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  ملخص
ر  درات التفكي ارات االستقصاء وق ين مستوى مھ ة ب ى تقصي العالق ذه الدراسة إل ھدفت ھ
اعي  النوع االجتم ك ب ة ذل قط، وعالق ة مس ة الصف العاشر األساسي بمحافظ دى طلب ي ل المنطق

ة الصف العاشر  المسجلين في ) 182(تكونت عينة الدراسة من . للطالب ة من طلب ا وطالب طالب
ولتحقيق أھداف الدراسة  .م2011/2012الية السيب بمحافظة مسقط في العام الدراسي مدارس و

ة من  ) 24(تم استخدام أداتين؛ األولى اختبار في مھارات االستقصاء، تكون في صورته النھائي
ر المنطقي تكون من  ار في التفكي ردة، واختب ردة) 16(مف م التحقق من صدقھما من .  مف د ت وق

داخلي خالل عرضھما عل اق ال ة االتس ابه بطريق م حس د ت ات فق ا الثب ين، أم ن المحكم دد م ى ع
ق )0.80(باستخدام معادلة ألفا كرونباخ بالنسبة إلى اختبار المھارات؛ حيث بلغ  ، وبطريقة التطبي

غ  ذي بل وإعادة التطبيق بالنسبة إلى اختبار التفكير المنطقي تم حساب معامل ارتباط بيرسون، وال
ارات االستقصاء، رت نتائج الدراسة وجود أظھ). 0.72( ار مھ تدني مستوى أداء الطلبة في اختب

ارات . واختبار التفكير المنطقي ة إحصائيا في بعض مھ روق دال كما اشارت النتائج إلى وجود ف
االستقصاء تعزى لمتغير النوع اإلجتماعي للطالب، لصالح الطالبات في مھاراة تصميم األنشطة 

يروالتجارب ولصال ارة التفس ي مھ ارات . ح الطالب ف ي فاش ر المنطق درات التفكي بة لق ا بالنس أم
تدالل  بي واالس تدالل التناس درتي االس ي ق ات ف الب والطالب ين الط روق ب ود ف ى وج ائج إل النت

الي ولصالح الطالب ة . االحتم ة دال ة موجب ة ارتباطي ود عالق ى وج ة إل را توصلت الدراس وأخي
وخلصت الدراسة  . االستقصاء وقدرات التفكير المنطقي لدى الطلبةإحصائيا بين بعض مھارات 

واع  ة باستخدام أن دريس الطلب ا ت ائج منھ ه من نت إلى عدد من التوصيات في ضوء ما أسفرت عن
ائي  تعلم اإلستقص ن ال ة م ر(مختلف ه، الح به الموج ه، ش ارات ) الموج اب مھ ل اكتس ن أج م

درا ى ق ة االستقصاء وبالتالي انعكاس ذلك عل دريب الطلب ام بت ديھم، واالھتم ر المنطقي ل ت التفكي
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واع  على مھارات التفكير المنطقي من خالل تعريضھم لمواقف تتطلب حل مشكالت وتوظيف أن
  .مختلفة من التفكير

  .مھارات االستقصاء، التفكير المنطقي، طلبة الصف العاشر: الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study aimed at investigating the relationship between Omani 10th 
grade students' level of the inquiry skills, and their logical thinking 
abilities as well as the differences among students due to Gender. The 
sample of the study comprised of (182) grade ten students selected 
randomly from two Basic Education schools in Muscat Educational 
Region in the Sultanate of Oman. The data was collected by an Inquiry 
Skills Test (IST) and Logical Thinking Test (LTT). The tests were 
carefully and appropriately checked for validity and reliability. The 
results showed that the level of students' performance in both tests was 
very low. Also, there was significant difference in some of the inquiry 
skills due to students’ gender in favor of females in designing activities 
and experiments and in favor of males in the interpretation skill . As for 
the logical thinking abilities, the study showed significant differences 
between students in favor of male students. In addition the findings 
reveal positive correlation between students' level of the inquiry skills, 
and their logical thinking abilities.  In the light of the above results, some 
recommendations and suggestions are proposed.  Teachers should use 
different types of inquiry in order to improve their students' inquiry skills 
which lead to reflecting on their logical thinking skills. In addition, 
science teachers should train their students to practice logical thinking 
skills by exposing them to the situations that require employing different 
types of thinking and solving the problems. 

Key words: Inquiry Skills, Logical Thinking, 10th Grade Students. 
 

  الدراسة مقدمة
ارات  ى مھ اءتحظ ا  االستقص وي، كونھ ي والترب ع العلم ي المجتم الغ ف ام ب  باھتم

وم  ق للمفھ م عمي اء فھ ا بن ون من خاللھ تطيع المتعلم تعلم، حيث يس ة ال تمرارية عملي يلة الس  وس
ا،  ارفھم فيھ يع مع اھرة، وتوس اأو الظ ة لھ ة الدقيق يرات العلمي رات والتفس ديم التبري  وتق
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(Dökme & Aydinli, 2009) . ة الل ممارس ن خ اءفم ة  االستقص أ الطلب ىيلج رح  إل  ط
اھرة اف الظ ديھم الستكش ول ل ن فض ة ع ئلة نابع ة أس ى، والعلمي ي  إل ق ف ع والتعم  التوس

عون  الي يس ا، وبالت ارفھم عنھ ىمع ادر الم إل ر مص ي عب ث والتقص ة، البح ة المختلف  عرف
ول  ا للوص ات وتحليلھ ع البيان ىوجم م اإلجاب إل ئلة، ودع ك األس ن تل ات ع  ات إجاب

). National Research Council, 1996; Alberts, 2000( والتفسيرات باألدلة والبراھين
ا  ا وتطويرھ تمرة لتنميتھ ة ومس ة تدريجي ب ممارس ارات تتطل ذه المھ ذكر أن ھ دير بال ن الج  وم

)Al-Afifi, Ambusaidi & Selim, 2011( ذ تھا من ى ممارس ة عل د الطلب تم تعوي ذا ي ، ل
درج من البسيط  ة، تت ىالسنوات الدراسية األولى ولكن بجرعات تدريجي ه  إل د ومن التوجي المعق

  ). Kuhn &  Pease, 2008(تحمل زمام األمور  إلى

د  دالخالق وآخرون وق ارات عد ،)Abd-El-Khalick et al.,  2003(حدد عب داً من مھ
ي  االستقصاء ة ف ة والمتمثل بھا الطلب ي يجب أن يكتس ي صورة الت كلة، وصياغتھا ف د المش تحدي

وتنفيذه، وصياغة الفرضيات والنماذج والتفسيرات  االستقصاءسؤال أو أسئلة، وتصميم خطوات 
راھين، وعرضھا ة والب ا باألدل ا .ودعمھ ايبي  أم رى أن )Bybee, 2006, p. 33(ب ار في ات مھ

  :كالتاليھي ) 12-9(التي يمكن تنميتھا في الصفوف  االستقصاء

  .تحديد األسئلة والمفاھيم التي تقود البحوث العلمية −

  .تصميم البحوث العلمية وتنفيذھا −

  .استخدام التقانة والرياضيات −

  .صياغة التفسيرات العلمية والنماذج، وتعديلھا باستخدام المنطق والبرھان −

  .لنماذج البديلة وتحليلھاإدراك التفسيرات وا −

 .التواصل والدفاع عن الحجج العلمية −

بعض يضعھا تحت مسمى  ذا نجد ال م، ل ات العل ونالحظ أن ھذه المھارات تتقاطع مع عملي
بعض ا ا ال ارآلعمليات العلم، بينم التعلم إل االستقصاءت اخر يسميھا مھ ا بشكل مباشر ب رتباطھ

ار ولذا ففي الدراسة الحالية ؛اإلستقصائي اك االستقصاءت اسنطلق عليھا مھ ى أساس أن ھن ، عل
بعض المھارات مثل طرح األسئلة وجمع البيانات وتحليلھا ال يوجد لھا مسمى مباشر في عمليات 

م تركز . العل ذهوس ة ع ھ يالدراس ارات ھ س مھ ى خم رح ا: ل طة ط ميم األنش ئلة، وتص ألس
ارب،  تخداوالتج ير باس ا، والتفس ات وتحليلھ ع البيان راھينوجم ة والب اذجم األدل . ، وصياغة النم

  :وفيما يلي وصف مبسط لھذه المھارات

ارة : طرح األسئلة التي يمكن اإلجابة عنھا من خالل التقصي أو البحث العلمي − ذه المھ تعد ھ
بھا ا الطالب ويكتس في و. (Hatton, 2001) من أھم المھارات وأولھا التي يجب أن يتعلمھ

ارة يطور  ذه المھ ة ھ كل الطلب دھا بش اق وتحدي عة النط ئلة واس ى توضيح األس دراتھم عل ق
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م من  دقيق، وإعادة صياغة األسئلة غير المحددة أو غير المنطقية، حيث يشمل الجانب المھ
وم  ھذه المھارة؛ قدرة الطلبة على توضيح األسئلة وتقصيھا وتوجيھھا نحو الظاھرة أو المفھ

درتھم أو األشياء التي يمكن وصفھا، أو تفسيرھا  أو التنبؤ بھا عن طريق البحث العلمي، وق
ي  ة الت ات الكمي اھيم والعالق ة، والمف ار العلمي على تحديد أسئلتھم وتوضيحھا باستخدام األفك

 ). NRC, 1996(تقود البحث 

اموا بطرح : تصميم األنشطة والتجارب العلمية − ا ق د م يتطلب من الطلبة في ھذه المھارة، بع
ا وة الس ي الخط ئلة ف ل المالحظأس ة مث درات عام ل قياسات  ةبقة، تطوير ق ة، وعم المنظم

ود  ي تق ارھم الت رات وضبطھا، وتوضيح أفك د المتغي ه،  االستقصاءدقيقة، وتحدي ؤثر في وت
ومن خالل ھذه المھارة يتعلم الطلبة صياغة أسئلة قابلة للقياس، وتصميم البحوث والتجارب 

م  اءاالستقصوتنفيذھا، كما أنھم يتعلمون معنى  ل المعل ة من عق ل المعرف ىوليس نق ل  إل عق
  .(Edwards, 1997)الطالب 

ى : جمع البيانات وتحليلھا − د عل ك الرياضيات، يعتم إن استخدام األدوات واآلليات بما في ذل
طبيعة السؤال المطروح وتصميم التجربة أو البحث الذي أعده الطالب لإلجابة عن السؤال، 

ا  إلىالقدرة على الوصول وامتالك ھذه المھارة يتطلب  ا وتنظيمھ ا وتخزينھ البيانات وجمعھ
 ).NRC, 1996(بشكل يساعد على قراءتھا وفھمھا وتفسيرھا 

يتطلب من الطلبة في ھذه المھارة االعتماد في تفسيرھم : التفسير باستخدام األدلة والبراھين −
أثيرات  على مالحظاتھم، وأن يفرقوا بين التفسير والمالحظة والوصف، وإعطاء أسباب الت

م  ي ت ات الت ة، واستخدام البيان ة والحجج المنطقي ى األدل ة عل الناتجة، وتأسيس عالقات قائم
ذ  جمعھا في دعم تفسيراتھم، ويتطلب ذلك تزويد الطلبة بقاعدة علمية معرفية تمكنھم من تنفي

لمي والسياق البحث بفاعلية، ألن تطوير التفسيرات يوجد نوعاً من الروابط بين المحتوى الع
ات  إلىالمستخدم فيه للوصول  ة البيان معارف جديدة، وھذا يكسب الطلبة القدرة على مراجع

دالئل وإثباتات منطقية تتعلق  إلىالتي جمعوھا من التجارب البسيطة وتلخيصھا، والوصول 
 ).NRC, 1996(بالعالقة بين السبب والنتيجة في التجربة 

تعلم في: صياغة النماذج − وم الم ة عن الظواھر ا يق اذج ذھني ارة بتصميم نم ذه المھ ة ھ لعلمي
فھمه لھذه  إظھارومات التوضيحية والمخططات التنظيمية بھدف المحيطة به باستخدام الرس

 .الظواھر

تفاوتت في نتائجھا، لكنھا  االستقصاءعن امتالك الطلبة لمھارات  ن الدراسات التي أجريتإ
بين نتائجھا ، فقد تراوحت تلك الدراسات قعه القائمون علىمستوى الطموح الذي يتو إلىلم ترقى 
ھدفت  (Karar & Yenice, 2012)أجراھا كرار ويانسي  ، ففي دراسةةوالمتوسط ةالضعيف

اكتساب طلبة الصف الثامن في تركيا لعمليات العلم في ضوء عدد من  تعرف مدىإلى 
طبقت . ومستوى دخل األسرة وغيرھاالمتغيرات من بينھا الجنس والمستوى التعليمي للوالدين 

تفوق الطالبات  إلىتوصلت الدراسة و. طالبا وطالبة من طلبة الصف الثامن 650الدراسة على 
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، فقد أجروا (Aydinli et al., 2011)خرون آأيديلني و أما. االختبارفي  الذكور على الطلبة
ومن  ،التكاملية العلم لياتعدادية في تركيا لمھارات عمعن اكتساب طلبة المرحلة اإل دراسة

يمتلكون أن الطلبة األتراك  إلى توصلت الدراسة. ، والتجريبوصياغة النماذج ،ضمنھا التفسير
 بين الذكور  إحصائيامن عمليات العلم التكاملية، كما أن ھناك فروقا دالة  المستوى مقبو

 زترك وتيزيل وأكاتأو أما. اإلناثفي اكتسابھم لمھارات عمليات العلم، لصالح  اإلناثو
(Öztürk, Tezel & Acat, 2010)   تعينة بلغ بدراسة ھدفت قياس عمليات العلم لدىفقاموا 

طلبة الصف السابع في تركيا، وعالقتھا مع بعض المتغيرات مثل  طالبا وطالبة من) 828(
مستوى الطلبة في أن  إلىتوصلت الدراسة . مستوى تعليم الوالدين ودخل األسرة وغيرھا

في ھذا المستوى حسب المتغيرات التي شملتھا  اوأن ھناك اختالف ا،عمليات العلم كان متوسط
 ا، فقد قام(Beaumont-Walters & Soyibo, 2001)أما بايمونت والتر وسابوي  .الدراسة

بدراسة ھدفت قياس مستوى طلبة المدارس العليا والتي تشمل طلبة الصف العاشر في جمايكا في 
ياغة الفرضيات صوالتعميم، وتسجيل النتائج، وعلم تكاملية ھي تفسير البيانات،  خمسة عمليات

وطالبة موزعين على فصول  طالب) 305(طبقت الدراسة على . اتخيرا تحديد المتغيروأ
ن مستوى الطلبة في ھذه المھارة ضعيف ودون أ إلىتوصلت الدراسة . المدارس العليا في جمايكا

    .فضل من الذكورأ انجازإلطالبات حققن وأن االمستوى المقبول، 

 منھا االستقصاءمھارات ھذا وتوجد العديد من العوامل التي تؤثر على اكتساب الطلبة ل
)Al-Afifi, Ambusaidi, Selim, 2011 ؛ Trowbridge, Bybee and Powell, 2000(:     

ر ويقصد به أن الطالب يتعلم ويطور عقله من خالل ا: االستعداد الفكري − ستخدامه في التفكي
ا، ف االستقصاءخالل عملية  ذ  إذاالتي يقوم بھ ا دأب الطالب واستمر في تنفي ات استقصاءم
 .ة ستتطوراإلستقصائيفان مھاراته 

نجح الطالب في استقصائه : بدال من الدوافع الخارجية) الجوھرية(الدوافع الداخلية  − دما ي عن
ةإف د بمثاب ة ُمرضية تع ارة فكري ى إش ه يتلق ه  ن ة تدفع أة داخلي ىمكاف اح إل ن النج د م ، مزي
ة من خالل تبالتالي يتوجب و دى الطلب ة ل دوافع الداخلي ة على المعلم أن يستحث ال ة البيئ ھيئ

  .الصفية المناسبة

يط لال − ى التخط م عل درة المعل ة  ستقصاءق ذ الطلب اء تنفي ي أثن ه ف ه ل كل صحيح، وإدارت بش
  .ةاإلستقصائيلالنشطة 

تعلم ا − ة الم الل معرف ن خ ته م تم دراس ذي ت ن الموضوع ال ابقة ع اء؛لس ك  االستقص ألن ذل
  .تهاسيساعده في توظيف ھذه المعلومات في تفسير استنتاج

  .، ومستوى قدرات التفكير المنطقي لديهالقدرة االستداللية للمتعلم −

يعد التفكير المنطقي أحد أنواع التفكير التي تعتمد على إدراك وتصور العالقات بين 
ويعرف . استنتاجات معينة خاصة بمواقف جديدة كانت غير معروفة إلىلومات سابقة للتوصل مع
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التفكير الذي نمارسه عند محاولة "التفكير المنطقي بأنه   .(Ghanum, 2009, p. 33)غانم 
بيان األسباب والعلل التي تكمن وراء األشياء ومحاولة معرفة نتائج األعمال، وھو يعني أكثر من 

  ". األسباب والنتائج، ويعني الحصول على أدلة تؤيد أو تثبت وجھة النظر أو تنفيھا تحديد

الثانية  إلىتتطور القدرة على التفكير المنطقي تدريجيا عند األطفال من سن السادسة 
حيث يركز التفكير المنطقي على استخالص التضمينات الضرورية من المقدمات دون  ؛عشرة

كما  . (Haider & Ababnah, 1996)مات؛ ألنه يخضع لقواعد المنطقاالھتمام بمحتوى المقد
  :بعض العمليات التي تتطلب تفكيرا استدالليا إلىا يشير

ھذا النوع من التفكير حيث يتطلب ): Proportional Reasoning(االستدالل التناسبي  −
ون العالقات أن يستدل الفرد على طبيعة العالقة التناسبية بين عدد من العناصر، وقد تك

 .كمية أو نوعية

ويتطلب من الفرد القدرة على عزل ): Controlling Variables(التحكم بالمتغيرات  −
كما يتطلب تفكيرا . العوامل التي تؤثر على ظاھرة معينة من بين مجموعة من العوامل

، دةواح منطقيا يعتمد على ترتيب العناصر وتغيير أحدھما ثم تثبيت بقية العوامل في خطوة
 .العامل أو العوامل التي تؤثر في الظاھرة إلىحيث يتم التوصل 

ويتطلب من الفرد القدرة على إدراك ): Correlational reasoning(االستدالل الترابطي  −
 . بناء على ذلك اتعالقات االرتباط بين العوامل، ثم اتخاذ قرار

من الفرد القدرة على ويتطلب ): Probabilistic Reasoning( االحتمالياالستدالل  −
دراسة العالقات الكمية لكل مجموعة على حدة وتحديد النسب لكل منھا، ثم مقارنتھا، 

 .وأخيرا إعطاء احتماالت معينة

يتطلب من الفرد القدرة على ): Combinatorial Reasoning(االستدالل التوافقي  −
وينبغي أن تكون . دراستھاالتعامل التجريبي مع عمل ارتباطات عدة بين العوامل التي يتم 

  .االرتباطات منتظمة ومنسقة وليست عشوائية ومتكررة

 انخفاض قدرات التفكير  إلىعلى طلبة التعليم العام  أشارت الدراسات التي أجريت
ففي دراسة قامت بھا  ،اإلناثمن الذكور و قدرات كلتفاوت في المنطقي بشكل عام، مع 

مستوى قدرات التفكير المنطقي لدى طلبة  ستقصاءال  .(Al- Hadthrme, 2011)الحضرمية
تدني قدرات  إلى ،الصف الثاني عشر بسلطنة عمان وعالقتھا بمستوى فھمھم للمفاھيم الوراثية

 اإلناثفي التفكير المنطقي بين الذكور و إحصائياالتفكير المنطقي للطلبة، ووجود فروق دالة 
ما كانت ھناك عالقة دالة  إذااسة ھدفت تعرف بدر (Fah, 2009)كما قام فاح . لصالح الذكور

أعمارھم  الذين بلغتزية بين قدرات التفكير المنطقي لدى طلبة مقاطعة صباح المالي إحصائيا
انخفاض  إلىأوضحت النتائج . لطالب وتحصيلھم الدراسيل النوع االجتماعيمن  وكل) سنة 16(

 اإلناث بين الذكور و إحصائيافروق دالة  التفكير المنطقي، وعدم وجود ختبارالمتوسط العام ال
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  إحصائيارتفاع متوسط الطلبة الذكور، ووجود فروق دالة في ھذه القدرات بالرغم من ا
كما قام لويس ولويس . تبعا لمتغير التحصيل الدراسي ولصالح الطلبة ذوي التحصيل المرتفع

Lewis & Lewis, 2007) (  التفكير المنطقي  ختبارابدراسة ھدفت التحقق من قدرة نتائج
أوضحت نتائج . والتحصيل العام على التنبؤ بنتائج الطلبة ذوي التحصيل المتدني في الكيمياء

ي التحصيل، وبالتالي يمكن يبنتائج الطلبة متدنبالتنبؤ قدرة نتائج التفكير المنطقي  إلىالتطبيق 
أما يلماز . كير المنطقي لديھمتم تطوير قدرات التف إذامساعدتھم علٮى تحصيل أفضل في المادة 

الصفوف في اختالف تقصي أثر إلى فقد قاما بدراسة ھدفت  (Yilmaz & Alp, 2006)وألب 
طبقت الدراسة على طلبة الصفوف الثامن . تطور قدرات التفكير المنطقي لدى الطلبة األتراك

لدى طلبة الصف قي قدرات التفكير المنطأن  إلىالدراسة شارت نتائج أ. والعاشر والحادي عشر
بين قدرات  إحصائياأفضل من طلبة باقي الصفوف، كما أن ھناك عالقة خطية دالة الحادي عشر 

فقد (Bitner-Corvin, 1987) كورفين -بيتنرأما دراسة . التفكير المنطقي وتحصيل الطلبة
 إلىابع لدى عينة من طلبة الصفوف الس) االستداللي(قياس مستوى التفكير المنطقي  إلى ھدفت

في قدرة  اإلناثتفوق الطلبة الذكور على  إلىالثاني عشر قبل دراستھم لمقرر في التفكير، 
  .في قدرة االستدالل التوافقي اإلناث، وتفوق االحتمالياالستدالل 

ولما كان التفكير المنطقي ضروريا لمعرفة مستوى قدرات االستدالل لدى المتعلمين، فقد 
ات التي تقيس االختبارات خاصة لقياسه، ومن أشھر اختبارطوير اھتم عدد من الباحثين بت

 اختباراللذين قاما بتطوير ) Tobin & Capie, 1980(توبن وكابي  اختبار: التفكير المنطقي
لقياس قدرات االستدالل السابقة، ) TOLT  (Test of Logical Thinking( التفكير المنطقي

  .قدرة من القدرات الخمسمن مفردتين في كل  اراالختبحيث تكونت الصورة النھائية من 

ستقصاء ولقدرات التفكير المنطقي في مما سبق يتضح أھمية اكتساب الطلبة لمھارات اال
بحثت في العالقة بين المتغيرين، ومن ھنا جاءت عديدة تعلم العلوم، ولم يجد الباحثان دراسات 

  .ةمثل ھذه العالق ستقصاءھذه الدراسة كمحاولة أولى ال

  وأسئلتھا مشكلة الدراسة
 إن نجاح العملية التعليمية التعلمية يعتمد على عدد من العوامل من بينھا المعلم الذي 

 شأن العلماء في ذلك يجب عليه أن يھيئ البيئة المناسبة لقيام الطلبة بممارسة العلوم شأنھم 
 م التجارب المتمثلة في طرح األسئلة وتصمي االستقصاءوبذلك سيكتسبون مھارات 

 كما عليه أن يھتم . واألنشطة العملية والتحليل والتفسير وصياغة النماذج وغيرھا
 أما . االستقصاءالطلبة على اكتساب مھارات  ساعدبتطوير وقدرات التفكير المنطقي التي ت

 مھارات  تنميةتوجيه المعلم في  فيمناھج العلوم  ساھمر فھو ضرورة أن تخاآلالعامل 
 ومن خالل نتائج طلبة الصف الثامن بسلطنة . وتنمية قدرات التفكير المنطقي االستقصاء

المعروفة اختصارا  العالمية في الرياضيات والعلوم اتدراسة التوجھ اختبارعمان في 
المھارات ضعف الطلبة في  إلىت التي أشار، 2011و 2007في دورتي " TIMSS"ب

ودراسة  (TIMSS & PIRLS International Study Centre, 2012) المعرفية
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في تقصي قدرات التفكير المنطقي لدى طلبة الصف  )(Al-Hadthrme, 2011الحضرمية 
شراف وكذلك في ضوء خبرة الباحثين في مجال التدريس واإل، في سلطنة عمان الثاني عشر

وبات التي والمشاركة في المسابقات الوطنية مثل مسابقة التنمية المعرفية في مادة العلوم، والصع
ن الحاجة تستدعي تعرف ھذه المھارات والقدرات في صف فإتواجه الطلبة في تعلم العلوم، 

مرحلة يعتبر في غاية األھمية كونه نھاية  الذي، وھو الصف العاشر األساسي ،وسطي بينھما
  .  التعليم األساسي

قدرات و االستقصاءمستوى مھارات لقد أشارت بعض الدراسات التي أجريت لمعرفة 
 مثلالمستوى الطموح للباحثين  إلىعدم وصول مستوى الطلبة فيھما  إلىالتفكير المنطقي 

(Öztürk, Tezel & Acat, 2010; Beaumont-Walters & Soyibo, 2001) ( 
 ودراسة فاح  (Al-Hadthrme, 2011)، ودراسة الحضرمية االستقصاءفي مھارات 

 (Fah, 2009) دراسات تربط بين المتغيرين إلى أي يتوصل الباحثان  ولم. في التفكير المنطقي
تعرف مستوى األھمية بمكان أن يتم  نه منإولذا فسواء على مستوى السلطنة أو العالم العربي، 

وقدرات التفكير المنطقي، ألھمية كال  ،االستقصاءفي مھارات  األساسي طلبة الصف العاشر
الصف العاشر الذي يعد نھاية مرحلة أھمية  إلىفة ضاباإل، وتعلمھا العلومتعليم المتغيرين في 
  . ، ولذا تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتيةفي سلطنة عمان التعليم األساسي

 ما مستوى مھارات االستقصاء لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟ .1

اختالف جنس  .2 ة الصف العاشر األساسي ب ھل يختلف مستوى مھارات االستقصاء لدى طلب
  الطالب؟

  ما مستوى قدرات التفكير المنطقي لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟ .3

اختالف  .4 ة الصف العاشر األساسي ب دى طلب ي ل ر المنطق درات التفكي ھل يختلف مستوى ق
  لطالب؟ل النوع اإلجتماعي

ة  .5 دى طلب ي ل ر المنطق درات التفكي توى ق ارات االستقصاء ومس توى مھ ين مس ة ب ا العالق م
  ألساسي؟الصف العاشر ا

  فروض الدراسة
  :سعت الدراسة إلى اختبار الفروض اآلتية

بين المتوسط الحسابي ألداء ) α =0.05(ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  .1
طلبة الصف العاشر األساسي الذكور في اختبار مھارات االستقصاء، والمتوسط الحسابي 

 . ألداء الطالبات في االختبار
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ً ال توجد فرو .2 بين المتوسط الحسابي ألداء ) α =0.05(عند مستوى الداللة  ق دالة إحصائيا
طلبة الصف العاشر األساسي الذكور في اختبار قدرات التفكير المنطقي، والمتوسط 

 . الحسابي ألداء الطالبات في االختبار

ارات بين مستوى مھ) α=0.05(ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  .3
  . االستقصاء لدى طلبة الصف العاشر األساسي ومستوى قدرات التفكير المنطقي

  أھداف الدراسة
  :تعرف كل من إلىالدراسة سعت 

  .لدى طلبة الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان االستقصاء مھاراتمستوى  .1

 .قدرات التفكير المنطقي لدى طلبة الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان .2

دى و االستقصاءمستوى مھارات  في  نوع اإلجتماعيالأثر عامل  .3 ر المنطقي ل قدرات التفكي
 .طلبة الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان

ر المنطقي و االستقصاءبين مستوى مھارات  من عدمه عالقة ارتباطيةوجود  .4 درات التفكي ق
 .لدى طلبة الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان

  ومبرراتھا أھمية الدراسة
ه وھو تقصي ب الدراسة أھميتھا من تكتس ذي تبحث ين أھمية الموضوع ال ة ب مستوى العالق
دى و االستقصاءمھارات  ر المنطقي ل درات التفكي انق ام بسلطنة عم يم الع ة التعل رز . طلب ا تب كم
  :فيما يلي ومبررات القيام بھا أھميتھا

ى  − ين ومشرفينتعطي القائمين عل ة من معلم دريس الطلب تھم في مستو صورة عن ت ى طلب
ة من  االستقصاءمھارات  د الخطوات التالي وقدرات التفكير المنطقي مما يساعدھم في تحدي

 . عملية التعليم

ل الدراسات  − ن أوائ د م ة تع اس العماني ي قي ارات ف توى مھ ر و االستقصاءمس درات التفكي ق
 .المنطقي لدى طلبة الصف العاشر األساسي

رورة  − ي ض ابقة ف ات الس يات الدراس ارات توص الي مھ ي مج ة ف ات متنوع ام بدراس القي
 .االستقصاء والتفكير المنطقي

  الدراسة حدود

  :تمثلت حدود الدراسة فيما يأتي
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ئلة، تصميم األنشطة والتجارب، : االستقصاءمھارات ) 1: الحدود الموضوعية .1 طرح األس
ر المنط) 2 .تصميم النماذجوالتفسير، وجمع البيانات وتحليلھا،  يقدرات التفكي االستدالل : ق

  .، واالستدالل الترابطياالحتماليالتناسبي، والتحكم بالمتغيرات، واالستدالل 

  .محافظة مسقط/ طلبة الصف العاشر األساسي بمدارس والية السيب: الحدود المكانية .2

  ).2011/2012(نھاية الفصل الدراسي الثاني : الحدود الزمانية .3

  الدراسة مصطلحات
  :ن المصطلحات رأى الباحثان تعريفھالھذه الدراسة مجموعة م

ارات  االستقصاءتعرف مھارات  :االستقصاءمستوى مھارات  ا المھ ذه الدراسة بأنھ في ھ
دى الطوھي ة، اإلستقصائيالعلمي، والالزمة لتنفيذ األنشطة  ستقصاءالمطلوبة لال ي تنمى ل ةالت  لب

ا من األسئ طرح: ، وھذه المھارات ھيلمادة العلوم ممن خالل دراستھ ة عنھ ي يمكن اإلجاب لة الت
ا،  ات وتحليلھ التفسير وخالل البحث والتقصي العلمي، وتصميم األنشطة والتجارب، وجمع البيان

راھين،  ة والب اذج، وباستخدام األدل را صياغة النم يسوأخي ذا المستوى ب ق ارھ ذي أعده  االختب ال
  .لدراسةالباحثان لغرض ا

ا  :قدرات التفكير المنطقي ه قط ه  (Qatame, 2004, p. 40)مي تعرف ذي " بأن ر ال التفكي
ائج  ة نت ة معرف ياء ومحاول ن وراء األش ي تكم ل الت باب والعل ان األس ة بي د محاول ارس عن يم

ا ة النظر أو تنفيھ د أو تثبت وجھ ة تؤي ان ". األعمال، وھو يعني الحصول على أدل ه الباحث ويعرف
ات  ل المعلوم ى تحلي ب عل درة الطال ه ق ا بأن ل إجرائي ن أج ھا م ع بعض ا م ه وربطھ ة إلي المقدم

ىالتوصل  ي  إل ب ف ا الطال ي حصل عليھ ة الت ه بالدرج م قياس ة، وت ة معين ارنتيج ر  اختب التفكي
  .الذي تم استخدامه لغرض الدراسة المنطقي

  الطريقة واإلجراءات

  منھج الدراسة
ي  نھج الوصفي ف ارات تعرف اتبعت الدراسة الم درات او االستقصاءمستوى مھ ر ق لتفكي

ان لطنة عم ي بس ر األساس ة الصف العاش دى طلب ي ل تخدام  ،المنطق ا باس ين ھم ارأدات ي اختب  ف
ارات  اءمھ ن  االستقص احثين وإم داد الب ارع ي اختب ر المنطق داد للتفكي ن اع ابي  م وبن وك   ت

)Tobin & Capie, 1980( ، ه ىالذي تم ترجمت ل  إل ة من قب ان(العربي و رم ذكورة في ) أب الم
في   (Al-Hadthrme, 2011)واستخدمته الحضرمية   .(Al-Khawaldah, 2008)الخوالدة 
  .دراستھا

  مجتمع الدراسة وعينتھا

وم بالصف العاشر  6500تكون مجتمع الدراسة من  ادة العل ة ممن يدرسون م ا وطالب طالب
ا  ة السيب بمحافظة مسقط، بينم ة الدراسة من األساسي في مدارس قطاع والي  182تكونت عين
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ا طال ة ب ة وطالب ن طلب تين م ن مدرس ا م م اختيارھ ة الصف العاشر األساسي ت دارس والي ن م م
 .طالبة )97(طالبا، و )85(السيب ممن أكملوا الصف العاشر منھم 

  الدراسة أدوات
ين ارة عن : تكونت أدوات الدراسة من أدات ى عب اراألداة األول يس مستوى  اختب ارات يق مھ

  .يقيس قدرات التفكير المنطقي اختبارواألداة الثانية عبارة عن  ،لطلبة الصف العاشر االستقصاء

  االستقصاءمھارات  اختبار: أوال
ون  ارتك دد  االختب ئلة بع ة أس ن ثماني ة م ورته األولي ي ص ردة )27(ف س  مف اس خم   لقي
ي ارات ھ ي،  مھ ي العلم ث والتقص الل البح ن خ ا م ة عنھ ن اإلجاب ي يمك ئلة الت رح األس   ط

طة  ميم األنش ة وتص تخدام األدل ير باس ا، والتفس ات وتحليلھ ع البيان ارب، وجم   والتج
اذج ياغة النم راھين، وص د .والب ذ وق ذ بھ م األخ تم ت ه ي ا أن ررات منھ دة مب ارات لع   ه المھ

ي  افية الت ا في األنشطة االستكش م تضمين معظمھ وم بالسلطنة إذ ت اھج العل التركيز عليھا في من
ة الصف العاشر األساس ھا طلب ايدرس ا أنھ وم، كم ي العل ةم ي ف ابقات  طلوب ي المس ة ف ن الطلب م

ى  كمسابقة التنمية المعرفية في السلطنة، التربوية على المستوى الوطني في مادة العلوم أضف إل
وم  الدراسات الدولية في العلوم كدراسةوجودھا في ذلك  ة في الرياضيات والعل التوجھات الدولي

"Trends in Math and Science Studies "TIMSS ."ا ارت إليھ ا اش   بعض  كم
ة  ة العالمي ات التربوي ى بالمنظم ي تعن ثالت وطني للبح س ال ل المجل وم مث دريس العل   ت

 (National Research Council, 1996) ة ات المتحدة األمريكي ذلك بعض في الوالي ، وك
    .وغيره (Bybee, 2006)المھتمين بتدريس العلوم مثل بايبي 

د صمم  اراالختلق ن أن  ب ة يمك ابطريق دد عن طريقھ ارات  يح توى مھ دى  االستقصاءمس ل
وع القصيربشكل جيد الطلبة ة من ، وذلك باستخدام األسئلة المقالية من ن ذه النوعي يح ھ ، حيث تت

رھم ال تفكي ة وإعم ة في الكتاب ة الحري ذي تضمنه إ. األسئلة للطلب وى العلمي ال ارن المحت  االختب
ه  االختبارألن ھذا  ‘فوف سابقة وليس فقط من منھج الصف العاشرتطرق اليه الطالب في ص ھدف
اوفيما يلي . لدى الطلبة بعد نھاية مرحلة التعليم األساسي االستقصاءتقصي مستوى مھارات   لمث

  :االختبارعلى األسئلة التي اشتمل عليھا 

ى شدة ال د عل رق الجھ ر ف م دراسة أث ار فكانت أُجريت تجربة لتحقيق قانون أوم، حيت ت تي
  :النتائج كما يوضحھا الجدول اآلتي

 V (V 0 1 2 3 4 5(فرق الجھد 
 I (A  0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5(شدة التيار 

  . ارسم نموذجا يوضح الدائرة الكھربائية المستخدمة في التجربة  .أ

  .مثّل بيانيا العالقة بين فرق الجھد وشدة التيار الكھربائي  .ب
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ين) 9(عرضه على عدد  تم االختبارحتوى وللتحقق من صدق م اھج وطرق  محكم في المن
لالقياس والتقويمتدريس العلوم، والمتخصصين في  د . ، والمشرفين التربويين والمعلمين األوائ وق

  :من حيث االختبارطلب منھم تقديم آرائھم في 

  .ومناسبتھا لتحقيق أھداف الدراسة مفرداتوضوح ال −

 .الدقة العلمية واللغوية −

 .مناسبة المفردات لقياس المھارة المحددة لھا −

 .أو حذفھا أو إضافتھا مفرداتتعديل أي  −

لوقد تم األخذ بآراء المحكمين، والتي تضمنت حذف  ه مث ئلة من امن  بضع األس السؤال الث
ا بالنسبة . وإعادة صياغة بعضھاالخاص بالمغناطيس لغموض المفردات وطولھا،  ى أم ، هثباتإل

ة  هتم حسابفقد  ا، حيث بلغت قيم اخ ألف ة كرونب ق معادل باستخدام ثبات االتساق الداخلي عن طري
ا  ق  )0.80(ألف ح الملح ة، ويوض راض الدراس با ألغ د مناس ا يع ار) 1(مم ورته  االختب ي ص ف

  .على مھاراته االختبارتوزيع مفردات  ) 1(ل يوضح الجدو النھائية، كما

  .ستقصاءاالمھارات  اختبارتوزيع مفردات : )1(جدول 

عدد  المھارة
مجموع   أرقام المفردات المفردات

الدرجات
المستوى المقبول 

 )الدرجات(
 6.5 8  أ7أ، 6أ، 4أ، 1 4 طرح األسئلة

 9.5 12  ب7ب، 6ب، 4 3 تصميم األنشطة والتجارب

أ، 3ب، 2د، 1ب، 1 8 جمع البيانات وتحليلھا
 9.5 12  ج6ج، 4ج، 3ب، 3

ب، 5د، 4د، 3ج، 1 6 التفسير
 9.5 12  د5ج، 5

 9.5 12  ه5أ، 5أ، 2 3 تصميم النماذج
 45 56  24 24 ككل االختبار

دريس %) 80(وقد تم تحديد المستوى المقبول تربويا وھو  من خالل استفتاء المحكمين في ت
  .خمسة محكمينالعلوم، بلغ عددھم 
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  االختبارتصحيح 
عداد قواعد إيعة األسئلة تم بطريقة علمية صحيحة وتناسبا مع طب االختبارلكي يتم تصحيح 

ارتصحيح لال ده (Rubric) ختب ي ح ين صفر ف ون ب ؤال ليك ة للس دى الدرج د م ا تحدي تم فيھ ، ي
ئلة يكون  ىدرجات في حده األعل 4األدنى و اك أس ئلة، فھن بعض األس ذا الحد ل اوت في ھ مع تف
ئلةاأل حدھا ئلة الخاصة بطرح األس ل األس ى صفر مث حدھا  خرىوأ ،على درجتين وحدھا األدن

دھا األ دة وح ة واح ى درج ى صفرااألعل د التصحيح  .دن ى قواع ثال عل الي يعطي م والجدول الت
  :للسؤال السابق

  .االختبارالثاني من سؤال من ) أ(جزئية مثال على قواعد التصحيح لل: )2(جدول 

جزئية 
  السؤال

  عدد وتوزيع الدرجات
43 2  1  0  

  )أ( 2

قد يختلف رسم الطالب 
ا ھو موجود أعاله عن م

لكن يجب ان تتوافر جميع 
األدوات الكھربائية 

الموضحة وتكون طريقة 
  توصيلھا صحيحة

ن يكون توصيل أيجب 
الريسوستات مع البطارية 

صحيح النھا تعمل 
  .كمجزئ للجھد

توصيل األميتر 
  .والفولتميتر صحيح

ضروري توفر المفتاح 
نه ضروري ألفي الدائرة 

 في تنفيذ تجربة تحقيق
 .قانون أوم

رسم الدائرة
بشكل صحيح 

ولم يرسم 
  المفتاح

رسم الدائرة 
بدون المفتاح 

وبدون 
أو الفولتميتر 
  األميتر

رسم 
الدائرة 
بدون 

المفتاح 
وبدون 

الفولتميتر 
  األميترو 

غير 
 ماسبق

أو 
عدم 
 رسم
  شيء
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  مقياس التفكير المنطقي  :ثانيا
ة  اراستخدمت الدراسة الحالي ابي  اختب وبن وك م ، )Tobin & Capie, 1980(ت ذي ت ال

ا . )(Al-Khawaldah, 2008أبو رمان المذكورة في الخوالدة (العربية من قبل  إلىترجمته  كم
يتكون كل  (Al-Hadthrme, 2011)من قبل الحضرمية على البيئة العمانية تم تعديله وتطبيقه 
م الصحيحة  اإلجابة الجزء األول يختار الطالب فيهسؤال من جزئين،  من بدائل معطاة للسؤال، ث

ه  .يختار تفسيرا لھا في الجزء الثاني من السؤال ة ل غ الدرجة الكلي درة  16وتبل  4درجة ولكل ق
درة اال .درجات تبعاد ق م اس وافقيوقد ت ا ال ؛ستدالل الت ا  ألنھ اس بھ ي تق ة الت نفس الطريق اس ب تق

  :ير المنطقيالتفك  اختبارمن  وفيما يلي مثال  .القدرات األربع األخرى
ما كمية العصير التي يمكن . تم عصر أربع حبات برتقال لصنع ستة كؤوس من العصير

  )افترض أن حجوم كل البرتقاالت متساوية: مالحظة(الحصول عليھا من عصر ست برتقاالت؟  
 كأسا 12) كؤوس      ه 10) كؤوس        د 9) ج  كؤوس     8) كؤوس     ب  7  ) أ
  السبب

 ناك طريقة يمكن التنبؤ بھاال أعتقد أن ھ .1
 2وعدد الكؤوس يكون دائما بمقدار الفرق بين عدد حبات البرتقال  .2
 2:3أن مقارنة عدد الكؤوس مع عدد حبات البرتقال سوف يكون دائما بنسبة  .3
 ان الفرق في العدد بين حبات البرتقال والكؤوس أقلك, كلما زاد عدد حبات البرتقال .4
الفرق بين عدد حبات البرتقال وعدد الكؤوس  كان، )2(بمقدار  كلما زاد عدد حبات البرتقال .5

 )2(أكثر بمقدار 

بة ا بالنس ى أم ات  إل ارثب رمية االختب ل الحض ن قب ه م م تطبيق دما ت غ عن د بل   فق
 (Al-Hadthrme, 2011) وھي قيمة مناسبة ) 0.72(عادة التطبيق إطريقة التطبيق و باستخدام

ة لال) 2(ويوضح الملحق . لغرض الدراسة ارالصورة النھائي ع ) 3(، والجدول ختب يوضح توزي
  .سئلة على القدرات األربعاأل

  .التفكير المنطقي حسب قدراته األربع اختبارتوزيع عبارات : )3(جدول 

 مجموع الدرجات أرقام األسئلة القدرة
 4 2-1 االستدالل التناسبي
 4 4-3 التحكم بالمتغيرات

 4 6-5 االحتمالياالستدالل 
 4 8-7 االستدالل الترابطي

 16 8-1 ككل االختبار
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  لمعالجات اإلحصائيةا
ة ئلة الدراس ن أس ة ع ة ؛لإلجاب ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخدام المتوس م اس  ت

ارو دة" ت" اختب ة الواح ؤال األوللإل للعين ن الس ة ع ات جاب ابية واالنحراف طات الحس ، والمتوس
ات جابة عن السؤال الثاني، والمتوسطات المتعدد لإلباين الوتحليل التالمعيارية  ابية واالنحراف حس

ع، وثالث، وتحليل التباين لإلجابة عن السؤال الالمعيارية لإل ة عن السؤال الراب را جاب معامل أخي
  .بيرسون لإلجابة عن السؤال الخامسارتباط 

  إجراءات الدراسة
  :باإلجراءات اآلتيةبعد تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتھا قام الباحثان 

ه  .1 إعداد اختبار مھارات االستقصاء، والتأكد من صدقه ومن ثم حساب ثباته من خالل تطبيق
 .على عينة مشابھة لعينة الدراسة األصلية

ة من أجل تسھيل  .2 مخاطبة المكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم العماني
 .على عينتھا مھمة الباحثين لتطبيق أدوات الدراسة

  .ناثأخرى لإلذكور ولل رسةاختيار المدارس التي سيتم فيھا تطبيق الدراسة، وتشمل مد  .3
   .تطبيق اختبار مھارات االستقصاء واختبار قدرات التفكير المنطقي على عينة الدراسة .4
ة  .5 ي، الحزم ب اآلل امج الحاس تخدام برن بة باس ائية المناس ات اإلحص تخدام المعالج اس

ائية ل ة اإلحص وم االجتماعي ديم  ،)SPSS(لعل تھا وتق ائج ومناقش تخالص النت م اس ن ث وم
  .توصيات ومقترحات في ضوء ما أسفرت عنه النتائج

  نتائج الدراسة ومناقشتھا
  :وفق تسلسل أسئلتھاومناقشتھا سيتم استعراض نتائج الدراسة 

 سي؟سالدى طلبة الصف العاشر األ االستقصاءما مستوى مھارات : السؤال األول
ة  لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية " ت"وقيم

  ).4الجدول ( والمھارات مجتمعة االستقصاءمھارة من مھارات للعينة الواحدة لكل 
  .للعينة الواحدة" ت" اختباروالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )4(جدول 

الدرجة   المھارة
  ليةالك

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  "ت"

درجة 
  الحرية

الداللة 
  االحصائية

 0.001 181 34.35 1.74 1.89 8 طرح األسئلة
 0.001 181 37.23 2.81 3.11 12 تصميم األنشطة والتجارب

 0.001 181 35.87 1.84 4.51 12 جمع البيانات وتحليلھا
 0.001 181 45.45 2.06 2.38 12 التفسير

 0.001 181 69.84 1.39 2.01 12 صياغة النماذج
 0.001 181 62.87 6.61 13.51 56 ككل االختبار

  %80 =، المستوى المقبول تربويا 182= ن 
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ابي ط الحس دول أن المتوس ن الج ظ م ي لل يالح ة ف ارطلب ل  االختب ر )13.51(كك   ، وتظھ
 ً ا ة انخفاض ذه النتيج ا ھ توى  ملحوظ ي مس ارات ف اءاالستقمھ توى  ص ه بالمس د مقارنت   عن

ادل  ذي يع ا ال ول تربوي يم  ).45(المقب ابق أن ق دول الس ائج الج رت نت ا أظھ ة ) ت(كم   دال
ائيا توى  إحص د مس ع) α =0.001(عن ي جمي ارات  ف اءمھ توى االستقص الح المس   ، ولص

اً  ول تربوي ى %). 80(المقب دل عل ذا ي دني الوھ ر لت ارات الكبي توى مھ اءمس د  االستقص   عن
رط ة الصف العاش دة  .لب اك ع زى أوھن ن أن يع باب يمك اس ذا  إليھ رتبط ھ ا م دني منھ ام الت   بنظ

يم و وم التعل اھج العل ي، بمن يم األساس ة التعل ي مرحل يف ي ال الت ي  ءتھ بة لك روف المناس   الظ
ة  ارس الطلب ذه الصفوف ال  ةاإلستقصائياألنشطة يم ي ھ وم ف وى كتب العل ي، فمحت   بشكل حقيق

دة  دم قاع ام بيق م للقي ا لھ ون منطلق ة لتك ة للطلب ة كافي اءمعرفي ا أن االستقص ت ، كم يق الوق   ض
أدى نشطة مدرسية متنوعة، االزمني لتدريس ذلك الكتاب وضياع الكثير من حصص العلوم في 

ومدفع  إلى م العل ى معل ذ دروسه ب إل ى ا، فيلجاالستقصاءعدم تنفي ك  إل ة لتل ام بعروض عملي القي
ة العامل الثاني فھو أما. األنشطة فقط ر أھمي احثين العامل األكث ة نظر الب م،  ، وھومن وجھ المعل

ذلك،  االستقصاءكساب الطلبة مھارات في إ له دور كبيرفالمعلم  ة المناسبة ل ة البيئ من خالل تھيئ
اك عد م  ةلكن ھن دفع المعل د ت ىأسباب ق ة لألنشطة  إل ذ الطلب رتبط اإلستقصائيعدم تنفي ا م ة منھ

رر في الوقت المناسب، أو ، أو عدم إدارة الصف بشكل جيدعدم إ بخوفه من وى المق نھائه للمحت
دم  ذ إلع درة لتنفي ه الق اءمتالك رة اإل ،االستقص اء فت ي أثن ه ف درب علي م ي ه ل امعي ألن داد الج ع

(Hofstein & Lunetta, 2004; Yager & Akcay, 2010)  . باب ن األس ا أن م كم
ا في  االستقصاءيه بمھارات المرتبطة بالمعلم ھو قلة وع وفھمه لھا، مما يؤثر على إمكانية تفعليھ

وافر في ب تت ض دروس الكت الرغم أن بع دريس ب اء الت تعلم أثن ة ال ديمھا بطريق رص تق ا ف ھ
  .ستقصائياال

ة  ات التربوي  )Keys, 1998; Hofstein, Navon, Kipins & Naaman, 2004(لقد كشفت األدبي
ه طرح أنخراط في أنشطة اسرصة االأنه عندما يتاح للطالب ف ئلة وتصميم تقصائية تتطلب من س

ه يصبح إ، فوتنفيذھا تجاربال ا أن ت، كم ئلة تتحسن مع مرور الوق ك األس ن قدرته على طرح تل
ك  ا في أأكثر ثقة في تصميم وتنفيذ أنشطة استقصائية، ذل د عامال مھم ن الممارسة والتجريب تع

  .(Johnstone, 2000; 1997)المعلومات عملية التعلم حسب نظرية معالجة 

ة الصف العاشر األ االستقصاءھل يختلف مستوى مھارات : السؤال الثاني ساسي لدى طلب
  ؟النوع اإلجتماعي للطالبباختالف 

ؤال، ذا الس ن ھ ة ع ة، لإلجاب روض الدراس ن ف رض األول م ار الف م  والختب اب أوال ت حس
  .)5الجدول ( ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
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 تبعا االستقصاءمھارات لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )5(جدول 
  .النوع اإلجتماعي للطالبلمتغير 

  المھارة
  النوع اإلجتماعي للطالب

  الطالبات  طالبال
  ح  م  ح  م

 1.75 1.96 1.74 1.84 طرح األسئلة
 2.09 3.40 2.25 2.72 تصميم األنشطة والتجارب

 1.74 4.39 1.94 4.64 جمع البيانات وتحليلھا
 2.34 1.52 2.86 1.81 التفسير

 1.35 2.16 1.43 1.83 صياغة النماذج
 6.87 14.62 6.13 12.22 ككل االختبار

ذكور المتوسطات الحسابية  فيأن ھناك فروقا ظاھرية ) 5(يتضح من الجدول  ة ال بين الطلب
اثو ارات  اإلن توى مھ ي مس ك  ،ستقصاءاالف ة دالالت تل روقولمعرف وة الف تخدام الخط م اس ، ت

اين  ل التب ي تحلي ى ف دداألول ابالمتع دا ةقيم ، وھي حس ا، وويلكس لمب د بلغت قيمتھ ، 0.829 ق
ر ). α =0.001(، وھي دالة عند 5.550 المحسوبة "ف"وقيمة  وھذا يعني وجود تأثير دال لمتغي

ة الصف العاشر االستقصاءرات على مستوى مھاالنوع اإلجتماعي للطالب  ي لدى طلب ا يعن ، مم
ديل رض الب ول الف رض الصفري وقب ارات . رفض الف ي مھ روق ف اه الف د اتج ل تحدي ن أج وم

، ويوضح  الجدول المتعدداستخدام الخطوة الثانية في تحليل التباين  م، تإحصائياالدالة  االستقصاء
  .نتائج ذلك التحليل) 6(

ً لقيخالصة نتائج : )6(جدول  " ف"مة تحليل التباين الثنائي المتعدد للتأثيرات الدالة طبقا
  .المحسوبة على ويلكس لمبدا

  مصدر
مجموع   المھارة  التباين

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

" ف"قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

 0.783 0.076 0.234 1 0.234 طرح األسئلة  نوعال
تصميم األنشطة

 0.041 4.262 20.094 1 20.094ربوالتجا
جمع البيانات 

 0.243 1.375 4.736 1 4.736 وتحليلھا

 0.017 5.835 26.208 1 26.208 التفسير
 0.680 0.171 0.336 1 0.336 صياغة النماذج

 0.483 0.494 21.470 1 21.470 ككل االختبار



 ......" ومستوى مھارت االستقصاء العالقة بين "ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2538

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )11( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )6(تابع جدول رقم ... 
  مصدر
مجموع   المھارة  التباين

  لمربعاتا
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

" ف"قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

   0.234 181 482.45 طرح األسئلة  الخطأ
تصميم األنشطة 

   20.094 181 735.558 والتجارب

جمع البيانات 
   4.736 181 537.370 وتحليلھا

   26.208 181 624.345 التفسير
   0.336 181 273.806 صياغة النماذج

      43.485  181 6044.417 ككل االختبار

ھي  نوعينال بھا داللة بين االستقصاءن ھناك مھارتين من مھارات أ )6( يتضح من الجدول
. لصالح الذكوروالثانية  اإلناثلصالح والتفسير، حيث كانت األولى  تصميم األنشطة والتجارب
نشطة األيحرصن على تنفيذ طالباتھن للتجارب والمعلمات ربما أن ويمكن تفسير ھذه النتيجة ب

فضل من الطلبة أأن الطالبات كان امتالكھن لھذه المھارة  إلىوھذا ما أدى  ،مقارنة بالمعلمين
في  في الفروق بين المعلمين والمعلمات ثتوھذا يتسق مع بعض الدراسات التي بح. الذكور

اتجاھاتھن نحو توظيف  تبطة بالتدريس مثلفي العديد من المتغيرات التربوية المر سلطنة عمان
معتقداتھن نحو ، و (Ambusaidi, & Al-Rashidi, 2012)القراءة العلمية في التدريس

، وتقديرھم للبيئة الصفية (Al-Harthi, 2008) االستقصاءاستخدام التعلم المبني على 
(Ambusaidi & Al-Shuaili, 2003).ياء األساسي رفي في مفاھيم الفيز، والمستوى المع

(Al-Ghauari, 2002) . فھذا ربما  اإلناثمھارة التفسير وتفوق الذكور على إلى أما بالنسبة
في أثناء تدريسھم، أو ألن التفسير  تركيز المعلمين الذكور عليھا مقارنة بباقي المھارات إلىيعود 

تتفق نتائج ھذه و .لباتالطاالذي قد يمتلكه الطلبة الذكور اكثر من من ربط العالقات  انوعيتطلب 
 & Karar & Yenice 2012, Beaumont-Walters)الدراسة مع دراسة كل من  

Soyibo, 2001; Aydinli et al., 2011)  طالباتالبالنسبة لتفوق.  

  ساسي؟المنطقي لدى طلبة الصف العاشر األما مستوى قدرات التفكير : السؤال الثالث

ة، لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب الم ات المعياري ابية واالنحراف والترتيب توسطات الحس
  ).7الجدول ( لكل قدرة من القدرات
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  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لقدرات التفكير المنطقي: )7(جدول 

 الترتيب  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الدرجة الكلية  القدرة
 3 1.29 0.90 4 االستدالل التناسبي
 4 1.08 0.79 4 التحكم بالمتغيرات

 2 1.17 1.68 4 االحتمالياالستدالل 
 1 0.88 2.00 4 االستدالل الترابطي

  2.66 5.30 16 ككل االختبار

التفكير المنطقي  اختبارالمتوسطات الحسابية ألداء الطلبة في  أن إلى) 8(يظھر من الجدول 
ىل ككل وفي قدراته الفرعية ضعيفة، لم تص درة إل دا في ق ة ماع االستدالل  نصف الدرجة الكلي

ي حصلت ي، الت ى الترابط ى عل ط أعل درات متوس ن الق ا م ة بغيرھ و مقارن   ، وأن )2.00(، وھ
ط  ل متوس المتغيرات) 0.79(أق تحكم ب درة ال ه ق لت علي توى . حص دني مس ير ت ن تفس   ويمك

ا أن اوالعديد من الع إلى العاشرالتفكير المنطقي لدى طلبة الصف  يم مل منھ  -سفلأل–نظام التعل
ز ى  يرك ى عل ة األول اربالدرج دريس االختب رق الت وع ط ى تن ز عل ل التركي ا يق   ات، بينم

تراتيجيات  ا أن اس ر، كم ارات التفكي ة مھ م وتنمي ا المعل ي يتبعھ وم الت دريس العل دفت    تھ
ى ة األول ى بالدرج دد دون  إل ت المح ي الوق ية ف ة الدراس ة مواضيع الخط ت تغطي تخصيص وق

ر ارات التفكي ى مھ ة عل دريب الطلب افة . لت ذا باإلض ىھ ي  إل يل الدراس ويم التحص ام تق   أن نظ
ارال يعطي الفرصة إل م ظھ ز : عنصري العل ث أن التركي او، حي كل متس واتج بش ات والن العملي

ارات  ة المھ ال تنمي وانين مع إھم ات، والق اھيم، والنظري دراينصب على نواتج العلم كالمف ت والق
يم، العقلية يم والتقي  العليا مثل حل المشكالت، والتصميم والتخطيط وصياغة الفرضيات، والتعم

ن  ر م ا أكث كل تقييمھ ي ال يش ي % 20الت يم األساس فوف التعل ي ص ة ف يم الطلب بة تقي ن نس م
(Ministery of Education, 2012).  

 إلىداء الطلبة أول في ألستدالل الترابطي على الترتيب ايمكن تفسير حصول مھارة االكما 
التفكير المنطقي يعتمدان على  اختبارأن السؤالين اللذين يقيسان ھذه المھارة، والمضمنين في 

على الصور في عملية الصور وحساب النسب، والطلبة في ھذه المرحلة يعتمدون بشكل جيد 
سطات على متوبي واالستدالل التناس االحتماليتفسير حصول مھارتي االستدالل  أما. التعلم

المعارف  متالك الطلبةالعدم  ذلك ربما يرجعوالمرتبتين الثانية والثالثة  حسابية متدنية وتأتيان في
 اك عالقة متينةوھنالرياضية التي تؤھلھم لحساب النسبة والتناسب واالحتماالت بشكل عام، 

 ضعف  إلىيات يؤدي لرياضن الضعف في ايات، وأضابين العلوم والري غفالهوتكامل ال يمكن إ
ھارة التحكم بالمتغيرات على حصول مأما .   (Al Orime & Ambusaidi, 2011)في العلوم

ال  في صفوف التعليم األساسي أن الطالب في دراسته للعلوم إلىفقد يعزى أدنى متوسط حسابي، 
الطلبة  بل عن طريق عرض من قبل المعلم، وان تمت من قبليقوم بتنفيذ تجارب عملية بنفسه، 

المتغير المستقل، : تحديد متغيرات التجربة والمتمثلة فين المعلمين ال يھتمون كثيرا بموضوع فإ
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نتيجة نھائية من التجربة  إلىنما الھدف ھو الوصول إووالمتغير التابع، والمتغيرات المضبوطة، 
  .(Al-Hadthrme, 2011) االختباريحفظه الطلبة ليوم  تصاغ على ھيئة استنتاج عام

، (Al-Hadthrme, 2011) ليه دراسة الحضرمية توصلت إ إن ھذه النتيجة مع ما
  أما بالنسبة . في تدني مستوى الطلبة في قدرات التفكير المنطقي (Fah, 2009)ودراسة فاح 

 (Al-Hadthrme, 2011) ترتيب القدرات فنجد اتفاق نتائج الدراسة مع دراسة الحضرميةإلى 
  يرة وھي قدرة التحكم بالمتغيرات، واختالفھا في ترتيب باقي في ترتيب القدرة األخ

  الترتيب األول في دراسة الحضرمية االستدالل االحتماليالقدرات، حيث حلت قدرة 
 (Al-Hadthrme, 2011) أما في دراسة فاح . بينما ھي في الترتيب الثاني في الدراسة الحالية

(Fah, 2009)  حصلت على الترتيب األخير ياالحتمالستدالل فإن قدرة اإل.  

ع ؤال الراب ر  :الس ة الصف العاش دى طلب ي ل ر المنطق درات التفكي توى ق ف مس ل يختل ھ
  ؟النوع اإلجتماعي للطالباالساسي باختالف 

ؤال، ذا الس ن ھ ة ع ة، لإلجاب روض الدراس ن ف اني م رض الث ار الف اب  والختب م حس ت
  .)8ول الجد( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

تفكير المنطقي تبعا لمتغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقدرات ال: )8(جدول 
  .الجنس

  القدرة
  الجنس

  اإلناث  الذكور
  ح  م  ح  م

 1.06 0.659 1.47 1.16 االستدالل التناسبي
 1.13 0.814 1.03 0.77 التحكم بالمتغيرات

 1.14 1.42 1.15 1.99 االحتمالياالستدالل 
 0.876 2.05 0.896 1.94 االستدالل الترابطي

 2.49 4.91 2.79 5.78 ككل االختبار

ذكور  أن ھناك فروقا ظاھرية بين المتوسطات الحسابية) 8(يتضح من الجدول  بين الطلبة ال
ولمعرفة دالالت تلك الفروق، تم استخدام الخطوة . في امتالكھم لقدرات التفكير المنطقي اإلناثو

اين األو ل التب دد، وھي حساباللى في تحلي دا ةقيم متع د بلغت  ، ويلكس لمب اوق ، 0.897 قيمتھ
ة  ه "ف"وقيم وبة ل د 4.260 المحس ة عن ي دال أثير دال ). α =0.001(، وھ ود ت ي وج ذا يعن وھ

ر  بلمتغي اعي للطال وع اإلجتم ي الن ر المنطق درات التفكي ة الصف العاشر لق تالك طلب ى ام ، عل
روق في . فرض الصفري الثاني وقبول الفرض البديلوبالتالي رفض ال اه الف ومن أجل تحديد اتج

ة  ر المنطقي الدال درات التفكي مإحصائياق اين  ، ت ل التب ة في تحلي دداستخدام الخطوة الثاني ، المتع
  .نتائج التحليل) 9(ويوضح  الجدول 
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ً لقيخالصة نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد للتأثيرات الد: )9(جدول  " ف"مة الة طبقا
  .المحسوبة على ويلكس لمبدا

  مصدر
  التباين

مجموع   القدرة
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" ف"قيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

ي 
اع
جتم

اإل
ع 
نو
ال

ب
طال
لل

  

 0.05 93.99 13.03 1 13.03 االستدالل التناسبي
 0.856 0.033 0.40 1 0.40 التحكم بالمتغيرات

 0.001 11.474 14.837 1 14.837 االحتمالياالستدالل 
 0.447 0.580 0.453 1 0.453 االستدالل الترابطي

 0.012 6.520 43.426 1 43.426 ككل االختبار

طأ
لخ
ا

  

   1.638 181 286.96 االستدالل التناسبي
   1.204 181 210.64 التحكم بالمتغيرات

   1.293 181 226.54 االحتمالياالستدالل 
   0.780 181 136.64 االستدالل الترابطي

   5.661 1165.64181 ككل االختبار

  في ) α=0.05(حصائية عند مستوى الداللة إوجود داللة  )9(يظھر من الجدول 
  ، وعدم وجودھا في ككل االختبارو االحتماليقدرتي االستدالل التناسبي واالستدالل 

  وتتفق ھذه الدراسة مع نتائج دراسات .طلبة الذكورولصالح ال باقي القدرات،
  ; Al-Hadthrme, 2011) Bitner-Corvin, 1987(واختالفھا مع دراسة فاح ،  
 (Fah, 2009)  أن بھذه النتيجة ويمكن تفسير . عدم وجود فروق بين الجنسين إلىالتي أشارت

من التفكير وربط العالقات،  انوع تتضمناألسئلة التي  إلىالطلبة الذكور يميلون بشكل عام 
التفكير المنطقي  اختبارفرة في اواستخدام الرياضيات في حل المشكالت، وھذه األمور كلھا متو

فروق دالة  يوجد بينھا التي االحتماليخاصة في قدرتي االستدالل التناسبي واالستدالل  ،الحالي
  . إحصائيا

امس ؤال الخ ارات  :الس توى مھ ين مس ة ب ا العالق اءاالم ر  ستقص درات التفكي توى ق ومس
  ساسي؟المنطقي لدى طلبة الصف العاشر األ

رھذا السؤال لإلجابة عن م استخدام معامل  الدراسة، وض، والختبار الفرض الثالث من ف ت
  .نتائج ذلك) 10(ارتباط بيرسون، ويوضح الجدول 
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  .لتفكير المنطقيوقدرات ا االستقصاءمھارات معامل ارتباط بيرسون بين مستوى : )10(جدول 

طرح  المھارة/القدرة
 األسئلة

التصميم 
 التجريبي

جمع 
البيانات 
 وتحليلھا

صياغة  التفسير
 النماذج

 االختبار
 ككل

االستدالل 
 التناسبي

0.171* 0.204* 0.202* 0.073 -0.102 0.184* 

 *0.185 0.021 *0.273 0.104 0.126 *0.149 التحكم بالمتغيرات

االستدالل 
 االحتمالي

0.210* 0.148 0.191* 0.046 0.131 0.187* 

االستدالل 
 الترابطي

0.149 0.181* 0.152* 0.140 0.019 0.179* 

 *0.319 0.023 *0.203 *0.275 *0.275 *0.286 ككل االختبار

  α=0.001دال عند مستوى الداللة *= 

ة ة يوجود عالقة ارتباط )10(يتضح من الجدول   ,Odah & Malkaoue) ةضعيفموجب
ين مستوى   (1992 ارات ب ر المنطقي االستقصاءمھ درات التفكي ة الصف العاشر وق دى طلب    ل

ارات م مھ ين معظ اء ب درات االستقص ي وق ر المنطق دا  التفكي ارة ماع اذجمھ ياغة النم ال  ص   ف
ة ارتباطي د عالق تدالل ةتوج درات االس ين ق ا وب فري . بينھ رض الص ض الف ي رف ذا يعن   وھ
نمى تحتاج لكي ت قدرات التفكير المنطقيأن  إلىويمكن تفسير ذلك . البديل الثالث، وقبول الفرض

ى ف تعليم إل ةمواق ل أو ،ي م مث تخدمھا المعل دريس يس اليب ت اءس كالت االستقص ل المش  وح
(Yaman, 2005; Towne, 2009; Malik & Iqbal, 2011)  . ذه ل ھ ة وجود مث وفي حال

د ةالمواقف فإن كال من مھارات االستقصاء وق و مع الطلب ر المنطقي ستتطور، وتنم .  رات التفكي
تعلم  ل ال ى جع ي عل نھج المدرس الل الم ن خ ل م ه أن يعم وم يجب علي م العل إن معل ا ف ن ھن وم
ر المنطقي  درات التفكي باالستقصاء صلب تدريسه لمادة العلوم إذا ما أراد أن تتطور لدى طالبه ق

وم كما أن على معلم الرياضيا. ومھارات االستقصاء ادة العل ت إدراك اھمية التكامل بين مادته وم
ادة  ة لم م الطلب ى تعل ك عل د ذل والعمل على تنمية قدرات التفكير المنطقي في حصصه لينعكس بع

  .العلوم ويحصلوا فيھا تحصيال جيدا

  والمقترحات التوصيات
  :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة يوصي الباحثان باآلتي
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 )الموجه، شبه الموجه، الحر( اإلستقصائينواع مختلفة من التعلم باستخدام أتدريس الطلبة  .1
ارات  ر المنطقي  االستقصاءمن أجل اكتساب مھ درات التفكي ى ق ك عل الي انعكاس ذل وبالت

 .لديھم

رياال .2 ر المنطقي من خالل تع ارات التفكي ى مھ ة لمواقف ھتمام بتدريب الطلبة عل ض الطلب
 .المختلفة يرالتفك واعوإعمال أن تتطلب حل مشكالت

دريب  .3 تعلم ت اليب ال ى اس ين عل ائيالمعلم فية،  اإلستقص ة الص ل الغرف ذھا داخ ة تنفي وكيفي
  .من خالل مواقف صفية تثير التفكير التفكير المنطقي قدرات أساليب تنمية إلىضافة باإل

الالإجراء  .4 ي مج ن البحوث والدراسات ف د م ارات  مزي ي مھ ة ف توى الطلب  االستقصاءمس
درات ال ة، وق ات العلمي ة أخرى كاالتجاھ ة تعلمي رات تعليمي ا بمتغي ي وربطھ ر المنطق تفكي

ة أو من خالل إ والمعتقدات العلمية، والتفكير االبتكاري، ى بتنمي ة تعن جراء دراسات تجريبي
تعلم باستخدام أسلوب حل المشكالت ى المش ھذين المتغيرين مثل ال ي عل تعلم المبن ، لةكوال

 .تقصي الثنائيةودورة التعلم ودورة ال
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  )1(ملحق 
   االستقصاءمھارات  اختبار

  
  ،عزيزتي الطالبة/ البعزيزي الط

  
ل في  االستقصاءفي بعض مھارات  اختباربين يديك  ي تتمث وم، الت ادة العل د الضرورية في دراستك لم تحدي

ة  األسئلة، وتصميم األنشطة، وجمع البيانات وتحليلھا، والتفسير باستخدام األدلة وتصميم النماذج، يرجى منك اإلجاب
  :تعليمات اآلتيةمع مراعاة العن جميع األسئلة بتأِن 

  .تدوين بياناتك الشخصية في الفراغات المخصصة لذلك، والموجودة في أسفل ھذه الورقة 
  .قراءة كل سؤال قراءة جيدة ثم اإلجابة عنه 
  .قبل اإلجابة عنھا) إن وجد(دراسة األشكال والجداول المرفقة بكل سؤال  
 .سئلةكتابة جميع إجاباتك في الفراغات المخصصة لھا في ورقة األ 
 .أسئلة رئيسة تضمنت أسئلة فرعية "7"وعددھا  االختباراإلجابة عن جميع األسئلة المدرجة في  
 .االختبارفھي مطبوعة على جھتي أوراق  االختبارأسئلة  إلىاالنتباه  
 ).حصتان(ساعة ونصف  االختبارمدة  

  

لة من الخبز، وغلفت كل قطعة شرائح متماث 4أجرى حسام ومختار تجربة لدراسة فطر العفن، واستخدما   )1
بكيس بالستيكي، ثم وضعت في أماكن مظلمة ومختلفة في المطبخ، وبعد مرور ستة أيام سجال نتائج 

  :تجربتھما، والتي يوضحھا الجدول اآلتي

  خزانة المطبخ  )الفريزر(المجمدة   الثالجة  صندوق الخبز  المكان
درجة 
   الحرارة

º س  

  25  تحت الصفر 6  7  20

عفن كمية ال
المتكون 

  على الخبز

        
  

  ...............: ....................................................االسم

  : ..................................................................الصف

  : ................................................................المدرسة
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  :ادرس الجدول أعاله، ثم أجب عن األسئلة اآلتية

  . حدد السؤال العلمي الذي يتقصاه حسام ومختار  )أ
........................ ................................................................  

  . حدد أنسب بيئة لنمو العفن وفقا لنتائج تجربة حسام ومختار  )ب
. .......................................................................................  

  . علل إجابتك  )ج
........................ ................................................................  

  . صف العالقة بين درجة الحرارة وكمية العفن النامي على قطع الخبز  )د
............................................................................................................   

ا يوضحھا أُجريت تجر  )2 ائج كم بة لتحقيق قانون أوم، حيت تم دراسة أثر فرق الجھد على شدة التيار فكانت النت
  :الجدول اآلتي

 V (V  0 1 2 3 4 5(فرق الجھد 
 I (A  0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5(شدة التيار 

  
  . ارسم نموذجا يوضح الدائرة الكھربائية المستخدمة في التجربة  )أ
 . بين فرق الجھد وشدة التيار الكھربائي مثّل بيانيا العالقة  )ب
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

ى   )3 ا حت روان فترافق ل جاره م ه قاب ه، وفي طريق ة المجاورة لبيت ذھب خالٌد لشراء بعض األغراض من البقال
بإعتبار أن حركة خالد كانت خطية فالرسم البياني . بيته إلىمنزله وعاد ھو  إلىالبقالة، ثم أوصل خالد مروان 

  :يوضح العالقة بين موقعه بالنسبة للزمن، ادرسه ثم أجب عما يليه)  d-t(التالي
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  ما مقدار المسافة التي قطعھا خالد ومروان معا؟   )أ
................................................. ....................................................  

   .ة التي استغرقھا خالد ومروان في البقالةحدد مقدار الفترة الزمني  )ب
................................................................................. ....................  

  .................... .بيت مروان بـــــــ إلىيتحرك خالد ومروان وھما في طريقھما   )ج
  تسارع غير منتظم       ظم                تسارع منت سرعة منتظمة       

   
  )اختار االجابة الصحيحة من بين االجابات أعاله(

  ).ج(فسر اإلجابة التي اخترتھا في   )د
. ..........................................................................................  

و  )4 درة الم ق بق ة تتعل ة تجرب رت فاطم ى أج اد عل
ة،  توصيل وعزل الحرارة، حيث استخدمت مواد مختلف
دران  مك الج م وس ي الحج ة ف فصنعت صناديق متماثل
الزم  زمن ال اب ال م احتس ل، وت كل المقاب ي الش ا ف كم

ا  د كتلتھ ة جلي ھار قطع رام200(النص ل )غ ي ك ، ف
ي،  دول اآلت ائج الموضحة بالج صندوق، فرصدت النت

 :ادرسه جيدا ثم أجب عما يليه
  

  خشب  زجاج  فلين  نوع المادة المصنوع منھا الصندوق
  دقائق 5  نصف دقيقة  دقائق 10  زمن انصھار قطعة الجليد

  
  .للتجربة اإلستقصائياكتب السؤال   )أ

......................................................................................... ..................  
  : التالية في ھذه التجربة) المتغيرات( حدد العوامل  )ب

  : ..................................................................... .العامل المستقل  .1
  : ........................................................................ .العامل التابع  .2
  ): .................................................فقطيكتفى بإثنين (العوامل المضبوطة   .3

. .........................................................................................  
  أي المواد السابقة تعتبر عازال جيدا للحرارة؟  )ج

............................................................. ..............................  
  ).ج(فسر إجابتك في  )د

............................................................................................................  
العام كما يعد الماء من المركبات الضرورية في الحياة، وال غنى لالنسان عنه، فھو سائل الحياة والمذيب "  )5

في ضوء ھذه العبارة، أجب عن ". يطلق البعض عليه، ويتميز بالعديد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية
  :األسئلة التالية

   .جزيئات الماء عندما يكون على شكل بخار) حالة(وضح بالرسم كيف تكون وضعية   )أ
  .راإعط مبر. يعتبر الماء مركبا قطبيا، بالرغم انه مركب تساھمي  )ب
   .فسر كثافة الماء أكبر من كثافة الجليد  )ج

 

 

 قطعة جليد
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............................................................................................................   
   .علل سبب قدرة بعض الكائنات الحية العيش تحت الجليد في المناطق الباردة  )د

............................................................................................................ 
   .في الماء (KCl)وضح باستخدام الرسم ذوبان كلوريد البوتاسيوم   )ھـ
 

ي يوضح بعض   )6 أجرت سلوى تجربة تتعلق بخواص السوائل، حيث استخدمت زيتاً في تجربتھا والجدول اآلت
 :ت بجمعھا، ادرسه جيداً ثم أجب عما يليهالبيانات التي قام

 اإلناء الثالث اإلناء الثاني اإلناء األول  
ت  كل الزي ش

  داخل اإلناء

      
  مللتر 250  مللتر 250  مللتر 250  حجم الزيت
  جرام 225  جرام 225  جرام 225  كتلة الزيت

 
  .حدد السؤال الذي تحاول سلوى اإلجابة عليه من خالل تجربتھا  )أ

..........................................................................................................  
 . باقتراحهيفترض أن تتبعھا سلوى لإلجابة عن السؤال الذي قمت اكتب اإلجراءات التي   )ب

  :المواد واألدوات: أوالً 
............................................................................................................  

 ً   ...................................................................:  ........................الخطوات: ثانيا
............................................................................................................  

  .اكتب استنتاجين يمكن التوصل إليھما من خالل البيانات التي حصلت عليھا سلوى  )ج
............................................................................................................ 

ين   )7 و نبتت دل نم ا مع اس فيھ ة، فق ة التجرب ل بداي ذي يمث ي، وال ا يوضحھا الشكل اآلت ة كم أجرى طارق تجرب
  . يومياً ولمدة أسبوعين) 2، 1(متماثلتين 
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 ما السؤال العلمي الذي بحثه طارق في تجربته؟   )أ

  ............................................................. ...............................................  
 . حدد اإلجراءات التي اتبعھا طارق في تنفيذ التجربة  )ب

  : األدوات: أوالً   
  ............................................................................................................  
  ً   :الخطوات :ثانيا

.............................................................................................................................
...........................................................................................  

 "انتھت األسئلة مع تمنياتنا للجميع النجاح والتوفيق"

 مللتر من الماء يومياً لكال النبتتين 300يتم إضافة 

 مللتر سماد  10

)1( )2( 
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  )2(ملحق 
  التفكير المنطقي اختبار

  
  :أختي الطالبة/ أخي الطالب

تحديد مستوى التفكير المنطقي لديك، ويعد تبريرك لإلجابة التي تختارھا  إلىالذي بين يديك  االختباريھدف 
  االختبارباع الخطوات التالية لإلجابة على أسئلة وعليه يرجى إت. ذات قيمة لإلجابة نفسھا

 .اقرأ السؤال بعمق - 
 .فكر مليا قبل أن تجيب - 
 .في المكان المناسب ضع اإلجابة الصحيحة على ورقة اإلجابة - 
 .اقرأ األسباب المحتملة إلجابتك - 
 .اختر السبب المناسب الذي يمثل فھمك للمشكلة - 
 .ضف اإلجابة الجديدةغيرت رأيك اشطب اإلجابة السابقة، ثم أ إذا - 
 .يرجى عدم وضع أي عالمة على ورقة األسئلة - 
 .األسئلة في خمس ورقات - 

  
  
  
  
  

 
  

ما كمية العصير التي يمكن . تم عصر أربع حبات برتقال لصنع ستة كؤوس من العصير: السؤال األول
  )افترض أن حجوم كل البرتقاالت متساوية: مالحظة(الحصول عليھا من عصر ست برتقاالت؟  

 كأسا 12) كؤوس      ه 10) كؤوس        د 9) كؤوس         ج 8) كؤوس           ب  )أ
  :السبب

 ال أعتقد أن ھناك طريقة يمكن التنبؤ بھا .1
  2الفرق بين عدد حبات البرتقال وعدد الكؤوس يكون دائما بمقدار  .2
 2:3أن مقارنة عدد الكؤوس مع عدد حبات البرتقال سوف يكون دائما بنسبة  .3
 فان الفرق في العدد بين حبات البرتقال والكؤوس سيكون أقل, كلما زاد عدد حبات البرتقال .4
، فان الفرق بين عدد حبات البرتقال وعدد الكؤوس سيكون أكثر )2(كلما زاد عدد حبات البرتقال بمقدار  .5

 )2(بمقدار 

كم عدد حبات البرتقال التي نحتاج  باستخدام مسألة حبات البرتقال نفسھا في السؤال السابق،: السؤال الثاني
  كأسا من العصير؟) 15(لصنع  إليھا
 برتقالة 15) برتقالة    ه 13) برتقاالت       د 10) برتقاالت     ج 9) ب      تبرتقاال 7  ) أ

  :السبب
 ال توجد طريقة للتنبؤ بعدد حبات البرتقال .1
 سيكون عدد حبات البرتقال نصف عدد كؤوس العصير .2
 البرتقال دائما أقل من عدد كؤوس العصير سيكون عدد حبات .3
 )2(سيكون الفرق في العدد بين حبات البرتقال والكؤوس دائما بمقدار .4
 3:2أن مقارنة عدد حبات البرتقال مع عدد كؤوس العصير سيكون دائما بنسبة  .5

  :..................................................................................................االسم
  :  النوع ذكر                                        أنثى      
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منية الالزمة افترض أنك تريد إجراء تجربة الكتشاف العالقة بين طول البندول والفترة الز :السؤال الثالث
  أي البندوالت الموضحة أدناه يمكن أن تستخدمه في التجربة؟. لتأرجحه

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 5و  2) ه          4و  3) د             3و  1) ج         4و  2) ب       4و 1) أ
  :السبب

 .كل بندول مع األخر اختباريجب أن يتم  .1
 .أطول بندول مع أقصر بندول اختباريجب أن يتم  .2
 .فان وزن الثقل سوف يقل, كلما زاد طول البندول .3
 .يجب أن تختلف أطوال البندول ولكن يجب أن تتساوى أوزان األثقال .4
 .يجب أن تتساوى أطوال البندول ولكن يجب أن تكون أوزان األثقال مختلفة .5

بين الوزن في نھاية باستخدام الشكل السابق، افترض أنك تريد إجراء تجربة الكتشاف العالقة : السؤال الرابع
  أي ھذه البندوالت يمكن أن تستخدمه في التجربة؟. الخيط، والفترة الزمنية الالزمة لتأرجح البندول ذھابا وإيابا

 5و  2) ه         4و 3) د            3و  1) ج              4و 2) ب             4و  1  ) أ
  :السبب

 .يجب أن يقارن أثقل وزن مع أقل وزن .1
 .فان طول البندول يقل, د وزن الثقلكلما زا .2
 .كل بندول مع األخر اختباريجب أن تستخدم جميع البندوالت حتى يتم  .3
 .يجب أن يختلف عدد األوزان ولكن يجب أن تكون أطوال البندول متساوية .4
 .يجب أن تكون أوزان األثقال متساوية، ولكن يجب أن تختلف أطوال البندوالت .5

ما احتمال . ح  صندوقا يحتوي على ثالثين بذرة حمص، وثالثين بذرة فاصوليااشترى فال: السؤال الخامس
  أن تكون بذرة الفاصوليا ھي البذرة التي سيختارھا من الصندوق؟

 4/6) ه          1/6) د            1/4)ج                 1/3) ب                 1/2  ) أ
  :السبب

 .نصف البذور عبارة عن بذور فاصوليا .1
 .بذور) 6(ج أن يختار بذرة واحدة من يحتا .2
 .بذور) 6(يجب أن يختار بذرة فاصوليا واحدة من  .3
 .بذور حمص قد تكون اختيرت على التوالي) 3(أربع اختيارات ألن  إلىيحتاج  .4
 .بذور) 6(بذور حمص من مجموع ) 3(بذرة الفاصوليا، قد يختار  إلىباإلضافة  .5

  :بذرة لنباتات مختلفة يوضحھا الجدول التالي) 21(ي على اشترى فالح صندوقا يحتو :السؤال السادس
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نوع 
  النباتات

أزھار 
حمراء 
  قصيرة

أزھار صفراء 
  قصيرة

أزھار 
برتقالية 
  قصيرة

أزھار حمراء 
  طويلة

أزھار 
صفراء 
  طويلة

أزھار 
برتقالية 
  طويلة

  3  2  4  5  4  3  العدد
  

 ة ذات أزھار حمراء؟تمت زراعة  بذرة واحدة فقط، فما احتمال أن تكون النبت إذا - 
 1/21) ه         1/7) د                1/4) ج               1/3) ب               1/2  ) أ

  :السبب
 .بذرة) 21(يجب أن يختار بذرة واحدة من مجموع   .1
 .بذرة سوف تعطي أزھارا حمراء) 21(سبع بذور من  .2
 .من األزھار طويلة لونھا أحمر 4/9األزھار القصيرة و  1/4 .3
 .جب أن يتم اختيار بذرة واحدة من البذور التي تعطي أزھارا حمراء وصفراء وبرتقاليةي .4
ال يجب االھتمام بنوع النبتة طويلة أم قصيرة، المھم أن يختار بذرة واحدة  تعطي أزھارا حمراء من مجموع  .5

 .بذور) 7(

ادرس الشكل . ء من حقل معينالرسم أدناه، يوضح عينة من الفئران التي قبض عليھا في جز: السؤال السابع
  كانت احتمالية امتالك الفئران السمينة للذيل األسود أكثر من الفئران الھزيلة أم ال إذاثم قرر ما 

 .نعم، احتمالية امتالك الفئران السمينة للذيل األسود أكثر من امتالك الفئران الھزيلة  ) أ
 .أكثر من امتالك الفئران الھزيلةال، احتمالية امتالك الفئران السمينة للذيل األسود ليست   ) ب

  :السبب

 .من الفئران التي لھا ذيل أبيض ھي فئران سمينة 6/11 .1
 .لھا ذيل أبيض) 12(فأرا لھا ذيل أسود، و ) 30(فأرا من ) 18( .2
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 .بعض الفئران السمينة لھا ذيل أبيض، وبعض الفئران الھزيلة لھا ذيل أبيض .3
 .من الفئران الھزيلة لھا ذيل أبيض 3/4 من الفئران السمينة لھا ذيل أسود، و 8/11 .4
 .كل الفئران السمينة لھا ذيل أسود، ولكن ال تمتلك كل الفئران الھزيلة لھا ذيل أبيض .5

كانت  إذاادرس الشكل ثم قرر ما . الرسم أدناه، يوضح مجموعة من األسماك المخططة: السؤال الثامن
  كثر من األسماك الھزيلة أم الاحتمالية امتالك األسماك السمينة للخطوط العريضة أ

  
    

 .   نعم ، احتمالية امتالك األسماك السمينة للخطوط العريضة أكثر من األسماك الھزيلة  ) أ
 .ال،  احتمالية امتالك األسماك السمينة للخطوط العريضة ليست أكثر من األسماك الھزيلة   ) ب

  :السبب
 .ا خطوط عريضةمن األسماك السمينة لھ 3/7 .1
 .لھا خطوط دقيقة 16/28من األسماك لھا خطوط عريضة، و 12/28 .2
 .بعض األسماك التي تمتلك خطوطا عريضة ھزيلة، وبعضھا األخر سمينة .3
 .بعض األسماك  السمينة لھا خطوط عريضة، وبعضھا األخر لھا خيوط دقيقة  .4
 .ھزيلة لھا خطوط عريضةمن األسماك ال 9/21من األسماك السمينة لھا خطوط عريضة،  3/7 .5

  


