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  ملخص
ر استخدام  ھدفت ھذه الدراسة تعلم إلى تقصي أث ة دورة ال يالُمعّدل ر  ف ارات التفكي ة مھ تنمي

ة طالبات الصف العاشر األساسي  ىالناقد لد ة بالطريق ةمقارن ق ھدف الدراسةو. االعتيادي  لتحقي
ث  تخدم الباح اراس ا اختب ّون كاليفورني د والمك ر الناق ارات التفكي ن  لمھ وع ) ٣٤(م ن ن رة م فق

دد ن متع ار م ة .االختي ت عين ة تكون وعتين الدراس ن مجم اء : م ادة الفيزي ھا م ّم تدريس ة ت تجريبي
تخدام ةد باس تعلم المعدل ن , ورة ال ت م ھا) ٤٧(وتكّون ّم تدريس ابطة ت ة، وض ادة طالب س الم  نف

وجود فروق ذات داللة إحصائية النتائج أظھرت   .طالبة) ٥١(وتكّونت من  ،بالطريقة االعتيادية
ة  ابية ) ٠.٠٥=  α( عند مستوى الدالل ين المتوسطات الحس ات ب في مجموعتي لعالمات الطالب

ة  ى الدراس اراختعل د ب ر الناق ارات التفكي ات  مھ الح الطالب دريس، ولص تراتيجية الت زى الس تُع
ةباستخدام  أوصت الدراسةو. دورة التعلم المعدلة اللواتي درسن باستخدام تعلم المعدل في  دورة ال

د ر الناق ارات التفكي ة مھ ةال دىل تنمي ى صفوف ،طلب ة عل راء دراسات مماثل وموضوعات  وإج
  .أخرى

طالبات الصف العاشر  ، مھارات التفكير الناقد،دورة التعلم الُمعّدلة: احيةالكلمات المفت
  .األساسي

 
Abstract 

This study aimed at investigating the effect of using revised learning 
cycle in developing the critical thinking skills of 10th grade female 
students compared with the traditional method. To achieve the aim of the 
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study, the researcher used California critical thinking test that consisted 
of (34) multiple choice items. The sample consisted of two groups: 
experimental group which was taught Physics by using revised learning 
cycle and consisted of (47) female, and control group which was taught 
by traditional method and consisted of (51) female. The results showed 
that there are statistically significant differences among females means in 
the two groups on the critical thinking test  attributed to the instructional 
strategy in favor of the females who studied by revised learning cycle. 
The study recommended using revised learning cycle in developing the 
critical thinking skills of students, and to conduct similar studies on other 
subjects and classes. 

Keywords: Revised learning Cycle, Critical Thinking Skills, 10th 
Grade Female Students. 

  
  مقدمة الدراسة

 ً في مختلف مجاالت الحياة من السريع ، والتطور في عصر تزايد المعرفة العلمية كماً ونوعا
ة،  ة العلمي تكنولوجيا، واتصاالت، وحاسوب، وتنافس في السباق نحو الفضاء؛ تشھد برامج التربي

ة  تمراً نحو األفضل لمواكب راً وتطوراً مس اً كبي ة، و مستجداتاھتمام ة، عصر العولم المعلوماتي
  .والتقدم العلمي والتكنولوجي، ومتطلبات القرن الحادي والعشرين وتحدياته المستقبلية

تعلم رد الم ه  وإلعداد الف تقلة، وتربيت اء شخصيته المس ّد من بن ذه التحديات، ال ب ة ھ لمواجھ
مسؤوالً على االعتماد على الذات، وزيادة مستوى طموحه، وثقته بنفسه، واحترامه لذاته، ليكون 

ة،  ام وفاعلي ة باھتم عن تعلمه، ومبادراً نشطاً، وباحثاً مفكراً مستجيباً للقضايا والمشكالت الحياتي
  ).٢٠٠٤زيتون، ( ومؤھالً للحياة في القرن الحادي والعشرين

ول  ويشير ايبي وب ريج وب ي  )٢٠٠٤(تروب ة ف ة العلمي ية للتربي ات األساس ى أن من الغاي إل
ري ادي والعش رن الح اً للقضايا ن الق ل طبق ر، والعم ارات التفكي ى اكتساب مھ ة عل اعدة الطلب مس

م  ات العل اً لمتطلب رف وفق واطنين، والتص أفراد وكم ا ك ي يواجھونھ ديات الت ددة، والتح المتع
  .المحلي والعالمي ينوالتكنولوجيا على الصعيد

ام المخت ت باھتم ي حظي ر الت واع التفكي ر أن ن أكث د م ر الناق ر التفكي ال ويعتب ي مج صين ف
الم . التربية العلمية دان الع ر من بل اھج المعاصرة في كثي ة والمن د أصبحت التوجھات التربوي فق

ا  تعطي اھتماماً كبيراً للتفكير الناقد، وتضعه ھدفاً من األھداف التربوية التي ينبغي أن تنتھي إليھ
ى العملية التعليمية التعلمية، لذا طُورت استراتيجيات تدريسية حديث ة عل دريب الطلب ة ھدفت إلى ت

ادر  ر، وق مھارات التفكير الناقد، مما قد يسھم في خلق جيل قادر على العيش في مجتمع دائم التغي
  .)٢٠٠٤ غانم،( على حل المشكالت، وإصدار األحكام، واتخاذ القرارات المناسبة
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روان  ير ج نا وجام) ١٩٩٩(ويش ى مدارس تم عل ي تح باب الت ن األس ة م ى مجموع ا إل عاتن
ة ل رص المالئم وفير الف تمر بت ام المس ة االھتم ة تنمي دى الطلب د ل ر الناق ارات التفكي ين مھ وتحس

ع ى التكيف م ات عصرھم،  بصورة منظمة وھادفة، إذا كانت تسعى بالفعل لمساعدتھم عل متطلب
ٍق للمعر ومن ھذه األسباب ه من متل ه، وتحّول تعلم وحيويت ة أن ھذه المھارات تزيد من نشاط الم ف

        .خدمھا في حل ما يواجھه من مشكالتإلى باحث عنھا ومعالج لھا ليست

ي ) ٢٠٠٥(وتؤكد قطامي  ة مجموعة من الصفات الت ة في تنمي ة مساعدة الطلب ى أھمي عل
ا ن أبرزھ دة، وم ية الناق ا الشخص م بھ رين : تتس ل آراء اآلخ اع وتقب وار واإلقن ى الح درة عل الق

ر ط المتغي م، ورب ة في والتعامل معھ ده، والدق راد نق ام بالموضوع الم بعض، واإللم ات بعضھا ب
ادر،  ة المص د موثوقي وعية، وتحدي ده بموض ه ونق ة، وتقويم ة منطقي ه بطريق ه وتحليل عرض

  .وصياغة األسئلة التي تسھم في فھم أعمق للمشكلة
  

  التفكير الناقدتعريف 
ير وي  يش ىاألدب الترب ات إل ن التعريف د م ر الناق العدي د عّرفدللتفكي ون ـفاشي ه، فق

)Facione, 1998, p.21 (" ى حل بأنه الحكم الھادف المنظم، والمحرك المعرفي الذي يؤدي إل
  . "المشكالت واتخاذ القرارات

رور ارت الس ين ) ٢٠٠٣( وأش ز ب ى التميي رد عل درة الف ي ق ل ف د يتمثّ ر الناق ى أن التفكي إل
اءات و ائق واالدع ين الحق ات وب ر الفرضيات والتعميم ات غي ة والمعلوم ات الُمنقح ين المعلوم ب

  .الُمنقحة

ون  كما أشار إليه ع ) Cotton, 1999(كوت يم المعلومات وفحص جمي ى تقي درة عل ه الق بأن
  .وجھات النظر في الموضوع قيد البحث

انم  ه غ ا ") ٩٦، ٩٥، ص ٢٠٠٤(وعّرف ن تعلمھ ي يمك ارات الت ن المھ ة م ه مجموع بأن
ات، وفحص اآلراء مع األخذ والتدرب عليھا وإجادتھا، وا يم المعلوم ى تقي درة عل ة في الق لمتمثل

  ."بعين االعتبار وجھات النظر المختلفة حول الموضوع قيد البحث

تراتيجيات ) Wakefield, 1996(ويرى واكفيلد  ات واالس ل بالعملي د يتمث ر الناق أن التفكي ب
ك ل المش ل ح ن اج ان م تخدمھا اإلنس ي يس ة الت يالت العقلي اذ والتمث اھيم، واتخ م المف الت، وتعل

  . القرارات

ة من ) Delphi(ُعقد مؤتمر دلفي  ١٩٩٠وفي عام  لدراسة مفھوم التفكير الناقد من قبل ھيئ
غ عددھم  ون عدة مجاالت ) ٤٦(خبراء الواليات المتحدة األمريكية وكندا، بل رة يُمثّل راً وخبي خبي

د . جتماعية، والعلوم االة كالتربية، والعلوم الطبيعيةأكاديمي ر الناق وقد عّرف ھؤالء الخبراء التفكي
تنتاج، وشرح  يم، واالس ل، والتقي ير، والتحلي ى التفس ؤدي إل ذي  ي نظم، ال ادف الم م الھ ه الحك بأن
ى أساسھا  االعتبارات المتعلقة بالبراھين، والمفاھيم، والطرق والمقاييس، والسياق، والتي بني عل
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ت  قد حدد ھذا المؤتمرو. ذلك الُحكم د، تمثّل ر الناق مجموعة من المھارات التي تشكل جوھر التفكي
  ):Facione & Facione, 2002(بما يلي 

ى ): Interpretation(التفسير − ة إل ارة الفكري ذه المھ ى استخالص وتشير ھ رد عل درة الف ق
  .، وتوضيح المعنى، أو المعطيات، أو اإلجراءات)المفھوم( المغزى

ل  − م): Analysis(التحلي د ويتض ا، وتحدي ج وتحليلھ اف الحج ص اآلراء، واكتش ن فح
 .العالقات بين العبارات أو المفاھيم أو الصفات

وة ): Evaluation(التقويم  − ارات أو ق ويتضمن تقويم االدعاءات، والحجج، ومصداقية العب
 .العالقات المقصودة أو الفعلية بين تلك العبارات

تدالل  − ي األدل): Inference(االس من تقص ر ويتض د العناص دائل، وتحدي ين الب ة، وتخم
 .الالزمة للتوصل إلى االستنتاجات

رح  − ج ): Explanation(الش رض الحج راءات وع ر اإلج ائج وتبري الن النت من إع ويتض
 .واألدلة بالطرق المنطقية

ك ): Self-Regulation(تنظيم الذات  − ان ذل ويتضمن تقويم الفرد وتصحيحه لذاته، سواء ك
 .تصحيح نتائجه بتصحيح أفكاره، أو

رد ويستخدمھا و ا الف درة يمتلكھ أملي، وق ي ت د نشاط عقل ر الناق أن التفكي يستخلص الباحث ب
ة  دّعم باألدل م موضوعي ُم عندما يواجه موقفاً يتطلب منه إبداء رأي أو اتخاذ قرار أو إصدار حك

  . فيما يتوجب عمله أو االعتقاد بهالمنطقية  والشواھد

قد يسھم بمساعدة الطلبة في فھم أعمق للمحتوى المعرفي الذي يتعلمونه؛ إن تعليم التفكير النا
ة  ة اكتساب المعرف ذلك أن التعلم في أساسه عملية تفكير، واستثمار التفكير في التعليم يُحّول عملي
ط عناصره  من عملية خاملة إلى نشاط عقلي يُفضي إلى إتقان أفضل للمحتوى المعرفي، وإلى رب

  ). ٢٠٠٠جي، حا( بعضھا ببعض 

ى  ك إل د، وانقسمت في ذل ر الناق يم التفكي تراتيجيات تعل ددت وجھات النظر حول اس لقد تع
  ):٢٠٠٤غانم، Cotton,1999 ;Wakefield,1996  ;Smith,1999; (ثالثة اتجاھات بارزة 

  المباشر في تعليم التفكير الناقداالتجاه المستقل أو   :أوالً 
يم التفك اه بتعل ذا االتج ل ھ دّرس ويتمث ي، تُ اج الدراس ارج المنھ تقلة خ ادة مس د كم ر الناق ي

ذه  ر، حيث تھدف ھ وع من التفكي ذا الن رامج خاصة بھ ق ب كغيرھا من المواد الدراسية عن طري
ذا . البرامج إلى االرتقاء بتفكير الطلبة في كثير من الجوانب التي تتعدى التحصيل اة ھ رى دع وي

كل  التفكير بش ام ب أن االھتم اه ب ى االتج يس عل ة ول ارة الفكري ى المھ ز عل تم التركي ر يح مباش
ة   ة اإلبداعي ارات الفكري ة المھ ام تنمي اً أم وى يشكل عائق ى المحت المحتوى الدراسي، فالتركيز عل
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ة و . لدى الطلب ذا األسلوب ديبون رز أنصار ھ تا ) De Bono(ومن أب وغرو ) Costa(وكوس وب
)Pogrow.(  

  خالل المنھاج الدراسي الناقد منتعليم التفكير : ثانياً 
ية اھج الدراس الل المن ن خ د م ر الناق يم التفكي اه بتعل ذا االتج ل ھ ذا . ويتمث رى انصار ھ وي

ه تخبط وخروج عن الجو  االتجاه أن تعليم التفكير الناقد كمادة مستقلة خارج المنھاج الدراسي في
اھج ال ن خالل المن د م ر الناق يم التفكي ّدُم تعل ين يُق ي ح ي، ف وى الطبيع اً أفضل للمحت ية فھم دراس

بعض  اد تفسير ل ة، ويساھم في إيج الدراسي، ويساعد في التغلب على بعض الصعوبات التعليمي
يم . القضايا بالمواد الدراسية ع أن يكون تعل ه من المتوق اً؛ فإن والن المنھاج في العادة يكون منظم

ا ا خطواتھ ة لھ ة منظم اج أيضاً عملي د داخل المنھ ر الناق ذا  التفكي رز أنصار ھ ن أب ددة وم المح
  ).Baum(وبوم ) Gough(االتجاه جاو 

  المعرفي في تعليم التفكير الناقداالتجاه : ثالثاً 
نھج المدرسي من  وينادي أنصار ھذا االتجاه بضرورة تعليم مھارات التفكير إضافة إلى الم

ا ة أو إنت ل تصميم الطلب ة، مث اة الواقعي جھم لمشاريع ذات صلة خالل المھمات الموجودة في الحي
  .بحياتھم اليومية

ى اني  وتتبن اه الث ة االتج ذه الدراس ي(ھ اج الدراس الل المنھ ن خ د م ر الناق يم التفكي ، )تعل
ةولتحقيق ھذه الغاية أعد الباحث دليالً تعليمياً في مادة الفيزياء باستخدام  تعلم الُمعّدل ، آمالً دورة ال

  .قد لدى الطالباتتنمية مھارات التفكير الناأن يسھم في 

ة وب ة والتي شھدتھا السنوات القليل ة العلمي دان التربي الرغم من المشاريع اإلصالحية في مي
وم واستراتيجيات تدريسھا، وإعداد  اھج العل الماضية من القرن الحادي والعشرين في مجال من

رة  كالت كثي ون مش ة يواجھ ى أن الطلب ير إل ا يش ة م أھيلھم، إال أن ثم ا وت اب  معلميھ ي اكتس ف
تھدف  دة تس م جدي يم وتعل تراتيجيات تعل وير اس ب تط ذي يتطل ر ال د؛ األم ر الناق ارات التفكي مھ
ال  ة حي ف نقدي ي آراء ومواق ن تبن ة م ن الطلب ارات، وتمّك ك المھ ة تل رة تنمي ورة مباش بص

ة  كالت المطروح وعات والمش واطنينالموض أفراد وكم ا ك ي يواجھونھ ليم، ( الت ؛ ١٩٩٦الس
  ).٢٠٠٠؛ حاجي، ١٩٩٩جروان، 

ات  ى مجموعة من المعوق ة إل لقد أشار المھتمون بتعلم مھارات التفكير الناقد وتعليمھا للطلب
ا ة، من أبرزھ ذه الغاي ق ھ انم، ١٩٩٩جروان، ( التي تقف حائالً دون تحقي  قطامي،؛ ٢٠٠٤؛ غ

٢٠٠٥(:  

ة، وضعف  .١ ته الجامعي اء دراس م أثن اديمي للمعل داد األك ى اإلع ز عل لكياً التركي ه مس تأھيل
د،  ر الناق ارات التفكي ات ومھ تالك كفاي وثقافياً، وندرة توفر البرامج التدريبية التي تؤھله الم

 .وبالتالي إكسابھا وتنميتھا لطلبته
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ار  .٢ ات، واألفك الطريقة التقليدية في التدريس القائمة بشكل رئيس على اھتمام المعلم بالمعلوم
رر، وتلقين ار الواردة في الكتاب المق ام بإشاعة جو متسامح ألفك ى اھتم ة، دون أدن ا للطلب ھ

الطلبة بالظھور، وإتاحة فرص تحقيق ذواتھم عن طريق إخراج إبداعاتھم الذھنية على المأل 
 .وأمام زمالئھم

ھم، وتضييق  .٣ تھم بأنفس ه، وإضعاف ثق درات طلبت اه ق م تج دى المعل ات المنخفضة ل التوقع
يادة جو مساحة الحرية في التعبير عن آرائھ م ومعتقداتھم وتصوراتھم الفكرية، وتشجيعه لس

  .من طغيان الرأي الواحد
  

  )Revised learning Cycle(دورة التعلم المعّدلة 
ة، لقد  ق واستراتيجيات تدريسية حديث م لطرائ ادي باستخدام المعل ي تن تعالت األصوات الت

ف ل ة الص ي غرف ا ف اعدةليتبعھ ة مس ي تنمي ارات  ف دىمھ ر ل ه  التفكي ادئ طلبت ق المب وف
ة تعلم الحديث ات ال ية لنظري ات األساس ة واالفتراض ة البنائي يم،( كالنظري ة والتعل  وزارة التربي

٢٠٠٥(.  

في نظرته إلى البنائية المعرفية إلى أن التعلم يتحدد في ضوء ما ) Piaget( بياجيهويشير 
ي تُصّمم الخبرات التعليمية وبالتال يحصل عليه المتعلم من نتائج منسوبة لدرجة فھمه العلمي،

فالمتعلم يسعى من . التمثّل، والمواءمة، والتنظيم: التعلمية على أساس الوظائف المعرفية الثالث
أجل التكيف للحصول على االتزان، والتكيف يحدث عندما يُغير المتعلم البيئة لتالئم مخططات 

ر المتعلم مخططات بنيتة الذھنية لتالئم البنية الذھنية لديه وھذا ما يسمى بالتمثّل، وعندما يُغي
  ).٢٠٠٢زيتون، ( البيئة فإن ھذا ما يسمى بالمواءمة

تقوم البنائية باعتبارھا نظرية في التعلم المعرفي على مجموعة من االفتراضات و
  :)١٩٩٦؛ الخليلي، ٢٠٠٤؛ تروبريج وبايبي وبول، ٢٠٠٥خطايبة، ( والمبادئ، من أھمھا

ً المعرفة والفھم يُبن − فالمتعلم ال يبدأ ببناء المعرفة بشكل فردي ومن خالل : يان اجتماعيا
أنشطته الذاتية فقط، وإنما يبني تلك المعرفة عن طريق التفاعل االجتماعي، والحوار مع 

  .اآلخرين

فالمعرفة والفھم يُكتسبان بنشاط المتعلم وجھده العقلي، فھو : التعلم عملية بنائية عقلية نشطة −
لذا . المعرفة العلمية بنفسهويصل إلى  ر، ويضع الفرضيات، ويستقصي،يناقش، ويحاو

فعملية التعلم ھي مسؤولية المتعلم، وليست مسؤولية المعلم الذي أصبح دوره مرشداً 
  .وموجھاً وميسراً لعملية التعلم

ً : بناء المعرفة وليس نقلھا −  فالتعلم عملية بنائية يمتلك المتعلم من خاللھا إطاراً مفاھيميا
وكلما مّر المتعلم بخبرات جديدة كلما أدى . يساعده على إعطاء معنى لخبراته التي مّر بھا

ذلك إلى تعديل منظوماته المفاھيمية الموجودة لديه أو إبداع منظومات جديدة، تساعده في 
 .معالجة المعلومات وحل المشكالت



 ٢٢٩٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ لطراونهمحمد ا

 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ر و ة تُعتب تعلم المعّدل هالت) Revised learning Cycle(دورة ال ا الفوي ام بتطويرھ  ي ق
)Lavoie, 1999 (ى  من استراتيجيات التدريس البنائية دى التي تھدف إل ر العلمي ل ة التفكي تنمي

ة واجھھم، الطلب ي ت ة الت ات التعليمي ف والمھم كالت والمواق ول للمش ن حل ثھم ع الل بح ن خ ، م
رات وأنشطة متن ا تتضمنه من خب تھم بم ين أنفسھم وبيئ أتي . وعةوالتفاعل المتواصل ب ا ي وفيم

  :ھذه الدورةمراحل توضيح مختصر ل
   The Hypothetico - Predictive Reasoning Phase مرحلة التعليل الفرضي التنبؤي  .١

ذ ي ھ ه ف ن طلبت م م ب المعل ة يطل ردي  -ه المرحل كل ف ات  -وبش ؤات وافتراض ة تنب كتاب
ك تفسيرية للمفاھيم العلمية موضوع الدراسة، وبعد ذلك يتم تشجي عھم لعمل حوار نشط لمناقشة تل

ة . التنبؤات والتفسيرات ة األخطاء المفاھيمي ى معرف م عل ى مساعدة المعل ة إل وتھدف ھذه المرحل
ى  التي توجد لدى الطلبة حول المفاھيم العلمية موضوع الدراسة، كما تھدف إلى تشجيع الطلبة عل

  الحوار والنقاش وتھيئتھم للدخول في مرحلة االستكشاف

  The Exploration Phaseمرحلة االستكشاف   .٢
رات  ات بواسطة إحدى أنشطة الخب وفيھا يعطى الطلبة مواد وتوجيھات يتبعونھا لجمع بيان

رات )Hands – on Activities(المباشرة  ك الخب ة وبشكل مباشر مع تل ، وخالل تفاعل الطلب
م  ّم فھ ا، ومن ث ة عنھ يھم اإلجاب د يصعب عل ديھم تساؤالت ق ار ل ون من خالل األنشطة تث يقوم

ياًء . الفردية أو الجماعية بالبحث عن إجابات لتساؤالتھم د يكتشفون أش ة البحث ق اء عملي وفي أثن
اء  ى إعط م عل ا يقتصر دور المعل ونه، وھن ذي يدرس ي ال المفھوم العلم ق ب دة تتعل اراً جدي أو أفك

  .توجيھات للطلبة عند الحاجة إليھا

   Concept Invention Phaseمرحلة استخالص المفھوم  .٣
اً  وفي ھذه المرحلة يقوم المعلم بكتابة البيانات التي جمعھا الطلبة على السبورة، ثم يقود نقاش

ه ات حول ة . ليوصل الطالب إلى المفھوم الذي تّم جمع البيان ه محاول م من طلبت حيث يطلب المعل
ً التوصل إلى صياغة مقبولة للمفھوم بأنفسھم عندما يكون ذلك ممك وم . نا ديم المفھ وقد تتم عملية تق

  . عن طريق المعلم أو الكتاب المدرسي أو فيلم تعليمي

  Concept Application Phaseمرحلة تطبيق المفھوم   .٤
ا يقومون  ه من خالل م راد تعلم وفي ھذه المرحلة يتم توسيع فھم الطلبة للمفھوم العلمي الم

ة، ا بعناي يم  به من أنشطة وتجارب علمية يخطط لھ تعلم وتعم ر ال ال أث ى انتق بحيث تساعدھم عل
ة . خبراتھم السابقة في مواقف جديدة حيث يمكن للمعلم أن يختار واحداً أو أكثر من األنشطة التالي

ذ عرض : لتنفيذ ھذه المرحلة توجيه الطلبة إلجراء تجارب عملية إضافية لتطبيق المفھوم، أو تنفي
وم، أو توجي ق المفھ رتبط بتطبي ي م ق عمل راءة موضوع متعل ة لق ائھم به الطلب المفھوم، أو إعط

 ً   . كما تساعد ھذه المرحلة على ترسيخ معنى المفھوم وفھم عالقته بالمفاھيم األخرى. واجباً منزليا
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داف  ق األھ ي تحقي ھم ف ي تس ة الت د الجم ن خالل الفوائ تراتيجية م ذه االس ة ھ ى أھمي وتتجل
تعلم، فھي تجعل م ة من خالل المنشودة بالنسبة للم ة التعليمي ة التعلمي ه المحور األساس للعملي ن

اب  ة واكتس ة ممارس ه فرص وافر ل طة، فتت ذ األنش ث وينف ف ويبح المتعلم يكتش ل دوره، ف تفعي
ا  م؛ مم ع المعل ين أو م ه المتعلم ع زمالئ ة، وفرصة المناقشة والحوار م ر المختلف ارات التفكي مھ

ه و ليمة لدي وار الس ة الح و لغ ى نم اعد عل طا يس ه نش ه، (جعل ة ونوافل ه، ؛ ٢٠٠٠خطايب خطايب
  ).Elaine, 2005؛ ٢٠٠٥

  
  الدراسات السابقة

ي تناولت  ا السابقة لدورة التعلم الُمعدلة؛بالرغم من المزاي ة في الدراسات الت إال أن ھناك قل
ة الباحث واطالعه  - أثر ھذه االستراتيجية ارات  -في حدود معرف ة مھ وم وتنمي دريس العل في ت

ة من  ،لدى الطلبة فكير الناقدالت اط مختلف ي تناولت أنم ين بعض الدراسات الت والعرض التالي يب
   .دورات التعلم

ود  ه وج د أجرى الفوي ر ) Lavoie & Good, 1988(فق ة أث ى معرف دفت إل ة ھ دراس
دلة استخدام طلبة إحدى المدارس العليا في والية كاليفورنيا لمھارات التنبؤ خالل دورة التعلم المع

ك  تھم نحو دراسة ذل ادة دافعي اه، وزي وث المي وم تل ة بمفھ ة المتعلق اھيم البديل في الكشف عن المف
ة . المفھوم ر من األخطاء المفاھيمي ؤ في الكشف عن الكثي أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية التنب

  .المتعلقة بمفھوم تلوث المياه، وفي زيادة دافعية الطلبة نحو دراسة ذلك المفھوم

ة ) Lavoie, 1999( كما أجرى الفويه تعلم المعّدل ر دورة ال ى استقصاء أث دراسة ھدفت إل
ي ر المنطق ى التفكي درتھم عل اھيم ،في اكتساب الطلبة لمھارات عمليات العلم، وق ابھم للمف  ،واكتس

وم، ( واالتجاھات العلمية مقارنة بدورة التعلم ثالثية المراحل استكشاف المفھوم، استخالص المفھ
ة في اكتساب . )تطبيق المفھوم أشارت نتائج الدراسة إلى أن دورة التعلم المعّدلة كانت أكثر فاعلي

ي ر المنطق ى التفكي درتھم عل اھيم واالتجاھات  ،الطلبة لمھارات عمليات العلم، وق ابھم للمف واكتس
  .العلمية مقارنة بدورة التعلم ثالثية المراحل

ق  )Rutherford, 1999(وأجرى راذرفورد  ر ثالث طرائ ى استقصاء أث دراسة ھدفت إل
م ودورة التعلم ثالثية المراحل المحاكاة باستخدام الكمبيوتر، وطريقة الشرح، : تدريس ھي في فھ

روق ذات . لقوانين نيوتن في الحركة المرحلة العليا طلبة ى عدم وجود ف أشارت نتائج الدراسة إل
ثال دريس ال تراتيجيات الت ين اس ائية ب ة إحص ي دالل وتن ف وانين ني ة لق م الطلب ين فھ ي تحس ث ف

ذه  ق بھ أ يتعل م خط وا يحتفظون بفھ ا زال ة الدراسة م ة عين ى أن معظم طلب ير إل الحركة، مما يُش
  . القوانين

ينو والوسون  ر ) Musheno & Lawson, 1999(وھدفت دراسة موش ى استقصاء أث إل
ة المراحل النص العلمي الُمصاغ وفق  تعلم ثالثي ة في فدورة ال ة الثانوي ة المرحل تيعاب طلب ي اس

ائج . مدينة أريزونا األمريكية للمفاھيم العلمية في مستويات التفكير االستداللي المختلفة أشارت نت
ة المراحل،  تعلم ثالثي الدراسة إلى تفوق الطلبة الذين درسوا النص العلمي الُمصاغ وفق دورة ال
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ر االستداللي، عل ة وفي مختلف مستويات التفكي ذين درسوا النص العلمي بالطريق ى نظرائھم ال
  .االعتيادية

ي  ة من ) ٢٠٠١(وأجرت الكيالن تعلم المكون ة دورة ال ر طريق ى تقصي اث دراسة ھدفت إل
ل س مراح ويم( خم ع، التق وم، التوس ار المفھ اف، ابتك غال، االستكش ي ) االنش يل ف ي التحص ف

ات الصف األول  دنيا لطالب ا وال وم العلي تويات بل ة مس اء مقارن ادة األحي ي م ي ف انوي العلم الث
ام . بالطريقة االعتيادية أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الع

ي درست باستخدام ة الت تعلم في مادة األحياء ولصالح المجموعة التجريبي ا أظھرت . دورة ال كم
لبات المجموعة التجريبية والضابطة في النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل طا

دنيا ولصالح  داف ال تويات لألھ ل بمس ين التحصيل المقاب ا وب وم العلي تويات بل اء بمس ادة األحي م
  .المجموعة التجريبية

تعلم) ٢٠٠٣(كما أجرى صادق  ة دورة ال ى تعّرف مدى فعالي ة من  دراسة ھدفت إل المكون
في التحصيل في ) التوسع، التمديد، التغيير، االختبار اإلثارة، االستكشاف، التفسير،(سبع مراحل

لطنة  دادي بس اني اإلع ذ الصف الث دى تالمي م ل ات العل ارات عملي ة بعض مھ وم وتنمي ادة العل م
ان وم . ُعم ادة العل ي م ي التحصيل ف ة إحصائية ف روق ذات دالل ائج الدراسة وجود ف أظھرت نت

ائج وجود . دورة التعلم استخدامولصالح طلبة المجموعة التجريبية التي درست ب كما أظھرت النت
ارات  ار مھ فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في اختب

  .عمليات العلم ولصالح المجموعة التجريبية

تعلم) Elaine, 2005(كما أجرى إالين  تراتيجية دورة ال ر اس رف أث ى تّع  دراسة ھدفت إل
ا  ثالث مراحلالمكونة من  ة كاليفورني ة والي ة  في جامع وم الحياتي ة مساق العل في اكتساب طلب

ي  ة ف ر التقليدي ة المختب ة بطريق موزية مقارن ية االس ار والخاص ومي االنتش ي لمفھ م العلم للفھ
دريس وعتي . الت ين مجم ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع ة إل ائج الدراس ارت نت أش

ار  ى االختب ة عل دريسالدراس ة الت ى طريق زى إل دي تُع ة . البع ى أن الطلب ائج إل ارت النت ا أش كم
ك  ر ذل د فُس يمتلكون العديد من األخطاء المفاھيمية لمفھومي االنتشار والخاصية االسموزية، وق

  .بسبب قلة  استخدام االستقصاء العلمي في تعلم الطلبة للمفاھيم العلمية

تعلم دراسة)  Catalina, 2005( وأجرت كاتلينا ة دورة ال ى تقصي فعالي ة  ھدفت إل المكون
ادة ) ES’5(من خمس مراحل اھيم التطور المتضمنة في م ابع لمف ة الصف الس في تحصيل طلب

ة ة االعتيادي ة بالطريق ا مقارن اتھم نحوھ اء واتجاھ ود . األحي دم وج ى ع ة إل ائج الدراس أشارت نت
ة الدراسة ل ة عين ادة فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلب اھيم التطور المتضمنة في م مف

  .األحياء واتجاھاتھم نحوھا تُعزى لطريقة التدريس

ة ة  ومن مراجعة الدراسات السابقة تبين أن دراسات منھا قد أشارت إلى أھمي استخدام الطلب
الموجودة الكشف عن الكثير من األخطاء المفاھيمية لتنبؤ خالل دورة التعلم المعدلة في لمھارات ا

ديھم ة  ).Lavoie & Good, 1988( ل اط المختلف ة األنم ى أھمي ا أشارت دراسات أخرى إل كم
يفي  لدورات التعلم صنع و ،اكتساب الطلبة لمھارات عمليات العلم، وقدرتھم على التفكير المنطق



 "...... أثر استخدام دورة التعلم الُمعّدلة في" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٩٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

ا، رارات وتبريرھ ر  الق ة التفكي ديھم، وتنمي تداللي ل ة االس اھيم واالتجاھات العلمي ابھم للمف واكتس
الكيالني، ؛ ;Musheno& Lawson, 1999  Lavoie, 1999( بدورة التعلم االعتياديةمقارنة 
  .)٢٠٠٣؛ صادق، ٢٠٠١

 ةـم االعتياديـدام دورة التعلـر الستخـود أثـدم وجـعن ـرى عـات أخـت دراسـا كشفـكم
وم ـة للمفاھيـم الطلبـي فھـف لـة المراحـثالثي و العل اتھم نح ة، واتجاھ م العلمي

)Rutherford,1999  Elaine,2005; Catalina, 2005;(.  ر م يعث وفي حدود علم الباحث ل
ه ذه ، سوى على دراستين تناولتا دورة التعلم الُمعدلة وفق نموذج الفوي ام بھ ى القي ا شجعه عل مم

   .الدراسة
  

  مشكلة الدراسة
د إلىمن خالل االطالع على الدراسات التي أشارت  ر العلمي ل ى ضعف في مھارات التفكي

ة  الطلبة ا أن متوسط عالمات طلب كالدراسة الدولية الثالثة للعلوم والرياضيات والتي بينت نتائجھ
دول المشاركة ) ٤٥٠(األردن في اختبار العلوم قد بلغ  ين ال ين ب ة الثالث رتيبھم في المرتب وجاء ت

ه  –ومن خالل ما الحظه الباحث . )٢٠٠٣النھار، وأبو لبده، ) (٣٨(والتي بلغ عددھا  م عمل بحك
ة  ة  من صعوبات تواجه -معلماً سابقاً لمادتي العلوم والفيزياء في المراحل التعليمية المختلف عملي

ة، شعر الباحث بضرورة تنمية مھارات التفكير العلمي لدى الطلبة اتھم اليومي ، وتوظيفھا في حي
تراتيجيات ا من خالل استخدام اس ة  معالجة ھذه الصعوبات ومحاولة التغلب عليھ تدريسية حديث

تأخذ بعين االعتبار أن المتعلم ھو محور العملية التعليمية التعلمية، وتنمي لديه المزيد من النشاط، 
ذه . بمساعدة وتوجيه وإرشاد من المعلم, وحب االستطالع، وتثير دافعيته نحو عملية التعلم ومن ھ

  . دورة التعلم الُمعّدلة االستراتيجيات استراتيجية

ير تحديداً وبشكل أكث رئيس اآلت ي ال ر : تمثّلت مشكلة الدراسة بالسؤال البحث ا أث استخدام م
ة  طالبات الصف العاشر األساسيلدى في تنمية مھارات التفكير الناقد  دورة التعلم الُمعّدلة مقارن

  .االعتيادية؟بالطريقة 
  

  فرضية الدراسة
ال توجد فروق دالة إحصائياً  :الفرضية الصفرية اآلتية صيغتلإلجابة على سؤال الدراسة، 

 )α  =ار  )٠.٠٥ ى اختب ات الصف العاشر األساسي عل بين المتوسطات الحسابية لعالمات طالب
ا ل دكاليفورني ر الناق ارات التفكي زى  مھ تراتيجيةتع دريس الس ة( الت تعلم الُمعّدل ة  دورة ال والطريق
  .)االعتيادية

  
  أھمية الدراسة

دة تنميتعد مساعدة المتعلم على  ر الناق وم  مھارات التفكي دريس العل ات األساسية لت من الغاي
ا في مختلف المراحل الدراسية ارات . التي تسعى النظم التربوية لتحقيقھ ر مھ ر حيث تعتب التفكي
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د ي يجب  الناق ية الت ات األساس ن الكفاي ز أم داث يتمي ارع األح الم متس ي ع راد ف ا األف ن يمتلكھ
ة ،بالتطور التكنولوجي المستمر رد عاجزاً عن  ،والثورة المعلوماتية الھائل ا الف والتي يقف أمامھ

  .فھم واستيعاب كل ما يأتي به ھذا التطور

تخدامه  ى اس رد عل درة الف ى ق ي عل كل أساس د بش وجي يعتم ي والتكنول دم العلم وألن التق
ة فإن النظم التربوية تسعى إليجاد واستخدام استراتيجيات تد لمھارات التفكير العلمي، ريسية حديث

دافھا  ق أھ وم من أجل تحقي دريس العل تھا في ت ا وممارس ى امتالكھ ومناسبة لتدريب المعلمين عل
ى  ة لالطالع عل وم والطلب ذه الدراسة الفرصة لمعلمي العل المنشودة، لذا يأمل الباحث أن توفر ھ

وم، من أجل مساعدة لعلوكيفية ممارستھا، وتوظيفھما في تدريس ا دورة التعلم الُمعّدلة استراتيجية
  . ، وكذلك لمقارنة نتائجھا بالطريقة االعتياديةلديھم مھارات التفكير الناقد الطلبة على تنمية

  
  يفات اإلجرائيةالتعر

ة  تعلم المعّدل ة : )Revised learning Cycle(دورة ال دريس رباعي تراتيجية ت اس
ه ا الفوي ام بتطويرھ ك من خال، )Lavoie, 1999( المراحل، ق ة في ل وذل ة رابع إضافة مرحل

ؤي ي التنب ل الفرض ة التعلي ي مرحل ثالث، وھ ة ال تعلم االعتيادي ل دورة ال ة مراح ه . بداي وعلي
بحت ة أص تعلم المعّدل ة دورة ال ل اآلتي ن المراح ون م ؤي، : تتك ي التنب ل الفرض ة التعلي مرحل

  .استخالص المفھوم، ومرحلة تطبيق المفھوممرحلة ومرحلة االستكشاف، و

دة تنمي ر الناق ارات التفكي ر اكتساب : مھ ارات التفكي ن مھ ة م ته لمجموع تعلم وممارس الم
د تقراء( الناق تنتاج، االس تدالل، االس ويم، االس ل، التق ار )التحلي ى اختب ه عل اً بأدائ اس إجرائي ، ويق

  .المستخدم في ھذه الدراسة) ٢٠٠٠(كاليفورنيا لمھارات التفكير الناقد 
  

  اتھامنھجية الدراسة وإجراء

  مجتمع الدراسة وعينتھا
يم  ة وتعل ة تربي ات الصف العاشر األساسي في مديري تّكون مجتمع الدراسة من جميع طالب

ان(عّمان الرابعة  ة الدراسة من ). في العاصمة األردنية عّم ة موزعات ) ٩٨(وتكّونت عين طالب
اتفي شعبتين من شعب الصف العاشر األساسي في مدرسة باب الواد الثانوية ل د اختيرت . لبن وق

ر من شعبة للصف العاشر األساسي، ى أكث وي عل ا تحت ا  ھذه المدرسة بطريقة قصدية؛ ألنھ كم
ا  ق الدراسة في المدرسة، مم ا استعدادھما لتطبي اء فيھ ادة الفيزي ة م أبدت مديرة المدرسة ومعلم

د اختيرت أحدى الشعب. سھّل عملية تنفيذ ومتابعة إجراءات الدراسة ةالمجمو( وق ) عة التجريبي
تخدام  درس باس وائياً لت ةعش تعلم الُمعّدل ن  دورة ال ت م ة) ٤٧(وتكّون عبة الثاني ا الش ة، أم  طالب

 .طالبة) ٥١(االعتيادية وتكّونت من الطريقة فقد تم تدريسھا باستخدام ) المجموعة الضابطة(
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  أداة الدراسة

  لمھارات التفكير الناقدكاليفورنيا  اختبار
California Critical Thinking Skills Test (CCTST) 

اديمي  ا للنشر األك ، California Academic Pressصدر ھذا االختبار عن مؤسسة كاليفورني
اذج ة نم ن ثالث ألف م وذج )١٩٩٠( B، و)١٩٩٠( A: ويت اد )٢٠٠٠(، والنم ّم اعتم د ت ، وق

ه للبيئ) ٢٠٠٣(الالت النموذج األخير والذي قامت العبد ألف من بترجمته وتعديل ة،  ويت ة األردني
ة) ٣٤( د اآلتي ر الناق ارات التفكي ي مھ رة تغط تنتاج، : فق تدالل، االس ويم، االس ل، التق التحلي

ل، و ) ٦: (االستقراء، موزعة بالشكل اآلتي ارة التحلي يس مھ رات تق ارة ) ٦(فق يس مھ رات تق فق
ارة ) ٤(فقرة تقيس مھارة االستدالل، و) ١٢(التقويم، و يس مھ تنتاج، وفقرات تق رات ) ٦(االس فق

اني . تقيس مھارة االستقراء ى الث ة الصفوف من العاشر إل علماً أن ھذا االختبار استخدم مع طلب
 ً ى أيضا ة األول دالالت . الثانوي، ومع طلبة المرحلة الجامعي ة العب د قامت الباحث ذا وق ) ٢٠٠٣(ھ

ات ا ة من طالب ى عين ه عل ه بتطبيق ار وثبات لصف العاشر األساسي في بالتحقق من صدق االختب
ة  ه الباحث ا قامت ب اً بم األردن، لذلك لم يقم الباحث بإجراءات الصدق والثبات لھذا االختبار مكتفي

  ). ٢٠٠٣(العبدالالت 

  تكافؤ مجموعتي الدراسة
ھناك  تللتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل البدء بالتجربة، أي لمعرفة فيما إذا كان

عالمات ل المتوسطات الحسابيةبين  )٠.٠٥=  α( ئية، عند مستوى الداللةداللة إحصا تق ذاوفر
 الذي تمّ ) القبلي( لمھارات التفكير الناقدكاليفورنيا على اختبار  الطالبات في مجموعتي الدراسة

ات المعيارية لمجموعتي بالتجربة، تّم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافقبل البدء  تطبيقه
  .)٢(ل الجدوالدراسة، 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات عينة الدراسة على :  )٢(جدول 
  .القبلي لمھارات التفكير الناقداختبار كاليفورنيا 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد أفراد المجموعة  المجموعة
  ٢.٢٣١  ٨.٣٨٣  ٤٧  التجريبية
  ٢.٥٢٤  ٨.٥٢٩  ٥١  الضابطة

  )٣٤(العالمة القصوى على االختبار 

ى  وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتي الدراسة عل
ا  ار كاليفورني داختب ر الناق ارات التفكي ار  لمھ تخدام اختب ّم اس ي، ت ات ) T-Test) (ت(القبل للبيان
  .)٣( المستقلة، الجدول
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لمھارات لمجموعتي الدراسة على اختبار كاليفورنيا ) T-Test) (ت(نتائج اختبار   :)٣(جدول 
  .القبلي التفكير الناقد

  الداللة اإلحصائية  )ت(قيمة  درجات الحرية  العدد  المجموعة
  ٥١  الضابطة  ٠.٨١٥  ٠.٢٣٥  ٩٦  ٤٧  التجريبية

  )٣٤(العالمة القصوى على االختبار 
دول  ن الج ظ م ر) ٣(ياُلح ود ف دم وج ا وق ذاتع ة إحص ة ئيةدالل توى الدالل د مس    عن

 )α  =ي، حيث بلغت  لمھارات التفكير الناقدبين مجموعتي الدراسة على كاليفورنيا  )٠.٠٥ القبل
ة  ائية )٠.٢٣٥" (ت"قيم ة إحص وعتي )٠.٨١٥(، بدالل افؤ مج ى تك ير إل ة تش ذه النتيج ، وھ
  . القبلي لمھارات التفكير الناقدعلى كاليفورنيا  الدراسة

  
   ميةالمادة التعلي

ا وتكونت من اء للصف العاشر األساسي، ھم اب الفيزي اء : فصلين دراسيين من كت الكھرب
ق ). ٢٠٠٦ وزارة التربية والتعليم،( المتحركة، واألثر المغناطيسي للتيار الكھربائي ونظراً لتطبي

ك اء في تل ة الفيزي تعانة بمعلم المدرسة  الدراسة في مدرسة باب الواد الثانوية للبنات، فقد تّم االس
ادة  دريس الم ھالت ة بنفس ين ت.التعليمي ادة ولتمك دريس الم ن ت ة م ك المعلم ة ل ة للمجموع التعليمي

ة التجريبية باستخدام اً تدريسية ُمصاغة دورة التعلم الُمعّدل اً تضّمن خطط يالً تعليمي ّم إعداد دل ؛ ت
د. ، كما تضمن إرشادات وتوجيھات وأنشطة متنوعةوفق ھذه االستراتيجية ع الباحث في  وق اتب

  :إعداد ھذا الدليل اإلجراءات اآلتية

ا  .١ وزعت المادة التعليمية على سبعة دروس، ُخصص لكل منھا عدد من الحصص بلغ مجملھ
 .حصة صفية وبواقع ثمانية أسابيع )١٤(

د األھداف  .٢ ة من خالل تحدي ادة التعليمي دريس الم إعداد خطط تدريسية مقترحة للسير في ت
 .دورة التعلم المعّدلةلكل منھا، وإعادة صياغة تلك المادة باستخدام ) صةالخا(التعليمية 

، وطلب منھم إبداء الرأي )أعضاء لجنة التحكيم( ُعرضت الخطط على الخبراء والمختصين .٣
ات الصف العاشر األساسي،  حول مدى مناسبة الخطة التدريسية المقترحة لمستوى طالب

ا ولمحتوى المادة التعليمية، ومدى توا ا وتمثيلھ ةفقھ تعلم الُمعّدل دورة ال د .ل د أب أعضاء  ىوق
 . لجنة التحكيم مالحظات بسيطة حول ھذه الخطط، وُعدلت في ضوء تلك المالحظات

ا  .٤ ُعرضت الخطط على المعلمة المشاركة في التجربة، وطلب إليھا دراستھا وإبداء رأيھا فيھ
  .كانية تنفيذھامن حيث مالءمتھا لمستوى الطالبات، ومدى وضوحھا، وإم

ا  .٥ ّدة جلسات معھ د ع تدريب المعلمة على كيفية التدريس باستخدام الدليل التعليمي، وذلك بعق
تخدام روط اس زات وش ة خصائص وممي ت مناقش ث تّم ة، حي دء التجرب ل ب تعلم  قب دورة ال
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ذه  -وبحضور المعلمة  -كما قام الباحث . الُمعّدلة ة باستخدام ھ دريس المجموعة التجريبي بت
  .ادة التعليمية بكل سھولة ويسراالستراتيجية ولمدة حصتين؛ لتتمكن المعلمة من تدريس الم

اون أشرف الباحث  .٦ دليل التعليمي بالتع واردة في ال ق التعليمات ال على سير التجربة، وتطبي
ى  ان عل مع معلمة الفيزياء ومديرة المدرسة، وذلك بحضور حصتين لكل مجموعة لالطمئن

  .   وتقديم اإلرشادات للمعلمة إذا لزم األمرتطبيق التجربة، 
  

  المعالجة اإلحصائية
ي ة الت ر مستقل واحد ھو تعد ھذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبي ى متغي  اشتملت عل

ا ااستراتيجية التدريس ولھ ة: مستويان ھم ة والطريق تعلم الُمعّدل ابع  دورة ال ر ت ة، ومتغي االعتيادي
ارات دىال واحد ھو تنمية مھ د ل ر الناق ات الصف العاشر األساسي تفكي ارالو. طالب فرضية  ختب

ة فرية  الدراس ار الص تخدم اختب تقلة) T-Test) (ت(اس ات المس ة  للبيان ن الدالل ف ع للكش
ين روق ب ابية اإلحصائية للف ى  المتوسطات الحس ة عل وعتي الدراس ي مجم ات ف ات الطالب لعالم

 .قدمھارات التفكير النااختبار كاليفورنيا ل
  

  نتائج الدراسة
ر استخدام  ھذه الدراسة سعت ةإلى تقصي أث تعلم الُمعّدل اراتفي  دورة ال ة مھ ر  تنمي التفكي
ة طالبات الصف العاشر األساسي  الناقد لدى ةمقارنة بالطريق ّم . االعتيادي ذا الھدف، ت ق ھ ولتحقي

ة ار  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات عين ى اختب الدراسة عل
  ).٤( ، الجدول)البعدي( الذي تّم تطبيقه بعد االنتھاء من التجربة لمھارات التفكير الناقدكاليفورنيا 

ى : )٤(جدول  ة الدراسة عل ات عين ة لعالمات طالب ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس
  البعدي  لمھارات التفكير الناقداختبار كاليفورنيا 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  عدد أفراد المجموعة  المجموعة
  ٣.٣٩٧  ١٩.٣٨٣  ٤٧  التجريبية
  ٣.٧٢٨  ١٠.٣١٣  ٥١  الضابطة

  
  )٣٤( العالمة القصوى على االختبار

اللواتي درسن باستخدام لعالمات الطالبات أن المتوسط الحسابي ) ٤(يالحظ من الجدول 
، )١٩.٣٨٣(قد بلغ البعدي  لمھارات التفكير الناقدورنيا كاليف اختبارعلى  دورة التعلم المعّدلة

اللواتي درسن باستخدام الطريقة االعتيادية لعالمات الطالبات وھو أعلى من المتوسط الحسابي 
  ).١٠.٣١٣(والذي بلغ 
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ى  وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتي الدراسة عل
ا  ار كاليفورني داختب ر الناق ارات التفكي ار  لمھ تخدام اختب ّم اس دي، ت ات ) T-Test) (ت(البع للبيان

  ).٥( الجدولالمستقلة، 

لمھارات كاليفورنيا لمجموعتي الدراسة على اختبار ) T-Test) (ت(نتائج اختبار :  )٥(جدول 
  .البعدي التفكير الناقد

  الداللة اإلحصائية  )ت(قيمة  درجات الحرية  العدد  المجموعة
  ٥١  الضابطة  ٠.٠٠  ١٤.٧٣٠  ٩٦  ٤٧  التجريبية

  
  )٣٤( العالمة القصوى على االختبار

عند مستوى ، وھي دالة إحصائيا )١٤.٧٣٠(قد بلغت " ت"قيمة أن ) ٥(ياُلحظ من الجدول 
ة ي )٠.٠٥=  α( الدالل ذا يعن ر، وھ ود ف ة إحصائية وق ذاتوج ين  دالل ابية ب طات الحس المتوس

ا لمجموعتي الدراسة عل ار كاليفورني دى اختب ر الناق ارات التفكي ، ولصالح المجموعة البعدي لمھ
ا  ط عالماتھ غ متوس ي بل ة الت ات )١٩.٣٨٣(التجريبي ابي لعالم ط الحس ن المتوس ر م و اكب ، وھ

ذه النتيجة تشير  و. )١٠.٣١٣(المجموعة الضابطة والذي بلغ  ىھ ةعاف إل ة لي تعلم الُمعّدل  دورة ال
  .االعتياديةمقارنة بالطريقة  طالبات الصف العاشر األساسي كير الناقد لدىالتف تنمية مھاراتفي 

  
  مناقشة النتائج والتوصيات

ائية ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج ة إل ائج الدراس ارت نت ابية  أش طات الحس ين المتوس ب
ا  ار كاليفورني دلمجموعتي الدراسة على اختب ر الناق ارات التفكي دي، ولصالح المجموعة لمھ  البع

  .التجريبية التي درست باستخدام دورة التعلم الُمعّدلة

شجعت الطالبات  دورة التعلم الُمعّدلةاستخدام  ويمكن تفسير ھذه النتيجة وإرجاعھا إلى أن
فإجراءات . في المجموعة التجريبية على الحوار، ومناقشة الفرضيات والتنبؤات التفسيرية

واألفكار في بداية كل درس على شكل  ،يم المعلوماتھذه االستراتيجية تھتم بتقد التدريس وفق
بمحتوى موضوع ھذا الدرس، مما شجع الطالبات على دراسة ھذه األسئلة بعناية،  أسئلة تتعلق

وتحليلھا وتصنيفھا، وتحديد أوجه الشبه واالختالف بينھا، ومقارنتھا وربطھا بما لديھن من أفكار 
ت تتعلق بالمحتوى التعليمي الذي يدرسنه، في ضوء ومعلومات، ومن ثم كتابة فرضيات وتنبؤا

  .فھمھن السابق وتعلمھن القبلي المرتبط بھذا المحتوى

فرصة  تضمنت إعطاء الطالباتھذه االستراتيجية إجراءات  فإنإضافة إلى ما سبق، 
، النشاط المعرفي، كالتفكير بصوت عاٍل، وتقديم تفسيرات لتلك الفرضيات والتنبؤات التي يكتبنھا

   .مھارات التفكير الناقدفي اكتسابھن لمما ساعد 
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ى أن استخدام  ،سابقة الذكرالنتيجة كما يمكن تفسير  ة وإرجاعھا إل تعلم الُمعّدل أسھم دورة ال
ى ات عل اع في تكوين بيئة صفية شجعت الطالب ل  ،الحوار واإلقن ار، وتقب من خالل طرح األفك
ة د أو مقاطع بعض دون نق ھن ال ا . آراء بعض ث كم طة البح ي أنش ات ف راط الطالب أدى انخ

رات  ط المتغي ى رب ك األنشطة، إل م أعمق لتل واالستكشاف، وصياغة األسئلة التي ساعدت في فھ
ة  بعضھا ببعض، واإللمام بالموضوع المراد دراسته، من خالل جمع البيانات والمعلومات المتعلق

ك يشكل محوراً  بموضوعية؛به، والدقة في عرضھا وتحليلھا بطريقة منطقية، وتقويمھا  وكل ذل
د ر الناق اً للتفكي وداً فقري دريس .أو عم ي الت ة ف ة االعتيادي تم الطريق ك تھ ل ذل ات،  مقاب بالمعلوم

ر بالمناقشات والنشاطات  واألفكار الواردة في الكتاب المقرر، وتلقينھا للطالبات، دون اھتمام كبي
  .التي يُمكن أن تسھم في تحقيق تفكير أفضل لديھن

طرحت العديد من دورة التعلم الُمعّدلة زيادة على ما سبق، فإن األنشطة التي تضمنتھا 
فقد تطلبت ھذه األنشطة من الطالبات قراءة . األسئلة التي أسھمت في إثارة تفكير الطالبات

النصوص العلمية الواردة فيھا، والتفاعل معھا، وتحليلھا، واستنتاج ما فيھا من أفكار؛ وذلك 
لة التوصل إلى إجابات صحيحة لألسئلة التي تتضمنھا تلك األنشطة، وتفسيرھا بأسلوب لمحاو

ن البيئة وعليه، يُمكن القول بأ.علمي، قائم على بيانات ومعلومات دقيقة، واستنتاجات صحيحة
التعليمية التعلمية التي وفرتھا ھذه االستراتيجية جعلت من الطالبات محوراً لعملية التعلم، 

الحرية في التعبير عن إجاباتھن، وتجنب نقد تلك اإلجابات من زميالتھن أو من  وأعطتھن
. وقد أسھم ذلك في تشجيع الطالبات على التعاون والعمل الجماعي والحوار المشترك. المعلمة

مقابل ذلك تركز الطريقة االعتيادية في التدريس على المادة التعليمية فقط بوجه عام، وتعطيھا 
ة؛ والدور األساسي في ھذه الطريقة يكون للمعلمة، مما قد يؤدي إلى تعلم استظھاري أولوية مطلق

  .غير قائم على الفھم

ود  ه وج ة الفوي ائج دراس ع نت ة م ذه النتيج ق ھ ي ) Lavoie& Good, 1988(وتتف والت
عن  مھارة التنبؤ في الكشف دورة التعلم الُمعّدلة في مساعدة الطلبة على تنمية أشارت إلى فاعلية

ة نحو دراسة  ة الطلب الكثير من األخطاء المفاھيمية المتعلقة بمفھوم تلوث المياه، وفي زيادة دافعي
ى  )Lavoie, 1999( كما تتفق ھذه النتيجة مع نتائج دراسة الفويه.ذلك المفھوم والتي أشارت إل

وق  ة تف تعلم الُمعّدل ي دورة ال درتھف ة، وق دى الطلب م ل ات العل ارات عملي ة مھ ر تنمي ى التفكي م عل
  .المنطقي

  
  التوصيات

  :، يوصي الباحث بما يليھذه الدراسة إليھابناًء على  النتائج التي توصلت 

في تدريس العلوم، وتوفير أدلة تعليمية وفق ھذه االستراتيجية دورة التعلم الُمعّدلة استخدام  −
  .للمعلم تعينه في ذلك

وكيفية إعداد خطط تدريسية  ،التعلم الُمعّدلة بدورةتعريف معلم العلوم أثناء إعداده وتدريبه  −
 .في ضوئھا



 ٢٣٠٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ لطراونهمحمد ا

 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

وتطبيقھا على مختلف الصفوف ، دورة التعلم الُمعّدلةإجراء دراسات مماثلة حول استخدام  −
وتناول متغيرات . الدراسية، ومواد علمية أخرى كالكيمياء، واألحياء، وعلوم األرض

ة التفكير اإلبداعي، وتنمية الميول أخرى غير تلك التي تناولتھا ھذه الدراسة، كتنمي
    .واالتجاھات والقيم العلمية، وغيرھا من المتغيرات

  
  واألجنبية المراجع العربية

ريج − ايبي. ل ،تروب ول. ر ،وب ة). ٢٠٠٤( .ج ،وب دارس الثانوي ي الم وم ف دريس العل  . ت
ة ة العلمي وير الثقاف تراتيجيات تط د . اس ة عب ـميدترجم دين .الح ـال ال د جم رون محم  .وآخ

  ).٢٠٠٠الكتاب األصلي منشور عام ( .دار الكتاب الجامعي . العين

روان − رحمن ،ج د ال ـحي عب ر). ١٩٩٩( .فت يم التفكي ات . تعل ـاھيم وتطبيق ـين. مف دار  . الع
 . الكتاب الجامعي

د ،حاجي − رر البالغة "). ٢٠٠٠( .خديجة محم د من خالل مق داعي والناق ر اإلب يم التفكي تعل
د لطال ورةوالنق ة المن ي بالمدين انوي األدب ث الث ات الصف الثال ر . "ب تير غي الة ماجس رس
  .السعودية .المدينة المنورة . جامـعة الملك عبد العزيز .منشورة

ة − د هللا ،خطايب ع). ٢٠٠٥( .عب وم للجمي يم العل ع والطباعة. تعل  .دار الميسرة للنشر والتوزي
  .عّمان

ى تحصيل "). ٢٠٠٠( .وليد ،ونوافله .عبد هللا ،خطايبة − تعلم عل ة دورة ال أثر استخدام طريق
اء انوي الصناعي في الكيمي ة للبحوث والدراسات ."طالب الصف األول الث  .)٧(١٥ .مؤت

٣١ -١١.  

ي − ف ،الخليل ل يوس وم"). ١٩٩٦( .خلي دريس العل ي ت ة ف فة البنائي امين الفلس ة . "مض مجل
  .٢٧١-٢٥٥ .)١١٦( .التربية

ون − ود ،زيت ايش محم وم. )٢٠٠٤( .ع دريس العل اليب ت ع. أس ر والتوزي روق للنش  .دار الش
  .عّمان

  .القاھرة .عالم الكتب. رؤية بنائية .تدريس العلوم للفھم ).٢٠٠٢( .كمال عبد الحميد ،زيتون −

دار الفكر للطباعة . مدخل إلى تربية المتميزين والموھوبين). ٢٠٠٣( .ناديا ھايل ،السرور −
  .عّمان. والنشر والتوزيع

ة "). ١٩٩٦( .مالك ،السليم − انوي بمدين تقويم المفاھيم الكيميائية لدى طالب الصف األول الث
  .١٤٣-١١٩ .)١٦( ٥٧ .رسالة الخليج العربي. "الرياض
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ة نموذج "). ٢٠٠٣( .منير موسى ،صادق − ة  Seven E’sفعالي وم في تنمي دريس العل في ت
اني  ذ الصف الث دى تالمي م ل ات العل ارات عملي ض مھ يل وبع لطنة التحص دادي بس اإلع

  .١٩٠-١٤٥ .)٣(٦ .مجلة التربية العلمية. "ُعمان

ة "). ٢٠٠٣( .سعاد ،العبدالالت − تعلم بالمشكالت في تنمي ى ال ي عل دريبي مبن امج ت ر برن أث
ر منشورة ."مھارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي  .أطروحة دكتوراه غي

  .األردن .عمان  . جامعة عّمان العربية للدراسات العليا

   . عّمان .دار الثقافة. التفكير عند األطفال). ٢٠٠٤( .محمود محمد ،غانم −

  .عّمان .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. تعليم التفكير لألطفال). ٢٠٠٥( .نايفة ،قطامي −

ات أثر دورة التعلم الُمعّدلة على التحصيل في العلوم لطا"). ٢٠٠١( .فايزة عايد ،الكيالني − لب
ي انوي العلم ورة  ."الصف األول الث ر منش تير غي الة ماجس وك .رس ة اليرم د . جامع  .إرب

  .األردن

مستويات أداء طلبة األردن في الدراسة الدولية ). ٢٠٠٣( .خطاب ،وأبو لبده .تيسير ،النھار −
وافرة ة والمدرسية المت وارد التعليمي سة درا . الثالثة إعادة للرياضيات والعلوم في ضوء الم

وارد البشرية. "R-TIMSS"مقارنة  ة الم وطني لتنمي  .)١٠٧( سلسلة منشورات المركز ال
  .األردن

اء ). ٢٠٠٥( .وزارة التربية والتعليم − اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمبحث الفيزي
  .األردن .عّمان. لمرحلتي التعليم األساسي والثانوي

  .األردن .عّمان. يزياء للصف العاشر األساسيالف ).٢٠٠٦( .وزارة التربية والتعليم −
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  )١(الملحق 

   2000ليفورنيا لمھارات التفكير الناقد عينة من فقرات اختبار كا
  

  السؤال األول

. لكن ربما وجدت فروق ضئيلة بين ھذه الفرق. لقد ُخطط لفرق الدرجة األولى في األردن أن تكون متكافئة
افرض أن فريق عين كارم تغلب مساء الجمعة الماضية على فريق كفر سوم الذي كان قد تغلب على فريق اليرموك 

افترض أن في يوم الجمعة القادم سيتقابل فريق عين كارم مع فريق اليرموك فإن من المتوقع . السابقة مساء الجمعة
  :أن تنتھي ھذه المباراة بـ

 .الفوز المؤكد لفريق عين كارم  .أ 

 .الفوز المحتمل لفريق عين كارم والخسارة الممكنة له   .ب 

 .الخسارة المحتملة لفريق عين كارم والفوز الممكن له  .ج 

 .المؤكدة لفريق عين كارم الخسارة  .د 

 .التعادل بين الفريقين. ھـ  .ه 
  

  السؤال الثاني
لجأ إلى استعمال لغة المراوغة ) من مؤسسي الواليات المتحدة األمريكية(حتى تومس جيفرسون : "يقال أنه

ل أن كل سياسي يحتاج إلى إرضاء جمھور الناخبين حتى لو كان رج: "ھذا القول يُبرر بحجة" في بعض األحيان
دولة عظيم، وحيث أن جيفرسون رجل سياسي فما كان بإمكانه أن يرضي جمھور الناخبين بدون استعمال لغة 

  ".المراوغة في بعض األحيان

على فرض أن ما ورد في ھذه الحجة صحيح فإن القول بان جيفرسون لجأ إلى لغة المراوغة في بعض 
  :األحيان

ً   .أ   .ال يمكن أن يكون خاطئا

ً من المرجح أن يكو  .ب   .ن صحيحا ولكن يمكن أن يكون خاطئا

ً   .ج   .من المرجح أن يكون خاطئاً ولكن يمكن أن يكون صحيحا

ً   .د    .ال يمكن أن يكون صحيحا
  

  السؤال الثالث
ھي " األشخاص الذين يبحثون عن التحدي والمغامرة ھم فقط الذين يجب أن يلتحقوا بالجيش: "على فرض أن

  ر عن نفس الفكرة ؟عبارة صحيحة، فأي من البدائل التالية تعب

 .إذا كنت تبحث عن التحدي والمغامرة، فيجب عليك االلتحاق بالجيش  .أ 

 .إذا التحقت بالجيش فيجب أن تبحث عن التحدي والمغامرة  .ب 

 .يجب أن ال تبحث عن التحدي والمغامرة إال عن طريق التحاقك في الجيش  .ج 

 .يجب أن ال تلحق بالجيش إال إذا كنت تبحث عن التحدي والمغامرة  .د 
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  السؤال الرابع

              

                                                                                    
  أم حاملة الجين                            أب حامل الجين                                                

                                                                                          
  حامل للمرض               حامل للمرض                  غير مصاب            مصاب                             

وضح ي%. ٧٥إذا كان كال الوالدين حاملين لمرض وراثي فإن فرصة تأثيره على أبنائھم تصل إلى حوالي 
في حالة والدة طفل لھما . الرسم الموجود أعلى السؤال النمط المحتمل النتقال ھذا المرض من الوالدين إلى أبنائھم

، %٥٠أن يكون ھذا الطفل حامالً للمرض تصل إلى : فان االحتماالت المتوقعة لھذا الطفل تكون على النحو التالي
ً بالمرض تصل إلى  ً فعليا فترض أن الزوجين خالد ومھا قد اثبت الفحص الطبي لھما أنھما ا%. ٢٥أن يكون ُمصابا

حامالن للمرض وراثي، ويفكران في إنجاب طفل، وان المعلومات الوراثية الواردة في ھذا النص صحيحة فماذا 
  :يمكن أن يحدث

 .سيكون طفل ھذين الزوجين إما حامالً للمرض أو مصاباً به  .أ 

 .يولد الطفل غير مصاب بالمرضبالرغم من احتمال اإلصابة مرتفع قد   .ب 

 .سيفكر الزوجان بالمخاطر المتوقعة فيقرران عدم اإلنجاب  .ج 

  .سوف يقرر الزوجان أن يكفال طفالً   .د 
  

  السؤال الخامس
  :تحمل نفس معنى" المنجمون يكذبون"جملة 

 .كل منجم ھو بالضرورة كاذب  .أ 

 .كل كاذب ھو بالضرورة منجم  .ب 

 .ھناك على األقل منجم واحد يكذب  .ج 

 .ال يكذبون إال إذا كانوا منجمينالناس   .د 

  .كل ما سبق من عبارات يحمل نفس المعنى  .ه 
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  السؤال السادس

  :تحمل نفس المعنى" ليس كل المتقدمين لوظيفة معينة يصلحون لھا"

 .ال احد من المتقدمين للوظيفة ليس مؤھالً لھا  .أ 

 .بعض المتقدمين للوظيفة ليس مؤھالً لھا  .ب 

 .من بين المتقدمين لھاھناك شخص مؤھل لھذه الوظيفة ليس   .ج 

  .كل المتقدمين للوظيفة ليسوا مؤھلين لھا  .د 
  

  السؤال السابع

إن الكائنات المجھرية في البركة ھي من النوع الذي يتكاثر بشكل عام في الماء فقط وفي درجة حرارة فوق 
ً . نقطة التجمد مجھرية من النوع الذي  لذلك إذا كانت ھناك كائنات. نحن أالن في فصل الشتاء والبركة متجمدة تماما

  .نجري عليه أبحاثنا فھي ال تتكاثر في الوقت الحاضر

  :افترض أن ھذه الرواية صحيحة، فإن االستنتاج الوارد في نھايتھا

ً   .أ   .ال يمكن أن يكون خاطئا

ً   .ب   .من المرجح أن يكون صحيحاً ولكن يمكن أن يكون خاطئا

ً   .ج   .من المرجح أن يكون  خاطئاً ولكن يمكن أن يكون صحيحا

ً   .د   .ال يمكن أن يكون صحيحا
  

  السؤال الثامن

جرت العادة أن . كان نيرون إمبراطوراً رومانيا في القرن األول بعد الميالد: "تمّعن في ھذه الرواية التالية
  .يشرب أباطرة روما الخمر في كؤوس مصنوعة من مواد قصديرية فقط

اب بالتسمم بالرصاص، وھذا النوع من التسمم وكان كل من يستعمل األواني القصديرية ولو لمرة واحدة يص
  ".يكشف عن نفسه دائماً من خالل إصابة صاحبه بالجنون

  :إذا كان كل ما ورد في ھذه الرواية صحيحاً فان العبارة الصحيحة مما يلي ھي

 .أولئك الذين يعانون الجنون كانوا قد استعملوا األواني القصديرية ولو مرة واحدة  .أ 

 .أمر آخر، فقد كان اإلمبراطور نيرون مجنوناً بالتأكيدبغض النظر عن أي   .ب 

 .كان استعمال األواني القصديرية امتيازاً مقصوراً على أباطرة الرومان  .ج 

  .كان التسمم بالرصاص شائعاً بين مواطني اإلمبراطورية الرومانية  .د 
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  :السؤال التاسع

                                                                                              

                                                                                                               

                                                     

  

  
  

  الباب مرتفع الحرارة           الباب عادي                                     

  

  

  

  الممر مفتوح         الممر مغلق                  

  

  

  

  

  

  

استناداً إلى المخطط أعاله، لو كنت في غرفتك في الطابق الرابع في فندق من عشرة طوابق تشاھد التلفاز، 
  :وسمعت إنذار الحريق فمن المرّجح أن

 .تخرج عن طريق الدرج  .أ 

 .تذھب للنوم  .ب 

 .تخرج عن طريق المصعد  .ج 

 .تبقى في الغرفة  .د 

  .تتحسس الباب  .ه 
  

  السؤال العاشر

اعتماداً على المخطط نفسه الوارد في السؤال التاسع افترض انك استيقظت من نومك على صوت إنذار 
رفة، الحريق، وعندما تحسست الباب وجدته عادياً، ثُّم تفحصت الممر فوجدت جريدة الصباح أمام باب كل غ

وبجانب أحد األبواب رأيت صينية مملوءة باألكواب والفناجين الفارغة واألطباق المتسخة، ورأيت بعض النزالء 

    
 مستيقظ

  
 نائم

 سمع إنذار الحريق

 تحسس الباب

 لم يفتح الباب

  بنّي في
 غرفته

جلس وراء الباب وتلحف بمنشفة مبلولة وحافظ 
  على ھدوئه انتظر وصول النجدة

  فتح الباب وبحث
 عن ممر الھرب

تابع طريقه وخرج وحافظ على 
 ھدوئه ولم يستخدم المصعد

  أغلق عليه
 باب غرفته
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في مثل ھذه . يحملون حقائبھم ينتظرون في ھدوء المصعد للنزول، وكان ھذا المصعد اقرب إلى غرفتك من الدرج
  :الحالة من المرّجح أن

 .تخرج مستخدماً الدرج  .أ 

 .فتكتبقى في غر  .ب 

 .تحزم أمتعتك  .ج 

 .تنزل بوساطة المصعد  .د 

  .تتصل باالستعالمات لطلب النصيحة  .ه 
  

  السؤال الحادي عشر

ً إنشاء العديد من الدوائر الجديدة والمتخصصة جداً في : "تمّعن الخبر التالي عن إحدى الشركات لقد تّم حديثا
  ."ى السوقرق أكثر تطوراً للوصول إلوھذا يثبت أن الشركة معنية جداً بط. الشركة

  :يمكن وصف ھذا الخبر بأنه يفتقد إلى

 ."أن الشركة ستقوم قريباً بأداء أفضل في الوصول إلى السوق"استنتاج   .أ 

 ."أن إدارة الشركة أرادت التوصل إلى طرق جديدة للوصول إلى السوق"استنتاج   .ب 

ر ھذه الدوائر كانت الشركة تعاني من الفشل في الوصول إلى السوق قبل تطوي: "مقدمة منطقية نصھا  .ج 
 ".الجديدة

 ."تعمل ھذه الدوائر على طرق جديدة ومتطورة للوصول إلى السوق: "مقدمة منطقية نصھا  .د 

  ".أن الشركات الجديدة موجودة أساساً وإن لم يكن بشكل استثنائي لخدمة مصالح مالكيھا"استنتاج   .ه 

  

  )٢(ملحق 

  )2000(ت التفكير الناقد لمھارا كاليفورنيااإلجابات النموذجية لعينة فقرات اختبار 
  ھـ  د  ج  ب  أ  السؤال
١    *        
٢    *        
٣        *    
٤  *          
٥          *  
٦    *        
٧  *          
٨      *      
٩  *          
١٠          *  
١١  *          
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  الدليل التعليمي) ٣( الُملحق

  عينة من المادة التعليمية الُمحّضرة وفقاً لدورة التعلم الُمعّدلة

  الدرس األول 

  )حصة واحدة( الكھربائيالتيار 

  أھداف الدرس

  :يتوقع من الطالب عند االنتھاء من ھذا الدرس أن يكون قادراً على أن

 .يتوّصل إلى تعريف مفھوم التيار الكھربائي −

 .يصف كيف ينشأ التيار الكھربائي −

 .يذكر وحدة قياس التيار الكھربائي  −

 .يحدد اتجاه شحنة حرة الحركة في مجال كھربائي −

 .نون شدة التيار في حل مسائل حسابيةيطبق قا −

  تنفيذ الدرس

  :مرحلة التعليل الفرضي التنبؤي

ئلة( ):١(نشاط  ة، تتضمن مجموعة من األس ى الطلب نھم , تبدأ ھذه المرحلة بتوزيع ورقة عمل عل والطلب م
 ً   ).ثّم مناقشة إجاباتھم مع المعلم, محاولة اإلجابة عنھا فرديا

ينماذا تتوقع أن يكون اتجاه ش − ا ھو موّضح بالشكلين اآلتي ائي كم : حنة كھربائية حّرة الحركة في مجال كھرب
  ولماذا؟ ،)٢(، شكل)١(شكل

  

  

  

  

  )١(شكل                                    

  :التوقع

  :السبب

  

  

  

  )٢(شكل                                    
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  :التوقع
  :السبب

واد ال - ابقة أن الم ي الصفوف الس ّرة درست ف ة ح حنات كھربائي وي ش واد تحت اء ھي م موصلة للكھرب
  ولماذا ؟ ،برأيك ما طبيعة ھذه الشحنات ،الحركة
  :التوقع
  :السبب

م, اإلجابة عن ھذه األسئلة) فردياً ( ومن خالل محاولة الطلبة  ات مع المعل ذه اإلجاب تم الكشف , ثّم مناقشة ھ ي
ديھم ي توجد ل ة الت ائيوالمتعل, عن المفاھيم البديل ار الكھرب وم التي ة بمفھ ذه , ق م فرصة لتصحيح ھ ا يعطي المعل مم

  .  األخطاء في المراحل الالحقة
  :مرحلة االستكشاف

  .تقسيم الطلبة إلى مجموعات -
ذ  - اط تنفي ة )٢(النش كال اآلتي ا األش ح عليھ فافيات موّض الل عرض ش ن خ ة ٥، ٤، ٣: م ، ذات العالق

  .بمفھوم التيار الكھربائي

  

                                       
  التيار الكھربائي

  

  )٣( شكل

  ت                        

                                               

                   

                                         +  

                                          +               +  

  

  مقدار واتجاه التيار الكھربائي                                                                                     )٤(شكل 

  ت                                

                                                                      

                                                   -                    

                                    -             -  

  

  )٥( شكل
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  :طرح األسئلة اآلتية على الطلبة -

  ؟ وھل له اتجاه ُمحّدد؟) ينشأ(يتولد  من األشكال المعروضة، ماذا نقصد بالتيار الكھربائي؟ وكيف −

  . يعطي المعلم الفرصة للطلبة لكتابة إجابات األسئلة السابقة على دفاتر أعمالھم الصفية −

  

  مرحلة تقديم المفھوم

واب  − ا تحت أب بورة، ويصنفھا ويجمعھ ى الس ّجلھا عل فھي ويُس كل ش ة وبش ن الطلب ات م م اإلجاب ع المعل يجم
  .ات بمناقشة الطلبةمحددة، وتكون ھذه اإلجراء

ائي − وإذا , مساعدة الطلبة وتوجيھھم من خالل النقاش للتوّصل إلى صياغة علمية صحيحة لمفھوم التيار الكھرب
ى , لم يستطع الطلبة تقديم صياغة علمية دقيقة لذلك المفھوم ك الصياغة عل يقوم المعلم بذلك من خالل كتابة تل

 .السبورة ليراھا جميع الطلبة

  

  داللته اللفظية                             المفھوم

 .مقدار الشحنة الكھربائية التي تعبر مقطع الموصل خالل وحدة الزمن: التيار الكھربائي −

ائي − ار الكھرب وم التي ى الصيغة الرياضية لمفھ ي التوصل إل ة ف اعدة الطلب ه, مس دة قياس د , ووح ة تحدي وكيفي
 .اتجاھه

  )ز(الزمن ) / ش( الشحنة التي تعبر مقطع الموصل  مقدار) = ت ( التيار الكھربائي  −

  .  ثانية وتعرف باسم األمبير/ وحدة قياس التيار الكھربائي ھي كولوم  −

  

  مرحلة تطبيق المفھوم

 .في حّل مسائل حسابية) ز) / (ش) = ( ت ( تطبيق العالقة اآلتية  −

ة الشحنة التي تعبر مقطع الموصل خالل فما كمي, أمبير) ٠.٣(إذا كان التيار المار في موصل يساوي : مثال
  ثانيتين ؟

  

  :الحل

  .كولوم ٠.٦=  ٢×    ٠.٣= ز ×   ت  = ز             ش / ش =  ت       

  :تكليف الطلبة بما يلي −

  ).واجب بيتي) ( ١٣٦ص ( حّل التمرين الموجود في الكتاب  −

 :لإلجابة عن األسئلة اآلتية الرجوع إلى مكتبة المدرسة واالستفادة من المراجع المتوفرة فيھا −
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  ما ھي األجزاء التي تتكون منھا البطارية ؟ وما ھي أنواع البطاريات ؟ -

  كيف ينشأ فرق الجھد الكھربائي بين قطبي البطارية ؟ -

ائي − ار الكھرب وم التي ى معلومات إضافية عن مفھ ة للحصول عل بكة العنكبوتي زود . (الرجوع إلى الش ي
بعض الموا ة ب م الطلب لالمعل ائي مث ار الكھرب وم التي ة بمفھ ة ذات العالق ع االلكتروني : ق

www.sciencejoywagon.com.( 


