحقــــق وهــــذا ، أفكــــارهم عــــن بالحــــدیث للمتعلمــــین الفرصــــة وإ

 مـــن دقـــة أكثـــر بصـــورة المعلومـــات بـــبعض التفســـیر والتنبـــؤ  یمكـــن ولمـــاذا كیـــف لفهـــم المتعلمـــین

 كیـف؟ فهـم فـي أیضـاً  همیسـاعد كمـا ، نظـرهم وجهـة مـن الطلبـة یمتلكهـا التـي األخـرى المعلومات

    یتعلم؟ وماذا ولماذا؟

، )(Majid &Dhindsa2006ماجــد ودهندســي  وتتفــق هــذه النتیجــة مــع نتیجــة دراســة كــل مــن 

 2010(ندونالدســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو و     ،)2010( والعدواني          والشایع الخزيو    ،)2007(           والمخاترة

Donaldson. ( االســديو)التــي أشــارت نتائجهــا إلــى تفــوق المجموعــات التــي اســتخدمت) 2013 

        .علیم على بقیة المجموعات األخرىمهارات برنامج كورت في الت
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هل توجد :  اآلتي على السؤال هذا وینص : الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة: ثانیاً 

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات دافعیة طالب الصف السادس، تعزى للمهارات 

 ؟ )والحجر المتدحرج ، إبداعي ، و نعم، ال،  المدخالت العشوائیة( العقلیة المطبقة

 الدراسة مجموعات أداء متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود  النتائج  أوضحت وقد

 و ، إبداعي ، ال نعم، و ، العشوائیة المدخالت( المطبقة الثالث العقلیة المهارات باختالف

لفرق كان لصالح متوسط أفرد المجموعة أن او  ،البعدي الدافعیة مقیاس على)المتدحرج الحجر

عند مقارنتهم مع متوسط ) إبداعي ، ال، نعم (باستخدام مهارة  مادة العلوم الذین درسوا التجریبیة

المجموعة أفراد وكذلك عند مقارنتهم  ،المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة االعتیادیةأفراد 

وكذلك عند مقارنتهم ، )الحجر المتدحرج( دام مهارةباستخ مادة العلوم  التجریبیة الذین درسوا

وكان  ،)العشوائیةالمدخالت ( باستخدام مهارةمادة العلوم بیة الذین درسوا المجموعة التجریأفراد 

المدخالت ( باستخدام مهارة مادة العلوم  المجموعة التجریبیة الذین درسوا أفراد  لصالح

وكذلك ، الذین درسوا بالطریقة االعتیادیةوعة الضابطة المجمأفراد عند مقارنتهم ب )العشوائیة

عند مقارنتهم ) الحجر المتدحرج(الذین درسوا باستخدام مهارةالمجموعة التجریبیة أفراد لصالح 

   .المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة االعتیادیةأفراد ب

التعلمیة _ ر العملیة التعلیمیةالمتعلم محو  إلى أن هذه المهارات تجعل ، وقد تعزى هذه النتیجة 

ویعطیان  ، الفرصة أمام المتعلمین لممارسة عملیات العلم ومهارات التفكیرمما یتیح   ، 

مما یكسبهم لغة الحوار السلیمة  ، أو مع الزمالء ، الفرصة للطلبة للمناقشة والحوار مع المعلم

ى تحدید المشكالت وتحلیلها وقادرین عل ، ومنظمین في تفكیرهم وعملهم ، ویجعلهم نشیطین

الباب أمام مجاالت جدیدة من مجاالت هذا كله وقد یفتح  ، إلى عناصرها الرئیسة وتمحیصها
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ذات أهمیة لتطویر اإلنسانیة؛ وبالتالي فإن المتعلم بهذا  أو یجیب عن أسئلةٍ  ، البحث العلمي

وقادرًا  ،  یًا ألنماط تفكیرهوواع ،  األسلوب یكون مشاركًا نشطًا في عملیة التفكیر الخاصة به

  .أهدافه أم ال ویصبح مدركًا لما إذا كان قد حقق  ،  على تنظیم كیفیة قیامه بالتعلیم والتعلم

تطرح العدید من التساؤالت المثیرة  استخدامها في هذه المهاراتكما أن األنشطة التي تم      

التفاعل معها ، واستنباط ما فیها من و  ، مفاهیمالللتفكیر لدى الطلبة ، وتتطلب منهم قراءة 

وذلك لإلجابة عن األسئلة الكمیة والكیفیة المتضمنة  ، وممارسة المهارات العقلیة العلیا ، أفكار

وتفسیرها بأسلوب علمي قائم على مالحظات  ، بهدف الوصول إلى إجابات صحیحة ، فیها

بالخبرات السابقة  لمكتسبةاوهو ما أّدى إلى ربط المعارف  ، دقیقة واستنتاجات صحیحة

للمتعلم؛ األمر الذي أسهم في زیادة دافعیة الطلبة نحو التعلم ، وحرصهم على ممارسة 

  .المهارات السابقة في المواقف المتنوعة

، Almoyan&Au(راســـــة ود )2004(نوفـــــل وتتفـــــق هـــــذه النتیجـــــة مـــــع نتیجـــــة دراســـــة          

التــي ) 2006(الشـرعة و ).Guay ،et al. ،2005(و دراســة   )2004(بقیعـي  دراسـة و ) 2004

 محــددة امجالتــي اســتخدمت بــر  ارتفــاع مســتوى الدافعیــة لــدى عینــات الدراســة إلــىأشــارت نتائجهــا 

  .في التعلیم
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 التوصیات

  : باآلتي یوصي الباحث فإن الحالیة، الدراسة إلیها توصلت التي النتائج ضوء في       

 عامة بصفة كورت برنامج مهارات استخدام على التربوي یدانالم في العاملین المعلمیـن تشجیـع 

 .الطلبة مع الصفیة المواقف في للتعلم خاصة بصفة الدراسة هذه في المستخدمة والمهارات

 تقـوم لـدروس نمـاذج وكتبهـا العلـوم منـاهج تضـمین إلـى باإلضـافة التعلیمیـة البرامج ببناء االهتمام 

 للـــتعلم المتـــدحرج الحجـــر ومهـــارة العشـــوائیة، المـــدخالت ارةومهـــ إبـــداعي، ، ال،  نعـــم مهـــارة علـــى

 .تدریسهم في المعلمون منها  یستفید حتى

 التعلیمیــــة البــــرامج إعــــداد حــــول  ومعلماتهــــا العلــــوم مبحــــث  مــــادةو  لمعلمــــي تدریبیــــة دورات عقــــد  

ـــــى القائمـــــة  المتـــــدحرج والحجـــــر العشـــــوائیة، المـــــدخالت ومهـــــارات ،إبـــــداعي ال نعـــــم مهـــــارات عل

میة التعلیمیة العملیة في ستخدامهاوا،   . الطلبة تحصیل زیادة في أثر من لهما لما ،  التعّل

 التعلیمیــة البــرامج إعــداد باســتخدام المتعلقــة بــالبحوث القیــام فــي ســتمراراال علــى البــاحثین تشــجیع 

 ، المتــــدحرج والحجــــر العشــــوائیة، المــــدخالت ومهــــارات ،إبــــداعي ال نعــــم مهــــارات علــــى القائمــــة

 .أخرى ولوحدات ، العلوم مبحث مجال وفي المختلفة، العقلیة العملیات تنمیة في خداماتهاواست

 إبـداعي ال،  نعـم( مهـارات على القائمة التعلیمیة البرامج أثر عن للكشف مماثلة دراسات إجراء(، 

 یـرالتفك:مثـل المختلفـة التفكیـر قـدرات تنمیـة فـي المتـدحرج والحجر العشوائیة، المدخالت ومهارات

 تعلیمیـة مسـتویات وباسـتخدام العلـوم مبحـث تـدریس خـالل مـن  واإلبداعي، والتأملي الستنتاجي،ا

  .ومتغیرات جدیدة ،  أخرى
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 نعم مهارات ، التنفیذیة اإلجراءات تحسین على ، العلوم مبحث تدریس بطرائق المهتمین حث ، 

 مجال في بها االرتقاء أجل من،  المتدحرج والحجر ، العشوائیة المدخالت و ،إبداعي ، ال

  .العلوم
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 المراجع قائمة

 : العربیة المراجع  :أوال

 

 . والتطبیـــــــــق النظریـــــــــة التفكیـــــــــر علــــــــیمت.(2007) محمـــــــــد ، نوفــــــــلو  صـــــــــالح، جــــــــادو أبـــــــــو ـــــــــ 

    . والطباعة والتوزیع للنشر المسیرة دار : عمان         

ــــــــــــــم .(2005 ) محمــــــــــــــد صــــــــــــــالح، أبوجــــــــــــــادو  -    دار: عمــــــــــــــان.4ط التربــــــــــــــوي الــــــــــــــنفس عل

  .والتوزیع للنشر المسیرة        

  أثــــــــر برنــــــــامج الكــــــــورت فــــــــي التحصــــــــیل العلمــــــــي) . " 2013(عبــــــــدالكریم ســــــــراب  ، األســــــــدي ـــــــــ   

ــــــــــر          ــــــــــة  ، رســــــــــالة ماجســــــــــتیر غیــــــــــر منشــــــــــورة " . ومهــــــــــارات التفكی ــــــــــة التربی   جامعــــــــــة  ، كلی

  .عراق ال:بابل         

ــــــــــ بقیعــــــــــي  ــــــــــافز أحمــــــــــد عبــــــــــد ، ـ ــــــــــة) ."2004(ن ــــــــــر برنــــــــــامج تــــــــــدریبي للمهــــــــــارات فــــــــــوق المعرفی   اث

  كلیـــــة التربیـــــة جامعـــــة ، )رســـــالة ماجســـــتیر غیـــــر منشـــــورة " .( فـــــي التحصـــــیل والدافعیـــــة للـــــتعلم      

  .الیرموك      

  . تعلـــــــــــیم التفكیـــــــــــر مفـــــــــــاهیم وتطبیقـــــــــــات) . 2010(فتحـــــــــــي عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن  ، ــــــــــــ جـــــــــــروان 

  .دار الفكر للنشر والتوزیع :عمان        

  عالقــــــــــة التحصــــــــــیل الدراســــــــــي بدافعیــــــــــة الــــــــــتعلم لــــــــــدى المراهــــــــــق ) . "2013(لونــــــــــاس  ، ـــــــــــ حــــــــــدة 

  رســــــــــــالة ماجســــــــــــتیر ". (المتمــــــــــــدرس دراســــــــــــة میدانیــــــــــــة لتالمیــــــــــــذ الســــــــــــنة الرابعــــــــــــة متوســــــــــــط       

   جامعـــــــــــــة اكلـــــــــــــي محنـــــــــــــد. كلیـــــــــــــة العلـــــــــــــوم االجتماعیـــــــــــــة واإلنســـــــــــــانیة  ، ) غیـــــــــــــر منشـــــــــــــورة      

  .الجزائر :اولحاج البویرة       
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  دار المســـــــــــیرة :عمــــــــــان . مهــــــــــارات التــــــــــدریس الصــــــــــفي ) .2002(محمــــــــــد محمــــــــــود  ، ـــــــــــ الحیلــــــــــة 

  .للنشر والتوزیع         

ـــــــــر برنـــــــــــــامج تـــــــــــــدریبي لمهـــــــــــــارات اإلدراك والتنظـــــــــــــیم ) ." 1995(ثـــــــــــــائر غـــــــــــــازي ، ـــــــــــــ حســـــــــــــین      اثــــ

ـــــــــداع علـــــــــى تنمیـــــــــة مهـــــــــارات التفكیـــــــــر اإلبـــــــــداع           ي لـــــــــدى عینـــــــــة أردنیـــــــــة مـــــــــن طلبـــــــــة واإلب

  كلیـــــــــــة الدراســـــــــــات العلیـــــــــــا  ، ) رســـــــــــالة ماجســـــــــــتیر غیــــــــــر منشـــــــــــورة" . (الصــــــــــف الثـــــــــــامن          

  . األردن: الجامعة األردنیة ،          

ــــــــ الخــــــــزي  ــــــــامج دیبونــــــــو لــــــــتعلم ) ." 2010(العــــــــدوان ، شــــــــایع وأمــــــــل ، فهــــــــد وشــــــــایع  ، ـ   فاعلیــــــــة برن

ـــــــــــ CoRTكـــــــــــورت " التفكیـــــــــــر       ـــــــــــة فـــــــــــي تنمی ـــــــــــة التربی ـــــــــــدى طلبـــــــــــة كلی ـــــــــــر اإلبـــــــــــداعي ل   ة التفكی

  ، كلیــــــــــــــة العلــــــــــــــوم التربویــــــــــــــة) رســــــــــــــالة ماجســــــــــــــتیر غیــــــــــــــر منشــــــــــــــورة ".(بجامعــــــــــــــة الكویــــــــــــــت      

  . جامعة عین  شمس      

  التوجــــــــــــه البــــــــــــین شخصــــــــــــي للمعلــــــــــــم). " 1995(عمــــــــــــر محمــــــــــــود عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن  ، ـــــــــــــ خلیــــــــــــل 

  رســــــــــالة ماجســـــــــتیر غیــــــــــر ".( طلبـــــــــة وعالقتـــــــــه بــــــــــتعلم المفـــــــــاهیم والدافعیــــــــــة الذاتیـــــــــة لــــــــــدى ال      

  .الجامعة األردنیة ، كلیة العلوم التربویة  ، )منشورة       

ــــــو  ــــــ دیبون ــــــیم). 2007(ثــــــائر ، نادیــــــا وحســــــین  ، ترجمــــــة الســــــرور . إدوارد ، ـ ــــــامج الكــــــورت لتعل   برن

  .عمان : دار دیبونو التوزیع . التفكیر       

  مؤسســــــة ، الكویـــــت ، ترجمــــــة عـــــادل یاســـــین وآخـــــرون .  تعلـــــم التفكیـــــر) .1989(إدوارد ، ــــــ دیبونـــــو 

  .الكویت للتقدم العلمي        
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  تــــــــدریس الریاضـــــــیات لطــــــــالب الصـــــــف التاســــــــع فـــــــي دولــــــــة ) ." 2011(نــــــــواف عزیـــــــز ، ــــــــ الرشـــــــیدي 

  الكویــــت باســـــتخدام نمطــــین مـــــن أنمــــاط الـــــذكاءات المتعـــــددة وأثــــر ذلـــــك فــــي التحصـــــیل والدافعیـــــة     

ــــوم التربویــــة ، ) منشــــورة رســــالة  ماجســــتیر غیــــر".(       عمــــان، جامعــــة الشــــرق األوســــط  ، كلیــــة العل

  .األردن:    

ــــــ زیتــــــون    دار الشــــــروق للنشــــــر، الطبعــــــة الخامســــــة .  أســــــالیب تــــــدریس العلــــــوم) .2005(عــــــایش ، ـ

  .عمان :والتوزیع  

ـــــــ الســـــــرور  ـــــــورت لتعلـــــــیم التفكیـــــــر) . 1998(نادیـــــــا وآخـــــــرون ، ـ   عمـــــــان ، األردن .  برنـــــــامج الك

  .بونو للنشر والتوزیع دی:   

ـــ الســـلطي    ) الطبعـــة الثانیـــة  .(الـــتعلم المســـتند إلـــى الـــدماغ ) . 2009(الریمـــاوي ، نادیـــا ومحمـــد ، ـ

  . دار المسیرة للنشر والتوزیع : عمان ،    

ـــــ ســـــعادة  ـــــراهیم ، ـ ب ـــــداهللا ، جـــــودت وإ ـــــنهج المدرســـــي المعاصـــــر) . 2014(عب   : عمـــــان ،  7ط . الم

  .لتوزیع دار الفكر للنشر وا   

ـــ ســـعادة    : عمـــان . مهـــارات عقلیـــة تنـــتج أفكـــار إبداعیـــة) 2013(ســـمیلة  ، والصـــباغ  ، جـــودت  ، ـ

  .دار الثقافة للنشر والتوزیع    

  فاعلیــــــــة برنــــــــامج كــــــــورت فــــــــي تنمیــــــــة التفكیــــــــر اإلبــــــــداعي دراســــــــة ) . " 2000(بارعــــــــة ، ـــــــــ شــــــــبیب 

  كلیــــــة التربیــــــة ، )ر غیــــــر منشــــــورة رســــــالة ماجســــــتی" .(تجریبیــــــة فــــــي الصــــــف الثــــــاني اإلعــــــدادي      

  . جامعة دمشق ،      
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  اثـــــــر اســــــتخدام األســــــئلة كإســــــتراتیجیة لتــــــدریس مبحـــــــث ) ." 2006(أحمــــــد كــــــریم عیــــــد ، ـــــــ الشــــــرعة 

ـــــة الصـــــف العاشـــــر       ـــــذات لـــــدى طلب ـــــتعلم ومفهـــــوم ال ـــــة الدافعیـــــة لل   " التـــــاریخ فـــــي التحصـــــیل وتنمی

  .جامعة الیرموك ، التربیة كلیة  ، )رسالة ماجستیر غیر منشورة .(     

  الدافعیــــة الداخلیــــة وعالقتهــــا بــــالتفكیر االبتكــــاري لــــدى عینــــة مــــن طلبــــة) ." 2013(ســــلیم ، ـــــ شــــعبان 

   ، )رســـــالة ماجســـــتیر غیـــــر منشـــــورة.( المرحلــــة الثانویـــــة العامـــــة فـــــي مـــــدارس دمشــــق الرســـــمیة         

  . جامعة دمشق ، كلیة التربیة        

  اثـــــر برنـــــامج تعلیمـــــي مســـــتند لبرنـــــامج كـــــورت فـــــي ) . "2005(ل عطـــــاهللا غـــــازي مرســـــا، ــــــ طاشـــــمان 

  رســـــالة ."( تـــــدریس الجغرافیـــــة فـــــي التفكیـــــر اإلبـــــداعي فـــــي األردن لـــــدى طلبـــــة الصـــــف العاشـــــر       

  .جامعة الیرموك  ، كلیة التربیة ) ماجستیر غیر منشورة      

  اثــــــر برنـــــــامج الكــــــورت لتعلـــــــیم التفكیــــــر جـــــــزء األول توســـــــعة ) ." 2004(فاطمـــــــة  ، ـــــــ عبـــــــد األمیــــــر 

ـــــــداعي        ـــــــرهم اإلب ـــــــدائي وتفكی   رســـــــالة ".( اإلدراك فـــــــي تحصـــــــیل تالمـــــــذة الصـــــــف الخـــــــامس االبت

  .كلیة التربیة جامعة بغداد  ، )ماجستیر غیر منشورة       

  : عمـــان  ،  2ط ،  التفكیـــرالـــدماغ والـــتعلم و ) . 2005(أبـــو الســـمید  ، ذوقـــان وســـهیلة  ، ــــ عبیـــدات 

  .دار دیبونو للنشر والتوزیع       

  فاعلیــــة اســـــتخدام برنــــامج كــــورت تقنیـــــًا فــــي تنمیـــــة ) ." 2013(ناهـــــد بنــــت علــــي عبـــــاس  ، ـــــ عطــــار 

ـــــدى طالبـــــــات الصـــــــف الثـــــــاني المتوســــــط فـــــــي مـــــــادة الریاضـــــــیات         مهــــــارات التفكیـــــــر الریاضـــــــي لـ

  .و جامعة ام القرى ، كلیة التربیة ، ) تیر غیر منشورة رسالة ماجس".(بمدینة مكة المكرمة      
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ـــــــ عطـــــــاهللا    دار :عمـــــــان  ، 1ط. طـــــــرق وأســـــــالیب تـــــــدریس العلـــــــوم.  )2002(میشـــــــیل كامـــــــل  ، ـ

  .المسیرة للنشر والتوزیع     

  دار الحامــــد :عمــــان .علــــم الــــنفس التربــــوي تطــــویر المتعلمــــین ) . 2008(أحمــــد فــــالح ، ــــ العلــــوان 

  .والتوزیع للنشر           

  بعنــــــــوان ) 4(تـــــــأثیر أســـــــتخدام برنـــــــامج الكـــــــورت ) ." 2006(عریـــــــب حمـــــــود علـــــــي  ، ــــــــ الفـــــــاعوري 

  " اإلبـــــداع فـــــي القـــــرْاءة الناقـــــدة للطلبـــــة الموهـــــوبین المتفـــــوقین فـــــي مركـــــز ریـــــادي عـــــین الباشـــــا         

  .عمان . ورقة عمل مقدمة على اللقاء العربي األول لخبراء الكورت         

ـــــ قطـــــام ـــــق) . 2010(وآخـــــرون  ، نایفـــــة ، ي ـ ـــــة والتطبی ـــــوي النظری ـــــنفس الترب ـــــم ال   : عمـــــان .  عل

  .دار وائل للنشر والتوزیع        

  دي بیونـــــو للنشـــــر:عمـــــان .  دمـــــج الكـــــورت فـــــي المـــــنهج المدرســـــي) . 2006(نایفـــــة ، ــــــ قطـــــامي 

  .والتوزیع        

ـــــــ قطـــــــامي  ـــــــة وآخـــــــرون ، ـ ـــــــر اإلبـــــــداعي) . " 1995(نایف ـــــــدس .  1ط. التفكی   منشـــــــورات جامعـــــــة الق

  .عمان : المفتوحة       

  التفكیـــــــر اإلبـــــــداعي وعالقتـــــــه بأســـــــالیب الـــــــتعلم) . " 2012(محمـــــــد عطـــــــاهللا یاســـــــین  ، ــــــــ القطاونـــــــة 

ـــــیم الخـــــاص فـــــي       ـــــة التعل ـــــة األساســـــیة فـــــي مدیری ـــــة المرحل ـــــدى طلب ـــــة والجـــــنس ل   ومصـــــدر الدافعی

  . كلیة الدراسات العلیا الجامعة األردنیة  ، )رسالة ماجستیر غیر منشورة ."( األردن      

  أثر استخدام برنامج كورت في تحسین ) ." 2007(زهیر سالم عبد القادر  ، ـ المخاترة 

  مهارة اتخاذ القرار عند طالب المرحلة األساسیة العلیا في إمارة عجمان بدولة اإلمارات      
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جامعة  ، كلیة الدراسات التربویة العلیا  ، )ة رسالة ماجستیر غیر منشور " .(العربیة المتحدة     

  .عمان العربیة للدراسات العلیا 

  أثر دمج ثالث أجزاء من برنامج كورت ."  )2010(رجاء ، سمیة وسویدان  ، ـ المحتسب 

  لتعلیم التفكیر في محتوى كتب العلوم في التحصیل وتنمیة المهارات العقلیة والقدرة        

  رسالة ماجستیر ". (القرار لدى طالبات الصف السابع االساسي في فلسطین على إتخاذ       

  . جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا ، ) غیر منشورة      

  أثر برنامج دي بونو لتعلیم التفكیر على بعض قدرات  ). 1994(عادل عبداهللا ، ـ محمد 

  مجلة األخصائیین " الجنسین التفكیر االبتكاري لطالب الصف االول الثانوي من      

   .118 -83ص ، العدد األول  ، النفسیة المصریة      

  تجربة تطبیق الكورت بنادي الموهوبین بمدارس األقصى ) ." 2006(فؤاد صدقة ، مرداد _ 

  . عمان . ورقة عمل مقدمة الى اللقاء العربي األول لخبراء الكورت " . األهلیة بجدة      

  المناهج التربویة الحدیثة مفاهیمها ـ .  )2014(محمد  ، ق والحیلة توفی ، ـ مرعي 

  . دار المسیرة للنشر والتوزیع :عمان .11ط.عناصرها ـ أسسها ـ عملیاتها     

  فاعلیة استخدام برنامج الكورت في تعلیم التفكیر ) . " 1994(حسین عبد المجید  ، ـ النجار 

 ، كلیة الدراسات العلیا  ، )رسالة ماجستیر غیر منشورة( .عند عینة من طلبة الصف العاشر     

  . الجامعة األردنیة 

  تعلمي مستند إلى نظریة _ اثر برنامج تعلیمي ."  )2004(محمد بكر عودة  ، ـ نوفل 

  اإلبداع الجاد في تنمیة الدافعیة العقلیة لدى طلبة الجامعة من ذوي السیطرة الدماغیة        
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  جامعة  ، كلیة الدراسات التربویة العلیا  ، ) رسالة دكتوراه غیر منشورة.("الیسرى         

  .عمان العربیة للدراسات العلیا         

  مجموعة القوانین واألنظمة والتعلیمات) . 2001(ـ وزارة التربیة والتعلیم  األردنیة 

  .منشورات وزارة التربیة والتعلیم : عمان . التربویة والعامة        
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 )1( الملحق 

 ثالث من برنامج كورت نتائج الدراسة االستطالعیة حول مدى استخدام المعلمین والطلبة لمهارات

  . مدارسهمفي ) الحجرالمتدحرج (و) المدخالت العشوائیة(و) بداعيإ، ال ، نعم ( :للتفكیر وهي 

  
  

 الفقرة                

  %استجابة المعلمین  ةدرج
 

 %درجة استجابة الطلبة  

درجة 
 نادرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبیره

بدرجة 
 نادرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبیره

( طلبة مهارةیستخدم المعلم مع ال
خالل تدریس ) إبداعي ، ال ، نعم

 .العلوم 

85% 15% 0% 93.75% 5% 1.25% 

یستخدم المعلم مع الطلبة  مهارة 
خالل ) المدخالت العشوائیة(

 .تدریس العلوم 

80% 10% 10% 75% 15% 10% 

یستخدم المعلم مع الطلبة  مهارة 
خالل تدریسه ) الحجر المتدحرج (

 .لمادة العلوم 

75% 20% 5% 85% 0% 15% 

یربط المعلم أثناء تدریسه العلوم 
) ال إبداعي، نعم ( بین مهارة 

 .والدافعیة للطلبة 

90% 10% 0% 94% 5% 0% 

یربط المعلم أثناء تدریسه العلوم 
المدخالت (بین استخدام مهارة 

 .والدافعیة للطلبة ) العشوائیة

85% 15% 0% 80% 15% 5% 

سه لمادة یربط المعلم أثناء تدری
الحجر (العلوم بین مهارة 

والدافعیة لدى الطلبة ) المتدحرج 
. 

75% 15% 10% 91% 9% 0% 

 2.208 166، 8 86.45 4.1666 14.16 81.66 المتوسط 
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  ) 2(الملحق 
  التفكیر ةالتدریسیة  وفق  مهار   ةالخط

  )اإلثارة العشوائیة(المدخالت العشوائیة 
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  من الرحیمبسم اهللا الرح

  حفظه اهللا                          ....................................الدكتور /األستاذ 
  السالم علیكم ورحمة اهللا  وبركاته  ،،،،، وبعد   

تطبیــق ثــالث مهــارات إبداعیــة مــن برنــامج كـــورت " یقــوم الباحــث بــإجراء دراســة تهــدف إلــى            
CoRT    وذلـك " یس العلوم لطالب الصـف السـادس وأثـر ذلـك فـي التحصـیل والدافعیـة للتفكیر في تدر ،

تخصـص المنـاهج وطـرق التـدریس مـن  -كإحدى متطلبات الحصـول علـى درجـة الماجسـتیر فـي التربیـة 
  . جامعة الشرق األوسط 

    مـــــن الوحــــــدة الثانیـــــة فــــــي مـــــادة العلــــــوم  ) الحمــــــوض والقواعـــــد( وتتنـــــاول هـــــذه الدراســــــة فصـــــل         
  .لــــــــواء ذیبــــــــان  / م  فــــــــي محافظــــــــة مأدبــــــــا 2014/2015للصــــــــف الســــــــادس للعــــــــام ) الفصــــــــل األول(

ف عــنكم مــن قــدرتكم وخبــرتكم فــي التحكــیم فــي المیــدان التربــوي         ومــا نُؤملــه فــیكم  ، ونظــرًا لمــا عــرُ
  : فإنني أضع بین أیدیكم  اآلتي  ، من تعاون 

  ابداعي ، ال  ، نعم : ( ، باستخدام  مهارة ) والقواعد الحموض : ( نموذج الخطة التدریسة لوحدة.(  
  الحجر المتدحرج  : ( ، باستخدام مهارة ) الحموض والقواعد : ( نموذج الخطة التدریسیة لوحدة.(  
  اإلثارة العشوائیة : (، باستخدام مهارة ) الحموض والقواعد : ( نموذج الخطة التدریسة لوحدة.( 

وكتابة مالحظاتكم حول ، ن حضرتكم ، قراءة خطط التحضیر قراءة سابرة وكلي أمل م           
مما یسهم بال شك في تحقیق األهداف التربویة  ، الخطط التدریسیة المذكورة بدقه وموضوعیة 

 . شاكرًا لكم تعاونكم لما فیه من خیر البحث التربوي وتطویره نحو األفضل . المنشودة للدراسة 

             

  عیسى محمد الحوامدة : الباحث                                                       

                                                                  2015  
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  بسم  الرحمن الرحیم
  مھارة ممادة العلوم باستخدا سالتحضیر لتدری

  )المدخالت العشوائیة (
  وض والقواعدعنوان الدرس الحم

  )الحموض ( اللقاء األول 
  ..............الصف ..............    المدرسة     

  .................التاریخ  ..................       الیوم        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :االھداف التعلیمیة : اوالً   

  :سیكون الطالب قادرًا على أن  ، بعد االنتهاء من هذا  اللقاء والقیام  باألنشطة المطلوبة 

  .یعرف مفهوم الحمض  - 1
  .یعرف مفهوم القاعدة  - 2
  .یعرف الصیغة الرمزیة للقاعدة  - 3
  . یعرف الصیغة الرمزیة للحمض  - 4
  .أمثلة على بعض القواعد یعطي  - 5
  .یعطي أمثلة على بعض الحموض  - 6
  الحموض بعض استخدامات یذكر - 7
  . یذكر بعض استخدامات القواعد  - 8
  .یفسر قدرة الحمض على توصیل الكهرباء  - 0

  .یعلل سبب توصیل القاعدة للكهرباء  -10
  .یبرهن بالتجربة أن الحمض القوي موصل للكهرباء  -11

  أثر الحمض على الحجر الجیري من خالل التجربة یستنتج  -12

  .یعطي الطالب أمثلة على  الصیغ الرمزیة لبعض  الحموض  -13

  .یعطي  الطالب أمثلة على صیغ الرمزیة لبعض  القواعد  -14

  .یستنتج الطالب بعض الخصائص المشتركة للحموض  -15

  .یستنتج الطالب بعض الخصائص المشتركة للقواعد  -16
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  .یثبت بالتجربة اثر الحمض على الصخر الجیري   -17

  .یطبق التعلیمات واإلرشادات الخاصة بالتعامل مع الحموض والقواعد داخل المختبر   -18

  

    الوسائل التعلیمیة: ثانیا 

  السبورة                                                                       - 1

وتحتوي على مجموعة من الكلمات التي  یحددها  المدرس كمثیر  عشوائي البطاقات المرجعیة  - 2

 مع عمل ورقة خارجیة تحتوي على مجموعه من . ویتم تحدیدها مع مراعاة  فارق العمر والخبرة 

  .األفكار ذات العالقة تبقى مع المعلم 

  .أسئلة مقررة عند االنتهاء من كل  لقاء : أوراق عمل تتناول اآلتي  - 3

نحاس (أسالك توصیل ، حمض الخل  ، حمض الهیدرو كلوریك : مواد وأدوات المختبر وتشمل  - 4

  .مقیاس الحموضة  ، مصباح ، ) 2(ارلینة عدد، ) 

  .عرض  تقدیمي  یشمل فقرات الدرس المراد عرضها  ، الحاسوب  ، الداتا شو  - 5

  

  خطوات التدریس : ثالثاً 
  :خطوات اآلتیة اإلعداد ویتمثل بال:  المرحلة األولى

  

  .تجهیز كامل األدوات والمواد المطلوبة لالستخدام   - 1

  .أشخاص )  6 -5(توزیع الطلبة في مجموعات تتكون كل مجموعة مابین  - 2

حیث یقوم  بتقدیم الفقرات  ، توضیح الطریقة التي یتم  فیها تقدیم الدرس من جانب المعلم  - 3

بعد ذلك تقدم البطاقات   ، فقرات في مجموعة من النقاط ومن ثم تلخیص ال ، الرئیسیة في الدرس 

المرجعیة للمجموعات حیث تقوم كل مجموعة باختیار  كلمة من البطاقات المرجعیة كمثیر عشوائي 



99 

 

 

ویتم اختیار هذه الكلمة عشوائیا  ثم  یطلب المعلم  من الطلبة إیجاد عالقة بین موضوع الدرس أو 

ذات (ثم  تسجیل كل مجموعة ما تم  الحصول  علیة من أفكار ، اروه أفكاره  وبین المثیر الذي اخت

بعد ذلك  یقوم المعلم  باختیار مجموعة أو أكثر  لمناقشة األفكار التي   ، )  العالقة بالدرس وأهدافه 

فقرة كاملة  ویستخدم  هدف التجربة   تم  طرحها بعد كتابتها على السبورة كما أن  الجزء العملي یعتبر

  .  مجموعه اإلجراءات كموضوع  رئیسي  یمكن اختیار  مثیر عشوائي لهأو 

   )التنفیذ ( مرحلة العرض والمناقشة  : المرحلة الثانیة 

  

یـتم  تقـدیم   و، حیث  یتم  في هذه المرحلة  عرض فقـرة  مـن الـدرس  باسـتخدام  الـداتا شـو  والحاسـوب 

   :فقرات الدرس على شكل  عرض تقدیمي   كاألتي  

   قدیم  الفقرة األولى من الدرست

  

فقـــد  ، وألن عــدد المركبــات كبیـــر جــدًا  ، المركــب  هــو مـــادة نقیــة تتكــون مـــن عنصــرین أو أكثـــر      

مثـل الحمـوض والقواعـد  ، أمكن تصنیفها إلى مجموعات عـدة حسـب الخصـائص الممیـزة لكـل مجموعـة 

  .وســـــــــــــــــــــــــــــــــوف  نتطـــــــــــــــــــــــــــــــــرق للحمـــــــــــــــــــــــــــــــــوض فـــــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا اللقـــــــــــــــــــــــــــــــــاء .واألمـــــــــــــــــــــــــــــــــالح 

وثمـار العنــب غیـر الناضــجة  ، مثـل اللیمــون  ، توجــد فـي  كثیــر مـن المـواد الغذائیــة    ضالحمـو     

ــــــــــــــــــــــــــــالطعم الحــــــــــــــــــــــــــــامض  ، وغیرهــــــــــــــــــــــــــــا ) الحصــــــــــــــــــــــــــــرم ( ــــــــــــــــــــــــــــز هــــــــــــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــــــــــــــواد ب   . وتتمی

حیـث نالحــظ مــثًال أنــه یســتخدم فــي  صــناعة  ، كمـا أن للحمــوض اســتخدامات كثیــرة فــي حیاتنــا الیومیــة 

ویلعـب حمــض . البالســتیكیة فضـًال عـن وجـوده فــي بطاریـة السـیارةالملبسـات والعصـیر واألسـمدة والمـواد 

وهنالــك .الهیــدرو كلوریــك دورًا مهمــًا فــي عملیــة هضــم الطعــام وقتــل البكتیریــا الضــارة فــي جســم اإلنســان 

مجموعــة مــن الخصــائص التــي  تتمیــز بهــا الحمــوض عــن غیرهــا مــن المركبــات لــذا لجــأ العلمــاء للتعبیــر 
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علـــى تســـمیتها الصـــیغة الرمزیـــة  اواجمعـــو  ، العناصـــر التـــي یتكـــون منهـــا  عـــن الحمـــض باســـتخدام رمـــوز

وهــو یتكــون مــن عنصــر  الهیــدروجین  ،  HNO3حمــض النتریــك صــیغته الرمزیــة  ، فمــثال . للحمــض 

)H  ( والنتـــروجین)N ( واالكســـجین)O . ( كـــذلك حمـــض الكبریتیـــكH2SO4  والكربونیـــك H2CO3  .

فهـــي تـــؤثر بالصـــخر . وتـــرتبط كثیـــر مـــن صـــفاتها بوجـــوده  )H(وتشـــترك هـــذه الحمـــوض بعنصـــر وهـــو 

حــداث فجـوات فیـه علـى مـر الـزمن  ، الرسـوبي مثـل الحجـر الجیـري  إضـافة إلــى  ، حیـث تسـبب تآكلـه وإ

أن هنــاك بعــض النباتــات قــادرة علــى افــراز بعــض الحمــوض كوســیلة دفــاع ضــد الحشــرات الضــارة مثــل 

الحمـــوض مثـــل النمـــل الـــذي یفـــرز حمـــض النملیـــك كمـــا  أن بعـــض الحشـــرات تفـــرز  ، نبـــات القـــریص 

  .كما أن الحموض مواد حارقه للجلد ویستحسن عدم  لمسها بالید مباشرة . لمهاجمة فرائسه 

  
  )التجربة العلمیة (الفقرة الثانیة تقدیم 

  :الهدف 
  
  .إثبات أن الحموض القویة موصلة للتیار الكهربائي  - 1

  . )   (PHعلى مقیاس الحموضة تحدید مكان الحمض القوي والضعیف  - 2

  : األدوات المواد المستخدمة

 ، مصباح ، ) 2(ارلینة عدد ، ) نحاس (أسالك توصیل ، حمض الخل  ، حمض الهیدرو كلوریك  - 1

  . مقیاس الحموضة
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   :اإلجراءات 

ى الجسم كاویة وبعضها یسبب تنبیه الطلبة بعدم لمس المواد  بالید الن الحموض خطرة عل - 1

  حروق ال

 یقوم المعلم  برسم  مقیاس الحموضه على السبورة ویذكر أن الحموض منها القوي الموصل  - 2

الضعیف ومنه   ، المنحلة في الماء ) H(للتیارالكهربائي والسبب في انه موصل الكمیة الكبیرة لشوارد 

لمقیاس غیر الموصل للتیار وبعد التجربة یحدد مكان كل من الحمض الضعیف  والقوي على ا

  المرسوم 

یتم  عمل دارة كهربائیة ویستخدم حمض الهیدروكلوریك بعد وضعه  في االرلینة  كجزء  من الدارة   - 3

حیث نجد انه  عند استخدام حمض  ، ومن  ثم  نستخدم حمض الخل  كجزء من الدارة 

فأن   حمض  الخل مالهیدروكلوریك  كجزء من الدارة  یضيء المصباح  إنما في حالة استخدا

وبهذا  نجد أن حمض الهیدروكلوریك  حمض  قوي  وحمض الخل  حمض . المصباح ال  یضيء

تقریبا أما الضعیفة   )3-0(كما یتم تحدید مكان  الحموض القویة على المقیاس تقع  ما بین ، ضعیف 

. ندهبأنه نقطه االعتدال أي تختفي الصفات الحمضیة ع) 7(ویتم تحدید الرقم ) 6- 4(فتقع ما بین 

  .لتحدید قیمة حمض )  PH(ویمكن استخدام جهاز قیاس 

  : تلخیص  الفقرة  األولى  والثانیة

  المركب مادة نقیة تتكون من  عنصرین  أو أكثر  وتصنف  إلى حموض وقواعد وأمالح  - 1

  .الحموض  مواد ذات  طعم حامض  وتوجد في عدد من المواد الغذائیة   - 2

  عات عدیدة منها الملبسات والعصیر واألسمدة والمواد البالستیكیة تستخدم الحموض  في صنا - 3

  .توجد الحموض في بطاریة السیارة  - 4



102 

 

 

توجد الحموض في جسم اإلنسان  وتساهم  في عملیه الهضم   والدفاع عن الجسم من  البكتیریا   - 5

  .الضارة 

  .ة للحمض تسمى مجموعه العناصر  التي  تعبر عن  الحمض  بالصیغة الرمزی -   6

  ) .H(تشترك اغلب الحموض بوجود عنصر  - 7

حداث فجوات  فیه  - 8   .تؤثر الحموض بالصخر الجیري وتسبب  تآكله وإ

  .هناك بعض النباتات والحشرات  تفرز الحموض  كوسیلة  دفاع  أو هجوم   - 9

  .الحمض ماده  خطرة  على الجسم لذلك  یستحسن  عدم لمسها مباشره   – 10

   أما قویة أو  ضعیفة الحموض -11

  بائي  في حین الضعیفة غیر موصلة الحموض القویة موصلة للتیار الكهر  -12

  ) 3-0(على مقیاس الحموضة بین    مجال الحموض القویة -13

  ) .6- 4(مجال الحموض الضعیفة بین  -14

  نقطة اعتدال تختفي صفات الحموض فیها  ) 7(تعتبر النقطة  -15

لتختار  ، تقدیم  البطاقة المرجعیة  التي  تحتوي على عدد من الكلماتیقوم المعلم  ب     

  :الكلمات ھي    يكل  مجموعة إحدى ھذه الكلمات  وتعتبرھا مثیر عشوائ
    الحارس /الماء/الشرطي  /الشمس  / النار/   الطاقة.               

یجــاد ا ، یــتم جمــع األفكــار مــن الطلبــة  وكتابتهــا علــى الســبورة   لة بموضــوع الــدرس  ألفكــار ذات الصــوإ

  والنقاش فیها  
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  )الطاقة ( المثیر العشوائي : مثال ً 

  .شكال الطاقة   والحموض القویة مواد موصلة للتیار الكهربائي  أالكهرباء شكل من  - 1

  .الطاقة مفیدة  وقد تكون ضارة  كذلك الحموض   - 2

  .تفرز الحموض كوسیلة دفاع  الطاقة تستخدم  كوسیلة دفاع  كذلك النباتات  - 3

  الطاقة تستخدم كوسیلة هجوم  كذلك الحشرات تستخدم الحموض كوسیلة للهجوم ضد فرائسها - 4

   .)H(كذلك الحموض تتمیز بوجود عنصر ) H(عنصر من الطاقة ما یدخل في تركیبها -5 

  .یة بالصیغة الرمز  االطاقة  یعبر عنها  بصیغه  معینه  كذلك الحموض یعبر عنه - 6

  .شكال الطاقة متشابهة وكذلك الحموض تختلف  في خصائصها ألیست كل  - 7

  .الطاقة الشمسیة ضروریة للنباتات  وكذلك الحموض  ضروریة لبعض النباتات   - 8

  .الطاقة النوویة مدمرة  والحموض القویة  مدمرة للجلد  - 9

  ؤدي إلى حموضة زائدةلغذاء قد تمن الغذاء  یحصل  اإلنسان على الطاقة  وكثرة ا -10
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  مهارة ممادة العلوم باستخدا سالتحضیر لتدری
  )المدخالت العشوائیة (

  عنوان الدرس الحموض والقواعد
  )القواعد ( اللقاء الثاني 

  ..............والشعبة..................             المدرسة 
  ...............التاریخ .....             .................الیوم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التمهید للدرس 

هــي أهــم   صـفات الحمــوض  ؟ وتلقــي اإلجابــات مــن الطلبــة وكتابتهــا علــى  مـن خــالل  طــرح  ســؤال مــا

  . السبورة  ثم  یتم  متابعه سیر الحصة بالطریقة السابقة  ذاتها

   القواعد:  الفقرة  الثالثة   تقدیم 
  

 ، خدم كثیــر منهــا فــي حیاتنــا الیومیــةویســت ، تعــد مــن المركبــات المهمــة التــي تتمیــز بخصــائص مشــتركة 

وســـائل تنظیـــف أنابیـــب ، مثـــل منظـــف الزجـــاج ، حیـــث نجـــد أنهـــا تســـتخدم  فـــي اغلـــب مـــواد التنظیـــف 

ســنان وتســتخدم فــي طــالء ســیقان األشــجار وكــذلك الصــابون واالســمنت ومعجــون األ، الصــرف الصــحي 

كمــا  أنهـا ضــارة علــى ، وتتمیــز القواعــد بـأن طعمهــا مــر وملمسـها  صــابوني ) . الجیــر المطفـأ(لحمایتهـا 

ـ باسـتخدام رمـوز لعلمـاء إلـى التعبیـر عـن القاعـدة ـ كمـا فـي الحمـوض لجـأ ا.الجسـم وقـد تسـبب الحـروق 

  :فمثال.الصیغة الرمزیة للقاعدة علیها  واطلق ، العناصر التي تتكون منها 

وزمرة هیدروكسید ) Na(حیث  یتكون من عنصر ) NaOH(یرمز لمركب هیدروكیسید الصودیوم 

)OH  ( حیث تشترك  بعض القواعد بوجود عنصري الهیدروجین واالكسجین في تركیبها) زمرة

كسید االمونیوم وهیدرو  ، KOH)(ومن األمثلة أیضا هیدروكسید البوتاسیوم ) . الهیدروكسید 
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(NH4OH) ،  وهیدروكسید المغنیزیوم .MgOH)2. (أن القواعد تصنف الى قواعد  قویة  كما

حیث تكون قویة عندما ) PH(وضعیفة وتقاس  كما في الحموض على مقیاس  الرقم الهیدروجیني  

محالیل  و تتمیز ، )(PHعلى سلم  قیاس  ) 7(وتضعف باالتجاه نحو  ) 14(تكون  قریبة من  نقطة 

  وتعتبر القواعد مواد مضادة للحموضة. القواعد القویة  بأنها موصله للتیار الكهربائي 

  

     :تلخیص الفقرة الثالثة 

  .القواعد مركبات نقیه تتكون من مجموعة من العناصر  - 1

  .تسمى مجموعة العناصر التي  تعبر عن القاعدة بالصیغة الرمزیة للقاعدة  - 2

  .صابوني وطعم  مرللقاعدة ملمس   - 3

الصرف  وسائل تنظیف أنابیب ، تستخدم القواعد في اغلب مواد التنظیف مثل منظف الزجاج - 4

  .الصحي 

  .تستخدم القواعد في صناعة الصابون ومعجون األسنان   - 5

  .تستخدم القواعد في  صناعة االسمنت  - 6

  .القواعد منها القوي ومنها الضعیف   - 7

  .وصلة للتیار الكهربائي القواعد القویة  م - 8

  )14-11( والضعیفة مابین) 10-8(قع  على مقیاس الحموضة  ما بین  القواعد القویة ت - 9

  .تشترك القواعد  بوجود زمرة الهیدروكسید  –10

   القواعد  مواد خطیرة قد تسبب األذى لجسم اإلنسان -11

  .القواعد مواد مضاد للحموض  -12

    )المثیر العشوائي( تحتوي على الكلماتجعیة للطلبة واتي یقدم المعلم البطاقات المر
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         البطاریة/    السیارة       /       فریق كرة القدم      /       ثمار المشمش      
  ثمار المشمش  :مثال 

  .بعد تقشیرها ملمسها صابوني  كذلك القواعد ثمار المشمش   - 1
  .القواعد   كذلك البذرة فیها  ذات  طعم  مر  -2
  .كذلك القواعد ) نكهة (صناعة معجون األسنان   تستخدم في  -4
  .ضعیف  كذلك القواعد  مش منها  ذات ساق  قوي ومنها ذات ساقأشجار المش -5
 O ) . ( كذلك القواعد یمیزها عنصراالكسجین  (O)االكسجین المشمش نباتات  تحتاج  -6

ســكریات ولكــن  كثرتــه  قــد تــؤدي إلــى الســمنة  فهــو مفیــد المشــمش غــذاء مفیــد جــدا  فهــو یحتــوي ال -7
  ..ولكن كثرته ضارة  مثل القواعد 

  
  . یتم  المناقشة وتصحیح الفقرات الخطأ

  
    لتقویما: المرحلة الثالثة 

  
  : أداة التقویم األولى

  
حلهـا كمـا یـتم ، ویطلـب حلهـا فـي البیـت ، یقدم المعلم لطالبـه ورقـة عمـل تتضـمن مجموعـة مـن األسـئلة 

  :على السبورة في الحصة القادمة وتتضمن اآلتي 
  

  :قدم حكما على صحة أو خطأ العبارات اآلتیة : السؤال األول 
  
  .القاعدة مادة ال طعم لها وال لون وال رائحة  - 1

  . القاعدة مادة ضروریة للحیاة - 2

  .مجموعه العناصر التي  یعبر بها عن القاعدة تسمى الصیغه الشكلیة  - 3

  فقط) o(القاعدة ذات ملمس  صابوني ویشترك بعضها بوجود عنصر األوكسجین  - 4

  .تستخدم القاعدة في مختبر الحاسوب  - 5

  .الحموض هي مركبات نقیة  - 6
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  .یجب تنظیف األسنان بعد أكل السكریات  - 7

  .ینصح بشرب حمض الهیدروكلوریك ألنه یساهم  في عملیة هضم  الطعام  - 8

  )(+Hهو زیادة شوارد )  (PHئدة على مقیاس الحموضة سبب الحموضة الزا - 9

  على مقیاس الحموض )  14(جه  نحو ویت) 7(الحمض القوي هو الذي  یزید عن   -10

  :  أداة التقویم الثانیة

  .متابعة انجازات الطالب التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء ) السجل  القصصي( 

   : أداة التقویم الثالثة

  .تزوید الملف بورقة العمل التي قام بها الطالب بحلها  ) ف أعمال الطالب مل( 

  :أداة التقویم  الرابعة 

  .حیث یشیر المعلم إلى المهارات التي اتقتها الطالب بإشارة معینة ) قوائم الشطب( 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  مهارة مستخداالتحضیر لتدریس مادة العلوم با

  )المخالت العشوائیة (
  عنوان الدرس الكواشف واألمالح

  )الكواشف  ( اللقاء األول   
  .....والشعبة ..........  المدرسة 

     .......التاریخ.........       الیوم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :االھداف التعلیمیة 

  

  . یتعرف  على  بعض  الكواشف  الطبیعیة - 1

  .یحضر  بعض  أنواع  الكواشف - 2

  .یعرف  الكاشف  الطبیعي   - 3

  .یعرف الكاشف الصناعي  - 4

  .یستخدم الكواشف الطبیعیة لتحدید الحمض والقاعدة  - 5

  .لتحدید الحمض والقاعدة  یستخدم الكواشف الصناعیة  - 6

  .اشف في تمیز الحمض والقاعدة یشرح كیفیة استخدام الك - 7

  .یذكر أمثلة على التغیر الكیمیائي  - 8

  .یعرف األمالح   - 9

  . یبین  كیف  یتكون  الملح    -10

  .یذكر  أهمیة  األمالح   في الحیاة الیومیة    -11

  ائيب موصلیة الملح للتیار الكهربیفسر سب -12
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    الوسائل التعلیمیة: ثانیا 

  
  .السبورة  -1
  .البطاقات المرجعیة  -2
ــــــــفینــــــــو الكاشــــــــف : وتشــــــــمل اآلتــــــــي  مــــــــواد وأدوات المختبــــــــر  -3    .صــــــــناعي  الین أو أي كاشــــــــفلفث

مشــــروب  ، أوراق الــــورد ألجــــوري  ، مــــاء ســــاخن   ، أوراق الملفــــوف األحمــــر   ، ورق عبــــاد الشــــمس  
  .الشاي  

  
  .حمر منقوع ماء ساخن  أو مغلي ورق الملفوف األحمر ورق ملفوف ا -4
  
  

  خطوات التدریس : ثالثاً 
  

  :ياألعداد ویتمثل بالخطوات اآلت: المرحلة األولى 
  
  .تجهیز كامل األدوات والمواد المطلوبة لالستخدام   -1
  
  .أشخاص )  6 -5(توزیع الطلبة في مجموعات تتكون كل مجموعة مابین  -2
  
ـــم توضـــیح الط -3 حیـــث یقـــوم  بتقـــدیم الفقـــرات  ، ریقـــة التـــي یـــتم  فیهـــا تقـــدیم الـــدرس مـــن جانـــب المعل

بعــد ذلــك تقــدم البطاقــات   ، ومــن ثــم تلخــیص الفقــرات فــي مجموعــة مــن النقــاط ، الرئیســیة فــي الــدرس 
المرجعیــة للمجموعــات حیــث تقــوم كــل مجموعــة باختیــار  كلمــة مــن البطاقــات المرجعیــة كمثیــر عشــوائي 

یــار هــذه الكلمــة عشــوائیا  ثــم  یطلــب المعلــم  مــن الطلبــة إیجــاد عالقــة بــین موضــوع الــدرس أو ویــتم اخت
ذات (ثــم  تســجیل كــل مجموعــة مــا تــم  الحصــول  علیــة مــن أفكــار ، أفكــاره  وبــین المثیــر الــذي اختــاروه 

فكـار التــي  بعـد ذلـك  یقـوم المعلــم  باختیـار مجموعـة أو أكثـر  لمناقشـة األ ، )  العالقـة بالـدرس وأهدافـه 
كاملـة  ویسـتخدم  هـدف التجربـة   ةتم  طرحها بعد كتابتها علـى السـبورة كمـا أن  الجـزء العملـي یعتبـر فقـر 

  .أو مجموعه اإلجراءات كموضوع  رئیسي  یمكن اختیار  مثیر عشوائي له  
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  .إجـــــــــراء مراجعــــــــــة بســــــــــیطة مــــــــــن خــــــــــالل حــــــــــل أســــــــــئلة التقــــــــــویم بطریقــــــــــة الســــــــــؤال والجــــــــــواب   -4
  

  :الثانیة  المرحلة 
  

   الكواشف   :تقدیم الفقرة األولى 
  

ولمـــا كنـــا ال ، وتشـــترك القواعـــد  بخصـــائص أخـــرى  ، تشـــترك الحمـــوض بـــبعض الخصـــائص الفیزیائیـــة 

ـــذا كـــان البـــد مـــن التمیـــز بینهمـــا  بطـــرق أخـــرى  حیـــث ، نســـتطیع اختبـــار الحمـــوض والقواعـــد بالتـــذوق ل

 ، حمــض عــن القاعــدة مــن خــالل اللــون النــاتج عنهمــا اكتشــف العلمــاء مــواد نســتطیع بواســطتها تمییــز ال

لجـوري  اوالشـاي  وأوراق الـورد  ، هو طبیعي المنشأ مثل عصـیر العنـب األحمـر  فكان من هذه المواد ما

 ، الفینــو لفثــالین  ، وأوراق الملفــوف األحمــر وكــان  منهــا  مــا یصــنعه اإلنســان مثــل أوراق عبــاد الشــمس 

ففــي حالــة الكاشــف الطبیعــي والصــناعي   یوضــع الكاشــف مــع المــادة غیــر  ، وكاشــف المیثیــل البرتقــالي

المعروفة  لیظهر اللون  حیث یختلف اللون بحسب نوع الكاشـف فمـثال تعطـي ورقـه عبـاد الشـمس اللـون 

ویأخـــذون مشـــرب الشــاي اللـــون الفـــاتح مـــع الحمـــض واللـــون .األزرق بالقاعــدة واللـــون األحمـــر بـــالحمض 

  .  الداكن مع القاعدة

  )تجربة عملیة (تقدیم الفقرة الثانیة 
  

  تحضیر كاشف ورق الملفوف  األحمر : الھدف 

واد هیدروكســید الصــودیوم مــاء ســاخن  ، حمــض الخــل  ، ورق الملفــوف األحمــر  ::   األدوات والم

  یتم نقع ورق الملفوف بالماء  : مالحظة .
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  تلخیص الفقرة 

  .ا بالحمض الكاشف مادة یختلف لونها بالقاعدة عن لونه - 1

الكواشف نوعان إما طبیعي  خلقه اهللا على األرض  أو  صناعي  صنعه اإلنسان من مواد معینة  - 2

.  

  .عصیر العنب األحمر ، ورق الملفوف األحمر  ، من أنواع الكاشف الطبیعي  مشروب الشاي  - 3

  .لفینولفثالینا، كاشف المثیل البرتقالي  ، من أنواع الكاشف الصناعیة  ورقة عباد الشمس - 4

  .تتمیز ورقة عباد الشمس باللون األحمر  بالحمض واألزرق بالقاعدة  - 5

یتمیز مغلي ورق الملفوف األحمر   باللون األزرق  أو البنفسجي بالقاعدة واألحمر أو الزهري  - 6

                                                                                                                             .                                                                               بالحمض 

لتختار كل   الكلمات   تحتوي على عدد من البطاقة المرجعیة  التيبتقدیم  یقوم المعلم 

  :الكلمات ھي    يدى ھذه الكلمات  وتعتبرھا مثیر عشوائمجموعة إح
     .  المكیف / الماء    /        لشجر  ا       /األرض            /للمبة    ا

  )مصباح اإلنارة ( اللمبة :مثال 

  والحموض منها ، هي وسیلة إضاءة صناعیة  والشمس وسیلة إضاءة طبیعیة  - 1

  .الصناعي   ومنهاالطبیعي      

  .والكواشف نمیز من خاللها الحمض والقاعدة ، العتمة   ناللمبة تكشف بالضوء ع - 2

  والحموض والقواعد القویة التي تمیزها الكواشف  ، اللمبة أداة تحتاج إلى كهرباء - 3

  .موصلة للكهرباء  بعضها عن     

  لعتمة  هناك فهي تكشف عن ا ، اللمبة بالنهار  ال یظهر الضوء إال إذا نظرنا لها   - 4

  .أنواع من الكواشف تظهر لون  فقط بالحمض  أو بالقاعدة      
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  وهناك أنواع متعددة) نواسه (هناك أنواع متعددة من اللمبات منها ابیض أو ملونه  – 5

  .من الكواشف الصناعیة       

  مصادر للضوء منها طبیعي ومنها صناعي  وكذلك القمر هو سبما أن اللمبة والشم - 6

  للضوء  وبالتالي  هناك  مصادر طبیعیه للضوء  وهناك  كواشف طبیعیه مثل مصدر    

  النباتات   بعض      

  بعد ذلك یتم  المناقشة وتصحیح الفقرات الخطأ      
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  مهارة ممادة العلوم باستخدا سالتحضیر لتدری
  )المخالت العشوائیة (

  لدرس الكواشف واألمالحعنوان ا
  )األمالح ( اللقاء الثاني

  ........الصف والشعبة ..............          المدرسة 
  ........... التاریخ ..............             الیوم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  األمالح : تقدیم الفقرة الثالثة  

والتغیـــر .وحـــدوث تغیـــر كیمیـــائي علیهمـــا  ، الملـــح مـــادة صـــلبة تنـــتج عنـــد مـــزج الحمـــض والقاعـــدة معـــًا 

فمــثال ینــتج  ملــح ،  جدیــدة مــادة لتكــوین أخــرى مــع مــادة تتحــد عنــدما یطــرأ الــذي التغیــر هــوالكیمیــائي 

نتیجــة لتغیــر   ، (NaOH)هیدروكســید الصــودیوم حمــض الهیــدروكلوریك مــع عنــد مــزج  NaCLالطعــام  

التغیـر  مـع العلـم أن   .مـاء حیـث یـزال المـاء  بـالتبخیر   ، التغیـر أضـافه للملـح كیمائي وینتج  عن هذا 

الــذي یحــدث الكیمیــائي  هــو تغیــر  یحــدث علــى مســتوى  الــذرات  ولــیس  كــالتغیر الطبیعــي أو الفیزیــائي 

  . غیر بالحالة أو الشكل أو الحجم  الت نتیجة

  

  :ولألمالح  العدید من األنواع واالستخدامات  ومنها 

یستخدم  ویتمیز بوجود  عنصر الكالسیوم كذلك  ، ملح الجبس  ویستخدم  في تجبیر العظام   - 1

  . فیصناعة التماثیل 

  .الملح االنجلیزي وهو ملین للمعدة  - 2

  . البقع الذهنیة  وصناعة الصابون صودا الغسیل ویستخدم إلزالة -3
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 ، ویصـنع الصـابون مـن خلـط حمـض  الزیـت أو الـدهون بقاعـدة هیدروكسـید الصـودیوم : الصـابون   -4

  فیتكون مزیج یوضع في  قوالب ویترك لیبرد فیتجمد الناتج ، ثم یسخن المخلوط 

الح  البوتــاس  حیــث  ومــن األمــالح التــي  تنتشــر فــي األردن بشــكل واســع  أمــ. علــى شــكل قطــع صــابون

المحیطـــة بـــه وهـــي مفیـــدة فـــي عـــالج ) الطـــین (توجـــد  بكمیـــات كبیـــرة فـــي میـــاه البحـــر المیـــت  والتربـــة 

  .اإلمراض الجلدیة 

   تلخیص الفقرة

  .الملح مادة صلبة  ینتج من مزج حمض وقاعدة  - 1

ص بحاالت المادة التغیر الكیمائي تغیر یحدث على مستوى الذرات  ولیس كالتغیر الفیزیائي  یخت - 2

  .أو  شكلها ولونها 

  .كلویك مع هیدروكسید الصودیوم  ینتج عن مزج حمض الهیدرو NaCLملح الطعام  - 3

  .HCL+NaOH----NaCL+H2Oدائما عند تشكل الملح  یتشكل ماء  وفق المعادلة   - 4

  .األمالح ضروریة في الحیاة وتختلف استخداماتها حسب نوعها  - 5

  .من حمض الزیت وهیدروكسید الصودیوم الصابون یتكون  - 6

 .من أهم األمالح وأكثرها انتشار باألردن  ملح البوتاس وتستخدم في عالج اإلمراض الجلدیة - 7

یقوم المعلم  بتقدیم  البطاقة المرجعیة  التي  تحتوي على عدد من لتختار الكلمات كل  و      

  :كاالتي   يوائمثیر عش الكلمة مجموعة إحدى هذه الكلمات  وتعتبر 

  :الكلمات هي  

  الصید الجائ/ مسحوق التنظیف    /  العصیر   /  الخبز   /   الطبشور                    
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   الطبشور: مثال   

  

  صلبه  والملح  صلب  -1

  الطبشوره من مادتین التراب  والماء  والملح یتكون من حمض وقاعدة  تتكون -2

  ر  الرسوبیة جیري  والجبس نفس  الملمس الطبشوره تعتبر من الصخو  -3

  لذلك  قد یستخدم الجیر في تجبیر العظام        

         من خالل  الطبشور  نستطیع أن  نتعلم   كیفیه  استخدام  بعض  المواد مثل   -4

  .االنجلیزي  وصودا الغسیل   الملح     

  للطبشور ألوان مختلفة  وللملح  أنواع مختلفة    -5

  .الطبشـــــــــــــــــور ینتشــــــــــــــــــر كثیـــــــــــــــــرا فــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــدارس المملكــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــذلك ملــــــــــــــــــح البوتــــــــــــــــــاس   -6

  .وعند صناعه الملح  ینتج الماء ، عند صناعة الطبشور  نحتاج إلى ماء       

  .بعد ذلك یتم  مناقشة العبارات السابقة  وتصحیح  الخطأ فیها  

   التقویم :المرحلة الثالثة  

ویطلب حلها   ، عمل  تحتوي   على  مجموعة من األسئلة تقدیم  ورقة  :     أداة التقویم  األولى

  :  وتتضمن اآلتي.  كما ویتم  حلها  على  السبورة  في  الحصة  القادمة   ، بالبیت  

  عرف الكاشف الطبیعي  ؟  - 1

  عرف الكاشف الصناعي  ؟ - 2

  اذكر  أمثلة  على  كواشف  طبیعیة  وكواشف  صناعیة   ؟  - 3

  والطبیعیة  ؟ بحث عن أسماء لبعض الكواشف الصناعیةا لشبكة  العنكبوتیةعودة إلى  ابال  - 4

  والقاعدي ؟ ولماذا ؟، الحمضي  ، هل تعد ورقه عباد الشمس كاشفا للمحلولین  - 5
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  ما  هو  لون ورقه  عباد  الشمس  بالحمض  والقاعدة    - 6

  :تي الجدول اآلبالشاي  ك مادة كاشفة عن الحمض والقاعدة  أكمل  باالستعانة   - 7

  

محلـــــــــــول منظـــــــــــف   مسحوق الغسیل  الكلور  الخل

  الزجاج

  المادة

  لونه  بالشاي    

حمـــــــــض /الحكـــــــــم      

  قاعدة/

  

  : أداة  التقویم   الثانیة 

متابعــة انجــازات الطالـــب التعلیمیــة التحصــیلیة  والتفــاعالت فــي المجموعـــات  )  :  الســجل القصصــي  (

  .مع الزمالء خالل النشاط العملي

  :أداة التقویم  الثالثة 

  .تزوید ملف  الطالب بورقة العمل التي قام  بحلها  ) :  ملف أعمال الطالب (

  :أداة التقویم  الرابعة

 .حیث  یشیر المعلم  إلى  المهارات التي  أتقنها  الطالب بإشارة معینة ) :  قوائم  الشطب  (
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  ) 3(ملحق ال
  التفكیرالخطة  التدریسیة  وفق  مهارة 

  )إبداعي ، ال، نعم (
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم  
  التحضیر لتدریس مادة  العلوم  باستخدام

  من  برنامج  كورت ) إبداعي  ، ال  ، نعم ( مهارة 
  )الحموض والقواعد:عنوان الدرس 

  )الحموض(اللقاء األول  
  ...: ..........الصف والشعبة ............   المدرسة       
 :  .................التاریخ...............        الیوم        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :األهداف التعلیمیة  :    اوالً 

  سیكون الطالب  قادرًا على ، لوبة بعد االنتهاء  من هذا اللقاء والقیام باألنشطة المط

  .یعرف مفهوم الحمض  -

  .عرف مفهوم القاعدة ی - 2

  .یعرف الصیغة الرمزیة للقاعدة  - 3

  . یعرف الصیغة الرمزیة للحمض  - 4

  .یعطي أمثلة على بعض القواعد  - 5

  .یعطي أمثلة على بعض الحموض  - 6

  .بعض استخدامات الحموض  یذكر - 7

  . یذكر بعض استخدامات القواعد  - 8

  .یفسر قدرة الحمض على توصیل الكهرباء  - 9

  .یعلل سبب توصیل القاعدة للكهرباء  -10

  .یبرهن بالتجربة أن الحمض القوي موصل للكهرباء  -11

  .یستنتج أثر الحمض على الحجر الجیري من خالل التجربة   -12
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  .یعطي الطالب أمثلة على  الصیغ الرمزیة لبعض  الحموض  -13

  .یعطي  الطالب أمثلة على صیغ الرمزیة لبعض  القواعد   -14

  .یستنتج الطالب بعض الخصائص المشتركة للحموض  -15

  .یستنتج الطالب بعض الخصائص المشتركة للقواعد  -16

  .یثبت بالتجربة اثر الحمض على الصخر الجیري   -17

  .مع الحموض والقواعد داخل المختبریطبق التعلیمات واإلرشادات الخاصة بالتعامل  -18

  

    الوسائل التعلیمیة:  ثانیاً 

  لسبورة  ا  - 1

  حیث  تشمل كل  بطاقة مجموعة من التدریبات تخص جزء من الدرس : البطاقات  المرجعیة  - 2

    .أسئلة مقررة للمراجعة عند االنتهاء من كل  لقاء :  أوراق عمل تتناول اآلتي   - 3

 ، بیشر   ، أسالك  ، حمض الهیدروكلوریك  ، ) حمض الخل (مواد أدوات المختبر وتشمل  - 4

  .PHجهاز قیاس  ، بطاریة ، اح مصب

.الداتا شو وتستخدم لعرض فقرات الدرس  - 5
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  :خطوات التدریس :  ثالثا   

  :اآلتیة اإلعداد ویتمثل بالخطوات :  المرحلة األولى

 ، مصباح ، بیشر ، حمض الهیدروكلوریك : تجهیز كامل األدوات والمواد المستخدمة وهي   - 1

  .  بطاریة  ، أسالك  توصیل 

تعد حسب متطلبات الدرس التدریبات التي تحتوي على مجموعة من :البطاقات المرجعیة - 2

  ) .  إبداعي ، ال  ، نعم(اإلجابة  ب  التدریبات وتتطلب هذه 

  أشخاص  ) 6-5(توزیع الطلبة في مجموعات تتكون كل مجموعة مابین   - 3

  .تحدید الهدف من اللقاء  - 4

الفقرات  بتقدیمحیث یقوم ، الدرس من جانب المعلم ها تقدیم ح الطریقة التي  یتم فیتوضی - 5

من أجل الوصول   ، طرح مجموعة من الفقرات  بشكل  سریع ومن ثم   ، الرئیسیة في الدرس

  : مع توضیح داللة كل منها كاآلتي  ،  )إبداعي  ، ال  ، نعم (إلى استجابات 

  

  .فعًال تستخدم عندما نحكم على شيء بأنه صحیح :  نعم كلمة

  .تستخدم عندما نحكم على شيء بأنه خاطئ تمامًا :  ال وأداة النفي

  . تستخدم عندما ننظر إلى األشیاء بطریقة إبداعیة جدیدة أو غیر مألوفة:  )PO(وكلمة إبداعي 
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  :  المرحلة  الثانیة

  ).التنفیذ( مرحلة العرض والمناقشة  

البطاقات المرجعیة ومن  ثم  تقدیم  ،  تنفیذ تجربةالدرس أو من یتم في هذه المرحلة عرض قسم 

، ال ، نعم(  الستثارة استجابات یقرأ المعلم  بصوت مرتفع الفقرات وبسرعة دقائق حیث )5(لمدة 

  :ومن ثم یتم  مناقشة كل مجموعة بعدد من الفقرات من البطاقة كاألتي  ، )إبداعي 

  :تقدیم الفقرة األولى من الدرس 

فقد  ، وألن عدد المركبات  كبیر جدًا  ، ة نقیة تتكون من عنصرین أو أكثر المركب هو ماد

مثل الحموض  ، أمكن تصنیفها إلى  مجموعات عدة حسب  الخصائص الممیزة  لكل مجموعة 

  .والقواعد واألمالح 

   الحموض* 

ة وثمار العنب غیر الناضج ، مثل اللیمون  ، توجد الحموض في كثیر من المواد الغذائیة 

كما أن للحموض استخدامات كثیرة .وتتمیز هذه المواد بالطعم الحامض  ، وغیرها) الحصرم (

حیث نالحظ مثًال انه  یستخدم صناعة الملبسات والعصیر واألسمدة والمواد  ، في حیاتنا الیومیة

ي الهیدرو كلوریك دورًا مهمًا ف ویلعب حمض. ضًال عن وجوده في بطاریة السیارةالبالستیكیة ف

  .عملیة هضم الطعام وقتل البكتیریا الضارة في جسم اإلنسان 
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بعد تقدیم الفقرة األولى یتم تقدیم البطاقة المرجعیة التي تحتوي مجموعة من الفقرات ویطلب 

  .) إبداعي ، ال  ، نعم (  بـ اإلجابة

  .یمتلك   اللیمون  طعمًا  حامضًا  - 1

  الطحین   طعمه   حامض   - 2

  .  الحموض في صناعة الطائرات تستخدم  - 3

  .عند اختفاء الحموض یحدث خلل في التوازن البیئي - 4

  .یمكن إنتاج الحمض من السكر   - 5

  .المواد الحامضة  هي أكثر  فائدة  للجسم   - 6

  أهمیة الحمض لإلنسان تعادل أهمیة الماء؟  - 7

  .إذا أعطى المزارع اهتماما بالحموض تزداد إنتاجیة األرض  - 8

  .من  یملك  الحمض  یعتبر من أغنیاء العالم  - 9

  .یستخدم الحمض في صناعة القهوة  -10

  .یمكن أن أجعل الحمض حلو المذاق  -11

  .تدخل الحموض  في  صناعة األحذیة -12

  .الحمض مادة مفیدة  -13

  .الحمض مادة خطرة  -14

  .كل الحموض  أطعمة    -15

  .ض یجب أن یعرف كل إنسان أهمیة الحم -16
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  :اإلجابة الصحیحة 

نعم         - 8إبداعي  -7إبداعي   - 6إبداعي   -5إبداعي    - 4إبداعي   - 3ال   -2نعم   - 1

  ال      – 15نعم  – 14نعم   -13إبداعي   -12إبداعي   -11إبداعي    -10إبداعي   - 9

  نعم   – 16 

    :المناقشة   

) ال(و)نعم ( لتي  تختلف إجاباتها  بین تتم  مناقشة كل مجموعة  بعدد  من األسئلة ا

  ). إبداعي(و

  : المجموعة  األولى

  . یختلف مذاق األطعمة بین الحلو والحامض  والمر  والمالح  - 1

     یعتبر من المواد التي یدخل في وبالتالي ، الطعم الحامضذا ت   واللیمون من األطعمة

  .الحموض كیبها تر 

سكر النشا  )سكریات  ( الكربوهیدرات   مح  الذي  یتكون منین  فأصله من القأما  الطح - 2

  .وبالتالي  یمتلك  الطعم   الحلو  عند  مضغة في الفم 

خالل  حمایة المعدة  للحفاظ  على  بقائه من  من المواد المهمة  لإلنسان تعتبر الحموض - 3

رئیسي   في البیئة نسان   جزء  واإل. الجراثیم  الضارة  والمساهمة في  هضم  الطعام  من

  .  والخلل  الذي  قد  یصیب العنصر البشري  قد  یؤدي إلى  خلل  في التوازن البیئي
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  :  من الدرس تقدیم الفقرة  الثانیة

لجـأ العلمـاء إلــى ف ، میـز  هـذه المركبـات  عـن  غیرهـا تت. للحمـوض خصـائص  أخـرى غیـر الطعـم

الصــــیغة  علـــى اوأطلقــــو  ، تتكــــون  منهـــا   التعبیـــر عــــن الحمـــض باســــتخدام رمـــوز العناصــــر التـــي

وهــــو  ،  HNO3حمـــض النتریـــك صــــیغته الرمزیـــة ، فمــــثًال . الناتجـــة بالصـــیغة الرمزیــــة للحمـــض 

كــذلك حمــض الكبریتیــك ) .O(واالكســجین ) N(والنتــروجین ) H(الهیــدروجین یتكــون مــن عناصــر 

H2SO4   و الكربونیكH2CO3    . وتشترك هذه الحموض بعنصـر وهـو)H  (  وتـرتبط كثیـر مـن

حیــــث تســــبب تآكلــــه  ، فهــــي  تــــؤثر بالصــــخر الرســــوبي مثــــل الحجــــر الجیــــري  ، صــــفاتها بوجــــوده

حــداث فجــوات فیــه علــى مــر هنــاك بعــض النباتــات قــادرة علــى إفــراز أن إضــافة إلــى  ، الــزمن   وإ

كمــا أن النمــل یفــرز  ، بعــض الحمــوض كوســیلة دفــاع ضــد الحشــرات الضــارة مثــل نبــات القــریص

  .ویسمى هذا  الحمض حمض النملیك  ، مضیة لمهاجمة فرائسهمادة ح

  

  :یتم بعد ذلك توزیع  البطاقة المرجعیة التي  تخص  هذه الفقرة وتشمل 

  .إمكانیة  االستغناء عن اآللیات الثقیلة  في حفر اإلنفاق  - 1

  .إمكانیة صناعة مبید حشري صدیق للبیئة  اعتبارا من الحمض   - 2

  .المنزل  یستخدم في ركب  حمضي إمكانیة صنع  م - 3

  .بواسطة األرقام صیغه رمزیه للحموض   إمكانیة تشكیل    - 4

  .المركباتالنارمن احد هذه إمكانیة إشعال  - 5

 .الحموض الفضاء من خالل  إمكانیة غزو - 6

 .عن الحمض للتعبیر  إمكانیة تصمیم  طریقه جدیدة - 7
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 .بالحموض في بدایتها )  (Hعنصر المركبات التي تحتوي علىإمكانیة تسمیة  - 8

 .كبریت الهیدروكلوریك عنصرهیدروجین وعنصر الإمكانیة تكون   - 9

 .إمكانیة  االستغناء عن المواد الموصلة بالمحالیل الحمضیة  -10

  .إمكانیة استخدام  المركبات التي  تحتوي  عنصر الهیدروجین   في  رحالت  الفضاء -11

  .ر من الحموض إمكانیة  صناعه العطو  -12

  .إمكانیة صناعة  بیت من  الحموض  -13

  .إمكانیة صناعه الورق من الحموض   -14

  .إمكانیة استخدام  الحمض لهدم المنازل  القدیمة  -15

   . إمكانیة المحافظة على النبات من خالل تفتیت الصخر الرسوبي باستخدام الحموض -16

  .والحروبإمكانیة استخدام الحموض في المعارك   -17

  )  .H(+للمركبات  التي  تحتوي في بدایتها على ) یك (إمكانیة إضافة الحرفان  -18

  .إمكانیة   إن  یتذوق اإلنسان  كل الحموض   -19

  .إمكانیة جعل  حمض الكبریت  ضروري للسفر  – 20

  .إمكانیة  تخزین الحموض في الثالجة  -21

  .من الحمض  إمكانیة عدم النوم إال بعد  شرب قلیال -22

  .إمكانیة أن یكون الحمض ضار بالمعدة  -23

  .إمكانیة استخدام  الحموض في تنظیف الشوارع  -24

  .إمكانیة استخدام  الحموض  في زراعة األشجار  – 25
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  .إمكانیة كون  الحموض مادة ال طعم لها  وال لون وال رائحة  -26

  الطبیب من الحمض إمكانیة خوف  -27

  : ةاإلجابة الصحیح

ال   -9نعــم  -8ابــداعي -7إبــداعي  -6إبــداعي  -5إبــداعي  -4ال -3إبــداعي   -2إبــداعي   -1

 -17إبـــــداعي  -16إبـــــداعي  -15ال  -14ال  -13إبـــــداعي  -12إبـــــداعي  -11إبـــــداعي  -10

ــــداعي  ــــداعي  -19إب ال      -25نعــــم  – 24نعــــم   -23إبــــداعي  -22نعــــم   -21إبــــداعي  -20إب

  إبداعي    -27ال  -26

  :المناقشة  

    ).إبداعي ، ال   ، نعم ( تتم مناقشة المجموعة الثانیة  في  مجموعة من الفقرات  تحتمل إجابة 

وبالتالي من الممكن االستغناء  ، الرسوبي تتمیز  الحموض  بقدرتها على التأثیر في الصخر   - 1

  .   فارق الوقت  بالعمل مع بحفر أنفاق التي تقوم عن اآللیات الثقیلة

الحشرات الضارة وألن اغلب الحشرات تنتج  الحموض للتخلص من  تبما أن بعض النباتا - 2

فیمكن االستفادة من هذه  النباتات  في  صناعة المبیدات الحشریة   ، قد تكون مؤذیه لإلنسان 

  . غیر المؤذیة  للبیئة

ولكن  ، ) مجموعة من العناصر (ال یمكن  صناعة المركب الحمضي  كمركب كیمیائي  - 3

  .أن  أصنع محلوًال  حمضیًا اعتبارًا من عصیر اللیمون  أو حتى من  الحلیبیمكن 
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  :)التجربة العملیة ( الفقرة الثالثة 

  .إثبات أن الحموض القویة موصلة للتیار الكهربائي :  الهدف

 ، واالرلینة    ، واألسالك  ، حمض الخل  ، حمض هیدرو كلوریك  :  األدوات والمواد 

   .والمصباح  

  :اإلجراءات 

ووضـــع األســـالك فـــي المـــادة الحمضـــیه   ، عمـــل دارة كهربائیـــة فـــي ، مشـــاركة المعلـــم الطلبـــة      

. وخــالل  التجربــة  یــتم  التنبیــه علــى خطــورة  لمــس الحمــوض بالیــد ).الهیــدروكلوریك (و) الخــل (

  ، بعد ذلك 

یــتم  تصــنیف  ، لســبورة ومــن  خاللــه ثــم یقــوم المعلــم برســم ســلم  قیــاس  الحموضــة علــى ا       

 أنــه، والســبب فــي ذلــك ضــعیف ومنهــا  ال ، للتیــار منهــا  قــوي  موصــل: الحمــوض إلــى  قســمین 

ویــتم  تحدیــد الحمــض القــوي  .المنحلــة فــي المـاء ) +H(للتیــار بســبب الكمیــة الكبیـرة لشــوارد  موصـل

تحدیـد مرحلـة االعتـدال عنـد  ومن ثم  ،  )0/6(بین على مقیاس  الحموضة  في المكان المناسب 

لتحدیــد قیمــة  كــل مــن   ،  ) (PHقیــاس كــن اســتخدام  جهــازویم) 14-7( وتجاهــل مــن  ،  ) 7(

  . حمض الخل وحمض الهیدرو كلوریك

  

    )إبــداعي ، ال ، نعــم(  ةالســتثارة اســتجابعلــى الطلبة البطاقــات المرجعیــةیقــوم المعلــم  بتوزیــع و 

  .والمناقشة فیما بعد 

  
شب  - 1 ُ   .ه الحمض بالنار ی
  الشمس مادة حمضیه - 2
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  الحمض كسول  بالمدرسة  - 3
4 - (H2O)  حمض ألنه یحتوي عنصر)H  .(   
  .یشبه تصنیف الحموض  تصنیف المصارعین  - 5
  .والضعیف  نافع ، الحمض القوي  ضار  - 6
آخر - 7   .یمكن  تصنف الحموض  تصنیفًا
 ). PH(خدام جهاز قیاس یمكن معرفة أن الحمض  قوي أو  ضعیف دون است  - 8

  كل المواد بالطبیعة قد تصبح  حمضیة  - 9
  . یمكن قیاس قوة أو ضعف الحمض عن  طریق المتر -10
  .تستخدم الحموض في إعادة تدویر المعادن  -11

  : اإلجابات الصحیحة

   نعم  -8إبداعي   -7ال  -6إبداعي  - 5ال  - 4إبداعي   - 3إبداعي   -2إبداعي    - 1

  . إبداعي -11ال  -10إبداعي  - 9

  
  :المناقشة 

  : تتم  مناقشة المجموعة الثالثة حول اآلتي 
  .قد یؤدي للضرر وكذلك النار  الحمض مفید ولكن لمسةبالید - 1
كي تأخد الطابع  ، ولكن لیس  بشكل شوارد  ،  بكمیات كبیرة (H )عنصرالشمس تحتوي  - 2

  .الحمضي
وعلى اعتبـار أن  مـن  یحصـل  علـى هـذه ) 6-0( الحمض  یقع على مقیاس الحموضه بین  -3

  أذن  یوصف الحمض بأنه  كسول.بعة یلزمه المتا)  10( العالمة من 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم  
  التحضیر لتدریس مادة  العلوم  باستخدام

  من  برنامج  كورت ) إبداعي  ، ال  ، نعم ( مهارة 
  )الحموض والقواعد:عنوان الدرس 

  )القواعد (الثاني اللقاء
  : .............الصف والشعبة ............   المدرسة       
 :  .................التاریخ...............        الیوم        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التمهید للدرس: اوًال 

  

  : ول كـــــــــــــــاألتيیقـــــــــــــــدم المعلـــــــــــــــم إعـــــــــــــــادة لتعریـــــــــــــــف المركبـــــــــــــــات كمـــــــــــــــا فـــــــــــــــي اللقـــــــــــــــاء األ    

لــذلك تــم  تصــنیفها  إلــى . وأن عــددها كبیــر جــدا ، هــي مــواد نقیــة تتكــون مــن عنصــرین أو أكثــر 

حمـــوض وقواعـــد  وأمـــالح  والیـــوم  ســـوف  یكـــون اللقـــاء  لدراســـة  القواعـــد وأهمیتهـــا واســـتخداماتها 

الحمـض و  وخصائصها كما یقـدم المعلـم مجموعـة األفكـار الرئیسـیة التـي باللقـاء األول مـن تعریـف

  .ثم  متابعة  سیر الحصة  بالطریقة  السابقة ذاتها، أهم  استخداماته وفوائده 

  )القواعد:(الفقرة الرابعة تقدیم 

  

ویسـتخدم  كثیـر منهـا فـي  ، القواعد من المركبات المهمة التي تتمیز بخصائص مشتركة  تعد     

وسـائل  ، مثـل منظـف الزجـاج، نظیـف حیث نجد أنها تسـتخدم فـي أغلـب مـواد الت ، حیاتنا الیومیة 

و تســــتخدم . كــــذلك الصــــابون واالســــمنت ومعجــــون األســــنان ، تنظیــــف أنابیــــب الصــــرف الصــــحي

وتتمیـز  القواعـد بـأن  طعمهـا . القواعد في طالء سیقان األشجار للـتخلص مـن الحشـرات الضـارة  

  .الحروق قد تسبب .ضارة على الجسم   القویة منها  كما أن ، مر وملمسها صابوني 
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  تقدم  البطاقة المرجعیة للطلبة  لإلجابة عن الفقرات بنعم  ال  إبداعي  ویتم.   

  .  من النباتات ما یحتوي على القواعد   - 1

  .یجب أن تصنع النقود من القواعد - 2

   .توجد القواعد على سطح القمر - 3

   .من القواعد  رتنشأ البحا - 4

  البناء یعتمد على القواعد  - 5

  . تخدم القواعد في الطبتس - 6

  . من القواعد تیجب صناعة الغساال - 7

  .تصنع القفازات من القواعد  - 8

  تعتبر القواعد أساس  المركبات الكیمائیة  - 9

  .  االقواعد مفیدة في التكنولوجی  -  10

  .القواعد تستخدم في  غسل الثیاب   -11

  .القواعد  تستخدم للتخلص  من الحموض  -12

  .د  مواد  شفافة دائما القواع -13

  .تستخدم القواعد في مدینة المالهي  -14

  .القواعد تسبب السرطان   15

  .یوجد في جسم اإلنسان مركبات  قاعدیة  -  16
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 اإلجابة الصحیحة :  

إبداعي  -8إبداعي   -7نعم   - 6نعم  - 5إبداعي    -4إبداعي   - 3إبداعي   - 2نعم    - 1

 -16إبداعي  15إبداعي  -14ال  - 13نعم   -12إبداعي   -11إبداعي   – 10إبداعي  - 9

  إبداعي 

  :تتم مناقشة مجموعة  الرابعة كاآلتي :     المناقشة 

اعدیة   مثل البرتقال الذي تحتوي هنالك  الكثیر من النباتات التي  تحتوي  على المواد الق - 1

  .قشوره مواد قاعدیة 

ذا  صنعت   - 2 من  مواد  قاعدیة  یمكن تداولها  بسهوله   كما النقود  تصنع من المعادن  وإ

  .الخ...... أن قیمتها تقل  في حال فقدت  كذلك تبقى نظیفة  وال تحتاج إلى تلمیع  

إذن  البد  ، بما أن هناك  أنواع من الصخور الناریة التي  تحتوي في تركیبها مواد قاعدیة - 3

وخصوصًا إذا أیدنا فكرة أن القمر من أن  یكون على  سطح القمر صخور  تحتوي قواعد  

  .تشكل  مثل األرض بعد االنفجار العظیم 

  :الفقرة الخامسة  تقدیم 

باستخدام رمـوز العناصـر التـي تتكـون  كما في الحموض ــ --لعلماء إلى التعبیر عن القاعدة لجأ ا

  فمــــــــــــــــــــثال . وســــــــــــــــــــمو الصــــــــــــــــــــیغة الناتجــــــــــــــــــــة بالصــــــــــــــــــــیغة الرمزیــــــــــــــــــــة للقاعــــــــــــــــــــدة  ، منهــــــــــــــــــــا 

  Na)(حیــث  یتكـــون مـــن عنصــر الصـــودیوم)   (NaOHدروكســـید الصــودیوم یرمــز لمركـــب هی

حیــث تشــترك بعــض القواعــد بوجــود عنصــري الهیــدروجین واالكســجین )   (OHوزمــرة هیدروكســید 

وهیدروكسـید   ، وهیدروكسـید األمونیـوم  ، ومـن األمثلـة أیضـا هیدروكسـید البوتاسـیوم .في تركیبهـا 

وتقــاس أیضـا علــى مقیـاس الــرقم   ، نف إلــى قواعـد قویــة وضـعیفةكمـا أن القواعــد تصـ. المغنیسـیوم 
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باالتجـاه نحـو   وتضـعف  ) 7(  مـن تكـون قویـه عنـدما تكـون  قریبـه   حیـث)    PH(الهیـدروجیني 

بأنهــا موصـــل جیـــد للتیـــار وتتمیـــز محالیــل القواعـــد القویـــة  (PH))   علــى ســـلم  قیـــاس) 14( 

  في الماء  -OH)شوارد (حیث تعطي ایونات .  الكهربائي

  

إبـــداعي   ، ال ، وتقــدم البطاقـــة  التـــي تحتــوي علـــى مجموعـــه الفقـــرا ت وتتطلــب اســـتجابة نعـــم

  :كاآلتي 

  .یمكن أن  أعبر عن  الصیغة الرمزیة للحموض باألحرف العربیة  - 1

  .اإلنسان  یتنفس القاعدة  - 2

  .تستخدم القاعدة كوقود للسیارات  - 3

  .اعد یمكن أن اصنع العطور من القو  - 4

  . القواعد مقاومة للماء - 5

  .دیمكن بناء السدود من القواع - 6

  .القاعدة تساهم في  الحفاظ على البیئة ومنع التدخین  - 7

  .یمكن أن اصنع  حمض من القاعدة  - 8

  .القواعد تفید كمصدر طاقه  جدید  - 9

  .یمكن أن أصنع القواعد من النفایات  – 10

  . قةالقواعد شكل من أشكال الطا -11

  .  تسبب  القواعد حدوث البرق والصواعق  -12

  .القواعد أكثر أهمیة من الحموض  -13
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  .الحمض یكره القاعدة ولكن یمكن أن  یجتمعا – 14

  .القاعدة تتمیز  بذكاء عال   -15

  .یمكن أن اصنع شعلة من النار باستخدام القاعدة  -16

  : اإلجابة الصحیحة

 -10إبداعي   - 9ال  - 8نعم  - 6إبداعي   -5بداعي  إ - 4إبداعي   - 3ال  - 2نعم  - 1

  . ال - 16إبداعي    – 15نعم   - 14إبداعي   -13ال    - 12إبداعي   -11إبداعي  

   : المناقشة

  :تتم  مناقشة المجموعة الخامسة كاآلتي 

ذا  حدث   -1  من الممكن  أن  نعبر  عن الحموض  بالحرف األول من الحروف العربیة  وإ

  .التسمیات  نستخدم  الحرف الثاني وهكذا تشابه  ب

وعلى الرغم من وجود األوكسجین  بالصیغة الرمزیة  ، O2) (اإلنسان  یتنفس  األوكسجین  - 2

  . مكونًا زمرة هیدروكسید)  (Hإال انه یكون مرتبطًا  مع ، للقاعدة

یجة التجارب قد  یحدث نت  ، على اعتبار أنها مركب كیمیائي وموصل  للتیار الكهربائي  - 3

  .العلمیة أن  تصبح القواعد أو المواد المستخدمة فیها  القواعد وقودًا للسیارات 
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    التقویم:  المرحلة الثالثة 

  أداة التقویم  األولى 

یقدم  المعلم  لطالبه  ورقة عمل  تتضمن  مجموعة   من  األسئلة   ویطلب  حلها  في   البیت 

  :لسبورة  في الحصة  القادمة  وتتضمن اآلتيكما ویتم  حلها على ا ، 

    .ستخدام  جزء من  مجموعه الفقرات  المطروحة  والتي لم تناقش كورقه  عمل ی كما انه 

  : اآلتیة قدم  حكما  على  صحة  أو  خطأ  العبارات  :    السؤال األول

  .طعم  لها وال  لون  وال  رائحة القاعدة مادة ال - 1

  .للحیاة ضروریة  القاعدة مادة  - 2

  تسمى  الصیغة  الرمزیة ، القاعدة مجموعه العناصرالتي یعبربهاعن صیغة   - 3

  .للقاعدة 

األكسجین  فقط   فیها    ( O )القاعدة ذات ملمس  صابوني یشترك  بعضها بوجود عنصر  - 4

.  

  .تستخدم  القاعدة  في مختبر الحاسوب  - 5

  .الحموض  هي  مركبات   نقیة   - 6

  .بعد  تناول  السكریات  یجب  تنظیف األسنان   - 7

  .الحموض مواد   ضارة   -8

  .في الصیغة الرمزیة  لها)  OH(  تتمیز  الحموض  بوجود  زمره    -9

  .ینصح  بشرب  محلول حمض الهیدروكلوریك  ألنه  مفید  في عملیه الهضم   -10

  .الحموض  غیر موصله  للتیار  الكهربائي  -11
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  )+H(لحموضة الزائدة  على مقیاس الحموضة  زیادة  شوارد  سبب ا  -12

  ).0/4 (رقما  یتراوح  بین  الذي  یعطي  على مقیاس الحموضةالحمض القوي هو  -13

  أداة التقویم  الثانیة
متابعة  إنجازات  الطالب التعلیمیة  التحصیلیة  والتفاعالت  مع  )  :  السجل القصصي  ( 

  . الزمالء 
    م  الثالثةأداة التقوی

  .تزوید  الملف  بورقه  العمل  التي  قام  الطالب  بحلها)  :  ملف أعمال الطالب ( 
   أداة  التقویم  الرابعة

حیث  یشیر  المعلم  إلى المهارات  التي  اتقنها في التجارب  الطالب  )  : قوائم  الشطب  (  
  .معینة بإشارة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  لتحضیر لتدریس مادة العلوم باستخدام  مهارةا

  )إبداعي  ، ال  ، نعم (
  عنوان الدرس الكواشف واالمالح

  ) واالمالح  الكواشف( اللقاء األول 
  :...........الصف والشعبة :................  المدرسة      
  :.................التاریخ :....................    الیوم      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األهداف  التعلیمیة:  أوالً  

  . یتعرف  على  بعض  الكواشف  الطبیعیة - 1

  .یحضر  بعض  أنواع  الكواشف - 2

  .یعرف  الكاشف  الطبیعي   - 3

  .یعرف الكاشف الصناعي  - 4

  .یستخدم الكواشف الطبیعیة لتحدید الحمض والقاعدة  - 5

  .لتحدید الحمض والقاعدة  یستخدم الكواشف الصناعیة  - 6

  .یشرح كیفیة استخدام الكاشف في تمیز الحمض والقاعدة  - 7

  .یذكر أمثلة على التغیر الكیمیائي   - 8

  .یعرف األمالح    - 9

  . یبین  كیف  یتكون  الملح   -10

  .یذكر  أهمیة  األمالح   في الحیاة الیومیة   -11

  ائي یفسر سبب موصلیة الملح للتیار الكهرب -12
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    الوسائل  التعلیمیة: ثانیا  

    :سیتم  استخدام  مجموعه  من  الوسائل  التعلیمیة   في  هذا  الدرس   وتتمثل   باالتي   

  . السبورة - 1

   .)ماء  دافئ  یتم  تحضیره  مسبقا   شمس ورق  عباد  ال(أدوات  المختبر   ومنها   - 2

  .)  بتالت الورد الجوري   ، ملفوف  احمر (  بعض  النباتات   من  البیئة  المحیطة  - 3

  .أوراق  عمل  تحتوي على أسئلة مقررة للمراجعة  - 4

  ال ، نعم ( وتحتوي مجموعة من الفقرات التي  تتطلب اإلجابة ب: البطاقات المرجعیة  - 5

  ).إبداعي،   

  .الداتا شو وتستخدم لعرض فقرات الدرس  - 6

  خطوات التدریس :  ثالثا  

  : اإلعداد ویتمثل بالخطوات التالیة:   ة األولىالمرحل

ورق  عباد  الشمس    ماء  دافئ  یتم  (    :تجهیز كامل األدوات والمواد المستخدمة وهي   - 1

  ) تحضیره  مسبقا  

  .)  بتالت الورد الجوري ملفوف احمر (  المحیطة بعض  النباتات  من  البیئة - 2  

  . سئلة مقررة للمراجعةأ أوراق  العمل و تحتوي على - 3

تعد حسب ) شكل تدریب ( التي تحتوي على مجموعة من األسئلة على:البطاقات المرجعیة  - 4

  ) .  إبداعي، ال   ، نعم(متطلبات الدرس وتتطلب هذه األسئلة اإلجابة  ب 

  .  أشخاص)6-5(توزیع  الطلبة في مجموعات تتكون كل مجموعة ما بین  - 5
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  .لقاء تحدید الهدف من ال - 6

حیث یقوم بتقدیم  الفقرات ، توضیح الطریقة التي  یتم فیها تقدیم  الدرس من  جانب المعلم  - 7

ومن ثم   طرح مجموعة من الفقرات  بشكل  سریع  من أجل الوصول  ، الرئیسیة في الدرس 

  : مع توضیح داللة كل منها كاآلتي ) إبداعي  ، ال  ، نعم (إلى استجابات 

  .تخدم عندما نحكم على شيء بأنه صحیح فعًال تس:  نعمكلمة 

  .تستخدم عندما نحكم على شيء بأنه خاطئ تمامًا :  الوأداة النفي 

  قة إبداعیة جدیدة أو غیر مألوفة تستخدم عندما ننظر إلى األشیاء بطری) : PO(وكلمة إبداعي 

  ) :التنفیذ(العرض والمناقشة  مرحلة:  المرحلة الثانیة 

لمرحلة عرض قسم من الدرس أو تنفیذ تجربة ومن ثم تقدیم البطاقات المرجعیة یتم  في هذه ا

  لمدة 

 ، ال ، نعم ( حیث یقرا المعلم بصوت مرتفع الفقرات وبسرعة الستثارة استجابات، دقائق  ) 5(

  كاألتي    ومن ثم یتم مناقشة كل مجموعة بعدد من الفقرات من البطاقة المرجعیة) إبداعي 

  

  الكواشف : رة األولىالفقتقدیم 

ولما كنا ، وتشترك القواعد  بخصائص أخرى  ، تشترك الحموض ببعض الخصائص الفیزیائیة 

، ال نستطیع اختبار الحموض والقواعد بالتذوق لذا كان البد من التمیز بینهما  بطرق أخرى 

ون الناتج لعلماء مواد نستطیع بواسطتها تمییز الحمض عن القاعدة من خالل اللحیث اكتشف ا

 ، والشاي  ، المواد ما هو طبیعي المنشأ مثل عصیر العنب األحمر  فكان من هذه ، عنهما 

وأوراق الملفوف األحمر وكان  منها  ما یصنعه اإلنسان مثل أوراق عباد  ، وأوراق الورد الجوري 
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شمس  اللون فمثال تعطي ورقة عباد ال، وكاشف المیثیل البرتقالي ، الفینو لفثالین  ، الشمس 

أنه مادة یختلف لونها ب  :ویعرف الكاشف ، األحمر في الحمض  واللون األزرق في القاعدة 

  .ونها في القاعدة في الحمض عن ل

  : یتم توزیع البطاقات المرجعیة على الطلبة الستثارة استجابات  نعم ال إبداعي كاآلتيو    

  .النباتات الضارة وسیلة لكشف الحموض  - 1

  .ع   أن  اكتشف الطالب الذي  لم  ینظف  أسنانه بعد  الفطوراستطی - 2

  .یستخدم  الطبیب  الشاي   عند  فحص   الدم     - 3

  .عند وضع  ورق الورد  في الشاي الساخن  یعطي لون  اسود - 4

  .الرجل اآللي  هو  فقط  من  یتذوق  الحمض والقاعدة    - 5

  .ناغلب الحموض  والقواعد  لها نفس   اللو  - 6

  .یكشف  عن القاعدة   بواسطة  قاعدة   - 7

  .یكشف  عن الحمض بواسطة  حمض    - 8

  .تستخدم الكواشف للتمیز بین الشحنات الموجبة والسالبة  - 9

  .الكواشف قد تكون قد تحول المواد الحمضیة إلى قاعدیة والعكس  -10

  .الجسم السلیم  في الكاشف الصحیح   -11

  .شكلي  هنالك  كاشف  حجمي و  -12

  .ورقه عباد الشمس  تعطي  بالحمض لون  احمر  وبالقاعدة ازرق   -13

  .یمكن استخراج كاشف  من  الحیوان  أو اإلنسان   -14

  .النظر  كاشف   -15
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   :اإلجابة الصحیحة 

إبداعي   -8إبداعي   -7ال   -6إبداعي   -5ال   - 4ال    - 3إبداعي    -2إبداعي     - 1

  .إبداعي   - 15إبداعي   -14نعم   -13إبداعي     - 12إبداعي   -11نعم    - 10ال   - 9

   :یتم  مناقشة المجموعة  األولى والثانیة    :المناقشة  

  )الهیدروكلوریك (قد تتأثر بعض  النباتات  ببعض الحموض  مثل  حمض  كلور الماء  - 1

التخلص  من النباتات ید  بلذلك   یمكن أن  نمیز  بین الحمض  والقاعدة  على المدى البع

  .الضارة

عند تناول الفطور تقوم البكتیریا  بتحلیل السكریات  بالفم  إضافة إلى اإلنزیمات  وتحول    - 2

البكتیریا  السكریات  إلى حموض  وباستخدام ورقه  عباد الشمس  استطیع تمیز  من  ینظف  

  .صباحا    أسنانه

بالمختبر  لذلك  یستخدم  الكاشف    ویصعب التعامل معه الشاي  كاشف  طبیعي  - 3

الصناعي  للكشف  عن  الحموضة  بالدم   لكن في  ظروف معینة  قد  یصبح من 

  .الممكن استخدام الشاي  ككاشف  إذا  تم التعدیل  في  بعض مكوناتھ  

  
    األمالح: تقدیم الفقرة الثانیة  

  

  . وحدوث تغیر كیمیائي علیهما  ، الملح مادة صلبة تنتج عند مزج الحمض والقاعدة معًا 

عند مزج حمض الهیدروكلوریك  مع  هیدروكسید الصودیوم ، ) NaCL (فمثال ینتج  ملح الطعام 

(NaOH) ،  ماء حیث یزال  ، نتیجة لتغیر  كیمائي   وینتج  عن هذا  التغیر أضافه للملح

ستوى  الذرات  ولیس  التغیر  الكیمیائي  هو تغیر  یحدث على مو .الماء بعملیة  التبخیر  

  . كالتغیر الطبیعي أو الفیزیائي  یحدث نتیجة  التغیر بالحالة أو الشكل أو الحجم  
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  : واالستخدامات  ومنها ألنواعولألمالح  العدید من ا

  . ویتمیز بوجود  عنصر الكالسیوم ، ملح الجبس  ویستخدم  في تجبیر العظام   - 1

  .ة الملح االنجلیزي وهو ملین للمعد - 2

  . صودا الغسیل ویستخدم إلزالة البقع الدهنیة  وصناعة الصابون - 3

ویصنع الصابون من خلط حمض  الزیت أو الدهون بقاعدة هیدروكسید : الصابون   - 4

فیتكون مزیج یوضع في  قوالب ویترك لیبرد فیتجمد الناتج  ، ثم یسخن المخلوط  ، الصودیوم 

تي  تنتشر في األردن بشكل واسع  أمالح  البوتاس  ومن األمالح ال. على شكل قطع صابون

حیث  توجد  بكمیات كبیرة في میاه البحر المیت  والتربة المحیطة به وهي مفیدة في عالج 

  .اإلمراض الجلدیة 

یتم  توزیع البطاقات المرجعیة على الطلبة حیث تحتوي البطاقات  على  مجموعة من      

  :كاآلتي  )إبداعي  ، ال ، نعم( التي  تتطلب  استجابات تالفقرا

  .یمكن أن  نعیش  دون  األمالح   - 1

  .یجب على المطاعم االهتمام بمكونات تحضیر األطباق كي  یبقى المذاق  معتدل  - 2

  .سمنیة یفسر وجود البحر المیت  من  األمطار الحمضیة  والصخور األ - 3

  .یمكن  وضع الصابون على الطعام  لتحسین المذاق   - 4

  .  الملح عبارة عن حمض وقاعدة لذلك  یفضل  عدم  استخدامه في الطعام  - 5

  .  یمكن استخدام  كمیات الملح الهائلة في بناء المنازل  - 6

  .للحصول على القواعد والحموض   نحلل الملح إلى أصله   - 7

 . Na Clمن أهم األمالح المستخدمة في الحیاة الیومیة  - 8
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  .اعة الثلج استخدم الملح  لصن  - 9

  .الماء هو باألصل حمض وقاعدة  -10

  .الماء ینتج مع الملح  -11

  : اإلجابة الصحیحة

 - 8  إبداعي  -7إبداعي   - 6إبداعي   -5إبداعي    - 4إبداعي    -3إبداعي   - 2ال    - 1

  .نعم  -11   إبداعي – 10ال   - 9نعم  

   :المناقشة  

  

  :تتم  مناقشة  المجموعة  كاآلتي 

  یمكن أن  تتم الحیاة  دون  الملح  على اعتبار  أن الملح  جزء مهم   من مكونات  ال  - 1

البیئة  حیث تعتمد  اغلب الكائنات  الحیة   على الملح  مثل  النبات  والحیوان  وكذلك اإلنسان  

من وبما  أن   الحیاة  في بیئة معینة  تكون  بشكل  سلسلة غذائیة  بالنتیجة نجد أن  ال حیاة  

  .دون  األمالح  

بما  أن  المطاعم  تهتم  بصناعة المواد الغذائیة   فعند عملیة  تحضیر الطعام   یجب   - 2

االهتمام  بماهیة  أو طبیعة   المادة المضافة   فقد تكون جمیع   المواد  حمضیه فیكون المذاق  

تشكل األمالح   أو  قد تتكون من  حموض وقواعد  وعند عملیة الطهي   قد ت، حامضا   

  .بشكل غیر متعمد  ومع أضافه الملح من  قبل  الطاهي   یكون المذاق مالح  

  بما  أن األمالح  تنتج  من  اجتماع   الحمض والقاعدة مع تغیرات  كیمیائیة    - 3

  وبما  انه  یوجد في منطقه  البحر المیت  الصخور االسمنتیه  على اعتبار أنها  قاعدیة  
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 خلو تلك المناطق من  اإلمطار الحمضیة  لذلك  قد یفسر انه تشكل  الملح  بدایةً وكذلك  ال ت

  .ن المنطقة  منخفضة أو اثر بركان ماوتشكل معه الماء  نتیجة الرتفاع  بدرجات الحرارة  ال
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   التقویم: المرحلة الثالثة 
   :أداة التقویم  األولى  

كما ویتم   ، ویطلب حلها  بالبیت   ، األسئلة تقدیم  ورقة  عمل  تحتوي   على  مجموعة من   

  : وتتضمن اآلتي.  حلها  على  السبورة  في  الحصة  القادمة  

  عرف الكاشف الطبیعي  ؟  - 1

  عرف الكاشف الصناعي  ؟ - 2

  اذكر  أمثلة  على  كواشف  طبیعیة  وكواشف  صناعیة   ؟  - 3

أسماء  لبعض  الكواشف الصناعیة  عن  ابحث ، بالعودة إلى  الشبكة  العنكبوتیة   - 4

  والطبیعیة  ؟

  والقاعدي ؟ ولماذا ؟، الحمضي  ، هل تعد ورقه عباد الشمس كاشفا للمحلولین  - 5

   .ما  هو  لون ورقه  عباد  الشمس  بالحمض  والقاعدة   - 6

  :باالستعانة  بالشاي  ك مادة كاشفة عن الحمض والقاعدة  أكمل الجدول التالي    - 7

محلول منظف   مسحوق الغسیل  الكلور  الخل
  الزجاج

  المادة

  لونھ  بالشاي    

حمض /الحكم      
  قاعدة/
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  : أداة  التقویم   الثانیة

متابعة انجازات الطالب التعلیمیة التحصیلیة  والتفاعالت في )  :    السجل القصصي(    

  .المجموعات  مع الزمالء خالل النشاط العملي

  : ثالثةأداة التقویم  ال

  .تزوید ملف  الطالب بورقة العمل التي قام  بحلها  ) :   ملف أعمال الطالب(  

  :أداة التقویم  الرابعة

  .تي  أتقنها  الطالب بإشارة معینةحیث  یشیر المعلم  إلى  المهارات ال) :    قوائم  الشطب(  

 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



146 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ) 4(الملحق 

  ة التفكیرالخطة  التدریسیة  وفق  مهار 
  جالحجر المتدحر 
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  الرحیم الرحمن اهللا  بسم

  باستخدام العلوم مادة لتدریس التحضیر
  كورت برنامج من)  المتدحرج الحجر( مهارة

  )والقواعد الحموض( الدرس عنوان
 )الحموض(االول اللقاء

  ............. الصف.............               المدرسة
  ............. التاریخ...               ............. الیوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التعلیمیة األهداف:  أوال

  : أن على قادر الطالب سیكون،  المطلوبة باألنشطة والقیام اللقاء هذا من االنتهاء بعد

  .یعرف مفهوم الحمض  -1 

  .یعرف مفهوم القاعدة  - 2

  .یة للقاعدة یعرف الصیغة الرمز  - 3

  . یعرف الصیغة الرمزیة للحمض  - 4

  .یعطي أمثلة على بعض القواعد  - 5

  .یعطي أمثلة على بعض الحموض  - 6

  .بعض استخدامات الحموض یذكر   - 7

  . یذكر بعض استخدامات القواعد   - 8

  .لحمض على توصیل الكهرباء یفسر قدرة ا  - 9

  .یعلل سبب توصیل القاعدة للكهرباء   -10

  .مض القوي موصل للكهرباء یبرهن بالتجربة أن الح -11
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  .الجیري من خالل التجربة  یستنتج أثر الحمض على الحجر   -12

  .یغ الرمزیة لبعض  الحموض یعطي الطالب أمثلة على  الص -13

  .یعطي  الطالب أمثلة على صیغ الرمزیة لبعض القواعد   -14

  .للحموض یستنتج الطالب بعض الخصائص المشتركة  -15

  .لخصائص المشتركة للقواعد یستنتج الطالب بعض ا -16

  .یثبت بالتجربة اثر الحمض على الصخر الجیري   -17

  .طبق التعلیمات واإلرشادات الخاصة بالتعامل مع الحموض والقواعد داخل المختبر بی -18

  : التعلیمیة الوسائل:  ثانیا 

  السبورة -1

 مــن یســتطیع عرضــها  تــم التــي الفقــرة یخــص تــدریب علــى لتشــم حیــث: المرجعیــة البطاقــات -2

  . جدیدة أفكار الى للوصول متدحرج كحجر واستخدامها منها فكرة اختیار الطالب خاللها

  . اللقاء من االنتهاء عند للمراجعة مقررة أسئلة: اآلتي تتناول عمل أوراق -3

  : وتشمل المختبر وأدوات مواد -4

  . الدرس فقرات عرض خالله من میت)  شو داتا( عرض جهاز -5

  : التدریس خطوات

  : اآلتیة بالخطوات ویتمثل اإلعداد:   األولى المرحلة

  : وهي الالزمة والمواد األدوات كامل تجهیز -1

  أشخاص) 6-5( بین ما مجموعة كل تتكون مجموعات في الطلبة توزیع -2 
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 الفقــرات بتقــدیم یقــوم حیــث ،  المعلــم جانــب مــن الــدرس تقــدیم فیهــا یــتم التــي الطریقــة توضــیح  -3

 وجمـــع جدیـــدة فكـــرة طـــرح أي)  المتـــدحرج الحجـــر( علــى مثـــال یطـــرح ومـــن،  الـــدرس فـــي الرئیســیة

 .  جدیدة أفكار إلى للوصول الفكرة هذه خالل من  واالنتقال الفكرة هذه حول الطلبة استجابات

  

 ذلـك بعـد  تقریبـا دقـائق) 5(  لمـدة للطلبـة المرجعیة البطاقات بتقدیم  المعلم یقوم ثم ومن           

ـــم  ینـــاقش   المجموعـــة اختیـــار إمكانیـــة مـــع( بهـــا الخـــاص) المتـــدحرج بـــالحجر( مجموعـــة كـــل المعل

 التركیــز  المناقشــة عنـد المعلــم علـى یجــب حیــث، )  المرجعیـة للبطاقــه العـودة دون متــدحرج لحجـر

 لـیس كـذلك ، التفكیـر ممارسـة الهـدف نال حـدوثها أمكانیـة أو المعلومـة صـحة ولـیس األفكـار على

   .استخدامها  تم التي)  الفكرة( المتدحرج بالحجر الجدیدة الفكرة ارتباط درجة مهم

 تحویــل خـالل مــن جدیـدة أفكـار تظهــر أن یمكـن حیــث ،  المتدحرجـة الحجـارة عمــل لكیفیـة إیضـاح

 الجدیـدة األفكـار هـذه تكـون أن ویمكـن.  مـا فكـرة حـول والمناقشـة التفكیر خالل من قلبه أو التفكیر

 تحویـل أو ،  ألسـفل أعلـى مـن بقلبـه مـا شـيء تحویـل یمكـن أو،  مقصـودة خیالیـة جمـل عن عبارة

  . لإلمام الخلف أو للخارج الداخل

 )التنفیذ( والمناقشة العرض مرحلة:  الثانیة المرحلة

 ثـم ومـن المتـدحرج رالحجـ علـى مثـال  وتقـدیم ،  تجربـة تنفیـذ أو الـدرس مـن جـزء عـرض یتم حیث

 هــذه وتــتم عرضــها تــم التــي بــالفقرة الخاصــة التــدریبات علــى تحتــوي التــي المرجعیــة البطاقــات تقــدیم

 : كاآلتي المرحلة
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  : الدرس من األولى الفقرة تقدیم

فقـــد  ، وألن عـــدد المركبـــات  كبیـــر جـــدًا  ، المركـــب هـــو مـــادة نقیـــة تتكـــون مـــن عنصـــرین أو أكثـــر 

مثـل الحمـوض  ، مجموعـات عـدة حسـب  الخصـائص الممیـزة  لكـل مجموعـة   أمكن تصنیفها إلى

  .والقواعد واألمالح 

  الحموض      
  

وثمــار العنــب غیــر الناضــجة  ، مثــل اللیمـون  ، توجـد الحمــوض فــي كثیــر مـن المــواد الغذائیــة     

كثیــرة كمــا أن للحمــوض اســتخدامات .تمیــز هــذه المــواد بــالطعم الحــامض وت ، وغیرهــا) الحصــرم (

حیث نالحـظ مـثًال انـه  یسـتخدم صـناعة الملبسـات والعصـیر واألسـمدة والمـواد  ، في حیاتنا الیومیة

البالسـتیكیة فضــًال عــن وجــوده فــي بطاریــة الســیارة  ویلعــب حمــض الهیــدرو كلوریــك دورًا مهمــًا فــي 

غیـر  و للحمـوض خصـائص  أخـرى.عملیة هضم الطعام وقتل البكتیریا الضارة في جسـم اإلنسـان 

وز عـن الحمـض باسـتخدام رمـ لجأ العلمـاء إلـى التعبیـرلذا  ، غیرها تمیز  هذه المركبات عن. الطعم

، فمـــثًال . الصــیغة الناتجـــة بالصـــیغة الرمزیــة للحمـــض  وســـمیت  ، العناصــر التـــي  تتكــون  منهـــا 

والنتـروجین ) H(وهـو یتكـون مـن عناصـر  الهیـدروجین  ،  HNO3حمض النتریك صیغته الرمزیة 

)N ( واألكسـجین)O. ( كـذلك حمـض الكبریتیـكH2SO4   و الكربونیـكH2CO3    . وتشـترك هـذه

فهـي  تـؤثر بالصـخر الرســوبي  ، وتـرتبط كثیـر مـن صــفاتها بوجـوده)   H(الحمـوض بعنصـر وهـو 

حداث فجـوات فیـه علـى مرالـزمن   ، مثل الحجر الجیري  إضـافة إلـى  ذلـك   ، حیث تسبب تآكله وإ

ات قــادرة علـى إفــراز بعــض الحمـوض كوســیلة دفـاع ضــد الحشـرات الضــارة مثــل هنـاك بعــض النباتـ

ویســـمى هـــذا  الحمــــض  ، كمـــا أن النمـــل یفـــرز مـــادة حمضـــیة لمهاجمـــة فرائســـه ، نبـــات القـــریص

  .حمض النملیك
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  من خالل تدریب یطرحه   مثال على الحجر المتدحرج

  :تدریب یطرحه المعلم 

ـــــــــــــات اســـــــــــــ ـــــــب منـــــــــــــك إعـــــــــــــادة تصـــــــــــــنیف المركب ـــــــــــــي إذا طلــــــ   :تخدم الحجـــــــــــــر المتـــــــــــــدحرج اآلت

  .الحاسوب مفید في اكتشاف كل جدید  

مــن خــالل الحاســوب نســـتخدم االنترنــت فــي الحصــول علـــى خصــائص جدیــدة مثــل صـــالحیة  -1

  .المركبات وتصنیفها وفق ذلك 

ممكن من خالل الحاسوب استخدام اتصـال الفیـدیو و االتصـال بعـالم متخصـص بهـذا المجـال  -2

 . احاتلي اقتر  لیقدم 

ممكـــن أن اجمـــع معلومـــات عـــن الخشـــب ومـــن خـــالل  خصـــائص الخشـــب أصـــنف المركبـــات  -3

 .تأثیرها على  الخشب  بحسب 

 .الحاسوب  یوصل بالكهرباء ویمكن تصنیف المركبات حسب قدرتها على توصیل الكهرباء  -4

مـن المعلـم  یتم  تقدیم البطاقات المرجعیة للطلـب والتـي  تحتـوي تـدریب  یخـتص بـالجزء المقـدم

  :كاآلتي 

  :مجموعة التدریبات التي سوف  تطرح في البطاقات المرجعیة 

  .للـــــــــــــــتخلص مـــــــــــــــن الطعـــــــــــــــم الحـــــــــــــــامض فـــــــــــــــي بعـــــــــــــــض العصـــــــــــــــائر  مـــــــــــــــاذا تقتـــــــــــــــرح  -1

  .  في  فصل الشتاء یزداد منسوب الماء في السدود : استخدم الحجر المتدحرج األتي  

ـــــــكلة نفـــــــــــــــــاذ الوقـــــــــــــــــود االحفـــــــــــــــــوري مـــــــــــــــــا -2    .ذا تقتـــــــــــــــــرح للمســـــــــــــــــاهمة فـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــل مشــــــــــ

  .بطاریة السیارة یدخل في تركیبها الحموض :  استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 
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اســـتخدم الحجـــر . الكریهـــة بـــالقرب مـــن مكـــب النفایـــات    مـــاذا تقتـــرح للـــتخلص مـــن الـــروائح - 3

  .الحموض لها دور في الدفاع عن جسم االنسان  :  المتدحرج اآلتي 

  اســـــتخدم الحجـــــر    صـــــناعة الملبســـــات وزیــــادة أنتاجهـــــا كیفیــــة تطـــــویر المصـــــانع الخاصــــة ب - 4

  .تعتمد المصانع في زیادة اإلنتاج على جودة المواد المدخلة : المتدحرج اآلتي 

ــــــــي حفــــــــظ رمــــــــوز المركبــــــــات  -5 ــــــف الرابــــــــع مــــــــن صــــــــعوبة ف   .یعــــــــاني بعــــــــض الطلبــــــــة بالصــ

ا اعتـــز بلغتـــي ینتشـــر علـــى األرض تقریبـــا ســـبعة اآلف لغـــة وأنـــ: اســـتخدم الحجـــر المتحـــرج اآلتـــي 

  العربیة 

   الضـــــــــــارة الحشـــــــــــرات علـــــــــــى القضـــــــــــاء فـــــــــــي الحمـــــــــــوض مـــــــــــن نســـــــــــتفید أن تقتـــــــــــرح كیـــــــــــف -6

 الحشــرات مــن للــتخلص الحمــوض بعــض النباتــات بعــض تنــتج:  األتــي المتــدحرج الحجــر اســتخدم

  . الضارة

  
  : المناقشة

 المعلـم یبـدأ  مثـ مجموعـة لكـل المرجعیـة البطاقة خلف األفكار هذه تسجل األفكار طرح یتم أن بعد

 مــن للطلبــة الفرصــة یتــیح حیــث بالمثــال أوضــحنا كمــا بهــا الخــاص بالتــدریب مجموعــة كــل بمناقشــة

 حجــــر  هــــي جدیــــدة فكــــرة كــــل أن اعتبــــار علــــى،   الســــریعة األفكــــار بطــــرح األخــــرى المجموعــــات

   متدحرج
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  : التجربة العملیة   :لفقرة الثانیة ا

  .للتیار الكهربائي  اثبات ان الحموض القویة موصلة: الهدف

ــــــك   : المــــــواد واالدوات ــــــدرو كلوری ــــــة    ، واألســــــالك  ، حمــــــض الخــــــل  ، حمــــــض هی  ، واالرلین

) الخــل (ووضــع األســالك فــي المــادة الحمضــیه   ، مــن خــالل عمــل دارة كهربائیــة  ، والمصــباح  

  .بعد ذلك وخالل  التجربة  یتم  التنبیه  على خطورة  لمس الحموض بالید). الهیدروكلوریك (و

  
  : الطریقة واالجراءات 

  
ووضــع األســالك فــي المــادة الحمضــیه   ، عمــل دارة كهربائیــة فــي ، مشــاركة المعلــم الطلبــة        

. وخــالل  التجربــة  یــتم  التنبیــه علــى خطــورة  لمــس الحمــوض بالیــد ).الهیــدروكلوریك (و) الخــل (

  ، بعد ذلك 

یــتم  تصــنیف  ، حموضــة علــى الســبورة ومــن  خاللــه ثــم یقــوم المعلــم برســم ســلم  قیــاس  ال       

 أنــه، والســبب فــي ذلــك ضــعیف ومنهــا  ال ، للتیــار منهــا  قــوي  موصــل: الحمــوض إلــى  قســمین 

ویــتم  تحدیــد الحمــض القــوي  .المنحلــة فــي المـاء ) +H(للتیــار بســبب الكمیــة الكبیـرة لشــوارد  موصـل

ومن ثم  تحدیـد مرحلـة االعتـدال عنـد  ،  )0/6(بین على مقیاس  الحموضة  في المكان المناسب 

لتحدیــد قیمــة  كــل مــن   ،  ) (PHقیــاس كــن اســتخدام  جهــازویم) 14-7( وتجاهــل مــن  ،  ) 7(

  . حمض الخل وحمض الهیدرو كلوریك

بعد تقدیم الفقرة  یتم  تقدیم البطاقات المرجعیة للطلبة والتي  تحتوى على مجموعة من       

كل  تدریب  لمجموعة  وتشترك المجموعة في إیجاد األفكار من خالل التدریبات  حیث  یقدم  

  :الحجر المتدحرج الخاص بالتدریب  كاآلتي 
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  ) 1(تدریب 

  .اوجد بدیل لألسالك المستخدمة في الدارة الكهربائیة 

  .تسیر السوائل داخل الخرطوم بشكل انسیابي     : استخدم الحجر المتدحرج اآلتي   

  ) 2(تدریب  

  .بدیل لعمل سلم قیاس  الحموض   اوجد

  .المهندس  ال یمارس مهنته دون القرطاسیة : استخدم الحجر المتدحرج اآلتي  

  ) 3(تدریب 

 .اوجد حًال یمكن من خالله استخدام الحموض بالید 

خاصـــة عنـــد فحـــص بقایـــا  هنـــاك علمـــاء یســـتخدمون أجهـــزة: اســـتخدم الحجـــر المتـــدحرج  اآلتـــي  

  .البراكین

   )4(تدریب 

ــــــــــــــائي دون لمســــــــــــــها  ــــــــــــــار الكهرب ـــــــوض الموصــــــــــــــلة للتی ــــــــــــــف یمكــــــــــــــن أن نســــــــــــــتخدم الحمـــــــ   .كی

  .تغطى األسالك الكهربائیة بمادة عازله  للكهرباء : استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 

  ) 5(تدریب 

اســـتخدم .كیـــف یمكـــن أن نجعـــل مـــن الحمـــوض الضـــعیفة غیـــر الموصـــلة للكهربـــاء حموضـــًا قویـــه 
  .المنحلة بالماء ) +H(حموضة في مركب ما على نسبة شوارد تعتمد ال: حجر الخطو االتي 

  ) 6(تدریب 

. أذا أعطیـــت وعـــاء بـــه حمـــض قـــوي وحمـــض ضـــعیف كیـــف یمكنـــك التمیـــز بینهمـــا دون التـــذوق 
  .لكل مادة خصائص ممیزه لها : استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 
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   )7(تدریب 
  .كیف نزید من خصوبة التربة  

  .ثمار اللیمون مواد عضویة : اآلتي استخدم الحجر المتدحرج
  

  ) 8(تدریب 

  .صناعة  بطاریة من ثمار  الباذنجان 

  .المخلالت ذات مذاق طیب  :تي استخدم الحجر المتدحرج اآل

  ) 9(تدرب 

  اصعد للقضاء بواسطة الحموض 

  .في تسییر السیارات الكهربائیة  ) H(یستخدم : استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 

  :المناقشة 

  بعد أن یتم طرح األفكار تسجل ھذه األفكار خلف البطاقة المرجعیة لكل مجموعة ثم  یبدأ المعلم

  

  بمناقشة كل مجموعة بالتدریب الخاص بھا كما أوضحنا بالمثال حیث یتیح الفرصة للطلبة من

  

  على اعتبار أن كل فكرة جدیدة ھي  حجر، المجموعات األخرى بطرح األفكار السریعة  

  

  متدحرج
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  بسم هللا الرحمن الرحیم  
  التحضیر لتدریس مادة  العلوم  باستخدام       
  برنامج  كورت من) الحجر المتدحرج  (  مهارة

  الحموض والقواعد:عنوان الدرس 
  )القواعد(اللقاء الثاني  

   ......................والشعبة .........              المدرسة     
  .....................التاریخ  ......             .........الیوم  

  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التمهید للدرس  

ــــــات كمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي اللقـــــــــــــــــاء األول كـــــــــــــــــاألتي   : یقـــــــــــــــــدم المعلـــــــــــــــــم إعـــــــــــــــــادة لتعریـــــــــــــــــف المركبـــــــــــ

لــى لــذلك تــم  تصــنیفها  إ. وأن عــددها كبیــر جــدا ، هــي مــواد نقیــة تتكــون مــن عنصــرین أو أكثــر 

والیــوم  ســوف  یكــون اللقــاء  لدراســة  القواعــد وأهمیتهــا واســتخداماتها  .حمــوض وقواعــد  وأمــالح 

باللقـــاء األول مــن تعریـــف  وردت  كمــا یقـــدم المعلــم مجموعـــة األفكــار الرئیســـیة التــي .وخصائصــها

 .ثم  متابعة  سیر الحصة  بالطریقة  السابقة ذاتها ، الحمض و أهم  استخداماته وفوائده 

  )القواعد:(الفقرة الثالثة  تقدیم 

  

ویستخدم  كثیر منها في  ، القواعد من المركبات المهمة التي تتمیز بخصائص مشتركة       

وسائل  ، مثل منظف الزجاج، حیث نجد أنها تستخدم في أغلب مواد التنظیف  ، حیاتنا الیومیة 

و تستخدم . ن األسنانكذلك الصابون واالسمنت ومعجو  ، تنظیف أنابیب الصرف الصحي

وتتمیز  القواعد بأن  طعمها . القواعد في طالء سیقان األشجار للتخلص من الحشرات الضارة  

قد تسبب الحروق عند لمسها وتحدیدَا .كما أنها  ضارة على الجسم ، مر وملمسها صابوني 

ستخدام رموز با –كما في الحموض -- ولجأ العلماء إلى التعبیر عن القاعدة . القویة منها  

فمثال یرمز . الصیغة الناتجة بالصیغة الرمزیة للقاعدة وسمیت  ، العناصر التي تتكون منها 
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وزمرة  Na)(حیث  یتكون من عنصر الصودیوم)  (NaOHلمركب هیدروكسید الصودیوم 

حیث تشترك بعض القواعد بوجود عنصري الهیدروجین واالكسجین في )   (OHهیدروكسید 

وهیدروكسید األمونیوم وهیدروكسید  ، األمثلة أیضا هیدروكسید البوتاسیوم ومن .تركیبها 

وتقاس ایضا  على مقیاس الرقم   ، كما أن القواعد تصنف  إلى قواعد قویة وضعیفة. المغنیسیوم 

باالتجاه وتزداد قوة )  7(  عندما تكون  قریبه من  ضعیفه حیث تكون  )   PH(الهیدروجیني 

  :كما في الشكل األتي   (PH ) سلم  قیاس على، )  14( نحو 

  
  )سلم قیاس الحموض : ( 1الشكل                                  

 )شـوارد (حیـث تعطـي ایونـات .  وتتمیز محالیل القواعد القویة بأنها موصل جیـد للتیـار الكهربـائي 

)OH- ( في الماء.  

وعة باقتراح األفكار على التدریب الخاص  تقدم البطاقات المرجعیة للطلبة  حیث تقوم كل مجمو 

  :وتتضمن البطاقات المرجعیة التدریبات اآلتیة .بها  

  )1(_تدریب 
  .كیف یمكن أن تستخدم القواعد كمادة تساعد في اإلقالع عن التدخین  

والقاعدة القویة قد  ، القواعد طعمها مر وملمسها صابوني  : استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 
  .ى الحروقتؤدي ال
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  ) 2(تدریب 
  .اغسل وجهي صباحا بالقواعد 

  .تستخدم القواعد في صناعة كثیر من مواد التنظیف : استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 
   )3(تدریب 

  .یمكن تسمیة القواعد أسماء جدیدة ورموز جدیدة 
  .علبة الهندسة مفیدة جدا للطالب المجتهد : استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 

   )4(ریب تد
  .یمكن صناعة جهاز یستخدم في تحدید الحموض القویة والضعیفة 

عندما تكون بطاریته منخفضة یعطي إشعارا أن  الهاتف النقال  .استخدم الحجر المتدحرج 
  البطاریة ضعیفة 

  ) 5(تدریب 
  .یمكن أن  اصنع من القواعد  جهاز كشف اللصوص 

  .موصلة للتیار الكهربائي  القواعد القویة: استخدم حجر الخطو اآلتي 
  ) 6(تدریب 

  .یمكن بناء بیوت بیضاء كالثلج  وملساء بحیث تستخدم جدرانها للتزلج 
  .تستخدم القواعد في صناعه االسمنت : استخدم حجر الخط آالتي  

  ) 7(تدریب 
  .یمكن أن اهزم القواعد القویة على حلبة المصارعة 

  ) .قاعدة  ال هي  حمض وال( الماء مادة متعادلة  
   )8(تدریب 

  .تخلص من العدو باستخدام القواعد ایمكن أن 
  ) . O(و  (H)القاعدة تدخل في تركیبها 

 ) 9(تدریب 

  .مدرستي  رائعة بوجود القواعد 
  .كل غرفة في المدرسة بها قاعدة 
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  : المناقشة

 المعلم یبدأ  ثم عةمجمو  لكل المرجعیة البطاقة خلف األفكار هذه تسجل األفكار طرح یتم أن بعد

 من للطلبة الفرصة یتیح حیث بالمثال أوضحنا كما بها الخاص بالتدریب مجموعة كل بمناقشة

 حجر  هي جدیدة فكرة كل أن اعتبار على،   السریعة األفكار بطرح األخرى المجموعات

  متدحرج

    التقویم  :المرحلة الثالثة 

  أداة التقویم  األولى

، ورقة عمل  تتضمن  مجموعة   من  األسئلة   ویطلب  حلها في البیت   یقدم  المعلم  لطالبه

  :القادمة  وتتضمن اآلتي كما ویتم  حلها على السبورة  في الحصة

  :السؤال األول  

   :قدم  حكما  على  صحة  أو  خطأ  العبارات  التالیة   

  .القاعدة  مادة ال طعم  لها وال  لون  وال  رائحة - 1

  .مادة ضروریة للحیاة  القاعدة  - 2

  .تسمى  الصیغة  الرمزیة  للقاعدة ، بها عن صیغة القاعدة  رمجموعه العناصر التي یعب  - 3

  األوكسجین  فقط فیها ( O )القاعدة ذات ملمس صابوني یشترك بعضها بوجود عنصر  - 4

  .تستخدم القاعدة  في مختبر الحاسوب  - 5

  .الحموض هي مركبات نقیة   - 6

  .تنظیف األسنان  بعد  تناول  السكریات   یجب   - 7
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  .الحموض مواد  ضارة   - 8

 .في الصیغة الرمزیة  لها)  OH( تتمیز الحموض  بوجود زمره   - 9

  .ینصح  بشرب محلول حمض الهیدروكلوریك  ألنه  مفید  في عملیه الهضم   -10

  .الحموض غیر موصله للتیار الكهربائي  -11

 .)+H(ة  على مقیاس الحموضة  زیادة  شوارد  سبب الحموضة الزائد  - 8

  ).0/4(الحمض القوي  هو  الذي  یعطي  على مقیاس الحموضة  رقما  یتراوح  بین  - 9

 زات  الطالب التعلیمیة التحصیلیةمتابعة  إنجا)  :  السجل القصصي  (   :أداة التقویم  الثانیة

  . والتفاعالت  مع  الزمالء 

تزوید  الملف  بورقه  العمل  التي  قام  )  :  ملف أعمال الطالب : (  أداة التقویم  الثالثة

  .بحلها   الطالب

حیث  یشیر  المعلم  إلى المهارات  التي  اتقنها )  : قوائم  الشطب  (  :أداة  التقویم  الرابعة 

  .بإشارة معینة  التجارب  الطالب  في
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  الرحیم الرحمن اهللا  بسم
  باستخدام العلوم مادة لتدریس التحضیر

  كورت برنامج من)  المتدحرج الحجر( مهارة
  واألمالح الكواشف الدرس عنوان

  ) الكواشف( األول اللقاء
  ............. الصف.............                                       المدرسة

  ............. یخالتار ................                                      الیوم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :األهداف التعلیمیة :  أوال 

  . یتعرف على بعض الكواشف الطبیعیة- 1

  .یحضر بعض أنواع  الكواشف - 2

  .یعرف الكاشف الطبیعي   - 3

  .یعرف الكاشف الصناعي  - 4

  .یستخدم الكواشف الطبیعیة لتحدید الحمض والقاعدة  - 5

  .یستخدم الكواشف الصناعیة  لتحدید الحمض والقاعدة  - 6

  .یشرح كیفیة استخدام الكاشف في تمیز الحمض والقاعدة  - 7

  .یذكر أمثلة على التغیر الكیمیائي   - 8

  .یعرف األمالح    - 9

  . یبین  كیف  یتكون  الملح    -10

  .یذكر أهمیة األمالح  في الحیاة الیومیة    -11

  .موصلیة الملح للتیار الكهربائي  یفسر سبب -12
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  :الوسائل التعلیمیة : ثانیا 

  :  استخدام  مجموعه  من  الوسائل  التعلیمیة   في  هذا  الدرس وتتمثل  باالتيسیتم  

  السبورة - 1

  . ماء  دافئ  یتم  تحضیره  مسبقا )ورق  عباد  الشمس (  أدوات  المختبر ومنها   - 2

  ) بتالت الورد الجوري  ، ملفوف  احمر ( بیئة  المحیطة  بعض  النباتات من  ال -3 

  .أوراق  عمل  تحتوي على أسئلة مقررة للمراجعة  - 4

تحتوي على مجموعة من التدریبات الخاصة  بمهارة الحجر المتدحرج : البطاقات المرجعیة  - 5

.  

  : التدریس خطوات:ثالثا 

  :  األولى المرحلة

  : آلتیةا بالخطوات ویتمثل اإلعداد -1

  :  باآلتي والمتمثلة باللقاء الخاصة والمواد األدوات كامل تجهیز

  أشخاص) 6-5( بین ما مجموعة كل تتكون مجموعات في الطلبة توزیع -2

 الفقــرات بتقــدیم یقــوم حیــث ،  المعلــم جانــب مــن الــدرس تقــدیم فیهــا یــتم التــي الطریقــة توضــیح  -3

 وجمــع جدیــدة فكــرة طــرح أي)  المتــدحرج الحجــر( ىعلــ مثــال یطــرح ومــن ،  الــدرس فــي الرئیســیة

 ومـن.جدیـدة أفكـار إلـى للوصـول الفكـرة هـذه خالل من  واالنتقال الفكرة هذه حول الطلبة استجابات

 المعلـم  ینـاقش ذلـك بعـد  تقریبـا دقـائق) 5(  لمـدة للطلبـة المرجعیة البطاقات بتقدیم  المعلم یقوم ثم

 دون متـدحرج لحجـر المجموعـة اختیـار إمكانیـة مـع( بهـا اصالخ) المتدحرج بالحجر( مجموعة كل

 ولــیس األفكــار علــى التركیــز  المناقشــة عنــد المعلــم علــى یجــب حیــث، )  المرجعیــة للبطاقــة العــودة
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 ارتبــاط درجــة مهــم لــیس كــذلك ، التفكیــر ممارســة الهــدف الن حــدوثها أمكانیــة أو المعلومــة صــحة

   .استخدامها تم التي)  رةالفك( المتدحرج بالحجر الجدیدة الفكرة

 خـــالل مـــن جدیـــدة أفكـــار تظهـــر أن یمكـــن حیـــث ،  المتدحرجـــة الحجـــارة عمـــل لكیفیـــة إیضـــاح4- 

 األفكـار هـذه تكـون أن ویمكـن.  مـا فكـرة حـول والمناقشـة التفكیـر خـالل مـن قلبـه أو التفكیـر تحویل

 أو ،  ألسـفل أعلـى مـن بقلبـه مـا شـيء تحویـل یمكـن أو،  مقصودة خیالیة جمل عن عبارة الجدیدة

  . لإلمام الخلف أو للخارج الداخل تحویل

 )التنفیذ( والمناقشة العرض مرحلة:  الثانیة المرحلة

 ومن المتدحرج الحجر على مثال  وتقدیم ،  تجربة تنفیذ أو الدرس من جزء عرض یتم حیث    

 هذه وتتم عرضها تم التي ةبالفقر  الخاصة التدریبات على تحتوي التي المرجعیة البطاقات تقدیم ثم

 : كاآلتي المرحلة

 : الدرس من األولى الفقرة تقدیم

  

ولمـا كنـا ، وتشترك القواعـد بخصـائص أخـرى  ، تشترك الحموض ببعض الخصائص الفیزیائیة    

حیـث ، ال نستطیع اختبار الحموض والقواعد بالتذوق لذا كان البد من التمیـز بینهمـا  بطـرق أخـرى

مواد نستطیع بواسطتها تمییز الحمـض عـن القاعـدة مـن خـالل اللـون النـاتج عنهمـا اكتشف العلماء 

وأوراق  ، والشــاي  ، فكــان مــن هــذه المــواد مــا هــو طبیعــي المنشــأ مثــل عصــیر العنــب األحمــر  ، 

وأوراق الملفــــوف األحمــــر وكــــان  منهــــا  مــــا یصــــنعه اإلنســــان مثــــل أوراق عبــــاد  ، الــــورد الجــــوري 

فمــثال تعطــي ورقــة عبــاد الشــمس  اللــون  ، وكاشــف المیثیــل البرتقــالي  ، لین الفینــو لفثــا ، الشــمس 
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ویعــرف الكاشــف  بأنــه مــادة یختلــف لونهــا فــي .األحمــر فــي الحمــض  واللــون األزرق فــي القاعــدة 

  .الحمض عن لونها في القاعدة 

  یقوم المعلم بتقدیم مثال على الحجر المتدحرج  من خالل تدریب یطرحه و 

   المعلم قبل منتقدیم تدریب 

   القاعدة عن الحمض تمیز خالله من یمكن جهاز  اقترح
  . والحجم الشكل  اللون  للمادة الفیزیائیة الخصائص من:  اآلتي المتدحرج الحجر استخدم

  . الرائحة خالل من والقاعدة الحمض بین نمیز خالله من جهاز صناعة یمكن - 1
  . فىالمستش في  التصویر جهاز  استخدام ومكن - 2
  .  القاعدة تمیز وبالتالي  الحمض عن  للكشف بالمعدة الضارة البكتریا استخدام وممكن - 3
  . والقاعدة الحمض  بین للتمیز اآللي الرجل نستخدم  أن وممكن - 4
  من ونحدد جهة  كل على الشمس عباد  أوراق  بوضع جهاز لصنع  الكتاب  نستخدم وقد - 5

  . خاللها
   اكبر بشكل الحمض رائحة فتخرج  خلفها الحمض نضع  حیث المروحة استخدم  أن ممكن - 6
 .  التبخیر سرعة على یعتمد  ولكن التقطیر جهاز یشبه  جهاز نستخدم قد - 8
 
  مجموعة كل  لتقوم التدریبات تحتوي  والتي الطلبة على المرجعیة البطاقات المعلم یوزع و

 . نيالمع بالتدریب الخاصة الجدیدة األفكار بإیجاد
 

   )1( التدریب

  . بالسوق بیعها لزیادة األزهار لون تغیر یمكن

   القاعدة عن یختلف بالحمض لون یعطي  الطبیعي الكاشف  :اآلتي المتدحرج الحجر استخدم

  ) 2( التدریب

 دون الفاكهة  من أنواع طعم تعرف بأنك أصدقائك تبهر أن خاللها من یمكن للتسلیة لعبة نظم

  .    قهاتتذو  أو تراها أن
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 اللون وبالقاعدة احمر لو بالحمض تعطي الشمس عباد ورق: اآلتي المتدحرج الحجر استخدم

  . هي كما تبقى المعتدل وبالمحلول  األزرق.

 

  ) 3( التدریب

  . الكواشف باستخدام مرور أشارة لعمل طریقة اقترح

  . وضعیفة قویة وقواعد وضعیفة قویة حموض هنالك : اآلتي المتدحرج الحجر استخدم

  ) 4( التدریب

  . سحریة رسالة تكتب أن یمكن كیف

  .األحمر اللون بالحمض یعطي األحمر الملفوف ورق

  )  5( التدریب

  . والبرتقال اللیمون عصیر بیع لزیادة طرق  منك طلب أذا تقترح ماذا

  . األزرق اللون  الجوري الورد ورق مع تعطي القواعد: اآلتي المتدحرج الحجر استخدم

  ) 6( تدریبال

  .القدم كرة مباریات في الحكم یستخدمها التي البطاقات تعدیل منك طلب أذا تقترح ماذا

 المحلول ) 7(دون الضعیف الحمض  )4 (دون القوي الحمض: اآلتي المتدحرج الحجر استخدم

  )  7( یساوي  المتعادل

  ) 7( التدریب

  . النتیجة وتوقع نالالعبی شّكل والقواعد الحموض فریق بین مباراة تخیل

    قوي حمض) (HCL الهیدروكلوریك حمض:   االتي المتدحرج الحجر استخدم

  . ضعیف الخل حمض
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  ) 8( التدریب

 باستخدام المجدین غیر والطلبة القواعد باستخدام المجدین الطلبة یكأفيء أن یجب المعلم

   الحموض

  .  االجابة وأكمل  متدحرج حجر اقترح

   )9( التدریب

  . الناضجة الثمار من الناضجة غیر الثمار لتمیز رحتقت ماذا

  .حامض طعمه الحصرم: اآلتي المتدحرج الحجر استخدم

  ) 10( التدریب

   والقاعدة الحمض في  الشمس عباد ورقة عن الناتجة األلوان تغیر خاللها من یمكن طریقة اوجد

  . اللون ابیض والقمر  اللون بیضاء  الشمس:  اآلتي المتدحرج الحجر استخدم

  : المناقشة

 المعلم یبدأ  ثم مجموعة لكل المرجعیة البطاقة خلف األفكار هذه تسجل األفكار طرح یتم أن بعد

 من للطلبة الفرصة یتیح حیث بالمثال أوضحنا كما بها الخاص بالتدریب مجموعة كل بمناقشة

 حجر  هي دةجدی فكرة كل أن اعتبار على( سریع بشكل األفكار بطرح األخرى المجموعات

  . الفكرة على  التعلیق إمكانیة مع)  متدحرج
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  بسم  اهللا الرحمن الرحیم
  التحضیر لتدریس مادة العلوم باستخدام

  من برنامج كورت) الحجر المتدحرج (مهارة 
  عنوان الدرس الكواشف واألمالح  

  )األمالح (اللقاء الثاني 
  .............الصف .............                       المدرسة 

  .............التاریخ ................                         الیوم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : تمهید للدرس
ومــن ثــم    مـن خــالل مناقشــة ســریعة لتصــیف المركبــات  فهـي تشــمل الحمــوض والقواعــد واألمــالح 

ومـــن ثـــم  . ذكـــر خصائصـــها  وتعریـــف  القواعـــد و كـــل مـــن الحمـــوض وذكـــر خصائصـــها  تعریـــف

تتنـاول فیـه األمـالح  ثـم  یـتم  متابعـة المطلوبة من  هـذا اللقـاء الـذي سـوف   على األهدافالتأكید 

  .سیر الحصة بالطریقة السابقة ذاتها 

  

  :تقدیم الفقرة الثانیة من الدرس 

  . تغیر كیمیائي علیهما وحدوث  ، الملح مادة صلبة تنتج عند مزج الحمض والقاعدة معًا 

عند مزج حمض الهیدروكلوریك  مع  هیدروكسید الصودیوم  NaCLفمثال ینتج  ملح الطعام  

(NaOH) ،  ماء حیث یزال  ، نتیجة لتغیر  كیمائي   وینتج  عن هذا  التغیر إضافه للملح

ات  ولیس  التغیر  الكیمیائي  هو تغیر  یحدث على مستوى  الذر  .الماء بعملیة  التبخیر  

  . كالتغیر الطبیعي أو الفیزیائي  یحدث نتیجة  التغیر بالحالة أو الشكل أو الحجم  

  : ولألمالح  العدید من األنواع واالستخدامات  ومنها
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  . ویتمیز بوجود  عنصر الكالسیوم ، ملح الجبس  ویستخدم  في تجبیر العظام   - 1

  .الملح االنجلیزي وهو ملین للمعدة  - 2

  . ا الغسیل ویستخدم إلزالة البقع الدهنیة  وصناعة الصابونصود - 3

ویصنع الصابون من خلط حمض  الزیت أو الدھون بقاعدة ھیدروكسید : الصابون   -4

فیتكون مزیج یوضع في  قوالب ویترك لیبرد فیتجمد الناتج ، ثم یسخن المخلوط  ، الصودیوم 

  . على شكل قطع صابون

في األردن بشكل واسع  أمالح  البوتاس  حیث  توجد  بكمیات كبیرة ومن األمالح التي  تنتشر 

  .في میاه البحر المیت  والتربة المحیطة بھ وھي مفیدة في عالج اإلمراض الجلدیة 

  

وبعد قراءة الفقرة یتم  توزیع البطاقات المرجعیة التي  تحتوي مجموعة التدریبات وتتضمن 
  :ھذه التدریبات ما یلي

  
  )1( تدریب 

  قترح بدیل للجبس المستخدم في تجبیر العظام  أ
  .الجبس مادة صلبة تحافظ على ثبات العظم حتى یجبر : استخدم الحجر المتدحرج األتي 

  ) 2(تدریب 
  .صمم  جهاز یمكن من خالله أن نستخلص الحموض والقواعد من البحر المیت    

  الملح یذوب بالماء :استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 
  )3 (تدریب

  .اقترح بدیل  الصابون السائل  
     .الحصرم یحتوي حموض :استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 

                  
  )4(تدریب 

  .صمم جهاز یمكن من خالله معرفة قیمة الملوحة لمحلول ما 
   .سلم قیاس الحموض  :استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 
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  ) 5(تدریب 
  .الح  في المستشفى كیف یمكن أن  نستفید من األم
   .ملح الجبس یشبه الرمل األبیض :استخدم الحجر المتدحرج اآلتي 

  )6(تدریب 
  .كیف یمكن أن تقنع والدتك بأن صودا الغسیل یستخدم في إزالة الدهون 

  . جهازالهاتف النقال :استخدم الحجر المتدحرج األتي  
  )7(تدریب 

  مالح والحموض والقواعد اقترح  طرق  تمیز من خاللها بین محالیل األ
  .الحجم /الكتلة = الكثافة : استخدم الحجر المتدحرج األتي  

  ) 8(تدریب  
  .أذا علمت أن الملح یتكون من حمض وقاعدة ضع فرضیات لتكون میاه البحر المیت 

  المیاه الحمضیة  ناتجة عن تصاعد الغازات من المصانع : استخدم الحجر المتدحرج اآلتي  
  .ور البحر المیت على االسمنت صخ وتحتوي
  ) 9(تدریب 

  .حتى نجعل البحر المیت مثل خلیج العقبة قلیل األمالح 
  . الشمس حارة بالصیف:حرج اآلتي  استخدم الحجر المتد

  
  :المناقشة 

بعد أن یتم طرح األفكار تسجل هذه األفكار خلف البطاقة المرجعیـة لكـل مجموعـة ثـم  یبـدأ المعلـم 

وعــة بالتــدریب الخــاص بهــا كمــا أوضــحنا بالمثــال حیــث یتــیح الفرصــة للطلبــة مــن بمناقشــة كــل مجم

علـــى اعتبـــار أن كـــل فكـــرة جدیـــدة هـــي  حجـــر (المجموعـــات األخـــرى بطـــرح األفكـــار بشـــكل ســـریع 

  مع إمكانیة التعلیق  على الفكرة ) متدحرج 
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  التقویم : المرحلة الثالثة

ویطلب  ، تحتوي   على  مجموعة من األسئلة   تقدیم  ورقة  عمل   :أداة التقویم  األولى  

  :  وتتضمن اآلتي.  كما ویتم  حلها  على  السبورة  في  الحصة  القادمة   ، حلها  بالبیت  

  عرف الكاشف الطبیعي  ؟  - 1

  عرف الكاشف الصناعي  ؟ - 2

  اذكر  أمثلة  على  كواشف  طبیعیة  وكواشف  صناعیة   ؟  - 3

  والقاعدي ؟ ولماذا ؟، الحمضي  ، لشمس كاشفا للمحلولین هل تعد ورقه عباد ا - 4

  ما  هو  لون ورقه  عباد  الشمس  بالحمض  والقاعدة    - 5

  باالستعانة   بالشاي  ك مادة كاشفة عن الحمض والقاعدة  أكمل الجدول التالي  بوضع  - 6

ــــــول منظــــــف   مسحوق الغسیل  الكلور  الخل محل

  الزجاج

  المادة

  لونه  بالشاي    

ـــــم       حمـــــض /الحك

  قاعدة/

  

  : أداة  التقویم   الثانیة
صیلیة  والتفاعالت في متابعة انجازات الطالب التعلیمیة التح)  :  السجل القصصي  (

  .مع الزمالء خالل النشاط العمليالمجموعات  
  :أداة التقویم  الثالثة 

  .ام  بحلها  تزوید ملف  الطالب بورقة العمل التي ق) :  ملف أعمال الطالب (
  :أداة التقویم  الرابعة

 .التي اتقنها الطالب بإشارة معینة  حیث  یشیر المعلم  إلى  المهارات) :  قوائم  الشطب  (
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  )5(الملحق  

  

  االختبار التحصیلي
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  حفظك اهللا  ....................................الدكتور /األستاذ 

  السالم علیكم ورحمة اهللا  وبركاته                                    

تطبیـــق ثـــالث مهـــارات إبداعیـــة مـــن برنـــامج كـــورت " یقـــوم الباحـــث بـــإجراء دراســـة تهـــدف إلـــى    
CoRT   ي التحصــیل والدافعیــة للتفكیــر فــي تــدریس العلــوم لطــالب الصـف الســادس واثــر ذلــك فــ "

مـن جامعـة ، تخصـص منـاهج وطـرق تـدریس  -وذلك للحصول على درجة الماجستیر فـي التربیـة 
  . الشرق األوسط 

  من الوحدة الثانیة في مادة العلوم) الحموض والقواعد( وتتناول هذه الدراسة فصل 

  اء ذیبــــــان  لــــــو / فــــــي محافظــــــة مأدبــــــا  م 2014/2015للصــــــف الســــــادس للعــــــام ) الفصــــــل األول( 
مــن أجــل قیــاس الجانــب ، وعمــل الباحــث علــى إعــداد  االختبــار التحصــیلي  لتلــك الوحــدة الدراســیة 

فقـــرة  40ویتكـــون االختبــار مـــن  ) . والتطبیــق  ، والفهـــم  ، المعرفـــة :(المعرفــي بمســـتویاته الثالثــة 
  .من نوع االختیار من متعدد بصورته األولیة 

بداء آرائكم حول األمور التالیة  ، الختبار التحصیلي یرجى من سیادتكم االطالع على ا   : وإ

  .مراعاة فقرات االختبار لجوانب المعرفة   )1
 .مراعاة فقرات االختبار للفروق الفردیة بین الطلبة  )2

 .الصحة العلمیة واللغویة للفقرات  )3

 .مراعاة طول االختبار  )4

  .وضع أي مالحظات أخرى ترونها مناسبة  )5
تكم بجزیل الشكر على ما ستبذلونه من جهد في هذا المجال الذي سیكون له ویتقدم الباحث لسیاد

ُ  ، األثر الفعال في انجاز هذه الدراسة  واإلسهام في تحسین تدریس العلوم وتطویره  واهللا وحده
  .ولي التوفیق والسداد 

  
  مدة عیسى محمد الحوا: الباحث                                                      

  م2014                                                                  
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  نموذج  اختبار  تحصیلي  
  الصف السادس   

    فصل  الحموض  والقواعد/ الوحدة الثانیة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   تربیة لواء ذیبان مدیریة

  

  
  :بیانات  شخصیة  

  ..........................الصف                 ............................االسم         

  

  ...... ................الشعبة                    ........................  المدرسة               

  

  ....... ................التاریخ ................... .........                  الیوم               

  

  
   دقیقة) 40(  الزمن  المخصص  لإلجابة  عن  االختبار                  

____________________________________________________________  
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  .ضع  دائرة  حول  رمز اإلجابة   الصحیحة  :.   ؤال االولالس

  : المواد  النقیة التي  تتكون من عنصرین مختلفین أو أكثر هي   - 1
  المخالیط -المركبات                                 ب - أ        

  الجزیئات   - الذرات                                 د   - ج    

  

  :ثمار نبات  اللیمون   تتمیز    - 2

  بالطعم  الحامض - بالطعم الحلو                              ب -أ     

  عدیم  الطعم -بالطعم  المر                             د -ج     

  

  :الصیغة  الرمزیة لحمض  )    HCL(تعتبر    - 3

  یتیكالكبر   -الهیدرو كلوریك                        ب - أ      

  النتریك  -الكربونیك                             د - ج      

  

  : الصیغة الرمزیة لمركب  هیدروكسید االمونیوم  هو   - 4

  NH4OH -ب                                   Mg(OH) - أ

  NaOH - د                                      KOH  - ج

  

  :ز بملمس وطعم  أغلب المركبات  القاعدیة تتمی - 5
  ناعم  وحلو  -صابوني  ومر                          ب - أ      

  صابوني وحلو -خشن وحامض                        د -ج   
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  تسمى المادة التي  یختلف لونها في القاعدة عن  لونها  في الحمض  ب  - 6
  الجزيء           -العنصر                                   ب - أ        

  الملح       -الكاشف                                 د  - ج    
  

  :یصبح لون ورقة عباد الشمس في المحلول  القاعدي   - 7
  زهري          -بنفسجي                                 ب -أ            

  اصفر -أسود                                  د -ج       

  :العنصر الذي  یوجد في الصیغة الرمزیة ألغلب الحموض هو   - 8
                    N  -ب                                      O   -أ          

  He - د                                       H   -ج         

  
رة بالرموز تتمیز القواعد بوجود زمرة الهیدروكسید ویعبر عن هذه الزم  - 9

  :اآلتیة 
                 OH  - ب                                      HO -أ     

   NO -د                                     Na  -ج         

  
  :إضافة محلول الخل  یغیر لون مشروب الشاي  إلى اللون   -10

  البني            -ب  األخضر                               -أ          

  األزرق –األصفر                               د   -ج          
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  :واحدة من اآلتي  تستخدم  في إزالة البقع  الدهنیة عن المالبس   -11
  الملح  اإلنجلیزي      -صودا  الغسیل                             ب -أ       

  منظف الزجاج   -د                        ملح  الجبس       -ج       

  
  :للتخلص من  بعض  الحشرات الضارة على النباتات یمكن أن  استخدم  -12

  قاعدة         -حمض                                  ب -أ         

  دهون     -سكریات                                د -ج          

  

   :القوي  أنه  موصل للكهرباء  ألنه    یحكم على الحمض -13

  .عند انحالله بالماء) +H(یعطي  أیون  - أ

  .یحتوي على شحنات كهربائیة  إضافیة  -ب

  .یعمل  عمل البطاریة في حال غیابها  - ج

  .ینحل  بالماء   ال -د

  

خـــام فـــي مطبخـــه ) أحمـــد ( الحـــظ  -14   ویمكـــن تفســـیر ذلـــك ، حـــدوث تآكـــل علـــى طبقـــة رُ
  :أن  على      

  .الرخام  قدیم  جدًا  ومهتريء  -ا

  . الرخام  مادة  لینة وتتأثر  بكافة أنواع الطعام  -ب

  .وجود قطعة من اللیمون على الرخام  -ج

  .وجود عفن تحت الرخام -د

  

  



177 

 

 

  :أي من المواد أدناه یمكن من خاللها  إثبات إن الماء متعادل   -15

  الشاي            -ب           حمض الخل                    -أ        

  هیدروكسید المغنیسیوم   -ورق عباد الشمس                     د  -ج        

  

ـــق بـــین   -16 ـــر   NaOHو      HCLمـــن أجـــل التفری   فـــإن علیـــك  ، فـــي المختب
  استخدام        

     حمض االسكوربیك    -ورق عباد الشمس                         ب  -أ        

  الماء     -الملح االنجلیزي                           د  -ج         

  
  :قاعدة ألنه    NaOHیعد  -17

  .ذو طعم  حامض  -أ

  .یعطي اللون األزرق عند إضافته لمغلي ورق الملفوف األحمر  -ب
  .ینحل بالماء   ال - ج
  شفاف  في  لونه   -د

  
  ) الحصرم (طفال العنب غیر الناضج ینصح األطباء عادة بعدم تناول األ -18

  :ویفسر ذلك بان 

  .النبات غیر الناضج غیر طیب المذاق  - أ

  .الحصرم  یحتوي على مواد قاعدیة -ب

  .الحصرم  یحتوي على أمالح  - ج

  .الحصرم  یحتوي على حمض قد یضر بالمعدة عند األطفال  -د
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  :تُطلى سیقان األشجار بالجیر المطفأ من أجل  -19

  .مایة النباتات من الحشرات الضارة ح - أ

  .الحفاظ على كمیة الماء الممتصة داخل النبات  -ب

  .تزیینها بعد تغیر لونها   - ج

  .الحفاظ  علیها من شدة األمطار  -د

  

أنه عند وضع الحمض مع الحجر الجیري یتآكل الحجر ویحدث فیه  ) أحمد( الحظ  -20
  :فجوات ویتصاعد غاز هو 

             O2  -ب                                         CO2 -أ       

   He - د                                          Ne  -ج       

  

  ) : الحموض (من األمثلة على أكاسید الفلزات _ 21

  أكاسید النحاس  -ثاني اكسید الكربون                            ب -أ     

  هیدروكسید الكالسیوم   - الحدیدیك                             دأكسید   - ج      

  
  : فإنك  تنصحه باستخدام   ، یعاني احدهم من إمساك مزمن  - 22

  حمض الخل    -صودا الغسیل                                    ب -أ      

  لیمون   ملح  -ملح  انجلیزي                                   د  -ج     
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ـــات الحمضـــیة    -23 ـــوعین مـــن المركب ـــز بـــین ن ـــي الحـــال أن تمی ـــب منـــك ف ـــي حـــال طل   ف
  :فإنك تستخدم  ، والقاعدیة        

  ورق الورد الجوري         -ورق الملفوف األحمر                             ب -أ  

  نو لفثالینالفی -الشاي                                           د  -ج  

  

ـــام  -24 ـــوین ملـــح الطع ـــاء تك   یلجـــأ العمـــال إلـــى تعـــریض المـــادة الناتجـــة لمصـــدر  ، أثن
  :حراري  والسبب         

  .التخلص من الماء الزائد الناتج عن التفاعل بن الحمض والقاعدة  -أ

  ).تعقیم ( تسخین الملح لقتل الجراثیم  فیه  -ب

  .عمل روتیني  اعتاد علیة العمال  - ج
  .       صهر الملح  بالحرارة ثم  تجفیفه  -د

  
  :عند الذهاب في رحلة المدرسة للبحر المیت أنصح  زمالئي ب  -25

  .االبتعاد عن الماء المالح ألنه یضر بالجسم  -أ

  .دهن الجسم بالطین المجاور للماء ألنه یحوي على أمالح مفیدة  -ب

  .شرب الماء المالح ألنه یحوي على أمالح مفیدة  -ج

  .االكتفاء بالماء العذب للسیاحة   -د
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  :فإنه یجب عليّ  ، من أجل تحضیر  كاشٍف طبیعي من الورد الجوري  -26

  .وضع الورد في إناء وغلیه لمدة نصف ساعة  تقریبا  -أ

  .وضعه مباشرة في المادة المجهولة   -ب

  .تقطیع الورد الجوري ثم وضعه في المادة المجهولة  -ج

  .مادة المجهولة على الورق األخضر للورد الجوري  وضع ال -د

  

  :من األمثلة على الكواشف الصناعیة  -27

  ورقة دوار الشمس     -ورق الملفوف األحمر                      ب - أ

  ورق الورد الجوري - ورق الشاي األخضر                   د  - ج  

  

  : أختر أحد المركبات لتكون المعادلة صحیحة -28

H2O  +….…..                                 HCL + NaOH             
 

              CL2 -ب                                              OH -أ  

   NaCL-د                                          HNO3-ج  
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  :أجب عن اآلتي )  1(من خالل الشكل* 
  

  

  

  ) PH(ةسلم قیاس الحموض) 1(الشكل                             

له على    PHفإنه یجب أن  تكون  قیمة  ، إذا ُعرض علیك سائل منظف الزجاج  -29
  :المقیاس  السابق  

    5/9بین   -د           7  -ج             7/14بین  -ب           0/5بین  - أ

  

  على المقیاس لهPH نه یجب أن  تكون قیمة فإ ، إذا ُعرض علیك  عصیر اللیمون  -30

  :السابق  

   14 -د               7  -ج           5/9بین  -ب             0/7بین    - أ

  

له  PH فإنه یجب أن تكون قیمة ، إذا ُعرض علیك عینة ماء من  البحر المیت  -31
  :على المقیاس السابق هي 

  14   -د             7 -ج                   6 - ب                  0 - أ  

له  PHفإنه یجب أن تكون قیمة  ، إذا عرض علیك  عینة ماء من خلیج العقبة  -32
  :على المقیاس السابق هي 

  -د=             7 -ج                   6 - ب                      0 - أ
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  )6(ملحق رقم  

  

  :لالختبار التحصیلي   جدول المواصفات
  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

      

  

  

  مستویات

  

  األھداف 

 الموضوع

  

  

  التذكر

40% 

  

  

  الفھم

36% 

  

  

  التطبیق

24% 

  

  

  التحلیل

0% 

  

  

  التركیب

0% 

  

  

التقو
  یم

0% 

  

  

  المجموع

100% 

  

 %)50(األول 

6  

  

 

5  

 

4 0 0 0 15 

  

 %)50(الثاني 

7  

  

 

6 4 0 0 0 17 

  

 %)32(المجموع 

13  

  

 

11 8 0 0 0 32 
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  )(7ملحق  رقم  

 العلوم في التحصیل الختبار والتمییز الصعوبة معامالت

 رقم الفقرة
 معامل

 الصعوبة 

  معامل

 التمییز
 رقم الفقرة

  معامل 

 الصعوبة

  معامل

  التمییز

1 0.53 0.53 17 0.60 0.75 

2 0.40 0.40 18 0.37 0.33 

3 0.43 0.47 19 0.60 0.75 

4 0.57 0.47 20 0.53 0.53 

5 0.60 0.75 21 0.40 0.40 

6 0.60 0.75 22 0.37 0.33 

7 0.40 0.40 23 0.60 0.75 

8 0.37 0.33 24 0.60 0.75 

9 0.43 0.47 25 0.33 0.50 

10 0.57 0.47 26 0.57 0.47 

11 0.60 0.75 27 0.57 0.78 

12 0.53 0.53 28 0.60 0.75 

13 0.57 0.47 29 0.60 0.75 

14 0.40 0.40 30 0.53 0.53 

15 0.57 0.47 31 0.37 0.33 

16 0.57 0.47 32 0.43 0.47 
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  )8(ملحق      

  مقیاس  دافعیة االنجاز الدراسي         
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  حفظك اهللا  ....................................الدكتور /األستاذ 
  ورحمة اهللا  وبركاته  السالم علیكم                                       

  
تطبیــق ثـــالث مهــارات إبداعیــة مــن برنــامج كـــورت " یقــوم الباحــث بــإجراء دراســة تهــدف إلــى    

CoRT    للتفكیر في تدریس العلوم لطالب الصف السـادس واثـر ذلـك فـي التحصـیل والدافعیـة" 
امعـة مـن ج، تخصـص منـاهج وطـرق تـدریس  -وذلك للحصول على درجة الماجستیر فـي التربیـة 

  . الشرق األوسط 
  من الوحدة الثانیة في مادة العلوم) الحموض والقواعد( وتتناول هذه الدراسة فصل 
  .لــــواء ذیبــــان  / فــــي محافظــــة مأدبــــا م  2014/2015للصــــف الســــادس للعــــام ) الفصــــل األول( 

 وهــو مقیــاس  یتســم بــدالالت صــدق وثبــات، ) 2000(وقـد تبنــى الباحــث مقیــاس الدافعیــة للریمــاوي 
كمـــا یتســـم  ، .) 84(كمـــا بلـــغ معامـــل اســـتقراره ، إذ یتمتـــع بصـــدق البنـــاء وصـــدق المحـــك ، عالیـــة 

ویحتـــوي المقیــــاس علـــى مواقــــف ، وشـــمولیة فقراتــــه البـــالغ عــــددها خمســـًا وثالثـــین فقــــرة ، بحداثتـــه 
وذلـــك مـــن بـــین أربعـــة مواقـــف  ، والمطلـــوب اختیـــار موقـــف ینطبـــق علـــى حالـــة الفـــرد  ، افتراضـــیه 

  . في الخانة المناسبة في ورقة اإلجابة المخصصة لذلك ) x(عن طریق وضع إشارة  ، متوقعة 
  

بداء أرائكم فیما یتعلق بفقراته  ، الرجاء التكرم باالطالع على اختبار الدافعیة المرفق   ، وإ
 . الدراسة عینة لدى األكادیمیة المھام انجازنحو  ، ومدى قدرتها على قیاس المحفز الداخلي 

 
قدم الباحث لسیادتكم بجزیل الشكر والتقدیر على ما ستبذلونه من جهد في هذا المجال الذي ویت

 ، واإلسهام في تحسین تدریس العلوم وتطویره  ، سیكون له األثر الفعال في انجاز هذه الدراسة 
ُ ولي التوفیق والسداد    .واهللا وحده

  عیسى محمد الحوامدة : الباحث                                                       
                             

                                       
  
  

                                                                            2015  
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  دافعیة االنجاز الدراسي 

   التعلیمات 

  وضعت في أي منها فمن المتوقع منك أنأمامك مجموعة من المواقف االفتراضیة لو  

المطلــوب منـك أن تحـدد أي الخبـرات الناتجـة عــن . خبـرات وجدانیـة أو سـلوكیة معینـة  تعـایش   
  . الموقف تصدق على حالتك من بین أربع خبرات متوقعة  هذا

  :  مثال 

  :ني حرص المعلم على اإلجابة التفصیلیة لما یطرحهُ الطلبة من أسئلة یجعل:  الموقف  

  .استمر في االندماج في الحصة حتى نهایتها    -ا        

 .استمر في االندماج في الحصة معظم الوقت  -ب        

 .أحاول االندماج بالحصة بعض الوقت   -ج        

  .من السهل أن یتشتت انتباهي في الحصة بعض الوقت  -د        

  ؟  ) د(و) ج(و ) ب(و ) أ(رات ما هي الخبرة التي تنطبق علیك من الخب      

  مع ،  في الخانة المناسبة لها في ورقة اإلجابة المرفقة) x(عندما تحددها تضع إشارة 

 أنمـا اإلجابـة الصـحیحة هـي التـي  تعبـر بصـدق  أنه لیس هناك إجابة صحیحة وأخرى خاطئـة العلم
 ات ال یسـتخدم إال ألغـراضواعلم أن ما تدونـه مـن إجابـ ، فكن صادقًا مع نفسك  .  عن حالتك أنت
  .البحث العلمي 

                                   

  

  على تعاونكم  وشكراً                                        
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  :فقرات المقیاس          
  أمامك مجموعة من المواقف االفتراضیة حدد أي الخبرات الناتجة عن هذا            

  :تصدق على حالتك مدونًا ذلك في نموذج اإلجابة المرفق الموقف             
  عندما یكلفنا المعلم باستكشاف أهداف الدرس القادم وأنجز هذه المهمة  -   1      

  .أحرص بقوة على االنتباه لشرح المعلم  - أ           
  .احرص على االنتباه لشرح المعلم  -ب           
  .لشرح المعلم أحاول االنتباه   -ج           
  .أتمنى لو انتبهت لشرح المعلم   -د           

  
  :عندما أشعر أنني غیر قادر على استیعاب ما أذاكره   - 2      

  .ابذل مزید من الجهد الستیعاب ما اذاكره  -أ          
  .ال أبذل جهدًا الستیعاب ما اذاكره  -ب         
  .ما أذاكره أبذل بعض الجهد الستیعاب  -ج          
  .ألوم المعلم ألنه یشرح لنا المادة شرحًا جیدًا  - د          

  
  :كلما صدرت سلوكیاتي الصفیة عن وازع من ضمیري كلما شعرت   - 3    

  .باندماج أقوى مع األنشطة الصفیة  -أ        
  .باندماج ما مع األنشطة الصفیة  - ب        
  .مع األنشطة الصفیة  بضرورة محاولة االندماج -ج        
  .باالندماج أحیانًا مع األنشطة الصفیة  - د        

  
  إعالن المعلم عن تخصیص نسبة مئویة من العالمة الكلیة إن - 4
  :األنشطة الصفیة یجعلني  للمشاركة في 

  .أبذل قصارى جهدي للمشاركة في هذه األنشطة  -ا    
 .أحرص على المشاركة في هذه األنشطة  -ب    

  .أحاول المشاركة في هذه األنشطة  -ج    
  .أتمنى لو شاركت في هذه األنشطة  -د     
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  :إن وعیي بطرق االنتباه التي استخدمها یجعلني  -5
  .أجهد نفسي أكثر في محاولة إدراك ما انتبهت إلیه -ا   
  .أجهد نفسي في محاولة إدراك ما انتبهت إلیه  -ب   
  .انتبهت إلیه بحذر  اسعى إلى إدراك ما -ج    
  .أتمنى إدراك بعض ما انتبهت إلیه  -د    

   
  :إن إحساسي بقدرتي على حل ما یعرضه على المعلم من مشكالت یجعلني  -6

  .أكثر تكیفًا مع البیئة الصفیة  -أ    
  .متكیفًا مع البیئة الصفیة  -ب    
  .أحاول التكیف مع البیئة الصفیة  -ج    
  .ا بالتكیف مع البیئة الصفیة أهتم أحیان -د    

  
  إن االعتقاد بأن النجاح والفشل مرتبط بما في ذاكرتي من معلومات -7
  :منظمة یجعلني  
  .أصر بقوة على تحقیق النجاح وتجنب الفشل  -أ    

  .أصر على تحقیق النجاح وتجنب الفشل  -ب    
  .أسعى إلى تحقیق النجاح وتجنب الفشل  -ج    
  .حقیق النجاح وتجنب الفشل أتمنى ت -د    

  
  عندما یكلفنا المعلم بقراءة أهداف الدرس القادم من الكتاب ومحاولة فهمها  -8

  .أصر على فهم هذه األهداف  -أ    
  .أحاول فهم  هذه األهداف بقدر اإلمكان   -ب    
  .أتوقف عن القراءة بعد أول محاولة فاشلة لفهم األهداف  -ج    
  .فهم هذه األهداف ال أحاول  -د    

  : ةعندما ال أنجز ما هو مطلوب مني من واجبات بیتی -9
  .ألوم نفسي بشدة على هذا التقصیر  –ا     
  .ألوم نفسي على هذا التقصیر  -ب    
  .أجد عذرًا لنفسي عن هذا التقصیر  -ج    
  .أحرص على أن أجد األعذار لنفسي على هذا التقصیر  -د    
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  استغالل جهد غیر ألحصل على درجة أعلى وتراجعت كلما فكرت في -10
  :بفعل استنكاري الستغالل جهود الغیر أشعر أن لدي     

  .عزیمة أقوى لالعتماد على نفسي في إنجاز واجباتي  -أ    
  .إرادة متوسطة لالعتماد على نفسي في إنجاز واجباتي  -ب    
  .باتي الرغبة في االعتماد على نفسي في إنجاز واج -ج    
  . المیل البسیط لالعتماد على نفسي في إنجاز واجباتي  -د    

  
  :إن حرص المعلم على اإلجابة عن أسئلة الطلبة برحابة صدر یجعلني   -11
  .ال أتردد إطالقا في طرح أسئلتي  -أ    
  .أحرص على طرح ما یعن لي من أسئلة  -ب    
  .تهمني المشاركة في طرح األسئلة  -ج    
  .ال اهتم كثیرًا بالمشاركة في طرح األسئلة  -د    

  
  إن وعیي بالطریقة التي استخدمها الستیعاب ما یصلني من  -12

  :معلومات یسهل علي  
  .تنویع طرق االستیعاب في التعامل مع المواقف المختلفة  -أ    
  .االكتفاء بتلك الطریقة الناجحة  -ب    
  .الناجحة محاولة التمسك بتلك الطریقة  -ج    
  . التخلي عن تلك الطریقة أحیاناً   -د    

  
  إن شعوري بقدرتي على استرجاع ما لدي من معلومات بسهولة – 13

  :یدفع بي إلى   
  .االندماج القوي في األنشطة الصفیة  -أ    
  .االندماج في بعض األنشطة الصفیة  -ب    
  .المشاركة في األنشطة الصفیة  -ج    
  .ركة أحیانا في بعض األنشطة الصفیة المشا -د    
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  إن االعتقاد بأن المقدرة على حل المشكالت مرتبطة بمقدرتي على إدراك  -14
  :المشكلة من جهة واسترجاع المعلومات ذات العالقة من جهة أخرى یجعلني  

  .أصمم بقوة على تنمیة قدرتّي اإلدراك واالسترجاع لدي  -أ    
  .قدرتي اإلدراك واالسترجاع لدي   أصمم على تنمیة -ب    
  .أحاول تنمیة قدرتي اإلدراك واالسترجاع لدي  -ج    
  .أتمنى تنمیة قدرتي اإلدراك واالسترجاع لدي  -د    
    

  :عندما یكتب المعلم أهداف الدرس على السبورة في بدایة كل حصة  -15
  .أندمج مع شرح المعلم طوال الحصة  -أ    
  .شاركة في الحصة أحاول الم -ب    
  .أرغب في المشاركة في الحصة  -ج    
  .أتنمى لو أشارك في الحصة  -د    

  
  :عندما اشعر بتشتت انتباهي أثناء الحصة  -16
  .أحاول جاهدًا استعادة انتباهي  -أ    
  .أحاول استعادة انتباهي  -ب    
  .أتمنى استعادة انتباهي  -ج    
  .سؤولیة تشتت انتباهي أحمل زمالئي الطلبة م -د    

  
  عندما أتغیب عن المدرسة یخطر في بالي أن أبرز غیابي بادعاء المرض – 17

  :ولكن أمتنع عن ذلك بفعل قیمة الصدق التي أقدرها أشعر أن لدي  
  .رغبة جامحة في الذهاب إلى المدرسة  -أ    
  .رغبة في الذهاب إلى المدرسة  -ب    
  .لمدرسة میل في الذهاب إلى ا -ج    
  .آمل في الذهاب إلى المدرسة   -د    
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  إن حرص المعلم على تنمیة الثقة في النفس لدى طلبته أثناء  -18
  :الحصة یشجعني على 

  .االنخراط بقوة في األنشطة الصفیة  -أ    
  .المشاركة في تلك األنشطة  -ب    
  .االهتمام بالمشاركة في تلك األنشطة  -ج    
  .المیل للمشاركة في األنشطة الصفیة  -د    

  
  :إن وعیي بطرق تحدید المشكلة التي انتبهت إلیها یجعلني  -19 

  .أكثر حماسا لمتابعة الخطوة التالیة في حلها  -أ    
  .أتحمس لمتابعة الخطوة التالیة في حلها  -ب    
  .أحاول متابعة الخطوة التالیة في حلها  -ج    
  .یال في متابعة الخطوة التالیة لحلها أتراخى قل -د    

  
ـــدرتي علــــــى اســــــتیعاب مــــــا یلقیــــــه علینــــــا المعلــــــم مــــــن معلومــــــات  -20   إن قنــــــاعتي بقـــ

  :یجعلني        
  .أشارك مشاركة فاعلة في إثارة األسئلة  -أ    
  .أشارك في طرح بعض األسئلة  -ب    
  .أحاول طرح بعض األسئلة  -ج    
  .ئلة ال أتحمس لطرح األس -د    

  
  إن االعتقاد بأن قدرتي على استیعاب ما یشرحه المعلم من معلومات مرده  -21

  :إلى ضعف قدرتي على االنتباه یجعلني 
  .أندمج بقوة في أي برنامج تدریبي یهدف إلى تنمیة القدرة على االنتباه  -أ    
  . أندمج في أي برنامج تدریبي یهدف إلى تنمیة القدرة على االنتباه -ب    
  .أحاول االلتحاق بأي برنامج تدریبي یهدف إلى تنمیة القدرة على االنتباه  -ج    
  .إلى تنمیة القدرة على االنتباه أمیل إلى االلتحاق بأي برنامج تدریبي یهدف  -د    
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  :عندما یشرح لنا المعلم أهداف الدرس على السبورة في بدایة كل حصة  -22
  .یف یحقق المعلم هذه األهداف أتابع بنشاط كبیر ك -أ    
  .أتابع بنشاط كیف یحقق المعلم هذه األهداف  -ب    
  .أرغب في متابعة المعلم وهو یحقق هذه األهداف  -ج    
  .ال یضایقني لو لم أتابع المعلم وهو یحقق هذه األهداف  -د    

  
  :عندما افشل في امتحان ما  -23
  .ي عملیاتي العقلیة یهمني جدًا أن استكشف الخطأ ف -أ    
  .یهمني أن استكشف الخطأ في عملیاتي العقلیة  -ب    
  .أرغب في معرفة الخطأ في عملیاتي العقلیة  -ج    
  .ألوم المعلم على صعوبة أسئلته في االمتحان  -د    

  
  كلما سنحت لي الفرصة الغش في االمتحان وامتنعت عن فعله ألنني  -24

  :طریق إلى النجاح تتمثل في أمین مع نفسي أشعر أن ال
  .الجد واالجتهاد  -أ    
  .بذل جهد معقول  -ب    
  .محاولة بذل جهد معقول  -ج    
  .محاولة بذل جهد متوسط  -د    

  
إن تفویت المعلم الفرصة على بعض الطلبة الذین یدعون المرض كعـذر للتهـرب مـن االمتحـان  -25

  :بإصراره على أن یؤدوا االمتحان یجعلني 
  .أال أفكر إطالقا في التغیب عن االمتحان  -أ    
  .أال أفكر في التغیب عن بعض االمتحانات  -ب    
  .أحاول البحث عن أعذار أخرى للتخلص من االمتحان  -ج    
  .أجهد في البحث عن أعذار أخرى قد تكون أكثر قبوالً  -د    
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  :لني إن وعیي بطریقة تخزین المعلومات في ذاكرتي تجع -26
  .أتحمس بشدة لتنویع تلك الطرق  -أ    

  .أتحمس لتنویع تلك الطرق  -ب          
  .أحاول تنویع تلك الطرق  -ج    
  .أكتفي بطریقة واحدة  -د    

  
  :إن ثقتي في قدرتي على أداء ما یطلب مني من واجبات بیتیه تجعلني  -27
  . أحرص بقوة على أداء واجباتي البیتیة بإتقان -ا    
  .أحرص على أداء واجباتي البیتیة  -ب    
  .أرغب في أداء واجباتي البیتیة  -ج    
  .أمیل إلى تأجیل أداء واجباتي البیتیة  -د    

  
  إن االعتقاد بأن انخفاض مستوى تحصیلي الدراسي یعود إلى إدارتي -28

  :  السیئة لوقتي یجعلني 
  .دارة وقتي أصر بقوة على إعادة النظر في خطتي إل -ا    
  .أصر على إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتي  -ب    
  .أحاول إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتي  -ج    
  .أرغب في إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتي  -د    

  
  عنــــــدما یخبرنــــــا المعلــــــم انــــــه ســــــیطلب منــــــا تحدیــــــد األهــــــداف التــــــي تحققــــــت فــــــي -29
  :الحصة        
  .دي في استیعاب ما یقدمه المعلم أبذل كل جه -أ    
  .أحاول فهم ما یقدمه المعلم  -ب    
  .أحاول فهم معظم ما یقدمه المعلم  -ج    
  .أحاول فهم بعض ما یقدمه المعلم  -د    
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  :عندما اشعر أن مشاركتي في األنشطة الصفیة محدودة  -30
  .أحرص على مراجعة عملیات التفكیر لدي  -أ    
  .اول مراجعة عملیات التفكیر لدي أح -ب    
  .نادرا ما أحاول مراجعة عملیات التفكیر لدي  -ج    
  .أبرر مشاركتي المحدودة بطریقة التدریس التلقینیة التي یتبعها المعلم  -د    

  
  إن اعتقادي الشخصي بأن علي أن أؤدي واجباتي المدرسیة بإتقان ألدلل -31

   :على ما لدي من مهارات یجعلني  
  .أصر على تطویر أسالیبي في أداء واجباتي المدرسیة  -أ    
  .أطور أسالیب في أداء واجباتي المدرسیة  -ب    
  .أحاول تطویر أسالیبي  في أداء واجباتي المدرسیة  -ج    
  .إمیل إلى تطویر أسالیبي في أداء واجباتي المدرسیة  -د    

  
  ز واجباتي المدرسیة بإتقانإن إحساسي بالراحة النفسیة عندما أنج -32

  :یدفعني إلى        
  .المحافظة بكل قوة على هذا المستوى من االنجاز  -ا    
  .محاولة المحافظة على هذا المستوى من االنجاز  -ب    
  .المحافظة على هذا المستوى في معظم األوقات  -ج     
  .المحافظة على هذا المستوى في بعض األوقات  -د    

  
  :أن وعیي بطرق التفكیر التي استخدمها في حل المشكالت  یدفع بي إلى  -33
  .التقییم المستمر لما یصدر عني من قرارات  -ا    
  .في بعض األحیان  لما یصدر عني من قرارات  مالتقیی -ب    
  .محاولة تقیم لما یصدر عني من قرارات  -ج    
  من قرارات   غض الطرف أحیانا عن تقییم ما یصدر عني -د    
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  إن إحساسي بقدرتي على توقع نواتج ما أبذله من جهد في التعلم یدفع -34 
  :بي إلى        

  .مزید من الجهد واالجتهاد في تحقیق هذه التوقعات  -أ    
  .اإلصرار على تحقیق بعض هذه التوقعات  -ب    
  .محاولة العمل على تحقیق هذه التوقعات  -ج    
  لة العمل على تحقیق بعض هذه التوقعات محاو  -د    

  
  عن االعتقاد بان  ضعف ذاكرتي للخبرات الحدیثة مرده إلى عدم التعامل -35

  :أنفرض علي یالمتكرر مع تلك المعلومات  
  .أتعامل مع هذه المعلومات بأكثر من طریقة  -ا    
  .أتعامل مع هذه المعلومات بطریقة واحدة فقط  -ب    
  .التعامل مع  هذه المعلومات  أحاول -ج    
  .أرغب في التعامل مع هذه المعلومات  -د    
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        )9(ملحق رقم 
  إجابات مقیاس دافعیة االنجاز جنموذ 

  
  

  ......................المدرسة  ......................... الصف . .....................اسم الطالب 
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  ) 11(حق رقم المل
  
  

  قائمة محّكمي الدراسة
  

 

  التخصص   االسم   

1  
  

  
   االستاذ الدكتور عبد الجبار البیاتي

  
  بحث تربوي

2    
  االستاذ الدكتور عباس الشریفي 

  
  إدارة تربویة 

3    
  االستاذ الدكتور غازي خلیفة 

  مناھج وطرق تدریس 

4    
  االستاذ الدكتور محمود الحدیدي 

  مناھج وطرق تدریس 

5    
  االستاذ الدكتور عبد الحافظ سالمة 

  تكنولوجیا تعلیم 

6    
  االستاذ الدكتور عاطف ابو حمید 

  كنولوجیا تعلیم ت

7    
  الدكتورة ملك الناظر 

  إدارة تربویة 

8     
  الدكتورة خالدة شتات

  تكنولوجیا تعلیم 

9     
  االستاذ الدكتور ثائر أحمد غباري

  علم نفس  تربوي 

  الدكتور صالح ذیاب ھندي   10
  

  مناھج وطرق تدریس 

  الدكتور ابراھیم مصبح الضرابعة             11
  

  تربویة  إدارة        

  محمد خلف الشنینات    12
  

  مشرف تربوي         

13     
  عمران إسماعیل اللصاصمة 

  مشرف تربوي        

14    
  جمیل فرھود ابو قدیري              

  مشرف تربوي         

  نضال الحیصة                          15
  

  معلم              


