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 إهداء

 : إىل املتواضعجناز هذا اإل أهدي

 ،،مرد ىرل  حم .............قردوناا.... من علمه ربه العزة، وعلم البشرية
 .اهلل عليه وسلم

 ىل الرريوا الررق سرربرتاا ور لررة اىل  يرراة االررد و البرراام......ا   وا   إ
 رمح، اهلل عليهما. احلاونني

 ىل ر لررررررررررر، االرررررررررررد إىل شررررررررررريةل، ارع ر ر لررررررررررر، العمررررررررررري الاانيررررررررررر، إ
 . .زوجق..........................................الباقي،...

 بارررررررا   أ............................ بررررررراع يبلرررررررذة قلررررررر ....أ ىلإ
..... أىلحهم رع.... وكتب هلم التويبيق والسرعااة ر احليراة وباايت

 الدنيا واآلخية.

 شرررررررررررررررررام و أىرررررررررررررررردقام مررررررررررررررررن شرررررررررررررررراركوين  عررررررررررررررررم أاخواين..... ىلإ
احلياة...وباالوين اإلخالص والويبام...رع أعلرم مرم جرزاهم اهلل خر  

 اجلزام.   

 إىل كررم مررن بررذ  خررذن نساسرراح ر  يانررهىل كررم مررن شررلع العلررم وأإ،
   سال  وأهله ر زمن الضياع.الجهدن ر سبيم أن ةعز ا

 .نة السميع العليمأهدي هذا العمم املتواضع. رباا نربم ماا إنك أ



  ث
 

 شكر وتقدير
الاندده المدد عب فل   ف دد لن الحمد    بب الادديلمعل  نددا هاميالدد  ن والدد  فل نتمهدده تدده رامددي   دد   ال با دد   

 .انهي ته معزال ح هياه نمعزال ح هيت كل مل  ي   نشيبك ته رامي      ال با   عج

ن مددي ا ال با دديت الانعددي  نكنعدد   الانمدديف تدده تن ددحعل الح ع دد  صددبا الاندد  ن  اإل دديمع كب لنجيمادد  تيلشدد
 نا  دد  نلددننلكددل مددل شدديبكهه  كةعددب فن  نعددل    نجمعددا الادديمنعل تعهددي يا اهيالاب عدد  ممةندد   امعدد  ي نف دد
  . ي با  يلانتعق ن ال  ا 

 هيالددب  معدد يلشددكب الامعددق مددل كددل  ن دده رلددا ف دداي و اع دداي  الدد كانب  ددزن ر ددمي عل   يهدد  نفخددب  
فل  د ل فكنع  الاب ع   يلجيما  اإل يمع   ال و كيهت     ال با   ةمبا انجعه  نماي اا  نااينهد   نا  

    نعه ا الم نمعل  انم .عن    ةنب الصح  نالايتع  نعح ظ  مل كل مكبن 

نالشددددكب منصددددنل لندددد كانبس ر ددددبا ع  اع ددددحل الدددد و   ددددل هعي دددد   ددددل اع دددداي  الدددد كانب س  ددددزن   يهدددد   
نالشكب منصنل فعضًي لأل اي ا ال كانباس تاحع    يإلشباف  نا مهي ش      الب يل  تجزا  ا  كل خعب.
 ب يل . الننلن  نال كانبس  شي  جنم ن لا ضنهمي  مهي ش      ال

كمي فام    جزعل الشكب نالابتيل رلا كل مل مد  لده عد  الادنل تده رامدي   د   الب ديل  نخيصد  اع ديا ا 
 . ف.                  ال با دد  ن ال بهدديمم المحن ددب ن دد    دديمنا مشددكنبعل  احكددع  ف اااعتيضددل الدد عل 
فعمدل بحم   ن ا  ف.  .   او اي   .محمن  ف.   .محم    منل  ف.   ر با ع  اع حل  . تاحع  الننلن 

 الامبعل.  ف. ر با ع  ف ن ف. محم  ف ن ه ى   مي  محجزف.  مي  كشكنف.  ع  فعي  الهف. الاكننك 

لمدي    س مده الد الهكمي فام    يلشكب الجزعل رلا مد عبا م ب د  فحمد  شدن ه الةيهنعد  لبن لن هديت ال دع ا
لدده نالم دديه ا  نكدد لك المب عدد  ال يضددن س بمدد   منكدد  لمددي  كدديل لهددي مددل المنا ددف المشددبت   نالدد    الكيمددل

   لا  مل جه  ك عب ته اه ع  ال بهيمم.

كمي فام    يلشكب الجزعل رلا م عب م ب    نعميل  نحيل اع ي ع  لبن لن هعل ال ع س     الكدبع  ف دن 
لمب ده ال يضدلسهي   لمي كيل ل  مل المنا ف المشبت   نال    الكيمل له نالم يه ا  نكد لك ا   مايل

                                                                  ز نل  لمي   ل  مل جه  ك عب ته اه ع  ال بهيمم.                              

  ل عنال   ناع اي  فعي  اله ع لف ن  ي لن كمي نفام    جزعل الشكب رلا اع اي  ال يضل تضل الاي  
                             نغنع .الهيحع  ال مباجا  الب يل  مل  ي يم
                             ال يحث   نع  فحم  زعل ال عل                                                      
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 فهرس الموضوعات
 رقم الصفحة الموضوع

 ف  هنال الب يل 
 ت ر  اف

 ث شكب نام عب
 ج المنضن يتتهبس 

    يالم  الج انل
 ب  يالم  الميحق
 ز منخب ال با  
 22-2 طار العام للدراسةاإل الفصل األول:

 2 المم م 
 7 مشكن  ال با  
 7 تبن  ال با  
 8 ف  اف ال با  
 8 ف مع  ال با  
 9 ح ن  ال با  

 21 مصحنحيت ال با  
 21 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 21 البرامج المحوسبة أواًل:
 21 الحي نب ته الاانع 

 21 الحي نب ته الاانع  م ببات ن نا ه ا اخ ا 
 21 ال بامم الاانعمع  المحن   
 28 خصيالب ال بمج  الاانعمع 

 21 اصمع  ال بامم الاانعمع 
 22 خحنات رهايج ال بامم الاانعمع  المحن   
 27 ا اخ ا  اوهابهت ته المهي م الم ب ع 

 28 الذكاءات المتعددة ثانيًا:
 28 م هن  ال كيف



  ا
 

 رقم الصفحة الموضوع
 31 اابعف ال كيفات الماا  ا

 31   اهظبع  ال كيفات الماا
 32 نصف ال كيفات الماا  ا

 11 م ي ئ هظبع  ال كيفات الماا  ا
 11 اتاباضيت هظبع  ال كيفات الماا  ا
 11 ف مع  هظبع  ال كيفات الماا  ا 

 12  اخ ا  هظبع  ال كيفات الماا  ا ته الم ابسوال ناال  الاب نع  
 12 الماا  ا ال كيفات اان  الانن  ناانعمهي نتق هظبع 

 13 هظبع  ال كيفات الماا  ا نف يلعب الا بعس
 11 هظبع  ال كيفات الماا  ا نمهيبات الا كعب الانمه

 17 ثالثًا: التفكير العلمي
 17 م هن  الا كعب
 17 فهميح الا كعب

 19 م هن  مهيبات الا كعب الانمه
 11 خصيالب مهيبات الا كعب الانمه
 12 شمنلع  مهيبات الا كعب الانمه

 12 مهيبات الا كعب الانمه كه ف لا بعس الانن  نالاب ع  الانمع 
 13 اصهعف مهيبات الا كعب الانمه

 82-18 : الدراسات السابقةالفصل الثالث
 18 محن    با يت اهينلت ال بامم ال

 11  با يت اهينلت هظبع  ال كيفات الماا  ا
 71  با يت اهينلت مهيبات الا كعب الانمه

 81 الاامعب  نا ال با يت ال ي م 
 222-83 اإلجراءاتالفصل الرابع : الطريقة و 

 83 مههم ال با  
 81  عه  ال با  
 81 ف نات ال با  

 212 ال بهيمم المحن ب



  خ
 

 رقم الصفحة الموضوع
 221  اجبافات ال با 

 222 اإلحصيالع  المايلجيت
 221-221 مناقشتهاالفصل الخامس: نتائج الدراسة و 

 221 رجي   ال ؤال اونل لن با  
 221 رجي   ال ؤال الةيهه لن با  
 221 رجي   ال ؤال الةيلث لن با  

 221 رخا يب ال ب  اعنل
 118 رخا يب ال ب  الةيهه
 221 رخا يب ال ب  الةيلث

 222 ب ال ب  البا ارخا ي
 221 الاامعب الاي   نا هايالم ال با  

 221 انصعيت ال با  
 221 ممابحيت ال با  

 211-227 :المراجع
 228   المباجا الاب ع فنوً 

 239   المباجا اعجه ع ةيهعيً 
 212 الميحق

 289 منخب ال با    يلنغ  اإلهجنعزع 
 292  هنال ال با    يلنغ  اإلهجنعزع 

 

 

 

 

 

 



   
 

 قائمة الجداول
رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 32  عل الهظبا الامنع ع  لن كيف نهظبع  ال كيفات الماا  ا مميبه  2
 11 ق ال  ا ته الاانع  نتق هظبع  ال كيفات الماا  ااالمنخب لنحب  2
 81  عه  ال با   3
 87 اواميل  عل احنعل ال يحث نالمحنل اآلخب مايميت 1
 91 ب المالنع  لكل مهيبا مل مهيبات الا كعب الانمهاله  1
 92 مايميت الامعز لكل تمبا مل تمبات اوخا يب 1
 93 اوخا يب تمبات مل تمبا لكل الصان   مايميت 7
 91 ح ب كل مهيبا مل المهيبات     تمبات اوخا يب 8
 91 نمهيبا الاه اهامه رلع  مايميت اوبا يح  عل  بج  كل  ؤال نال بج  الكنع  ل 9
 91 هيبات اوخا يب ما ال بج  الكنع مص نت  مايميت ابا يح كل مهيبا مل م 21
 نك لك الممعيس  مجيوت مل مجيل كل هص ه  عل اوبا يح مايميت 22

 الاا عل  ا  الة يت نمايمل الاا عل    ل ككل الممعيس
97 

 97 21 ل ن  بعاشيب  كن ب نمايمل ال مبات     22
 ال ول  نم انى ال ول  ن عم " ت" ن عم  الماعيبع  ناوهحباتيت المان حيت 23

 ماغعب ته نالضي ح  الاجبع ع  المجمن اعل  عل ال بنق رلا لناابف
 الممابا ال بهيمم اح عق   ل الايم  الانن  ته الاحصعل

98 

 ال ول  نم انى ل ال و ن عم " ت" ن عم  الماعيبع  ناوهحباتيت المان حيت 21
 ماغعب ته نالضي ح  الاجبع ع  المجمن اعل  عل ال بنق رلا لناابف

 الممابا ال بهيمم اح عق   ل الاي  الاحصعل

99 

 نالمجمن   الاجبع ع  المجمن   حن    عل لنمميبه  T.test"  ت" اخا يب هايالم 21
 اوخا يب ته  يل بهيمم ال  ف   ل الضي ح 

99 

 الاجبع ع  المجمن   حيل يت  عل لنمميبه  T.test"  ت" يباخا  هايالم 21
 اوخا يب ته  يل بهيمم ال  ف   ل الضي ح  نالمجمن  

211 

 الاجبع ع  المجمن   حيب  عل لنمميبه  T.test  "ت" اخا يب هايالم 17
 اوخا يب ته  يل بهيمم ال  ف   ل الضي ح  نالمجمن  

212 



   
 

 

 

 

 

 

 صفحةال عنوان الجدول رقم الجدول
 ال ول  نم انى" ت" ن عم  الماعيبع  ناوهحباتيت المان حيت 28

 ته الحن    بجيت مان حيت  عل ته ال بنق رلا لناابف
 ال ا و الاح عق ته نالاجبع ع  الضي ح  المجمن اعل

221 

 لكل  يله    الا ةعب حج  م انعيت لاح ع  الممابا المبجاه الج نل 29
  ةعبالا حج  مميععس مل ممعيس

221 
 227 الا ةعب نحج  المهيبات لكل" d" ن"  η 2" ن" ت"  عم  21
 ال ول  نم انى" ت" ن عم  الماعيبع  ناوهحباتيت المان حيت 22

 ته حيب  بجيت مان حيت  عل ته ال بنق رلا لناابف
 ال ا و الاح عق ته نالاجبع ع  الضي ح  المجمن اعل

228 

 229 الا ةعب نحج  المهيبات كلل" d" ن"  η 2" ن" ت"  عم  22
 ال ول  نم انى" ت" ن عم  الماعيبع  ناوهحباتيت المان حيت 23

 ته حيل يت  بجيت مان حيت  عل ته ال بنق رلا لناابف
 ال ا و الاح عق ته نالاجبع ع  الضي ح  المجمن اعل

221 

 222 الا ةعب نحج  المهيبات لكل" d" ن"  η2" ن" ت"  عم  21
 ال ول  نم انى" ت" ن عم  الماعيبع  ناوهحباتيت ن حيتالما 21

 المجمن   ته الحن    بجيت مان حيت  عل ته ال بنق رلا لناابف
 الجهس لماغعب اازى ال ا و الاح عق ته الاجبع ع 

222 
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 قائمة األشكال
 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 23 هعنهمن ج جعبوشه نا 2
 23 لاانعمهخحنات  هيف ال بهيمم ا 2
 65 نل منعيت الان  الام ع  الح عث لمهيبات الا كعب الانمه 3
 43 الاصمع  الاجبع ه لن با   1
 314 ال بهيمم الانمه عب اه ع   1

 

 

 قائمة المالحق
 الصفحة عنوان الملحق الرقم
 يالم     ميف اع يا ا المحكمعل لأل اا نال بهيمم المحن ب الميال   نا  2

 كيفات الماا  ا ن لعل المان هظبع  ال 
332 

 333 الايشب الصف كايب ته المناالا ضغح لنح ا الانمه الا كعب مهيبات 2
 336 الانمه الا كعب مل مهيبا لكل المالنع  اله ب 3
 337 الانمه الا كعب وخا يب اابعف محيف 1
 331 الانن  مي ا ته اع ي ه الايشب لنصف الانمه الا كعب مهيبات اخا يب 1
 353 الانمه الا كعب مهيبات اخا يب  نا اإلجي   صحع   1
ته اه ع  ال بهيمم المحن ب الميال   نا هظبع  ال كيفات   لعل المان  7

 الماا  ا
351 

 مهيبات لاهمع  الماا  ا ال كيفات هظبع   نا الميال  المحن ب ال بهيمم 8
 الانمه الا كعب

344 
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 ملخص الدراسة

الدد كيفات الماادد  ا تدده  هظبعدد   بهدديمم محن ددب  دديال   نددا دد  الددا مابتدد  تي نعدد   دد تت  دد   ال با
 .       لددد ى حن ددد  الصدددف الايشدددب اع ي ددده  م عبعددد  مدددبب مدددزا تددده الاندددن  اهمعددد  مهددديبات الا كعدددب الانمددده

 مشكن  ال با   ته اإلجي    ل ال ؤال البالعس الايله  نح  ت

لدى  ذكاءات المتعددة في تنمية مهارات التفكير العلميال نظرية ما فاعلية برنامج محوسب قائم على
 ؟غزةبمحافظة العاشر األساسي طلبة الصف 

 نعه ةق  ل ال ؤال البالعس اع الن  ال ب ع  الايلع  

 هظبعددد  مدددي مهددديبات الا كعدددب الانمددده المدددبا  اهمعاهدددي مدددل خددديل ال بهددديمم المحن دددب المددديال   ندددا .2
مدل كاديب الاندن  الايمد  لد ى حن د  الصدف الايشدب  االد كيفات المااد  ا تده نحد ا ضدغح المناالد

 اع ي ه؟

الد كيفات المااد  ا لاهمعد  مهديبات الا كعدب الانمده مدل هظبعد  مي ال بهيمم المحن ب المديال   ندا  .2
 نح ا ضغح المناالا مل كايب الانن  الايم  لنصف الايشب اع ي ه؟

 كيفات المااددد  ا لاهمعددد  مهددديباتالددد  هظبعددد  مدددي تي نعددد  ا ددداخ ا  ال بهددديمم المحن دددب المددديال   ندددا .3
 الا كعب الانمه ته نح ا ضغح المناالا مل كايب الانن  الايم  لنصف الايشب اع ي ه؟

اكنهت    ال  عح  الاشناالع   يلحبعم  الشاب اخاعيب المص ع  نا   يلحبعم  ال با    عه  اخاعيب ا 
 لامةلن 1ل ب   الشا   اخاعيب ا  هيتلن ن بل الةيهنع  شن ه فحم  اعل اعنلام ب   عه  ال با   مل

 الضي ح   المجمن   لامةلن 1ل ب   نالشا   حيل   ن 11ل حيل ياهي     نع نغ الاجبع ع   المجمن  
 اخاعيب ا  لن هعل ن بل اع ي ع   نحيل  نعميل م ب  الةيهع  ن   .حيل  ن 11ل حيل ياهي     نع نغ
 لامةلن 3ل ب   نالشا   حيل ًي ن 31ل حي هي     نع نغ  الاجبع ع  المجمن   لامةلن 1ل ب   الشا  

 .حيل يً ن 31ل حي هي     نع نغ الضي ح   المجمن  

  الايم  نالاحصعل ال ي ق ته الانن   ن   ا ك  ال يحث مل اكيتؤ المجمن يت مل حعث الاحصعل الاي 
 .خا يب الم نه ع نات ال با  ونا

هدديف ال بهدديمم المحن ددب المدديال   نددا هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا  ف ددالن  ال با دد  ادد     ددلنلإلجي دد  
  نح ا ضغح المناالا مل كايب الانن  لنصف الايشبف اا احنعل محانى ته  ن هيف ف اا ال با   المامةن 

الا كعدب الانمده  مهديبات اخا ديبضديت  الدا إل ي  لاح ع  مهيبات الا كعب الانمه المح  ا ته     ال با د 



  س
 

 -المعددديس -صدددعيم  ال بضدددعيت -عفهالاصددد -مهددديبات الميحظددد  عمدددعس  هددد اً  ن11مدددل لنالددد و اكدددنل 
 . الاه ؤ -الا  عب -او اهايج

  نا لجه  مل المحكمعل. ي بضهمل خيل نا  الا ك  مل ص ق ف نات ال با   

  حيل ًي نحيل   ن11ل ن   ح ق ال يحث اخا يب مهيبات الا كعب الانمه  نا  عه  ا احي ع  مكنه  مل
 ة ديتال ح ديب مايمدل ناد   عز ديعنمابت  م ى صان   ال مبات نمايمدل ام لنا ك  مل الص ق ن الة يت

 الة ددديت مايمدددل  ندددغ حعدددث  21 بعاشيب  دددنل -كدددن ب نحبعمددد  الهصددد ع   الاجزالددد  حبعدددق  دددل خا ددديبلي
 .ن1.821ل

لنا كد  مدل   ال با د خا ديب   نده  ندا مجمن ديت ين ي  ال يحث  اح عق اخا يب مهيبات الا كعب الانمه ك
ناإلجي د    خا يب  ا و  نا مجمن يت ال با    ا  اه ع  الاجب    وخا يب صح  ال دبن ياكيتؤ ي  نك

   .ال با   ف الن    ل

نلنا كد  مدل فل حجد    لاعهاعل م امناعل  نمايمل مب ا اعاي لح يب حج  الا ةعب ا اخ ا  اخا يب"ت"ا  
  جي دددد   دددل ا دددالن  ال با دددد نلإل  بنق ضدددداع   و اادددن  لنصددد ت ال دددبنق الهياجددد   ي دددداخ ا  "ت"  ددده تددد

                                                            - الايلع نخنصت ال با   الا الهايالم . مق مل صح  تبضعياهينالاح

 ددددعل مان ددددحه  بجدددديت حن دددد  المجمددددن اعل الاجبع دددد  تددددبنق  ات  ولدددد  رحصدددديالع    نجددددع .2
 .                      المجمن   الاجبع ع حن   لصيلح خا يب الا كعب الانمه ن لك نالضي ح  ته ا

المجمن دددد  الاجبع عدددد   حدددديب مان ددددحه  بجدددديترحصدددديالع   ددددعل ولدددد  تددددبنق  ات    نجددددع .2
 لصيلح حيب المجمن   الاجبع ع .                                                ن  لكالمجمن   الضي ح  حيب ن 

 المجمن ددد  الاجبع عددد حيل ددديت   مان دددحه  بجددديت  دددعل ق  ات  ولددد  رحصددديالع جددد  تدددبن ن ع .3
 لصيلح حيل يت المجمن   الاجبع ع .  لكنحيل يت المجمن   الضي ح  ن 

حدديب المجمن دد  الاجبع عدد  ن  مان ددحه  بجدديتعنجدد  تددبنق  ات  ولدد  رحصدديالع   ددعل و .1
لصدديلح  كيهددت مهدديبا الا  ددعب امددي  دد  تدده فمنددب المهدديبات المجمن دد  الاجبع عدد   حيل دديت
 .         الحيل يت

تدده  الماادد  ا الدد كيفات هظبعدد   نددا  الميالمدد  المحن دد  ال ددبامم انظعددف  ضددبنبا ال با دد  نفنصددت    
 الانمدده الا كعددبمهدديبات  اهمعدد   نددا اامددل ج عدد ا ادد بعس نف دديلعب مهددي م نضددا  نددا نالابكعددز  الاانددع 

مكيهع   ل ى الحن      .ال با ع  نانتعب ي لجمعا الحن   لالمكا   اعلكابنهع ن   بمج  المهي م نا 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 الدراسة مقدمة

نةدنبا ماننمياعد   يالند   ن د  شده ت اإله ديهع  مد  ي ً   نمعديً  لايل  تده الاصدب الحديله امد ميً عشه  ا
خيل   ا الام  مي ل  اشه     ب ايبعخهي الحنعل مل   دزات  يالند  حممهدي اإله ديل تده المابتد  الانمعد  

  كيتدد  الم يحددثتددهحل هاددعي العددن  تدده  دديل  كةعددب اوكاشدديتيت نالهظبعدديت تدده   نالاكهنلنجعدد  نالاب نعدد 
اإله دديل تده  هدديف الحضدديبات ن عدي ا المجامددا تمدد  نجددب   نب ع معدد  نهظددباً نخيصد  تدده مجدديل الاب عد   

 ناو امدي  دي  اله  دع  فن معب   دنافً   نمبا ديا جمعدا جناه د  اهمعاد  ناو امدي   بم ياد  نحيجياد  او امي  
 . يلهمن الشيمل لحعيا اإله يل مل جمعا الهناحه

  لدددك نفهشدددحا   الم كدددب الامدددل  دددعل الدددب ح نم دد ل   يلمابتددد   عاصدددل تعمدددي ماجددد  ا عةددد ح  نفتكدديب 
  دد   ناحنعددل ناخددزعل نهمددل اكا دديب كع عدد   نددا ابكددز الادده الدد مي   با دديت ف معدد  عنضددح الدد و اعمددب

لا المابتع    يلامنعيت رجميوً  عابف تعمي الماننميت  لهشيحيا  اإله يل ف اف لكع ع  ف مق ته  احمعق نا 
 ن يلاددديله المشدددكيت   حدددل ناهاهددديفً   يلاددد كب  نمدددبنباً  نمميب ددديا   اإل باك هشددديحيت مدددل  ددد فاً  العنمعددد 
 .اإله يهه الا كعب كع ع  ته   نا ا اميمه  عهصب

  كيف رلا الهظب ن      ا كعب ن  ن  باا   كيال  مبا يا مل و   كيل  يإله يل ال يلغ لي امي  نهظباً 
  نمديف  هديك الهمدع  تاندا منحد ًا   منعديً  كعيهديً  الد كيف ااا دب نالاده الم عم    ع اعحي  يلهظبع  اإله يل

  ي دددد  اآلل عادددبف مدددي ن دددن الددد كيفات  مدددل  ددد   مددددا ااايمدددل نتكبعددد   منعددد   ن دددن  نجدددن  ع ابضدددنل
  عنه تعمين 32-31  2111ل ح عل ح   ي نالاه الماا  ا  ال كيفات

 نالدد كيف نالحبكدده  الج دمه نالدد كيف المكدديهه  نالد كيف  البعيضدده المهحمدده نالد كيف النغددنو  الد كيف
ن 3  2111ل فبم ددددابنهم رلعهددددي نعضددددعف  الضمهشخصدددده نالدددد كيف ال عهشخصدددده  نالدددد كيف المن ددددعمه 

 النجن و ال كيف الح عاه  ال كيف

 نالاده اإله ديهه  الد كيف ع حديث الاح عمعد  الانن  رح ى اا  الماا  ا ال كيفات هظبع  تإل ن نع  
 .المخان    مباحن  الاانع  احنعب ته  يلمعيً   نُب ي يظ عاا

ج عدد ًا ااجددي  ح عادد  الدد كيف  ممددي شددكل احدد عًي ناضددحًي لنم هددن  الامنعدد و  تمدد  مةنددت الهظبعدد  انجهدديً 
لنددد كيف   لدددك الم هدددن  الددد و لددد  عاادددبف او  شدددكل ناحددد  مدددل اشدددكيل الددد كيف  عظدددل ةي ادددًي لددد ى ال دددب  تددده 

ت هظبعد  الد كيفات المااد  ا تده هظباهدي لألخايتديت  دعل ال شدب تده اهدنا  ن ان  مخانف مباحل حعيا  
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نحضديبا   ممدي ع ده  تده اةدباف المجامدا ناهنعدا ةميتاد    نتده ا دننب ا داخ امهي  الاده لد عه  ال كيفات
 ل حبعق ات يا المجيل لكل هن  مدل اهدنا  الد كيفات المااد  ا  ديلظهنب نالا ندنب تده اهاديج  و ماهدا 

 ن. Checkley  2997  22 حنعب  نام م لع ه  ته ا

رلددا فل ممعدديس مايمددل   ن 1  2111لخحيع دد  نال دد نب  ن مهمددنل مددل 2993تمدد  اشدديب جدديب هبل 
ن و ع خد   اددعل او ا ديب  دنى جددزف ع دعب مددل  د بات المداان   كيلمدد بات النغنعد   نالمدد بات  IQالد كيف ل
ى و عمكدل اجي نهدي  تجديفت هظبعد  الد كيفات مع  البعيضع   نته الن دت ه  د  عهمدي  د بات اخدب المهح

ايخد  ي ممديععس الد كيف و الماا  ا لااحه ا مع  ما ينع  لجمعا الم بات الامنع  لنماان    مي تعهدي الاده 
  اعل اإل ا يب.

ناحدنعب  و اكشيف ا يلعب الاانع  نالاان  المهي    لكدل تدب   لم  اص حت الهظبع  ا نن ًي مابنتيً 
  نلمدد  ا هدت  دد   الهظبعد  الا عدد  مددل  دناف  ددعل ا ديلعب امددنع  المانمدعل نالحن دد   ندا حدد احالمهدي م  ن 

الم ب دددع  نا دديلعب ا بع دددهي  المدد ابس تدده النوعددديت الماحدد ا  نكهدد ا  نا دددابالعي  حعددث اددد  اهظددع   عالياهددي
نالب دددديالل  نمهي جهدددي نحددددبق امنعمهددددي نادددد بعب مانمعهددددي حددددنل  دددد   الهظبعدددد  نظهبت الكاددددب نالممدددديوت
  الجيماع  الاه اامحنب حنل الهظبع  نكةب ال يحةنل المؤع نل لناحنب المههه الم اه  رلعهي.

عماضددده اا دددي    ال نجددن  الددد كيفات الماادد  ا ناخايتهدددي لدد ى الحن ددد  تددده ال صددل ال با ددده الناحدد 
ا ددديلعب نحباالدددق اانعمعددد  اانمعددد  ماهن ددد  لناحمعدددق الاناصدددل مدددا كدددل الحن ددد  المنجدددن نل تددده ال صدددل 

 لاهمع  الا ع  مل   بااه  نامكيهياه  الاانعمع .   با هال

 الداان   نااند   ندا الح عةد  الاب نعد  اواجي ديت ا كعد  تده اانعمعد  كد  اا الحي دنب  نب ن  دبنز
 لعاميشدا الااندع  ا بعد  رلدا الحيجد  زعدي ا رلدا  يإلضديت  اانمد    ل ال ب  م ؤنلع  نزعي ا الاان   كع ع 
 .ماهن د  نا دابااعجعيت الماانمدعل   همديح  دعل ال ب عد  ال دبنق نمبا ديا  حاعيجياد نا  ال دب   د بات مدا
 .ن271  2113  الز يهعلن  هشنالل

ن دد  فصدد ح مابنتددًي   هدد  و مهددا  ددل الحي ددنب لحن دد  المددبل الحددي و نالاشددبنل مددل فجددل  خددنل 
خدددديل ا خدددديل مبحندددد  ج عدددد ا مددددل مباحددددل الاحددددنب ال شددددبو تدددده مجدددديوت الحعدددديا  نوعددددا   لددددك او مددددل 

ل اعخدد   يلح دد يل ر خدديل مههدديج الحي ددنب رلددا الاانددع  لمناك دد  الاح ددعهيت  نددا مهددي م الاانددع  مددل فجدد
 ن.23  2113ال بحينو  المام م  ته   ا المجيلل اي ا ن  ال نل

 الحي نب حبعق  ل الما ا الاانعمع  ال بامم  ه الحيله الن ت ته انجهيً  اعهميح     فكةب نمل
  دبامم  ي د  مدي عادبف ن ده   نالحبكد  كيلصدنت الاشدنعق  هيصدب  ندا اصدمعمهي تده امد اا نالاده  

 .الماا  ا الن يالح
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نلم  هي ى الماخصصنل ته الاب ع   يو ااي   ل انمعل الاندن   نامد عمهي  حبعمد  ماغعدبا نماجد  ا 
لادد بعس لجمعددا مددا  دد   او اصدديب  نددا حبعمدد  ناحدد ا  ن دد ا ف ى رلددا ا دداخ ا  ال ددبامم الاانعمعدد  تدده ا

 ن.29  2113المباحل ال با ع  ل     الهي و 

الددد و ف  اددد   " الانددد  لكدددل اعمدددبعكععل" 2112 نلمددد  فنصدددت الا عددد  مدددل المشدددبن يت كيلمشدددبن 
  يتعنالبعيض  اإلصيا الاب نو ته الانن نال و عه ف رلا   نAAASالبا ح  اعمبعكع  لنام   الانمهل  

لانمه" اع يس ته ر ي ا  هيف مميصد  الاب عد  الانمعد  مدل بعدي  اعح ديل نعمةل "الاهنب ا  نالاكهنلنجعي
 ن12  2112نل ازعحاا ههيع  الةيهنع  حاا عاحمق الاهنب الانمه لكل اعمبعكععل.ل

 ماعهد   كديفات ل عد  ال و تيلماان  نهن عا   الا كعب   هميح الماا  ا ال كيفات هظبع  ابا حت كمي
 الد كيفات اهمعد  تده ا دي   ناهظعمد  الا كعدب ر ابا تدإل نلهد ا   ديلجن ا صدفعا مجيلهدي تده ا كعدب  عكنل

 و ددابااعجعيت مدد بكيً  عكددنل فل الانددن  ماندد  نخيصدد  الماندد  مددل عاحنددب ن دد ا الماانمددعل  لدد ى الماادد  ا
 الم ددددددي ع   مخححدددددديت نا ددددددابااعجع  الدددددد ااه  او دددددداجناب ا ددددددابااعجع   مةددددددل ناهظعمدددددد   الا كعددددددب ر ابا

  ندا الابكعدز تدإل  هدي نمدل نمعب دي  لنا كعدب  الشديمن  الجن ا نا ابااعجع  ال كبو  الاصف نا ابااعجع 
 نلد ا  الةميتديت ناا   الاصب ماغعبات ظل ته كيتعيً  عا  ل  ناح عق نته  ا كب مل الاحصعل م انعيت
  2111  نالخزه اب   يه ل الص ه الا بعس ته الماا  ا ال كيفات حي هي رك يب  نا هبكز فل عه غه
 ن.ب

كددديل   ن ن لدددك إلحدد اث الاكعددف  ددعل اإله دديل نال عالدد    حددت الحضدديبا  دديلا كعب مهدد  المدد  ن دد  ابا 
  الناضددددح تدددده حعدددديا اإله دددديل نتدددده م ددددام ل الحضدددديبا  نلمدددد  انصددددل اإله دددديل رلددددا ف ظدددد  لنا كعددددب فةددددبُ 

ن مهددديبات عاكدددنل مدددل  ددد ا  منعددديت ف  تددديلا كعب  مدددل مهددديبو  ا ددديت مدددل خددديل الا كعدددب المدددهظاوخاب 
ا ددداامل  اددد  اجمعدددا فن ضددد   اضدددهي رلدددا  اددد  لاحمعدددق الهاعجددد  فن   مابتعددد  ماصدددن  نمعدددب مابا حددد 

نا ددددما  دددد   الامنعدددديت  يلامنعدددديت الامنعدددد  فن مهدددديبات الا كعددددب الانمدددده فن مهدددديبات   الهدددد ف المحنددددنب
عاامد  فهد  مدي لد    نعحاديج ال دب  رلدا مهديبات الا كعدب الانمده الاده امصه ناوكاشيف فن  منعيت الاند ال

عدددددامكل ال دددددب  مدددددل امايكهدددددي ن مميب ددددداهي تادددددًي تإهددددد   دددددعناج  كةعدددددبًا مدددددل الصدددددان يت تددددده ا امصددددديف 
 ن.211  2121الان .لزعانل 

كعب نال حدث نااكيمل  منعيت الان  ما حبق الان  لالحبعم  الانمع ن ته  ا  المجيوت مةل الا 
نلمدد    ضددبنبعيً  فمددباً  ادد ا الماانمددعل  نددا اكا ددي هي عُ لدد ا تددإلد اح عدد  ي نم ددي   الانمدده نادد بعس الانددن  

 منعيت الان  اع ي ع  ن منعيت الان  الماكيمن   ناشمل  منعيت  رلا ن 212  2121 ل زعانل   مهي
  نالاه دددددؤاو دددددا ول  ن او دددددامباف  ن او ددددداهايج  ن الاصدددددهعف  ن المعددددديس  ن الميحظددددد     الاندددد   اع ي دددددع 
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ناواصدددديل   عهمددددي اشددددمل  منعدددديت الاندددد      الاي دددديت المكيهعدددد  نالزميهعدددد نا دددداخ اا دددداخ ا  اعب ددددي   ن 
  .نتب  ال بن   نالاجبع ض ح الماغعبات  ن الاابع يت اإلجباالع   ن ا  عب ال عيهيت  الماكيمن   

  تدددإ ا فح دددل اإله ددديل صددديالب اإله ددديل الددد و كبمددد  ا   هددديالمددد با  ندددا الا كعدددب مدددل خ نااا دددب 
لددك مددل ف دد  ف دد يب ال شددل تدده امددا تدده  ددن  الهجدديا  نا  ا  حددل الا كعددب كدديل  ا دداخ ا   دد   الصدد   اب 

عمدنل اإلمدي  الغزالده بحمد  ن   الحعيا مدل الا كعدب خندت مدل الهجديا ل عمكههي فل همنل  ر ا خنت   الحعيا
  .ن112  2ج 1988:  لا ل كةعب " يعب ا   " يلامل صيب اإله يل خنع   ا  

 ددن ن   الهدد ف اعنل ناع ي دده لناب عدد   شددكل  ددي   ي ا دديب    الا كدده ادد بعس  مكدديلنمددل اع معدد  
 تدده الاب عدد  ل  نعؤكدد  الماخصصددن مخانددف المباحددل ناع مدديب تدده   ن لددكاانددع  الحدديب كعددف ع كددبنل

 نا اع مع  الك بى لاضمعل مي عهمه  منعيت نمهيبات نف اي  الا كعب ضمل المههيج ال با ه   ل رل 
ب عل نالماخصصدعل عاامد نل فل مكنهديت الا كعدب مدل مهديبات ن منعديت نف ادي  الصاع  اع ظ  مدل المد

عه غده فل اكدنل همحد  ال  اعد  الصدحعح  الاده ابكدز  نعهدي كيتد  المهدي م نالخ دبات ناعهشدح  الاده امد   
ل نضا  بامم لنا كعن  يب  ه  مخانف المباحل ناع ميب لنح لاهمن   ب مل المباحل اعنلا مل الاانع ا 
 .ن 5 1999  الحيبةهعح يل تهه الخحنا اعنلا لناهمع  ال كبع  الامنع  لم ابك اعح يل لما ا

نالهي   مل  عل مهيبات  لانمه نالا كعب اإل  ا هفل الا كعب ا 2003: 163)ل ح علا ا ب  كمي
ل  حث   كمي ا   الا كعب الانعي ن ي ات الامل  نزا  او امي    با       اعهنا  مل الا كعب ح عةيً 

 .اكاشيتهي ناهمعاهي  ه  اعح يل

فكدددد ت  حعددددثلددد لك فصدددد حت اهمعدددد  مهدددديبات الا كعددددب الانمدددده مددددل ف دددد  ف دددد اف ادددد بعس الانددددن   ن 
 كعددددب الانمدددده نانظع هددددي تدددده ال حددددث اواجي دددديت الح عةدددد  تدددده الاب عدددد  الانمعدددد   نددددا اهمعدددد  مهدددديبات الا

  نخيص  مل  نا اهمع  جمعا فهميح الا كعباااا ب مي ا الانن  مل ف   المنا  الاه اناو امصيف  كمي 
عدد  مددل ك دديب   انددك الادده ا دداحن ت  نددا ا امددي  الا لا كعددب اإل دد ا ه نالا كعددب الهي دد الا كعددب الانمدده نا

 المب عل ته كاي ياه .

ت ددده العي ددديل فكددد ت ف ددد اف اددد بعس الاندددن  ال عنلنجعددد   ندددا احدددنعب  ددد با الايمعددد   ندددا ا ددداخ ا  
فك ت   كمي مه ته او امصيف ته النصنل رلا الحميالق نالم ي ع  نالم ي ئ الانمع مهيبات الا كعب الان

  فمددي تدده اخ ا  الحبعمدد  الانمعدد  تدده الا كددهف دد اف ادد بعس الانددن  تدده  بعحيهعددي  نددا اانعدد  الايمعدد  ا دد
 النوعدديت الماحدد ا تمدد  اضددمهت ف دد اف ادد بعس ال عنلنجعددي احددنعب مهدديبات الايمعدد  تدده ا دداخ ا  مهدديبات

ن لددك عل مهدديبات الا كعددب الانمدده اامددل  نددا ازنعدد  الحدديب  حددبق ال حددث نالا كعددب   الا كعددب الانمدده
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 نالاجبعددب ناو امصدديف  الادده ا ددي      نددا تهدد  الحمدديالق نامدد     إمكيهعدد  رة دديت صددحاهي فن خحالهددي
  ن.1997: 37لهشنال  

اق اإل ابا الم ب دع   مدي ام مد  فل مهمد  ر د ا  الامنعديت الم كدبا امدا  ندا  دي نمل الج عب  يلد كب
ه ااا ددب مددل  ف دد  المددنا    نخيصدد  مددي ا الانددن  الادد  اانعمعدد   نمددي اا ادد  مددل حددبق تدده اه عدد  يمددل مددنا
حعث امن   تن    ا بعس الانن   نا او امي   نا اه ف مع  مي ا الانن  مل ح عااهي الخيص  المم م   

مشدكيت ؤ نه  لمناجهد  ممي عد  كيهيت الامنع  ل ى الايمع  يإلم يع ننب الانمه ته الا كعب ناو امي  
 ن. 772 1998   ان وال عال  المحعح   ه  ل

نمل فجدل بتدا م دانى الااندع  تده م اب دهي الاده ااديهه مدل مشديكل مااد  ا و  ن هيف  نا مي ام  
عدديت كهظبعدد    مددل  دد   مناك دد  الم دداح ةيت مددل الهظب اخ دده  نددا فحدد  مددل المددبا  عل لنامنعدد  الاانعمعدد 

نفل   الدد كيفات الماادد  ا  نضدداف او امددي   يهمدديح الا كعددب  شددكل  ددي  نالا كعددب الانمدده  شددكل خدديب
 نا الح ظ نالانمعل  ن  ا مي الم   كمشبف اب نو ته المهي م ال با ع  نا يلعب الا بعس ااام  امنب 

 عظهددددب لن يحددددث فل  هددددي ا دددداحي ياه نزعدددديبااه المع اهعدددد  لنمدددد ابس  ناوشددددباف  نددددا المانمددددعل  نمددددل
نخيصدد     ناهمعدد  مهدديبات الا كعددب الانمدده لدد ى الحن دد  تدده م اب ددهياو امددي   هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا

 لن دبامم ال يلغد  اع معد  ن  د ب .حن د  الايشدب اع ي ده  نالد و عاا دب مبحند  اهحديق رلدا الةيهنعد 
فصد ح لد ى ال يحدث  تمد   ن د الح لد ى الاان  فةب  ميف امكيهع ن    حمماهي الاه الهيالن  نالهايالم المحن    

 دي  ال يحدث   هديف  بهديمم لد لك  بم   ته الب ح  عل هظبع  ال كيفات المااد  ا نمهديبات الا كعدب الانمده 
محن ددب  دديال   نددا الدد كيفات الماادد  ا لاهمعدد  مهدديبات الا كعددب الانمدده تدده نحدد ا ضددغح المناالالالنحدد ا 

  م  الممبب لنصف الايشب اع ي ه.ال ي ا ن مل كايب الانن  الاي
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 مشكلة الدراسة:

 ال ؤال البالعس الايله   ل اإلجي  ااح   مشكن  ال با   ته 

كاءات المتعددة في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الذنظرية علية برنامج محوسب قائم على افما 
 ؟ غزةبمحافظة العاشر األساسي الصف طلبة 

 ل البالعس اع الن  ال ب ع  الايلع  نعه ةق  ل ال ؤا
هظبعددد   بهددديمم المحن دددب المددديال   ندددا مدددي مهددديبات الا كعدددب الانمددده المدددبا  اهمعاهدددي مدددل خددديل ال .2

لد ى حن د  الصدف الايشدب  مدل كاديب الاندن  الايمد  نحد ا ضدغح المناالدا ات المااد  ا تدهكيفالد 
 ؟اع ي ه

مدل  الانمده باد  ا لاهمعد  مهديبات الا كعدت المااكيفالد  هظبعد   نداال بهيمم المحن ب المديال   مي .2
 ؟ضغح المناالا مل كايب الانن  الايم  لنصف الايشب اع ي ه نح ا

 كيفات المااددد  ا لاهمعددد  مهددديباتالددد  هظبعددد  مددديال   نددداالمحن دددب ال بهددديمم  ا  المدددي تي نعددد  ا ددداخ .3
 ؟هته نح ا ضغح المناالا مل كايب الانن  الايم  لنصف الايشب اع ي  الانمه  كعبالا

 فروض الدراسة:

 لم  ا  نضا ال بن  الص بع  الايلع  وخا يب ي 

 بجددديت حن ددد   ه دددعل مان دددح α ≤ (0.05 هددد  م دددانى ل ات  ولددد  رحصددديالع  و انجددد  تدددبنق  .2
 .الا كعب الانمه مهيبات لضي ح  ته اخا يبان الاجبع ع   اعلالمجمن 

 بجدديت حدديب مان ددحه  ددعل  α ≤ (0.05ل ىو انجدد  تددبنق  ات  ولدد  رحصدديالع   هدد  م ددان  .2
 .الا كعب الانمه مهيبات اخا يب ته المجمن   الضي ح  ته ه هف بان المجمن   الاجبع ع  

 بجدديت حيل دديت  ددعل مان ددحه  α ≤ (0.05ل هدد  م ددانى رحصدديالع   و انجدد  تددبنق  ات  ولدد  .3
 .الا كعب الانمه مهيبات اخا يب   الضي ح  تهالمجمن   الاجبع ع  نف باههل ته المجمن 

 بجدديت حدديب  ددعل مان ددحه  α ≤ (0.05ل و انجدد  تددبنق  ات  ولدد  رحصدديالع   هدد  م ددانى .1
 .الا كعب الانمه مهيبات خا يبانحيل يت المجمن   الاجبع ع  ته 
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 أهداف الدراسة:

الصددف كيفات الماادد  ا تدده مددي ا الانددن  لدد ى حن دد  الدد هظبعدد    دديال   نددا  هدديف  بهدديمم محن ددب .2
 الايشب اع ي ه.

اهمعدد   كيفات الماادد  ا  ندداهظبعدد  الدد  المدديال   نددا ل بهدديمم المحن ددبانددا مدد ى ادد ةعب الن ددنف   .2
 الايشب اع ي ه.الصف الانمه ل ى حن    الا كعبمهيبات 

ل بهديمم امدل خديل الحديب نالحيل ديت الد عل  ب دنا   بجديت هالكشف  دل ال دبنق  دعل مان دح .3
 كيفات الماا  ا.هظبع  ال الميال   نا  المحن ب

 الد كيفات المااد  ا  ندا اهمعد المديال   ندا هظبعد   نا م ى تي نع  ال بهديمم المحن دب  الن نف .1
 الايشب اع ي ه. الصف الا كعب الانمه ته الانن  ل ى حن   مهيبات

 الدراسة: أهمية

 اكمل ف مع  ال حث ته الهميح الايلع  

المانمدعل الد كيفات المااد  ا ال بامم المحن    ته ضنف هظبع   انظعف     ال با   ته  ع    ا .2
الا كعددب تده تهد  الحمديالق الانمعد  ن دهنل  ا داعاي هي  ناهمعدد  فهمديح الا كعدب  هد  الحن د  نخيصد  

 الانمه.

الا كعددب  مهدديبات اهمعدد لالدد كيفات الماادد  ا هظبعدد    دديال   نددا يً محن دد  يً  بهيمجدد ال با دد   دد  اددنتب .2
ه  اإلشدددباتع  ناح دددعل ف اف مل تددده مهدددي دددنععا دددي   المشدددبتعل الاب  ددد   الاندددن   مدددههمالانمددده تددده 

 ع ا ع  مه  حن   ال با يت الانعي نالمانمنل ته الم ابس.ن      اإلشباف الاب نو

ا ي   الميالمعل  نا اصمع  ناحنعب مهي م الانن    ن حعل مل  انتب     ال با   ماننميت      .3
 خيل ر باج هظبع  ال كيفات الماا  ا ته مهي م الانن .

  مددل ج عدد ا لن دديحةعل تدده مجدديل الاب عدد  نادد بعس الانددن  نمناضددعا فخددبى  تدديقتدده تدداح  ا ددي   .1
  عل المايصبا ناعصيل  نخيص  ته الحميالق الانمع . خيل المنازه 

 حن   ال با يت الانعي. ع ع    لا كعب الانمه عمعس مهيبات ا انتب ال با   اخا يباً  .1
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 حدود الدراسة:

 : الايلع   يلح ن    ال با     رحيب اح ع  ا 

 الموضوعي: الحد 
اع ددس نالم ددي ئ   دديال   نددامحن ددب   نددا  هدديف  بهدديمم المنضددن ه حدد  ي تدده ال با دد  ت اصددب ا

نالدد كيف   الدد كيف النغددنو  الانمعدد  الادده ااانددق  صددنبا م يشددبا  هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا م دداخ ميً 
  نال كيف الضمهشخصددددده نالددددد كيف ال عهشخصددددده  ال صدددددبونالددددد كيف المكددددديهه   البعيضددددده المهحمددددده

ن با د   " ضدغح المناالدا" مدل كاديب الاندن  الايمد  ال دي ا  نحد ال  ن لك لاد بعس انال كيف الح عاه
 ل ى الحيب. الا كعب الانمه فةب   ا ال بهيمم  نا اهمع  مهيبات

 المكاني الحد:                                                                        
الصف الايشب اع ي ه  م ب    نعميل  نحيل لبن  حن  ال با    نا  عه  مل  ح مت    

الاب ع  نالاانع  مبب  الاي اايل لم عبع   نم ب   فحم  شن ه الةيهنع  لن هيت لبن  اع ي ع  لن هعل
  مزا.

  يالزمان الحد: 
  .2012 – 2011ال با ه  مل الاي الةيهه صل ال  ته ال با   رجباف ا 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 مصطلحات الدراسة:

الادده عه غدده الن ددنف  نددا  ولاهددي  حاددا اكددنل ناضددح  تدده  دد   ال با دد   ادد  المصددحنحيت  ب ن 
    حعهمي ا كب ته فع  مبحن  مل مباحل     ال با   نف مهي 

 الفاعلية:
 الك ددب الدد و عح ةدد  ا دداخ ا  ال بهدديمم المحن ددب ى عاددبف ال يحددث ال ي نعدد  رجباالعددًي   ههددي   مدد    

تدده اهمعدد  مهدديبات الاا كعددب الانمدده نامدديس تدده  دد   ال با دد   المدديال   نددا هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا
  ح يب حج  اعةب نا اخ ا  مايمل اعاي.

 البرنامج:
الاانددع  نالادد بعب مجمن دد  مددل الخ ددبات الادده صددممت لغددب    هدد   ًي رجباالعدد عاددبف ال يحددث ال بهدديمم

   نددا  هيصددب احاددنو كددل نحدد ا  با ددعحعددث   نعاكددنل مددل  دد ا نحدد ات  با ددع    حبعمدد  مابا حدد 
اإلجدبافات الاانعمعد ن   كيفاتال ن   الن يالح الاانعمع ن   الماحن يت اع ي ع ن   اع  اف  ف ي ع   ه

 .ن يالل الامنع ن    الاانمع 

 :البرنامج المحوسب
 ماضددمه   نحدد ا اانعمعدد  مصدمم   حبعمدد  مابا حدد  "   هدد  رجباالعديً  بهدديمم المحن ددب الال يحددث  عادبفن 

 ي اخ ا  الماهن    عا   بضهي  نالامنع  الا بعس نف يلعبنالن يالل مل الخ بات ناعهشح   مجمن  
عدد  احمعددق ف دد اف اانعم  هدد ف حاددا ع ددهل ا دداعاي هي  اامددل  نددا شدد  اها ددي  الماانمددعلن   الحي ددنب

 ."ماعه 

   Multiple Intelligences :نظرية الذكاءات المتعددة
عهد ف رلدا كع عد  ا داخ ا  اعتدبا  لد كيفااه   حدبق معدب الد و مابتده ال اإلحديب  ه  عابتهي ال يحث

ل  مدددل فشدددعيف نفشدددخيب ت اوها دددي  رلدددا كع عددد  ر مددديل  مدددل اإله ددديل مدددا محانعددديت الادددين ددداامنع عددد  
-البعيضددده"الددد كيف ن   الددد كيف النغدددنو  ددده  يهه  كددديفات شددديمن  ددد بااه  رلدددا ةمددد صدددهفان   نمعب دددي
الد كيف ن    الد كيف المن دعمهن   "الج ميهه -الحبكه" نال كيف  "ال صبو -المكيهه"ال كيف ن   "المهحمه

 .هال كيف الح عان   ال كيف الضمهشخصهن   ال عهشخصه

 البرنامج المحوسب في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة:
اهظدع  مجمن د      هد  رجباالعديً  المااد  ا الد كيفات هظبعد  ضنف ته يحث ال بهيمم المحن بعابف ال 

مدددل خددديل  مدددم المحادددنى الانمددده مدددا ف دددس هظبعددد  الددد كيفات  الحي دددنبمدددل الخ دددبات  ي ددداخ ا  
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اهمعدد  مهدديبات مددل فجددل احمعددق ناامددل  نددا شدد  اها ددي  الماانمددعل   الماادد  ا حاددا ع ددهل ا دداعاي هي
 .الا كعب الانمه

 :(Scientific Thinking) التفكير العلمي
 ته ال انه النجن   ات اعشعيف ته الا كعب    ه  انمهال ا كعبن ال229  2991عابف الميها ل

  الايلع  النظيالف احمعق رلا الا كعب مل الهن    ا نعه ف تع   هاعي ال و  يلمهي
 .ح نةهي نكع ع  ف  ي هي نمابت   يإله يل المحعح  الظنا ب نصف    نعمص  :الفهم .أ 
 .لناي يت ر باك   نا  هيف الم ام ل ته مي ح ث فن ظي با  ح نث الان ا    نعمص  :التنبؤ.ب 
 .تعهي نالاحك  الظي با ض ح  نا اإله يل   با    نعمص  :والتحكم الضبط.ـج 
اإله ددديل  دددل حبعمهدددي  اندددك الامنعددديت الاددده ع ددداحعا    هددد  رجباالعددديً  الانمددده الا كعدددبعادددبف ال يحدددث ن 

  حبق منضن ع . الانصل رلا حل المشكن  الاه عناجههي

 مهارات التفكير العلمي:
 الا كعدب مهديبات فنن Science Processesل الاند   منعديت ده   "ن212  2121هي زعادنل لابتع

 الامنعد  عيتنالامن الم بات مل مجمن   ن ه  نinquir yskillsل الانمه الامصه مهيبات فن الانمه
  د   ا داخ ا   ندا المد بار  فل   صدحعح  شكل الانمه نالا كعب الان  حبق لاح عق اليزم  الخيص 
جدباف نمايلجاهدي الماننمديت امةدل المداان  ال دب مدل  عاحندبن الان   منعيتل الامنعيت   منعد  خحدنا نا 

 الامصده مهديبات فن الاند   امنعيت الخيص  الم بات     نا ما  الماحيا اع ي ع  الماننميت نباف
 .ناوكاشيف

 الادده المخان دد  ناعهشددح  الماادد  ا نالمهدديبات ال  هعدد  الامنعدديت مددل مجمن دد   دده   ال يحددث عابتهددين 
 ف ي دع   منعديت  ناشدمل الهاديالم رلدا نصدنوً  اناجهد   نمعد  مشدكن  لحدل الحيلدب خيلهي مل ع اا

 ادد  الدد و الاندد   منعدديت اخا دديب تدده لحيلددبا  نعهددي عحصددل الادده  يل بجدد  نامدديس  اكيمنعدد  ن منعدديت
 .الغب  له ا ر  ا  

المعددددديس  صدددددعيم   نااضدددددمل مهددددديبات الا كعدددددب الانمددددده تددددده  ددددد   ال با ددددد   الميحظددددد   الاصدددددهعف 
 .الاه ؤ الا  عب  او اهايج  ال بضعيت 

 ه نال ي م  مي ع مهيبات الا كعب الانمهنعمص  ال يحث  كل مل 

 :المالحظة 
يت الادده عحصددل  نعهددي المدداان  مددل خدديل الحددناس م يشددبا  نعجددب فل ااصددف اامةددل تدده الماننمدد

 الميحظ  الانمع   يل    نالمنضن ع  نالشمنل.
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 التصنيف: 
 ندا الخصديالب المشدابك  الاده امانكهدي فن و  نضا اعشعيف ته مجمن ديت  هديفً  رمكيهع ااضمل 

 ماعل. امانكهي انك اعشعيف  فو  هيف  نا ماعيب  

 :القياس 
 منعددد  المميبهددد  ناباعدددب اعشدددعيف  ي ددداخ ا  نحددد ات  عددديس منحددد ا نف نات  عددديس  المعددديس ملعاضددد

 مهي   .

 :صياغة الفرضيات 
 دده  منعدد  احددنعب نامععددز   دديبات  نددا صددنبا لر ا ... تددإل ...ن ن دد   الا دديبات عمكددل اخا يب ددي 

  يلاجبعب.

 االستنتاج: 
بات ال ددي م  ك  دديس لنا  ددعب نالاانعددل  ددن ا  ددعب الميحظدد  الم يشددبا  ن شددكل  ددي  ا دداخ   الخ دد

 ناو اخيب.

 :تفسير البيانات 
 منعددد  ا ددداخ ا  فهمددديح ال عيهددديت المخان ددد  تددده ا  دددعب الهاددديالم نالماننمددديت الاددده انصدددل رلعهدددي   ددده

  نا الماننميت الج ع ا الم اخنص  مل الاجب  . ال حث  فن ر ي ا ته  ال عيهيت  هيفً 

 التنبؤ: 
ا حدد نث ظدي با فن حي ةدد  تده الم ددام ل  هدديف  ندا الميحظدديت نالخ ددبات  دن  منعدد  اح عد  فن ان دد

 لمبا ح   انك الظي با فن الحي ة ال ي م  ا

 :األساسي الصف العاشرطلبة 
 -21 دعلل مدي الادي ا تده ف مديب ل ناادبانا اع ي ده  الااندع  مدل  دهناتالد عل فامدنا ا دا   الحن د   د 
 .نع  الايله ته تن حعل ح ب اهظم  نزابا الاب ع  نالاا ن  ه 21
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

كددل مددل   دداا ال يحددث مددل خدديل اإلحدديب الهظددبو رلددا رلمدديف الضددنف  نددا  ادد  مددي ُكاددب  ددلع
 ةية   كمي عنه الانمه  ن لك ته م يحَث  الماا  ا نالا كعب ال كيفات نهظبع  المحن ب ال بهيمم

الامددد   عددد خل    حعدددثالاصدددب لهددد ا  اع ي دددع يتالماحن ددد مدددل المخان ددد  الاكهنلنجعدددي   شدددكيلهيُااددد  
الددناتب  كدديل لناانددع  الهصددعبُ نلمدد  ت  غدد  الهظددب  ددل شددكنهي فن هن هددي  الاكهنلددنجه تدده كددل المجدديو

الحي نب اآلله هياجًي مل هناام الام   الامهه المايصب  ممي جان  ته  نعا   ته الاحنب نالام  عب  نالك
الد عل   دنا رلدا ا دداخ ام   اآلنهد  اعخعدبا محدنب ا امدي  المددب عل نالمهامدعل  يلامنعد  الاانعمعد  الاانمعدد  

 الم ب ع  فن الا بعس. اإل ابا ناف ته 
 دعل فعد و اعتدبا   نحدنبت ال دبامم  مدي   صنبا نا دا   الاب عهي ياته مجامااهاشب الحي نب نلم  

حاددا فهدهددي   الانددن  نالبعيضددعيت  مةددل  لم دديه ا المددنا  الاانعمعدد   ً تدده  لددك ال بمجعدديت الاانعمعدد  نخيصدد
 .ن231  2991  الحيزمهفص حت ته ماهينل  ا  الحيب ل

 :يتعريف الحاسوب التعليم -
  نحي نب الاانعمه  نمههي مي عنه ل نال يحةنل فنب  ي الانميف يت الاه هيك الكةعب مل الاابع 

 فل مي عمعز   دل معدب  مدل فجهدزا الحي دنب  دن هدن     معب" ن جهيز مةل فجهزا الحي نب اعخبى
تدده عدد  الماندد  نالمدداان   ن دد   ال بمجعدديت   دديبا  ممددي عجاندد  ف اًا حعادد ً   ال بمجعدديت الادده ع دداخ مهي

كمدددي عددا  رهايجهددي نا بع دددهي   عمهي نا  دد ا  ي مدددل   ددل تبعددق ماخصددب ددل مددنا  اانعمعدد  عدددا  اصددم
نعكددنل  نب الحي ددنب الاانعمدده تدده مةددل  دد   الحيلدد   ددن امدد ع  ن ددب     نا ددح  فجهددزا الحي ددنب

 .ن7  2991  الم انح ل المي ا الاانعمع     ننب ما ي ل ما الشخب الماان "
 " م دانى الااندع   دل حبعدق الحي دنب ناإلتدي ا  منع  ر خديل الحي دنب تده الااندع   ن د ا عاهده بتدا

ي تدده الامنعدد  الاانعمعدد  هي نانظع هددا دداخ امُ  لعددا َ   مم المددنا  الاانعمعدد  نم ددانزمياهيمهدد   ناددنتعب  ددبا
 .ن33  2991  نمحب الزم هل   ي نع "

  لالحي دنب الاانعمدهن  تيلحي دنب  لاانع  ن دن الد و عحندق  نعد ته ا"او اخ ا  الصحعح لنحي نب
ادده اهدددام مصدد ب لناانددع  نالددداان   نعمصدد   دد  اندددك ال ددبامم اولكابنهعدد  ماادد  ا فهمددديح اإلةدديبا ال  هددي

 مدل فجدل إل ابا الاانع  فن همل الاانع  م يشبا نكيمًي رلا الماانمعل   نا اخ   مل خيل الحي نب
 "الهظديمه مدل ااندعمه  الب دمه كجدزفماعهد   ع  محد  ا  ادبا ح  م دب ات   با دع احمعق ف  اف اانعم

 .ن217  2113  لخمعس
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 مبررات ودواعي استخدام الحاسوب في التعليم: -
الا عدددد  مددددل الم ددددببات الادددده ف ت رلددددا ضددددبنبا ا دددداخ ا  الحي ددددنب تدددده  لمدددد  فنب   ادددد  ال دددديحةعل

    - ااهن  كيلايله فههي ن21  2113لن خبنل الهبي تعبى الاانع 
  ا انصدددعل المدددي ا الاانعمعددد   حبعمددد  شدددعم    نددد المانددد   دددي  ع  دددبامم اانعمعددد  محن ددد   اصدددمع              

 جان  م ام ًي رعجي عًي نمشيبكًي.ع ي    نا ا اعل  نب الحيلب  ن نع
 حي ن عيً  مةمفجعل  اهشال  ضمله ته الامنع  الاانعمع   الحي نب ر خيل.  
 ي نبمنظف فن مام   لنظع   ماعه   مهيبات ا ااميل الح ضبنبا رلمي  كل. 
  اهايج ال بمجعيت الاانعمع .المي با  نا نا  عل الكنا ب ال شبع   ر  ا 
 لدددد نو الحيجدددديت الخيصدددد  ع ددددي    نددددا بتددددا  بمجعدددديت حي ددددنب اانعمعدددد   الامددددل  نددددا اهادددديج

 ماهنعياه  اله  ع  .
ضدبنبا الاده ف ت رلدا  نالم دببات ن الا عد  مدل الد نا ه12  2113ل  داي ا نال دبحينوم  فنب  لن 

 ا اخ ا  الحي نب ته الاانع  ن ه 
  ن ددد ا مدددي جادددل اإله ددديل ع حدددث  دددل ن دددعن   لح دددظ  ددد   المابتددده ناددد تق الماننمددديتاوه جددديب  

 الماننميت  نا ابجي هي  ه  الضبنبا حعث ظهب الحي نب ك تضل ن عن  اؤ و   ا الغب .
  دن  صدب ال دب     د ا الاصدب  ن لدك عل الحيج  رلا ال ب   ته الحصنل  ندا الماننمديت 

 نكيل الحي نب فتضل ن عن  لناايمل ما   ا الك  الهيالل    ب  ن ت نف ل جه .
   الحيجد  رلدا المهديبا ناإلامديل تده ف اف اع مديل البعيضدع  المامد ا  حعدث عامعدز الحي دنب  يل  دد

 ناإلاميل.
  َعد و الايمندد  ك عدبا مددل اع مجمن دد    ف مديل   ادنتعب اععدد و الايمند   حعددث ع داحعا الحي ددنب ف اف

المددي با تدده اع مدديل اإل ابعدد  نال هعدد   ن لددك ل ددهنل  ر خدديل الماننمدديت نا ددابجي هي مددل خدديل 
 الحي نب ته كيت  المعي عل  نمههي مع ال الاب ع  نالاانع .

  رعجددي  الحندددنل لمشدددكيت صددان يت الددداان   حعدددث فة اددت ال حدددنث نال با ددديت فل لنحي دددنب  نبًا
مشدددكيت صدددان يت الددداان  لددد ى مدددل عاددديهنل مدددل اخندددف  منددده ل حدددمهمدددًي تددده الم دددي  ا  ندددا 

   عح  فن مل عناجهنل مشكيت ته مهيبات اواصيل.
 . اح عل تبب الامل الم ام نع   ن لك  اهعال  الحن   لايل  عامحنب حنل الامهعيت المام م 
 ابكع هي.  حل المشكيت  نالا كعب  نجما ال عيهيت ناحنعنهي ن اهمع  مهيبات مابتع   نعي مةل 
  اد بع ًي     دل رلا اخ ا  الحي نب و عاحنب مابت  ماحنبا فن مهديبا خيصد  لاشدغعن  نا داخ ام

 ل ع اخ م .فعاعح لمل ل  اكل ل ع  خ با   عحًي 
 . اهخ ي  ف ايب الحي نب مميبه  ما تيال اهي الك عبا ته معي عل الاب ع  نالاانع 
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بامم اانعمعدد  محن دد   ع ددي    نددا انصددعل فل ا ددااميل  دد  مددا الهددبي ن خددبنل نعا ددق ال يحددث
  تعا ي دل مدا المدي ا ناجادل الحيلدب  دن محدنب الامنعد  الاانعمعد   المي ا الاانعمع   حبعمد  شدعم 

الاانعمعد  المابنضدد   ندا الشيشدد   نعكدنل  نب  اعجي عددًي نتددي ًي اةهديف امدد عمهي  شدكل اتضددل مددل 
نمنجهدددًي نمبا  دددًي  ن ددد ا مدددي لم دددا   هددد   فعددد  ن دددعن  اانعمعددد  فخدددبى  نعصددد ح  نب المانددد  مشدددبتيً 

  ب  ال بامم المحن ب لنح ا ضغح المناالا.
كمدي فل ال دبامم المحن د   اظهدب الحبكد  نالصددنبا نالصدنت نالب دنميت نالمن دعما  ممدي عجاددل 

  نعمكددل لنحيلددب فل عدداحك   هددي تع ددعب تدده الدد بنس ح ددب  ددب ا   مدديف فةددب الدداان  لدد ى الحن دد 
 انعمع .ال ااع  ن  با  الا
 نددا فل ال ددبامم الاانعمعدد  المحن دد   اددب ح  ددعل المددي ا الهظبعدد  نالاح عددق الامندده نعا ددق ال يحددث 
تدده الانددن  ممددي عمنددل مددل ال ددبنق ال ب عدد   ددعل الحن دد   كمددي فههددي اددنتب فهشددح  مةمددبا  لمنضددن  مددي

 نم امبا ا    ته الحن   بنا الاجبعب نالمغيمبا.
الننحددديت ال كعددد  الاددده ع دددهل مدددل خيلهدددي  دددب  ال دددبامم نعادددنتب تددده  اددد  المددد ابس حيلعدددًي  

 .الماهن   المحن   

 البرامج التعليمية المحوسبة:
 :تعريف البرامج التعليمية المحوسبة -
 ن بمجاهدددي  نا دددح  الحي دددنب مدددل فجدددل اانمهدددي   ر ددد ا  يالاددده عدددا   نا  الاانعمعددد " ددده اندددك المددد

الم هع   نا م د ف او داجي   نالاازعدز  حعدث ابكدز  د     كهبن نا هظبع  ل ر  ا  ينااام   منع  
 عجدي ه مدل   دل الماند  فن الحي دنب"ي   الم داح   مدل المداان   اازعدز رالهظبع   ندا ف معد  او داج

 ن.121  2111 لالحعن  
  احدت رشدباف نانجعد  الماند    مل اعهشح  نالمميب يت الامنعد  الاده عمدن   هدي الحيلدب "مجمن

  اعهشدددح   ندددا فك ددديب الخ دددبات نالماننمددديت نالم دددي ع  ناواجي ددديت  الاددده مدددل شددد ههي ناامدددل  ددد 
ا بع ددد   ندددا ف ددديلعب الا كعدددب ال دددنع  نحدددل المشدددكيت الاددده ا تاددد  لن حدددث ناوكاشددديف "لالهيشدددف  

 ن.93  2113
 ع  مدنا  المههديج المخان د   مدل  ندن  مكمي لن بس تده ااند اً " ه ا اخ ا  الحي نب نجان  جزف

  محدبن  الزم دهل "  د   اع اا  ندا م دي ع  ماعهد  ا اخ ا يت نايبعخ نتهنل نمعب ي   حعث عا  نلغ
 .ن277  2991

 " هشددددح  اع حدددد  نماضددددمه  مجمن دددد  مددددل الخ ددددبات ن نحدددد ا اانعمعدددد  مصددددمم   حبعمدددد  مابا دددده
 .ن71  2111  ل  يه  ف يلعب الامنع  الماهن  "نالن يالل نف يلعب الا بعس ن 
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  ف يلعب الامدنع   نهن عد  اوخا ديبات نالن يالل نف يلعب الا بعس ن   بع يت ناعهشح الخ بات نالا" ه
المم مدددد  لنايمعدددد  الما ددددن عل   ددددناف كيهددددت  دددد   الخ ددددبات منضددددن يت ف ي ددددع  ع ب ددددهي كددددل تالدددديت 

 ن.11  2991  باعلف ن  م الايمع   ف  منضن يت رضيتع  ع ب هي الما ن نل تمح"
  ال دددبامم الحي دددن ع  نااضدددمل مجمن ددد  مدددل اع ددد اف نالخ دددبات  "نحددد ا  با دددع  مصدددمم   ي ددداخ ا

الاب نعدددددد  الادددددده انظددددددف المدددددد خل المهظددددددنمه ناعهشددددددح  نالن دددددديالل الاانعمعدددددد  ن ال عدددددد عن نف دددددديلعب 
 ن22  2118ال ي ي  الامنع  الاه احمق اع  اف الاب نع " ل

انعمعددد  المحن ددد   بكدددزت  ندددا ف معددد  ال دددبامم الا ددد  نعدددبى ال يحدددث فل جمعدددا الاابع ددديت ال دددي م  
 ل ته اابع د  الهد فحعث  عد   نمنميً  كيل شيميً  "الحعن "فل اابعف ن    عنتيال اهي ته الامنع  الاانعم

 الزم دده"ال بهدديمم الاانعمعدد  المحن دد    ناع ددس نالم ددي ئ الادده  هدده  نعهددي  ن لعدد  الاه عدد   فمددي  مددل
ف دن "ااند  المدنا  المخان د    عهمدي بكدز  تي ا با ال بامم الاانعمع  المحن    مكمن  لن بس تده "محبن 

 . نا ف مع  ال بامم الاانعمع  المحن    ته مبا يا ال بنق ال ب ع  " معبا
ناا مت جمعاهي ته فل ال بهيمم المحن ب عاكنل مدل  د ا  هيصدب بالع دع   ده المحادنى نف ديلعب 

 ح لننحدد ات ال با ددع  الادد بعس نالامددنع   كمددي فل ال بهدديمم عحاددنو  نددا ف دد اف نفهشددح  نعددنتب اددبا
 المم م .

نحدد ا اانعمعدد  مصددمم   حبعمدد  مابا حدد   " ن بهدديمم المحن ددب   هدد ف   يهدد  لاابعددال يحددث  ا هدداعن 
الميالمدد   الماهن دد  نالامددنع  مجمن دد  مددل الخ ددبات ناعهشددح  نالن دديالل نف دديلعب الادد بعس ماضددمه  

اامدددددل  نددددا شددددد  اها دددددي  ن     عددددا   بضدددددهي  ي ددددداخ ا  الحي ددددنب نددددا هظبعددددد  الدددد كيفات المااددددد  ا
 ."اهمع  مهيبات الا كعب الانمهحاا ع هل ا اعاي هي  ه ف   الماانمعل

  لة في التعليمعمبرامج الحاسوب المست
الم دداخ م  تده الااندع  رلدا فب اد  فهددنا  بالع دع  ن ده كمدي حدد   ي  دبامم الحي دنب  عمكدل اصدهعف
 ن 3  2111  يه  ن خبنل ل

 ال ددبامم  اخددل تصددنل ال با دد   ن دد  صددممت خصعصددًي لادد بعس ال ددبامم الاانعمعدد   نا دداخ    دد   
المنضدن يت ال با دع  نالمهديبات المخان د   نمدل فمةناهدي  دبامم الاد بعب نالمدبل  ن دبامم اعلادديب 

   الاانعمع  ن بامم المحيكيا.
 بامم الاح عميت  ناصم      ال دبامم تده الادي ا لألمدبا  الايمد  نلكههدي ااد  مدل فكةدب ال دبامم  

حظًي ته اح عمياهي  اخل ال صنل ال با ع  حعث عمكل ا داخ امهي   ي نعد  كد  اا لحدل المشدكيت 
 بامم -فن لانضعح نا  عب المنضن يت ال با  ع  المخان   نمل فمةناهي ل بامم مايلج  الكنميت

  بامم اواصيوتن.-احبعب الب نميت
 اددد  الاكهنلنجعدددي تددده مجددديل الاح عمددديت  دددبامم الن ددديالح المااددد  ا   اددد  الاحدددنب الك عدددب الددد و فح ة

الحي ن ع  حعث ل  عا  عماصب الحي نب  نا  منع   ب  الهصنب ن الب دن  تمد   دمح  د ا 
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الاحددنب  مشددي  ا  ددبن  ال عدد عن الحعدد  الم  مدد   دديلمؤةبات كمددي فمكددل الاحدد ث رلددا الحي ددنب 
اعمب  ندا  لدك  عهيت اله عص ب ي الحي نب  نل  عماصبنا جعل     المحي ةيت ن مي  الانج

 دل فل  دد   ال دبامم مةددل  بهديمم لتدديين ع داجعب لا ي ددل الحيلدب مددا  د   ال ددبامم ناغععدب  ددعب 
ال بهيمم  هيف  نا ا اجي   الحيلب كمي ع مح   هيف ف نات الامنع   حبق ا ي نع  ن عهيمعكع  نعا  

جي يادد  تدده  ي دد ا  عيهدديت   ي ا مههددي تدده ر ابا عمكددل لنمدد بس او ددااوحا دديظ  ي دداجي   الحيلددب نا 
 ام ع  المحانى.

    دبامم خ مد  الماند   ا دما  د   ال دبامم   دبامم ال يالد ا فنالخ مد  لناند  نا  ابا الحيلدب فو فل  دد 
ال ددبامم امددن   م ددي  ا الماندد  تدده رهجدديز اع مدديل او اعي عدد  لدد  مددل  مددل ناصددحعح اوخا دديبات 

 اع ميل العنمع .   الحيب نمباجا نا   ا  خحا  ال با ع  ناهظع  فهشح
ن دد  ا دداخ   ال يحددث تدده ال ددبامم المحن ددب المدديال   نددا الدد كيفات الماادد  ا لاهمعدد  مهدديبات الا كعددب 

نالةيههل بهدددديمم الانمدددده لدددد ى حن دددد  الصددددف الايشددددب اع ي دددده الهددددن  اعنل لال بهدددديمم الاانعمددددهن 
تي نعد  ال بهديمم نلمدي ادنتب  نالةيلثل بهيمم الن يالح الماا  ان لمي لهي تيال ا تده احمعدقالاح عميتن  

 مل الم با  نا  هيف  بهيمم  عهيمعكه ع ي   ته  عب ام ع  المحانى.
 :خصائص البرمجة التعليمية -

   نمههي مي عنهن  ا خصيالب لن بامم الاانعمع  المحن   32  2112ل الهجيب ن خبنل ع كب
نغدد  الاابعددب ل  مددل حعددث مهي دد اهي ه دد عيً  مددل الاعددنب ال هعدد  ل ددبامم الاانعمعدد  المحن دد  ا خنددن .2

  الم اخ م  ته الجهيز  نالهظي  الممابا لاشغعنهي.
  هنل  ا اخ امهي مل   ل الحن  . .2
  ب   هنال ال بمجع  مه  ال  اع . .3
الادده احانعهددي  ننضددنا  الاح عمدديتن  احاناؤ ددي  نددا اانعمدديت ا ددهل  منعدد  الاهمددل  ددعل الادد بع يت .1

  ب ن هنل .حبعم  الخبنج مههي  كل ع
  رلدخن ... نالصنت ك  ب نالح لالننل  اصمع  ال بمجع   حبعم  ا اةمب رمكيهيت الحي نب ال هع  .1

 ممي عزع  مل تايلع  المي ا الاانعمع  المابنض .
 ج ب اها ي   لنمي ا الاانعمع  المابنض .عش  الماان   ن ع حبعم  مهي     هيمعاصم .1
لدددددد و ع ددددددعل لنم دددددداخ   حبعمدددددد  اشددددددغعل ال بمجعدددددد  فل عبتددددددق مددددددا ال بمجعدددددد   لعددددددل الاانعمدددددديت  ا .7

نا ددداخ امهي  ناإلتدددي ا مههدددي  نفهدددنا  الاددد بع يت تعهدددي  نحبعمددد  اخاعددديب كدددل مههدددي  نالاهمدددل  عههدددي 
 نالخبنج مههي.

 فل ااعح ال بمجعيت لنماان  تبص  المشيبك  نالا ي ل اإلعجي ه ما مي ا  المابنض . .8
 اصددمعمهي  حبعمدد  مهي دد     حعددث و اكددنل كاي ددًي فل عجدد  المدداان  ماادد  تدده ا ددااميلهي  ن لددك  .9

 تح ب. يً رلكابنهع
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 فل اكنل خيلع  مل فو احعز لابق مي  فن لجهس مي  فن لنل مي. .21
 فل اةعب ته الحيلب الهشيح نال اتاع  نحب الاان . .22
 فل ازن  الحيلب  يلاغ ع  الباجا  المهي    ال نبع . .22
هل  ندددا الحيلددب اا اهدددي ناإلتددي ا مههدددي  كدددل حاددا ع ددد   اكددنل الشيشددد  مز حمدد   يلماننمددديتفو .23

 ع ب. هنل  ن 
ن  بااددد   نصددد    ل مددب   فل ابا دده ال بمجعددد  خصدديالب نصددد يت الحيلددب المخان ددد  مددل حعدددث .21

 الخن. ... نحيلا  اوجامي ع  ناو اصي ع  ن عالا   ن كيال   الامنع  
 كه هشيح .   فل ان ه حيجيت الماان  ناُ  .21
 .جنا   نمحمم  لأل  اف المب    نشيمنناب نع فل اكنل ناضح   .21
مدددل خددديل نضدددنا  ا ددداخ امهيفل اادددعح ال بمجعددد  لنمانددد  تبصددد  اإلشدددباف  ندددا الحن ددد  فةهددديف  .27

 ناصمعمهي  حبعم   نعم  ع هل اا اهي. ناا   اعمةن  نالا بع يت تعهي  الاانعميت 
 الحيج .البجن  رلعهي  ه  الاه ع هل الحصنل  نعهي ن  اكنل مل مصي ب الاان  الماناتبا فل .28
 .ةيبات ال ن ع  الاه ا م  ي  عماهي الاانعمع ع  مل اإلفل اكنل خيل .29
نفل اا بج مل ال دهل   ناخاب مل ماا   مأل ال با  امةل  ل  بمجع فل ااهن  اوخا يبات ته ال  .21

 رلا الصاب.
 الاح عميت ته ال بمجع .فل ااهن  الا بع يت ن  .22
نلدنل خن عد  الشيشد    نحجد  الخدح   دحبمدل حعدث ا ي د  اع  فل اصم  الشيشد   حبعمد  جعد ا .22

 الخ. ... نا يعههي ما الناجه  اعميمع 
 ع ب. هنل  ن  كل مع   حعث ع هل اخاعيب فو ا بعب انحع   ناال  محانى ال بمجع  الاانع .23
 ق.عب ال بمجع   نغ   نعم  نف ننب شفل اكا .21
 لاخاعيبون. فل احانو ال بمج  ان عاًي لمعيس  ب   اان  الحيلب .21
انو ال بمجع   نا الصنت  نالب ن   ناعشكيل  نالصنب الماحبك   ناعلنال الاه اامدل فل اح .21

  نص هي مةعبات اةعب  اتاع  الماان  ناشجا   نا او امباب ته ماي ا  المي ا الاانعمع .
بشي ات  منع  اشغعل ال بمجع  .27  لاخاعيبون. فل عا  انتعب اانعميت نا 
ًي ع مح  ام ع  الاشخعب نالايج لنماان   مدل خديل مابتد  فل احانو ال بمجع  الاانعمع  هظيم .28

 اإلجي   الصحعح   ر ا ل  عامكل الحيلب مل ر حيالهي  ا  اكباب المحينل .
فل عدداحك  المدداان   يل بمجعدد   مددل حعددث  دد    نبال الشيشدد  ح ددب ان عددت زمهدده محدد    حاددا  .29

 ع عب الحن   ته ال بس كل ح ب   با   ن اا  ال ااع .
 لالايميتن لنحن   لاخاعيبون. ال بمجع   نا هظي  ا جعل الهميحاحاناف  .31
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فل اكددنل  منعدد  الخددبنج مددل اح عددق رلددا  خددب فن الخددبنج مددل ال بمجعدد  ككددل ناضددح  ن ددهن    .32
  حعث و ااحنب  منع  الخبنج رميق الجهيز  ة  ر ي ا اشغعن .

نعميت اع د اف نف ديلعب فل عبتق ما ال بمجع   لعل الم اامل  ن لعل الحيلب   حعث اكنل اا .32
 او ااميل  ه   ال بمجع  ناضح  نمحمم  لأل  اف الاانعمع  المبمنب اانمهي.

 ن لددك الحدديله  بهيمجدد  تدده نالخصدديالب المادديععب  دد    مبا دديا  ددي  اهدد  ال يحددث عؤكدد   دد ق ممددي
  خيل مل نال ايل  المهي    الاانعمع  اع  اف لاحمعق

 .تيي  بهيمم ا اخ ا  -1
 .مه  نالخبنج رلع  نال خنل المحن ب ال بهيمم ما الاايمل ل  هن  -2
 .ال بس  يخاعيب لناحك  ال بص  رايح  -3
 .ال بس محانعيت ا ن ل ته لناحك  ال بص  رايح  -4
 .ن ت فو ته فخبى رلا شيش  مل هاميلاو رمكيهع  -5
 .ال بس  منضن  المبا ح  الخ با ح ب ال ع عن مشي  ا اهنعا -6

 برامج التعليمية:تصميم ال
يلي  شنموذج جيرال  : (Gerlach-Ely)وا 

  حعدددث عاامددد  فصدددحيب  ددد ا الهمدددن ج فل المانددد   دددن المدددهظ  فن ن دددن مدددل فكةدددب الهمدددي ج ا صدددعيً 
  نعحددا   دد ا الدد نب فل عهظددب رلددا الامنعدد  نددع  نلددعس الهي ددل نالماحدده لنمابتدد المع ددب لامنعدد  الاا

لا ال بامم الاانعمع   نا ف الم عل مكنهيت مبا    نا الهحن   شباههي هظي  عاكنل مل الاانعم  نا 
 ن132   2003  لالهيشف  ته الشكل

عنه كيلايله 126  2006ن    ب    منل ل  ن خحنات همن ج جعبوي نا 
 اح ع  المحانى ناع  اف ال ننكع . -
 امنع  ال ننك الم  اله لالاان  الم نهن -

 وتشمل :اإلجبافات ناعهشح   -

 يت الاان .اح ع  ا ابااعجع 
 .اهظع  مجمن يت الامل 
  . اح ع  نانزعا الزمل لكل ر ابااعجع 
 . اخصعب المكيل ناهظعم 
 . اخاعيب مصي ب الاان  نالن يالل الاانعمع 

 رجبافات امنع  اع اف. -
 الاغ ع  الباجا  ناحنعل هايالجهي. -
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 ( 1شكل ) 

 يلينموذج جيرالش وا  

فل  ددد ا الهمدددن ج مدددل فتضدددل الهمدددي ج مدددل حعدددث شدددمنلع  المن دددف الاانعمددده ناباعدددب  نعدددبى ال يحدددث 
 الخحنات تع   شكل ناح  ن  عق.

 

اح ع  
 المحانى

اح ع  
اع  اف 
 ال ننكع 

ال ننك  امنع 
 الم  اله

 الاان  الم نه

 الاان  الم نه

اح ع  
ا ابااعجعيت 

 ال بس

اهظع  
مجمن يت 
 الامل

اح ع  نانزعا 
الزمل لكل 
 ر ابااعجع 

اخصعب 
المكيل 
 ناهظعم 

 امنع  اع اف

 ف 

 احنعل هايالم الاغ ع  الباجا 

اخاعيب 
مصي ب الاان  
نالن يالل 
 الاانعمع 
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 خطوات بناء البرامج التعليمية:

فل اابك  منعيت الاان  نالااندع  نالاخحدعح لن دبامم الاانعمعد   ته  صب اكهنلنجعي الاانع  ل  عا  مم نوً 
اجيل نالاشناالع  نالمحينلد  نالخحد    دل و د  مدل ر د ا  م د ق تده ضدنف تن د   ناضدح   ناه ع  ي ليب 

اه ةدددق  ههدددي ف ددد اف ال بهددديمم نانجعهياددد   نا ددداعبااعجعيت الااندددع  المهي ددد   لنمجامدددا الم ددداه ف  كدددل 
خصيالص  اله  ع  ن  باا   نماحن يت همن  ته  عال  ةميتع  ماعه   نظبنف نمصي ب اان   ات ح عا  

 ن.34  2005  لح ل خيص

رل فو  بهيمم اانعمه عاكنل مل مجمن   مل الاهيصب الاه عنجد   عههدي  ي ديت نا دي يت ما ي لد   
 حعث عبا ح كل جزف  مي ع  م  ن مي عنع  نعا ةب     نعمكدل فل عدؤ و رلدا رجدباف ااد عيت تده هاعجد  

 ل بهيمم مل خحنا عخبى.الاغ ع  الباجا  فن المبا ا  الاه عحصل  نعهي فةهيف ال عب ته ا

نعا   هيف ال بامم الاانعمع  نتق خحنات ما بج   ا ا ع  مل هظبعيت المههيج  ن هيك  هيصب ف ي ع  
 ن121-2003121: عو  بهيمم و عكامل   نههي ن ه  لالهيشف 

المدددد خيت  ناشددددمل اع دددد اف الاانعمعدددد  الادددده نضددددا ال بهدددديمم مددددل فجددددل احمعمهددددي  ناعتددددبا    .1
ل مدددددل ال بهددددديمم  نالمدددددنا  ناعهشدددددح  الاانعمعددددد   نالمحادددددنى نالخ دددددبات نالمهددددديبات الم ددددداه تن 

 المحنن    نالن يالل نال عال  الاانعمع .

الامنعديت  نعمصدد   هددي الحددبق ناع دديلعب الادده ااهدينل مدد خيت الهظددي   يلمايلجدد    حعددث ادد اه  .2
عل المكنهدديت المخان دد   يلهادديالم المددبا  احمعمهددي  فو امةددل الا ددي يت نالاي دديت الادده احدد ث  دد

 لن بهيمم.

المخبجدديت  نامةددل الهادديالم الههيالعدد  الادده عحممهددي الهظددي   ن دد   الهادديالم  دده  لعددل هجدديا الهظددي   .3
نمم اب رهجيزاا . نعحايج الهظي  رلا نح ات  عيس نماديععب عحد    هدي مد ى احمعدق اع د اف. 

ن دننك نف اف المداان  نمخبجديت  نته ال بامم الاانعمع  فن الاغعبات المان ا ح نةهي ته مابت 
 ال بهيمم.

الاغ ع  الباجا   عهةل   ا الجدزف الماننمديت الاده اد اه هاعجد  نصدف المخبجديت ناحنعنعهدي تده  .4
ضددنف مادديععب خيصدد    دد   المادديععب كةعددبًا مددي احدد   ي اع دد اف الخيصدد   يل بهدديمم  نااحدده 



23 
 

هجيز دي   كمدي ا دعل مباكدز المدنا نمدناحل الاغ ع  الباجا  مؤشبات  دل مد ى احمعدق اع د اف نا 
الضاف ته فو جزف مل اعجزاف البالع ع  ته ال بهيمم لالم خيت الامنعيت المخبجيتن نته 

 ضنف الماننميت نالهايالم الاه عحصل  نعهي  عا  رجباف الاا عل نالاحنعب. 

ل  لاحنعدةديث مباحدل ل هديف ال دبامم الاانعمعد  لمبحند  ا  Erickson & Geulachحد   جعدنوي ن د  
  ن88  1002ل الننلن    مبحن  الامنع ن ن ه م صن  كيلايله مبحن  الابكعب

   ناحنعل ناهظع  المحانى.ل ناضمل اح ع  اع  اف الاانعمع مبحن  الاحنع المرحلة األولى : -2
ــــة : -1 ــــة الثاني مبحندددد  الابكعددددب نااضددددمل اعهشددددح  الاانعمعدددد  ناع نات نالن دددديالل الاانعمعدددد   المرحل

 ناح ع  ي.

  مددل خدديل ةيةدد  ف ددالن   مبحندد  الامددنع  نااضددح خحددنات  هدديف ال ددبامم الاانعمعدد  لمرحلــة الثالثــة :ا-3   
 ن ددد   اع دددالن   ددده    ناصدددمع  ال بهددديمم  شدددكل  دددي   اشدددكل اإلجي ددد   ههدددي اإلحددديب اع ي ددده لناخحدددعح

 ن29  2990لكعمب 

 مي ال و عه غه فل عاانم  ال ب ؟ -
ل اعكةددب ميالمدد  لاحمعددق م دانعيت الدداان  المبمن دد    فن كعددف مدي المصددي ب ناع دديلعب نالن ديال -

 عصل الماانمنل رلا ميعياه  المبمن  ؟

 كعف ع بك المان  فه     حمق ف  اف الاان  المبمن  ؟  -

جي دد    نمددل خدديل اع ددالن  ال ددي م  هددبى فل اإلجي دد   ددل ال ددؤال اعنل احدد   اع دد اف لن بهدديمم   نا 
الادده ا ددي    نددا احمعددق   اخاعدديب ناهظددع  المحاددنى ناعهشددح  الاانعمعدد ال ددؤال الةدديهه امةددل  منعدد  

 اع  اف   فمي اإلجي    ل ال ؤال الةيلث تاخاب  امنع  امنع  ال بهيمم.
 : الايلهالاانعمع  نتق خحنات  هيف ال بهيمم  حعث ح   ته  لك ن198  2981ل  ال با ا قعن 
 اخاعيب اع  اف الاانعمع . -
 بهيمم.اخاعيب محانى ال  -

 اخاعيب الهشيحيت الاانعمع . -

 اخاعيب الامهعيت الاب نع  المهي   . -

 اخاعيب رجبافات الامنع  -
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 في الشكل اآلتي :نعمكل ر باز خحنات  هيف ال بهيمم الاانعمه 
 محانى ال بهيمم        عيت الاانعمع             ف  اف           اح ع  الك ي

 الهشيحيت الاانعمع     الامهعيت الاب نع             ف يلعب الامنع      
 
 

 

   خحنات  هيف ال بهيمم الاانعمه ن1شكلل
  المشابك  ته اصمع  ال بامم الاانعمع  نمل خيل مي ام   عمكل فل هنخب نهح       الخحنات

  ن88  1002نالاه  نف عا هي ي ال يحث ته  هيف  بهيمج  ن ه  نا الاباعب لالننلن  
 

 تحديد األهداف التعليمية للبرنامج : -أ
حعددث عاا ددب اح عدد  اع دد اف الاانعمعدد  فنلددا الخحددنات الادده ااخدد  ل هدديف  ددبامم اانعمعدد    حعددث 
ااحنل اع  اف الايم  لالك يعيتن الاه ا  اح ع  ي رلا ف  اف ه اا رلا احمعمهي نعا  الانصل رلعهدي 

 مل خيل مميب   الخ بات الاانعمع .
 اختيار محتوى البرنامج : -ب

الخحددنا الةيهعدد  تدده  منعدد   هدديف ال بهدديمم اخاعدديب محاددنى ال بهدديمم ن دده مددل فصدداب الخحددنات 
و   نحاا عدا  اخاعديب المحادنى الد و عحمدق اع د اف المبجدنا لن بهديمم  الاه اااب  مصم  ال بهيمم

 مراعاة الشروط اآلتية :   مل 
  .فل ع اه  المحانى رلا ف  اف ماعه -
 فل عهن  اهظع  المحانى  صنبا احمق اع  اف المبجنا. -

  نفل عادددعح المدددبافات الخيبجعددد  مصددديحب لنمحادددنى مدددا م دددانى ال اب دددعلفل عاهي دددب الهشددديح ال -
 نالمهي شيت نالزعيبات   نفل عؤ و الهشيح فكةب مل   ف ته  ل ناح .

خ با لاحمعق ه س اله ف    فل ااهن  الخ بات الاه عشمل  نعهي ال بهيمم   نفل اانتب فكةب مل -
  حعث ااعح مجيًو ليخاعيب.

 فل اهظ  المي ا  صنبا مهحمع . -

 .فل عبا ه الااي ا نالاكيمل ته اخاعيب المي ا الانمع   -

 
 
 

 اختيار تتحولإلى

 اختيار اختيار

بعدية تكوينية قبلية
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 اختيار النشاطات التعليمية : -ج
   حعددث اك ددل احمعددق اع دد اف مم  دده اخاعدديب الهشدديحيت الاانعمعدد الخحددنا الةيلةدد  ل هدديف ال بهددي

نعمع  المح  ا له ا ال بهيمم   نلاه ع  ال بهيمم و    مل اح ع  فشكيل مخان   مل     الهشيحيت   الاا
 .  نهشيحيت اكنعهع  نهشيحيت  ا ع  حعث اكنل  هيك هشيحيت   نع

 أواًل : النشاطات القبلية 
الماند    ه الهشيحيت الاه عمص  مل خيلهي ر  ا  ناهعال  الماان  لاه عد  ال بهديمم  حعدث عنجد 

 ايمع   لنمعي   ا   خحنات كإ  ا  اعجهزا ناع نات نالخيميت اليزم  لناجبعب نالمبافات الخيبجع .
 ثانيًا : النشاطات التدريسية

نابكز  نا نحد ات ال بهديمم لاحمعدق    ه الهشيحيت الاه عمن   هي الماان  فةهيف اه ع  ال بهيمم
مددعل  نعهددي  نعاحنددب  لددك مددل الحيلددب الماندد  ف اف  ددننك نادد بعب الحدديب المان  اع دد اف المحنن دد 

 محي ق لن ننك ال و ااحن   اع  اف الاه ا  نضاهي لن بهيمم.
 ثالثًا : النشاطات البعدية 

ن لددك لناحمددق مددل اع دد اف الادده ادد     ده الهشدديحيت الادده عمددن   هددي المدداان   ادد  اه عدد  ال بهدديمم
مل  ندددا المدددبافات الخيبجعددد  نال حدددنث ناإلجي ددد   دددل نعشدددابح تددده  ددد   الهشددديحيت فل اشدددا  اح عددد  ي

 نا فل اكنل  د   الهشديحيت ماهن د  نمامديعزا اادعح ال بصد  ناوخاعديب مدل  عههدي   اع الن  المحبنح 
 .لان ع  اوحاعيجيت ال ب ع  الماهن   

 رابعًا : اختيار التقنيات التربوية المناسبة :
ناو دددا ي ا مدددل الن ددديالل   اخاعددديب الامهعددديت الاب نعددد الخحدددنا البا اددد  ل هددديف ال بهددديمم  ددده  منعددد  

نن دد  لنم ددي  ا  نددا احمعدددق لاه عدد  الهشدديحيت الاانعمعدد  المح  الاانعمعدد  نالاكهنلنجعددي تدده  دد ا المجدديل
 حعدددث اكدددنل     نلددد لك و  ددد  مدددل اخاعددديب مجمن ددد  ماهن ددد  مدددل المدددنا  نالن ددديالل الاانعمعددد اع ددد اف
  نال ددماع  ال صددبع  نالهمددي ج من    المبالعدد  نالم ددن دد  نالمب ددنم مددةي المددنا  المح  نمههددي  ماهن دد 
 نمعب ي.

الامهعديت نامن   دبامم اب عد  نا  د ا  المانمدعل  يوها دي  مدل الاحدنب الاكهنلدنجه ناو امدي   ندا 
  لددد ا عمكدددل ا ددداخ ا  فجهدددزا الادددب  المخان ددد  كددديلان زعنل الاانعمددده نال عددد عن الاب نعددد  كن دددعح لناددد بعب

ا ددد  نالمباجدددا نالمصدددي ب حي دددنب نال عددد عن نفجهدددزا الادددب  الاننعددد  كمدددي فههدددي ا ددداخ   المككي دددعت نال
  نالمخا بات الانمع  ن لك مل خيل  منع  مههجع  مهظم  اه ف رلا اان  فكةب تايلع  ناه   الماناتبا

 نامن  ته ضنف اع  اف الاه ا  اح ع  ي. 
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 خامسًا : اختيار إجراءات التقويم 
نمل خيل الامنع  عا  الا ك    لخحنا الههيالع  ته  هيف ال بهيممعيب رجبافات الامنع  اعاا ب اخا

 مي ر ا كيل ال بهيمم المحن ب حمق ف  ات  ف  و.
فا منا ته  ن2112نالننلنل ن2981نال بال ن2113فل كًي مل الهيشفل هخنب مل مي   ق

  خحنات  هيف ال بهيمم الاانعمه ن ه

 م  نال ننكع  لن بهيمم.اح ع  اع  اف الاي .2
 اح ع  محانى المي ا الاانعمع  الاه ابا ح  يع  اف. .2
 فخاعيب الهشيحيت الاانعمع  نالمصي ب نالن يالل الاانعمع  نحباالق الا بعس. .3
 امنع  اان  الحن  . .1

 ناا ا  ال يحث  ه   هيف ال بهيمم المحن ب الميال   نا  ن ن مي  يبت  نع  ال با   الحيلع 
 ته النح ا ال ي ا لضغح المناالان.كيفات الماا  ا لاهمع  مهيبات الا كعب الانمه ال  هظبع 

 استخدام إنترنت في التعليم المدرسي : 

لل عمضه ن ت حنعل حاا عص ح الاانع  الامنع و ال و عاام   نا المناجه  الم يشبا  عل 
اإلتي ا مل امهعيت الحي نب  المان  نحن ا  فةبا  ا   عل  نو  عمي  ا  فل انج  الايل  كن  رلا

ان  اإللكابنهه ته مجيوت الحعيا كيت . افخ  اواجي  هحن ال 2991ناإلهابهت. تمل الاي  
تظهبت مي ع ما  ةنبا الماننميت اإللكابنهع  المامةن  ته الاجيبا اإللكابنهع   نالحكنم  

يل الاانع   حعث الاانع  اإللكابنهع   نال هنك اإللكابنهع   ناع ناق اإللكابنهع   نته مج
اإللكابنهه مل خيل الاان   ل  ا  نالا بعس  ل  ا  مل خيل هظي  المحيضبات  ل  ا  
 شكل مباله  نا الش ك . ن  فت     المشيبعا ن    الاجيبب ته النوعيت الماح ا اعمبعكع  

 لالمم ل  نميلعزعينلحماهي  ا   لك الكةعب مل ال نل ن نا بف هي تبه ي ن بعحيهعي نف ابالعي 
  ن.21  2113

نانتب ش ك  اإلهابهت كمعيت ضخم  مل الماننميت لنمان  نالماان  نو احايج رلا  هيف ك عب  
ناامعز  يلاناصل الم امبا  نا م اب ال ي   نالعن   نو مجيل لنهن  فن الشبب فن المب   

ه   كمي و احايج الم ب   نااصف   هنل  مبا    ف اف المانمعل نهايالجه  نحضنب   ناهصبات
اإللكابنهع  لم يحيت ك عبا نو ااحنب الاناج  الشخصه الم امب لم عب الم ب   و امي  
المبا يت الاه عمكل رهجيز ي  ل  ا  نته فو ن ت نته فو مكيل  حاا لن كيل الم عب خيبج 

ن هنل  ماي ا  م يب ال نل . نعهام  ل  لك  هنل  ماي ا  م يب الامل العنمه لنمان  نالماان  
المايميت نالمبا يت نو احايج لنايمل الشخصه لانصعل المبا يت  ل ااام  ته  لك  نا 
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ال بع  اإللكابنهه نلعس  نا اعنباق نالم اه ات الاه اااب  لنضعي  فن الانف. كمي فل مل 
    باا  نمعنل  ف   ممعزااهي  هنل  انصعل الماننم  المي با نالم امبا لنماان  ن هنل  مابت

 ن.31  2989 لمه نبا   ل حبعق ال بامم الخيص 

نعؤك  الخ باف فل  صب اإلهابهت عغعب عنمي  ا  عن  مل اع ننب ال و عانما    الحن   الان . 
فل اعح يل  اعلميهع ال يحث الاب نو ته جيما  لاعبوهجل هنبم عبج ن  Sasherنفنضح  يشب 

  2989 لمه نبا  ل حبعق اإلهابهت نعانمنل فه  ه    ه  ه  عز ا نل ا اميمي  يلاجبعب  
  ن.31

نعؤك  ال يحةنل فل النجنف رلا ا اخ ا  اإلهابهت ته الاانع  و عه غه الهظب رلع   نا فه  
تيلمان  و   عل ل  ته الم با   بس فن  نا فه  محينل  لي اغهيف  ه  ماهاميب مل   با ال

  ع  المهي م ل   ال جنات ته اإللمي    و تب  مل تبن  الان   نا امعع  م انى الحن   ناح
 ن.33  2989 لمه نبا 

 : web based coursesاستخدام اإلنترنت في المناهج المدرسية 

نعا   لك مل خيل ا لعف مهي م خيص  مزن ا  امهعيت الن يالح الماا  ا ننضاهي  نا 
ن  ته  هيصب ي نعا  تعهي مبا يا الا ن ل ناكنل     المهي م ماكيم  الش ك  ته منا ا خيص 

المهحمه نو  عمي ته ا لع هي ناه عمهي تهعي  مي عبا ه الجناهب الماكيمن  لشخصع  الماان  
 ناف مل حعث مبا ياهي لنامبالزمهه لنحن   نمباحنه  الم ب ع  فن ا ن نهي ن هيالهي  المانمه لهي 

الانمه الايلمه ته جمعا المنضن يت الاه  مبا ياهي لناحنب فن المهحمه مل حعث المحانى 
 لالاجننهه   يإلضيت  و اميمهي  يعهشح  اليمههجع  مل خيبج الكاب الم ب ع  عا   بضهي 

  ن.88  2112

ناكنل تيال ا     المنا ا لنمهي م  يم  نشيمن  لكل مل ل   ي    يلامنع  الاانعمع  نخيص  
الحن   مل ح عا   ب  المههيج  مي ع مح له  الاان  حعث ع ا ع   لكل مل الحن   نالمانمعل 

ال ااه ناو ا ي ا مل اعمةن  الانضعحع  الم  م   امهعيت الصنت نالصنبا   ا  ل الب ن  
نع ا ع  المانمنل مل الهمي ج المةيلع  لنخحح العنمع  نال صنع   ناعشكيل نالهصنب نمعب ي 

ف   الاحنبات الايلمع  ته مجيل المههيج  نال هنع   يإلضيت  رلا رمكيهع  اواصيل ما
 ن.89  2112 لالاجننهه المابن  
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 نظرية الذكاءات المتعددة:ثانياً: 

 Multipleن  حدبا هظبعد  الد كيفات المااد  ا IQاح ى جديب هب الحبعمد  الامنع عد  لمعديس الد كيف ل
Intelligence's Theory: MI)الد كيفات المااد  ا" "فحدب الامدل تده كاي د  2983عنل مدبا  دي   ن  

 نظندت  ديال ا تده الاصدب الحديله ن خندت تده ن Frames of Mind: Multiple Intelligenceل
 و امي   شخصع  الماان .ا يلعب احنعب الاانع  نا

الهظبعدد  ف ددنن ًي مابنتددًي و اكشدديف ف دديلعب الدداان  نالاانددع  المهي دد   لكددل تددب     دد   مدد  فصدد حتل
 الا ع ُ  ا هت     الهظبع َ  كمي  ع  المانمعل نالحن    نا ح   ناف م  ناح عل ف يلعب امن ناحنعب المهي

مل الم ابس ته النوعيت الماح ا  نكه ا  نا دابالعي  حعدث اد  اهظدع   عالياهدي الم ب دع  نف ديلعب ا بع دهي 
كاب نالمميوت نته الن ت ه    ظهبت ال  نا بعب مانمعهي حنل     الهظبع  نمهي جهي نحبق امنعمهي

 نالب يالل الجيماع  الاه اامحنب حنل الهظبع   نكةب ال يحةنل المؤع نل لناحنعب المههه الم اه  رلعهي.

هدي نكع عد  جان    ناح عد  الخحدنح الابعضد  لاحنعب دي  ن اا  مهي ش  الخصيالب اع ي ع  لنهظبع 
 .لي اخ ا  ته المع ال الاب نو ميالم ً 

    نا الهحن اآلاهالماا  ا ت  كيفاال  نعمكل  ب  هظبع

 مفهوم الذكاء: -
خحيع دد  نال دد نب  اللمهمددنل  ددل  "فحددب الامددل"  ن تدده كاي ددGardner, 1983معددز جدديب هب للمدد  
  ع ضددل نالةدديهه   كيف نحدد ا ناحدد ااعنل  عهظددب رلددا الدد   ددعل م هددنمعل امنعدد ععل لندد كيفن 99  2111

عنل نجهددديت هظدددب فنلالدددك الددد عل عؤمهدددنل  ددد ل الددد كيف الم هدددن  اعاكدددس ن   ام ددعم  رلدددا مكنهددديت مااددد  ا
ن نا الهمع  مل  لك تإل   ه    نكمع  ماعه  مه نل ع  شخب ناح ا  حعث عنل  كل  نكعهنه  لنح ا

نجهدد  الهظددب اعخددبى اجددي  الدد كيف ع خدد   هددي فنلالددك الدد عل عددبنل الامددل   دديبا  ددل مصدد نت  فك ددب مددل 
لن كيف  نا ابا ته ال هنات  زمل المزع  مل الاابع يت المن ا ال ن   انل ت ما  الم بات الامنع  ال شبع 

لندد كيف   مددل   ن رحدديبَ Sternberg & Detterman, 1986مددل  دداعبه عبج ن عاعبمدديل ل اعخعدبا كددل  
ب الد و عشدامل  ندا ةيةد  محدينب عاضمل مدي عزعد   ندا فكةدب مدل  شدبعل هظدبا مخان د  تده  د ا اإلحدي

نتدده م هددن    ف ضددمل الا ي ددل  ددعل ال ددب  نال عالدد يف ضددمل ال عالدد   نالد كي  الدد كيف ضددمل ال ددب   نالدد ك ده
. ن شدكل و ن ن الد كيف الامندهفخ ا  ال كيف ته الحعيا العنمع    خب لن كيف  عا  الابكعز  نا كع ع  ا ا

ن ندددا الدددبم  مدددل فل   مميةدددل جددديفت هظبعددد  الددد كيفات المااددد  ا لان دددعا  ددد   الهظبعددد  الامنع عددد  لنددد كيف
و ع صددل  ددعل الدد كيف الانمدده نالدد كيف الامندده  رو فهدد  عددبى فل هظبعدد  ج عدد ا لندد كيف عجددب فل  جدديب هب

 اشامل  نا كي الاهصبعل.
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ن هظبا ج عد ا لند كيف مخان د   دل الهظدبا الامنع عد  المامةند  Gardner, 1983ا ابا جيب هب ل كمي
لنامدل ال شدبو  نعمدن  ال دب  ن ه هظدبا مه ةمد   دل اصدنب عخاندف  شدكل جد بو   نIQته ه    ال كيف ل

عاانددق اعمددب  اصددنب حعددث رلددا م هددن  اح عمدده ج عدد  نمغدديعب لنمميب دديت الاب نعدد  نالاانعمعدد  ال دديال ا  
ن ن اصنب عاابف  يخايتياهدي الامنعد  ن يع ديلعب   عشمل مخانف فشكيل الهشيح ال شبواا  و لن كيف 

 الماهي ض  ته  ننك الامل ال شبو.

صدددنب الج عددد  لنددد كيف  ندددا الاحدددنب الك عدددب ناو اكشددديتيت الانمعددد  الح عةددد  تددده ن ددد  ا ددداه   ددد ا الا
مجدديل  نددن  اع صدديب نالانددن  الامنعدد  الادده لدد  اكددل مابنتدد  تدده   اعدد  المددبل الميضدده فو تدده  صددب 

 Theory of Multipleل  ع  ا   هظبع  ال كيفات المااد  ن ن   فحنق  نا الاصنب الجBinetل  عهع 
Intelligence'sحعث عؤك  جيب هب ل  نGardner ن فل الم هن  الكنه لن كيف نال و امع   ه    ال كيف

ح عاده  يلكع عد  الاده اهمده  هدي الشدانب     حديل الن دت لنداخنب مهد  ناوهصدباف رلدا او امدي   شدكل
نعضبب  نا  لك فمةن  ك  يلعب  مل ال حيبا ته ن ح ال حيب  حعدث   الك يفات اليزم  لهمح  عشهي

 دد   ك عددب مددل الحددبق مددل خدديل ماددبتاه   يواجي دديت  ددل حبعددق الهجددن .    ددبنل رلددا حددبعمه  عهادد 
 تيل كيف  يله    رلعه   ن مهيبات  يلع  ته الميح .

  عالد  اهشدعحهي تده عدا  الاده الماننميت لمايلج  كيمه   عنه  ع    با"    ه  ال كيف جيب هب بف ن 
". مي ةميت  ته  عم  لهي لاها المهاجيت خنق فن المشكيت  لحل ةميتع 

 اهشدعحهي  تمد  عمكدل  ص ع  مكيهيتر نلكه  عا  و شئ ه ف  نا لن كيف جيب هب هظبا كيهت م نل
 خب ديآل  كديف   عاد ةب ن د  ا حد   ندا مههدي كدل اهمعد  عمكدل مه صدن   كديفات الد كيفات جديب هب ا ا دب
 .ن62  2111 نالخزه اب  ل  يه 

  : ه ف  نان 9  2998ل Nelson  ل هميً  ال كيف جيب هب ن بف كمي
 ماعه  لةميت  مهم  خ م  ام ع  فن مهام خنق  نا الم با . 
 الحعيا ته اناجه  الاه المشيكل حل  نا ال ب    با . 
 ج ع ا مابت  اكا يب مل عامكل حاا المشكيت حل  نا ال ب    با . 
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 تعريف الذكاءات المتعددة: -

 انصل لناهمع  نالاه المي ن  الامنع  المهيبات   ه الماا  ا فاتال كي  ن فل9  2113ل جي ب عبى
 الج دمه الد كيف المكيهه  ال كيف المهحمه البعيضه  ال كيف النغنو  ال كيف  ته نالمامةن  جيب هب رلعهي

   ال كيف الح عاه.هشخصهضمال ال كيف  هشخصه عالال كيف  المن عمه  ال كيف الحبكه 

 د كةب  اإله ديل عامادا ن د  مااد  ا  اكدنل اإله ديل ل ى الامنع  المهيبات فل ال يحث عبىممي   ق 
 عامادا لكهد  ون   نالبعيضده المن دعمه  يلد كيف عامادا يً ه ديهر هجد  تمد   الامنعد  المهيبات     مل هن  مل

 ه دس تده جمعاهدي فل اادنتب  يلضدبنبا نلع دت منز د  اكدنل الامنع  الم بات فل  ماها النغنو   يل كيف
 .بالشخ

 نظرية الذكاءات المتعددة: -
 كديل الد و جديب هب  دناب  الاديل  نضداهي ن د    1983 دي  مهد  المااد  ا ال كيفات هظبع  ظهبت

كمي ته ج نل  الامنع ع  الهظبا  ل لن كيف هظباهي ته اخانف ن ه  يب تيب    جيما  الاب ع   كنع  عامل
همي  ال كيف مل ناح  هن  عمانك و اإله يل فل ابى تهه  ن2ل  الاه انج  ال كيفات مل مجمن   ل ع  نا 

 . ما ينا   ه ب اعشخيب ل ى

الم د    ناإلهاديج المشدكيت حدل  ندا نابكدز الد كيف  تده مااد  ا ف ادي   دل الهظبعد   د   نااح ث
     اباكزنو  اإلهايج  فن المشكيت حل فشكيل مل شكل رلا عاحنل فل عمكل ال كيف فل ا ا يب  نا
 .ن17   2004 عاله ل  يه  نالخزه اب  احنب  ن فن نباةه فال كي كنل  نا

ا دجنهي الاده  الايمديت حد ن  نباف مدي رلدا ال شدبع  اإلمكيهديت ان دعا رلدا جديب هب  داا ن د 
  لدك الشدخب ر ادي  خديل مدل مدي شدخب  كديف اح عد  مصد ا ع  تده شدك   ن د ن (IQالد كيف اخا ديبات

 مدل   دل ع انهدي لد  ما ب د  مازنلد    تاديل عمدن  فل مهد  نالحندب  الح عاعد  الاانعمعد   عالاد   دل
 .ن2  2006لفبم ابنهم  

 فهنا  مل   ا ل ه  عيً  م امن   منع    بات   ا عمانك تب  كل فل هظبعا  ته جيب هب فنضح ن  
 23لةي دت    1999 الادي  تده يً اي ا  كيفً  نفضيف   1997الاي  ته يً ةيمه  كيفً  رلعهي فضيف نال كيف

 .ن2001:
   ال كيفات    شمل نا

 .النغنو ال كيف
 .البعيضه المهحمه ال كيف
 .ال صبو المكيهه ال كيف
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 .المن عمه ال كيف
 .الحبكه الج مه ال كيف
  .ال عهشخصه ال كيف

 .ال كيف الضمهشخصه
 : مل كيً  1999 نالاي  1997 الاي  ته لهي فضيف م لن 

 .الح عاه ال كيف
 .ن2-3  2006لفبم ابنهم   النجن و ال كيف
المدنا   هدناحه ن ده  ندا اجاند  المااد  ا   كيفااد  المداان  مابتد  فل  ندا جديب هب فكد  ن د 
 .ن213  2111 لالخيل و  ا  ع  رلا عحايج نمي ل ع  نالضاف

 الن ت  ه س ته الح عة  الم عم  الهظبعيت مل الماا  ا ال كيفات هظبع  فل ال يحث  اهامع   ق نممي
 كل عمانكهي الاه نالم بات المهيبات الامنع  ن نا اإله يل   نا ابكز هظبع  ن ه  يل اع   لعس تامب ي
 ماهي. نالاايمل الم بات     اهمع  نكع ع  تب  

 ن  عل الهظبا الامنع ع  لن كيف نهظبع  ال كيفات الماا  ا كيآلاه 31 :2113نلم   يبل ح علل
 (3رقم )جدول 

 المتعددة الذكاءات ةونظري للذكاء التقليدية النظرة بين مقارنة
 المتعددة الذكاءات نظرية للذكاء التقليدية النظر وجهة م
2.  

 
 كددددددل  عدددددديس الدددددد كيف مددددددل خدددددديل اخا دددددديباتعم

 اع الن  ناإلجي يت المصعبا.
امعع  ال كيفات الماا  ا لألتبا  مدل خديل فهمديح نهمدي ج الداان  

 نفهميح نهمي ج حل المشكيت.

اإله يل ل ع  كل فهنا  الد كيفات نلكدل كدل ره ديل ل عد   بنتعدل  ةي ا .عنل  اإله يل نل ع  كمع   كيف   .2
 فن مجمن   تبع ا اا ب  ه .

عمكدددددل اح ددددددعل ناهمعددددد  كددددددل فهددددددنا  الددددد كيفات ن هدددددديك  ادددددد   م انى ال كيف و عاغعب   ب  هنات الحعيا.  .3
اعشددخيب عكنهددنا مامعددزعل تدده هددن  ناحدد  مددل فهددنا  الدد كيفات 

  ل اآلخبعل مل ف باه .

 هيك فهميح فن همي ج   ع ا لن كيف نالاده ااكدس حدبق مخان د   اكنل ال كيف مل   بات لغنع  نمهحمع .ع  .1
 لنا ي ل ما الايل .

عمددددن  المانمددددنل  شددددبا نادددد بعس ناانددددع  ه ددددس   .1
 المي ا لجمعا الايمع  نلكل ناح  مهه .

عها  المانمنل   ب ع  الماان  نجناهب المنا نالضاف ل ع    دب   
  نا اهمعاهي.نالابكعز 

عمددددددن  المانمددددددنل  ادددددد بعس منضددددددن  فن مددددددي ا   .1
  با ع .

عمن  المانمنل  اصمع  فهشح  فن فهميح فن  هيفات لنداان  اد نب 
حدددددنل  ضدددددع  مدددددي فن  دددددؤال مدددددي نب دددددح المنضدددددن يت   اضدددددهي 

اإل دددابااعجعيت الاددده ا دددمح  الددد ا . نعمدددن  المانمدددنل  احدددنعب
 نلمجاماه . لنايمع   اب  اجيبب فن فهميح  ات  عم  له  
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 : الا صعل مل  شهف   ال كيفات ال يحث     اهينللم  ن 

 : جاردنر تناولها التي المتعددة الذكاءات وصف -

 اللفظي اللغوي الذكاء: 
 ل هد  عجدنل  خديحبك كمدي  اعخدبى النغديت فن اع  النغد  كيهدت  دناف النغد  ا داخ ا   نا الم با  ن"

 الكاديب  مدل الكةعدب نلكدل  هديك النغدنو  الد كيف مدل ك عدب  مد ب الشداباف ابنعخد اآلخدبعل  اعشدخيب
 .ن21  2112 عل هلح  "المحيمعل الماح ةعل  الخح يف 

 ل ن  نال نهنلنجعي النغ  اباكعب فن الجمل  اباكعب الاي ب  نا المم با  نا ال كيف   ا نعهحنو
 النا اعد  او داخ اميت فن الامنعد  ناع ادي   نغد ال ماديهه فن اعل ديظ  ووت ن ند   الكيمع ن اعصنات

 .ن2  2111  بم ابنهم  (المام م  لنغ 

 مام مد   تده اكدنلَ  عل ال دماع  مهديبااه  امعدل الد كيف مل الهن   ه ا عاماانل ال عل ناعشخيب
 ب دعن ت( فن عكا دنا عمدبؤنا فن عصدغنا فن عاكنمدنا فل لهد  عاديا  هد مي ااند  فتضدل نعحممدنل  احنب دي

 ن.8  2111نفخبنل  

 الشد هه  /ال دماه الد كيف فشدكيل مدل شدكل   هد  النغدنو الد كيف ا دمع   اد  " جديب هب" ا دا  نلمد 
 :ل لك    يل نعنج 
 .اإلشيبع  راميل اعهظم  فن ا اه يحن  الح عاع  النغ  اكا يب عمكهه  الص  اعتبا  لر .2

 الد كيف المن دعمه  ن دن لشد هه اس ال دماه  يلجهديز عدبا ح الد كيف فشدكيل مدل  خدب شدكل عنجد  .2
   يهد ت لالصدن  ح مديت مدل مجمن د  تده ناع معد  الماهده امععدز  ندا اعتدبا   د با ن دن

 .ن8  2111 نالخزه اب 

 الامنعد و  ن  نهد  الااندع  تده الهجديا ماي لد  مدل 80% مدل فكةدب الاديله النغدنو الد كيف نعشدكل
 مدل الدبم  ك عدب  ندا  شدكل ال شدل ماد ل عبا دا كمدي  لنحديب نمح حديً  مؤلمديً  الم ب ده الااندع  عص ح
 .: 4)2111 نفنل ل  كنتيلعك (اعخبى ال كيفات ته ك يعاه 

  فل فصحيب ال كيف النغنو عاص نل  مي عنه ن271  2111 لال نحهنع كب 
 ناضح . ن نغ  نكاي عيً  كيمعيً  اآلخبعل ما نالاناصل الاا ععب  نا الم با ل عه  .2
 .ج ع ا م ب ات اان  نع ضننل ميت يلكن ع كبنل مي ميل يً  .2
 . يلكنميت نالناب المصب نا لعف الشاب نهظ  المحيلا  عميب نل .3
 .فبَ الحُ  نبناع  نالخحب  نالمهيظبات  المهي شيت ته عشابكنل مي ميل يً  .1
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 ن يلا صعل.      فه  ه   ل عا بنل .1
 .اعايب المباالهاو   نا جع ا   با نل عه  كاي ع  تهع  ف يلعب مل مهه  عحنب مي عه  نل .1

  شدكل ناعل ديظ نالنغد  الكنمد  ا داخ ا   ندا ال دب   د با"    عمص  النغنو ال كيف فل ال يحث نعبى
  .لألل يظ نالهحق الصحعح لآلخبعل رعصيل  عبع  مي رعصيل ع احعا  حعث جع  

 الرياضي المنطقي الذكاء:  
 نالج دب  نالمهحدق الح ديب تده عحد ث كمدي نامد عب ي المجد  ا  الاي ديت ا اخ ا   نا الم با  ن"
 اخ مد   منعديت نعدبا ح  د   مهديبا  اعب دي   ا نا داخ نالمجدب ات ال دن ع  الاي ديت ناهظدع  نالبمدز 

  هد  ناضدح  شدكل منجدن  ن ن ال بن   نتب   نالاامع   ناو اهايج  تاليت ته ضحاالن  كيلاصهعف
 "نالانميف نال عزعيالععل نالمهه  عل ميلععل نالمحي  علال نالمحننعل الكم عناب نم بمجه البعيضعيت  نميف

 .ن211  2111 لالخيل و 

  د  المشدكن  حدل عل النغدنو الد كيف  دل م دامل البعيضده المهحمده لد كيفا فل جديب هب بفو نتده
 اخا يبات ماظ  ته ف ي ه منضن  ل  ال كيف مل الهن  ن  ا ل ظعًي  صعيما  ال يحث   ل رلع  عانصل

 .ن11  2111 ن خبنل  لعنهس ا ه ال كيف الب 

 كديل كد ا لر ا مةدل نالمضديعي نالاي ديت المهحمعد  اعهميح فن لنهمي ج الح ي ع  ال كيف   ا نعض 
 الاده الامنعديت  هدي  نفهدنا  ادبا ح الاده اعخدبى نالاجبعد ات نالنظديالف نالهاعجد ن نال  ب ك ا  تإل ...

  نالاامع  ناو اهايج   نالاصهعف  تاليت ته النضا  اض  البعيضه المهحمه ال كيف خ م  ته ا اخ  
 .ن21  2113 لجي ب  ال بن  ناخا يب  نالح يب

 فل فصحيب ال كيف المهحمه البعيضه عاص نل  مي عنه  ن272  2111ل ال نحهنع كب 
 .عناجهنههي الاه المشكيت حل ته   ي نع  نالنغ  المهحق ع اامننل .2
 عكاش هي الاه و ناعهميح الاي يت اكاشيف  نا الم با  نله نم ي عمه  ا بعجه  شكل ع كبنل .2

 .اآلخبنل
 .حنهي  ه ف الصا   الم يالل نمناجه  اعلغيز نحل الاجبعب مهم  عميب نل .3
 .تعهي نع كبنل الح عاع  اعشعيف  ل عا يفلنل .1
 .البعيضع  نالامنعيت تنالماي و اعب ي   ما  يلاايمل ع اماانل .1
 .ناو اه يحه ته الا كعب او امبااله  اع نن عل نعا انل نالمهحمع   يلامنع  ا كعب   عاصف .1

 اعب دي  نالاي ديت مدا الاايمدل  ندا ال دب   د با عاهده البعيضده المهحمده الد كيف فل ال يحث نعبى
 نالامنعديت الم ديالل الصدا   مدا نالاايمدل نالهاعجد   لن د ب الجعد  ال هد   ندا ن  باد  نالمشدكيت 
 .  المام ا البعيضع 
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 البصري المكاني الذكاء : 
 مبشد  فن كشديف  صدعي    مدةيً  (  عمد   صدنبا ال صدبو المكديهه الاديل  ر باك  ندا  دن الممد با"
 مخاب  تهيل   اخنه  ماميبو  مصم   مةيً  (اإل باكيت انك  نا احنوت رجباف فن ف اف ن نا  ) لعل

  المكيهعد  فن ال صدبع  لألتكديب المكديهه امةعدلال ن ندا  الاصدنعب الد كيف مدل الهدن   د ا  ندا نعهحدنو)
  عل الميالم  نالاي يت  نال ضيف نالشكل الننل نالخحنح اجي  الح ي ع  ال ات  نا انجع   نا نالم با
  المكيهعد  فن ال صدبع  لألتكديب المكديهه الامةعدل ن ندا  الاصدنعب  ندا المم با نعاضمل الاهيصب     

 .ن2  2111   لابم ابنهم"  صبو مكيهه  يلب ته ميالم  اال ات  صنب  انجع   نا نالم با

 فل الد كيف جديب هب وحدظ حعدث ال صدبع   المجديوت  ندا ممصدنباً  لدعس الد كيف مدل الهدن  ن د ا
  هد  او دا ول المكديهه فل ر  ال صدب  هامد  مدل المحدبنمعل اعح ديل لد ى فعضديً  عادنتب المكديهه

 .ن11  2111 ن خبنل  لعنهس الم صبعل  ه  النغنو او ا ول محل عحل المك نتعل

  شدكل خديب نعاجندا  ال دبا  تده لألشدعيف اله د ه المكديل اصدنب  ندا  يلمد با الهدن   د ا نعااندق
   يهد  نالخزهد اب  (نالميحدعل نالمامديبعل الد عكنب نمهه  ده الب ديمعل  مةدل ال هعد  المد بات  نو لد ى

 ن.73  2117

 نالاي ديت  نم ديح ل فن نالمجديل نالح عاد   نالشدكل خدح نال لندنل الح ي ع  عاضمل ال كيف ن  ا
  عيهعديً  نعصدنب عمةدل ال دب  نفل ال صدبو  الاصدنعب  ندا المد با نعضد   الاهيصدب  د    دعل انجد  الاده

 .ن22  2113 لجي ب  المكيهع  فن ال صبع  اعتكيب

  عنه  مي عاص نل ال صبو ال كيف فصحيب فلن 272  2111ل ال نحه نع كب
 .ناضح   صبع  صنباً  صفنع عبنو .2
 .الهب  بافا  مل فك ب   هنل   عيهع  نب نميً  نلنحيت خباالح عمبف .2
 .فابا   مل فكةب عمظ  فحي  عحن  .3
 .ال ل   هشح  ع اماا .1
 . ه   ل مام م  فشكيوً  عب   .1
 .ال صبع  الابن  مل نمعب ي نالشباالح الماحبك  اعتي  مشي  ا عحب .1
 .المشي ه  ال صبع  اعهشح  مل نمعب ي لماي يتنا هناعحيج اعلغيز  حل ع اماا .7
 .  ه  ته ممل فتضل ةيةع  ف اي   ات مشن    هيعيت ع هه .8

 مدل خديل شداف مدي  ندا الحكد   ندا ال دب   د با  دن ال صدبو المكديهه الد كيف فل ال يحدث نعدبى
 . معب  فن يمايَ ص فن اا عبَا كيمعيَ  فن بمزاَ  فن صنبا كيهت  ناف ال صب  حي    ل عانض  مي فن  صب 
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 اإليقاعي الموسيقي الذكاء : 
نالجدبس  الصدنت نح مديت اإلعمي ديت نامد عب ناعمديهه اعهغدي  رهاديج  ندا المد با تده نعامةدل"

لةي دت   نخ دباف ال دماعيت الصدنت نمهه  ده نالمغهعدعل المن دعمععل لد ى الد كيف  د ا نعاضح المن عمه
 .ن23  2112

 المن دعمع  ن دمي  المنالدب المن دعما تده الا كعدب  ندا المد با" هد ن   21  2113ل نعابتد  ح دعل
 .  با   ماهي الاايمل نب مي رلعهي  نالاابف

  ديلمه (ف د ل  رلدا ف ندا مدل المن دعما ع هد  فل الد كيف مدل الهدن   هد ا عامادا الد و لنشدخب نعمكدل
 .ن3  2111 هم ل بم ابن  يكنعهم فن) تهه احنعنه ل ف نا رلا ف  ل مل ع همهي فل نف)   عهه

 فن  المن دعمع  لنم دياعح نتمديً  الغهيف  نا المي بعل الهيس كل  نا المن عمه ال كيف مظي ب نا  ن
 تده ن د  اا عدبات من دعمع   خندق فن المن عمع   اعشكيل احنعل فن الغهيف   ب    بج   نا المحيتظ 

 العنمع  الحعيا صخب ته نجن االن ظع  الم معب ناإلعمي يت الصنت فهنا  جمعا اجي  ح ي نل الاي ا
 .ن9  2111  ن خبنل ت عن بل

 فل فصحيب ال كيف المن عمه عاص نل  مي عنه  ن31-31  2111نع كب ح علل 
 .مضيعم  فن هشيزاً  المن عمع  اعصنات اكنل ماا عخ بك .2
 .جع  مهياله صنت ل ع ن  اعميهه فلحيل عا كب .2
 .مجمن   ته عغهه فن من عمع   ل   نا عناب .3
 .له    شانبع  و  حبعم  ع ه ل  ن الحبك  فن الاح ث ته رعمي ع  بعم ح ل  .1
 .عامل ن ن المكاب فن المهض ا  نا  إعمي  بنعهم ع ق .1
 ن. حح  نا المحب ب ا  كن ا ( ال عالع  لنضنضيف ح يس .1
 .من عمع  لمحا  ع اما حعل  ي اح يل ع اجعب .7
 .  ال با   حجبا خيبج اانمهي فمهعيت عغهه .8

هاديج ناحنعدل تهد   ندا ال دب    با  ن المن عمه ال كيف فل حثال ي نع اهام  المن دعمع  الهغمديت نا 
 الحركي الجسمي الذكاء : 

 الحيل  ن كميل نالمشي ب اعتكيب  ل لناا عب ككل لج م  ال ب  ا اخ ا  ته نالك يفا الخ با" ن 
 احنعنهي فن اعشعيف إلهايج  ب  لع ع ال ا اخ ا  تهن  البا بن فن نالبعيضه نالمهبج نالممن  الممةل  ه 
 هن ع  تعزعمع  مهيبات ال كيف   ا عض ن  ن  فن الجباا نالمعكيهعكه يل المةد  الحبته   ه  الحيل  ن كميل
 (ننضدا  الج د   حبكد  اإلح ديس نكد لك نال دب   نالمبنه  نالمنا نالانازل نالمهيبا كيلاآزب امح   فن

 .ن22  2113 لجي ب  "النم ع  ناو احي   ال ااهن فو او ام يل
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 مهد  لالعد   فجدزاف فن الج د  كيمدل ا داغيل  ندا المد با"    هد  (2003: 16) ح دعل نعابتد 
 مدل مادعل ا دااميل هدن  فن مدي  شدهف صدها فن مدي  لمشدكن  حدل رلدا لننصدنل الد با علن اعصدي ا 
 . المهاجيت

  د   المد با نا د ن عبا حديل  و امندهنال الج د و الهشديح  د ل الشديالا او امدي  عاحد ى الد كيف ن د ا
 فل رو الد كيف  د ا مدل ف معد  الدبم  ن ندا نالحدبتععل  نالجدباحعل المدنى فلاديب نو  ده البا صدعل لد ى

 .ن11  2111 عنهس ( المن عمه ال كيف مةل ف منا     ال كيف اخا يبات

ن  John Ratyل مد كدل ممهدا هحدن  ندا فنب  دي نالاده مدؤخباً  فجبعدت الاه اع حيث تكش لم  ن  
Elkhonon Goldberg مه صديً  و عكنل      ا نفل  نالحعيا الاان  ته مهميً   نباً  اناب الحبك  فل 

 .ن1  2111  نفنل ل  كنتيلعكل اع ناب  مع   ل

 مي عنه   عامعز ال كيف   ا ل ع  ال و الشخبفل  ن31  2005ل ح عل عبىن 
 .فكةب فن بعيضع  لا   ته عا نق .2
 .حنعن  لم ا مكيل ته ع امب ون  عهمبن  ننىعا فن عاحبك .2
 .اآلخبعل رعميفات   با   حبكعيً  عمن  .3
 .ابكع هي نعاع  اعشعيف كع ك فن عجزئ فل عحب .1
 .نعاهينل  شهف  نا ع ع  عضا .1
 .المشي ه  اعهشح  فن نالمصيب   نالم ز  يلجبو ع اماا .1
 .)... كيالمعكيهع الحعيك   الخش ع   اع ميل مةل (حبت  ته مهيبا عظهب .7
 .ه     ل الاا عب ته  بامع  حبعم  ل ع  .8
 .الامل فن الا كعب فةهيف مخان   تعزعمع  رح ي يت  نا عحكه .9

 .اعخبى النم ع   يلخ بات فن  يلحعل  يلامل ع اماا .21
 االجتماعي( البينشخصي الذكاء(: 
 لهد ا نعمكدل  خدبعلاآل اعشدخيب نمشدي ب ن ناتدا نهناعدي فمزجد  نامععدز ر باك  ندا الممد با  دن"
  د ا  دعل الامععدز نالمد با  ندا ناإلعمديفات نالصدنت النجد  اا عدبات اجدي  ح ي دع  عاضدمل فل الد كيف
  حبعمد  اإلشديبات  د   اجدي  الاجدينب   ي نعد   ندا نالممد با ال عهشخصدع  اإلشديبات مدل مخان د  فهدنا 
 ن.3  2111 بم ابنهم  ) (اعلم  مل لعا انا م يب الهيس مل مجمن    نا الا ةعب  مةيً  (نا اع 

 النج  لاا عبات نالح ي ع  نفمباضه  اآلخبعل نفمزجاه  مشي ب نامععز ر باك  نا الم بافن  ن "
 ناحابامهدي  تعهدي نالداحك  الد ات  تهد  نعاضدمل   لدك  ندا نالاصدبف  هديف نالماامد ات نالمدع  نالصدنت
 نالا ةعب حعيلهي نالاصبف لنانمعحيت او اجي    نا نالم با ناإلعميفات ااخي  المبابات ته  لك نانظعف
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 ال عي دععل نالمبشد عل نالمدي ا اوجامدي ععل نالاديمنعل المانمدعل ل ى ال كيف   ا نعاضح   نا اآلخبعل
 . ن21  2112 لةي ت  نال ي   اله  ععل

 يتنا  يمد  الاي د الا ينضدع   نالحندنل المجمن ديت  اهظدع   رلدا الد كيفات مدل الهدن   د ا نعا دب 
 المكنهديت  د   ناجامدي   هيتد ا   صدعبا اآلخدبعل مشدي ب اوجامدي ه  ناكاشديف نالاحنعدل الشخصدع  

 .ن211  2113 لشحيا   نال كيف اوجامي ه اوجامي ه  نالهجيا  نالجي  ع  الاي يت  اه عب حمقع

 مي عنه   عامعز ال كيف   ا ل ع  ال عل الشخبفل  ن31  2005ل ح عل عبىن 
 . اعاباب ما اوجامي ه  ي ل يلا ع اماا .2
 . ح عاه هحن  نا  يال اً  ع  نا .2
 . مشكيت ل عه  ال عل لألص  يف الهصعح  عم   .3
 . نالمهحم  الشيب  ته  كعيً  ع  نا .1
 .فخبى اهظعميت فن نلجيل فه ع  رلا عهامه .1
 . اآلخبعل لألح يل الهظيمه معب  يلا بعس ماااع  .1
 .اآلخبعل اعح يل ما اعلايب لاب عحب .7
 . فكةب فن حمعميل ص عميل ل  .8
 .  ه  ناو امي  اآلخبعل ما  يلاايحف جع  رح يس ل ع  .9

 . لصح ا  اآلخبنل ع اا .21
  دل  دناف نهناعدي   فمدزجاه  نتهد  اعخدبعل مدا الاايمدل  ندا الشدخب  د با   هد  ال يحث ابت عن 
 . المشي ب نمشيبكاه    ماه  الح عث حبعق  ل فن اإلعميفات حبعق
 الذاتي ) يالضمنشخص الذكاء : (  

 .ه  د  مدا ال دب  اناصدل  ندا المد با نعاحندب ال ااعد  نال دميت  يلخصديالب الد كيف  د ا نعااندق
 ن272  2111 ال نحه ل

 الد كيف ن د ا   المابتد  اندك ف ديس  ندا اناتمعديً  الاصدبف  ندا نالمد با الد ات مابتد   د  نعمصد 
 ال اخنعد    مزجاد  نالدن ه    )ن  نحد   ناد  هدناحه  دل (   عمد  صدنبا ال دب  لد ى عكدنل فل عاضدمل
 . نامد عب ي نتهمهدي الد ات ا  عدب  ندا نالمد با نبم ياد  ناإله ايلعد  المزاجعد  نحيواد  ن ناتاد  نمميصد  

 ن22  2113 جي ب ل

 ن د با الحعديا تده   ي نعد  المد با  د   نا داخ ا  الد ات  دل صدي ق همدن ج اشدكعل  نا الم با ن ن
 الانمديف لد ى الد كيف  د ا نعاضدح . الامعدز  ندا ن  باد   يح اد  ناد لق   جعد اً   ااد  تهد   ندا ال دب 

 ر ابك – الد ات نمبا  د  الد ااه الا مدل  لد عه  اامعدز الاده المهديبات فل حعدث   نال ي د   نالحكمديف
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 – نال عهعد  الخنمعد  نالمدع   يلم دي ئ اولادزا  –  ااعد   صدنبا الماننمديت مايلجد  - ه  د  ال دب  نشدانب
 ن71 2004 :نالخزه اب    يه ل . الش اال   نا الص ب –  يله س لةم نا الاح و

 مي عنه   عامعز ال كيف   ا ل ع  ال عل الشخبفل  ن31 -31  2005ل ح عل عبىن 
 .  نع  ربا ا فن  يو اميل رح ي يً  عظهب .2
 . ضا   نهناحه  نا   هناحه نا اه رح يس ل ع  .2
 .ع بس فن ع اكب نف لعناب نح   كابَ عُ  حعل جع اً   ميً  عؤ و .3
 . نالاان  الاعي ته    نن   اله اف عن ه .1
 . كةعباً   ههي عاح ث و  ناع  فن نا امي  معل ل ع  .1
 . ال ات  انجع  جع  رح يس ل ع  .1
 اآلخبعل. ما الامل  نا  م ب   الامل ع ضل .7
 . الحعيا ته نهجيحيا  رخ ي يا  مل الاان   نا  ي ب .8
 .  يل  ات ام عب ل ع .9

 الشخصدع    بااد  نمابت   اا  ته   نا ال ب    با  ن شخصههضمال ال كيف يحث فلال  نع اهام
 . ل ع  نالمنا الضاف هميح نمابت  نبم يا  ن عم   مشي ب  ناإلح يس

 الطبيعي الذكاء : 
 الشدخب   عالد  تده - نحعناهديت ه ياديت - الا عد ا الحعد  اعهدنا  ناصدهعف ر باك تده الخ دبا" دن 
 نالممد با ب نالج ديلنحالُ د اشدكعيت  لمدةيً  اعخدبى الح عاد  الظدنا ب اجدي  الح ي دع  فعضديً  نعاضدمل

اإل ددحناهيت  البعيضددع   نميتدديت ناعح عدد  كيل ددعيبات الحعدد  معددب اعشددعيف  ددعل الامععددز  نددا
 .ن3  2111 ل بم ابنهم 

  عنه  مي عاص نل الح عاه ال كيف فصحيب فلن 273  2111ل ال نحه نع كب
 رلدا صدخنب نعصده نههي تع ب دنههي الح عاعد  ال عالد  تده الكيالهد  اعشدعيف جمعدا مدا عااديمننل .2

 . نفز يب نفشجيب نتباشيت نه يايت
 . اآلةيب  ل نال حث اع ميك نصع  المشه بعيض  عميب نل .2
  شدكل اصدهع هي ع داحعانل ف ي دهي ن ندا تحدبو  شدكل لألشدعيف اع ي دع  ال دميت عيحظدنل .3

 .   نو
  2111 ال نحه ل شخصعياه   ل اآلخبعل  يهح ي يت عهامنل كمي ل ي ه ن   مظهب   عهامنل .1

  .ن273
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 : عنه  مي -فعضيً – عاص نل ن فهه 9  2111 (نفنل ل كنتيلعك نابى

 .  عالاه   ل   ع ا ف الن  عحبحنل .2
 . الحشبات يتمجمن  مةل ح عاع   فشعيف مل عجمانه   مي  بنلعُ   .2
 . عان  نا فل عبع نل نو  مي هشيح ته  ش ا مهشغنعل ع منل .3
  هيصدب فن تنضدا مجدب  فههدي اآلخدبنل عدبى  عهمدي  ناباع ديً  هظيمديً  تده كةعدب مدل اعمدنب عدبنل .1

 . شناالع 
 الوجودي الذكاء : 

 تعهدي لح دعل  الا مدل  ةَد نمدل  نالمدنت  يلحعديا اااندق الاده اع دالن   هد  الان دف رلدا المعدل" دن 
 .ن21  2113

 الايله   بع  ال كيفات الماا  ا  نا الهحناعتكيب البالع ع  ته هظ ن22  (2006ن   لخب  بم ابهم  
 كل شخب عمانك   ا   كيفات لفضعف رلعهي ح عةًي ال كيف الةيملن. .2
 .ك يفا مهي ب ماظ  الهيس عحنبنل كل  كيف رلا م انى .2
 . نعًي  حبق مام ااامل ال كيفات  .3
 .ال  مل ال اليتكل ت هيلك ن يالل   ع ا لعكنل الماان   كعًي ضمل  .1

ل كدل  ن   ما ددينع    احدنعب كيتدد  ف اددي  الد كيف  دد بجيت كدديف لد  ف اددي  ماادد  ا  ن د  و عمددن  اعتددبا   ا 
خيصد   انلع د   لةميهعد  كيتد   رو فل كدل شدخب ل عدن نا البم  مدل فل كدل شدخب عماندك الد كيفات ا
ناازعز دي  مدبنب  احنعب دي مدل اعهدنا  اعخدبى  نعدا    حعث عمكل فل اكنل  اد  فهدنا  الد كيف ف دنى 

 الج ع ا نال بب المايح  لناان . الزمل  نا ح  الخ بات

ناشعب هظبع  ال كيفات الماا  ا رلا فل كل شخب  نو عمانك ةميهع   كيفات  نا اع ل  ن ه 
 اامل  شكل جمي ه ن حبق ماا  ا  نعخانف اعتبا  تعمي  عهه  مدل حعدث الكع عد  الاده عنظدف  هدي كدلُ 

  ك يفا  لاح ع  الحبعدق المهي دب لاحمعدق اع د اف الاده ع داا رلعهدي  نمهد  فل فصد حت  د   ناح  مهه
الهظبع  مابنت  ص بت الا ع  مدل الكادب نهشدبت اع حديث  دل حبعدق المجديت الاده اااهده  يلهظبعد  

 .منضا الاه ع  ته المجيل الاب نو فن اهي ي الاح عميت الخيص   هي مل فجل جانهي
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  ظرية الذكاءات المتعددة:مبادئ ن -

 امدن  المااد  ا الد كيفاتن فل هظبعد  71  2111ن ن  يهد  نالخزهد اب ل28  2003ل عدبى ح دعل
 : ته ااةمةل الم ي ئ مل      نا
 نالاهمع   نالاغععب لنهمن  نخيضا نماهن    ماا  ا  كيفات تهن الم ب   معب ال كيف. 
 نماهن    هشعح  كيفات لمجمن   تبع  خنعح ل ع  شخب كل. 
 ن اضه  ال ا  اعتبا   عل نف الناح   ال ب   اخل كنهي الهمن  ته ال كيفات اخانف. 
 ناح ع  ي ن عي هي الماا  ا  ال كيفات  نا الاابف عا  فل عمكل. 
 اهي.اهمع ل  ناالامن  الماا  ا  كيفاا   نا الاابف عا  لكه ال بص  شخب كل مهح عجب  
 مدل فهدنا  فخدب هدن  ناحدنعب اهمعد  تده ع ده  فل عمكدل لمااد  اا الد كيفات فهدنا  فحد  ا دااميل 

 . الماا  ا ال كيفات
  ن عهيمعكع  حعنع  كنهي ال كيف فهنا. 

 نلكههدي  الناحد  ال دب   اخدل جمعاهدي اادنتب و  د  المااد  ا الد كيفات فل  د ق ممديال يحدث  ع داهام
 فحد  اهمعد  نفل مدل الد كيفات  هدن  مدل فكةدب الناحد  الشدخب عماندك     حعث  اعشخيب  عل منز  
 .   مع  ال كيفات اهمع  ته ع ه     ال كيفات    

 :المتعددة الذكاءات نظرية افتراضات -
 ن نعد   المخان د  المد بات ته نالضاف المنا هميح مل تبع ا فهمحيً  عمنكنل الهيس فل جيب هب عبى
   مي  نا ا ي علعاام   ن لك شخب  لكل مهي    ف نات ناحنعب ته  الضبنبو مل عص ح
  ه س الحبعم . هاان  و هحل ن يلايله ناإل اميميت الم بات ته اخايتيت له  ال شب فل .2
 . اانم  عمكل شئ كل هاان  فل ه احعا و هحل .2

 بم ياد  نان عد  عمانكهدي  الاده لنمد بات نتمديً  تدب  كدل مدا الاايمدل ضدبنبا ال يحدث ن يلاديله عدبى
تده  ضداعف الن دت ه دس تده فهد  رو  يلعد  لغنعد  مهديبات كعماند الشدخب عكدنل تمد  ناحاعيجياد  
 .امكيهعيا  ح ب شخب كل ما الاايمل نجب تم  ل ا المهحمع   البعيضع  المهيبات

 : المتعددة للذكاءات جاردنر نظرية أهمية
 بكدزت  ندا رههدي حعث  الاب نو الجيهب مل ك عب  نب لهي الاه الهظبعيت مل الهظبع      ااا ب

  ندا   د ب او امدي  ن تههدي المنا دب مدل الكةعدب رم ديل اد  تمد  اعخدبى  الهظبعديت  ههدي م ندت فمنب
 .ال ب ع  كشف الم بات نال بنق  نا ا ي   الاه الهظبع       اكس ال كيف ناخا يبات ال ب و الامعع 

 الايلع   الجناهب ته تي نعاهي الماا  ا ال كيفات لهظبع  الاب نع  الاح عميت فك ت ن  
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 عل م انعيت الاحصعل ل ى الايمع  نبتا م انعيت ا اميمياه  اجي  المحانى الانمهاح . 
  ماا  ا    يلعب لنا بعس كم خل الماا  ا ال كيفات ا اخ ا  رمكيهع . 

 : الايله  نا الاب نععل الهظبع      ناحث
 .الحيب نا اميميت   بات ته  .2
 .تالم با  نا ابكز المعيس ته  ي ل  ف نات ا اخ ا  .2
 .او اميميت ن    المجاما حيجيت  عل المحي م  .3
 .لن با  ن اهي  ه  الاه لنحبعم  الحن   لكيخاعيب لنحن   الا بعس حبع  مبنه  .1

 فل ان دانعُ     بااد  ايالد  نالاده اهي د   الاده لننظع د  تدب    كدلُ   َ نجَ عُ   نا فل الهظبع      نا ي  
 مدل حدل كةعدب  ندا  لدك ع دي    د  جعد  ن شدكل  دبالمهي الد كيف هدن  ا داخ   مدي تدإ ا تعهدي  عدهجح

 مدل معد ال نفو  دعل ال دب  الا ي دل  ي نعد  ن ده الما ندنبا الخ دبا  دل الهظبعد   د   نااحد ث  المشديكل
 لح عاد  نمهي د اهي نالمميب د  نجدن  المد با مدا الاد بعب ف ديس  ندا  هداعُ  الا ندنب ن د ا الحعديا  معدي عل
 .ن72  2111 الخزه اب ن  ل  يه  ه    ال ب 

 : المدارس في المتعددة الذكاءات نظرية الستخدام التربوية الفوائد -
 : الايلع  الهميح ته ال ناال      ن21  2113لح علح   

 الصدنب نالامديح نالانحدعل نالمن دعمي تيلب د   فن دا  شدكل الامنعد  الم بات  نا الاابف رمكيهع  .2
 ناانعمعد  اب نعد  همدي ج  نفهمديح  ظهدنب محا د حعنعد  فهشدح  كنهدي ال نانمباتعد  فن الح عاعد 
 .نالنغيت البعيضعيت مةلُ   لك ته هيمةنُ   ج ع ا

  نالم اكدبعل المن دن عل نب يعد  الايمعد  احاعيجديت رشد ي   ندا امن  لناانع  ج ع ا فهميح ام ع  .2
 مع الاي عص ح نحاا   ال با ه العن  خيل لنايمع   يلمًي حمعمعيً  ال با ه ال صل عكنل  حعث
  .الاانعمع  الامنع  ته نتي نع  نهشيحيً  ك يفا فكةب

 اعهشدح  خديل مدل عحد ث ن د ا الاانعمعد   الامنعد  تده نالمجامدا اآل ديف نمشديبك  ف ناب ازاعد  .3
 الامنعد  المحنده خديل المجامدا فتدبا  نمدا الجمدي عب مدا الايمعد  خيلهدي مدل عاايمدل الاده

 .الاانعمع 
 الاخصب هحن الشخصه  اتاه  نك لك  المابتع  ن  بااه  يبااه  مه اهمع   نا الايمع    با .1

 . ل نااه  ناحابامه 
 نعاكدنل لد عه  الايمعد  لد ى عاجمدا  دنف ناو داعايب ال هد  فجدل مدل  يلاد بعس همدن   هد مي .1

 لحدل نفهمديح ج عد ا همدي ج اكدنعل هحدن نالمي نعد  اإلعجي عد  نالخ دبات المهديبات مدل الا عد 
 .االحعي ته المشكيت
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 تعلم العلوم وتعليمها وفق نظرية الذكاءات المتعددة:  -
الم ب عل فل عكنهنا فكةب مل مجب  هي نعل لنمابت  ل نا البم  مدل المحيضدبات  مل الناجب  نا

همددي  نددعه  فل عكنهددنا مع ددبعل   همددل المابتدد ن دده حددبق لالم يشددب نهمددي ج الادد بعس المنجهدد  نالادد بعب  نا 
ه احددنعب م ددؤنلع  فك ددب هحددن اانمهدد  ناوهخددباح  شددكل هشددح تدده  منعدد  ع ددي   الحن دد  تدد  الدد و لندداان
نا  ا كدديل  نددا المانمددعل الابكعددز  نددا فتكدديب الحن دد  اعصددنع  حددنل منضددن  فن م هددن  مددي  فن   الدداان 

نال دددميا لهددد   مباجاددد  اعتكددديب   ددد   اعتكددديب  فن تددده احددد و فتكددديب  م دددي  ا الحن ددد  تددده ا اكشددديف 
 دابااعجعيت الاد بعس اعحاديجنل رلدا ا داخ ا  الا عد  مدل  تدإل  دؤوف المانمدعلنمشيبكاهي    ننب  ي   

لدددا نالامدددنع .  نعحاددديج الحن ددد  رلدددا الحصدددنل  ندددا تدددبب ناضدددح  لاهمعددد   ددد بااه  الاانمعددد  ال ب عددد   نا 
المشدديبك  تددده صدددعيم  اعتكددديب نانمددده الاغ عددد  الباجاددد  مددل الحن ددد  اآلخدددبعل نمدددل المانمدددعل  مدددل فجدددل 

كعف عاانمنل  نفل عميب نا حبعاه  ته اخاعيب كع ع  اانمه  نهن ع  المابت  الانمع  الاده مي ا ن   اح ع 
 .ن99  2111نال  نب خحيع  المهمنل  ل ل  (Hodson, 1998)عبم نههي

نا  ا ادد  اح عددق هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا كإحدديب لادد بعس الانددن  ناانعمهددي  تإههددي عمكددل فل اددنتب 
 .  نالم اه  رلا الم ي ئ ال هعنع الحيلب نالمامبكز حنل حبعمًي لهشب الاان  الهشح

فل ااند  الحيلدب لمنضدن  مدي عجدب فل عكدنل  (Adams & Hamm, 1998)نعبى   مز ن ي   
كمددي اددنتب الهظبعدد    ن دديالل فن مدد اخل رلددا المابتدد  ةمدديههَ امدد   هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا   نفل جمي عدديً 

  لنمضيعي الايلع اإلحيب الضبنبو 

 :زيز رد فعل المدرستع .3
تدددإهه  عصددد حنل فكةدددب   تكنمدددي فصددد ح الم ب دددنل فكةدددب اابتدددًي  ندددا همددديح الضددداف نالمدددنا لددد عه 

 اصمعمًي  نا كع ع  ا بعس منا    نم ى حيجاه  رلا ان عا   بااه  الا بع ع  . 

 :للمعلمين لتوسيع أساليب التقويمالسماح  .2
ن دد ا   بات إلظهدديب مددي اانمددنا نمددي تهمددناخعددينعددؤ و  دد ا اعمددب رلددا ر حدديف الحن دد  المزعدد  مددل ال

  مدل م دي ع  نماديبف  نمعد  اعمب عنتب لنمان  ن يالل فكةب شمنلع  لنا كد  ممدي  د  اانمد  الحن د
 . مخان  

 :جعل التعلم شخصياً  .1
ي  يوباعديا لمد نان  ا عؤ و  يلحن   رلدا مزعد  مدل اوهخدباح تده الداان  ناو داماي   د   تدإ ا شداب 

  .احمعق اع  اف المابتع  المهشن افك ب   لتههيك احامي عمنمنل  اانم 

لرهشديف  عالد   تده مجديوت   عاندانعمكل فل عكنل الابكعز  نا ال كيفات الشخصدع  تده صد نف ال
 مهي    لناان  الااينهه نانتعب تبب مل فجل الاان  المابتهن. 
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ن هد     الجمي عد  نال حةعد يت ن دت كديف ل عديل اانمهد  نلنمشديبك  تده الهشديح انعحايج الحن   رلد
ل نا ام يل الاغ عد  الباجاد  حدنل الن عن  عامكل الحن   مل المشيبك  ته صعيم  اعتكيب  نمل ة  رب ي

 . هي  ناح عل مهيبات اواصيل ل عه  ابااعجع  الا كعب الاه عا انها

لاشدددجعا ن هددد  اوهخدددباح تددده الهشددديحيت الاددده اهدددا     ددد اف اددد بعس الاندددن  عحاددديج الحن ددد  رلدددا ا
 دد   ن   لحددبابا الكناكددب  ناو اه دديخ  نالهه  دد  النباةعدد ن  وكاشدديف المناضددعا الماادد  ا نالمجددب ا مةددل

الم ددي ع  انجددب ا دداخ ا  مهدديبات ا كعددب  نعددي  نمهدديبات ااصدديل  نمهدديبات الااددبف كمددي ااايمددل ماهددي 
 هظبع  ال كيفات الماا  ا. 

مهمدًي تده   د  ف د اف المابتد  الانمعد  مدل خديل  نعمكل لهظبع  ال كيفات الماا  ا فل اناب  نباً 
. مهمددنل  ددل الخحيع دد  نال دد نب  ناتددق مددا حددبق نف دديلعب ااندد  الحن دد امدد ع  ف دديلعب ادد بعس ماهن دد  اا

 ن.99  2111

 نظرية الذكاءات المتعددة وأساليب التدريس:  -
فل المانمدددعل  حيجددد   تددده الااندددع   تمددد  فظهدددبت   الددد كيفات المااددد  ا ر دددهي   ك عدددبلهظبعددد لمددد  كددديل

فن  الخيصد   ديلانن  فن النغنعديت  دابااعجعيت   دنافً  نات الاه ا داخ   تده اه عد  اولان عا اآللعيت ناع
 . المهحق فن البعيضعيت ... الخ

 ددل   يج محدد   لجناهدب اانعمعدد  ةيهنعدد لددعس تمدح لادد  (MI)ن د  جدديفت هظبعدد  الد كيفات الماادد  ا
اضعف م ًى  يههفالاه كيهت  اهمل ته ضنف الحبعم  ال يال ا لناان   ن لاهظع  ننضا جمعا او اكيبات 

  تددديلمان  الددد و نا ددداًي لنمهدددي م الم ب دددع  لاهشدددعح  مدددنل الحن ددد  الددد عل عادددي انل ااندددعمه  تددده المددد ابس
  الد و ع داخ   الحبعمد  عخاندف  دل الماند (The MI Teacher) ابااعجعيت الد كيف المااد   اع اخ   
عمف فمي  الحن   محينبًا نعكادب  ندا ال د نبا ف دالن  حدنل  دبافا محد  ا فن كاي د  م دي ع  نال و  الامنع ع 
نعمضده كغعدب  ن ادًي  (MI Classroom)المان  ال و عا هدا هظبعد  الد كيفات المااد  ا  حعث رلماعه   

بًا نكل   ا مهحمه ن ي و كحبعم   نلكه  فعضًي عب   صدن   ن ن عشبا فمي  الحن   نعكاب  نا ال  نبا
   نا ال  نبا فن عاب  ن عن  لانضعح ال كدبا  نعمكدل فل عنظدف تده ا بع د  شدعالًي مدل ال عالد  المحنعد 

ن دد  عخددبج الحن دد  لن عالدد  المحعحدد  إلحضدديب مددنا  ا دداخ   فةهدديف الدد بس  ن دد  عحنددب مددهه   هدديف فشددعيف 
مخان دد   كيلامددل  ق   ددي بعل  نددا الاايمددل ماددًي  حددب منمن د  لعا كدد  مددل تهمهدد   كدد لك تإهدد  عجاددل الحن دد

ن دن عخحدح الن دت  حعدث عامدل  شدكل تدب و فن عدب ح خ بااد    مجمن يت صدغعبا فن مجمن ديت ك عدبا 
 ن.22  2111 بم ابنهم  ( الشخصع  نمشي ب  ما المنا  الم بن  

مل اانع  م يشب لنحيب رلا مجيل اانع  نا ا عشيبك تع   (MI) ن ك ا اهمنهي هظبع  ال كيفات الماا  ا
نالدد و عب دد     ددابااعجع  الدد كيف المن ددعمهاع دداخ   ن   تدديلمان  الدد و عاحدده الدد بس  شددكل رعمددي ه المدداا
 شدكل  االدبو  ابااعجع  ال كيف المكيهه ال صبو  نالد و عاحدبك انبا  نا ال  نبا لنانضعح ع اخ   الص
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نا ي دددل تهدددن لحن ددد  ن ادددًي ل دددابااعجع  الددد كيف الج ددد و الحبكددده  فمدددي مدددل عاحددده اافةهددديف الكدددي  ع ددداخ   
يف  ددددابااعجع  الدددد كا و عشددددكل مجمن دددديت الا ي دددل ع دددداخ   نالدددد   ددددابااعجع  الدددد كيف الشخصدددهع ددداخ   

ل  هدديك  دد ا حددبق تده الاانددع   يالمدد   ندا هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا راوجامدي ه  ن دد لك عمكددل المدنل 
الةددديملس    مدددا ميحظددد  فل الددد كيفن13 (2000 م دددابنهم ن كمدددي فنب  دددي فب 2خصددد  تددده الجددد نل لمن

 .ع ع  ل  ته اع ب الاب نو الحيله ابااعجعيت ا ب ا   ا ا اي   لا   انتبالح عاه ا

 (2جدول رقم )
 الماا  ا ملخص للطرق السبع في التعليم وفق نظرية الذكاءات

أمثلة على االستراتيجيات  نوع الذكاء
 تعليمات اإلستراتيجيات أمثلة على أدوات التعلم نشاطات التعلمو 

 نوالنغ
المحيضبات  نالهميي  نفلايب 
الكنميت  نالبناع   نالمص   

 الخ نكاي   المجيت
اعشبح   ن الكاب  

 الحنا ا الخن الكبا يت  ن 
  اكاب حنل  اح ث ا بف

  ل  ا اما رلا الخ

البعيضه 
 المهحمه

الاصف الامنه  حل الم يالل  
الاجب   الانمع   الح يب 
 الامنه  اعلايب الب مع  

    نف نات  نمع    وت حي 
نفلايب بعيضع  نالمايلم 

 البعيضه
ح   الكمع   تكب  شكل 
   عق  ف ح  عم  ...

المكيهه 
 ال صبو

امةعل مباله  هشيحيت تهع   
فلايب اخعنع   اخحعح  منه  

 او اايبا  المبالعيت

الب نميت نالخباالح  نال ع عن  
نمجمن   النعجن  نف نات 

  تهع   نخ ا  ال صب
   نالصنبنالكيمعبا

اهظب رلا الب   الايله  
 ب   خبعح   منع اوحظ  

الحبكه 
 الج  و

الب ب  نا ااميل ن ال بامي  
الع عل ته الاانع   نفهشح  

 همي ج او ابخيفن النمس  
    هيف ا نات  نف نات البعيض

 نف نات النمسنالحعل 
ل  شكل ظي ب    مةد ا ل

 سم  ل  ا

 المن عما
زف  ن اعميهه الاه اخايب ي  

او امي  رلا ن اعلحيل  
 ا لعف اعميههن اعميهه  

الشبعح الم جل  ناع نات 
 المن عمع 

 ب   ا اما ا  ل ممحام
 رلا

 شخصه  عهال
ا اخيت الجمي    ن المحيكيا  

الص عق ن اجمايت اجامي ع   ن 
 الخيب فن الزمعل

 فلايب  لاب اع ناب  ح يت 
عخ  اان   لك  ا ي ل ما ا

  ااينل ته  اعل او ا يب
... 

 شخصهضمهال
 با   مهاميا  ن اانعميت تب ع   

خعيبات ته المجيوت ن 
 ال با ع   نام عب ال ات

حعياك  ااخ   اب ح  لك  ف نات تحب ال ات
  بابًا  نا ا ا يب فل ...

ن مخان ددد  لنددد كيفات اعح ددديل لددد عه  معدددنل لهز ددديت نا ادددب  هظبعددد  الددد كيفات المااددد  ا فل كدددل   
ر ابااعجع  ا بعس    اكنل  ات هجيا  يل  ما مجمن   ماعه  مدل الحديب  نف دل   ا تإل فعل   ال  ا 

 ىنته حيل  ا هه المانمدعل ا داخ ا  اإلعمي ديت المن دعمع  ناعهيشدع  ك حد   هجيحًي ما مجمن يت فخبى
ابااعجع   دمعل المن عمه فكةب حمي   لهد   اوف نااه  الم ب ع  تإهه   نف عيحظنل فل الحن    نو ال
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ل ا ااميل الصنب نالب نميت ته الا بعس عمكدل فل   ياله  ال عل و عمنكنل   ا المعلمميبه  ما زم نا 
عةبو الحن د  الد عل عاماادنل  د كيف مكديهه  نتده الممي دل عكدنل الاد ةعب مغديعبًا عنلالدك الد عل لد عه  معدنل 

 لغنع  ل كيف لغنون. 

ل نجن      اوخايتيت  عل الحن   عحا ن   دابااعجعيت اا المانمعل ا اخ ا  حعدف نا دا مدل  ن ا 
لادايف  مدا الد كيفات المااد  ا الاده عامادا  هدي حن داه  مدا الا كعد   ندا المانمدعل  د ل عهن ددنا   الاد بعس

نفل عهامنددنا مددل  ددب  رلددا  خددب مددل فجددل ر حدديف الن ددت الكدديته لنحن دد   دد ل عحددنبنا   مددل  بنضدده 
 وحمدددديً ن ددددنف ه ددددااب    تدددده رحدددديب  منعدددد  الدددداان  نالاانددددع  عاهددددي كدددديفااه  الضدددداع    نفل عزعدددد نا تايل

مت عل مد  دابااعجعيت ُصدحعدث رل  د   او   ابااعجعيت ا بعس لكدل هدن  مدل فهدنا  الد كيفات المااد  اا
 يإلضدديت  رلددا  لددك تإههددي و ن   فن مبحندد  اكددنل كيتعدد   نجدد   ددي   حعددث عمكددل اح عمهددي  هدد  فو م ددانىً 

 ابااعجعيت  عهديت مدل حدبق الاد بعس  ن هديك نعمةل     او  ل الجه  إلهجيز يالمنعل م رلا احايج رو
 . 67) 2111  م ابنهمفب ل كل فل عحنب ي الم بس ه   حبق فخبى عم

  :نظرية الذكاءات المتعددة ومهارات التفكير العلمي -
كيتد   ل ال با دع   لنمباحداا  اهمع  مهيبات الا كعب الانمه مل اع  اف البالع دع  تده اد بعس الاندن 

(Germann, Aram & Burke, 1996)لامدن  مخاصدنل  يلاب عد  الانمعد  جهدن َ ف الةدد  ن د  ك   
لم دددي  ا الحن ددد   ندددا ا ددداخ ا   منعددديت الانددد  اع ي دددع  نالماكيمنددد   نفكددد نا حيجددد  الحن ددد  رلدددا   خندددت
حبعمد  ل هدد  الد كيف  دده  حدد   ديلان   ن دد  فشديب جديب هب فل فتضددل ب مهديبااه  الانمعدد  ن دعمه  المبااحدنع

 با ددد   منعددديت الا كعدددب الانميالعددد  المصددديح   لنجهدددن  الاددده ع ددد لهي اإله ددديل مدددل فجدددل الاناتدددق مدددا ال عالددد  
المحعحدد  تدده كددل عددن   كمددي عاامدد  فل فتضددل حبعمدد  لمعدديس الدد كيف اكددنل تدده الادديل  الحمعمدده  تيإله دديل 

هجيز فمباض  لح عل    ن. 21  2113عكيتح ته   عل احمعق ف  ات  نا 

 منعددديت الانددد  اع ي دددع  ن منعددديت الانددد  الماكيمنددد    رلدددا ن 212  2121 ل زعادددنل نلمددد    دددمهي
او ا ول  ن او امباف  ن او اهايج  ن الاصهعف  ن المعيس  ن الميحظ     ناشمل  منعيت الان   اع ي ع 

   عهمدي اشدمل  منعديت الاند  ناواصديل  نا اخ ا  الاي يت المكيهع  نالزميهع ا اخ ا  اعب ي   ن   نالاه ؤ
 .نتب  ال بن   نالاجبع ض ح الماغعبات  ن الاابع يت اإلجباالع   ن ا  عب ال عيهيت  الماكيمن   

   نمههي         ا يتب حظعت هظبع  ال كيفات الماا  ا  هصعب ناتب مل ال لم  ن 
   (Jones, 1996; Rochelle, 1999; Fisher, 1997) هظبعد الاه  ب ت ح عاد   د   ال  

نفص حت اآلل  شب  كيفات  ا  رضيت  كل   المخان   الاه   فت    ا   كيفات نفهنا      ال كيفات
مددي   دد   ال با دديتهادديالم  ادد  مددل الدد كيف الماانددق  يلح عادد  نالدد كيف النجددن و نالدد كيف البنحدده  نمددل 

   عنه
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 الانددددد  يتحن ددددد  تددددده اكا دددددي ه  لمهددددديبات  منعددددداا مدددددت  اددددد  ال اب ددددديت  ندددددا اح دددددعل ف اف ال 
.(Carson , 1995 ; Harms , 1998 ; Rochelle , 1999) 

  فظهددددددبت الا عدددددد  مددددددل ال با دددددديت نجددددددن  تددددددبنق  ات  ولدددددد  رحصدددددديالع   ددددددعل الدددددد كنب ناإلهدددددديث
 ددددددابااعجع  الدددددد كيفات ابات  منعدددددديت الاندددددد  هاعجدددددد  ا دددددداخ ا  تدددددده الاحصددددددعل ناكا دددددديب مهددددددي

 الماا  ا ته الا بعس. 

ا  خدب الانمع  مدل خديل اوهامديل مدل  كديف رلد م   المابت َ اُ  ا ل  ن   جيفت هظبع  ال كيفات الماا 
  ن يلاديله عدا  امد عمهي    ديلعب الاد بعس الاده ااهي دب مدا فهمديح الداان  ا كديف  ندا حد  كدل   لعا  اهشعحُ 

 .ن221  2113 م خل ال و عهي    لح عل المخان   حاا عا ها مخيح    كيف كل حيلب مل ال

 ث  ددل كددل مددي عجددنل    هدد  لناحدد لدد  ال بصدد ُ  ااَحدد بات الدد كيف النغددنو اُ و عمانددك  ددتيلحيلددب الدد 
ل ع  مهديبات  وتامن   م  لآلخبعلعش هعًي نفمي  ف باه   فن   ب   ص  ماعه  لهي  ي    يلم هن  المبا  اان

 نحيلدب ال بصد َ  ابااعجع  ال كيف الج د و الحبكده تامد   لاالا  عب نالنصف ناو ا ول  فمي اواصيل ن 
لانضدعح  اد  الم دي ع  مدل خديل الامةعدل فن الامنعد  تامدنو   و داخ ا  لغد  الج د  نالحبكديت الج د ع 

 مهيبات المعيس نا اخ ا  اعب ي  ناواصيل نالنصف ل ع .   

 ددابااعجع  الدد كيف المكدديهه تااحدده ال بصدد  لامةعددل ال عيهدديت نالماننمدديت الانمعدد   نددا شددكل افمددي 
يفا نالمدد با   المحاددنى  ناهمدده  هدد  الحن دد  مهدديبات ا دداخ ا  اعب ددي   ك ددب ددنميت  عيهعدد  نخددباالح لاددب 

لنحن دد   البعيضدده ال بصدد َ  –الدد كيف المهحمدده   ددابااعجع ُ ر نددا الا كعددب المهحمدده ن هدديف الهمددي ج  نااحدده 
تاهمه ل ى الحن   مهيبات   نالا كعب المهحمه البعيضه نالاصهعف نالا نعب و اخ ا  الح ي يت الكمع 

 هعف نالا نعب ناو ا ول نالمعيس نالاجبعب نض ح الماغعبات.  الاص

اهمده مهديبات   د  دابااعجعيت الاد بعس الميالمد   ندا هظبعد  الد كيفات المااد  ا ا  ل  عان ا ال يحث
ل لك جيفت     ال با   لن حث ته فةدب   الا كعب الانمه ل ى الحن   ته حيل اح عمهي ته مبت  الصف

مدده لدد ى هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا لاهمعدد  مهدديبات الا كعددب الان حن ددب المدديال   ندداتي نعدد  ال بهدديمم الم
 .حن   الصف الايشب اع ي ه
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 العلمي:التفكير ثالثًا: 
 :التفكير مفهوم -
 لغة التفكير : 

الشدهف  تده الهظدب ر مديل نعاهده ننتاحهدي ال ديف  ك دبل ) ال كدب ( مدي ا مدل النغد  تده الا كعدب
تكدب   نعمنلدنل" المجهدنل مابتد  رلدا لننصدنل الماندن  تده الامدل ر مديل "  نالا كعب ددن1306  لف ي و 

 .ن198   1972الن عح  لالماج   حنهي رلا لعانصل تعهي  من  ف مل فو مشكن  ته

 اصطالحاً  التفكير:  
 : مههي  كبع لنا كعب الاابع يت مل الا ع  الاب نع  اع  عيت ا امباف خيل مل ال يحث نج  لم 
  رمدي  ديلاا عب  ال اخنعد  الامنعد  الامنعديت ااكدس الاده البمدنز ا داخ ا   ندا عمدن  مابتده هظدي 

  .ن200233: 1   ه عل (البمزو الاا عب فن  ههي الم يشب

 مدي فن  د  هحدس مدي   هد  ا د ف  حعدث نال ادل  المنل ا  ق  منعيت مل ال  ل ته عجنل مي  ن 
 تده ااابضدهي الاده حدل المشدكيت محدينلعل ه همد   مدي معدع ا  ندا هامل ة  هبا   مي فن ها كب 
 ن.39 2003:  اي ا ل العنمع  حعياهي

  شكل عا ن   ال مي   اخل عح ث هشيح  ن الا كعب فل ال يحث عبى ال ي م  الاابع يت خيل نمل
 .اإله يل اناج  لمنا ف حننل رلا النصنل فجل مل مهظ 

داَ  حديوت  د ا  ندا يالاالشد ماهي ي ته "الا كعب" ل ظ  قحنَ ناُ   ناةعدب هشديح  اإله ديل ا امدي َ  غلُ ش 
د لإله ديل   د حيه  ا  مهحهدي الاده الاظمدا اله د   دن تديلا كعب" الامنده    ديالب  ندا ن   د لكنتضد

 .1985: 3)  ل هي "الا كعب   ا  ةيب ف ظ  اإله يهع  نالحضيبا الكيالهيت 

 عدا  الامنعد  الاده الامنعديت مدل مجمن د  مدل ااد لف مامد ا   منعد   منعد  اإله ديهه الا كعدب نعمةدل
 ن ده"    هعد  مهديبات"مصدحنح   نعهدي عحندق فل عمكدل الامنعديت ن د   الا كعدب  هشديح خيلهدي مدل

 ن. 60 1994  لحمي  "الانمه لن حث الماكيمن  المهيبات  نعهي عحنق فل عمكل ه ر  حعث ماكيمن  

 التفكير: أنماط -
 نع كدب عهي ي شخب كل فل نا ي مه   تهج  ا كعب   ته ان علمخ العنمع  حعياهي ته الهيس هبى

 فل  عد  مدل فكةدب نتده الكدبع  كاي د  نجدل تده  دز ا  نع دعل زمعند    دل مخان   زانع  مل المشكن  ته
 لنامععز ال يحةنل ا اخ مهي لنا كعب فهميحًي ماا  ا  هيك تإل نل ا  نفتكيب    منله  ته مخان نل الهيس
 ن 229 1996: الميها  (مي فنب   اعهميح     نمل  الا كعب فهنا  مل ن خب هن   عل
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 محسوس تفكير :(Concrete Thinking) 
فشدعيف  حدنل عد نب فو ماهي دي  تهد  محينلد   نل لنمةعدبات الخيبجه  يلمظهب الخيب الا كعب ن ن
 الهدن  مدل  هد ا اعح يل نعامعز الا كعب  ته مجهن    ل رلا احايج و ن ه ه ماهي  فن هبا ي منمن  
 .نعابف  يلا كعب ال ححه  الا كعب

 مجرد تفكير :(Abstract Thinking) 
 عد نب فو نزههدي فن  دمي هي فن بؤعاهدي ه داحعا و الاده المح ن د  معب اعشعيف ته الا كعب ن ن

 .ال يلغنل اع نعيف اعتبا  الا كعب مل الهن   ه ا نعامعز مجب ا  حنل م ي ع 

 ابتكاري تفكير :(Productive Thinking) 
 منعد    منعد "   هد   (1992: 202)  داعبه بج  بتد  ن د  اعهنا   ف   مل الا كعب مل الهن  ن  ا

عادعي  الاده ال عالد  فن الم كدب  ال دب  لد ى الد و المابتده اإلحديب  دل اخدبج فتكديب فن حندنل  ههدي عهدام
 نمي عنج  الاايمل ته ال بع     نن   ال ب   عل ا ي ل مل عح ث لمي هاعج  ج ع  هيام  ههي نعهش  تعهي 
 .نعناجه   عالا  ته

 إبداعي تفكير :(Creative Thinking) 
 دل  ال حدث تده  نعد  بم د  انجهد  ن دي ف مبكدب  منه هشيح   ه   (1999: 83)جبنال نعابت 

 اامع  نال  يلشمنلع  اإل  ا ه الا كعب نعامعز  ي مًي  مابنت  اكل ل  فصعن  هناام رلا الانصل فن حننل
 نفخي عد  مابتعد  ناه ايلعد   هيصدب  ندا عهحدنو عهد   الا كعدب مدل المامد  اع ندا الم دانى مدل تهدن

 .تب ع    هع  حيل  اشكل ما اخن 

 ناقد تفكير :(Critical Thinking) 
ن د  ااد  ت  الاب دنععل  نالم كدبعل ال ديحةعل ا امدي   ندا ا داحنا اً  الا كعدب فشكيل فكةب مل نعاا ب
ع كب تعد  فن عدا  منل عبكز  نا ااخي  المباب تعمي ا  عابف   ه " ا كعب ا منه ما لا كعب الهي   اايبعف ا

 .Ennis, 1995 :54)ل" ف اؤ 

 منع  ا هه  بابات نفحكي   يالم   نا ف س منضن ع  اا ق مدا الن ديالا الميحظد  "  نعابف   ه 
ةبات الخيبجعد  الاده ا  د  اندك  الن ديالا فن نالاه عا  مهي شاهي    دننب  نمده  اعد ًا  دل الاحعدز فن المدؤ 
 .ن11  2113 ل  ع  ن  يه   اجه هي ال    فن اابضهي الا ا خل محامل لنانامل ال ااع 

 : ه بالع   مجمن يت ةيث ته المهيبات  يالم   81:1995 )ل Ennis لخب ن  
 .     نانضعحهي المشكن  اابعف .2
 .الماننميت ا ا ول .2
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 .مامنل  اهايجيتا  نا اخيب المشكن  حل .3

 : مي   معل رلا الهي   الا كعب مهيبات صهف كمي
 .ن(Inductive Thinking skillsاو امبااله  الا كعب مهيبات.ف 
 .ن(Deductive Thinking skillsاو اهايجه  الا كعب مهيبات.ب

 علمي موضوعي تفكير (Scientific Objective Thinking): 
 مدل الد و هادعي تعد   نعهد ف  د ا الهدن  ال انده تده  يلمهدي ن ن الا كعب ته اعشعيف  ات النجن  
  الايلع  النظيالف احمعق  نا الا كعب
 نعمص     نصف الظنا ب المحعح   يإله يل نمابت  ف  ي هي نكع ع  ح نةهي. ال ه   .ف 
 نعمص     الان ا  ح نث ظي با فن ح ث مي ته الم ام ل  هيف  نا ر باك  لناي يت. الاه ؤ  .ب 
 نعمص       با اإله يل  نا ض ح الظي با نالاحك  تعهي.  الاحك الض ح ن  .ج 

لننصددنل رلددا المبتدد   نعاددبف م هددن  الا كعددب الانمدده   هدد    الامنعدديت الامنعدد  الادده عمددن   هددي ال ددب 
ن 2111الانمعد  فن  ده مجمن د  اليزمد  لحددل مشدكن  ماعهد   حبعمد  منضدن ع لمحم  ال ددا هه 

   الا   ال ي س.مهمنل مل مجن  الاب ع  الانمع

 : العلمي التفكير مهارات مفهوم -
 مهديبات فن الانمده الا كعدب مهديبات فن (Science Processes) الاند   منعديت"    ههدي اادبف

 اليزمد  الامنعد  الخيصد  نالامنعديت المد بات مدل مجمن د  ن ده  (inquiry skills)الانمده  الامصده
 ن211  2121زعانل  . (صحعح  شكل الانمه نالا كعب الان  حبق لاح عق

رلعهدي جيهعد   هظدبع  عهمدي اانعمعد    دي ات  ي ا يب دي الامنعديت  د   رلدا نBrunerل  بنهدب نعشدعب
(Gagne) منعيت( الامنعيت     ا اخ ا   نا الم با فل ر   منع   نمهيبات ماانم    بات فههي  نا  

 الماننمديت نباف  منعد  خحدنا جدبافنمايلجاهدي  نا   الماننمديت امةدل المداان  ال دب  مدل عاحندب )الاند 
 133).   زعادنل( ناوكاشديف الامصده ف ديس  ده الاند   منعديت فل جيهععد  نعؤك  الماحيا  اع ي ع 
:2010 

 الماانمددددعل اكا دددديب فل  ندددا الاب نعددددنل عؤكددد  كمددددي نالا ددددنق الهجددديا جددددن ب الانددد   منعدددديت امةدددل
 ابا يحديً  الاند   امنعديت الانمده الا كعدب نعدبا ح ن الاند لا بعس بالع عيً    تيً  عكنل فل عجب الان  لامنعيت
  دداع  ل الماهن د  الم ب ددع  نال دبامم اعتددبا  ر د ا   ددبامم  نعد  ا هددا فل عجدب الدد و اع ديس تهمددي نةعمديً 

 ن.321  2999
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 او امددي  رلعد  عانجد  فل عجدب الد و اع ديس ا ا ب دي مدل تمدهه   الاند   امنعديت الانمديف ا دا  ن د 
  ده الاند   منعديت ا ا دبنا ال عل  نشناب نجيهعع  ايعنب  نمهه   الانن  لا بعس  يله    ااعنل  يل بج 
   ديبا الاند  فل الاب عد   نميف  ا  ا ا بكمي   الانمع  المابت  رلا نا حاهي  الانصل عا  الاه الحبق
 يً نصددد  كنهددد  مدددل فكةدددب الج عددد ا الانمعددد  المابتددد َ  مهدددا  تعُ   نالهاددديالم الامنعددديت  دددعل  عهددديمعكه ا ي دددل  دددل

 عههددي  الحعدديا مدد ى الدداان  مهدديبات الاندد   منعدديت  نددا الانمدديف  ددؤوف فحنددق لدد لك  الح عاعدد  لنظددنا ب
 ن.81  2112 زعانل ل العنمع  الحعيا مشكيت نمايلج  حل ته ا اخ  

 المااد  ا نالمهديبات ال  هعد  الامنعديت مدل مجمن د   ده مهديبات الا كعدب الانمده فل ال يحدث نعبى
  الهادديالم رلددا نصددنوً  اناجهدد   نمعدد  مشددكن  لحددل الحيلددب خيلهددي مددل ع دداا الادده المخان دد  عهشددح نا

 اخا ددديب تددده الحيلدددب  نعهدددي عحصدددل الاددده  يل بجددد  نامددديس  اكيمنعددد  ن منعددديت ف ي دددع   منعددديت ناشدددمل
 .الغب  له ا ر  ا   ا  ال و مهيبات الا كعب الانمه

 : العلمي التفكير مهارات خصائص -
 : ته الهميح الايلع  الانمه الا كعب مهيبات خصيالب ن133  ( 2010:زعانل ملرج
 الظدنا ب ل هد  نالحن د  ناعتدبا  الانمديف ع داخ مهي محد  ا  منعد  مهديبات ااضدمل  منعيت ههير .2

 .الكنهع 
 .  نعهي الا بب فن اانمهي عمكل لنانميف مح    ننك ههير .2
 عمكدل العنمعد  الحعديا مشدكيت مدل الا عد  فل ر   الحعديا تده نهمنهي اانمهي عمكل  منعيت ههير .3

  2010:  منعدديت الاندد  لزعاددنل مهدديبات اح عددق  هدد  لهددي المهي دد   الحنددنل نا اددباا احنعنهددي
  ن.101

  عنه كمي الان   منعيت خصيالب ح   تم ن 11 -13  2998فمي  ي  ل
 . الامنع  هشح اع مل مام ا مجمن    ل   يبا عههي  ننكع  مهيبات رلا احنعنهي عمكل .2
 . الان  تبن  كل ته نا اخ امهي اح عمهي عمكل حعث  يلامنمع  اامعز .2
    تده ال دب  ا عد  تهده ن د لك  خدب   نمده تدب  رلدا  نمه تب  مل الان   منعيت اان  فةب عهامل .3

 .العنمع  حعيا 
 . لهي الاح عمع  ناعهشح  ال انع  المميب   حبعق  ل الان   منعيت اان  عا  .1
ايح  الاشجعا حبعق  ل اكا ب .1  . لمميب اهي الكيته الن ت نا 
 المشدكيت حدل تده عا اد  الد و  دننك   ندا ادهاكس تإههدي الاند   منعديت ال ب  عكا ب  ه مي .1

 .اناجه  الاه
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 الامنده  الهشديح فن ال حدث حبعدق  ل الاان   منع  ته ال ايل  لنمشيبك  لنماان  ال بص  ااعح .7
 .   عمن  ال و

 مةدل ف مد  ي رلا ناا بج الميحظ  مل     حهي ه  ف  حعث الان   منعيت  اان لألح يل عمكل .8
 .انعهي الاه الخحنا رلا خحنا كل امن   حعث الاجبعب

  اعخدبى الا كعدب مهديبات مدل معب دي  دل اامعدز الخصديالب  هد   الاند   منعديت فل ال يحث عبىن 
 . ال با      ته الاي ا  الماغعبات فح  الان   منعيت كيهت ل لك

 : العلمي التفكير مهارات شمولية -
   نمههي مي عنه المهيبات     مل ماهن   مجمن   الانمه الا كعب مهيبات اشمل

  الاحمدقن   الاه دؤن   او داهايجن   المعديسن   الاصدهعفن   المميبهد ن   الاح عد ن   الاابعدفن   المشدي  ا
 ن. 1992: 90 الاجبعب لمحب  ن الماغعبات  زلن   ال بن  نضان 

  الميحظدد   اشددمل هددهت ن(SAPAاعمبعكعدد   الماحدد ا النوعدديت تدده المهددي م محددنبن حدد   ي كمدين 
  الاه ددؤن   الاناصددلن   ال ددبا  نالددزمل تدده الاي دديت ا دداخ ا ن   المعدديسن   اعب ددي  ا دداخ ا ن   الاصددهعفن 
اجبعدب الن   الماغعدبات ضد حن   ال بضدعيت صدعيم ن   ال عيهديت ا  دعبن   اإلجباالده الاابعدفن   الا  دعبن 

 . 1995: 218)لجن  

 ال بضدعيت  صدعيم ن الاصدهعف  ن  الميحظد  "  ال با د   د   تده الانمده الا كعدب مهديبات ناشمل
 ال يحث ف   ي الاه الانمه الا كعب مهيبات  يالم  ح ب ن لكؤ  الاه ن   الا  عبن   او اهايجن المعيس  ن 

 ناةهدعل مدل الاندن   ناد بعس الاب عد  هتد المخاصدعل  اد  مدل  نعهدي المناتمد  اد  الاه المحانى لاحنعل
 مشبته الانن .

 :العلمية والتربية العلوم لتدريس كهدف العلمي التفكير مهارات -
  د تيً  عكدنل فل عجدب الاند  امنعديتل الحن د  اكا ديب فل  ندا الانمعد  الاب عد  تده الاب نعدنل عؤكد 

 ن. 2010: 101 الانن  لزعانل لا بعس بالع عيً 

  معبا فك  لنا كعب  تم  الانمع  نالحبعم  الان   امنعيت اها  الح عة  الانن   بعسا ف  اف فل كمي
ك دي ه  المهديبات   الا كعدب تده الانمده اع دننب  ندا الايمعد  اد بعب فل نالد عب  ف د  مدل المهي د   نا 
 ن. 1980: 112 ال عبن  الانن  ل معبا ا بعس ف  اف

 اد بعس اضدمهت ف د اف تمد   الاندن  لاد بعس  د تيً  الانمده الا كعدب اعجه عد  الد نل  اد  نااامد 
 مدل الح عاد  تده ال حدث نااجي دياه  هحدن الايمعد   د بات احدنعب المان دح  لنمبحند  العي ديل تده الاندن 
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 ف د اتيً  او ا االعد  لنمبحند  الاندن  اد بعس احادنت ف د اف تم  ال ن عل ته فمي نالاجبعب  الميحظ  خيل
 ضد حن  الاجبعدب ن  المعديس ن  او داهايج ن  الميحظد  ل  الايلعد  الامنعد  الامنعديت الايمعد  كمميب د 

 الاي ديت نصدفن  الاامعمديت  رلده النصدنلن  ال بضدعيت  صدعيم ن   اإلجباالعد  الاابع ديتن  الماغعدبات 
  ن د  فنصدت البا حد  المنمعد  لمانمده الاندن  تده النوعديت نا  دعب ين الهمدي ج الم ي عمعد   هديفن  كمعدًي 

  ددل ا ا دديب  منعدديت ن  ضددبنبا اضددمعل  منعدديت الاندد  تدده مهددي م الانن  NSTAمبعكعدد ل الماحدد ا اع
  2111الاندد  ف ي ددًي مددل ف ددس  هدديف المهددي م  نضددميل احمعددق  دد   الامنعدديت مددل   ددل الحن  لخحيع دد  

 ن.29-31

 The American association for the) الاندن  لاحدنب اعمبعكعد  المؤ    مههيج هه ُ  م نل
advancement of science) ف د اف مدل نكديل الانن  كحبعم   ا اخ ا   نا الميال  الم خل  نا 

 نا دااميل  البعيضدع  المهديبات نالاصدهعف  ناكا دي ه   نالامععدز  الميحظد   ندا المد با  حن د ال ااندع 
 . ناه ع  ي الاجيبب المخ بع  ناصمع   نالمميععس اع  ا 

 الايمعد  اانعد   ف  اتد  ف د  مدل كديل تمد   الايمد  الاندن   بعسلاد" هيتعند  "ال بعحديهه المشدبن  فمدي
 تده الايمعد ات مهديب    ه  ده   ناحدنعب الحمديالق ناكاشديف ال حدث  تده الانمعد  الحبعمد  ا داخ ا   ندا

 نالاصهعف. الميحظ  ته ناحنعب مهيبااه  ال  عح   ال عالع  نالمنا  المخ بع  اع نات ا اخ ا 

  د ا" "Project Physics Course – PPCال عزعديف  لاد بعس عكدهاعمب  المشدبن  صدم  ن د 
 مهديبات ناكا دي ه   الا كعدب تده الانمعد  الحبعمد  ا داخ ا  تده الايمعد   د بات احدنعب  مههدي  ف د اف
 199: 36). 7  ل هشنال الانمه الا كعب

  الاندن  عسالح عةد  لاد ب  اع د اف مدل الايمعد  لد ى الا كعدب مهديبات احدنعب فل امد   ممدي عاضدحن 
 الا كعدب تده الانمعد   جيهدب المهديبات الكةعدب ا دينو و فههدي ر  تمدح  لنماننمديت عحاديج و الانمعد  عل

 .مجاما  ته   ايلع  الاحيف  ي بًا  نا تب اً  لعص ح  المهيبات     نصمل  نالم    المهظ 

  ل اعنال تمد ن نعد   هدي ع معا مابتاهدي مدل  ديلبم  كةعدباً  الاب ه ال ب  اهمب المهيبات     نمةل
 ن.37 1997:  لهشنال ع هيالهي خ م  تي ننل هحل مي ن با   المنضن     ا ته الهظب إل ي ا

  الانن  ا بعس ف   ف  اف مل عا  الانمه الا كعب لمهيبات الحيب اكا يب لتإ   ق ميل اً كع ا ن 
 الاندن  مجديل تده     ديل    ر د ا اامدل  ندا تهده الحيلدب  شخصدع   ندا فةدب مدل المهديبات لهد   لمدي

 الاد كب مدل عهامدل  هد ا عهد   نجعدزا تادبا  اد  الماننمديت عه دي ي مدل كمديً  عح ظ ره يهيً  نلعس  الح عاع 
 مدا ناإلامديل ال ب   مل   بج  ماعه   امنع  المعي  "ااهه عل المهيبان  الامنعيت  راميل رلا لنماننميت
  1985: 101) . الجه  الم  نل لل عب ته ا اصي 
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 قح  دنعُ  فحدنلا لمد     عحا ظ الجع  نالاان  "جع   اانم  فل عاهه اإلاميل ل بج  الحيلب ننصنل
 ن.2002: 85  لزعانل "نالجه  الن ت نعنتب فخبى  حعياع  منا ف ته

 م عد  حعياد   تده هديجح ره ديل إل د ا  الانمده الا كعدب مهديبات الحديب  يكا ديب رو  لدك عدا  نو
  .فجما لايل نا نمجاما  له   

الرابطـة األمريكيـة للتقـدم   AAAS)العلـم لكـل األمـريكيين(  2153عمليات العلـم مـن منظـور مشـروع 
 :العلمي 

ا دددننب تددده الا كعدددب لحدددل مشدددكيت مامددد ا  هددد ف  - Science Processesعمصددد   انعددديت الانددد  
 ن81  2112النصنل رلا ا  عبات   عم  نصي   . ن ه  مةي    منعيت اإلةميب.لزعانل  

فل  نهددددي نل هجددددب  دددد مت اصددددهع ًي ماحددددنبًا لامنعدددديت الاندددد  ر  ن 81-81  2112ل زعاددددنل نضددددحنف
    منعيت بالع   ن هةيث  رلا  ماهي 

         األساسية: العلم عمليات
 . ناع الن  اعجباالع   ن ي يت الا   ناواصيل    ي يت المكيل ن نالاصهعف  الميحظ     ناشمل

 لسببية:ا العلم عمليات 
 .ناو اهايج الان الالاه ؤن  او ا ول   ال  ب نالهاعج   منعيت الا ي ل ناعهظم    ناشمل

 عمليات العلم التجريبية:
يت  نالاابعدددف اعجباالددده  منعددديت ضددد ح الماغعدددبات  نصدددعيم  ال دددبن   نا  دددعب ال عيهددد ناشدددمل 

 نالاجبعب.

 :العلمي التفكير مهارات تصنيف -
 األساسية العلم عملياتالفئة األولى: 

  ( Observing )المالحظة أواًل:
نالاه و ااضمل ا  عبًا فن ا ا وًو  تهه   يبا  مل الماننميت الماانم  م يشبا   ب الحناس   حا 
 عصاب رة ياهي. Fact ل 

 لكةعدب يستهده ف د   الاندن  نا بعس الامنع  نال با   الانمه لن حث ج اً  مهم   منع  تيلميحظ 
 . ال بن  تب  فن كيلاصهعف الامنع  الامنعيت مل

 ( Classifying )  التصنيفثانيًا:
 .الم با  نا جما اعشعيف ته مجمن يت  نا الخصيالب الاه امعز ي
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 ((Communications   ثالثًا: االتصال
 .ح لغ  لنا ي    عل اعتبا فن اإلشيبات  فن فع  ن عن  فخبى اص    ن ا ي ل الماننميت  فن اعتكي

 ((Space Relationsرابعًا:العالقات المكانية  
 نالمعيس-اعشكيل الهه  ع  الم انع  -ا اخ   ةية  م ي ع   ه  ع  بالع  ل اعشكيل الهه  ع  الجيم ا

 (Operational Questions)خامسًا: األسئلة اإلجرائية  
      نا المشيبك  ته ال حث  ل رجي يت لهي  نمل ة    يبا  ل ف الن  مةمبا عحبحهي اعح يل لا ي

 زم  ل ه  الهظبعيت المام ا.ياحنب خن عياه  الاجبع ع  ال
 (Number Relationsالعدد )سادسًا: عالقات 

 ا اخ ا  الا   لنصف الهاعج .
 السببية العلم عمليات ثانية:الفئة ال

 ((Interaction and systems   أواًل:التفاعل واألنظمة
 عل فجزاف الهظي  عابف الهظي    ه  مجمن   اعشعيف ن الظنا ب الاه اا ي ل ماًي  ناابف الاي يت 

  المخان    يلا ي يت.
 ((Cause and effect   ثانيًا: السبب و النتيجة

  اح ع  الا ي يتانع   فنلهي  اح ع  فجزاف الهظي   نةيهعهي ت عاحنب ته  ال  ب نالهاعج  ةيث خحنات
ن  نا  لك عمكل اح ع  ال  ب ال و ع ه   الحي ة  ته الهظي   نةيلةهي اح ع  ا ةعب انك الا ي يت 

 ته رح اث الهاعج .
 ((Inference     ثالثًا: االستدالل

  ن ا  عب الميحظيت اله عا  الحصنل  نعهي ته فةهيف الهشيح فن الاجب  
 Predicting) )        التنبؤرابعًا:

 ر  عحينل اح ع  مي  عح ث م ام ًي   نا ف يس ال عيهيت صنبا خيص  مل او ا ول عا  الان ا
الاخمعل ناخانف  منع  الان ا كنع   ل الماجما  . فو فه  ا امباف لنم ام ل مل المشي  ات الحيلع   

هيت  فن   تيلان ا عاام   نا ال عيهيت   فن  نا الخ با ال ي م    عهمي الاخمعل و ف يس ل  مل ال عي
 خ بات  ي م .

 (Deducting)   االستنتاجخامسًا:
احل او اهايج كيلان ا عا  حيل  خيص  مل او ا ول  او اهايج عمةل الهيام الههياله لنان ا   نلمب 

 اوخا يب المخان   لن عيهيت.
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 الفئة الثالثة : عمليات العلم التجريبية
 ن(Controlling Variable اواًل: التحكم في المتغيرات 

 اابف الماغعبات   ههي كل الانامل الاه ا خل ته هحيق الاجب   نالاه    عغعب ي المجبب.
 الانامل الةي ا ن.-الماغعب الاي ا-ن هيك ةية  فهميح مل الماغعباتلالماغعب الم امل

 ((Formulating Hypothess  الفرضيات صياغةثانيًا:
  عب محامل لنمشكن  منضا ال حث  نعاام  انلع    نا   با ال ب   نا اكاشيف ال ب   ن حل  فن ا

خضي هي لناهظع  الامنه ن الاي يت  نالب ح  عل اع  المهحمه.ح اث  نا 
 .نا اخ   ته صعيم  ال بن  الا يبا المهحمع  ل ر ا كيل.....ر لن

 ن  (Interpreting Dataثالثًا:تفسير البيانات 
  فن اعح اث  فن  ن ال حث  ل الشبنح ب  نا اع  يب الاه مل فجنهي اماالا  عب  ن الاةن 

 ته اوهحيق  يلمابت  رلا اعمي     نالا  عب ع ع هيمح  ا اله ااعل ن ن  انك اعح اثالظبنف ال
نعكشف الةغبات الميالم  ته تهمهي  نعحينل ا  عب الظبنف اله اشع  تعهي الج نب الاه اصل  عل انك 

 الةغبات.
 ن (Defining Operationallyرابعًا: التعريف اإلجرائي 

 فن هظي    نصيف عمكل فل ايحظ  فن اميس  فن ا ال. ن صعغ  اصف ج    فن شئ  فن ح ث  

 (Experimentary)       التجريب خامسًا:
لمعن  ا ب  الاجب   الانمع   ه اصمع  لظبنف اصحهي ع  مح  ا  ا هل  با   ا اجي   هظي  مي  

  حبعم  احكمع   ن شكل مي كيل لعح ث ته الح عا    نل ا خل الميال   يلاجب  .
مل الم اا الانمه  ر  فل ماعيب ص ق ال كبا الاه عحمنهي ال ب    ن  نعا  الاجبعب جزفًا ف ي عيً 

 ر ا رمكيهع  الاحمق مههي  ل حبعق الاجب    ن ن مي عاهه فل ال ب  و ع خل ضمل ه عم الان  رو
  يه ا  ف ل  اجبع ع .
 حعث وامل اوخايتيت ا  عب الهايالم   ته ال حث الانمه نتق اصمع    عق نا عب حبعم  الاجبعب
ن  ا الاصمع   ن مي عابف  يلاجب  الضي ح   الاه ا ام   نعهي الانميف ته   الا ف ها ح  ممكل
   عث.نالهظبعيت الاه اشكل  عكل الان  الح الانصل الا المناهعل
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 عمليات العلم األساسية

Basic 

 science process منعيت الان  

 

 
 ضبط المتغيرات -التفاعل واألنظمة                         -المالحظة                         -

 صياغة الفروض  -السبب والنتيجة                          -التصنيف                          -

 تفسير البيانات  -االستدالل                                - االتصال                          -

 التعريف االجرائي -التوقع                                   -عالقات المكان                     -

 التجريب -االستنتاج                                -األسئلة اإلجرائية                   -

 عالقات العدد -

 الام ع  الح عث لمهيبات الا كعب الانمه  ن3كل ب   لش

 
 
 
 
 
 
 

لعلمالتجريبيةعملياتا

integrated 

 

عملياتالعلمالسببية

causal 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 

  المحوسبة البرامج تناولتدراسات 

 

  نظرية الذكاءات المتعددة. تناولتدراسات 

 

  مهارات التفكير العلمي تناولتدراسات 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 :توطئة
رلا  هيف  بهديمم محن دب عنظدف هظبعد  الد كيفات المااد  ا لاهمعد  مهديبات    تت ال با   الحيلع 

نلددد لك  دددي  ال يحدددث  ددديوحي   ندددا مجمن ددد  مدددل   انمددده لددد ى حن ددد  الصدددف الايشدددب  غدددزاالا كعدددب ال
تددده ر ددد ا  ال بهددديمم ناح عمددد   ندددا  عهددد  ال با ددد      نا دددا ي   مههددديال با ددديت ال دددي م  تددده  ددد ا المعددد ال

  بالع دع  الدا ةديث محدينب  د   ال با ديت  دي  ال يحدث  اصدهعفتمد  مدل  د   ال با ديت لإلتي ا  نا هعيً 
  فمي المحدنب اهينل هظبع  ال كيفات الماا  ا المحنب اعنل اهينل ال بامم المحن     فمي المحنب الةيهه
 ي عنه  نا ح َا كم لا     المحينب كيَ رالةيلث اهينل اهمع  مهيبات الا كعب الانمه  ن نف هاحبق 

 البرامج المحوسبة:دراسات تناولت المحور األول: 
 (:2132دراسة الحداد )   

مهيبات كاي   الصعغ مم  يلن يالح الماا  ا  نا اهمع  فةب  بهي   تت ال با   رلا مابت 
اخايب ال يحث  عه  ال با    يلحبعم  الاشناالع     شب الكعمعيالع  ل ى حيب الصف الحي و

ن لك ته   ل الشاب ال با ع  المنجن ا ته م ب    يمه الانمه الةيهنع  لن هعلال  عح  مل  ع
حعث اااب    ا اخ   ال يحث المههم الاجبع هن   2012 – 2011ال صل ال با ه اونل 

المجمن   الاجبع ع  لن بهيمم ال و ف    ال يحث    عهمي اانما المجمن   الضي ح  ا بع ًي 
كمي نا اخ   ال يحث المههم النص ه الاحنعنه ته احنعل   ع ع الامنلننح ا ال با ع   يلحبعم  

 الايلع   احنعل المحانى نات نا اخ   ال يحث اع  نح ات ال با   نا اخباج الصعغ الكعمعيالع 
وخا يب  نجن  تبنق ته المعيس ال ا ورلا  نانصنت ال با     هيف اوخا يب الاحصعنه ن

   مميبه     باهه  ته المجمن   الضي ح  لصيلح المجمن    عل المجمن   الاجبع الاحصعل
 .الاجبع ع 

 :(2131دراسة هاشم )
 دد تت ال با دد  رلددا مابتدد  فةددب  بهدديمم مماددبا لاهمعدد  م ددي ع  الاب عدد  الن يالعدد   دديلانن  لدد ى حدديب 

 ا  اح عق ال با    ندا  عهد الصف الاي ا اع ي ه  غزا ناا ا ال يحث المههم الاجبع ه  حعث 
حيب الصف الاي ا اع ي ه  م ب د  ححدعل اع ي دع   غدزا مم دم   ن حيل ًي مل72مكنه  ملل

نحيل ددًي  نلاحمعدددق ف دد اف ال با ددد   ددي  ال يحدددث 33نحيل ددًي نضدددي ح ل38رلددا مجمددن اعل اجبع عددد ل
ناددد   هدديف ال بهددديمم  نكددد لك  هدديف اخا ددديب لم دددي ع  الاب عددد     يالمددد   م دددي ع  الاب عدد  الن يالعددد   إ دد ا 

 ح  نالاجبع عد    نعدًي ن اد عًي  نح دق  ندا حديب المجمدن اعل الضدي نتمدبا 11مكنه  مدلللن يالع  ا
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فظهبت الهايالم تي نع  ال بهيمم الممابا ته اهمع  م ي ع  الاب ع  الن يالع   يلانن  ن لك مل خديل ن 
جبع عد  الهاعج  الايلع  انج  تبنق  ات  ولد  رحصديالع   دعل مان دح  بجديت حديب المجمن د  الا

 م ي ع  الاب ع  الن يالع  لصيلح الاجبع ع  اازى و اخ ا  ال بهيمم الممابا.نالضي ح  ته اخا يب 
 :(2111دراسة أبو السعود)

معدد   ادد  ا مابتدد  تايلعدد   بهدديمم امهدده  دديال   نددا ا ددننب المحيكددي  تدده اهلدد دد تت  دد   ال با دد  ر
ي دا اع ي ده  غدزا. اا دا ال يحدث المدههم مهيبات مي نباف المابت  ته مههيج الانن  ل ى حن   الا

المدههم الاجبع دده. ن د  فخاديب ال يحدث  عهد  ال با د   حبعمدد  ن  النصد ه الاحنعنده نالمدههم ال هدياله 
حيل ًينحيل دد  ن  ددمهي رلددا مجمددن اعل ماجيه دداعل نما ددينعاعل رحدد ا مي  ن211 صدد ع  ن دد   ي ل

معدديس مهدديبات مددي نباف المابتدد  تدده مددي ا ضددي ح  ناعخددبى اجبع عدد   نلدد لك ف دد  ال يحددث اخا دديبًا ل
ن   اة ات ال با د  نجدن  تايلعد  لن بهديمم الممادبا  ندا اهمعد  ك  اا لن ب    الانن  لنصف الاي ا 

ن ددد  نجددد ت    اددد  مهددديبات مدددي نباف المابتددد  تددده مههددديج الاندددن  لنصدددف الاي دددا اع ي ددده  غدددزا
 دددددعل مان دددددح  بجددددديت المجمن ددددد  ال با ددددد  تبن دددددًي  ات  ولددددد  احصددددديالع  تددددده اوخا ددددديب ال اددددد و 

 الاجبع ع ن الضي ح  لصيلح الاجبع ع .
 (:2114دراسة أبو حليمة)

م  يلن دددديالح الماادددد  ا عنظددددف اعحدددد اث  دددد تت ال با دددد  رلددددا الااددددبف  نددددا فةددددب ا ددددخ ا   بهدددديم
الماهي ض  ته اهمع  الاهنب الغ االه ل ى حيب الصف الخديمس اع ي ده  غدزا تده مدي ا الاندن . 

يحددددث المددددههم الاجبع دددده  ن ددددي  ال يحددددث   هدددديف ف اا ال با دددد  البالع ددددع  ن دددده  بهدددديمم نا دددداخ   ال 
 يلن ددديالح المااددد  ا  نكددد لك  دددي    هددديف اخا ددديب المابتددد  الغ االعددد   نممعددديس اواجدددي  هحدددن الاغ عددد  

امم  يلن يالح المااد  ا الاده انظدف ر دابااعجع  ال نعم  نت  فنصت ال با    ضبنبا ا اخ ا  ال ب 
 ماهي ض  ته اهمع  المابت  الغ االع  ناهمع  اواجي يت الانمع  هحن الاغ ع  ال نعم .اعح اث ال
 (:2111) دراسة يوسف

 الا كعدب مهيبات اهمع   نا ال مي  جيه ه هظبع  ضنف ته محن ب  بهيمم فةب مابت  رلا   تت
 ال يحةد  تاا اد ن د   الماننمديت اكهنلنجعدي  مدي ا  شب الحي و الصف حيل يت ل ى المابته تنق

  شدب الحدي و الصف حيل يت مل ال با    عه  اخاعيب ا  حعث ال هياله  نالمههم الاجبع ه المههم
 اجبع عد  مجمدن اعل رلدا ام عمهل ا  حيل  ن 81ل     ي  نغ لفن لن هيت الةيهنع   كعه  م ب   ته

 ناخا دددديباً   المابتدددده تددددنق الا كعددددب  مهدددديبات  يالمددد  ر دددد ا  ادددد  ال با دددد  ف دددد اف نلاحمعددددق  نضدددي ح 
  دعل احصديالع   ولد   ات تدبنق نجدن  : دل الهاديالم ف د بت ن د   المابتده تدنق الا كعدب لمهديبات
 تدنق الا كعدب مهديبات اخا ديب تده الضدي ح  المجمن د  ن الاجبع عد  المجمن د   بجديت مان دح
 نجن ن   لن بهيمم اازى الاجبع ع  لصيلح  شب الحي و لنصف الماننميت اكهنلنجعي  مي ا المابته
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 الاجبع عدددد  المجمن دددد  تدددده الاحصدددعل مبا ادددديت  بجدددديت مان ددددح  دددعل احصدددديالع   ولدددد   ات تدددبنق
 تددنق الا كعددب مهدديبات اخا دديب تدده الضددي ح  المجمن دد  تدده الاحصددعل مبا ادديت  بجدديت نمان ددح
  دعل احصديالع   ولد   ات تدبنق نجدن ن   لن بهديمم اادزى الاجبع عد  المجمن د  لصديلح المابتده
 مهخ ضدددديت  بجدددديت نمان ددددح الاجبع عدددد  المجمن دددد  تدددده الاحصددددعل  ضدددديتمهخ بجدددديت  مان ددددح

 المجمن دد  لصدديلح المابتدده تددنق الا كعددب مهدديبات اخا دديب تدده الضددي ح  المجمن دد  تدده الاحصددعل
 .لن بهيمم اازى الاجبع ع 

 (:2115دراسة أبو زايدة)
  الصدحع  نالدن ه   تت ال با   رلا مابت  تايلع   بهيمم  يلن يالح المااد  ا  ندا اهمعد  الم دي ع

ن دد  ا دداخ   ال يحددث اع ددننب ال هددياله ل هدديف  الصددحه لدد ى حدديب الصددف ال ددي س اع ي دده 
 11لمابتد  اد ةعب ال بهديمم  ندا  عهد  مكنهد  مدل  الاجبع ده المدههم بهديمم  يلن ديالح المااد  ا 

نه  عل اخا ديب احصدعة  ام عمهي رلا مجمن   اجبع ع  نفخبى ضدي ح  نف د  ال يحدث ف اا يً حيل 
  ندا الاي اد  الماغعدبات المااد  ا  نده الن ديالح  بهديمم اد ةعب مابتد   هد ف نممعديس ااجدي  

 انصدل ن د  الهاديالم رلده لننصدنل  (T –test) اخا ديب ال يحدث نا داخ    الاجبع عد  المجمن د 
 لصديلح  الاحصدعل  بجديت مان دحيت  عل رحصيالع   ول   ات تبنق انج  : فه  رله ال يحث

  ي د  نانجد  الممادبا  لن بهديمم عادزى الصدحع  الم دي ع   اخا ديب  نده اجبع عد ال المجمن ديت
 الم دي ع  اخا ديب تده اع ي ده ال دي س الصدف حن د   بجديت  دعل رحصديالعي  الد  ابا يحعد 
 .الصحه الن ه ممعيس ته ن بجياه  الصحع 

 (2006): مهدي دراسة

 ال صدبو الا كعدب  ندا الاانعمعد  مجعيتال ب  ا اخ ا  تي نع   نا الاابف  نا ال با         تت
 المدههمال يحدث ا داخ    شدب  الحدي و الصدف حيل ديت لد ى الاكهنلنجعدي تده الاحصدعل نزعدي ا

 اد  لن هديت  ي د  ك دب م ب د  مدل  شدب الحدي و الصدف حيل ديت مدل مكنهد   عهد   ندا الاجبع ده
 ال صددبو  كعددبالا اخا دديبو ال يحددث نا دداخ    ننضددي ح  اجبع عدد لمجمددن اعل  نددا ام دعمهي

 الحيل ديت  بجديت مان دحه  دعل احصديالعيً   الد  تدبنق نجدن  رلدا ال يحدث نانصدل نالاحصدعل 
 .الاحصعنه ناوخا يب ال صبو الا كعب اخا يب مل كل ته الاجبع ع  المجمن   لصيلح
 2005): كشكو ) دراسة
 الا كعب لاهمع  مهالان اإل جيز ضنف ته ممابا امهه  بهيمم ناجبعب  هيف رلا ال با         تت
 ال با د  ف اا   هديف ال يحدث  دي   مدزا  م عهد  اع ي ده الاي دا الصف حن   ل ى الانن  ته الا منه
 نحيل د  حيل ديً  ن31ل مدل مكنهد   عهد   ندا ال با د  ف اا نح مت الا منه  الا كعب  يخا يب المامةن 

  الد  تدبنق الهايالم نجن  تفظهب   ن   ضي ح  كمجمن   نحيل   حيل يً  (35)  اجبع ع  كمجمن  
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 اخا ديب تده الامهده  يل بهديمم  ب دنا الد عل الاجبع عد  المجمن   حن    بجيت مان ح  عل احصيالعيً 
  الاجبع ع . المجمن   لصيلح الضي ح  المجمن    بجيت نمان ح الا منه الا كعب
 (: Irrvin 2113 ( دراسة
 الادددي ات تدده الاددد ةعب  نددا الا ي نعددد  لماادد  اا  يلن ددديالح  بهدديمم تايلعددد  مابتدد  رلددده ال با دد   دد تت

 مدددل  يلعددد  ه ددد    ندددا احادددنو الاددده النج ددديت امندددعب تددده اامةدددل رلعهدددي المشددديب الادددي ات الغ االعددد  
 نال ناكد  الخضديب مدل ك عدبا كمعديت  ندا احادنو الاده النج ديت ا اهيك زعي  الممي ل نته ال  نل
 اع مددديب ه ددس مدددل اً تددب ن 127ل مددل نهددد مك  عهدد   ندددا الاجبع دده اع ددننب ال يحدددث ا دداخ   ن دد 

 عن  31  ا    العنمع  ميحظيا  ع نل تب  لكل م انح   ي ا يه  ال يحث نا اايل نالابق  نالجهس
   عددن  11 ن ادد  ا دداخ ا  ةدد  الهادديالم نلاحنعددلن  ONE ANOVA-TESTل  ال بهدديمم  دد ف مددل

 اععددي  نكيهددت لألتددبا  لغ االعدد ا الاددي ات  نددا منحددنظ  شددكل فةددب ال بهدديمم فل رلدده ال يحددث نانصددل
 . انعهي الاه عن  31 مل ا ةعبا فكةب اعنلا 31
 2003): الحصري ) دراسة
 اعنل لنصدف تعزعديف الكم عدناب ل بهديمم نالجمدي ه ال دب و الادب  تي نعد  رلدا ال با د   د تت
 ةيةد  يحثال  اخايب ن   نالكم عناب ال عزعيف مل كل هحن نااجي ياه  الحيب احصعل ته الةيهنو
 الجمدي ه الادب   حبعمد  اد بس مجمن د  الدةيث  المجمن ديت لامةعدل  شدناالع   حبعمد  تصدنل
 ا داخ   ن د  حيلدب  (70)  مجمدن  الةديهنو اعنل الصدف مدل ضدي ح  ةيلةد  ن  ديل ب و  نةيهعد 
 مدل لكدل ااجدي  نممعديس احصدعنًعي اخا يًبا ال يحث ف   تعمي ال حث  ته الاجبع ه اع ننب ال يحث
 نح يب الماعيبع  اوهحباتيت اإلحصيالع  ف يلع   ته ال يحث ا اخ   ن   نالكم عناب ال عزعيف مي ا

  بجديت مان حيت  عل تبنق انج  و فه  رله ال يحث نانصل(T- test)  المان حيت  ناخا يب
 . المجمن يت ته الاحصعل

 2003):) الهادي عبد دراسة

 وتنمية التحصيل على العلوم تدريس في الحاسوب استخدام أثر معرفة إلي الدراسة هدفت

 إلى قسموا (127) عددها االبتدائي السادس الصف تالميذ من عينة على ،العلم نحو االتجاهات

 ،بالطريقة التقليدية واألخرى ،التجريبية المجموعة الحاسوب باستخدام درست أحداها مجموعتين

 وقد استخدم ،العلم نحو االتجاه مقياس وكذلك  ،بيئةال وحدة في تحصيليًا اختباًرا الباحث أعد وقد

 بما الباحث توصل وقد، T- test)واختبار ) ،المعيارية االنحرافات الحسابية المتوسطات الباحث

 االختبار في α ≤ 0.05)مستوى ) عند إحصائية دالله ذات فروق يوجد أنه إلى التحصيل يخص

 المجموعة لصالح البعدي القياس في والتطبيق والفهم التذكر مستويات وفي ،ككل التحصيلي

 . التجريبية
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 (2001): حبيب راسةد

 الكم عدنابن ندا الميالمد ل الداان   عالد  تده المااد  ا الن ديالح فةدب  ندا الاادبف رلدا ال با د   د تت
 مدل الا ع لاحنعل  الاحنعنه النص ه المههم ال يحث نا اخ    نالاان  الا كعب مهيبات اهمع   نا
الا كعدب  مهديبات ناهمعد  المشدكيت  نحدل اعكدي عمه نال دننك  نالا كده الاانع  اهمع  مل كل  نا

 خيل مل الماانم ال ننكعيت فل ال با   هايالم نمل  الماا  ا الن يالح فةب اهينلت الاه ال با يت
 المهظ  بالا كع مهيباتناح ل اإلعجي ع  الجناهب اهمه ناإلهابهت الماننميت ش ك   عاليت ا اخ ا 
 الم ابس ته الماننميت نش كيتاوهابهت ش ك  ا اخ ا  زعي ا  ضبنبا ال يحث نفنصا لنحيب 
.المصبع 



  (2001):  قنديل دراسة
 الاندن  تده ال با ده الاحصدعل  ندا المااد  ا  يلن ديالح الاد بعس اد ةعب مابتد  رلده ال با د   د ف

 الةيلدث الصدف تده انمعدً ا (144) لد و الماننمديت ناكهنلنجعدي نالدن ه او اكيبعد  نالمد بات
 المااد  ا  يلن ديالح رحد ا ي  ب دت  ما دينعاعل مجمدن اعل رلده الاعهد  ال يحدث   د  ن د   اإل د ا و
 المهي    ال حث ف نات ف   تعمي  ال با   ته الاجبع ه المههم نا ام  الامنع ع    يلحبعم  ناعخبى

 ناحنعدل الاكهنلدنجه الدن ه نممعديس  او اكيبعد  لنمد بات نعنعديمز ناخا ديب  احصدعنه اخا ديب ن ده
اخا ديب   ي داخ ا   احنعنهدي ن دي  ال عيهديت جمدا ن د  اوبا يح نماي وت  الماننميت المايز  الا يعل

 رحصديالًعي  ال  تبنق انج  و فه  ته الانن  ته الاحصعل عخب تعمي الهايالم نكيهت  T- test)ل
 تده نالاجبع عد   الضدي ح  المجمدن اعل الايمعد  جديت ب  مان حه  عل α ≤ 0.05)م انى ل  ه 

 تده الماادي  الاد بعس مدا المااد  ا الن ديالح اد ةعب ا دينو  ماهده  الاندن  تده الاحصدعل اخا ديب
 .ال با ه الاحصعل

 (:1999اللهيب ) دراسة
 ال عزعديف منضدن  مدي ا تده الحي دنب  دبامم فحد  ا داخ ا  فةدب  ندا الاادبف رلدا ال با د   د تت

  م عهد  المدههم الاجبع ده  ي داخ ا  الةديهنو اعنل الصدف حديب احصدعل  ندا ل نااللنا لخناب
 المجمن د  رحد ا مي مجمدن اعل  ندا حيل دي مدنز عل  (50)مدل ال با د   عهد  البعدي   ناكنهدت

  ب دت اعخدبى نالمجمن د  اآللده  الحي دب  ي داخ ا   ب دت  ديحيل (25) ن د   ي الاجبع عد 
  ولد   ات تدبنق نجدن   د   ال با د  هاديالم فظهدبت ن د  حيل دي  (25) ن د   ي الامنع عد   يلحبعمد 
 الا كب م انى  ه  نالامنع ع  الاجبع ع  المجمن اعل  ه  الحيب احصعل مان حيت ته رحصيالع 
 .نالاح عق نال ه 

 
 



13 
 

 1998) المطيري ) دراسة
 احصعل  نا ن الان مي ا ته الحي نب  بمجعيت رح ى ا اخ ا  فةب  نا لناابف ال با     تت
 الاجبع ده المدههم  ي داخ ا  الاندن  ممدبب تده البعدي   م عهد  او اد االه ال دي س الصدف حديب
 مل اعنلا مجمن اعل  اا لف  نا منز عل ل يحي (60) مل ال با    عه  ناكنهت

 مدل ناعخدبى الاجبع عد  المجمن   نا ما الحي نب  بمجعيت رح ى  ي اخ ا   ب نا ن حيل ي30ل
 ال يحدث انصدل ن د   الضدي ح  المجمن د  نا دما الامنع عد  الحبعمد   ي داخ ا   ب دنا  ديحيل (30)
 تده الحديب احصدعل مان دحيت تده (0,05) م دانى  هد  رحصديالع   ولد   ات تدبنق نجدن  رلدا
 الاد كب م دانى  هد  الاجبع عد  المجمن د  لصديلح نالضدي ح  الاجبع عد  المجمن د   دعل الاندن  مدي ا
 .نالضي ح  الاجبع ع  المجمن اعل ل ى الاح عق م انى  ه  رحصيالع  تبنق اظهب ل  حعث نال ه 
:األول المحور دراسات على التعليق
 الا كعدب  ندا المحن د   ال دبامم  د ةب ا امدت الاده ال دي م  ال با ديت لهد   ال دي ق الادب  مدل

 : عنه مي رلا ال يحث انصل
 :لألهداف بالنسبة

مهديبات الا كعدب لمابتد  فةب دي تده اهمعد   م   هنا هدي المخان د    تت  ا  ال با يت رلا  هديف  دبام
ن (2005 كشدكن ن با د  (2006) مهد و  با د ن  )2119عن دف ل  با د  تده نب  كمدي المخان د 
 ابت  فةب ي  نا الاحصعل.م  فمي  مع  ال با يت ته تت رلا  هيف  بامم  ل(2001)ح عب ن با  

محن ددب تدده ضددنف هظبعدد  جدديه ه الدد مي  ناهينلددت فةددب  بهدديمم  )2119 با دد  عن ددف لناهينلددت 
 ن فةب  بهيمم امهه ممابا ته ضنف اع جيز الانمه.2111 با   كشكن ل

تي نع   بهديمم محن دب  ديال   ندا  هياهينلكنل     ال با      اا مت ما ال با يت ال ي م   ن ه ا ا
 هظبع  ال كيفات الماا  ا.

نتي نعاهدي ن نب دي  ف معد  الحي دنب نالن ديالح المااد  ان  ا ع دعل فل ماظد  ال با ديت جديفت لا دعل 
   ناهمع  الا كعب.ته اح عل  منع  الاانع  نالاان 

اخان ت     ال با    ل ال با يت ال دي م    ههدي ا داخ مت تي نعد   بهديمم  ديال   نده هظبعد  نلدعس 
 .فةب  بهيمم

 :الدراسة لعينة بالنسبة
 اع ي دهل الااندع   دعل المحنب   ا ته الم اه ت  اانعمع ال المبحن  حعث مل ال با    عه  ا يعهت 

 ن با د  ن (2009ف دن ال دان  با د  ن  ( 2010)  يشد   با د  اهينلدت تمد   ننالجديماه نالةديهنو
ن 2998ن ن با د  المحعدبول2113ن با د    د  الهدي ول (2008) ف نحنعمد   با د  ن2111لكشدكن

 مهد و ا داخ مت  با د   عهمدي لن با د   اعهد ك اع ي دع  المبحند  حديبن  2112ن با د   هد علل
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 حديبن  2113ل  نن با د  الحصدبو2122ن با د  الحد ا ل ن2119ن با د  عن دف ل (2006)
 نحيل ديت الصدف الايشدب حديب ا داخ   تمد  ال با د   د   مدينف  كاعهد  ل با داه  الةيهنعد  المبحند 

 ت ال ي م .   ن  ا مي معز     الب يل   ل ال با يلنةيهنع كمبحن  اهحيق
   تده  عهد  ال با د  ن  2119ن با د  ف دن ال دان لن 2111ن لاا مت     ال با   ما  با   كشكنلم

 حيل يت.حيب ن 

 :الدراسات السابقة ألدوات بالنسبة
  مدددددي  دددددعل ف نات احنعدددددل المحادددددنى  ف ددددد اتهي نمنضدددددن ياهي اهن دددددت ف نات ال با ددددديت ال دددددي م   اهدددددن

 الا كعب  نممعيس اواجي   نال بامم   هنا هي.ناوخا يبات الاحصعنع  ناخا يبات 
 هديف  (2005) كشدكن ن با د  (2006) مهد و  با د ن  ن2119ل  با د  عن دف مدل كدل  يمدت   

 الا كعب لمهيبات اخا يب   هيف ال يحث  ي  حعث الحيلع  ال با   ما  اا مت مي ن  ا  لنا كعب اخا يب
 الانمه.

 دراسة ا اخ مت ) Irrvin 2111ه  ك  اا لن با  .او ا ي ن 

 بالنسبة لمنهج الدراسة:
   تدد ا  ال با دديت ا دداخ مت المددههم  ا يعهددت ال با دديت ال ددي م  مددل حعددث المددههم الدد و ا دداخ ما

 .ن2111ن  ن با   ف ن زاع ا ل2111ن  ن با   كشكنل2119عن فل الاجبع ه ن ال هياله ك با  
 ن  ن با دددددددد  ف ددددددددن 2121شدددددددد لال با دددددددديت الادددددددده ا دددددددداخ مت المددددددددههم الاجبع دددددددده تمددددددددح ك با دددددددد   ي

  ن2113ن  ن با دد  الحصددبول2111ن  ن با دد  مهدد ول2118ن  ن با دد  ف نحنعمدد ل2119ال ددان ل
 ن.2999ن  ن با   النهعبل2112ن با    ه علل

 ن تم  ا اخ مت المههم النص ه الاحنعنه.2112ن  نح عبل2122فمي  با اه الح ا ل 
 اه ا اخ مت المههم الاجبع ه نال هياله.فمي ال با   الحيلع  تم  اا مت ما ال با يت ال  

 :الدراسة لنتائج بالنسبة
   الا كعدب مهديبات لاهمعد  الم داخ م  المحن د   ال دبامم  نعد يت  عهدت ال دي م  ال با ديتماظد 

ن الادده انصدددنت رلددا  دد   نجدددن  2999لصدديلح المجمن دد  الاجبع عدد  مي ددد ا  با دد  النهعددبل
 الضي ح . تبنق  عل المجمن   الاجبع ع  نالمجمن  

  فجمات جمعا ال با يت  نا  نب ال بامم المحن    ته  منع  الاحصدعل ناكدنعل ااجي ديت
 رعجي ع  هحن مي ا الانن .

    فنصددددت ماظدددد  ال با دددديت  ضددددبنبا اضددددمعل المهددددي م ال با ددددع  لن ددددبامم المحن دددد  لالمكا
 اإللكابنهع ن.
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 :ت المتعددةدراسات تناولت نظرية الذكاءا: المحور الثاني
 (:2133دراسة نصر)
رلددددا مابتدددد  فةددددب ادددد بعس الانددددن   ي ددددابااعجعيت نتمددددًي لندددد كيفات الماادددد  ا تدددده اهمعدددد    دددد تت ال با دددد 

الاحصدعل ن ادد  المهديبات الحعياعدد  لد ى ايمعدد  الصددف الخديمس اإل ادد االه  حالده الدداان  ا  اخاعدديب 
مدل م ب داعل  نانمعد ا اً انمعد  ن232 عه  ال با   مل ايمع  الصف الخيمس اإل اد االه  ندغ  د     ل

 اً انمعدد  ن11مددل مدد ابس محيتظدد   نب دداع   ادد  ام ددعمه  رلددا مجمددن اعل اعنلددا اجبع عدد  ن دد     ل
نانمعد ا  اً انمعد  ن11نانمع ا ا بس النح ا  ي ابااعجعيت  يالم  الد كيفات المااد  ا  ناعخدبى ضدي ح ل

الايمعدددد   حالدددده الدددداان  مددددل ادددد بس ه ددددس النحدددد ا  دددديلحبق المااددددي ا تدددده ادددد بعس الانددددن  نادددد  اح عدددد  
هادديالم اخا دديب الدد كيف ن بجدديت الايمعدد  تدده الشددهنب ال ددي م  تدده مددي ا الانددن  المجمددن اعل مددل خدديل 

نبفو مانمده الانددن  لعصدد ح  دد   المجمن دديت الم دداخ م  اب ددا مجمن يت ا دداخ مت ال يحةدد  ف نات 
ن  ا امدددد ت ال يحةدددد  المددددههم الدددد كيف ناخا دددديب احصددددعنه ناخا دددديب المهدددديبات الحعياعدددد  المعيسلاخا دددديب

ال و ع حث ته فةب ماغعب م امل فن فكةب  نا ماغعب اي ا فن فكةب نانصنت ال يحة  رلا  الاجبع ه
فهدد  عنجدد  تددبنق  ال احصدديالعًي  ددعل مان ددحه  بجدديت ايمعدد  المجمددن اعل الاجبع عدد  نالضددي ح  تدده 

 ا  ا دداعبااعجعيت  يالمدد   نددا الاح عددق ال ادد و وخا دديب الاحصددعل عبجددا رلددا اعةددب اع ي دده و دداخ
 ال كيفات الماا  ا ممي ل الحبعم  المااي ا لصيلح المجمن   الاجبع ع .

 (:2131) بو الخيردراسة أ
او اكددديبى   ددد تت ال با ددد  رلدددا مابتددد  فةدددب  بهددديمم  ددديال   ندددا الددد كيفات المااددد  ا لاهمعددد  الا كعدددب

ن حيل د  221ل مل اكنهت  عه  ال با  ن  نالاحصعل ال با ا ل ى حيب الم ب   الةيهنع  الاجيبع 
ن حيل د  عمةندنل المجمن د  الاجبع عد  81ن حيل   نعمةننل المجمن د  الضدي ح   نل11ل رلامم م  

ن 11ن ناكنهددت مدددل ل2المجمن دد  الاجبع عددد  ل  نادد  ام ددع  المجمن ددد  الاجبع عدد  رلدددا مجمددن اعل  
ن 2المجمن دد  الاجبع عدد  لن   الماادد  ا المدديال   نددا الدد كيفات حيل دد  ح ددق  نددعه  ال بهدديمم الا بع دده

   نددعه  الماادد  ا اح عددق ال بهدديمم الكم عددنابو المدديال   نددا الدد كيفات ادد   ن حيل دد 11ناكنهددت مددل ل
 الاجبع ده نالمدههم  ا بع ده نكم عدنابو  بهديمم ل هديف ن لدك ال هياله المههم  نا ال يحث ا ام  ن  

  اخا دديب الدد كيف اإل دد ا ى  ن ب الا كعددب او اكدديبىاخا ددي  ف نات ال با دد  نادد   هدديف ال با دد   لح عادد 
 بهدديمم ا بع دده  دديال   نددا الدد كيفات الماادد  ا لاهمعدد  الا كعددب ن   اخا دديب لمعدديس الاحصددعل ال با ددهن 

 بهددديمم كم عدددنابى  ددديال   ندددا الددد كيفات المااددد  ا لاهمعددد    ن او اكددديبى نزعدددي ا الاحصدددعل ال با ددده 
انصنت ال با   رلا نجن  تبنق  ال  رحصديالع   دعل   ن با هو اكيبى نزعي ا الاحصعل ال الا كعب ا

مان حيت  بجيت كل مل الحيل يت  يلمجمن   الاجبع ع  اعنلا نالمجمن   الضي ح   نا جمعدا 
المبنهددد  نالحي ددد  ن تدددا ااجدددي  المجمن ددد  الاجبع عددد  ن ف ادددي  اخا ددديب الا كعدددب او اكددديبى لاعصددديل  
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عل مان حيت  بجيت كل مل الحيل يت  يلمجمن   الاجبع ع  نجن  تبنق  ال  رحصيالع     ن اعنلا
 المبنهدددد ن  الةيهعدددد  نالمجمن دددد  الضددددي ح   نددددا جمعددددا ف اددددي  اخا دددديب الا كعددددب او اكدددديبى لاعصدددديل 

نجدددن  تدددبنق  الددد  رحصددديالع   دددعل مان دددحيت   ن نالحي ددد ن تدددا ااجدددي  المجمن ددد  الاجبع عددد  الةيهعددد 
 عددد  اعنلددا نالمجمن ددد  الاجبع عددد  الةيهعدد   ندددا ف ادددي   بجدديت كدددل مدددل الحيل دديت  يلمجمن ددد  الاجبع

ن تده الاح عدق ال اد ى 2ن  نالحي د  الن ظعد  ل2الحي   الن ظع  لن الحي   ال كبع    ماغعب الحي  
 دد   نجددن  تددبنق  الدد  رحصدديالع   ددعل الحيل دديت  يلمجمن دد    ن لصدديلح المجمن دد  الاجبع عدد  اعنلددا
المبنهدددددد  لالمابا دددددديت  ن  بع عدددددد  الةيهعدددددد  تدددددده ماغعددددددب اعصدددددديل الاجبع عدددددد  اعنلددددددا نالمجمن دددددد  الاج
ن  ددعل 1.12نجدن  تددبنق  الد  رحصديالع   هدد  م دانى  ولد  ل  ن او دااميوتن تده الاح عددق ال اد ى

مان حيت  بجيت كدل مدل الحيل ديت  يلمجمن د  الاجبع عد  اعنلدا نالمجمن د  الضدي ح  تدا ااجدي  
 دددد   نجددددن  تددددبنق  الدددد  رحصدددديالع  عل   ن الاحصددددعناالمجمن دددد  الاجبع عدددد  اعنلددددا تددددا اوخا دددديب 

 مان حيت  بجيت الحيل يت  يلمجمن اعل الاجبع عاعل اعنلا نالةيهع  تا اوخا يب الاحصعنا.
 (:2131دراسة صقر)

تدده ادد بعس الانددن  تدده  الدد كيفات الماادد  امابتدد  تي نعدد  ا دداخ ا  ا ددابااعجعيت   دد تت ال با دد  رلددا
يت الان  نالا كعب او  ا ه ناواجي  هحن الانن  ل ى ايمعد  الصدف حصعل نمهيبات  منعاهمع  الا

 ددن  كددب الصدد عق مددل ايمعدد  الصددف البا ددا او ادد االه  م ب دد  ف اعهدد ال ناخاعددبت البا ددا او ادد االه 
نحيل ددًي  ن م ب د  ال  عبع لالضددي ح ن  نا امد  ال يحددث 11او ا االع لالمجمن د  الاجبع عدد ن ن د   يل

  ناخا ديب مهديبات  منعديت الاند   اخا ديب الاحصدعل مدل ال با د  ف نات اكنهدتن   المدههم الاجبع ده
  ات تدبنق نانصدنت ال با د  رلدا نجدن   إلاجدي  هحدن الاندن  ا  ناخا ديبً ناخا ديب الا كعدب او د ا ه

المجمن د   ايمعد الاجبع عد  نمان دح  بجديت  المجمن   ايمع   بجيت مان ح ته احصيالع   ول 
لا تايلع  ا بعس الاندن  لصيلح المجمن   الاجبع ع  مهيبات  منعيت الان  يب الضي ح  ته اخا   نا 

  ي اخ ا  ا ابااعجعيت ال كيفات الماا  ا ته زعي ا احصعل ايمع  الصف البا ا.
 (:2111راسة عبده )د

 دد تت ال با دد  رلددا مابتدد  فةددب ا دداخ ا  ا ددابااعجعيت ادد بعس  يالمدد   نددا الدد كيفات الماادد  ا تدده 
  احصعل الانن  نمهيبات الا كعب او ا وله الح ه نالمعنل الانمعد  لد ى الايمعد  المك دنتعل اهمع

 الهددددنبمددددل ايمعدددد  الصددددف البا ددددا او ادددد االه  م ب دددد   اعهدددد ال ناخاعددددبت يلصددددف البا ددددا او ادددد االه  
الهدددددنب لنمك دددددنتعل  محيتظددددد  لالمجمن   الاجبع عددددد ن   ن م ب ددددد  لنمك دددددنتعل  محيتظددددد  او دددددمي نع 

 ال با   ف نات اكنهت  ن نالمههم النص ه المههم الاجبع ه  ال يحة تلالضي ح ن  نا ام  اع  ب  ن 
نممعددديس المعدددنل الانمعددد   ن يالمددد    الا كعدددب او دددا ولهاخا ددديب الاحصدددعل  ناخا ددديب مهددديبات  مدددل
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هادديالم اعجي عدد  تدده اهمعدد  كددل مددل الاحصددعل نمهدديبات   نانصددنت ال با دد  رلددا الدد كيفات الماادد  ا
  كعب او ا وله الح ه نالمعنل الانمع  ل ى ايمع  المجمن   الاجبع ع  مل المك نتعل.الا

  2008): ) دراسة عياد
 عدديس ن    دد تت ال با دد  رلددا  هدديف  بهدديمم ن دديالح ماادد  ا مادد  تدده ضددنف هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا

ن   اد   هديف   اع ي هفةب   نا اكا يب الم ي ع  الاكهنلنجع  ته كايب الاكهنلنجعي لنصف ال ي ا 
ن تمدددبا مدددل اوخا ددديب مدددل 30ف اا ال با ددد  المامةنددد  تددده اخا ددديب لنم دددي ع  الاكهنلنجعددد  مكنهددد  مدددل ل

حيل د  مدل حيل ديت الصدف ال دي ا  (41)ن   ح مت ال با    نا  عه   صد ع  مكنهد  مدل   ماا  
اله ن لدك ل هديف  بهديمم   المدههم ال هدي يحة  ته  با اهي  نا مههجعل  مدين   ا ام ت ال  اع ي ه

تده  ن(SPSSن   ا اخ مت ال يحة   بهيمم   نالمههم الاجبع ه لح عا  ال با    الن يالح الماا  ا
  ن نجدنانصدنت ال با د  رلدا   خا ديبات الم نده نال اد و نالمؤجدلرجدباف المايلجديت اإلحصديالع  لي

  بجديت   نمان دحالاجبع عد المجمن د  حيل ديت  بجديت مان دح تده احصديالع   ولد   ات تدبنق
  الاجبع عد  المجمن   الاكهنلنجع  لصيلح الم ي ع  اكا يب اخا يب ته الضي ح  المجمن   حيل يت

  نات لنحيل دددديت الاكهنلنجعدددد  الم ددددي ع  اكا دددديب مان دددح  ددددعل احصدددديالع   ولدددد   ات تددددبنق  ن نجدددن 
 لضدددي ح ا المجمن ددد  تددده ف دددباههل احصدددعل نمان دددح الاجبع عددد  المجمن ددد  تددده المبا دددا الاحصدددعل
 الم دددي ع  اكا ددديب مان دددح  دددعل احصددديالع   ولددد   ات تدددبنق  ن نجدددن   الاجبع عددد  المجمن ددد  لصددديلح

 ف باههل احصعل نمان ح الاجبع ع  المجمن   ته المهخ   الاحصعل  نات لنحيل يت الاكهنلنجع 
  دددعل احصددديالع   ولددد   ات تدددبنق  ن نجدددن   الاجبع عددد  المجمن ددد  لصددديلح الضدددي ح  المجمن ددد  تددده

 تدده الضددي ح  المجمن دد  حيل دديت  بجدديت نمان ددح الاجبع عدد  المجمن دد  حيل دديت  بجدديت حمان دد
 .الاجبع ع  المجمن   لصيلح المؤجل اوخا يب

 :(2007دراسة نجم )
 حن د  الصدف لد ى الد كيفات  د ا  ن ي اد  البعيضده الا كعدب م دانى مابتد  رلا ال با     تت
  (3) ال يحث اخايب حعث نحيل    حيل يً  (362) لم ال با    عه  اكنهت ن     غزا  شب الحي و
 م دانى ل عديل الاحنعنده النصد ه المدههم ال يحدث اا دان  ت لنحيل دي مد ابس3) لن لنحديب مد ابس

 اخا ديب   مدي  ف اادعل مدل ال با د  ف نات اكنهدتن  ت الد كيفا  د ا  ن ي اد  الا كعدب البعيضده
 ته مامةن  اإلحصيالع  المايلجيت ا اخ مت  ن  االماا  لن كيفات" اعنه" ن يالم  ه البعيض لنا كعب
  لتن ناخا ديب المالنع  ناله ب الماعيبع  الح ي ع  ناوهحباتيت نالمان حيت  عب نل ابا يح مايمل

 عل  ا  م انعيت  (0.05)نجن   ي    ات  ول  رحصيالع   ه  م انى  نانصنت ال با   رلا
 ولدددد   ننجددددن  تددددبنق   الصددددف الحددددي و  شددددب الا كعددددب البعيضدددده نالدددد كيفات الماادددد  ا لدددد ى حن دددد

 م دانعيت ف ندان تده م دانى الا كعدب البعيضده حعدث كديل α ≤ (0.05رحصديالع   هد  م دانى 
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 المااد  ا فل الد كيفات فو او دا وله  الا كعدب  دن نف نهي ال صبو الا كعب  ن الاعه  ل ى الا كعب
عادزى لماغعدب الجدهس لصديلح  نفخب دي ال عهشخصده الد كيف  ن اناج اً  فكةب ي ما ينا   ه ب منجن ا

ن تده م دانى α ≤ (0.05 ول  رحصديالع   هد  م دانى  ننجن  تبنق ال كنب ته الا كعب ال صبو 
 ال كيفات الماا  ا عازى لماغعب الجهس لصيلح ال كنب ته ال كيف المكيهه.

 (:2115البدور)دراسة الخطايبه و 
 حن دد  اكا دديب تدده الماادد  ا الدد كيفات جعيتر ددابااع ا دداخ ا  فةددب  ددل الكشددف رلددا ال با دد   دد تت
 ادد بعس ر ددابااعجع  فةددب تحددب خدديل مددل ن لددك الاندد    منعدديت لمهدديبات اع ي دده ال ددي ا الصددف
 ال با دد   عهدد  اشددكنت  ن الايمدد  الانددن  مههدديج تده الماضددمه  الماادد  ا الدد كيفات هظبعدد   نددا  يالمد 
 م ب د  تده اع ي ده ال دي ا الصدف حن د  مل  كنب شا اه  نا منز عل نحيل   حيل يً ن 91ل مل

 المددزاب م ب دد  تدده اع ي دده ال ددي ا الصددف حيل دديت مددل رهدديث نشددا اه  لن هددعل اع ي ددع  المددزاب
 نالما ل المابج  الان   منعيت مهيبات اخا يب ا اخ ا  ة  ال با    عيهيت نلجما  لن هيت اع ي ع 
  نالماكيمن  اع ي ع  الان  منعيت  مجيله  نا انز ت  بمعيً  مصه   م انعيت خم   نالماضمل

  ن1.88ل م دينعيً  تنجد  KR-21 – بعاشيب  دنل كدن ب ماي لد   ي اخ ا  ة يا  مايمل ح يب نا 
 المدنىل نحد ات ةديث اد بعس خديل مدل الاجبع ع  لنمايلج  المح   الانمه المحانى ا بعس ا  كمي

 ال ددي ا لنصددف الايمدد  الانددن  يجمههدد مددلن الاكدديةب مددل نفهمدديح نالبعدديا  الجددنو نالضددغح نالضددغح 
 اخاعيب ددي ادد  الماادد  ا الدد كيفات ر ددابااعجعيت مددل  ددابااعجعيتا عب ددا نتمدديً  احنعب ددي ادد   اع ي دده
 الددد كيفات ر دددابااعجع  فةدددب ا دددنق رلدددا ال با ددد  نخنصدددت المااددد  ا  الددد كيفات م دددح لهاددديالم ا ددداهي اً 
  اع ي دع  الاند   منعديت  مجديل الاند  عديتلامن الحن د  اكا يب ته الامنع ع  الحبعم   نا الماا  ا
 .اع ي ع  الان   منعيت اكا يب ته الحيب  نا الحيل يت نا نق

 (:2116)دراسة خليل
تددده اهمعددد  الاحصدددعل ن  الددد كيفات المااددد  اا ددداخ ا  ا دددابااعجعيت  فةدددبمابتددد    ددد تت ال با ددد  رلدددا

  ى ايمعدد  الصددف البا ددا او ادد االه الانددن  لدد تدده مددي ا الانلعدد ونالا كعددب  اع ي ددع   منعدديت الاندد 
مدل م ب داعل مدل كدل م ب د  شدا اعل فحد  مي مدل ايمعد  الصدف البا دا او اد االه  اعهد ال ناخاعبت

و ددابااعجعيت    الاجبع عدد  ادد بس نتمدديً حيل دد  ن11ن دد   كددل مجمن دد  ل اجبع عدد  ناعخددبى ضددي ح 
المدههم الاجبع ده    ال يحةد ت  نا امد  ال كيفات المااد  ا  نالضدي ح  اد بس نتمدًي لنحبعمد  الماادي ا

اخا ديب الاحصدعل  ناخا ديب مهديبات  منعديت الاند   ناخا ديب الا كعدب  مدل ال با د  ف نات اكنهدتن 
 نا المجمن    ال كيفات الماا  اا اخ ا  ا ابااعجعيت ا نق فةب   نانصنت ال با   رلا الانلع و

 الاجبع ع   نا المجمن   الضي ح .
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 :(2004) الشافعيدراسة 
 ته لاان  الانن  ممابح  ا ابااعجعيت  ي اخ ا  الماا   ال كيف انظعف فةب مابت  رلا ال با     تت
 مدل اانمع  ن91ل مل ال با    عه  اكنهتن   المههع  اإل  ا ع  المبحن  لايمع  الانمع  الم ي ع  اان 

 ال يحةد  ا امد ت  ن إل دمي عنع ا  م عهد  المههعد  لن هديت اإل  ا عد   يلم ب د  اعنل الصدف انمعد ات
 الم ضدن  اع ديلعب ممعديس  الايلعد  اع نات ال با د    نا داخ مت لن با د يً مههجد الاجبع ده المدههم
  الاندن  لداان  الممابحد   يو دابااعجعيت  يالمد ن    يلنحد ا الماهعد  الم دي ع  خبعح   هيفن   الانن  لاان 
نانصنت ال با   رلدا   الانن  ته المابتع  الم بات  يباخان   الممابح  لي ابااعجعيت ا اخ ا   لعلن 

  اعنلدا نالةيهعد  المايلجد  تده الضدي ح  المجمن د  حيل ديت  ندا الاجبع عد  المجمن د  حيل يت ا نق
 . الماا   ال كيف هظبع  انظعف تي نع   نا  لل ممي

 :(2004) دراسة صالح
  ندا اهمعد  ااند  نحبعم  ف نن يً  الماا  ا اتال كيف هظبع  ا اخ ا  تايلع  مابت  رلا ال با     تت
 مل ال با    عه  اكنهت  ن البنض  فح يل ل ى ال صبو المكيهه نال كيف البعيضه المهحمه ال كيف

 المدههم ال يحةد  ا امد تن    محيتظ  اإل دكه بع  الحكنمع  البنضيت رح ى مل نح ن  ح يً  ن31ل
 لاهمعد  اخا ديب  مدل كديً  ال با د  ف نات اضدمهت  ن لن با د  كمدههم الناحد ا المجمن  و   الاجبع ه
  حةيال  تا ام ن   البنض  لح ل ال صبو المكيهه ال كيف لاهمع  اخا يب  المهحمه البعيضه ال كيف
 ناوهحباتدديت نالمان ددحيت الح ددي ع  المالنعدد  ناله دب الاكددبابات  ندا اإلحصدديالع  المايلجد  تده

 تده ر د ا  ي اد  الاده اعهشدح  تايلعد صدنت ال با د  رلدا نان   اعادي نمب دا ن تل ناخا ديب الماعيبعد 
 . ال صبو المكيهه نال كيف ال كيف المهحمه البعيضه ته نالمامةن  اعح يل ل ى ال كيفات اهمع 

 :(2004) دراسة عفانة والخزندار
 اهين ي    غزا اع ي ه الاانع  مبحن  حن   ل ى الماا   ال كيف م انعيت مابت  رلا ال با     تت

 نحيل د   حيل ديً  ن2387ل مدل ال با د   عهد  اكنهدت  ن هحن دي نالمعدنل البعيضدعيت تده  يلاحصدعل
 لند كيفات اعنده  يالمد   مدل ال با د  ف نات ناكنهدت  النصد ه الاحنعنده المدههم ال يحةديل ا داخ  ن 

 يلعباع   اا اخ نا    البعيضعيت هحن لنمعل نممعيس ته البعيضعيت  الاحصعل ناخا يب الماا  ا 
نانصددنت ال با دد    اوبا دديح ل دد عبميل نمادديميت نالمان ددحيت الاكددبابات  تدده المامةندد  اإلحصدديالع 

 حعدث اع ي ده الااندع  لمبحند   يله د   مخان د   د بجيت المااد   الد كيف اماندك ال با د   عهد  فل رلا
لدا   اعنل الاباعدب  ندا البعيضده المهحمده الد كيف حديز الد كيف  تده اإلهديث  ندا الد كنب ا دنقنا 

البعيضده  المهحمده الد كيف  دعل منج د   ي د   ن نجدن دل   الضمهشخصده  دل ال عهشخصده
  الايشب  غزا الصف حن   ل ى البعيضعيت هحن المعل ن عل  عههي نك لك البعيضعيت ته نالاحصعل
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 :(2003) دراسة الشويقي
  هظبعد  صد ق  با د  خديل مدل المااد  ا لند كيفات الايمنعد  ال هعد  مابتد  رلدا ال با د   د تت

حديب  مدل لاعهد  ال با ده نالاحصدعل نالاخصدب الداان  ف ديلعب مدل ف لد   ي داخ ا   "جديب هب"
 اخاعديب   اد     هدي المانمدعل كنعد  حديب مدل يً حيل د  (192)مدل ال با د   عهد  ناكنهدت  الجيماد 

 اكنهته  ن ع الاجب  المههم ال يحث ا اخ    ن  2003/2002ال با ه  الاي  خيل  حبعم   شناالع  
نانصدنت ال با د  رلدا   نالا كعدب الداان  فهميح ممعيس  ن الماا  ا لن كيفات  يالم   مل ال با   ف نات
 لهن  ابجا الماا  ا ال كيفات  يالم   نا  بجيت الحيب  عل رحصيالع   ول   ات تبنق  ن نج    

 معدب تدبنق هدهت  لدك نبمد  المهحمده البعيضده تده الد كيف  د ا تعمدي)  نمده  ف  ده (الاخصدب
المااد  ا  الد كيفات  يالمد  تده الحديب  بجديت  دعل رحصديالع   ولد   ات تبنق  ن نج   ن   جن بع 
  .نايبعخ ال عبا الايم  ناعحعيف نالاحنعيت الم انع  الهه     مل كل ته الاحصعل ته ن بجياه 

 :(2003) دراسة عفانة والخزندار
ن  لندد كيفات الماادد  ا ن ي اهددي  دد ا  الماغعددبات لدد ى  دد تت ال با دد  رلددا مابتدد  ا ددابااعجعيت الدداا

 (6)نحيل دد   حيل دديً  (59)ن دد  اكنهددت  عهدد  ال با دد  مددل   حن دد  المانمددعل اخصددب بعيضددعيت  غددزاال
حيل دددد  مددددل جيمادددد   (28)ن  يً حيل دددد (11)ن  حيل دددد  مددددل الجيمادددد  اإل دددديمع   غددددزا (12)ن  حدددديب

ناكنهدت ف نات ال با د  مدل   حي د    ههم لن با د اع صا  ن   ا ام  ال يحةديل المدههم النصد ه كمد
ا داخ مت المايلجديت اإلحصديالع  المامةند    ن ممي ن   ن حي   ميحظ  مد عب الم ب د  لنحيلدب الماند 

المان ددح الح ددي ه ناله ددب المالنعدد  ناوهحددباف الماعدديبو نالمان ددح اله دد ه ناخا دديب مدديل ناهدده   تدده
  تبنق ته ا ابااعجعيت الاان  لن كيفات المااد  ا ن نج   نانصنت ال با   رلا    اوبا يحنمايمل 

ضدددبنبا امددايك الحن ددد  المانمدددعل  ددد بات احنعنعدد  ا منعددد  هي ددد ا امكدددهه  مدددل ن   ااددزى لماغعدددب الجدددهس
  ابااعجع  الاان  لن كيفات الماا  ا ل عه .اا اخ ا  

 :(2002) دراسة الخزندار
ن ي اد     ا ل ى حن   الصف الايشب اع ي ه  غدزا  تت ال با   رلا اح ع  نا ا ال كيفات الماا 

 (385) اكنهدت  عهدد  ال با د  مددل  ن  يلاحصدعل تدده البعيضدعيت نمعددنل الحن د  هحن ددي ن د ل اهمعاهددي
اخاددديبت ن    حبعمددد   شدددناالع  اددد  اخاعددديب  نحيل ددد  مدددل حن ددد  الصدددف الايشدددب اع ي ددده  غدددزا   يً حيل ددد

ه  اع ي ع  لن با    حبعم   ص ع  لاح عدق ال دبامم حيل   معب الاع (109)ال يحة   عه  مكنه  مل 
 اكنهدت ف نات ال با دد  مددل مجمن دد  ف نات ن دده   ن ا دداخ مت ال يحةدد  المددههم الاجبع دده  ن الممابحد 
 الاحصدعل اخا ديبن   الحن د  معدنل  ندا لناادبف ممعديسن   البعيضده الاحصدعل اخا ديبن   اعنده  يالمد 

 اإلحصديالع  البزمد  ال يحةد  ا داخ مت ن د   لن با د  حد المماب  ال دباممن   لننحد ا ال اد و البعيضده
 نمايمدل المالنعد  ناله ب الاكبابات  نا ن   بكزت اإلحصيفات  رجباف فجل مل اوجامي ع  لنانن 
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 الا ديعل ناحنعدل شدع ع  ناخا ديب اعحدي و الا ديعل لعدنن ناحنعدل ناهده مديل ناخا ديب  د عبميل ابا ديح
   بجيت الماا  ا لن كيفات الايشب الصف حن   امايكا   رلا نانصنت ال ب   نتناخا يبل الةهياله
  هد  نالضمهشخصده المكديهه نالد كيف ال عهشخصده اباعدب الد كيف  دعل يً اا ي د  هديك   نفلمخان د 
 البعيضده نالمهحمده نالنغدنو الحبكده الج دمه اباعدب الد كيف عخاندف   نفهد ناإلهديث الد كنب

 تده الاحصدعل م دانى زا  الحن د  لد ى المهحمده البعيضده الد كيف م دانى زا كنمدي نفهد    نالمن عمه
البعيضده  الاحصدعل اهمعد  تده ال دبامم  داخ ا و تي نعد  هديك    نفلهحن دين  البعيضدعيت نالمعدنل

 .البعيضعيت هحن نالمعل
  الثاني المحور دراسات على التعليق
 مدي رلدا ال يحدث انصدل   هظبعد  الد كيفات المااد  ا ا امدت الاده ال با ديت له   ال ي ق الاب  مل
 عنه 
 :لألهداف بالنسبة
 عد لل ممدي  اعخعدبا ال دهنات تده مازاعد   شدكل المااد  ا  ده الد كيفات هجد  فل  با ديت 

 نانظع هي الماا  ا ال كيفات مي ع  الةيهه المحنب  با يت فظهبتن   او امي   ه   الهظبع 
 ن(2007هجد ن ن2121ل دن الخعدبف  مدل كدل  با د  تده نب  كمدي  الاانعمعد  الامنعد  تده

ماظددد  ال با ددديت  ي اميمهدددي  مدددي ا ناا مدددت  ددد   ال با ددد  مدددا  ن نمعدددب   2004ل نالشددديتاه
 الانن .

  ن ته  هيف 2118لن ن با    عي 2121ل ن الخعبناا مت ما ال با يت الح عة  ك با   فكمي
  ن2111حيع د  نال د نبلخ بهيمم محن ب  يال   نا ال كيفات المااد  ا  نكمدي اا مدت مدا ال

 ته ا اخ ا  ال كيفات الماا  ا لاهمع  مهيبات الا كعب الانمه. ن2111ن با   خنعل ل
 ن تمدددد  بكددددزت  نددددا فةددددب ادددد بعس الانددددن  2119ن  ن با دددد    دددد  ل2122فمددددي  با دددد  هصددددبل

اهمعدددد   ن2111ل  با دددد  خنعددددل ي دددداعبااعجعيت  يالمدددد   نددددا الدددد كيفات الماادددد  ا  نفضدددديتت 
ن 2122ت الا كعدب الانلعد و   عهمدي فضديتت  با د  هصدبل يإلضيت  رلا مهيبا  منعيت الان 

ن تمددد  فضدددديتت مهددديبات الا كعددددب او ددددا وله 2119المهددديبات الحعياعدددد   فمدددي  با دددد    دددد   ل
 الح ه نممعيس المعنل الانمع .

   انظعدف هظبعد  الدد كيفات المااد  ا اصدنح لكددل مدل الاندن  نالبعيضددعيت نالكهنلنجعدي نلماظدد
 المنا .
      :لدراسةبالنسبة لمنهج ا

 مجمن د   مجمدن اعل  ندا المديال  الاجبع ده المدههم ال دي م  ال با ديت ماظد  ا داخ مت
ن با دددد    ن2121ل ددددن الخعددددبن با دددد  ف  ن2122ك با دددد  هصددددبل ضددددي ح  نفخددددبى اجبع عدددد 
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ن  ن با ددددد  2111ن  ن با ددددد  خنعدددددل ل2111  ن با ددددد  خحيع ددددد  نال ددددد نب لن2121صدددددمبل
ن  ن با ددددددددد  2113ن  ن با ددددددددد  الشدددددددددنعمهل2111ن  ن با ددددددددد  صددددددددديلح ل2121الشددددددددديتاه ل
 ن.2112الخزه ابل

    ا دداخ مت  ادد  ال با دديت  يإلضدديت  رلددا المددههم الاجبع دده المددههم النصدد ه ك با دد    دد
 ن.2119ل
 المههم الاجبع ه.ن المههم ال هياله مي  عل ن 2118 با    عي  ل جمات 
 ا اخ منا المههم  ن تم 2111ن ل2113ن  ن با اه   يه  نالخزه ابل2117فمي  با   هج ل

 النص ه الاحنعنه تمح.
 تدده  فمددي ال با دد  الحيلعدد  تمدد  اا مددت مددا ال با دديت الادده ا دداخ مت المددههم الاجبع دده نال هددياله

 هيف ال بهيمم المحن ب الميال   نا هظبع  ال كيفات الماا  ا  نالمدههم الاجبع ده تده مابتد  
 لانمه.فةب تي نع  ال بهيمم المحن ب لاهمع  مهيبات الا كعب ا

 :بالنسبة لعينة الدراسة
 دعل مبحند  مدي   دل الم ب د  ك با د   شمنت ال با ديت ال دي م   عهديت مخان د  مدل الحن د  اهن دت مدي

 ع ي ددع المبحندد  ااعضددًي ن   ن2004ل نالخزهدد اب  ك با دد    يهدد اع ي ددع نالمبحندد    (2004)صدديلح 
ن ن با ددددد    ددددد   2122ب لن با ددددد  هصددددد  (2008)ن با ددددد   عدددددي      ن(2004ك با ددددد  الشددددديتاه 

  دددن الخعدددبن با ددد  ف  ن(2007نالمبحنددد  الةيهنعددد  ك با ددد  هجددد  ن  2111ن  ن با ددد  خنعدددل ل2119ل
 ن.2113ل ن با   الشنعمه  ن(2003 نالمبحن  الجيماع  ك با     يه  نالخزه اب  ن2121ل
 بالنسبة ألدوات الدراسة   

 يب لناحصددعل نممعدديس ااجددي  ن حي دد  اهن ددت ف نات ال با دد  تدده ال با دديت ال ددي م  مددل اخا دد
خنعدل ن د  اا مدت  د   ال با د  مدا  با د     ميحظ  ن يالم  اعنده ناخا ديب البعيضده نا دا يه

نامعددزت   تدده ف نات ال با دد   إ دد ا  اخا دديب لمهدديبات الا كعددب الانمدده تدده الانددن ن 2111ل
  هه     اا احنعل المحانى.

 بهديمم محن دب  ديال   تي نعد  م  تده مابتد  فةدب اخان ت ال با د  الحيلعد   دل ال با ديت ال دي 
اا مددت مددا  با دد  هدد ا  ن    نددا هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا تدده اهمعدد  مهدديبات الا كعددب الانمدده

 ن.2121ل  ن الخعبا
 

 بالنسبة لنتائج الدراسة
ماظدد  ال با دديت ال ددي م   عهددت فةددب تي نعدد  هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا تدده اهمعدد  الاحصددعل نمهدديبات 

 .خان  كعب   هميح  المالا 
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 مهارات التفكير العلمي:دراسات تناولت المحور الثالث: 
 (:2010دراسة رضا )

 ددد تت ال با ددد  رلدددا مابتددد  تايلعددد  ا ددداخ ا  المامدددل اوتاباضددده او امصدددياله نالانضدددعحه تددده    
هد  مدل   الاب ع   ا  الاجبعب  نا  عا بعس الكعمعيف  نا اهمع  الا كعب الانمه ل ى حيل يت كنع

حيل ديت ال ب دد  الةيهعدد  لمددل   د  الانددن  نالبعيضددعيتن لكنعدد  الاب عد  جيمادد  جدديزال  يلمنكدد  الاب عدد  
ن حيل    ا داخ مت ال يحةد  31,32, 31ال ان ع   نا  ام عمه  رلا ةيث مجمن يت ف  ا    ل
المامددل  فنباق  مددل خيصدد   ي دداخ ا  -اع نات الايلعدد  ل بهدديمم المامددل اوتاباضدده تدده الكعمعدديف

اخا ديب  -فنباق  مل خيصد   ي داخ ا  المامدل اوتاباضده الانضدعحه -اوتاباضه او امصياله
الا كعددددب الانمدددده تدددده الكعمعدددديفن  ا امدددد ت ال يحةدددد   نددددا المددددههم الاجبع دددده المدددديال   نددددا اصددددمع  
المايلجددديت الم نعددد  ال ا عددد   نح دددق اخا ددديب الا كعدددب الانمددده  ندددا المجمدددن اعل الاجبع عددد  اعنلدددا 

الةيهعددد  نالمجمن ددد  الضدددي ح  ةددد  ح دددق اخا ددديب الا كعدددب الانمددده  اددد عًي  ندددا كدددل المجمن ددديت  ن 
 انصنت ال يحة  رلا الهايالم الايلع  

انجددددد  تدددددبنق  ات  ولددددد  رحصددددديالع   دددددعل مان دددددحه  بجددددديت المجمن ددددد  الاجبع عددددد  اعنلدددددا  ن2
  الاجبع عد  نالضي ح  ته الاح عق ال ا و وخا يب الا كعب الانمه لصديلح حيل ديت المجمن د

 اعنلا.
انجددددد  تدددددبنق  ات  ولددددد  احصددددديالع   دددددعل مان دددددحه  بجددددديت المجمن ددددد  الاجبع عددددد  الةيهعددددد   ن2

نالضي ح  ته الاح عق ال ا و وخا يب الا كعب الانمه لصديلح حيل ديت المجمن د  الاجبع عد  
 الةيهع .

تدددددبنق  ات  ولددددد  رحصددددديالع   دددددعل مان دددددحه  بجددددديت المجمن ددددد  الاجبع عددددد  اعنلدددددا  انجددددد  ن3
لاجبع عدد  الةيهعدد  تدده الاح عددق ال ادد و وخا دديب الا كعددب الانمدده لصدديلح حيل دديت المجمن دد  نا

 الاجبع ع  اعنلا.
 :(2131راسة القطراوي )د

 نمهيبات الان   منعيت اهمع  ته الماشي هيت ا ابااعجع  ا اخ ا  فةب مابت  رلا ال با         تت
 الحنددنا  ددعل م ب دد  اخاعدديب نادد   اع ي دده ملالةددي الصددف حدديب لدد ى الانددن  تدده الادد منه الا كعددب
  ن ب ف ل  با عاعل شا اعل مل ال با    عه  ناكنهت  ص ع    حبعم  ال با   ن عه  لن هعل الةيهنع 
 ال يحدث ن دي   ضدي ح  مجمن د  اعخدبى ن اجبع ع   مجمن   رح ا مي  حيل يً  ن32ل مههمي كل    

 لنصدددف كاددديب الاندددن  مدددل نالخنعددد  المجهدددب نحددد ا ادددنىمح احنعدددل ف اا  ن ددده ال با ددد  ف نات  إ ددد ا 
  يإلضديت   د   ال با د   تده المحد  ا الا منه الا كعب نمهيبات الان   منعيت لاح ع  اع ي ه الةيمل
 نالاه دؤ  نالاصدهعف الاابعدف اإلجباالده مهديبا عمعس  ه اً ن 31ل مل المكنل الان   منعيت اخا يب رلا
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  ددل نالكشددف ال صددبع  مهدديبا البؤعدد  عمددعس  هدد اً  ن31ل مددل المكددنل هالادد من الا كعددب مهدديبات ناخا دديب
 ح دددق ن ددد  ممابحددد   حندددنل ننضدددا ا ددداهايجيت رلدددا نالنصدددنل ممهاددد  ا  دددعبات نا  حددديف المغيلحددديت

 31ل مددل مكنهدد  ا دداحي ع   عهدد   نددا الادد منه الا كعددب نمهدديبات الاندد   منعدديت اخا دديبو ال يحددث
 ح ددديب ناددد  امععز دددي  نمايمدددل ال مدددبات صدددان   مددد ى مابتددد ن  نالة ددديت  الصددد ق مدددل لنا كددد ن حيل ددديً 
 وخا ديب مايمدل الة ديت  ندغ حعدث الهصد ع  الاجزالد  حبعمد    مدي  حبعماعل ليخا يبعل الة يت مايمل
 نحبعمد  كدن ب بعاشيب  دنل  ن 1.912ل الاد منه الا كعدب مهديبات نوخا يبن 1.917ل الان   منعيت

  منعديت وخا ديب مدل الة ديتيما  ندغ حعدث  نKuder and Richardson Method-21ل 22
  منعديت اخا ديب  اح عدق ال يحدث ن دي   ن1.913ل الا منه الا كعب مهيبات نوخا يبن 1.911ل الان 
 اكيتؤ مددي  مددل لنا كدد  ال با دد   نددا مجمددن اه   ندده كيخا دديب الادد منه الا كعددب مهدديبات ناخا دديب الاندد 

  ندا ناإلجي د  ال دبن  صدح  وخا ديب اه عد  الاجب د    اد  ال با   مجمن اه  نا  ا و نكيخا يب
الحديب   بجديت مان دح  دعل رحصديالع   ول   ات تبنق نجن  رلا ال با   نخنصت  ال با   ف الن 
 الاند  اخا يب  منعديت ته الضي ح  المجمن   ته الحيب  بجيت نمان ح الاجبع ع  المجمن   ته

 .الاجبع ع  لصيلح المجمن   الا بعس ته ننبك   الماشي هيت ا ابااعجع  و اخ ا  اازى
 :(2114) العيسوي دراسة
 الم دي ع  الانمعد  اكا ديب تده ال هيالعد  vالشدكل  ا دابااعجع  فةدب  ندا الاادبف رلدا ال با د   د تت

 ال با د  ا داخ    د    د ف نلاحمعدق  غدزا اع ي ده ال دي ا الصدف حديب لد ى الاند  ن منعديت
  شدناالع   حبعمد  تكيهدت ال با د   عهد  فمدي  صد ع   حبعمد  الم ب د  يبناخا الاجبع ه المههم ال يحث
 ةدديث تددبن  ال با دد  وخا دديب نا دداخ    اع ي دده ال ددي ا الصددف حدديب مددل يً حيل دد ن78ل  دد   ي
 ناخا ددديب الم دددي ع  الانمعدد   لمعدديس اخا دديب ن هددديف المخادديبا النحدد ا محادددنى احنعددل ف اا  ن دده  ف نات
  نددددا المجمن دددد  ا ن ددددت الاجبع عدددد  المجمن دددد  ال رلددددا ال با دددد  صددددنتنان   الاندددد   منعدددديت لمعدددديس

   ددد ب ا ددداخ ا  ن لدددك الانددد   منعددديت اخا ددديب تددده نكددد لك الانمعددد  الم دددي ع  اخا ددديب تددده الضدددي ح 
 .الان  ن منعيت الانمع  الم ي ع  رك يب ته ال هيالع  Vالشكل  ا ابااعجع 

 (:2116خليل) دراسة
كعدددب الانمددده ا ددداخ ا  ا ددداباعجعيت مدددي نباف المابتددد  تددده اهمعددد  الا  ددد تت ال با ددد  الدددا مابتددد  فةدددب 

مجمن دددد  مكنهدددد    نددددا ت ال با دددد ناإلاجددددي  هحددددن مددددي ا الانددددن  لدددد ى ايمعدددد  اعنل اإل دددد ا و  ح مدددد
ن  ددمت    م ب دد  مشدداهب اإل  ا عدد   هدديت  انمعدد ا مددل انمعدد ات الصددف اعنل اإل دد ا و ن12لمددل

نال صدددددل اآلخبلالجمن ددددد    ل لالمجمن ددددد  الاجبع عددددد نالمجمن ددددد  رلدددددا تصدددددنعل عمةدددددل ال صدددددل اعن 
نح ا الياه ع ب ل    ا ام ت ال يحة   نا المههم الاجبع ه مل خيل المجمن   الاجبع عالضي ح 

محادنى ه دس النحد ا  الياه ع ب لمن   الضي ح  المي ا ن الحي    ي اخ ا  مي نباف المابت   نالمج
الا كعددددب  لمعدددديس مهدددديبات مت ال يحةدددد  اخا دددديب الا كعددددب الانمددده ي ددداج ا  الحبعمدددد  المااددددي ا  نا ددداخ 



71 
 

  عحصدديالر ات  ولد   تددبنق   نممعديس اواجددي  هحدن مدي ا الانددن  نانصدنت ال يحةدد  الدا نجدن الانمده
 عل مان حه  بجيت المجمن اعل الاجبع ع  نالضي ح  ته اخا يب الا كعب الانمه نمحينب  المخان د  

 لصيلح المجمن   الاجبع ع .
 (:2003) راسة الجندبد

 ددد تت ال با ددد  رلدددا الكشدددف  دددل فةدددب همدددن ج نعانددده تددده اهمعددد  الاحصدددعل نمهددديبات  منعددديت الانددد  
اع ي ددع  نالا كعددب الانمدده لايمعدد  الصددف الخدديمس او ادد االه تدده مددي ا الانددن   نا دداخ مت ال يحةدد  

 ي دع   ناخا ديب الا كعدب ناخا يب  منعديت الاند  اع  المههم الاجبع ه  ن يمت   هيف اخا يب احصعنه
مدل تصدنعل مدل ايمعد  الصدف    ندا  عهد  ال با د  المكنهد    اوخا يبات ق عح  يمت  ان   الانمه

ناآلخب عمةدل المجمن د    نانمع اً  42ل فح  مي عمةل المجمن   الاجبع ع  ن    ي  الخيمس او ا االه
 ات  ولدددد  رحصدددديالع   ددددعل  نجددددن  تددددبنق نانصددددنت ال با دددد  رلددددا  نانمعدددد اً  45ل الضددددي ح  ن دددد   ي

 مان دحيت  بجديت ايمعد  المجمن د  الاجبع عد  نايمعد  المجمن د  الضدي ح  تده اوخا ديبات الدةيث
ال ا عدددد  لصدددديلح  اخا دددديب  منعدددديت الاندددد  اع ي ددددع  ناخا دددديب الا كعددددب الانمددددهنن لاخا دددديب الاحصددددعل 
 المجمن   الاجبع ع .

 :(2002) أحمد دراسة
 ال هدياله نالداان  لنداان  نعانده همدن ج مدل كدل ا داخ ا  فةدب  دل شدفالك رلدا ال با د   د    د تت

 لد ى ايمعد  او اكديبو نالا كعدب الاند   منعديت نمهديبات الاحصدعل اهمع  ته الماها  و  يو ام يل
 ن يمدت  إ د ا  الاجبع ده  المدههم ال يحةد  نا داخ مت الاندن   مدي ا تده او اد االه الخديمس الصدف
  نالا كعدب او اكديبو اخا ديب الاند    منعديت مهديبات ممعديس حصدعنه ا اخا ديب( ال با د  ف نات

 مدل لكدل  ولد  رحصديالع   ات تدبنق  ن نجد رلدا ال با د  نانصدنت ال با د    عهد   ندا نح مهمدي
 لر حعدث المجمن د  الاجبع عد   لصديلح الماهدا  و  يو دام يل نالداان  ال هدياله لنداان  نعانده همدن ج
 الان   منعيت الاحصعل نمهيبات اهمع  ته ك عب فةب لهمي  يو ام يل  نالاان نعانه همن ج ا اخ ا 
 .او اكيبو نالا كعب
 ): 2113صيدم ) دراسة
 حن د  لد ى الا كعدب الانمده مهديبات اهمعد  تده الااندع  امهعديت انظعدف فةب مابت  رله ت ال با    ت

 الصف حن   مل نحيل   حيلب (200) مل ال با    عه  اكنهت ن   الانن  مي ا ته ال ي ا الصف
 اعب  نحد ا لاحنعدل احنعدل المحادنى ف اا  مدي ف اادعل ال يحث ا اخ   حعث مزا   محيتظ  ال ي ا

 اخا ديب  امهديب  كدل اكدباب ن بجد  تده النحد ا المادنتبا الا كعدب مهديبات لمابت  ن لك الجنو نالغيف
 ن لك  مبا حاعل معب لاعهاعل (T – test)اخا يب  نا اخ    ال ي ا لنصف الانمه الا كعب مهيبات
  دعل رحصديالع   ولد   ات تدبنق  ن نجد نانصدنت ال با د  رلدا ن (α ≥ 0.05  ولد  م دانى  هد 
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 تده المجمن د  الحن د   بجديت نمان دح الاجبع عد  المجمن ديت تده الاحصدعل  بجديت مان دحيت
  تدبنق ن نجد  د  ن   الاجبع ع  المجمن   لصيلح ن لك الانمه الا كعب مهيبات اخا يب  نه الضي ح 

 ات  ولد  رحصدديالع   ددعل مان ددح  بجدديت الحدديب نالحيل دديت تدده المجمن دد  الاجبع عدد  ااددزى لايمددل 
 .الجهس  نا اخا يب مهيبات الا كعب الانمه

 :(1998) دراسة أبو شاويش
  تت ال با   رلا ا امصيف فةب حبعم  الا بعس المابته  نا الا كعب الانمه لحن د  الصدف الةديمل 

تدده فب ددا   ل دد نحي حيل دديً  ن168ل اكنهددت  عهدد  ال با دد  مددلن   ناحصددعنه  لنمابتدد  الانمعدد    ددهاع ي
رلدددا  ناددد  ام دددع   عهددد  ال با ددد   حيل ددد  88ن حيل ددديً  80 يمههددد  شددداب مدددل الصدددف الةددديمل اع ي ددده

  اخا ددديب احصدددعل المابتددد  الانمعددد    ن مددديا ددداخ ا  اخا ددديبعل ناددد   مجمدددن اعل لاجبع عددد  نضدددي ح ن
ا ددنق  نانصددنت ال با دد  رلددا  لا كعددب الانمدده  نا دداخ مت ماي لدد  كعددن نب بعاشدديب  ع ددنلناخا دديب ا

 دابااعجع  الاد بعس المابتده تده احصدعل المابتد  الانمعد  لحن د  الصدف الةديمل اع ي ده  ندا افةب 
 دددابااعجع   ندددا الحبعمددد  الامنع عددد  تددده احصدددعل المابتددد  ا دددنق فةدددب  ددد   اون   فةدددب الحبعمددد  الامنع عددد 

 ددابااعجع  الادد بعس المابتدده تدده اا ددنق فةددب   ل تالادده الاحصددعل المبا ددا نالمان ددحعدد  لنحن دد  مددالانم
الا كعدددب الانمددده لحن ددد  الصدددف الةددديمل اع ي ددده  ندددا فةدددب الحبعمددد  الامنع عددد   كمدددي ا دددنق فةدددب  ددد   

لددد  ن   ه لنحن ددد  مدددل تالددد  الاحصدددعل المان دددحاإل ددابااعجع   ندددا الحبعمددد  الامنع عددد  تددده الا كعدددب الانمدد
 نا الحبعمد  الامنع عد  تده فةب دي تده الا كعدب الانمده لحن د    ابااعجع  الا بعس المابته ا ن يً اظهب اُ 

 ندددا   دددابااعجع  ا ن دديً كمددي لددد  اظهددب  دد   او  الصددف الةدديمل اع ي ددده مددل تالدد  الاحصدددعل المبا ددا
خ   تددده الحبعمددد  الامنع عددد  تددده فةب دددي تددده الا كعدددب الانمددده لحن ددد  الةددديمل مدددل تالددد  الاحصدددعل المددده

 احصعنه  لنمابت  الانمع .
 :(1997) دراسة اللولو

  تت ال با   رلا مابت  فةب رةباف مههم الاندن   مهديبات ا كعدب  نمده  ندا احصدعل الحن د   حعدث 
مدل اد  اخاعديب فب اد  تصدنل  با دع  ن اخايبت ال يحة   عه  ال با   مل م ب داعل مدل مخدع  ال دبعم  

  نكديل  د   فتدبا   عهد   ده  تصدنعل  با دععل مدل كدل م ب د حيب نحيل ديت الصدف ال دي ا اع ي
ناعخددبى   مجمن دد  ضددي ح   رحدد ا ميحيل ددًي نحيل دد   ادد  ام ددعمهي رلددا مجمددن اعل   ن217ل ال با دد 

 مهديبات ا كعدب  نمده  ندا المجمن د   ال و اد  رةدباؤ ا  اح عق مههم الانن   ن    مجمن   اجبع ع 
هددديث     اخا ددديب احصدددعل  ددد  اددد  ا ددداخ ا ت الاجب ددد  ةيةددد  فشدددهب  ن ا ددداغب ن الاجبع عددد  مدددل  كدددنب نا 

لنا كد  مدل اكديتؤ المجمدن اعل  ن ادد    ناخا ديب مهديبات ا كعدب  نمده مدل ر د ا  ال يحةد    دل الاجب د 
  ه س اوخا يبعل  نجمات الهايالم نحننت وخا يب صح  ال بضدعيت ا  ر ي ا اح عقاهاهيف الاجب   

 ددعل حن دد  المجمن دد  الاجبع عدد  نحن دد  المجمن دد   يً  الدد  رحصدديالع   تددبنقن نجدد نانصددنت ال با دد  رلددا
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لصدديلح  يً   تددبنق  الدد  رحصدديالعن نجددن   الضددي ح  لصدديلح المجمن دد  الاجبع عدد  تدده م ددانى الاحصددعل
احصددعل كدددل مدددل مبا اددده الاحصدددعل نماددد هه الاحصدددعل تددده المجمن ددد  الاجبع عددد  مميبهددد   احصدددعل 

ناادزى  د   ال دبنق رلدا رةدباف مدههم   ن د  الضدي ح مبا اه الاحصعل نماد هه الاحصدعل تده المجم
 دددعل احصدددعل الحددديب نالحيل ددديت تددده  يً نجدددن  تدددبنق  الددد  رحصددديالعن   الاندددن   مهددديبات ا كعدددب  نمددده
 الجهس لصيلح الحيل يت. ماغعب المجمن   الاجبع ع  اازى رلا

 (:3117دراسة نشوان )
ي ع   نا  منعيت اكا يب الان   ص     تت     ال با   رلا الاابف  نا م ى تي نع  خباالح الم 

الاصددمع  الاجبع ددهن  -تددب  ال ددبن  -ا  ددعب ال عيهدديت -او دداهايج - يمدد  ن هيصددب ي لالاصددهعف
لانمده ناكا ديب ل ى حن   الصف الخيمس  يلمهصنبا  نالاابف فعضًي  نا الاي    دعل الاحصدعل ا

بف فعضددًي  نددا الاي دد   ددعل نالاادد  لدد ى حن دد  الصددف الخدديمس  يلمهصددنبا ادد   منعدديت الاندد ن  
ن انمعد ًا نانمعدد ا  91ل ناكنهدت  عهد  ال با دد  مدل الانمده ناكا دديب  اد   منعديت الاندد  الاحصدعل 

ن انمعدددد ًا 11ن انمعددد ًا نانمعدددد ا  نمجمن ددد  اجبع عدددد  ل11نز دددت  نددددا مجمدددن اعل اعنلددددا ضددددي ح  ل
خا دديبًا احصدددعنعًي  ن خدددب نانمعدد ا  نا ددداخ مت ال يحةددد  اخا دديب الددد كيف عحمددد  زكدده صددديلح  نف ددد ت ا

لمعدديس مهدديبات الا كعددب تدده  منعدديت الاندد  نكمددي ا دداخ مت اخا دديبلتن  نماي لدد  الكشددف  ددل  ولدد  
  تددبنق  ات  ولدد  ن نجدد  دديح الاددزن  لنا كدد  مددل صددح  ال ددبن   نانصددنت ال با دد  رلددامايمددل ابا

ه اخا دديب عد  تدداحصديالع   ددعل مان دحيت المجمن دد  الضدي ح  نمان ددحيت  بجديت المجمن دد  الاجبع 
نجدن  ابا ديح رعجددي ه  دعل الاحصدعل نمهديبات  منعديت الاند  تده رتددبا  ن   منعديت الاند   صد    يمد  

 المجمن اعل الاجبع ع  نالضي ح .
 (1994):  حسنين دراسة 

 الا كعدب مهديبات اهمعد   ندا الحي دنب  مصديح   ال عزعديف مدي ا اد بعس فةدب  عيل رلا ال با     تت
 ا داخ مت حعدث الاد بعس  تده ال ديال ا  يلحبعمد   يلمميبهد  الةديهنو اعنل صدفال حن د  لد ى الانمده
 لنمحادنى احصدعنه اخا ديب مدل ال با د  ف نات اكنهدتناخا ديبلتن ن  اإلحصديالع  المايلجيت ال يحة 
 رلعهدي انصدنت الاده الهاديالم ف د  نمدل الةيهنعد  لنمبحند  مهي  ي الانمه لنا كعب ممعيس نك لك الانمه
 ال يحة  

 ي داخ ا   ال عزعديف تده نحد اعل ع ب دنل الد عل الحديب  دعل رحصديالع   ولد   ات تدبنق  نجدن  -
 مدل مهديبا تب عد  كدل همدن تده ال يال ا  يلحبعم  النح اعل ه س ع ب نل ال عل نالحيب الحي نب
 . الاجبع ع  المجمن   لصيلح الانمه الا كعب مهيبات

 ي داخ ا   ال عزعديف تده نحد اعل ع ب دنل الد عل الحديب  دعل رحصديالع   ولد   ات تدبنق نجدن   -
 ال ديال ا لالمجمن د  الحبعمد  ه دس ع ب دنل الد عل نالحديب نالاجبع عد  المجمن د   (الحي دنب
 الاجبع ع . المجمن   لصيلح ال با ه الاحصعل اخا يب ته نالضي ح 
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 :1993)) دراسة نشوان
الحن   المانمدعل  كنعد  الاب عد     تت ال با   رلا الكشف  ل م انعيت مهيبات الا كعب الانمه ل ى

ن د      ن نب الكنعد  تده اهمعد  مهديبات الا كعدب الانمده"اخصب  نن "ته جيما  صهايف ته العمل 
  اشدناالع عهد  ال با د   يلحبعمد  الاخاديب ال يحدث ن   نحيل د  ن حيل يً 382اشامنت  عه  ال با    نا ل

 نا داخ   ال يحدث اخا ديب  مدا اعصدنهمل حعث الم انى نالاخصدب نالجدهس لاكدنل المجا  ح معال
 نا  يالمد  مهديبات الا كعدب الانمده الاده حنب دي لمديبزاهن  مهيبات الا كعب الانمه ال و حنب  ماام اً 

تدده م ددانى مهدديبات الا كعددب   هدديك ادد ل   .ناحنعددل الا دديعل اعحددي و "ت" نا دداخ   اخا دديب  نزمدديؤ ن
  حعد  احدنعب مهديبات الا كعدب الانمدهكنعد  مدل هينصدف تده  بهديمم ال  الانمه ل ى الحن   المانمدعل

الا كعدب الانمده اادزى رلدا    تبنق  ات  ول  رحصيالع  ته م دانىن نجن      نانصنت ال با   رلا
الانمدده   تددبنق  ات  ولدد  رحصدديالع   ددعل م ددانعيت الحن دد  تدده مهدديبات الا كعددب ن نجددن   الاخصددب

لددد  رحصددديالع   دددعل م دددانعيت الحن ددد  تددده   تدددبنق  ات  ون نجددد ن ددد    اادددزى رلدددا الماغعدددب ال با ددده
 ال با ه اازى رلا ماغعب الجهس. الماغعبمهيبات الا كعب الانمه رلا 

  لثالثا المحور دراسات على التعليق
 : عنه مي رلا انصل ال يحث  يلا كعب الانمه ا امت الاه ال با يت له   ال ي ق الاب  مل
 الانن  مانمه  نب رلان 2121ا   بضي ل  ن ب ن2993لك با   هشنال ال با يت  ا  فشيبت 

 الانمه الا كعب مهيبات عمانك و ال و ان الم فل ر   الا كعب الانمه لمهيبات الحن   اكا يب ته
  ندا ا بع د  تده نعاامد    با داه  تده المهديبات  د   مميب د   ندا الحن د اد بعب  ع داحعا و

 .الح ظ نالانمعل
 ن با ددددددددد   ن2113(الجهددددددددد ب  ن با ددددددددد  (1997) الننلدددددددددن ك با ددددددددد  ال با ددددددددديت  اددددددددد  فشددددددددديبت

 الحن د  لد ى الانمده الا كعدب مهديبات م دانى  دعل رعجي عد   ي د  نجدن  رلدا) 2997هشدنالل
 الا كعدب لمهديبات الحن د   يبا دي  اكا ديب الانمده الاحصدعل عبا دا حعدث  الانمده ناحصدعنه 
 الانمه.

  ك با   الانمه يبات الا كعبلمه الحن   اكا يب  نا فةب مل لنجهس مي ال با يت  ا  فك تن 
 الانمده  الا كعدب مهديبات اكا ديب تده ال كنب  نا اإلهيث رلا ا نق فشيبت تم  (1993) لنلن
 الد كنب  دعل تدبنق نجدن   د   رلدا) 2993 با د  هشدناللك  اد  ال با ديت فشديبت حدعل تده

 .الان   منعيت اكا يب مهيبات ته ناإلهيث
  الا كعدب مهديبات م دانى اد ها ن دن فو ال دي م   ديتال با  اد  رلعد  انصدنت  دي  جيهدب هديك 

 هشدنال ن با   (1998) ف ن شينعي  با  ك نالجيمايت  الم ابس ته  يم  الحن   ل ى الانمه
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 حبعم  فن المحانى صعيم  حبعم  ته  ناف المهي م   صنب ته هاعج   لك نا ا بت  (1993)
 . الامنع  ف يلعب فن المهيبات الم بس له   اكا يب فن الا بعس

  حبعدق  دل  لدك عمكدل فهد   حعدثالانمه الا كعدب مهديبات ااند  نجدن فشديبت ماظد  ال با ديت 
 ن2998ل شدينعي ف دن  با د ك اوكاشديته الن ظه كيلا ي ل لنا كعب مةعبا ا بعس حبق ا اخ ا 

 تده الكعمعديف  نالانضدعحه او امصياله المامل اوتاباضه ا اخ ا  فن  ن2997ل هشنال  با  ن 

  با ددد  ن ن2121ل المحدددبانو  با ددد ك ا دددابااعجعيت ماعهددد  ا ددداخ ا  فنن  2121بضدددي ل ا ددد  ب ك
  ن2112ل فحم   با  ن   ن2113ل الجه ب  با  ك فن همي ج  ن2118ل الاع نو
عمكل  ه إت  ن2997ل الننلن  با  ك فن فةباف المههم  ن 2112ل صع    با  ك الاانع  فن امهعيت

 .  مهيبات الا كعب الانمهاهمع ه   الحباالق المخان   
 اخان ت ن   الا كعب الانمه مهيبات اهمع  رمكيهع  ته ال ي م  ال با يت ما ال با       اا متن  كمي

ظهديب النا دا   با د  اكادف لد   كنههدي ال دي م  ال با ديت  دل ال با د   د    الضداف تده همديح نا 
ر د ا  هحدن ااجهدت   دل ند  الا  منعديت مهديبات وكا ديب الادي  الماد ل ناد ها المهدي م محادنى

لاهمعد  مهديبات الا كعدب  مدا ا داخ ا   لعدل الماند  بهديمم محن دب  ديال   ندا الد كيفات المااد  ا 
 الانمه.

 لنصدف الاندن  كاديب مدل  با دع  نحد ا  مايلجد  ال با د   د   تدا ال يحدث  دي  تمد   د ا ن ندا                                      
       اخا ديباً  ال يحدث ا داخ   كمدي  ن دب  ديال   ندا الد كيفات المااد  ا إ د ا   بهديمم مح  الايشدب
 .لانك المهيبات الحن   اكا يب مل لنا ك   الانمه الا كعب لمهيبات

 :السابقة الدراسات على العام التعقيب
عهمددديح الا كعددددب  مهدددديباتالاحصددددعل  ناخا ددديبات ال خا ددديباتا ال با دددديت ماظددد  ا ددداخ مت .2

نعا دددق ال يحدددث مدددا ا ددداخ ا  اوخا ددديب لمعددديس  واجي ددديت المخان ددد  المخان ددد   نممعددديس ا
 مهيبات الا كعب الانمه ك  اا لن با  .

 حعث الانج    ا ما ال با       ناا ق الاجبع ه  المههم ال ي م  ال با يت ماظ  اا ات .2
 ال با د   عهد  ام دع  اد  حعدث ال هدياله  المدههم رلدا  يإلضديت  الاجبع ده المدههمت  اخ ما
المديال   المحن دب ال بهديمم فةدب لمميبهد  ضدي ح  نفخدبى اجبع عد  مجمن د  مجمدن اعل لدار

  . يلحبعم  الامنع ع  مميبه  الا كعب الانمه مهيبات لاهمع  ال كيفات الماا  ا هظبع   نا
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 ؟السابقة الدراسات من الحالية الدراسة أفادت ماذا
الد كيفات المااد  ا  هظبعد  نانضدعح  نمدهالا الا كعدب مهديبات ناح عد  الهظبو  باإلحي  هيف .2

 .المحن ب ال بهيمم  هيف
 .نالانمه الا كعب مهيبات اخا يب  ف اا احنعل المحانىل ال با   ا نات  هيف .2
 .اإلحصيالع  اع يلعب اخاعيب .3
  نب الحي نب نالامهعيت ته اهمع  مهيبات الا كعب الانمه .1
 .ال ي م  ال با يت مل ي ا يإل ا  ال با   رلعهي انصنت الاه الهايالم ا  عب .1

 ؟السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة به اختلفت ماذا
  دل اخان دت الحيلعد  ال با د  فل ال يحدث ال دي م  عدبى لن با ديت ا داابا  مدل  د ق مدي  ندا  هديف
  عنه  مي معب ي

 . ي اخ ا  ا اا احنعل المحانى الانمه الا كعب لمهيبات  يالم  نضا .2
 .ال كيفات الماا  ا هظبع   نا يال   محن ب  بهيمم  هيف .2
 .الانمه ته نح ا ضغح المناالا الا كعب مهيبات اخا يب  هيف .3
 ا  ا   لعل المان  .1
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 الفصل الرابع
 جراءات الطريقة و اإل 

  اهدي ال يحدث تده اه عد   د   ال با د لنحبعمد  ناإلجدبافات الاده اا  م صديً  نص يً   ا ال صل  اهينل
جدبافات ناع   ال با د    عهد ن   ههم ال حدث الما دا تده  د   ال با د لم نعشمل نص يً  نات الم داخ م   نا 

جدددبافات الصدددال با ددد  تددده ضدددنف هظبعددد   نخحدددنات اصدددمع  ال بهددديمم المحن دددب الماددد   ق نالة ددديت   نا 
   نالمايلجيت اإلحصيالع  الم اخ م  ته النصنل لنهايالمال كيفات الماا  ا

                                                                               :لدراسةمنهج ا
 فن الحننل  الهايالم رلا المشكن  مل ال يحث عنصل ال و باالهاإلج الحبعق  ه ال حث مههجع     
 ته ع اخ مهي الاه ناإلجبافات نالمصي ب ناع نات نالامنعيت الانامل مجمن  مل نااكنل عبع  ي الاه
المهي    لحل مشكنا    اإلجي يت  نا الحصنل  غب  المحنن   ال عيهيت نا  عب ناحنعل جما

 ن.211  2989حم ال ل

لاهمعد   المااد  ا الد كيفات هظبعد   يال   ندا محن ب  بهيمم  هيف ل اله ف مل ال با    ننلمي كي
 :  مي مههجعل ال با   نتمًي لح عا  ال يحث ا اخ   تم   مهيبات الا كعب الانمه

 المنهج البنائي:
 ددل   مددل مابنتدديً  عكددل لدد  ج عدد  مابتدده  عكددل فن  بهدديمم احددنعب فن رهشدديف تدده الما ددا المددههم ن ددن

  ددي تمدد  ا امدد ت ال با دد   نددا المددههم ال هددياله حعددث ن   93  2117اع دداي    يلكع عدد  ه  ددهي ل اعمددي ن 
الانددن   لنصددف الايشددب  كادديبال يحددث   هدديف  بهدديمم  دديال   نددا هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا تدده نحدد ا مددل 

 .اع ي ه
 المنهج التجريبي:

بهدديمم المحن ددب المدديال   نددا الدد كيفات الماادد  ا ادد  او دداايه   هدد ا المددههم مددل خدديل اجبعددب ال 
  نمابتد  فةدب   ندعه    نا المجمن   الاجبع ع  الممابح  مل حن   الصف الايشب اع ي ه  م عهد  مدزا

 يلمجمن    ا مميبهن   الانمه ته ضنف ال كيفات الماا  انالن نف  نا م ى تي نعا  ته اهمع  الا كعب 
ن لددك مددل خدديل ااددب  المجمددن اعل لدده س اخا دديب  امنع عدد  ال دديال ا الضددي ح  الادده  ب ددت  يلحبعمدد  ال

و ع داخ   الد  المدههم"نعادبف المدههم الاجبع ده  ندا فهد   الا كعب الانمه ته ضنف الد كيفات المااد  ا 
الاجب ددددددد  تددددددده رة ددددددديت ال دددددددبن   نعاخددددددد   ن دددددددن  مدددددددل اإلجدددددددبافات اليزمددددددد  لضددددددد ح اددددددد ةعب الانامدددددددل 

 ن297  2112ل  ع ات  خبنل .اعخبى"
 ا ام  ال يحث اصمع  المجمن اعل  ن المعيس الم نه ال ا و كمي  ن منضح  يلشكل 
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 ن ع عل الاصمع  الاجبع ه لن با  1شكل ب   ل


 عينة الدراسة:
 دنعميل ن لبن  حمد  شدن هف  م ب داه   مل حن   الصف الايشب اع ي ه ته  عه  ال با تاكنه

 يلحبعم  المصد ع   ن لدك لأل د يب حعث ا  اخاعيب  عه  ال با   مل  عل مجاما ال با      نحيل لبن
  الايلع 
 . هنل  اواصيل  ه  -
 .جن  ش ك  محنع  ته  االبا المخا بن ن   رمكيهعيت  يلع  ومخا ب حي نب   انتب -

الشددداب  يلحبعمددد  الاشدددناالع  ال  دددعح  مدددل  دددعل الشددداب ال با دددع  المنجدددن ا  ندددا الهحدددن  اعدددبتناخ
 الايله 

 ن3ج نل ب   ل
 

 المجمن      الحن   الشا   الم ب   المجمن  
 71 11 1 فحم  شن ه ب الاجبع ع 

 31 1  نعميل  نحيل ب 
 71 11 1 فحم  شن ه ب الضي ح 

 31 3  نعميل  نحيل ب
 
 

أحمدشوقيب-

)مجموعةتجريبية(.



سليمانسلطانب-

 )مجموعةتجريبية(.



اختبارقبليفي

 مهاراتالتفكيرالعلمي

 



استخدامبرنامج

محوسبقائمعلى

نظريةالذكاءات

 المتعددة

 



اختباربعديفي

 مهاراتالتفكيرالعلمي

 

أحمدشوقيب-

)مجموعةضابطة(.



سليمانسلطانب-

 )مجموعةضابطة(.



اختبارقبليفي

 مهاراتالتفكيرالعلمي

 





التدريسبالطرق

 المعتادة

 

اختباربعديفي

 مهاراتالتفكيرالعلمي
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 :الدراسة واتأد
 ته المامةن  ال با   ف نات  إ  ا  ال يحث  ي  تبضعياهي  ناخا يب ال با   ف  اف لاحمعق
 قائمة مهارات التفكير العلمي: :أوالً 

 ىمددل فجددل النصددنل الددا  يالمدد  مهدديبات الا كعددب الانمدده  نا دداخ ا  انددك الميالمدد  تدده احنعددل محاددن 
   ال يحث  يلخحنات الايلع  لنصف الايشب اع ي ه  ينضغح المناالا نح ا ل

 .ل ي م ااوحي   نا او ب الاب نو نال با يت  .2
  هيف  يالم  مهيبات الا كعب الانمه ن بضهي  نا المشبف. .2
 لننصنل الا الميالم  الههيالع . المع ال ته الايمنعل الانن  مانمه ن مشبته  باف ا احي  .3
 الانمده  الا كعدب مهديبات لميالمد  اعنلعد  الصدنبا الدا الانصدل اد  ال دي م  اوجدبافات ضنف ته  -

 صدددعيم  المعددديس   الاصدددهعف  الميحظددد   ل الادددناله  ندددا  ددده مهددديبات  ددد ا اخاعددديب اددد  حعدددث
 . مههي مهيبا لكل اوجبااله الاابعف ح   ن    ن الاه ؤ الا  عب   او اهايج ال بضعيت 

 حددنل الددبفو إل دد اف لددكن   المحكمددعل مددل مجمن دد   نددا اعنلعدد  صددنباهي تدده الميالمدد   بضدت  -
  المهيبات مل مهيبا لكل اوجبااله الاابعف     نم ى   شمنلعاهي نم ى الميالم  مهيبات مهي   
 حعدددث مدددل اوجباالعددد  الاابع ددديت  ندددا الااددد عيت  اددد  اجدددباف  دددل الاحكدددع   منعددد  ف ددد بت ن ددد 

 . الصعيم  ا ي ا فن الح ف فن اإلضيت 
   لنميالم  الههيالع  الصنبا - 

 المنضدح  الههيالعد  صنباهي هت الميالم  نضا ا  المحكمنل العهي فشيب الاه الاا عيت بافاج  ا 
 ناابع ياهددددي الانمددده الا كعدددب مهددديبات مدددل مهددديبات  دددد ا  اضدددمهت حعدددث  ن2ل  ب ددد  منحدددق تددده

 . الانمه الا كعب مهيبات احنعل ته يالم مال     إل اخ ا   لعيً  اكنل حاا اوجباالع 
 المحتوى:أداة تحليل ثانيًا: 

لنصف  الانن  نح ا ضغح المناالا مل كايب محانى    تت اع اا رلا ا اخ امهي ته احنعل
  منع  مل اله ف ن  الانمه الا كعب مهيبات  يالم   نا اشامنت ن  الايشب اع ي ه  

  .الاحنعل  منع  ضنا حن  الا جعل  نح ا نتاليا   الاحنعل نح ا الاحنعل   عه ن  الاحنعل 
   الايلع  الخحنات يً ما ا اع اا       هيف ل يحثا  ي  ن  
اوحي   نا او ب  حبق احنعل المحانى المهي    لاحمعق ا  اف ال با   مل خيل   .2

     الاب نو الماانق  ه ا الجيهب.
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     الا كعب مهيباتم ى انتب نا ا اه تت الحك    حعث الاحنعل  منع  مل اله ف اح ع . 2
 مل كايب الانن  لنصف الايشب اع ي ه.  المناالا ضغح نح ا محانى ته الانمه

 النح ا  ل   يبا ن ه ممصن ا  حبعم  الاحنعل  عه  اخاعبت  حعث الاحنعل  عه  اح ع . 3
 ضمل المحانى ن  ا"  ضغح المناالا نح ا" اع ي ه الايشب لنصف الانن  كايب مل ال ي ا 
  .الةيهه الجزف الانن  كايب

 حنل  ا نب ال و المحنب فن اع ي ع  ال كبا اخاعبت   حعثنتاليا  الاحنعل نح ا اح ع . 1
 . الانمه الا كعب مهيبات  يالم   ه الاحنعل نتال  لناحنعل  كنح ا المحانى تمبات

النح ا الاه عظهب مل خيلهي اكباب المهيبات المبا  احنعل المحانى ته نح ا الا جعل .1
 ضنالهي.

  الايلع  لنضنا ح الاحنعل  منع  احاك  حعث الاحنعل   منع  ضنا ح.  1
 الخيص .  اف اعفن   اف الايم  نا احنعل اع الامنع    نو اشاملتمحعا  احنعل المحانى •
 نضغح المناالال  اهنال ن ن الايشب لنصف الانن  كايب مل ال ي ا  النح ا الاحنعل عشمل •
 االنح  ههيع  ته الناب ا الامنع  ف الن  ا ا اي  •
 . النح ا ههيع  ته الناب  المنخب ا ا اي  •
 . النح ا ته المنجن ا ناعشكيل الب نميت عشمل •
 . الاحنعل نتال  نح ا كل ناكباب الهايالم لبص  الما االميالم   ا اخ ا  •
   الاحنعل  منع  خحنات  .7

 . بافا احنعنع  لكنههي منضن   منع  الاحنعل ل ي ا  بافا النح ا ا -
 نع  الاحنعل لاح ع  م ى اضمعل المحانى لنمهيبات الماضمه  ته  يالم  الاحنعل.ال  ف  ام -
الاحنعل ناصهع هي ناحنعنهي رلا اكبابات ة  رلا ه ب مالنع  عمكل ا  عب ي فن ا بعغ هايالم  -

  الاانعق  نعهي.
 ن   الاحنعل  ف اا ص ق خيل مل الاحنعل ص ق  نا ال يحث ا ا لحعث   الاحنعل ص ق  -8

  ب  ا   حعثنالانما الا كعب مهيبات  يالم ل الاحنعل ف اا احكع   نا  لك ته ال يحث  ا ام
 البالع    نتاليا  الاحنعل    ف  نا اع اا اشامنت حعث المحكمعل مل مجمن    نا الاحنعل ف اا

  يالم ل  الاحنعل تاليت شمنلع   نا اوا يق ا  ن   الاحنعل ن عهيت ننح ات اوجباالع  ناابع ياهي
 .المحكمعل  باف نتق اوجباالع  الاابع يت  ا    لت كمين الانما الا كعب مهيبات

 ة يت الاحنعل   - 9
 ماخصب   خب  يحةيً  ناخايب النح ا  احنعل ال يحث  ي  الاحنعل  منع  ة يت مل نلنا ك  

 . النح ا ه س اآلخب  ن لعحنل الانن  ا بعس ته
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 المم بعل نا    ة يت عابف مي ن ن المحننعل  عل نالخيف اوا يق هميح ح يب ا   لك  ا 
 ن 231  2999  يه    ل    = M 2  GR  الة يت مايمل لح يب  نل اه ماي ل  ا اخ ا 
                                          N1+N2                  
 المحكميل  نعهي عا ق الاه النح ات=  M حعث

 = N1+N2 حننت الاه النح ات مجمن  
    -  الايله الج نل ته نعاضح

 (4)  رقم جدول
 اآلخر والمحلل الباحث تحليل بين االتفاق معامالت يوضح

 الة يتمايمل  هميح اوخايف هميح اوا يق المهيب 

 85.71 1 6 الميحظ 

 100.00 0 5 الاهصعف

 87.50 1 8 المعيس

 100.00 0 5 صعيم  ال بضعيت

 100.00 0 5 او اهايج

 83.33 1 5 الا  عب

 83.33 1 6 الاه ؤ

الكليالثباتمعامل  91.41 

 ن    ج اً  مبا ا  المحننعل  عل الة يت مايميت فل عاضح ال ي ق الج نل مل
 . الاحنعل ة يت م انى وبا ي  ناضح  رشيبا
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 اختبار التفكير العلمي: -ثالثًا 

 مدل خيلد عدا    عيس مهيبات الا كعب الانمه لد ى الحن د ال يحث اخا يب الا كعب الانمه لم ا اخ  
خديل اوخا دديب  امدنع  ال بهديمم  المحن دب المديال   نددا الد كيفات المااد  ا تده نحد ا ضددغح المناالدا مدل

  نا     هيفً ؤ ال و ا   هي
 مباجا  ال با يت ال ي م  الاه لهي  ي    منضن  ال با    نخيص   با   كل مل  -
 1993 ) لن با  هشنال   ( 1988 ) معث ن با     ( 1986 ) زعانلن   2997لالننلن 
 . الانمه الا كعب  مهيبات الصن   و الاب نو اع ب مل او ا ي ا -
 فنلعد      ي  صدنبا ت نغ   الانمع  نالاب ع  الانن  ا بعس ما عاهي ب  مي اوخا يب  هن  ا  ا  -

بع امدعس  هد اً  ) 11 ل س   د   مدل مهديبا لكدل حد     الانمده الا كعدب مهديبات مدل مهديبات 
  . ضغح المناالان ال با ع ل لننح ا المحانى  منع  احنعل اجباف ال هن   ا 

 االختبار فقرات صياغة: 
 ن   حبب ال يحث  نا انتب الماحن يت ل هن  اوخا يب 

 .نالنغنع  الانمع  ال    ابا ه -
 .الغمن  مل نخيلع  نناضح  مح  ا -
 . عي هي المبجن ناع  اف لنمحانى ممةن  -
 .الحن   لم انى مهي    -

 :عنه مي اوخا يب  هن  صعيم   ه  ال يحث با ا ن  
     ي اع  ال مل ن يالم  ال ؤال  ته المشكن  احبا ن ه المم م   جزفعل مل تمبا كل ااكنل -

 .تمح صحعح ناح    عل  عههي مل فب ا 
 تاد   لدبيالح عبا دي كده يً  من عد با د م  ناحد ا صد ح  تده نف  الد ن ال دؤال(   كمنهدي ال مدبا امدا -

 .الص حيت  عل  صب  عحبك فل  نل  عههي المميبه  مل نعامكل  ناح ا
   . شنااله    ننب اع  ال  عل الصحعح  اإلجي   من ا اغععب ا  -
  .ال مبا مم م  ته اع  ال ته المشابك  الاهيصب نضا ا  -
  .اإلجي يت نهن ع  ع الاام ن بج  الحنل حعث مل مانازه  اعب ا  اع  ال -
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 اعصاب. رلا اع هل مل اوخا يب تمبات اباعب ا  -

جي ياهي اوخا يب تمبات كاي   مل اوهاهيف  ا ن   :عنه كمي  مباجااهي ال يحث  ي  المحامن   نا 

 الفقرات شكل  
  الحيلدب لابكعدز اها دي  يً ضدميه ةي دت شدكل  ات اكدنل فل ال مدبات  دب  تده ال يحدث با دالمد  

 اإلجي ديت فمدين  الدخ  …ن 1ن  ل3ن  ل2  ل)2ل  يعب دي  ال مبا مم م  رلا ال يحث فشيب تم   نع   ن هيف
 بن  لجن  ل ن. (لفن   يلحبنف رلعهي فشيب تم  المحامن 

 الفقرات محتوى: 
 .يً نلغنع يً  نمع صحعح  اكنل فل ال مبات محانى ر  ا   ه  ال يحث با الم  

 االختبار تعليمات وضع: 
شدبا  رلدا اهد ف الاده اوخا ديب اانعمديت  نضدا ال يحدث  دي  نصدعيماهي ال مدبات  د   اح عد   ا ن 
 مي اوخا يب اانعميت نضا  ه  ال يحث با ا ن    ممكه  صنبا ف  ح ته اوخا يب  نا اإلجي   تكبا
 :عنه

 الص حيت. ن    اع  ال ن    ال مبات      ن ه  اوخا يب  نصف خيص  اانعميت -
 المهي ب. المكيل ته الصحعح ال  عل ننضا اع الن  جمعا  ل جي   يإل خيص  اانعميت

 المخاصدعل مدل  ةيةد  المحكمدعل مدل مجمن د   ندا اعنلعد   صدنباهي اوخا ديب  هن   بضت -
  ن2ل ب د  منحدق نحدبق الاد بعس  يلمهدي م مخاصعل نةية    الانن  نا بعس الانمع   يلاب ع 
 .  يباإلخا  هن  ماحن يت انتب م ى  حث  ه ف

 وبذذل  ، علميا  وتصحيحها لغويا  البنود بعض صياغة تعديل تم المحكمون ارتآه ما ضوء وعلى

الميحظد   الاصدهعف  المعديس   ل: هذي مهذارات سذب  تقذيس بنذدا  ( 40 ) يحتذوي اإلختبذار أصبح
كمددي تدده  تقيسذذها البنذذود دد   مددل  مهذذارة لكذذل.نصددعيم  ال بضددعيت  او دداهايج  الا  ددعب  الاه ددؤ

 ن1لج نللا
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 (6جدول رقم )
 التفكير العلميالنسب المئوية لكل مهارة من 

  هنال ال بس الدرس

ظة
الح
الم
رة 
مها

يف 
صن
 الت
هارة

م
س 

لقيا
رة ا
مها

غة  
صيا

رة 
مها

ات
ضي
لفر
ا

تاج 
ستن

 اال
هارة

م
سير 

التف
رة 
مها

 

رة 
مها

نبؤ
الت

 

موع
مج
ال

 

% 

 األول
ضغح المناالا 

 لال ناالل نالغيزاتن 
1 2 1 1 2 1 2 1 21 

 1 2 2 1 1 1 1 2 1 ال ناالل ضغح الثاني

 الثالث

الاي    عل  مق 
ال يالل نضغح  
الاي    عل كةيت  
 ال يالل نضغح 

2 2 1 2 1 1 2 1 21 

 الرابع
ضغح الغيزات دد  عيس 

 الضغح الجنو
2 1 2 1 2 1 1 1 22.1 

اح عميت  م  ف  ي كيلس الخامس
  نا م  ف  ي كيل

2 1 2 1 1 1 1 2 1 

 السادس
 ي  ا فبخمع س ددد 
 الج   المغمنب كنعيً 

1 1 1 2 2 1 1 3 7.1 

 السابع

الج   الحيته  نا 
ددد   حح ال يالل

اعج ي  المغمنبا ته 
 الهناف

1 1 1 2 2 2 2 8 21 

 الثامن
اح عميت  نا  ي  ا 

 فبخمع س
2 1 2 1 1 2 2 1 22.1 

 2.1 2 1 1 1 2 1 1 1 ماي ل  التاسع
 1 2 1 2 1 1 1 1 1 هنلهم  ف  ب  العاشر
الحادي 
 عشر

اح عميت ماي ل  
  بهنله

2 1 1 1 1 2 1 2 1 

 11 1 1 1 1 8 1 1 المجمن 
 211 21 22.1 22.1 22.1 21 22.1 21 اله    المالنع 
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  االستطالعية لالختبار:التجربة 
ي  ال يحدث  د اانعمياد   نصدعيم  لد   الههيالعد  الصدنبا ر د ا  اد  اوخا ديب صد ق مدل الا كد   اد 
 : ه ف ن لك  حن   الصف الايشب مل (40) مل مكنه  ا احي ع   عه   نا اوخا يب  اجبعب
 .اوخا يب  نا لإلجي   اليز  الزمل اح ع  -
 .نالامععز الصان   مايمل إلعجي  اوخا يب تمبات احنعل -
 .ال اخنه اوا يق ص ق رعجي  -
 .اوخا يب ة يت رعجي  -

 

 االختبار زمن حساب: 
اح عد   خديل مدل ن لك اوخا يب  كل  نا لإلجي   الحن   ع اغب   ال و الزمل مان ح  يبح ا 
 اد   اوخا ديب حن د  خم د  فنل فههدا ن د  اوخا ديب  ف دالن   ندا اإلجي د  مدل حيلدب فنل اهاهديف زمدل

 (40) اوخا ديب زمدل مان دح تكديل   عمد   (45) مضده  اد  حن د  خم د  ن خدب   عمد   (35) مضده
 .  عم 

 حيح أسئلة اختبار التفكير العلمي:تص 
 ا  فل  ي  حن   الاعه  او احي ع   يإلجي    ل ف الن  اوخا يب   ي  ال يحث  اصحعح اوخا يب 

 1ال بجد  الاده حصدل  نعهدي الحديب محصدنبا  دعل ل كيهدت د لك ن حعث ح  ت  بج  ناح ا لكل تمدبا  
اإلجي دديت الخيحالدد  لكددل تمددبا مددل تمددبات  ن  بجدد   ن يإلضدديت  رلددا  لددك ادد  ح دديب  دد   اكددبابات11 –

 اوخا يب.

 االستطالعية التجربة نتائج: 
نالامععدز  الصدان   نماديميت اوخا ديب زمدل لح ديب  مؤشدبات لنخدبنج ناحنعنهدي الهاديالم جمدا اد 
 : عنه كمي نة يا  اوخا يب نص ق اوخا يب  ل مبات

  معامل الصعوبةو معامل التمييز: 
جي ديت اد  احنعدل هاديالم ر  ب الا كعب الانمه  نا حن   الاعه  او داحي ع  ا  فل ا  اح عق اخا ي
   رلان  لك  ه ف الاابف   الحن    نا ف الن  اوخا يب

 مايمل الامععز لكل  ؤال مل ف الن  اوخا يب. -
 مايمل صان   كل  ؤال مل ف الن  اوخا يب. -

مدل  د    %ن27ل ف ندا ا يب  نفخ ن   ا  اباعب  بجيت الحن   اهيزلعًي  ح ب  يمياه  ته اوخ
مدا   ن د   هعديمكمجمدهه   %ن27لا هدا   لككدكمجمن د   نعدي  ن  يً حيل د 22ن = x  11%27الحن د  ل

 الان    ه  ا  ا ا يب  بج  ناح ا لكل تمبا مل تمبات اوخا يب.
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 :معامل التمييز 
 ايف".نعمص      "  با اوخا يب  نا الامععز  عل الحن   الممايزعل نالحن   الض

      ن211  2119ل المهعزل   الايلع  ا  ح يب مايمل الامععز ح ب الماي ل ن 
     المجع عل  شكل صحعح مل ال ال  ال هعي   –مايمل الامععز=     الحن   المجع عل  شكل صحعح مل ال ال  الانعي  

     فتبا  ال ال  ال هعي                فتبا  ال ال  الانعي                                                  

ن عنضددح مايمددل 1ن اح عددق الماي لدد  ال ددي م  ادد  ح دديب مايمددل الامععددز لكددل تمددبا مددل تمددبات اوخا دديب  نالجدد نل ل
      (5جدول)               .الامععز لكل تمبا مل تمبات اوخا يب

 معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
 معامالت التمييز م معامالت التمييز م
1 0.45 21 0.55 
2 0.36 22 0.64 
3 0.64 23 0.55 
4 0.55 24 0.64 
5 0.64 25 0.36 
6 0.45 26 0.45 
7 0.45 27 0.55 
8 0.64 28 0.45 
9 0.64 29 0.64 
10 0.55 30 0.55 
11 0.55 31 0.55 
12 0.55 32 0.64 
13 0.45 33 0.55 
14 0.64 34 0.36 
15 0.55 35 0.55 
16 0.36 36 0.27 
17 0.36 37 0.64 
18 0.27 38 0.45 
19 0.36 39 0.36 
20 0.64 40 0.55 

 0.51 معامل التمييز الكلي

- 1.27عاضدددح مدددل الجددد نل ال دددي ق فل ماددديميت الامععدددز ل مدددبات اوخا ددديب  ددد  ابانحدددت  دددعل ل
ب  حعث كيهت ته الح  المامنل مل ن نع  ا    نل جمعا تمبات اوخا ي  ن1.12ن  مان ح  نغ ل1.11
 .ن129  2112    الهي و   كمي  عه ل ن1.71 -1.21ن ن ل الامععز
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 :معامل الصعوبة 
  "."ه    الحن   ال عل فجي نا رجي   صحعح   ل ال مبا  نعمص    

 ن  237  2111ل منح    ح ب  يلماي ل  الايلع عن 
  خح     ال عل فجي نا رجي  =  مايمل الصان  ه      

        ال عل حينلنا اإلجي                                 
ن اح عق الماي لد  ال دي م  اد  ح ديب مايمدل الصدان   لكدل تمدبا مدل تمدبات اوخا ديب  نالجد نل  

 ن عنضح مايمل الصان   لكل تمبا مل تمبات اوخا يب.7ل
 (7جدول رقم )                                            

 معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

 

ن ح كنده  ندغ ن  ما1.18 -1.32عاضح مل الج نل ال ي ق فل مايميت الصان      ابانحت  عل لن 
 -1.21ن دن ل ن نع  تإل جمعا ال مدبات مم نلد  حعدث كيهدت تده الحد  المامدنل مدل الصدان    ن1.11ل

 .ن339  2982كمي جيف ته ل ف ن ل  ا   ن1.81

 معامالت الصعوبة م معامالت الصعوبة م
1 0.59 21 0.45 
2 0.64 22 0.41 
3 0.50 23 0.64 
4 0.45 24 0.68 
5 0.50 25 0.64 
6 0.59 26 0.32 
7 0.68 27 0.36 
8 0.59 28 0.68 
9 0.59 29 0.59 
10 0.64 30 0.64 
11 0.45 31 0.55 
12 0.64 32 0.50 
13 0.59 33 0.64 
14 0.50 34 0.64 
15 0.55 35 0.64 
16 0.45 36 0.41 
17 0.45 37 0.68 
18 0.41 38 0.59 
19 0.64 39 0.64 
20 0.68 40 0.55 

 0.56 معامل الصعوبة الكلي
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  :صدق االختبارTest Validity 
  :صدق المحكمين 

مددد  احمدددق ال يحدددث مدددل صددد ق اوخا ددديب  دددل حبعدددق  دددب  اوخا ددديب تددده صدددنبا  اعنلعددد   ندددا ل
الجيمادديت ال ن ددحعهع  تدده  ادد  جمن دد  مددل ف دديا ا جدديماععل مددل الماخصصددعل ممددل عامنددنل تدده م

محيتظددديت مدددزا  حعدددث  ددديمنا  إ ددد اف  باالهددد  نميحظدددياه  حدددنل مهي ددد   تمدددبات اوخا ددديب  نمددد ى اهامددديف 
 ال مبات رلا كل مهيبا مل مهيبات اوخا يب  نك لك نضنا صعيمياهي النغنع .

  نااد عل  اضدهي اآلخدب  نته ضنف انك اآلباف ا  ا ا اي   ا  ال مبات  ن1ظب منحق ب   ل  اه
  ن8ل ن تمبا منز   كمي ته الج نل ب  11لعص ح     تمبات اوخا يب ل

 (4) الجدول رقم
 يبين عدد فقرات االختبار حسب كل مهارة من المهارات (7جدول )

 عدد الفقرات المهارات
 5 مهيبا الميحظ 
 6 مهيبا الاصهعف
 4 مهيبا المعيس

 6 مهيبا صعيم  ال بضعيت
 6 مهيبا او اهايج
 6 مهيبا الا  عب

الاه ؤمهيبا   5 
 31 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  :صدق االتساق الداخليInternal Consistency Validity 
جددبى الاحمددق مدل صدد ق اوا دديق الد اخنه ليخا دديب  اح عددق اوخا ديب  نددا  عهدد  ا دداحي ع  لمد  
ن حيل ًي نحيل د   مدل خديبج فتدبا   عهد  ال با د   ناد  ح ديب مايمدل ابا ديح  عب دنل  دعل 11ل لمكنه  م

ن لدك  ي داخ ا  ال بهديمم    بجيت كل  ؤال مل ف الن  اوخا يب نال بج  الكنع  لنمهديبا الد و اهامده رلعد 
 نل الايلع  انضح  لك انالج   نSPSSاإلحصياله ل
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 (9جدول رقم )
 درجة كل سؤال والدرجة الكلية للمهارة الذي تنتمي إليه معامالت االرتباط بين

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 **0.430 21 *0.361 
2 **0.722 22 **0.803 
3 0.800 23 **0.801 
4 **0.463 24 **0.478 
5 **0.775 25 **0.514 
6 **0.610 26 *0.372 
7 **0.700 27 **0.807 
8 **0.454 28 **0.445 
9 *0.357 29 **0.800 
10 **0.739 11 **0.569 
11 **0.649 31 **0.707 
32 **0.385 32 **0.450 
13 **0.870 33 **0.565 
14 **0.822 34 **0.656 
15 **0.884 35 **0.446 
16 **0.410 36 *0.361 
17 **0.835 37 **0.431 
18 **0.434 38 **0.629 
19 *0.383 39 **0.523 
20 **0.447 40 **0.414 

 1.113( = 1.16( وعند مستوى داللة )14ر الجدولية عند درجة حرية )*

 1.111( = 1.13( وعند مستوى داللة )14ر الجدولية عند درجة حرية ) **

( تقيس 29-22مهارة التصنيف، ومن )تقيس ( 22-7( تقيس مهارة المالحظة، ومن )1-2حيث )

( تقيس مهارة االستنتاج، 29-21( تقيس مهارة صياغة الفرضيات، ومن )21-21س، ومن )مهارة القيا

 ( تقيس مهارة التنبؤ.11-31( تقيس مهارة التفسير، ومن )31-31ومن )

 ولددد  رحصددديالع   هددد  م دددانى  ولددد   ات فل جمعدددا تمدددبات اوخا ددديب  مدددل الجددد نل ال دددي ق عاضدددح
ممدددي عحمددددالل   امادددا   بجدددد  جعددد ا مددددل اوا ددديق الدددد اخنهن ن ددد ا عؤكددد  فل اوخا دددديب ع1.11ن  ل1.12ل

 ال يحث رلا اح عم   نا  عه  ال با  .
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 ي  ال يحث  ح يب مايميت اوبا يح  عل  بج    لناحمق مل ص ق اوا يق ال اخنه لأل اي ن  
ن 31نكدد لك كددل  ادد   يل بجدد  الكنعدد  ليخا دديب نالجدد نل ل  كددل  ادد  مددل ف اددي  اوخا دديب ناع اددي  اعخددبى

 عنضح  لك.
  

 (31جدول رقم )

 مصفوفة معامالت ارتباط كل مهارة من مهارات االختبار مع الدرجة الكلية

 مستوى الداللة معامل االرتباط 
 1.12 ال   ه   0.459 مهارة المالحظة
 1.12 ال   ه   0.572 مهارة التصنيف
 1.12 ال   ه   0.618 مهارة القياس

 1.12 ال   ه   0.502 مهارة صياغة الفرضيات
 1.12 ال   ه   0.494 مهارة االستنتاج
 1.12 ال   ه   0.752 مهارة التفسير

 1.12 ال   ه   0.682 التنبؤمهارة 
 1.113( = 1.16( وعند مستوى داللة )14ر الجدولية عند درجة حرية )

 1.111( = 1.13( وعند مستوى داللة )14ر الجدولية عند درجة حرية ) 

 ولد   االج نل ال دي ق فل جمعدا المهديبات ادبا ح  يل بجد  الكنعد  ليخا ديب ابا يحدًي   عاضح مل
ن   ن  ا عؤك  فل اوخا يب عاماا   بج   يلع  مل اوا يق ال اخنه 1.12رحصيالع   ه  م انى  ول  ل

.

  :ثبات االختبارTest Reliability 

 مددي    ن لددك  ي دداخ ا  حددبعماعل  حي ع ادد  امدد عب ة دديت اوخا دديب  نددا فتددبا  الاعهدد  او ددالمدد  
 . 21نمايمل كن ب بعاشي ب نل   حبعم  الاجزال  الهص ع 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية .3

حعدث   ا  ا اخ ا   بجيت الاعه  او احي ع  لح يب ة يت الممعيس  حبعم  الاجزالد  الهصد ع  
نكددد لك  بجددد  الهصدددف الةددديهه مدددل   يوت اوخا ددديباحا ددد ت  بجددد  الهصدددف اعنل لكدددل مجددديل مدددل مجددد

ةددد  جدددبى ااددد عل الحدددنل  ي ددداخ ا  ماي لددد    ن لدددك  ح ددديب مايمدددل اوبا ددديح  دددعل الهصددد عل  الددد بجيت
 ن عنضح  لك 22نالج نل ل   (Spearman-Brown Coefficient)  عبميل  بانل
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 (33جدول رقم )

ومعامل الثبات  ،وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ،المقياسيوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت 
 بعد التعديل

 معامل الثبات  عدد الفقرات المجاالت
 0.804 5 مهارة المالحظة
 0.645 *6 مهارة التصنيف
 0.757 4 مهارة القياس

 0.744 *6 مهارة صياغة الفرضيات
 0.671 *6 مهارة االستنتاج
 0.444 *6 مهارة التفسير

 0.567 5 رة التنبؤمها
 0.644 31 الدرجة الكلية لالختبار

 ألن النصفين غير متساويين.في بعض المهارات * تم استخدام معامل جتمان 

  ا عد ل  ندا فل الممعديس عامادا ن   ن0.644عاضح مل الج نل ال ي ق فل مايمل الة يت الكنه ل
 ي  نا  عه  ال با  .  بج   يلع   مل الة يت احمالل ال يحث رلا المعي   اح عمه

  Kuder Richardson: 21ريتشارد سون  -طريقة كودر .2

ن لك إلعجي  مايمل ة يت اوخا يب  حعدث   ا اخ   ال يحث حبعم  فخبى مل حبق ح يب الة يت
لن بجد  الكنعد  ليخا ديب ككدل ح مدًي لنماي لد  الايلعد    "21 كن ب بعاشيب   دنل"حصل  نا  عم  مايمل 

  لك ن عنضح 22نج نل ل
 

 ن 1  2122ل  يه   (            -2)   (     )=      10 ر          
 

 

 

 (12جدول رقم )

 21عدد الفقرات ومعامل كودر ريتشارد سون 
21مايمل كن ب بعاشيب  شنل  ك   

 0.688 5 مهارة المالحظة
 0.484 6 مهارة التصنيف
 0.758 4 مهارة القياس

 0.512 6 مهارة صياغة الفرضيات
 0.517 6 مهارة االستنتاج
 0.528 6 مهارة التفسير
 0.680 5 مهارة التنبؤ

 0.816 31 الدرجة الكلية لالختبار

 ن

 2-ن
 

  جـ1ع مجـ         

 1ع    
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ن 1.821ليخا دديب ككددل كيهددت ل 21نل  ددعاضددح مددل الجدد نل ال ددي ق فل مايمددل كددن ب بعاشدديب  
حن ب ته ضنف هظبع  ن ه  عم   يلع  ممي عحمالل ال يحث  ة يت اوخا يب ته مابت  فةب ال بهيمم الم

الدد كيفات الماادد  ا  نددا اهمعدد  مهدديبات الا كعددب الانمدده تدده الانددن  لدد و حن دد  الصددف الايشددب اع ي دده 
ة ديت اخا ديب الا كعدب ن  لك ا ك  ال يحدث مدل صد ق ن   ال با    غزا فو رلا اح عق اوخا يب  نا  عه 

 الانمه.

 ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب: 

  ناجه ددًي آلةدديب الانامددل ال خعندد  الادده عانجددب ضدد حهي  بب  نددا  دديم  الهادديالم ددًي مددل الحدداهحي
 ي ندددد  لي ددددااميل نالاامددددع   ا هددددا ال يحددددث حبعمدددد   لننصددددنل رلددددا هادددديالم صدددديلح   نالحدددد  مددددل  ةيب ددددي

  نعاام   ندا اكديتؤ ناحدي ق المجمدن اعل مدل نالضي ح   يخا يبعل   ل الاجب   الاجبع ع   المجمن اعل
مددددي   نددددا اوخاعدددديب الاشددددنااله عتددددبا  الاعهدددد   نمميبهدددد  المان ددددحيت الح ددددي ع  تدددده  ادددد  خدددديل او ا

 ل ا  ي  ال يحث  ض ح الماغعبات الايلع    الماغعبات فن الانامل

 البرنامج في العلوم العامة: تجريب الدراسة قبل  اتتكافؤ مجموع .3
داللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة ال (23جدول )

 المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في العلوم العامة قبل تطبيق البرنامج المقترح

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  "ت " المعياري

 مستوى الداللة الداللة
وم 
العل
ي  

ل ف
صي
لتح
ا

مة
العا

 
 0.201 24.504 62.224 76 يث كنب+رهاجبع ع 

 
0.841 

 
غير دالة 
 22.307 61.461 76  كنب+رهيثضي ح  إحصائياً 

 0.642 18.157 79.050 40 اجبع ع    نه رهيث
 

0.523 
 

غير دالة 
 15.151 76.650 40 ضي ح    نه رهيث إحصائياً 

 0.286 15.369 43.528 36 اجبع ع    نه  كنب
 

0.776 
 

غير دالة 
 15.931 44.583 36 ضي ح    نه  كنب إحصائياً 

 2.91ن = ≥ α 1.11ن ن ه  م انى  ول  ل 211* عم  "ت" الج نلع   ه   بج  حبع  ل
  2.18ن = ≥  α 1.12ن ن ه  م انى  ول  ل211* عم  "ت" الج نلع   ه   بج  حبع  ل

المجمدددن اعل الاجبع عددد   عاضدددح مدددل الجددد نل ال دددي ق  ددد   نجدددن  تدددبنق  ات  ولددد  رحصددديالع   دددعل
  ددددل  دددد ف الاجب دددد  ن دددد ا عاهدددده فل المجمددددن اعل  نالضددددي ح  تدددده ماغعددددب الاحصددددعل تدددده الانددددن  الايمدددد  

 ل ته الانن  الايم .يماكيتالا
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 البرنامج في التحصيل العام:  تجريب الدراسة قبل  اتتكافؤ مجموع
داللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة ال (21)جدول 

 المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل العام قبل تطبيق البرنامج المقترح

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  "ت " المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

عام
ل ال

صي
لتح
ا

 

 0.702 178.794 680.816 76  كنب+رهيثاجبع ع 
 

0.484 
 

غير دالة 
 170.741 660.921 76  كنب+رهيثضي ح  إحصائياً 

 0.307 176.554 776.550 40 اجبع ع    نه رهيث
 

0.759 
 

غير دالة 
 151.399 765.250 40 ضي ح    نه رهيث إحصائياً 

 1.182 107.960 574.444 36 اجبع ع    نه  كنب
 

0.241 
 

غير دالة 
 103.282 545.000 36  ح    نه  كنبضي إحصائياً 

عاضدددح مدددل الجددد نل ال دددي ق  ددد   نجدددن  تدددبنق  ات  ولددد  رحصددديالع   دددعل المجمدددن اعل الاجبع عددد  
نالضدددي ح  تددده ماغعدددب الاحصدددعل تددده الاحصدددعل الادددي    دددل  ددد ف الاجب ددد  ن ددد ا عاهددده فل المجمدددن اعل 

 ل ته الاحصعل الاي .يماكيتالا
البرنامج في االختبار المعد تجريب قبل  الكلية لضابطةن التجريبية وامجموعتيالتكافؤ 

 ن21ج نل ب   ل                                    للدراسة
 القبلي للمقارنة بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار T.testنتائج اختبار "ت"  

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
قيمة  " ت " المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 0.156 1.040 1.895 76 اجبع ع  مهارة المالحظة
 

0.876 
 

غير دالة 
 1.043 1.921 76 ضي ح  إحصائياً 

 0.330 0.895 1.842 76 اجبع ع  مهارة التصنيف
 

0.742 
 

غير دالة 
 1.066 1.895 76 ضي ح  إحصائياً 

 1.703 1.011 1.868 76 اجبع ع  مهارة القياس
 

0.091 
 

غير دالة 
 0.989 2.145 76 ضي ح  إحصائياً 

مهارة صياغة 
 الفرضيات

 0.663 1.076 1.447 76 اجبع ع 
 

0.509 
 

غير دالة 
 0.873 1.342 76 ضي ح  إحصائياً 

 0.955 0.988 1.276 76 اجبع ع  مهارة االستنتاج
 

0.341 
 

غير دالة 
 1.050 1.434 76 ضي ح  إحصائياً 

 1.169 1.047 1.605 76 اجبع ع  مهارة التفسير
 

0.244 
 

غير دالة 
 1.035 1.408 76 ضي ح  إحصائياً 

 التنبؤمهارة 
 

 0.579 1.356 1.974 76 اجبع ع 
 

0.563 
 

غير دالة 
 1.157 2.092 76 ضي ح  إحصائياً 

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 0.695 2.862 11.908 76 اجبع ع 
 

0.488 
 

غير دالة 
 2.975 12.237 76 ضي ح  إحصائياً 
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ن ≤1.11عاضح مل الج نل ال ي ق فه  و انج  تبنق  ات  ول  رحصيالع   ه  م انى  ول  ل
 ددعل حن دد  المجمن ددد  الضددي ح  نالمجمن دد  الاجبع عددد  تدده مهدديبات اوخا ددديب نال بجدد  الكنعدد  ليخا ددديب  

 .الم نه ته اوخا يب لين نع  تإل المجمن اعل ماكيتالا

 رنامج في االختبار المعد للدراسة:التجريب لطالبات قبل ا يمجموعت تكافؤ .2

 ن21ج نل ب   ل
 المجمن   الاجبع ع  نالمجمن   الضي ح  ته اوخا يب حيل يتلنمميبه   عل  T.testهايالم اخا يب "ت"  

 الم نه

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
" " ت المعياري قيمة  

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 مهارة المالحظة
 1.591 0.975 1.850 40 تجريبية إناث

 
0.116 

 
غير دالة 
 0.992 2.200 40 ضابطة إناث إحصائياً 

 مهارة التصنيف
 0.325 0.954 1.750 40 تجريبية إناث

 
0.746 

 
غير دالة 
 1.107 1.825 40 ضابطة إناث إحصائياً 

 مهارة القياس
 1.484 1.047 1.925 40 تجريبية إناث

 
0.142 

 
غير دالة 
 1.062 2.275 40 ضابطة إناث إحصائياً 

مهارة صياغة 
 الفرضيات

 1.289 1.038 1.500 40 تجريبية إناث
 

0.201 
 

غير دالة 
 0.862 1.225 40 ضابطة إناث إحصائياً 

 مهارة االستنتاج
 1.400 1.043 1.300 40 تجريبية إناث

 
0.165 

 
غير دالة 
 1.189 1.650 40 ضابطة إناث إحصائياً 

 مهارة التفسير
 0.396 1.102 1.625 40 تجريبية إناث

 
0.693 

 
غير دالة 
 1.154 1.525 40 ضابطة إناث إحصائياً 

 التنبؤمهارة 
 

 0.353 1.358 2.475 40 تجريبية إناث
 

0.725 
 

غير دالة 
 1.170 2.375 40 ضابطة إناث إحصائياً 

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 0.956 2.697 12.425 40 تجريبية إناث
 

0.342 
 

غير دالة 
 3.347 13.075 40 ضابطة إناث إحصائياً 

 ن≤1.11لعاضح مل الج نل ال ي ق فه  و انج  تبنق  ات  ول  رحصيالع   ه  م انى  ول  
  الاجبع عددد  تددده ف ادددي  اوخا ددديب نال بجددد  الكنعددد   دددعل حيل ددديت المجمن ددد  الضدددي ح  نحيل ددديت المجمن ددد

 ل ته اوخا يب.يليخا يب  ن نع  تإل المجمن اعل ماكيتالا
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 تكافؤ مجموعتي الطالب قبل البرنامج في االختبار المعد للدراسة: .1

 ن27ج نل ب   ل
 ه اوخا يبب المجمن   الاجبع ع  نالمجمن   الضي ح  تلنمميبه   عل حي T.testهايالم اخا يب "ت"  

 الم نه 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
قيمة  " ت " المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

مهارة 
 المالحظة

 1.319 1.120 1.944 36 تجريبية ذكور
 

0.191 
 

غير دالة 
 1.022 1.611 36 ضابطة ذكور إحصائياً 

مهارة 
 التصنيف

 0.126 0.826 1.944 36 تجريبية ذكور
 

0.900 
 

غير دالة 
 1.028 1.972 36 ضابطة ذكور إحصائياً 

 مهارة القياس
 0.879 0.980 1.806 36 تجريبية ذكور

 
0.382 

 
غير دالة 
 0.894 2.000 36 ضابطة ذكور إحصائياً 

مهارة صياغة 
 الفرضيات

 0.350 1.128 1.389 36 تجريبية ذكور
 

0.728 
 

غير دالة 
 0.878 1.472 36 رضابطة ذكو  إحصائياً 

مهارة 
 االستنتاج

 0.267 0.937 1.250 36 تجريبية ذكور
 

0.790 
 

غير دالة 
 0.822 1.194 36 ضابطة ذكور إحصائياً 

 مهارة التفسير
 1.378 0.996 1.583 36 تجريبية ذكور

 
0.173 

 
غير دالة 
 0.882 1.278 36 ضابطة ذكور إحصائياً 

 التنبؤمهارة 
 

 1.391 1.131 1.417 36 ذكور تجريبية
 

0.169 
 

غير دالة 
 1.072 1.778 36 ضابطة ذكور إحصائياً 

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 0.045 2.966 11.333 36 تجريبية ذكور
 

0.964 
 

غير دالة 
 2.189 11.306 36 ضابطة ذكور إحصائياً 

 ن≤1.11لع   ه  م انى  ول  عاضح مل الج نل ال ي ق فه  و انج  تبنق  ات  ول  رحصيال
 ددعل حدديب المجمن دد  الضددي ح  نالمجمن دد  الاجبع عدد  تدده مهدديبات اوخا دديب نال بجدد  الكنعدد  ليخا دديب  

 ل ته اوخا يب.ين نع  تإل المجمن اعل ماكيتالا
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 :المتعددة  الذكاءاتنظرية  ب القائم علىالمحوس البرنامج

امةندت  د   الخحدنات ن بهيمم المحن دب ل لاح ع  اوحيب الاي  الخحنات  ا   ملال يحث   ي  ن  
  ته اوحي   نا

 ال ي م  نال با يت ال حنث· . 
 مي ا الانن  ا بعس ته الح عة  اإلاجي يت· . 
 الصف الايشب ته الماانمعل خصيالب · 
 المحن    الاانعمع  ال بامم  هيف خصيالب· . 
  الاانع  ته ال كيفات الماا  ا هظبع  ا اخ ا  تناال. 

 : الايلع   يلمباحل امةنت الماا  ا الن يالح  بهيمم  هيف ن إل  ا  خحنات  ا ا ال يحث  ي     ن
 مبحن  اح ع  اع  اف. -
 .الماا  ا الن يالح ل بهيمم الاي  اإلحيب اح ع  مبحن  -
 . اإل  ا  ن الاحنعل مبحن   -
   ال بهيمم ال عهيبعن كاي   مبحن   -
  .ال بهيمم الاصمع  مبحن   -
 .ال بهيمم رهايج مبحن   -
 .ال بهيمم احنعب ن اجبعب مبحن   -

 :المحوسب لبرنامجل العام اإلطار تحديد مرحلة : أوالً 
 : الهميح الايلع   نا اشاملن 
 مبررات بناء البرنامج المحوسب: .أ 

تهم  ن  بالممب  هل  با   احاا   حيج  مههيج الانن  رلا رةباال   يل بمجعيت نالن يالل الاانعمع  .2
  .ل ى الحن  

 .التفكير العلمي لتنمية مهارات بنظرية الذكاءات المتعددةاهتمام التربويين والمختصين  .2
 .والحاسوب المتعلم بين التفاعل مبدأ تحقيق في البرنامج يساهم قد .3
 · إعمال على المتعلمين بمساعدة وذلك التعليمية العملية بنوع اإلرتقاء في البرنامج يساعد . 1

 .التعلم أثناء في وفكرهم عقولهم          
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 المنطلقات الفكرية للبرنامج: .ب 
نالهظبعديت  مد   ندا انظعدف الم داح ةيت الامهعد اواجي يت الح عة  ته ا بعس الانن  الاده ااا .2

 .مةل هظبع  ال كيفات الماا  ا الاانعمع  الح عة  ته الاانع 
كيفات الماا  ا إلك يب الحن   لمهيبات ف مع  اله ف مل ال بهيمم المحن ب الميال   نا ال  .2

 الا كعب الانمه ن منعيت الان .
 . ماهن   ع يلعب ال بهيمم ا اخ ا  .3
 .والتقويم الاب  جناهب اهن  .1

 :البرنامج المحوسب أهداف .ج 
 المكنهديت فههدي كمي  اانعمه  بهيمم فو مكنهيت  نع  اباكز مي ف   مل الاانعمع  اع  اف ااا ب
 الاخحدعح م دانى  نا  لك كيل  ناف  ا بع ع  مهيبات  نا عمن  اانعمه  بهيمم   و لنمعي  اع ي ع 

  ندا الحصدنل مدل فجدل ن لدك  نمانهد  نمبهد  ناضدح  اع د اف  د   اكدنل فل عجدب لد ا  الاه عد  فن
ل ال بهديمم عاضدمل اع د اف الايمد  إتد  الدامكل مدل اع ندا لنم دانى نالنصدنل  الانعدي الااندع   بجديت

الدناب ا تده   نال صل الةيهه لضدغح المناالدا الماحبكد ن   صل اعنل لضغح المناالا ال يكه نلكل مل ال
 كايب الانن  لنصف الايشب اع ي ه الجزف الةيهه كمي عنه 

  نا فل  اً  ا   با اك لننح ا  اكنل  ي ب 
 انضح الممصن   يلمناالا نالضغح. .2
   عل الانامل الاه عاامد   نعهدي الضدغحنا  ا عل الاي   البعيضع   عل المنا نالضغح نالم يح  .2

 .نفةب كل مههي  نع 
 .الاي    عل ضغح ال يالل نكل مل  مم  نكةيتا  ا اهام  منعيً  .3
 .احل م يالل ح ي ع  لح يب ضغح ال يالل  ه  همح    اخن  .1
 .ال يالل عضغح  نا الج   المنجن  تع  مل جمعا الجهيت فلانضح  .1
 .ا كب هب م  ف  ي كيل .1
 .ابخمع س ا كب هب  ي  ا .7
 .ا اخ   م  ف  ي كيل ن ي  ا ابخمع س لا  عب  ا  الاح عميت الامنع   نا كل مههمي .8
 .ا اخ   جهيز الهع بنماب لمعيس كةيت  ال يالل .9

 .انضعح الممصن   يلميالا المةيله نماي ل  او امباب نم  ف  بهنله نا ةعب تهانبو .21
 .اح عق ماي ل  او امبابع  ته حل م يالل    ع  .22
 .رلا م  ف  بهنله  ا  الظنا ب ال عزعيالع  ا اهي اً ا  عب  .22
 .اح عق ماي ل   بهنله ته حل م يالل    ع  .23
 .توضح مبدأ عمل كل من مقياس فنتوري والمرذاذ والكابح في السيارات .21
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 :اإلعداد مرحلة:  ثانيًا

 :الدراسية المرحلة تحديد -

 العاشراألساسي. الصف طالب الدراسة استهدفت

 :عليميةالت المادة تحديد -
 اع ي ه الايشب لنصف الانن  الايم  كايب مل ضغح المناالا نح ا صعيم   إ ي ا ال يحث ا ا 
ال بهديمم  تده الهظدبو لنجيهدب ناضدمعههي ال عد عن  نممديحا نالصدنب اعهشدح   اد  رضديت  مدل خديل
 اضدهي   حعدث بكدز  اضدهي  ندا الد كيف النغدنو  ن الماا  ا ال كيفات هظبع  ضنف ته الما  المحن ب

نمههددي مددل   ال عدد عن يت بكددزت  نددا الدد كيف المكدديهه ال صددبون ادد   نددا الدد كيف المهحمدده البعيضدده  
ناو امددي   كيتدد    مهدديبات الا كعددب الانمدده  نددا الابكعددز مددا   بكددز  نددا الدد كيف ال عشخصدده ن كدد ا

محادنى الكاديب اد  ام دع  النحد ا ح دب لمد  ن   الخ بات ناعهشح  الاه ااانق  يلجيه عل الهظبو نالامنده
 الم ب ه  نا الهحن الايله 

 ضغط الموائع الساكنة: الفصل األول: 
 .ضغح المناالا .2
 .ضغح ال ناالل .2
 .نالاي    عل كةيت  ال يالل نضغح  الاي    عل  مق ال يالل نضغح   .3
 . عيس الضغح الجنون   ضغح الغيزات .1
 .اح عميت  نا م  ف  ي كيلن   م  ف  ي كيل .1
 .لمغمنب كنعيالج   ا  ن  ي  ا ابخمع س .1
 .اعج ي  المغمنبا ته الهنافن   الج   الحيته  نا  حح ال يالل .7
 .اح عميت  نا  ي  ا ابخمع س .8
 ضغط الموائع المتحركة: الفصل الثاني: 

 .ماي ل  او امباب .2
 .م  ف  بهنله .2
 .تطبيقات معادلة برنولي .3
 تحديد األهداف : -

. الذكاءات المتعددة وهذا يظهر في دليل المعلمولقد تم صياغة االهداف السلوكية بما يتناسب مع أنماط  

 ( 7أنظر ملحق رقم )
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 :االستراتيجيات في تدريس البرنامجتحديد الطرائق و  -
 او داايه ن   الحي دنب  ي داخ ا  الاد بعس  ندا ف ي ده  شدكل ا بع د  تده ال بهديمم عاامد 

  نمعب ي   نالهبنالحبك نالصنبا الصنت  نا عحانو بن محن   بهيمم خيل مل ن لك  LCD جهيز
 ال بهيمم  اح عق ته خحنات   ا ال يحث اا ا ن  

 . ال با   منضن   ل  يم  تكبا الحن   ر حيف .2
  الم ب د  تده الحي دنب مخا دب تده ال بهديمم  ي داخ ا  الاجبع عد  المجمن د  اد بعس حن د  .2

  اال بهديمم  نا د ح دق ن د   LCDالادب   جهديز خديل مدل  يلمزامه  ن  لنح ال بهيمم ن ب 
 .  با ع  حص ن 21ل

 . حص   با ع  ن٦١ل  نا ا الامنع ع  الحبعم   ي اخ ا  الضي ح  حن   المجمن   ا بعس .3

  يلحبق ناو ابااعجعيت الايلع   ل ال يحثي اانا
 المناقشة والحوار: 

 اً ك عب  اً نااحه  نب   ك عب ته الامنع  الاانعمع  فةبا  اخاعيب     الحبعم  لمي لهي مل لم  
نا اا   عب الانمه ال و ا امت    ال با  ناامل  نا اهمع  جمعا فهنا  الا ك  ن لنماا

 .الماان  ل ىلاهمعا  
 طريقة المحاضرة: 

نو عمكل  نا ا اوهاشيبرو فههي ف ننب   ع   نا البم  مل فل حبعم  المحيضبا لهي  عنب 
 ناهن  ي شيت نحناب  مه ناههيالهي ب الم ا عمصامل خيل  هيا  اح عهن   او اغهيف  ههي

  ب  ن يالل اانعمع  نمحن   .ن   اع ننب 
 طريقة العرض العملي  

اددددد  تعهدددددي  دددددب  اعتدددددي  الاانعمعددددد  نال يشددددديت الاددددده اااندددددق  يلنحددددد ا المخاددددديبا تددددده ال بهددددديمم 
نعا   ب   ا  الش يتعيت نالصدنب نال يشديت لألهشدح  الاده لهدي  ي د  م يشدبا   المحن ب

الحبعمدد  لمددي لهددي مددل  نب ك عددب تدده خ دد  ه مدديت  دد   ادد  اخاعدديب لمدد  ن تدده النحدد ا المخادديبا  
 الاانع   نالاغنب  نا ح ن  الزميل نالمكيل  نا ي    نا تي نع  الاانع  نالاان .

 حل المشكالت: 
كمدي   اعدل  اد  فهدنا  الد كيفات المااد  المي لهي مل  نب ك عدب تده ا   ا  اخاعيب     الحبعم 

   .  لكةعب مل مهيبات الا كعب الانمهناامل  نا رك يب الحن 
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 :الوسائل والمواد التعليمية المستخدمة في تنفيذ البرنامج تحديد -
ادده عمكددل فل ا ددي   عشددامل ال بهدديمم  نددا الا عدد  مددل  اعهشددح  نالن دديالل الاانعمعدد  المحن دد   ال

حادا ابا ده ال دبنق ال ب عد     ماهن د   د   اعهشدح  لد لك كيهدت  احمعدق اع د اف المهشدن ا تهالحن   
ناامدددل  ندددا رك ددديب فهمددديح مخان ددد  مدددل الددد كيفات   نادددنتب تبصددد  لنمشددديبك  الجمي عددد   دددعل الحددديب

ف ننب الابن  الامنعد  مدل الماا  ا نالمهيبات  شكل مهظ  نمباب  ن   ا اخ   خيل اه ع  ال بهيمم 
نا دددداخ ا   ددددبامم محن دددد   ااددددب  المددددي ا   خدددديل مجمن دددد  مددددل الن دددديالل الاانعمعدددد  نفجهددددزا الاددددب 

 الايله اخاعيب الن يالل ناعهشح  الاانعمع  ا  مبا يا    ن ه الاانعمع 
 . فل اكنل مبا ح   يع  اف نالمحانى نف يلعب الامنع 
 حيب. فل ااعح المشيبك  ال ي ن  لجمعا ال 
  .فل ا ه   شكل م يشب ته احمعق ف  اف ال بهيمم المحن ب 

   ن   اضمل ال بهيمم الن يالل الايلع 
 .   ال بهيمم محانعيت  ب  عهي ب LCD جهيز :أجهزة العرض .2
 الحاسوب: .2

          .ن لك مل خيل او اايه   جهيز الحي نب المحمنل
 :الفالشات التعليمية .3

  .ال يشيت الاانعمع  لاحمعق اع  اف المبجنا ا اخ   ال يحث الا ع  مل
  powerpoint: برنامجو  ، wordاالستعانة ببرنامج .1

ن لدددددك لادددددب  المحادددددنى الاانعمددددده مدددددل خددددديل  بنس اددددد  اخحعحهدددددي  ندددددا ف ددددديس  الددددد كيفات 
الماادددد  ا نا  اجهعددددز الشددددباالح لمحاددددنى ال با دددد  ن مددددل خن عدددديت لنشددددباالح ااهي ددددب مددددا المحاددددنى 

مددا ر خدديل الصددنت نالحبكدد  نعددا   بضددهي  نددا الحن دد  مددل خدديل مجمن دديت  ال با دده لن بهدديمم
  .ةب الاان فااهي ب ما  ميف 

 :األجهزة واألدوات المعينة .1
 .المجمن يت مل خيل هظي   ا  فهشح  ال بنس  منعيً  لاه ع ن لك 

 :دليل المعلم .1
 ال بهديمم المحن دبعحانو  نا محانى ال بهيمم ال و  ي  ال يحث  اصمعم  ناهظعم  نتق ف د اف 

 . الميال  هظبع  ال كيفات الماا  ا
 ن   اضمل محانى كل  بس مل ال بنس الاهيصب الايلع  

عد   هديًف اإلجبافات الاانعمع  نالاانمن فهنا  ال كيفات الماا  ا  ن اع  اف ال ننكع   ن  هنال ال بس  
  ن7ب   منحقاهظب ل.امنع الن  ب نالن يالل الاانعمع  الممابح  المصين  نا ال كيفات الماا  ا 



211 
 

 :األنشطة المدرسية .7
 ي  ال يحدث  اجهعدز جمعدا المدنا  ناع نات الماانمد   يعهشدح  الم ب دع  تده الكاديب الم ب ده لم  

 .علب م ال يلااينل ما   ضغح المناالان  لننح ا المخايبا لالنح ا ال ي ا 
 تحديد أساليب التقويم في البرنامج المحوسب : .8

 نهظدددبًا ع معددد  الامدددنع  اا دددا   بهددديمم المحن دددب المددديال   يلددد كيفات المااددد  اتددده ضدددنف ف ددد اف ال
  ال يحث ف يلعب الامنع  الايلع 

 التقويم القبلي: 
امدد مه  تدده ال با دد  مددل خدديل  ىلامددنع  مدد   ادد  رجددباف الامددنع  الم ندده   ددل   اعدد  الادد بعب لنحن دد 

الاجبع عد  نالضدي ح   دل   مجمدن اعلناه عد    لألهشدح  المصديح   لن  رجي   الحن    دل اع دالن 
 حبعق اخا يب الا كعب الانمه.

 )التقويم المرحلي )التكويني 
امد مه  تده ال با د  مدل خديل رجي د   ىلامدنع  مد   ا  رجباف الامنع  المبحنه فةهيف الا بعب لنحن  

 ناه ع    لألهشح .  الحن    ل اع الن  المنضن ع  لكل   ف
 : التقويم البعدي 

امدد مه  تدده ال با دد  مددل خدديل  ىلامددنع  مدد   ف الامددنع  ال ادد و تدده ههيعدد  الادد بعب لنحن دد ادد  رجددبا
 اخا يب الا كعب الانمه لمعيس مهيبات الا كعب الانمه ل عه .

 :البرنامج سيناريو كتابة مرحلة : ثالثًا
    ن النبق   نا م جن  ا صعنع  رجبافات رلا الاانعمه المحانى احنعل ا  المبحن      ته

 :الايلع   يلخحنات المبحن      مبت
 ماحبك  صنب ن ب ن  ن فشكيل ن مكان   هصنب مل الشيش   نا  بض  عه غه مي اح ع  -

 ا ن نهي ن ال بمجع  الشيشيت     ن  خب رلا رحيب مل اوهاميل نحبعم 
 .ههيع  ال بهيمم ته ال ا   اضهي ما اعحب     ب ح عا  لكه رحيب لكل ب   ماعل ر حيف -
 شعم   حبعم  الم هن  عنضح  حث حبكه  عهيبعن كاي   ة  مل ن المجب ا الم ي ع  اح ع   -
 ليها ي  مةعبا ن 
 .اإلمكيل   ب الهصنب مل الامنعل ن الشيش  نضنا مبا يا  -
 ناعهشح  المهي ش  ة  مل ن الم نه  يلامنع  ال  ف خيل مل مهحمعا  ن الاب  ا ن ل مبا يا -

 .ال ا و الامنع  ة  نمل
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 :البرنامج تصميم مرحلة : رابًعا
 :كيلايله ن ه خحنات   ا ال بهيمم اصمع  مبحن  اشامنت

 .البالع ع  نالميالم  مم م   يل ع عن الاهنال ن  نا احانت حعث البالع ع  الاب  ناجه  اصمع  -
ال صل  ته امةنت تب ع   ناال   شبا  نا احانت الاه ن ضغح المناالا نح ا  يالم  اصمع  -

نفب ا   ناال  تب ع  امةنت ته ال صل الةيهه لضغح المناالا   نضغح المناالا ال يكه لاعنل 
 .الماحبك ن

 ناجه  اصمع  ا  تمةي ال صل  هنال ما عا ق ال صنل مل تصل لكل حبكع  ناجه  اصمع  -
 ضغح المناالا ال يكه .  نا احانو
 :البرنامج إنتاج مرحلة:  خامًسا
  كيلايله ن ه خحنات ا   ال بهيمم رهايج مبحن  اضمهت
  كيلايله  ه ن الاه ع   منع  فةهيف اإلهايج مبحن  اخ   الاه ال بمجعيت اخاعيب

 ال بهيمم   ا تهن  Sound Forge. ل  بمجع  ا اخ مت    ن الصنت  بمجعيت -
  cs4 _Adobe photoshop  بمجع  ا اخ مت    الصنب ن الهصنب ر  ا   بمجعيت -
 . ال بهيمم   ا ته
  Macromedia flash_ 8 بمجع  ا اخ مت ن    الماحبك  الصنب ن ال ع عن  بمجعيت -
 . ال بهيمم   ا ته

 :الاانعمه ال بهيمم اه ع   عب ع علن 1ته الشكل ب   ل الايله نالمخحح
 (6)شكل رقم 
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 :البرنامج تحكيم مرحلة : سادًسا
  :عرض البرنامج على المحكمين 

يمم ن دددن تددده صدددنبا  اعنلعددد   اددد   بضددد   ندددا مجمن ددد  مدددل اع ددديا ا  اددد  اوهاهددديف مدددل ال بهددد
المهددي م نحددبق الادد بعس  ن لددك  ددل حبعددق امدد ع  ه ددخ  مددل ال بهدديمم  مجدديل الماخصصددعل تدده

ةدددباف المحادددنى  ن لمبحنددد  الاخحدددعح  المحن ددب المددديال   ندددا الددد كيفات المااددد  ا   جزاالدد  الدددةيث   ا 
إل ددد اف الدددبفو حدددنل محانعددديت ال بهددديمم مدددل هيحعددد    مبحنددد  الاه عددد ن لكدددل محكددد  مدددل المحكمدددعلن 

 .غ  نميفماهي  نف يلعب الامنع ناعهشح  المصيح   لن بهيمم  ن يم  الن  المحانى الانمه
 إجراء التعديالت الالزمة: 

 دناف مدل هيحعد  النغد  فن الصدعيم  فن   ا  اعخ   آباف ناا عيت المحكمعل الاه نجهت لن بهديمم
نتمددًي آلباف المحكمددعل  ن ددد لك  تالاادد عينامددت   ن الشددكل الاهظعمدده لن بهدديممالانمدده ف ىالمحاددن 

عامادددا  يلصددد ق الظدددي بو امهعددد ًا لناح عدددق  ندددا ن تددده صدددنبا  الههيالعددد    فصددد ح ال بهددديمم ماددد وً 
 المجمن   الاجبع ع .

 

 :البرنامج تنفيذ مرحلة : سابًعا 
لنحدد ا ضددغح المناالددان تدده كادديب الانددن  الايمدد   عددا   ددب  المحاددنى ال با دده تدده النحدد ا ال ددي ا 

لنصدددف الايشدددب اع ي ددده لالجدددزف الةددديههن  نالددد و عاكدددنل مدددل تصدددنعل  ال صدددل اعنل  ضدددغح المناالدددا 
ال ددديكه   نال صدددل الةددديهه  ضدددغح المناالدددا الماحبكددد   ن لدددك  ندددا شدددكل  بنس اانعمعددد   نااا دددب  لدددعًي 

  ناحادددنو  ندددا  لب ددد  الددد بس  ن هدددنال الددد بس  ن8ل  كمدددي تددده منحدددق ب ددد  اه عددد   لن بهددديمم  هددد لنمانددد  
 ناع  اف ال ننكع   نالن يالل الاانعمع   نفهنا  ال كيفات  ناإلجبافات  نالامنع .
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ناشامل مبحن  اه ع  ال بهيمم  نا     مل ال بنس   حعث عا  اغحع  محانى النح ا  اد   منعد  
   ا.ال كيفات الماا فهميحرةباف لنمحانى ال با ه مل خيل 

 :إجراءات الدراسة 
 نامةنت ته الخحنات الايلع  
 أواًل : قبل تطبيق الدراسة:

  هدددديف  يالمدددد  مهدددديبات الا كعددددب  مددددي عاضددددمه   لددددك مددددل اوحددددي   نددددا اع ب الاب ددددنو الماانددددق 
 منضددن  ال با دد  تدده  ادد  الكاددب نال با دديت ناع حدديث الاب نعدد  نالدد نبعيت  ناحكددع  لنميالمدد   

 بف حاا فص حت  يالم  المهيبات  صنباهي الههيالع .ن م  اجامي  ما المش
  احنعل محانى النح ا المخايبا لضغح المناالان لنصف الايشب اع ي ه الجزف الةيهه ته ضنف

  يالم  مهيبات الا كعب الانمه.
 اصنب احنعل المحانى  مي عاضمه  مل اح ع  لاعه  الاحنعل نتاليا  ننح اا  نضنا ح    هيف

 يا .نخحناا   نص    نة 
 .ا بعغ ال عيهيت ته صنبا اكبابات نه ب مالنع  ناضمعههي ته ج نل 
  هيف اخا يب الا كعب الانمه ن لك  ا  اوحي   نا اع ب الاب نو نال با يت ال ي م  ن 

احكعم  مل اخاصيصعل ته او ب الاب نو نالمههيج  نافًا كيهنا ا يا ا فن مشبتعل فن مانمعل 
 الههيالع  .اب نععل حاا فص ح  صنبا  

  هيف  بهيمم محن ب  يل كيفات الماا  ا  نفةب   نا الا كعب الانمه ته النح ا المخايبا 
 لضغح المناالان  مل كايب الانن  لنصف الايشب اع ي ه.

  لا بعس النح ا الاجبع ع  المجمن   تهن  7 (ب   منحق نالمانم  لنمان  خيب  لعل ر  ا 
 المان   لعل ن   اشامل   لن با   المنضن يت حبا بااعجع ا ا لانحع  ضغح المناالا ال با ع 
  هي الخيب نالمحانى ناهنا  ال كيفات نالخ بات ال ي م  نالن يالل الاانعمع  اله ف  نا

 . المهي    الامنع  نحبعم  الا بعس  نا الم بس ا ي   نالخ بات الاه ناعهشح 
   لاح ع  مايمل الامععز نمايمل الصان    اح عق اخا يب الا كعب الانمه  نا  عه  ا احي ع

 . 2122س3س29 ايبعخ  نزمل اوخا يب نمابت  ص ق نة يت اوخا يب
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 ثانيًا : أثناء تطبيق الدراسة:
اح عق اخا يب الا كعب الانمده  شدكل   نده  ندا المجمدن اعل الضدي ح  نالاجبع عد   لمابتد  اكديتؤ 

 .2122س3س23  ايبعخ المجمن اعل
 اعل الاجبع عدددد  حدددديب نحيل دددديت  ي دددداخ ا  ال بهدددديمم المحن ددددب  نالمجمددددن اعل  ادددد بعس المجمددددن 

 2122س 3س21ل  الضددددددددددي ح   يلحبعمدددددددددد  الامنع عدددددددددد  لالكادددددددددديب الم ب ددددددددددهن  دددددددددد فًا مددددددددددل ادددددددددديبعخ
حصب ف د ن عًي لمد ا ةيةد   1نحص   نا ا 21نحعث ف اغبق اح عق ال با  ل2122س1س22رلا

 . نهصف ف ي عا
 ث مي عنه نفةهيف ال با   وحظ ال يح

o . حميس الحن   لاب  ال بهيمم المحن ب 
o .مشيبك  الحن    شكل تي ل ما فهشح  ال كيفات الماا  ا 
o .اح ل منحنظ  مهيبات الا كعب الانمه 
o .ش ا ف امي  المان  نفبا يح   يل بهيمم المحن ب 

  2122س1س21  ايبعخ اح عق اوخا يب  ا عَي  نا فتبا  المجمن اعل الاجبع ع  نالضي ح.  
 ثالثًا : بعد تطبيق الدراسة:

 لنمهديبات المدبا  اهمعاهدي  الحن د  اكا ديب مدل لنا كد  الانمده الا كعدب مهيبات اخا يب هايالم احنعل
 المان دحيت ح يب ا  مل خيل ال بهيمم المحن ب الميال   نا هظبع  ال كيفات الماا  ا تم 

 نمان ح ن  23.121الاجبع ع ل المجمن    بجيت مان ح:عنه كمي تكيهت ليخا يب الح ي ع 
 ن 9.829الاجبع ع ل لنمجمن   الماعيبو ناإلهحباف ن 21.917الضي ح  ل المجمن    بجيت

 المجمدن اعل  دعل ال دبنق ح ديب اد  ةد  ن 1.282ل الضدي ح  لنمجمن د  الماعديبو ناإلهحدباف
 لتن  عمد  حعدث احصديالعيً   الد   عمد  نن ده9.829ل ت  عمد  تكيهدت   تن(اخا ديب  ي داخ ا 
 لصديلح ال دبنق ن د   ( 0.05 )  ولد  م دانى  هد  211 حبعد  ن لد بجيت2.91الج نلعد  ل
 ا  اهمعاهي. الاه الانمه الا كعب لمهيبات الحن   اكا يب عؤك  ممي الاجبع ع    المجمن  

 انصعيت نالخبنج نمههجهي  ال با   ماغعبات نتق ال يحث حصل  نع  الاه الهايالم ا  عب  
  شكل ال حث امبعب نكاي   ممببات لمايلج  نالاح عل الاحنعب فجل مل ا هعهي كلعم نا اباحيت
 . م صل

       صعيم  الانصعيت ته ضنف هايالم ال با    ا اباا  ا  اع حيث ن ال با يت الاه ا يه
 ال با  .
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 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

 ع  الايلع  ا  ته   ا ال حث ا اخ ا  المايلجيت اإلحصيال

 الاكبابات نالمان حيت الح ي ع  ناله ب المالنع . .2
 . T.test independent sampleاخا يب  .2
 .T.test paired sampleاخا يب  .3
 إلعجي  حج  الا ةعب. dمب ا رعاي  ن .1
 وعجي  ص ق اوا يق ال اخنه ا  ا اخ ا  مايمل ابا يح  عب نل. .1
 يح   عبميل  بانل لناجزال  الهص ع  الما ينع .وعجي  مايمل الة يت ا  ا اخ ا  مايمل ابا  .1
 ماي ل  جاميل لناجزال  الهص ع  معب الما ينع . .7
 .  21  نل بعاشيب  كن ب مايمل .8
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 ومناقشتها نتائج الدراسة

 
 لسؤال األول للدراسةا ةإجاب .3
 
  إجابة السؤال الثاني للدراسة .2
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 الفصل الخامس

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ال يحث ته   ا ال صل  اب  ا صعنه لنهايالم الاه ا  الانصل رلعهي مل خيل اح عق ف نات   ي 
مدل خديل    يإلضيت  رلا ا  عب نمهي ش  مي اد  الانصدل رلعد  مدل هاديالم  اد  احنعنهدي رحصديالعيً  ال با   
 ال با   نالاحمق مل تبنضهي  ف الن   لاإلجي   

 :السؤال األول إجابة .أ 

"مددي مهدديبات الا كعددب الانمدده المددبا  اهمعاهددي مددل عددهب ال ددؤال اعنل مددل ف ددالن  ال با دد   نددا   
لمدديال   نددا الدد كيفات الماادد  ا تدده نحدد ا ضددغح المناالددا لدد ى حن دد  الصددف خدديل ال بهدديمم المحن ددب ا

 الايشب اع ي ه؟
نحد ا ضدغح المناالدا تده ل ي داخباج مهديبات الا كعدب الانمده  ي  ال يحث  ال ؤالنلإلجي    ل   ا 
الميحظدددددد   -ن ددددده  ددددد ا  مهددددديبات  ددددده    ي ددددداخ ا  ف اا احنعدددددل المحادددددنى  كاددددديب الصدددددف الايشدددددب

نادد  الحدد عث  ههددي  شددكل م صددل تدده  ال بضددعيت  المعيس او اهايج الا  ددعب الاه ؤ صددعيم   الاصهعف
 .اجبافات ال با  

 ن2 ب   منحق اهظبل  الا كعب الانمه يالم  المهيبات  نا  نضاهي ته 
 :السؤال الثاني إجابة .ب 

"مددي ال بهدديمم  المحن ددب المدديال   نددا الدد كيفات عددهب ال ددؤال الةدديهه مددل ف ددالن  ال با دد   نددا   
انن  الايمد  لنصدف الايشدب لماا  ا لاهمع  مهيبات الا كعب الانمه مل نح ا ضغح المناالا مل كايب الا

 ؟"اع ي ه

   بهدديمم محن ددب  ديال   نددا الدد كيفات الماادد  ا  دد ا الا ديؤل   ددي  ال يحددث  اصدمع نلإلجي د   ددل 
 عدي  ال بهديمم ك با د   ا  اوحي   نا الا ع  مل ال با يت ال ي م  الاه ا امدت  خحدنات  هديف ن لك 

نا   نمعب دي  ن1991ل  د ا   ن با د   2006)ل زاع ا ف ن ن با    ن2005لكشكن  ن با    ن2008ل
 ن.ن ددد  شدددبا  لدددك تددده ال صدددل البا دددا2 بضددد   ندددا مجمن ددد  مدددل المحكمدددعل المخاصدددعل منحدددق ب ددد ل

 . ن  217لب
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 :السؤال الثالث إجابة .ج 
"مي تي نع  ال بهديمم المحن دب المديال   ندا الد كيفات   ناؤال الةيلث مل ف الن  ال با    عهب ال 

كاددديب الاندددن  الايمددد  لنصدددف  المااددد  ا لاهمعددد  مهددديبات الا كعدددب الانمددده تددده نحددد ا ضدددغح المناالدددا مدددل
 ؟الايشب

 ددي  ال يحددث  صددعيم  تبضددعيت ال با دد  نالادده امةنددت   ب ادد  تبضددعيت  ال ددؤالنلإلجي دد   ددل  دد ا 
  .نتعمي عنه اخا يب     ال بضعيت

 -اختبار الفرض األول:
و انجد  تدبنق  ات  ولد  رحصديالع   هد  م دانى "  عهب ال ب  اعنل مدل تدبن  ال با د   ندا

α ≤ 0.05)) عل مان حه  بجيت حن   المجمن اعل الاجبع ع  نالضي ح  ته اخا يب الا كعدب الانمده  
 .ال ا و

 T. testامناعل " نلناحمدددق مدددل صدددح   ددد ا ال دددب  اددد  ا ددداخ ا  اخا ددديب "ت" لاعهادددعل م ددد
independent samples ن عنضح  لك.28"نالج نل ل 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات درجات  (34الجدول )
  الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

حراف االن المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

 6.668 0.938 4.197 76 اجبع ع   ا و مهارة المالحظة
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي  ه  
 1.296 2.974 76 ضي ح   ا و 1.12

 5.238 0.986 2.961 76 اجبع ع   ا و مهارة التصنيف
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي  ه  
 1.341 1.961 76 ضي ح   ا و 1.12

 5.792 1.318 4.092 76 اجبع ع   ا و مهارة القياس
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي  ه  
 1.504 2.763 76 ضي ح   ا و 1.12

مهارة صياغة 
 الفرضيات

 6.685 0.852 2.684 76 اجبع ع   ا و
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي  ه  
 1.055 1.645 76 ضي ح   ا و 1.12

 4.850 1.191 2.592 76 اجبع ع   ا و تنتاجمهارة االس
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي  ه  
 1.184 1.658 76 ضي ح   ا و 1.12

 5.093 1.170 3.737 76 اجبع ع   ا و مهارة التفسير
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي  ه  
 1.429 2.658 76 ضي ح   ا و 1.12

 4.573 1.182 3.263 76 اجبع ع   ا و التنبؤمهارة 
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي  ه  
 1.431 2.289 76 ضي ح   ا و 1.12

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 9.829 4.282 23.526 76 اجبع ع   ا و
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي  ه  
 5.182 15.947 76 ضي ح   ا و 1.12

 2.91ن = ≥ α 1.11ن ن ه  م انى  ول  ل 211* عم  "ت" الج نلع   ه   بج  حبع  ل
  2.18ن = ≥  α 1.12ن ن ه  م انى  ول  ل211* عم  "ت" الج نلع   ه   بج  حبع  ل
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 عمددد  "ت" المح دددن   فك دددب مدددل  عمددد  "ت" الج نلعددد  تددده جمعدددا   عاضدددح مدددل الجددد نل ال دددي ق فل
 دنل اد  بتد  ال دب  الصد بو ن َ ن  ن نعد  1.12 ه  م انى  ولد  ل المهيبات نال بج  الكنع  ليخا يب

 ددعل  ن≥ α 1.11لانجدد  تددبنق  ات  ولدد  رحصدديالع   هدد  "  نالدد و عددهب  نددا فهدد   ب  ال دد علال دد
مان حه  بجيت حن   المجمن اعل الاجبع ع  نالضي ح  ته اخا يب الا كعب الانمده ن لدك لصديلح حن د  

 .المجمن   الاجبع ع "

هديمم المحن دب المديال  لمابتد   دل ال دبنق حمعمعد  ناادزى و داخ ا  ال ب  نتعمي عاانق  حجد  الاد ةعب
 دددي   تمددد   ندددا هظبعددد  الددد كيفات المااددد  ا لاهمعددد  مهددديبات الا كعدددب الانمددده لددد ى حن ددد  الايشدددب اع ي ددده

η "ال يحث  ح يب مب ا رعاي 
2

 24:2000)ل  يه    ي اخ ا  الماي ل  الايلع  "  " 

t2 
= η

2
 " 

t2 + df 

η بجيت الحبع    dF" مب ا  عم  لتن  t2حعث "
الا يعل الكنه ته الماغعب الاي ا عبجا  ه      2

 الا الماغعب الم امل

η 2" ددل حبعددق نفمكددل 
الادده اا ددب  ددل حجدد  الادد ةعب لن بهدديمم المماددبا   “ d ”ح دديب  عمدد "  

  ي اخ ا  الماي ل  الايلع  

22 
(kiess, 1989,445)   d  =       

21     
 
 
 

 الج نل المبجاه الممابا لاح ع  م انعيت حج  الا ةعب  يله    لكل ممعيس مل مميععس حج  الا ةعب ن29ل لج ن 
 حجم التأثير األداة المستخدمة

 كبير متوسط صغير
D 0.2 1.1 1.8 

η 2 1.12 1.11 1.21 

نضدح حجد  ن ع21نلم   ي  ال يحث  ح يب حج  الاد ةعب  ي داخ ا  المادي وت ال دي م  نالجد نل ل 
η2"الا ةعب  نا ح  كل  مل 

"،"d". 
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ηقيمة "ت" و " (21الجدول )
2

 وحجم التأثيرلكل المهارات " d" و " 
ηقيمة  قيمة "ت" المهارة

 حجم التأثير dقيمة  2
 ك عب 1.089 0.229 6.668 مهارة المالحظة
 ك عب 0.855 0.155 5.238 مهارة التصنيف
 ك عب 0.946 0.183 5.792 مهارة القياس

 ك عب 1.092 0.230 6.685 مهارة صياغة الفرضيات
 مان ح 0.792 0.136 4.850 مهارة االستنتاج
 ك عب 0.832 0.147 5.093 مهارة التفسير

 مان ح 0.747 0.122 4.573 التنبؤمهارة 
 ك عب 1.605 0.392 9.829 الدرجة الكلية لالختبار

او داهايج  د ا مهديباه   يل ك عدبًا تده جمعدا المهديباتعاضح مل الج نل ال ي ق فل حج  الا ةعب ك
 .الانمهته اهمع  مهيبات الا كعب  اً كيل مان حًي  ن  ا ع ل  نا فل لن بهيمم فةب    تم الاه ؤن 

   مي عنه  يب عا  عمكل  يالمعبى ال يحث فل     الهان  
  مهديبات الا كعدب الانمده الا ةعب ال ايل لن بهيمم المحن ب الميال   نا الد كيفات المااد  ا تده اهمعد -

ال دددبنق  هبا دددا   تدددإل فهمددديح الددد كيفات المااددد  احعدددث  دددي   تددده ان عددد   ددد بات كدددل حيلدددب نحيل ددد 
 .ال ب ع   عل الحن  

هظبع  ال كيفات الماا  ا فايحت ال بص  لمميب   فهشح  ماا  ا ااعح لكل ماان  فل عكنل ل ع  ب   -
اتاعدداه  رلددا الدداان  رلددا الضدداف  ن دد ا جاددل حجدد  تاددل نا  ددعب لمددي عاانمدد   يإلضدديت  رلددا زعددي ا  

 الا ةعب لمهيبا الا  عب ك عبا. 
عهمديح  بافاآلالاهن  ته اح عق  بهديمم الد كيفات المااد  ا نمدي اضدمها  مدل حدناب نا ي دل نا دي ل  -

مدي م  رلا ح  ك عدب مدل الح دظ اآلهده لنماننمديت نشدجا الحن د   ندا الداان  نل  ال كيفات الماا  ا
مدل  نمايلج  الماننميت  صنبا فكةب  مميً   ته النصنل رلا م انعيت ف نا مل الا كعب ي     

  منع  الح ظ فن الا كب الاه اماصب  نا مايلج  الماننميت  صنبا  ححع .
 .ا نالحبك  نالننل نالخح نمعب ينجن   هيصب الاشنعق ته ال بهيمم نالاه اشمل الصنت نالصنب  -
نمادد بج مددل خدديل ال بهدديمم الاانعمدده  حعددث ادد  الادد بج تعدد  مددل  امدد ع  الماننمدديت  شددكل ما ن ددل -

 ال  عح رلا الصاب.
 فايا ال بهيمم الاانعمه لنحن   تبص  ر ي ا اإلحي   نا الماننم  مبا ةيهع . -
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 -اختبار الفرض الثاني:

 αو انج  تبنق  ات  ول  رحصيالع   ه  م انى   عهب ال ب  الةيهه مل تبن  ال با    نا
  عل مان حه  بجيت حيب المجمن اعل الاجبع ع  نالضي ح  ته اخا يب الا كعب الانمه.( (0.05 ≥

 T. testنلناحمدددق مدددل صدددح   ددد ا ال دددب  اددد  ا ددداخ ا  اخا ددديب "ت" لاعهادددعل م دددامناعل " 
independent sample ن عنضح  لك23"نالج نل ل  

توى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات درجات المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومس (23الجدول )
  طالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة 

 5.737 1.052 4.250 36 اجبع ع   ا و مهارة المالحظة
 

0.000 
 

  ال  رحصيالعيً 
 1.124 2.778 36 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 4.729 0.854 3.111 36 اجبع ع   ا و مهارة التصنيف
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.121 2.000 36 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 3.077 1.334 4.139 36 اجبع ع   ا و مهارة القياس
 

0.003 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.638 3.056 36 ضي ح   ا و 1.12 ه  

مهارة صياغة 
 الفرضيات

 5.189 0.815 2.722 36 اجبع ع   ا و
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي 
 0.994 1.611 36 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 3.424 1.182 2.444 36 اجبع ع   ا و مهارة االستنتاج
 

0.001 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.159 1.500 36 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 3.396 1.022 3.389 36 ع ع   ا واجب  مهارة التفسير
 

0.001 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.319 2.444 36 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 التنبؤمهارة 
 

 3.259 1.424 3.167 36 اجبع ع   ا و
 

0.002 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.246 2.139 36 ضي ح   ا و 1.12 ه  

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 7.514 4.250 23.222 36 اجبع ع   ا و
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي 
 4.437 15.528 36 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 2.11ن = ≥ α 1.11ن ن ه  م انى  ول  ل 71* عم  "ت" الج نلع   ه   بج  حبع  ل
  2.11ن = ≥  α 1.12ن ن ه  م انى  ول  ل71* عم  "ت" الج نلع   ه   بج  حبع  ل

لمح دددن   فك دددب مدددل  عمددد  "ت" الج نلعددد  تددده جمعدددا  عمددد  "ت" ا  عاضدددح مدددل الجددد نل ال دددي ق فل
ن  ن د ا عد ل  ندا "نجدن  تدبنق  ات  ولد  1.12المهيبات نال بج  الكنع  ليخا يب  ه  م دانى  ولد  ل

 ددددبنق لصدددديلح المجمن دددد  رحصدددديالع   ددددعل المجمن دددد  الاجبع عدددد  نالمجمن دددد  الضددددي ح   نلمدددد  كيهددددت ال
 .الاجبع ع "
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 ب الهاعج   مي عنه عا  عمكل ن 
جدددديف منعالددددًي  يعهشددددح  المدددديال   نددددا هظبعدددد  الدددد كيفات الماادددد  ا ل ال بهدددديمم الاانعمدددده المحن ددددب ر -

 نالمهيبات  نالاه زا ت مل ا ي ل حيب ال با   ممي  ي   ته اهمع  مهيبات الا كعب الانمه.
لنحيلددددب ال بصدددد  لكدددده ع كددددب   اادددد  ن مجهددددن   المدددديال   نددددا الدددد كيفات الماادددد  ا فادددديا ال بهدددديمم ن  -

  كمي فل نعكاشف الكةعب مل الحميالق مل خيل مبنب   خ بات نمنا ف اانعمع  مهظم   صهالشخ
هظبع  ال كيفات الماا  ا ابكز  نا اشجعا الحيب  نا الابكعز ته  منعيت الاانع  نالاان  فكةدب 

 مل المهيت   ما زمياله .
عانصدل رلدا المابتد   اديل   الحيلدب كمدا ال بهيمم المحن ب المديال   ندا الد كيفات المااد  ا ايمل نا -

ممي   فو ع اخ    منعيا  الامنع   صنبا رعجي ع   ع احعا فل عصهف نعاه   نعميبل  ه   ن    ه   
 ع ي   ته  مل الا ي ل اإلعجي ه المةمب  اخل مبت  الصف.

زا  مددل ا ددي نه  مددا ال بهدديمم المحن ددب   دد   نحددب ال حددثبم دد  الحدديب تدده مابتدد  كددل ج عدد  ل ر -
 كس الحن   ال عل  ب نا  يلحبعم  الامنع ع . ا الما  

"نتعمددي عاانددق  حجدد  الادد ةعب  ددي  ال يحددث  ح دديب مب ددا رعاددي 
 η

2
ن عنضددح حجدد  22"  نالجدد نل ل" 

ηالا ةعب  نا ح  كل  مل 
2

 " "    "d" . 
ηقيمة "ت" و " ن22الج نل ل

2
 وحجم التأثير لكل المهارات" d" و " 

ηقيمة  قيمة "ت" المهارة
2

 حجم التأثير dقيمة  " 
 ك عب 1.371 0.320 5.737 مهارة المالحظة
 ك عب 1.130 0.242 4.729 مهارة التصنيف
 مان ح 0.736 0.119 3.077 مهارة القياس

 ك عب 1.240 0.278 5.189 مهارة صياغة الفرضيات
 ك عب 0.818 0.143 3.424 مهارة االستنتاج
 ك عب 0.812 0.141 3.396 مهارة التفسير

 مان ح 0.779 0.132 3.259 التنبؤرة مها
 ك عب 1.796 0.446 7.514 الدرجة الكلية لالختبار

عاضددح مددل الجدد نل ال ددي ق فل حجدد  الادد ةعب كدديل ك عددبًا تدده مهدديبا الميحظدد  نالاصددهعف نصددعيم  
  الاه ددؤنكدديل مان ددحًي تدده مهدديباه المعدديس ن   ال بضددعيت ناو دداهايج نالا  ددعب نال بجدد  الكنعدد  ليخا دديب

ه  ن د ا ع دعل فل هظبعد  الد كيفات المااد  ا ب  نا اهمع  الا كعدب الانمدفة   ن  ا ع ل  نا فل ال بهيمم 
فايحت ال بص  لناايمل ما مخانف الحيب ن ي  اه   ندا ر مديل الامدل  يلحبعمد  الاده اهي د ه  فكةدب 

خدددب مدددل خددديل مدددل مجدددب  ا دددام يله  لنماننمددديت تددد ا  الايمعددد  عامدددل مدددل خددديل تهمددد  لنكنمددديت ناآل
  الصنب نالب ن  ال عيهع  ن خب مل خيل الحبكيت.
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 -اختبار الفرض الثالث:
 و انجد  تدبنق  ات  ولد  رحصديالع   هد  م دانى  عهب ال ب  الةيلث مدل تدبن  ال با د   ندا

(α ≤ 0.05)  ددعل مان ددحه  بجدديت حيل دديت المجمددن اعل الاجبع عدد  نالضددي ح  تدده اخا دديب الا كعددب 
 الانمه.

 T. testق مدددل صدددح   ددد ا ال دددب  اددد  ا ددداخ ا  اخا ددديب "ت" لاعهادددعل م دددامناعل " نلناحمددد
independent sample ن عنضح  لك.23"نالج نل ل 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين  (23الجدول )
 ية في التطبيق البعدي متوسطات درجات طالبات في المجموعتين الضابطة والتجريب

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

 3.833 0.834 4.150 40 اجبع ع   ا و مهارة المالحظة
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.424 3.150 40 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 3.042 1.083 2.825 40 اجبع ع   ا و مهارة التصنيف
 

0.003 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.526 1.925 40 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 5.213 1.319 4.050 40 اجبع ع   ا و مهارة القياس
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.340 2.500 40 ضي ح   ا و 1.12 ه  

مهارة صياغة 
 الفرضيات

 4.309 0.893 2.650 40 اجبع ع   ا و
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.118 1.675 40 ضي ح   ا و 1.12ه   

 3.446 1.198 2.725 40 اجبع ع   ا و مهارة االستنتاج
 

0.001 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.203 1.800 40 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 3.909 1.218 4.050 40 اجبع ع   ا و مهارة التفسير
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.511 2.850 40 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 التنبؤمهارة 
 

 3.194 0.921 3.350 40 اجبع ع   ا و
 

0.002 
 

 ال  رحصيالعًي 
 1.583 2.425 40 ضي ح   ا و 1.12 ه  

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 6.522 4.345 23.800 40 اجبع ع   ا و
 

0.000 
 

 ال  رحصيالعًي 
 5.802 16.325 40 ضي ح   ا و 1.12 ه  

 2.11ن = ≥ α 1.11ن ن ه  م انى  ول  ل 78لع   ه   بج  حبع  ل* عم  "ت" الج ن 
  2.11ن = ≥  α 1.12ن ن ه  م انى  ول  ل78* عم  "ت" الج نلع   ه   بج  حبع  ل

 عمددد  "ت" المح دددن   فك دددب مدددل  عمددد  "ت" الج نلعددد  تددده جمعدددا   عاضدددح مدددل الجددد نل ال دددي ق فل
     نجدددن  تدددبنق  ات ن  ن ددد ا عددد ل  ندددا "1.12ولددد  لنى  المهددديبات نال بجددد  الكنعددد  ليخا ددديب  هددد  م دددا

 ولدد  رحصدديالع   ددعل المجمن دد  الاجبع عدد  نالمجمن دد  الضددي ح   نلمدد  كيهددت ال ددبنق لصدديلح المجمن دد  
 ".الاجبع ع 

  ب الهاعج   مي عنهعا  عمكل ن 
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ا ا دداخ ا  هظبعددد  الددد كيفات المااددد  ا احمدددق الددداان  الهشدددح عههدددي ااامددد   ندددا ام دددع  الحن ددد  رلددد -
مجمن ددددديت صدددددغعبا ما ي نددددد  مااينهددددد  فةهددددديف مميب ددددد  اعهشدددددح  المخان ددددد  عهمددددديح الددددد كيفات 
الماادد  ا  كمددي فههددي احددث الحن دد   نددا الميحظدد  نالمهي شدد  نالا مددل نا  ددعب ميحظددياه  كمددي 
اهعئ ال بص  لألتبا  نالمجمن يت   ل عابضنا هاديالم  منهد   ندا  دي ه الحن د  نالمجمن ديت  

 الجيهب اوجامي ه لناان  الهشح.   ممي عحمق   نب 
مددا ال بهدديمم المحن ددب   نحددب ال حددث ممددي زا  مددل ا ددي نه  تدده مابتدد  كددل ج عدد  ن دد الحبم دد   -

  يلحبعم  الامنع ع . نا ب  ال عل ن  الح اكس   ميال   نا ال كيفات الماا  اال
   ندل مدل الح دظ  د  نمدي اضدمها  مدل حدناب نا ي دل نا دي ل  باف  الاهن  ته ال كيفات المااد  ا -

همعددد  مهدديبات الا كعدددب الانمددده تدده ا  ن دددي      نددا الددداان  ن ددد الحنشددجا   اآلهدده لنماننمددديت
  عل الهظبعد  ابكدز مل  منع  الح ظ فن الاد كب نمايلج  الماننميت  صنبا فكةب  مميً    ل عه

  نا اشجعا الحن    نا الابكعز ته  منعيت الاانع  نالاان .

η  ةعب  ددي  ال يحددث  ح دديب مب ددا رعاددي "نتعمددي عاانددق  حجدد  الادد
2

ن عنضددح حجدد  21"  نالجدد نل ل" 
η الا ةعب  نا ح  كل  مل "

2
 " "    "d. " 

η قيمة "ت" و " ن21الج نل ل
2

 وحجم التأثيرلكل المهارات " d" و "" 
ηقيمة  قيمة "ت" المهارة

2
 حجم التأثير dقيمة  " 

 ك عب 0.868 0.158 3.833 مهارة المالحظة
 مان ح 0.689 0.106 3.042 ة التصنيفمهار 

 ك عب 1.181 0.258 5.213 مهارة القياس
 ك عب 0.976 0.192 4.309 مهارة صياغة الفرضيات

 مان ح 0.780 0.132 3.446 مهارة االستنتاج
 ك عب 0.885 0.164 3.909 مهارة التفسير

 مان ح 0.723 0.116 3.194 التنبؤمهارة 
 ك عب 1.477 0.353 6.522 الدرجة الكلية لالختبار

عاضدددح مدددل الجددد نل ال دددي ق فل حجددد  الاددد ةعب كددديل ك عدددبًا تددده مهددديبا الميحظددد  نالمعددديس نالا  دددعب 
  ن دد ا عدد ل  نددا فل الاه ددؤنكدديل مان ددحًي تدده مهدديبا الاصددهعف ناو دداهايج ن   نال بجدد  الكنعدد  ليخا دديب

فات المااددد  ا احدددث  ندددا الميحظددد  هظبعددد  الددد كي   علب  ندددا اهمعددد  الا كعدددب الانمدددهفةددد ددد  ال بهددديمم 
 نالمهي ش  نا  عب ميحظياه  ممي ف ى رلا ابا ي  حج  الا ةعب لكل مل الميحظ  نالمعيس نالا  عب.
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 :اختبار الفرض الرابع

و انجد  تدبنق  ات  ولد  رحصديالع   هد  م دانى "  مدل تدبن  ال با د   ندا البا داعهب ال ب  
α ≤ 0.05) ) ال ا و المجمن   الاجبع ع  ته اخا يب الا كعب الانمه حن   عل مان حه  بجيت. 

 T. testنلناحمدددق مدددل صدددح   ددد ا ال دددب  اددد  ا ددداخ ا  اخا ددديب "ت" لاعهادددعل م دددامناعل " 
independent sample ن عنضح  لك.21"نالج نل ل 

في بين متوسطات درجات  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق (26الجدول )

 الطلبة في المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي تعزى لمتغير الجنس
االنحراف  المتوسط العدد الجنس 

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري

 مهارة المالحظة
 0.461 0.834 4.150 40 اجبع ع  رهيث

 
0.646 

 
معب  ال  
 1.052 4.250 36 اجبع ع   كنب رحصيالعيً 

 مهارة التصنيف
 0.965 1.108 2.550 40 اجبع ع  رهيث

 
0.338 

 
معب  ال  
 0.929 2.778 36 اجبع ع   كنب رحصيالعيً 

 مهارة القياس
 0.072 1.319 4.050 40 اجبع ع  رهيث

 
0.943 

 
معب  ال  
 1.362 4.028 36 اجبع ع   كنب رحصيالعيً 

مهارة صياغة 
 الفرضيات

 0.367 0.893 2.650 40  ع  رهيثاجبع
 

0.715 
 

معب  ال  
 0.815 2.722 36 اجبع ع   كنب رحصيالعيً 

 مهارة االستنتاج
 0.623 1.109 2.475 40 اجبع ع  رهيث

 
0.535 

 
معب  ال  
 1.261 2.306 36 اجبع ع   كنب رحصيالعيً 

 مهارة التفسير
 2.547 1.218 4.050 40 اجبع ع  رهيث

 
0.013 

 
 1.11 ال   ه  

 1.022 3.389 36 اجبع ع   كنب
 التنبؤمهارة 

 
 0.889 1.059 3.175 40 اجبع ع  رهيث

 
0.377 

 
معب  ال  
 1.461 2.917 36 اجبع ع   كنب رحصيالعيً 

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 0.723 4.313 23.100 40 اجبع ع  رهيث
 

0.472 
 

معب  ال  
 4.251 22.389 36 اجبع ع   كنب رحصيالعيً 

 2.11ن = =α 1.11ن ن ه  م انى  ول  ل 71* عم  "ت" الج نلع   ه   بج  حبع  ل
  2.11ن = =α 1.12ن ن ه  م انى  ول  ل71* عم  "ت" الج نلع   ه   بج  حبع  ل

 عمدددد  "ت" المح ددددن   ف ددددل مددددل  عمدددد  "ت" الج نلعدددد  تدددده جمعددددا  فل  عاضددددح مددددل الجدددد نل ال ددددي ق
ولدد  جدد  الكنعدد  ليخا دديب   دد ا مهدديبا الا  ددعب  ن دد ا عدد ل  نددا  دد   نجددن  تددبنق  ات  المهدديبات نال ب 
 عمددد  "ت" المح دددن   فك دددب مدددل  عمددد  "ت" الج نلعددد  تددده مهددديبا   نفل الحيل ددديتن  الحددديبرحصددديالع   دددعل 
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نلمد  كيهدت ال دبنق   لحيل ديتنا الحديبالا  عب  ن  ا ع ل  ندا نجدن  تدبنق  ات  ولد  رحصديالع   دعل 
 .الحيل يت ته مهيبا الا  عبح لصيل

  ب الهاعج   مي عنهعا  عمكل ن 

فل هظبع  ال كيفات الماا  ا اامدق لد ى الماند  تهد  حن اد  ناكاشديف ال دبنق  عدهه  تده الا كعدب  -
 نكعف عامل  مل كل مهه  ناإل  ا  لم ي  اه   نا ا اخ ا   منله   حبعم  فتضل.

معدددا مهددديبات الا كعدددب الانمددده مدددي  ددد ا مهددديبا ن بهددديمم ه دددس الاددد ةعب  ندددا الجه دددعل تددده جلل ر -
او امدي  ن د ا عد لل  ندا   ممي عد ل  ندا فل ال بهديمم  د  حمدق هايالجد  لد ى الجه دعل  الا  عب

 . بهيمم يلالك عب مل   ل الحيب نالحيل يت 
ل خصيالب الهمن    عب  عل الجه عل لصيلح اإلهيث  نع  ب ال يحث نجن  تبنق ته مهيبا الا -

يز  هه  ته     المبحند  مدل مل حعث الهمن النغنو نالحي   ا  ق  ال كنب نامال ى اإلهيث 
كمددي فل معددل الحيل دديت لنهدد نف    نددا اهمعدد  مهدديبا الا  ددعب لدد ى الحيل دديت اً ممددي اددبك فةددب   الهمددن

عزع  مل ا اعاي هل لنماننميت نالا ي دل ماهدي ممدي عزعد  مدل  د باهل  ندا مهديبا الا  دعب فكةدب 
 مل الحيب.

ت هظبعددد  الددد كيفات المااددد  ا فهميحدددًي ج عددد ا لنددداان  امدددن   ندددا اشددد ي  احاعيجددديت الحن ددد   ددد م -
 نمبا يا ال بنق ال ب ع   عهه .

اامددل هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا  نددا اهمعدد  مهدديبااه  ن دد بااه  المابتعدد  ع صددا  بجدد  نابكددز  -
  بات اإلعجي ع . نا ال ه  ناو اعايب ممي عاجما ل ى الحن   الا ع  مل المهيبات نالخ

هيةددًي  - ا ددي   هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا الماندد   نددا الادد بعس   ي نعدد  لكددل فهددنا  الحن دد   كددنبًا نا 
  نل فو ا ب  .

 ال كيفات هظبع  ضنف ته الما  الماا  ا الن يالح ل بهيمم فةب نجن  ال ي م  الج انل مل يحظنع
 . الاان  فةب ن ميف الاكهنلنجع  لنم ي ع  الحيل يت اكا يب  نا الماا  ا

 الن يالح  باممالاه ا اخ مت  ال ي م  ال با يتالا ع  مل  ما هايالجهي ته ال با       اا مت ن  
  ) 2111 زاع ا  ف ن ((  مل كل  با   مةل الماا  ا

 كدل  با د  مةدل المااد  ا الد كيفات هظبعد  اهينلدت الاده ال با ديت مداال با د    د   ناا مدت كمدي
 لالشدنعمه   ن2113  د ب  ( ن2111  هالشديتال  ن2111  نالمبشده لجدزابلا  ن2117 هجد  ( مدل

 .ن2112 الخزه اب  (  )2113 نالخزه اب   يه ل   ن2113
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 لتعقيب العام على نتائج الدراسة:ا
الد كيفات هظبعد  اعةدب ال اديل و داخ ا  ال بهديمم المحن دب المديال   ندا  ال با د  هاديالمعاضح مل 

ا ددنق المجمن دد  الاجبع عدد   نددا  نددا مهدديبات الا كعددب الانمدده  حعددث  لددت الهادديالم الماادد  ا تدده اهمعدد  
  المجمددن اعل كيهاددي ماكدديتالاعل   ددل ال دد ف  يل بهدديمم  نلكددل ا دداخ اكناددي ل رالمجمن دد  الضددي ح   حعددث 

 نعدبى  الايشدب اع ي دهالصدف الا كعب الانمه ته الانن  ل ى حن    ال بهيمم  ي   ته اهمع  مهيبات
 لأل د يب عادن  الد كيفات المااد  ا هظبعد  ضدنف تده الماد  المحن دب لن بهديمم ال ايل اعةب حث فلال ي

 : الايلع 

 ن د ا  نالندنل نالصدنت نالحبكد  اعهشدح  مدل ك عدب كد   ندا المااد  ا الن ديالح  بهيمم احاناف .2
 .الحن   ناشنعق رةيبا  نا عامل كن 

  دعل الحن د  ال ب ع  ال بنق مبا يا عاهه ممي  الماا  ا ال كيفات فهميح ل ا  ال بهيمم مبا يا .2
ناشجعاه   نا الابكعز  امنعيت الاانع  نالاان  ن ندا حدةه   ندا الميحظد  نالمهي شد  نالا مدل 

 نا  عب ميحظياه .
 .المح نس ش    الايلَ  رلا المجب   الايلَ  مل  يلحن   اوهاميل .3
 المدي ا  دب  خديل مدل ع عد   ن لدكتده الحبعمد  الامن فن ب الماد الدبناعل الحن د   دل ادي  ر .1

 .خيل الحي نب مل الاانعمع 
 اجهعز ال بهيمم المحن ب  شكل جع  مل حعث مبحناه الاخحعح نالاه ع . .1
يل بهددديمم المحن دددب الممادددبا كيهدددت ماهن ددد  نااهي دددب مدددا حيجددديت  الن ددديالل الاب نعددد  الماانمددد   .1

 الحن   نبم ياه .
ممدي ف ى   ته ه نس الحن   اً ك عب  اً لماا  ا ابك فةب اخحعح ال بنس مل خيل هظبع  ال كيفات ا .7

  شكل  جع . نا اعاي هينحميالق الانمع  للحن   ا ته  رلا ا لعل
كديل لد  اةدب ك عدب  ندا المجمن د   اح عق ال بهيمم المحن ب  شكل مهي ب مل   ل المانمعل  .8

 الاجبع ع .
ا ام    عهمي  ما اع  اف الاب نع يل بهيمم المحن ب عاهي ب  ر  ا  الن يالل الاب نع  الماانم   .9

ن ده شدبا الماند  تمدح  نل ا داخ ا  ن ديالل   حن   المجمن   الضدي ح   ندا الحبعمد  الامنع عد 
 فخبى.

ااحدده هظبعدد  الدد كيفات الماادد  ا مدد ى فن ددا مددل ا دداعبااعجعيت الادد بعس نا ددي   الماندد   نددا الادد بعس 
ب الماندد  تدده تهدد   مددنل الحن دد  نااددزز  نب دد  تدده   ي نعدد  لكددل فهددنا  الحن دد   نل ا ب دد  ناؤكدد   نددا  ن 

 انتعب ال بص  لنحن     ل عاانمنا  حبق كةعبا نمخان    كمي فل الهظبع  احمق الاان  الهشح.
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  الدراسةتوصيات 

 ته ضنف الهايالم ال ي م  تإل ال يحث عنصه  مي عنه  

 مهدديبات ف معدد  رلددا عدد اج  تن ددحعهع  لمهددي م ناع دد ا  الاخحددعح  نددا المدديالمعل ا امددي  انجعدد  .2
 نحبعمد  كمدي ا لناند  الماكيمن  الهظبا احمعق ته ا ي   عههي الانن   مهي م ته الانمه الا كعب
 .الانن  ا بعس ف  اف احمعق رلا عؤ و ممي

اهمعدد  اامددل  ندا    دبامم محن د    يالمدد   ندا هظبعدد  الد كيفات المااد  االابكعدز  ندا نضددا  .2
 .حن  الا كعب الانمه ل ى المهيبات 

لمدي   الااندع  تده المااد  ا الد كيفات هظبعد  ضدنف تده المااد  ا الن يالح  بامم انظعف ضبنبا .3
 لهي مل فةب تايل  نا اهمع  الا كعب الانمه ل ى الحن  .

  .اهظع  نبشيت  مل لنمانمعل  حعث عا  ا بع ه   نا رهايج  بامم نن يالح اانعمع  ماا  ا .1

هاديج اصدمع  جدلف مدل الد    فشدكيل كيتد  ادنتعب ضدبنبا .1  ندا  الميالمد  الاانعمعد  ال دبامم نا 
 .الماا  ا الن يالح

 مدل  مخا دب كدل تده نك يفاهدي الحي دنب فجهدزا  د   نزعدي ا   اجعد  حي دنب مخا دبات ادنتعب .1
  . يلم انى الاانعمه لألباميف   ه    الحي نب ما حيلب لناايمل لكل ال بص  رايح  جلف

 الكاديب مدل جدزفاً  اصد ح  حعدث نالااندع  الاب عد  نزابا لخدي مدل ال با دع  مهي ملن هيف  بامم  .7
 الحن   لالمكا   اإللكابنهع ن. لجمعا نانتعب ي الممبب النزابو

  . عالاانعم لنامنع  نتناال  ي الماا  ا الن يالح ف مع  حنل المانمعل اةمعف .8
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 مقترحات الدراسة:

 عمابا ال يحث رجباف ال با يت المع اهع  الايلع  

 دديت مع اهعدد  اهدد ف رلددا اهمعدد  الا كعددب الانمدده تدده كددل مباحددل الاانددع  المخان دد  تدده  مددل  با .2
 ضنف هظبع  ال كيفات الماا  ا.

لاددد لعل صدددان يت اانددد  المدددنا    رجدددباف  با ددديت مع اهعددد  تددده ضدددنف هظبعددد  الددد كيفات المااددد  ا .2
 الانمع .

لادد منه تدده ضددنف رجددباف  با دديت م ا عضدد  حددنل م ددانى مهدديبات الا كعددب الهي دد  ناإل دد ا ه نا .3
 هظبع  ال كيفات الماا  ا ل ى الحن   ته المباحل الاانعمع  المخان  . 

 هظبعد  ضدنف تده الماد ا المااد  ا الن ديالح  دبامم ا داخ ا  حدنل ال با ديت مدل المزعد  رجدباف .1
نهظبعد   ال د ا   العديفات هظبعد   مةدل  الااندع  تده فخدبى هظبعد  فعد  فن  المااد  ا الد كيفات
 نمعب ي.  ال مي  جيه ه

م حدث   ندا ا اصديب ي ن د    اعخدبى ال با دع  المدنا  تده المااد  ا الن ديالح  دبامم انظعدف .1
 الانن 

  ندا فهمديح المااد  ا الد كيفات هظبع  ضنف ته الما ا الماا  ا الن يالح  بامم تي نع   عيس .1
 المخان  .  الا كعب
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 المراجع
 المراجع العربيةأواًل: 

 مؤ    الحن ه  المي با. القاموس المحيط، ن 2981ف ي و  ال عبنز ل 

  برنــامج محوســـب باســتخدام المــدخل المنظـــومي لتنميــة المفـــاهيم ن   2118ل  دديل  ال ي ددي
 الجيماد  مهشدنبا  ميج داعبمعب ب ديل   العاشـر الصـف ةطلبـ لـدى بهـا العلميـة واالحتفـاظ

  .تن حعل/اإل يمع  مزا

 اب البدايــة والنهايــةن " 2988 ددل كةعددب  ف ددن تدد اف  مددي  الدد عل ا ددمي عل  ددل  مددبنلا   "
 الح عث  المي با.

 مكا د  ا دل  دعهي  أحدث الطرق العلمية والتربويـة لتـدريس العلـومن  2991ف ن البنس  فعمل ل  
   مصب.المي با

 فاعلية برنامج بالوسائط المتعـددة لتنميـة المفـاهيم والـوعي الصـحي ن  2111ف ن زاع ا  حديا  ل
  ب ديل  ميج داعب معدب مهشدنبا  كنعد  الاب عد    في العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي

 الجيما  اإل يمع   مزا.
 الم دعبا  اب  والتطبيـق  النظريـة التفكيـر تعلـيم  ( 2007 ): نهنتل محمد  صديلح جدي ن  ف دن 

 . ميل  نالح ي   نالانزعا لنهشب

 أثر استخدام برنامج بالوسائط المتعددة يوظف األحـداث المتناقضـة ن  2118ف ن حنعم   جهدي ل
  ب دديل  فــي تنميــة التنــور الغــذائي لــدى طــالب الصــف الخــامس األساســي فــي مــادة العلــوم

  يمع   مزا.ج اعب معب مهشنبا  كنع  الاب ع   الجيما  اإلمي

 بعـض لتنميـة المحاكـاة أسـلوب علـى القـائم التقنـي برنـامج : ( 2009 )  ديهه   ال دان  ف دن 
 ب ديل    بغزة األساسي التاسع الصف طلبة لدى العلوم نهاج م في المعرفة وراء ما مهارات

 .  غزا اإل يمع  الجيما    مهشنبا معب ميج اعب 
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 ة التدريس المعرفي على التفكيـر العلمـي لطلبـة الصـف أثر طريقن  "2998ف ن شينعي  فميل ل
"  ب ددديل  ميج ددداعب  جيمادددد  الهجددديا النحهعددد   هددددي نس  الثـــامن وتحصــــيلهم للمعرفـــة العلميــــة

 تن حعل. 
 فـي مسـتوى المتعـددة بالوسـائط برنـامج اعليـة"ف  ن2007ل مهعدب نح دل  محمد  شدمعب  ف دن 

   ٦١   الجيما  اإل يمع   مجن   "لتاسعا الصف طالبات لدى التكنولوجيا مادة في التحصيل
  .  تن حعلمزا

 مكا   ال اب الاب ع  لنكايب  الرياضيات التربوية دراسات وبحوثن  2991ف ن  معبا  مح يت ل  
 المي با  مصب.

   أثر برنامج قائم على الذكاءات المتعددة لتنميـة التفكيـر اإلبتكـاري ن   2121فحم  لف ن الخعب
   ب يل  ميج اعب  جيما  المي با  مصب.لدى طالب المدرسة التجارية والتحصيل الدراسي

  مد ابس  ابجمد   ٢ ح ،"الصـف غرفـة فـي المتعـددة الذكاءات": ن2006ل ةنمديس  بم ابنهم 
 .ال ان ع  الاب نو  الكايب  اب  اع نع  الظهبال

 الجيما  اإل يمع   مزا.1  ح البحث التربوي ن 2112ل مي  رح يلاع   

 مح ا  مهصنب  مزا.1  ح التربية العملية وطرق التدريس ن 2112ل ي  رح يلماع   

 مكا د  الحيلدب   التربـوي البحـث تصميم في مقدمة : (2007) محم  ناع اي   رح يل مي اع 
 مزا.  اإل يمع  الجيما 

 كم عددناب تعزعدديف لنصددف اعنل ن  تي نعدد  الاددب  ال ددب و نالجمدي ه ل بهدديمم ال 2113الحصدبو ل
 الةيهنو ته احصعل الحيب نااجي ياه  هحن كل مل ال عزعيف نالكم عناب

 مشددكيا الاب عدد   هشددبا  نبعدد    ددل  االددبا الاب عددد  نظريــة الــذكاء المتعــددن  2112ةي ددت  زعددي  ل  
 نالاانع   نكيل  الغنث ال نل   مزا  تن حعل.

 الاب ده ال كدب  اب  قوتعميـ تنمية  والفهم المتعددة الذكاءات : ن2003ل الحمعد       جي ب   
 . المي با

  اب الههض   المي با  مصب.التعليم وتكنولوجيا التعليم ن 2988ل جي ب      الحمع    

 ميل  جيما  الم س الم انح .الحاسوب في التعليمن  2991جيما  الم س الم انح  ل    
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 ،امعيالجذ الكتذاب دار ، وتطبيقذات مفذاهيم التفكيذر، تعلذيم ( 1999 ) فتحذي جذروان ، 
 .العين،اإلمارات

 عمليـات ومهـارات التحصـيل تنميـة في ويتلي نموذج استخدام أثر ( 2003 ): فمهع  جه و ال 
 مجند   العلـوم فـي مـادة االبتـدائي الخـامس الصـف لتالميـذ العلمـي والتفكيـر األساسـية العلم
 2003.   ميبس   1 الا     6 مجن    الانمع  الاب ع 

 ــوم، ترجمــةك ن 2991جددن   بنهيلدد  ل ــتعلم األطفــال العل   عامددنب هشددنال  مكا دد  العدديزجه  يــف ي
 مزا  تن حعل.

 البعدددي  مددد ابس الدددبنا  اب ددد    مددديل   ددديل  الكاددديب تعلـــيم التفكيـــر (:2999م دددن  ل حددديبةه ال  
 الح عث.

 دراسة حول تقويم البرمجيـات الرياضـية المسـتخدمة علـى الحاسـب ن  2991  محنق لحيزمهال
 .219-232ن  ب ب 21ل 11    الخنعممجن  ب يل  اآللي

 الا كعب ته اع س الهظبع  ناو ابااعجعيت  مكا   الههض   المي با. ن 2991ح عب  مج و ل 

  الكمبيـوتر( علـى القائمـة الـتعلم) بيئـة فـي المتعـددة الوسـائط أثـر ( 2001 ): مجد و ح عدب 
 المصدبع  الجماعد  مل الةدي ال دهنو الانمده المدؤامب  والـتعلم التفكيـر مهـارات تنميـة علـى

 .مصب لاكهنلنجعي الاانع  

 أثررر برنررامج بالوسررائع المتعررددة علرره تنميررة  مهررارات كتابررة الصرري  ن  2122الحدد ا   حدديبق ل

  ب يل  ميج اعب معب مهشنبا  الجيماد  اإل ديمع   يميائية لدى طالب الصف الحادي عشرالك
 مزا.

 223  مجند  الاب عد   ال نحد    حدب  تعليميـةالتعليم الذاتي والوسائل الن  2991ح ل  محمد  ل 
 . 79 – 17ن  ب ب 123

 برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية في تدريس التكنولوجيـا لـدى ن 2111ح ل  مهعدبل
  ب يل  ميج اعب معب مهشنبا كنع  الاب ع  الجيما  اإل يمع  مزا.الطالبة المعلمة

 المهظنمه الم خل ه نا ته مم م  نب     المنظومي التفكير تعليم : ( 2002 ) الكيمل ح هعل 
 شمس.  عل جيما  الانن   ا بعس احنعب مبكز  " الاب نع  الانن  ته
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 الجيماه الكايب    اب٦ ح ، المتعددة الذكاءات نظرية إلى مدخل :2005)ل محم    ح عل   
 . تن حعل   مزا

 ال كدب    اب٦ ح   عـددةالمت الـذكاءات قـدرات وتقيـيم قيـاس : ن2003ل محمد    ح دعل   
 .اعب ل

 ن  فةب ا بعس مي ا ال عزعيف  مصيح   الحي نب  نا اهمع  الا كعب الانمه ل ى  2992ح هعل ل
  يلمميبه   يلحبعم  ال يال ا ته الا بعس عنل الةيهنوحن   الصف ا

  والقـدرة البحـث العلمـى مهـارات من بكل الدراسى التخصص عالقة ( 1994 ):   ديف   حمي 
 .نالاشبنل البا ا الا     الا بعس نحبق لنمهي م المصبع  الجماع    التفكير اإلبتكارى على

 ــة والتطبيــقن  2111محمدد  ل حعندد  ال ــا التعلــيم بــين النظري    اب الم ددعبا لنهشددب 2  حتكنولوجي
 نالانزعا   ميل  اعب ل.

 العلـوم تدريس في ددالمتع الذكاء استراتيجيات استخدام 2005): ل خيل   ل حم    خيل وال 
 الاد     نحبق الا بعس المهي م ته  با يت   السعودية العربية بالمملكة العلوم معلمي لدى
 . المي با   مصب   ٦٠١

 بغـزة العاشـر األساسـي الصف طلبة لدى المتعددة الذكاوات واقع2002) :) هيالن    خزه ابال 
    كادنباا ب ديل    تنميتهـا وسـبل نحوهـا الطلبـة وميـول الرياضـيات فـي بالتحصـيل وعالقتـه
 .مزا   شمس  عل نجيما   غزا اع صا جيما   عل المشابك ال بهيمم

 البصـري التفكيـر علـى الكترونـي موقـع فاعليـة   ( 2006 ) ح دل   نمهد و هيالند    خزه ابال 
    المدؤامب األقصـى بجامعـة التربيـة كليـة طالبـات لـدى المتعـددة الوسـائط فـي والمنظـومي

  دعل جيماد  - الضدعيت   د بال عنلعدن   اإله ديل ن هديف الااندع  مهدي م "  شدب الةديمل هالانمد
    .المي با   " الاب ه -  الا ي ه شمس

 ممدبب  با ده جيماد  اع صدا  مكا د   تديق  تنميةة التفييةرن  2006هيالن  ن خبنل ل خزه اب ال  
 مزا.

        لنهشب نالانزعا  رب     اعب ل. عبا    اب المتعليم العلوم للجميعن  2111ل ا  خحيع 
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    أثةر اسةتادام إسةترايجية الةايااات المتعةدد  فةي ن  2111    ا  نال  نب    هيل ل خحيع

  مجند  ب ديل  الخندعم تدريس العلوم في ايتساب طلبة الصف السابع األساسي لعمليةات العلةم
 . 99الاب ه  الا   

 ــر اســتخدام إســتراي ن 2111خنعددل  هددنال ل ــذكاءات المتعــددة فــي  اتجيأث ــة التحصــيل، ال تنمي
ــي مــادة ــدي ف ــر التولي ــم األساســية، والتفكي ــات العل ــذ العلــوم  وعملي ــدى تالمي ــع ل الصــف الراب

 .12-211 ب 3الاب ع  الانمع   الا      مجن االبتدائي
 أثر استخدام اسـترتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تنميـة التفكيـر العلمـي ن  2005خنعل  هنال ل

 ب  2مجند  الاب عد  الانمعد   الاد    إلتجاه نحو مـادة العلـوم لـدى تالميـذ األول اإلعـدادي،وا
91-130. 

  مكادب هدديهه لنح ي د  نالكم عددناب      عمليةةات تينولوجيةةا التعلةةيم ن 2113ل خمدعس  محمد   حعدد  
 المي با  مصب.

 كم عناب  المي با    مكاب هيهه لنح ي   ن المنتجات تينولوجيا التعليمن  2113خمعس  محم  ل
 مصب.

 أثر وبقاا التحصيل على التعليم دور  استادام أثر ):  ٤٩٩١ ل المعاطي أبو عيد ، دسوقيال 

 تده مجند   با ديت   بةالبحرين اإلبتةدايي الاةامس الصةف تالميا لدى العلمي والتفيير التعلم
 .شمس  عل جيما    نالاشبعل الةيمل الا     الا بعس نحبق المهي م

   فاعليـــة اســـتخدام المعمـــل االفتراضـــي االستقصـــائي والتوضـــيحي فـــي ن  2121حهددديلل بضدددي
الاب عد  الانمعد     مجند  تدريس الكيمياء على تنمية التفكير العلمي لدى طالبـات كليـة التربيـة

 ن.2الا   ال ي سل

 مكا د   تديق التربية التكنولوجية ضرورة القـرن الحـادي والعشـرين ن 2112جميل ل ز يهعل ال   
 مزا.

 مدزا   تيق  مكا    التعليمية المحوسبة المواقف 2006) :ل ح ل نمه و  جميل  ز يهعلال 
 . تن حعل

 جيما   عت لح   تن حعل.الحوسبة التعليميةن  2991 نع  نمحب  مها ل زم ه ال   
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   ندا ممديل   الدراسـية  المـواد خـالل مـن التفكيـر مهـارات تـدريس ( 2007 ): م دا  زعدي  
 بهت   اوها ص ح 

 اب االتجاهــات العالميــة المعاصــرة فــي منــاهج العلــوم وتدريســهان   2121 ل زعاددنل   دديعي   
 الشبنق   ميل.

 يل  الكاب  المي با  مصب.رؤية بنائية تدريس العلوم للفهم ن 2112زعانل  كميل ل    

  د    ابجمد  التفكيـر تنميـة أجـل مـن التـدريس التفكير، حلقة ( 1992 ): بن دبت  اعبه بج   
 كم ب ج. جيما  : بعحيهعي   1995  ه  ال ي حعل الازعز

 جيماد  التطبيقيـة األمثلـة مئـات مـع التفكيـر مهـارات تـدريس ( 2003 ): جدن ت   ا  داي   
 تن حعل هي نس  النحهع   الهجيا

 استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين التربيـة ن  2113 اي ا  جن ت نال بحينو   ي ل ل
 ا  الهجيا النحهع   هي نس  تن حعل.   جيموالتعليم

 العلمـــي التفكيـــر تنميـــة علـــى المتناقضـــات اســـتراتيجية اســـتخدام أثـــرن  2999ل  ددداع  فعمل 
  المدؤامبالعلـوم مـادة خـالل مـن االبتـدائي الخـامس الصـف تالميـذ لدى العلم وبعض عمليات

  ن.2لالانمع  المجن  لناب ع  المصبع  لنجماع  الةيلث الانمه
   فعالية استخدام نموذج التعليم البنائي في تدريس العلـوم علـى تنميـة ن  1998مهدا ل ان و

  الجماعد  المصددبع  لناب عد  الامنعدد   التفكيـر االبتكــاري لــدى تالميـذ الصــف الخــامس االبتــدائي
المؤامب الانمه الةيهه  ر  ا  مان  الانن  لنمبل الحي و نالاشبعل  المجن  اعنل  جيماد   دعل 

  ي ع .شمس  الا

 اب الم عبا   ميل  اعب ل.التعليم المستند إلى الدماغن  2111  هي عي ل نحهال    
 لـتعلم اسـتراتيجيات مقترحـة باسـتخدام المتعـدد الـذكاء : توظيـف  (2004)  دهع   شديتاهال 

  الانمعد  مجند  الاب عد    المهنيـة اإلعداديـة المرحلـة لتالميـذ العلميـة المفاهيم تعلم في العلوم
 شمس.  عل جيما    الاب ع  كنع    البا ا الا     ال ي ا جن الم

 الد اب نحـو تطـوير التعلـيم فـي الـوطن العربـي بـين الواقـع والمسـتقبلن  2113شحيا   ح ل ل  
 المصبع  الن هيهع   المي با  مصب. 
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   المهـارات بعض لتنمية التقنية المستحدثات ضوء في تقني برنامج ( 2008 ): بمدزو   شم 
 ب ديل    بغـزة العاشـر األساسـي الصـف طالبـات لـدى التكنولوجيـا منهـاج فـي لكترونيـةاإل 

   .مهشنبا معب)  غزا اإل يمع  الجيما    ميج اعب

 لصدق نظرية دراسة : المتعددة للذكاءات العاملية البنية  2003)ل  اع  زع  ف ن  شنعمهال " 
 طـالب لعينـة مـن الدراسي التحصيلو  والتخصص التعلم أساليب من أدلة باستخدام " جاردنر
 .حهحي جيما     شب الحي و الا     الاب ع   يل  مجن    الجامعة

 المنطقـي الـذكاء لتنميـة كمـدخل المتعـددة الـذكاءات : نظريـة ( 2004) ميجد ا   صديلح/ 
 الةديهه الا   الاب نو   ال حث  نمج   الروضة أطفال لدى البصري/المكاني والذكاء الرياضي

 .مصب    يلمي با نالاهمع  الاب نع  لن حنث المنمه بكزالم  
 فـي في تدريس العلـوم  المتعددة استخدام إسترايجيات الذكاءات فاعليةن  2121صمب  محم  ل

ــم ا، والتفكيــر  مهــارات عمليــاتتنميــة التحصــيل، و  ــوم األبــداعيالعل لــدى  واألتجــاه نحــو العل
 .218-221 ب 2الانمع   الا      مجن  الاب ع تالميذ الصف الرابع االبتدائي

 والممارسـة والتدريب الخصوصي التعليم بإسلوبي محوسب برنامج أثرن  2118صعي    ديهه ل 
  ب دديل  األساســي الســابع الصــف طلبــة لــدى العلميــة المهــارات علــى الطاقــة وحــدة لتــدريس

 ميج اعب  الجيما  اإل يمع   مزا  تن حعل.
 نيـات التعلـيم فـي تنميـة مهـارات التفكيـر العلمـي لـدى أثـر توظيـف تق ن 2001صع    مح ل ل

  ب دديل  ميج دداعبلمعب مهشددنبان  كنعدد  الاب عدد   الجيمادد  طلبــة الصــف الســابع فــي مــادة العلــوم
 اإل يمع   مزا.

 فـي  المرحلـة العلـوم تـدريس فـي العلمي التفكير مهارات توظيف  ( 1993 ): بعد    ضيملال 
 . الغنث لنكيل  م الاي البالي      ميلاإلبتدائية،

 اب المن   الكنعت.التكنولوجيا والتربية ن 2983  ح عل لحن جهال    

 اب الم ددددعبا   مدددديل  الحاســــوب التعليمــــي وتطبيقاتــــه التربويــــةن  2004  ددددي ات  عن ددددف ل   
 اعب ل.
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 أثر استخدام الحاسوب في تـدريس العلـوم علـى التحصـيل واالتجـاه ن 2113    الهي و جمديلل
 مجنددددد   با ددددديت تددددده المهدددددي م نحدددددبق تالميـــــذ الصـــــف الســـــادس االبتـــــدائينحـــــو العلـــــم ل
 ن.29ن  ب ل81الا بعس الا  ل

 أثــر اســتخدام اســتراتيجيات تــدريس قائمــة علــى الــذكاءات المتعــددة فــي  ن 2009  دد    حهدديلل
تنميــة تحصــيل العلــوم ومهــارات التفكيــر االســتداللي الحســي والميــول العلميــة لــدى التالميــذ 

 .21-2  ب2  الا  22مجن  الاب ع  الانمع   المجن   لصف الرابع االبتدائيالمكفوفين با

 اب ال يا لنهشب نالانزعدا  التفكير والمنهاج المدرسين  2003ل   ع   نلع  ن  يه    زن    
 .الكنعت

 المرحلــة لطلبــة الرياضــيات مــادة تــدريس فــي الحاســوب اســتخدام  ن2001ل خيلدد   الاجنددنهه 
  .اعب هع  الجيما    با يت مجن  ،عمان مدينة مدارس في الثانوية

  واإلطـار الفلسـفي اإلطـار بـين التعلـيم فـي والتكنولوجيـا : الوسـائل ( 2003) محمد    دمنل 
 . مزا    تيق مكا     التطبيقي

 اتجاهات طلبة الصف العاشر مـن التعلـيم األساسـي ن  2999  منل  محم  نالحنله   نعيل ل
  مجند  الجيماد  اإل ديع   المجند  الاي دا الاد   اعنل  حـو الحاسـوبالحكومي في لواء غـزة ن

 مزا  تن حعل.
 ــر العلمــي1999ل  صدد نب  نصدد ه ــيم مهــارات التفكي   مجندد  الماندد  (: ملــف خــاص حــول تعل

 العنه كن   ميل  اعب ل -نالحيلب  الا  ال الةيلث نالبا ا  ماه  الاب ع   اعنهبنا

  مكا د       المتعـددة بالـذكاوات الصـفي التـدريس( 2004): ند  هيال   الخزهد اب ن  دزن     يهد
 .تن حعل    تيق

  مرحلـة ةطلبـ لـدى المتعـدد الـذكاء مسـتويات  ( 2004): هيالند    الخزهد اب ن  دزن     يهد 
 الجيماد  مجند    والميـول نحوهـا الرياضـيات فـي بالتحصـيل وعالقتهـا بغـزة األساسي التعليم

 .مزا   الةيهه الا      شب الةيهه المجن    اإل يمع 



231 
 

  وعالقتهـا المتعـددة للـذكاوات التعلـيم اسـتراتيجيات ( 2003)  :هيالن    الخزه ابن   زن     يه 
 لنمهدي م المصدبع  الجماعد    رياضيات بغزة تخصص المعلمين الطلبة لدى المتغيرات ببعض
 شمس  عل جيما    الةيهه   المجن   شب الخيمس الانمه المؤامب   الا بعس نحبق

  مزا   الاب ع  كنع    الحاسوب تدريس أساليب( 2005):هيالن    الخزه اب ن  زن     يه . 
  تـدريس فـي المعرفـة وراء مـا اسـتراتيجيات أثـر  ( 2004 ) اع دعب نهشدنال    دزن   يهد 

 المدؤامب بغـزة  األساسـي الثـامن الصف طلبة لدى المنظومي التفكير تنمية على الرياضيات
 لناب عد  الجماعد  المصدبع  الاب ده   ديلنحل الاندن  مهدي م تده الغيال د  اع ادي  " ةديملال الانمده
 مصدب شدمس   دعل جيماد "25-   الاب عد   كنعد   اإل دمي عنع  المبجديل تهد ق " عنلعن)  مجن 
 . الج ع ا

 مســـتوى مهـــارات التفكيـــر الناقـــد لـــدى طلبـــة كليـــة التربيـــة بالجامعـــة ن  1998  يهددد    دددزن ل
  مجنددد  ال حدددنث نال با ددديت الاب نعددد  ال ن دددحعهع   المجنددد  اعنل  الاددد   اعنل  بغـــزةاإلســـالمية 

 مزا.

 فاعلية برنامج قائم على المنحنى التكاملي لتنمية مهارات حل المسائل ن  2111  يه    زن ل
  المدؤامب الاديلمه البا دا  الاب عد  الانمعد  لنجمعدا  العلمية لدى طلبة الصـف السـابع األساسـي

 ع  المصبع  لناب ع  الانمع   فم حس.الجما

 مسـتوى مهـارات التفكيـر التـأملي فـي مشـكالت التـدريب ن  2112  يه    دزن نالننلدن  تاحعد  ل
ــة بالجامعــة اإلســالمية بغــزة ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــداني ل   مجندد  الاب عدد  الانمعدد   المجندد  المي

 الخيمس  الا   اعنل  كنع  الاب ع   جيما   عل شمس.

   الهشدب  اب  مصدب3 ح.والتربوية النفسية العلوم في البحث مناهج ن 2998ل الد عل بجيف ي 
 .لنجيمايت

 اب المادديبف  8  حتــدريس العلــوم والتربيــة العلميــةن  2981 معددبا  ر ددبا ع  ن عددب  تاحدده ل   
 المي با  مصب.

 ــة التدريســيةن  2002 ددن ا  فحمدد  ل ــويم فــي العملي ــاس والتق نالانزعددا     اب اعمددل لنهشددب القي
 اعب ل.
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 علـى الذكاءات المتعـددة نظرية ضوء في المتعددة بالوسائط برنامج أثر"ن 2118 عي   مهدا ل 
ــتعلم أثــر وبقــاء التكنولوجيــة المفــاهيم اكتســاب   ب دديل  بغــزة الســابع الصــف طالبــات لــدى ال

 ميج اعب  الجيما  اإل يمع   مزا  تن حعل.
 يجية الشــكل : أثــر اســتراتن 2118ل   انتعددقالاع ددنوV  البنائيــة فــي اكتســاب المفــاهيم العلميــة

ب دددديل  ميج دددداعب  الجيمادددد  ، وعمليــــات العلــــم لــــدى طــــالب الصــــف الســــابع األساســــى بغــــزة
 اإل يمع   مزا .

  مجند  ب ديل (:اتجاه الكفايات والدور المسـتقبلي للمعلـم فـي الـوطن العربـي،2981تديبنقل ال با 
 ن291ن بل21ل نل الخنعم البعي  الا  ل مكاب الاب ع  الاب هالخنعم الاب ه 

 لكي يـتعلم الجميـع/ دمـج أسـاليب ن  2111ت عن ب   يبته ن ابنهم  بعاشيب  ن بعهه  ميةعنج ل
    اب الكايب الاب نو  ال ان ع .م ابس الظهبال اع نع     ابجم التعلم بالذكاءات المتعددة

 عند العمليات العلمية اكتساب على تدريبى برنامج فاعلية مدى   ( 1989 ) باجدا     عيت 
   اعب هعد  الجيماد   مهشدنبان معدب ميج داعب ب ديل (  اإلعداديـة.  المرحلـة فى العلوم معلمى
 . اعب ل    ميل

 تنميـة عمليــات فــي المتشـابهات اسـتراتيجية اســتخدام أثـرن    2121ل     د  الازعدزالمحدبانو 
  ب ددديل  األساســـي الثـــامن الصـــف طـــالب ىلـــد العلـــوم فـــي التـــأملي التفكيـــر ومهـــارات العلـــم

 ميج اعب  الجيما  اإل يمع   مزا.

 االبتكارية والقدرات تحصيل في المتعددة بالوسائط التدريس تأثير) :  2112ل   فحم     ه عل 
 تده  با ديت مجند    االعـدادي الثالـث الصـف تالميـذ لـدى المعلومـات بتكنولوجيـا والـوعي
 الشعخ.ك ب    حهحي جيما    نال  انل الةيهه   الا   الا بعس نحبق المهي م

 مقترحةة ومسةتوى بناييةة إسةتراتيجية بةين التفاعةل أثةر : ( 2000 ) راضذي محمذد ، قنذديل 

 األول الصف تالميا لدى الهندسة وتحصيل الهندسي التفيير على المياني البصري التصور

 العربية مصر جمهورية ، طنطا جامعة ، اإلعدادي

  التفكيـر  لتنميـة العلمـي اإلعجـاز ضـوء فـي مقتـرح تقنـي برنـامج  ( 2005 )   مدي  كشدكن 
 ب ديل  ميج داعبلمعب   غـزة بمدينـة األساسـي التاسـع الصـف طلبـة لـدى العلـوم في التأملي
 تن حعل.  غزا  اإل يمع  الجيما  الاب ع   كنع  مهشنبان 
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 اب الههضدددد  و كدددديظ  ابجمدددد  فحمدددد  خعددددب تصــــميم البــــرامج التعليميــــة ن 2991كعمب جعبنلدددد ل  
 الاب ع   المي با.

 تجاوز التوقعات: دليل المعلم لتطبيق أبحاث الدماغ ن  2111كنتيلعك   نزال نفن نل  كيبعل ل
 ال ان ع . ،   ابجم   م ابس الظهبال اع نع   الكايب اعنلفي غرفة الصف

 مكا   اعهجنن  المي با  مصب.3  حمعلم العلومن  2981ل عب  بش و ل   
 مؤ    الخنعم الاب ده  المدي با  الوسائل التعليمية والمنهج المدرسين  2981ل   فحم نميالهلا  

 مصب.

   ـــــاء ن   2999ر دددددبا ع  لالنهعدددددب ـــــادة الفيزي ـــــي م ـــــرامج الحاســـــوب ف ـــــر اســـــتخدام أحـــــد ب أث
  البعدي   الممنكد  الاب عد  موضوع)خواص السوائل(على نحصيل طالب الصف األول الثـانوي

 ال ان ع .

 فـي الطلبـة تحصـيل علـى علمي تفكير بمهارات العلوم منهج اثراء أثرن 2997  تاحعد  لنننلال 
   ب يل  ميج اعب  الجيما  اإل يمع   مزا  تن حعل."السابع الصف

 أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايـات علـى النحـو المهنـي لطلبـة العلـوم ن 2112ل  تاحع الننلن
 هشنبان  جيما   عل شمس  جيما  او صا. ب يل   كانبا لمعب مبكليات التربية

 ابجمد   أبعاد التفكير إطار عمل للمنهج وطـرق التـدريسن  2991ميبزاهن  بن بت ن خبنل ل  
 عامنب هشنال نمحم  خحيب  مكا   العيزجه  مزا  تن حعل.

 للتفكيـر . كـورت  برنامج تطبيق اقتراح - التفكير قدرات تنمية ( 1996 ):  زعزا   ميهاال - 
 59 .الا   الخنعم   يل ب 

 أثــر تنميــة قــدرة التفكيـر التــأملي عنــد معلمـي العلــوم فــي المرحلــة ن  1992ل مصدح ا  شدبعف
  ب يل   كانبا  معب مهشنبا  كنع  ال با يت الانعدي  يلجيماد  األساسية على فاعليتهم التعليمية

 اعب هع .

 يـا لـدى المعلمـين والمعلمـاتتعليم التفكير للطالبـات وتنميتـه تأمل ن 1994ل مصح ا  شبعف  
  ميل  الم ب   اع نع  لن هيت.

 المهــارات العلميــة فــي كتــاب العلــوم الموحــد فــي دول الخلــيج العربــي ن  2992محددب  تيحمدد  ل
 .13 ب يل  الخنعم الاب ه  الا  للصف الثالث االبتدائي، 

 تب  ندددا المن دددان كعدددف ه دددا ع  مدددل اإلهابهدددت تددده مجددديل الااندددع   مادددن 2113المم دددل    ددد ا  ل 
  http://www.almekbel.net/benfit.htm اولكابنهه 

http://www.almekbel.net/benfit.htm
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 دراســة شــاملة حــول اســتخدام الحاســوب اآللــي فــي   ن2989مهدد نبا  محمدد   نبحدديب  ف دديم  ل
 ،ل  الخندعم الاب ده  مجن  ب يالتعليم العام مع التركيز على تجارب و مشاريع الدول األعضاء

 29الا  

  ــــات اســــتخدام فاعليــــة ن  2111ل ح ددددل مهدددد و ــــة البرمجي ــــى التعليمي ــــر عل البصــــري  التفكي
 مهشدنبا  معدب ميج داعب ب ديل   عشـر الحـادي الصـف طالبات لدى التكنولوجيا في والتحصيل
 .تن حعل  مزا اإل يمع   الجيما 

 ــــالن 2113الهيشددددف   ىل   اب الكادددديب مــــا قبــــل المدرســــة تصــــميم البــــرامج التعليميــــة ألطف
 الح عث المي با.

 ددديل  الحاســـوب وتطبيقاتـــه التربويـــةن  2112  رعدددي  نالهدددبي   يعددد  نمدددزانو  محمددد  لهجددديبال   
 الكاب لنهشب نالانزعا   ميل  اإلب ل.

  الصـف طلبـة الـذكاوات لـدى بـبعض وعالقته الرياضي التفكير مستوى( 2007):  يهه   هج 
 .مزا   اإل يمع  الجيما    ميج اعب يل ب    بغزة عشر الحادي

 تخصص التربية كلية طلبة لدى العلمى التفكير مهارات مستوى . ( 1993 ) عامنب   هشنال 
 . صهايف جيما    نمهشنب معب  حث  (،علوم

  اعنلداالح اد    والـتعلم التعلـيم تقنيـات : ( ٢٠٠٢ ) جمديل   الز ديهعل ن اع دعب   هشدنال   
  . مزا   الجيماه الحيلب مكا  

 تخصـص التربيـة كليـة طلبـة لـدى العلمـى التفكيـر مهارات مستوى 1997 ) لعامدنب   هشنال 
 .صهايف جيما    مهشنبن معب  حث  ل علوم

 أثر تدريس العلـوم باسـتيراتيجيات وفقـا للـذكاءات المتعـددة فـي تنميـة 2122هصب  بحديب ل :)
  مجن  لصف الخامس االبتدائي بطئي التعلمالتحصيل وبعض المهارات الحياتية لدى تالميذ ا

 .13-2الاب ع  الانمع   الا   الةيلث  ب

 اب الم دعبا تصميم البرمجيات التعليميـةن  2113   يع  نمزانو  محم  نعمعل  حيا  لهبيال   
 لنهشب نالانزعا   ميل  اعب ل.

 ــة ن  2121 يشدد   ر ددبا ع ل ــة الوقائي ــاهيم التربي ــة مف ــرح لتنمي ــامج مقت ــدى طــالب برن ــالعلوم ل ب
   ب يل  ميج اعب  الجيما  اإل يمع .التاسع االساسيالصف 

 نكيلد  ماهد  الاب عد  :  مديل   التفكيـر وقيـاس النفسـية االختبـارات  ( 1985 ): محمد     هي  
 ال نلع . الغنث
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  علـى الـدماغ جـانبي نظرية ضوء في محوسب برنامج استخدام أثرن  2119عن ف  جعهيلل 
 تكنولوجيـا بمـادة عشـر الحـادي الصـف طالبـات لـدى المعرفـي فـوق التفكيـر   رات  مهـا تنميـة  

   مزا.الجيما  اإل يمع ب يل  ميج اعب  ، غزة بمحافظات المعلومات

 اب المنــاهج: األســـس، المكونــات، التنظيمــات، التطـــويرن  "2111عددنهس  تاحدده ن خددبنل ل   "
 ال كب   ميل  اعب ل.
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 (3ملحق رقم )

 المحكمين  السادة قائمة بأسماء
 ألدوات الدراسة

 الدراسة ألدوات مينالمحك قائمة
   لعل المان   ف اا احنعل الميال   نا ال كيفات الماا  ا ال بهيمم المحن ب  احكع  كل مل ا 

  النحو اآلتي:يا ا اعتيضل ن    نا   مل   ل اع   اخا يب مهيبات الا كعب الانمهالمحانى
 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية االسم م
 الجيما  اإل يمع  مهي م حبق ا بعس   كانب ف اي   زن   يه ف. .  2
 الجيما  اإل يمع  مهي م نحبق ا بعس  كانب ف اي  ف. . تاحع  لنلن 2
 الجيما  اإل يمع  اكهنلنجعي الاانع   كانب ف اي  ف. . محم    منل 3
 جيما  اع صا مهي م نحبق ا بعس  كانب ف اي  ف. . محمن  اع اي  1
 الجيما  اإل يمع  مهي م نحبق ا بعس ف اي  مشيبك حل . ر با ع  اع  1
 مشبف اب نو مهي م نحبق ا بعس ف اي   . بحم   ن ا 1
 مشبف اب نو ال عزعيف ميج اعب  مي  محجز 7
 مشبف اب نو ال عزعيف   نن   يله محم  ف ن ه ى 8
 مشبف اب نو اكهنلنجعي الاانع  ميج اعب فعمل الاكننك  9
 مشبف اب نو فصنل اب ع  ميج اعب  رعي  اله ع 21
 مان  مهي م نحبق ا بعس ميج اعب  مي  كشكن  22
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 (2ملحق رقم )
 

 العاشر الصف كتاب في الموائع ضغط لوحدة العلمي التفكير قائمة مهارات
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 وحدة ضغط الموائع في كتاب الصف العاشرلمهارات التفكير العلمي 
 اللفظية الداللة المهارة م

 الميحظ  2
اامةددل تدده الماننمدديت الادده عحصددل  نعهددي المدداان  مددل خدديل الحددناس م يشددبا  نعجددب فل ااصددف 

 الميحظ  الانمع   يل    نالمنضن ع  نالشمنل.

 الاهصعف 2
 ده المهدديبا الادده ااضددمل رمكيهعدد  نضددا اعشددعيف تدده مجمن دديت  هدديف  نددا الخصدديالب المشددابك  

 نكهي انك اعشعيف  فو  هيف  نا ماعيب ماعل.الاه امانكهي فن و اما

صعيم   3
 ال بضعيت

 دده  منعدد  احددنعب نامععددز   دديبات  نددا صددنبا لر ا ... تددإل ...ن ن دد   الا دديبات عمكددل اخا يب ددي 
  يلاجبعب.

 عاضمل  منع  المميبه  ناباعب اعشعيف  ي اخ ا  نح ات  عيس منح ا نف نات  عيس مهي   . المعيس 1

 يجاو اها 1
 ددن ا  ددعب الميحظدد  الم يشددبا  ن شددكل  ددي  ا دداخ   الخ ددبات ال ددي م  ك  دديس لنا  ددعب نالاانعددل 

 ناو اخيب.

 الا  عب 1
 دده  منعدد  ا ددداخ ا  فهمدديح ال عيهدديت المخان ددد  تدده ا  دددعب الهادديالم نالماننمدديت الاددده انصددل رلعهدددي 

 خنص  مل الاجب  .ال حث  فن ر ي ا ته  ال عيهيت  هيف  نا الماننميت الج ع ا الم ا

 الاه ؤ 7
 ن  منع  اح عد  فن ان دا حد نث ظدي با فن حي ةد  تده الم دام ل  هديف  ندا الميحظديت نالخ دبات 

 ال ي م  المبا ح   انك الظي با فن الحي ة .
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 (1ملحق رقم )
 

 النسب المئوية لكل مهارة من التفكير العلمي (3-3جدول)

الم  هنال ال بس الدرس
رة 
مها

ظة
الح

يف 
صن
 الت
هارة

م
س 

لقيا
رة ا
مها

غة  
صيا

رة 
مها

ات
ضي
لفر
ا

تاج 
ستن

 اال
هارة

م
سير 

التف
رة 
مها

 

نبؤ
 الت
هارة

م
 

موع
مج
ال

 

% 

 األول
ضغح المناالا 

 لال ناالل نالغيزاتن 
1 2 1 1 2 1 2 1 21 

 1 2 2 1 1 1 1 2 1 ال ناالل ضغح الثاني

 الثالث

الاي    عل  مق 
ال يالل نضغح  
  الاي    عل كةيت
 ال يالل نضغح 

2 2 1 2 1 1 2 1 21 

 الرابع
ضغح الغيزات دد  عيس 

 الضغح الجنو
2 1 2 1 2 1 1 1 22.1 

 الخامس
اح عميت  م  ف  ي كيلس

  نا م  ف  ي كيل
2 1 2 1 1 1 1 2 1 

 السادس
 ي  ا فبخمع س ددد 
 الج   المغمنب كنعيً 

1 1 1 2 2 1 1 3 7.1 

 السابع

الج   الحيته  نا 
ددد  يالل حح ال 

اعج ي  المغمنبا ته 
 الهناف

1 1 1 2 2 2 2 8 21 

 الثامن
اح عميت  نا  ي  ا 

 فبخمع س
2 1 2 1 1 2 2 1 22.1 

 2.1 2 1 1 1 2 1 1 1 ماي ل  التاسع
 1 2 1 2 1 1 1 1 1 م  ف  بهنله العاشر
الحادي 
 عشر

اح عميت ماي ل  
  بهنله

2 1 1 1 1 2 1 2 1 

 11 1 1 1 1 8 1 1 المجمن 
 211 21 22.1 22.1 22.1 21 22.1 21 اله    المالنع 
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(3ملحق رقم )

 العلمي التفكير الختبار تعريف غطاء
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 غطاء تعريف الختبار التفكير العلمي

  زعزاه الحيل   زعزو الحيلبس 

 هالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركات

عهددد ف اوخا ددديب الددد و  دددعل عددد عك رلدددا  عددديس مهددديبات الا كعدددب الانمددده لددد ى حددديب ن حيل ددديت 
الصف الايشب اع ي ه   تيلبجيف مهك فل انضا رجي اك حنل ال مبات  كل ص ق نفميه  ما الان  فل 

 الانمه. ماننميت   ا اوخا يب لغب  ال حث

 شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،

 :    ةطريقة اإلجاب

  ه ًا. 11عاكنل اوخا يب مل  .2
 ا بف كل  ه   اهيع  ن      ل اإلجي    ه . .2
لكل  ه  فب ا رجي يت لف   ب   ج     ن  عههي رجي   ناح ا تمح مهي     نعك فل اخايب ي  .3

 ن  ه  بمز اإلجي   المهي   . Xناضا رشيبا ل
 مل محن اإلجي   ال ي م  . ا ك ته اغععب رح ى رجي ياك  ر ا بم ت .1
 ال ؤال ال و و ا حعا اإلجي    ه  عابك. .1

 ----------------االسم  رباعي:

 ---------------------المدرسة :

 -----------------الصف والشعبة :

 -------------------تاريخ الميالد : 

 الباحث 

 سليم أحمد زين الدين 
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 (6ق رقم )ملح
 

 العلمي التفكير مهارات اختبار
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 اختبار مهارات التفكير العلمي
 للصف العاشر األساسي في مادة العلوم 

  دقيقة 31الزمن:           2132التاريخ:      /     / 

 (   الدرجة: )        اسم الطالب/ة : ..............................

 شكل الذي ال يتفق مع معادلة برنولي:الحظ األشكال التالية وبين ال   (3
 )أ(                        )ب(                      )ج(                        )د(

            

 

 :ن المسافة الرأسية التي تدل على الضغط الجوي هيإمامك فأمن مالحظتك للشكل الذي  (2
 أ(   س              

 ب(  ص        

 (  ع     ج       

 د(  ل      

 الحظ البارومترات اآلتية ثم حدد البارومتر الذي ال يستخدم في تعيين الضغط الجوي :  (1
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 الحظ األشكال التالية وبين الشكل الذي ال ينطبق عليه قاعدة أرخميدس  : (3
 ) د (    ) ج (             ) أ (                       ) ب ( 

         

 

حظتــك للمنحنيـات التــي أمامـك فــأي منحنـى يمثــل العالقـة الطرديــة بـين الضــغط عنــد مـن مال (6
 نقطة   في باطن سائل ) ض( وعمق هذه النقطة عند سطح السائل ) ف( :

 

 

 

 الحظ األشكال التالية وبين الشكل الذي يعتبر تطبيقا عمليا لمبدأ باسكال:   (5
 )ج(                     )د(  )ب(                                           ( أ)
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 الغازات بالموائع ألن:_تصنف السوائل و   (7
 .لغازاتبا خاصة أ (  خاصية الجريان للسوائل واالنتشار       

 .ب(  ضعف قوى التماسك بين جزيئات السوائل والغازات       

 .غير قابلة للتطاير ج (  الغازات قابلة للتطاير ومعظم السوائل          

 .د (  أ   و   ب  معا       

ــة الموضــحة بالشــكل )س،ص،ع( و جميعهــا لهــا نفــس مســاحة   (4 ــديك األوانــي الثالث إذا كــان ل
 -القاعدة و نفس ارتفاع الماء يتم ترتيبها تصاعديا حسب الوزن إلى:

   

        .)أ (  س،ص،ع  

         .)ب(  ع،س،ص  

     .)ج(  ص،س،ع  

 د(  جميعها لها نفس الوزن.)  

في السؤال السـابق يكـون الضـغط )ض( الـذي يـؤثر بـه المـاء علـى قاعـدة اإلنـاء علـى النحـو   (1
  -التالي :

  ص< ض س< ض ع)ب( ض    ع< ض  ص < ض س)أ(  ض     

 )د(  جميعها يؤثر بنفس الضغط          ع< ض  س< ض  ص)ج(  ض 
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 في ثالثة أوعية من السوائل المختلفة في الشكل المجاور يمثل كرة موضوعة (31
 -و ، ي ، ه فيمكنك ترتيبها تنازليا حسب كثافتها إلى:

               )أ(  هـ  ،   و  ،  ى         

 )ب(  و  ،   هـ  ،  ى                            

 )ج(  ى  ،  هـ  ،   و                      

 )ي(          )ه(            )و(             ) د(  و  ،  ى  ،   هـ           

لديك األواني الثالثة المتشابهة س ، ص ، ع فإذا ملئت إلى االرتفاع نفسـه بسـوائل الزيـت   (33
، الماء ، الكيروسين ) كثافة الماء < كثافة الكيروسين < كثافة الزيت ( كما في الشكل فيمكنـك 

 إلى :ترتيبها حسب ضغط السائل على قاعدة اإلناء 
 ص < س < ع . ( أ
 ص <ع < س .  ( ب
 ج(    ع < ص < س .       

 س            ص            ع                            د(    س = ص = ع .       

 الجهاز المستخدم في قياس ضغط الغاز المحصور : (32
 )د( الهيدروميتر    )أ( البارومتر الزئبقي      )ب( المانومتر     ) ج( األنيمومتر        

 الجهاز المستخدم في قياس كثافة السوائل : (31
 )أ( البارومتر الزئبقي        )ب( المانومتر     )ج( األنيمومتر     )د( الهيدروميتر     

 الجهاز األسهل في قياس الضغط الجوي : (33
 د( الهيدرومتر))ب( الباروميتر المعدني  )ج( األنيمومتر         )أ( الباروميتر الزئبقي   

 يستخدم لرفع السيارات عند تصليحها : (36
 )د( الكوابح   )ج( الفرامل الهيدروليكية   وري    )ب( المكبس الهيدروليكي )أ( مقياس فنت   

 

 زيت


 ماء
 كيروسين
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نيوتن  في المـاء كمـا فـي الشـكل المقابـل علمـًا بـأن وزن اإلنـاء  6عند غمر جسم وزنه   (35
 نيوتن : نيوتن فإن قراءة الميزان بوحدة 21والماء 
     26)أ(  تساوي     

     26)ب( أقل من     

      26)ج( أكثر من     

 21)د(  تساوي     

نيوتن كليًا في الماء كما في الشكل المقابل علمًا بأن وزن اإلنـاء  6عند غمر جسم وزنه  (37
 نيوتن فإن قراءة الميزان بوحدة نيوتن: 21والماء 
       21)أ(   تساوي  

     26وي )ب(  تسا 

      21)ج(  أكثر من  

 21) د(  أقل من  

  21نيوتن في الماء كما في الشكل علمـًا بـأن وزن المـاء واإلنـاء  1إذا علق جسم وزنه   (34
 نيوتن فتصبح قراءة الميزان بالنيوتن :

 21)أ(     تساوي  

 21)ب(   تساوي  

 21)ج(    أكبر من           

  21)د(    أقل من  
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نيـوتن تصـبح  21نيوتن فـوق المـاء وكـان وزن المـاء واإلنـاء  2ما يطفو جسم وزنه عند (31
 قراءة الميزان بالنيتوتن :

 

      .نيوتن 21)أ(   تساوي  

    .نيوتن 22)ب(  تساوي  

                                              .نيوتن 22)ج( أكبر من  

 .نيوتن 21)د( أقل من  

طى فوهته بغشاء من المطاط  و متصل بمانوميتر في  حوض ماء على إذا غمر قمع مغ (21
 يزداد فيمكن صياغة الفرضية التالية :  أعماق مختلفة ووجد أن ارتفاع الماء في الفرع أ

 .نقطة داخلي السائل ة)أ(  الضغط متساو عند أي

 .)ب(  يقل الضغط بزيادة عمق السائل في الحوض

 .السائل في الحوض )ج(  يزداد الضغط بزيادة عمق

 .)د(  عالقة عكسية بين الضغط و ارتفاع عمود السائل

إذا علمت أن كثافة الماء أكبر من الكيروسين فهذا يساعد على وضع الفرضيات   (23
 الصحيحة ما عدا :

 .)أ(  ضغط الكيروسين  أقل من ضغط الماء

 .)ب( الكيروسين يرتفع فوق سطح الماء

 .الكثافة)ج( عالقة طردية بين الضغط و 

 .)د(  ضغط الكيروسين أعلى من الضغط الماء
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قمع يتصل بمانومتر ، غطيت فوهته بغشاء من المطاط ثم غمر في سوائل مختلفة ،  (22
ف( بين سطح السائل في فرعي المانومتر كما في الشكل فالفرضية المالئمة   Δيزداد الفرق) 

 زيادة في: لهذه الزيادة هي
 .ء المطاط)أ(  مساحة وجه غشا      

 .)ب(  مساحة سطح أنبوب المانومتر      

 .)ج(  كثافة السائل الذي ينغمر فيه القمع      

 .)د(  كثافة السائل في فرعي المانومتر      

إذا كانــت كثافــة الرصــاص أكبــر مــن كثافــة النحــاس ، وكثافــة النحــاس أكبــر مــن كثافــة  (21
هذه المعـادن فـي الهـواء ثـم نزنهـا  مغمـورة  األلمونيوم فعندما تزن مكعبات متساوية الحجم  من

 الصحيحة هي : في الماء تكون الفرضية
 .)أ(  النقص في وزن مكعب الرصاص أكبر من النقص في وزن مكعب النحاس 

 .)ب( النقص في وزن مكعب األلومنيوم أكبر من النقص في وزن مكعب النحاس         

 .م يساوي  النقص في وزن مكعب الرصاص)ج( النقص في وزن مكعب األلومنيو          

   .)د ( النقص في وزن مكعب األلومنيوم أقل من النقص في وزن مكعب الرصاص         

ــه فــي ســائل وكانــت كثافــة مــادة الجســم أكبــر مــن كثافــة الســائل تكــون  (23 غمــر جســم بأكمل
 الفرضية الصحيحة بأن قوة الدفع التي يؤثر بها السائل على الجسم  :

 .تساوي كتلة السائل المزاح)أ (   

 .)ب( تساوي حجم السائل المزاح  

 .) ج ( تساوي وزن السائل المزاح          

 .) د( أكبر من وزن الجسم          
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إذا علمت أن الضغط على سطح هو) معدل القوة المـؤثرة ق عموديـا علـى وحـدة المسـاحة  (26
 اوي :         حيث المساحة تمثل ممن هذا  السطح(فيمكنك أن تستنتج بأن الضغط )ض( يس

 م       )ج( ض  = ق/ م    ) د( ض = ق + م  × )أ( ض = م/ ق      )ب ( ض = ق  

أن احة مملوء بالماء فيمكنك استنتاج سم في كأس از 1غمر مكعب من الحديد طول ضلعه  (25
 حجم السائل المزاح يساوي:_

 1سم1)أ (   

 1سم5)ب (  

 1سم1)ج (          

 1سم27) د (          

 أي المتغيرات اآلتية ال تؤثر في ارتفاع عمود الزئبق في البارومتر : (27
 )أ (  كثافة الزئبق . 

 )ب( مساحة سطح األنبوب . 

 )ج( الضغط الجوي .         

 ) د( عجلة الجاذبية األرضية         

( وتطفو متماثلتان من مادة واحدة ، تطفو األولى فوق سطح سائل ) س ناسطوانتا (24
الثانية فوق سطح سائل ) ص( وكانت كثافة ) س( ضعف كثافة ) ص ( فيمكنك أن      

تستنتج  بأن النسبة بين قوة دفع السائل ) س( على االسطوانة وقوة دفع السائل   )ص ( على 
 االسطوانة  

 هي : 
 3:  1د(  )               2:  3) ج (            3:  2) ب (         3:  3) أ (       
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ن الجسم يتعرض لقوة دفع يساوي مقدارها وزن المائع المزاح إإذا غمر جسم في مائع ف (21
 فيمكنك أن تستنتج أن المؤثر هو

 )ب(  المائع.    )أ(  الجسم.     

 ) د(   وزن المائع المزاح.    )ج(  قوة الدفع.     

 

 أفقية عند فوهتها حسب : يفسر ازدياد سرعة خروج الدخان من مدخنة عندما تهب ريح (11
 )أ( قاعدة أرخميدس    ) ب( مبدأ برنولي      )ج( مبدأ باسكال      )د( مبدأ حفظ الكتلة     

يفسر طفو السفينة على سطح الماء مع أنها مصنوعة من فلزات كثافتها أعلى مـن كثافـة  (13
 الماء على :

 )أ (  حجمها كبير ومتوسط كثافتها أقل من كثافة الماء . 

 )ب (  حجمها صغير ومتوسط كثافتها أقل من كثافة الماء .

  .)ج (  حجم كبير ومتوسط كثافتها أكبر من كثافة الماء        

 )د (  حجم صغير ومتوسط كثافتها أكبر من كثافة الماء .     

 فسر لماذا تطير الطائرة وال تسقط  :  (12
 )أ(   السطح العلوي ألجنحة الطائرة ليس محدبًا . 

 )ب(  الضغط فوق الجناحين يساوي الضغط تحت الجناحين .         

 )ج(  الضغط فوق الجناحين أكبر مما هو تحت الجناحين .         

 ) د(  تنشأ قوة دفع ألعلى  تتزن مع وزن الطائرة .         
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 يمكنك تفسير ما حدث عند ارتفاع شريط الورق إلى أعلى بعد النفخ بقوة فوقه بما  يلي (11
                           .)أ(  إذا زادت سرعة الهواء يزداد ضغطه         

     .)ب(  إذا زادت سرعة الهواء يقل ضغطه          

     .)ج(  إذا قلت سرعة الهواء يزداد ضغطه          

 )د(  إذا قلت سرعة الهواء يقل ضغطه.          

الزيــت فــي نظــام كــابح الســيارة ألنــه  يعمــل  يفســر حــرص ســائق الســيارة علــى تفقــد ســائل (13
 على:

 )ب(  مبدأ برنولي .                                                                                                              )أ(   مبدأ باسكال.

 .)د(  مبدأ حفظ الكتلة   )ج(  مبدأ فنتوري.        

ائل يضغط على الجسم المغمور فيه من جميـع الجهـات فهـذا يسـاعد علـى إذا علمت أن الس (16
 بأن اتجاه الضغط على الجسم : التنبؤ

 )أ( عموديا إلي األسفل                                )ب( عموديا إلى األعلى

 )د( ليس له اتجاه               )ج( عموديا على جميع جوانب الجسم  

ــأ بوحــدات  علمــت أن الضــغط هــو إذا (15 ــك أن تتنب ــى المســاحة فيمكن خــارج قســمة القــوة عل
 الضغط في النظام الدولي للوحدات  :

 )د( باسكال / م        2)ب( نيوتن/م         )ج( كجم/م.ث          2)أ( باسكال/م
 

إذا طفا جسم فوق الماء ، ثم طفا فوق الجلسرين )كثافةالجلسرين<كثافةالماء(هذا يسـاعدك  (17
 أن : التنبؤعلى 

 .)أ(  قوة دفع الماء على الجسم = قوة دفع الجلسرين على نفس الجسم

 .)ب( قوة دفع الماء على الجسم  < قوة دفع الجلسرين على نفس الجسم

 .قوة دفع الجلسرين على نفس الجسم )ج( قوة دفع الماء على الجسم > 

 .ن الجسم في الجلسرين)د( حجم الجزء المغمور من الجسم في الماء = حجم الجزء المغمور م
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× كثافتــه×إذا علمـت أن الضــغط عنـد نقطــة فـي داخــل الســائل = عمـق النقطــة داخـل الســائل (14
 بأن العامل الذي ال يعتمدعليه الضغط داخل السائل هو :  التنبؤتسارع الجاذبية . فيمكنك 

 السائل )ب(  مساحة سطح                                )أ(  كثافة مادة السائل        

 )ج( عمق النقطة داخل السائل                           )د( نوع مادة السائل                              

 ن خزان الماء :أإذا حدث ثقب في كرة العوامة البالستيكية لخزان الماء فانك تتنبأ ب (11
 .ماء كالمعتاد) ب( يمتلئ بال                         .)أ( ال يمتلئ بالماء       

 .) د( ليس لذلك عالقة بملء خزان الماء .            ن الخزان)ج(  يخرج الماء م           

 عندما تنتقل باخرة من الماء العذب إلى ماء البحر فأي من العبارات التالية تتنبأ بصحتها  (31
 )أ(  تزداد كثافة الماء وتغوص الباخرة قليالً 

 .فو الباخرة قليال إلى األعلى)ب(  تزداد كثافة الماء وتط

 .)ج(  تقل كثافة الماء وتغوص الباخرة قليالً   

 .إلى األعلى )د(  تقل كثافة الماء وتطفو الباخرة قليالً   
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 (5ملحق رقم )

 اختبار مهارات التفكير العلميصحيفة اإلجابة على 
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 لعلمي القائم على الذكاءات المتعددةصحيفة اإلجابة على اختبار مهارات التفكير ا

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الم ب   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداو   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الشا   دددددددددددددددددددد

 ( لإلجابة الصحيحة واحدة فقطXضع إشارة )

 د ج ب أ رقم السؤال  د ج ب أ رقم السؤال
1 X        21       X 
2     X    22     X   
3 X        23     X   
4 X        24 X      
5 X        25     X   
6       X  26     X   
7       X  27   X     
8     X    28   X     
9       X  29      X 
10     X    30   X     
11   X      31 X       
12   X      32       X 
13       X  33   X     
14   X      34 X       
15   X      35     X   
16 X        36     X   
17     X    37     X   
18 X        38   X     
19 X        39     X   
20     X    40   X     
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 (7ملحق رقم )

 

 دليل المعلم
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 بنس ضغح المناالااخحعح  

 الماا  ا يل كيفات  

 لننح ا ال ي ا  ته كايب الانن  الايم 

 لنصف الايشب اع ي ه

 الجزف الةيهه
 

 ضغط الموائع
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   ضغح الميالاعنوان الدرس        اعنلرقم الدرس

 انضعح الممصن   يلمناالا نالضغح: الهدف العام
   البعيضع   عل المنا نالضغح نالم يح  نا دعل الانامدل الاده عاامد   نعهدي  د ا الضدغح نفةدب ا عل الاي

 .كل مههي  نعهي
 األهداف السلوكية:

ل كيف .مل خيل الهظب رلا تع عن الحيلب  عل حيوت المي ا مل حعث  نى الامي ك لعميب  .2
  صبو.

 كيف لغنونل   ب ا مع  ال ناالل نالغيزات  يلمناالا. عاح ث الحيلب  ل .2
 ل كيف  عهشخصهن.زميال  يلااينل ما  ع اهام الحيلب اابع يت لنميالا .3
 ن  يلااينل ما اع بال. ل كيف  عهشخصه ع اهم اابع ي لنضغح .1
 ل كيف لغنون. ا  فل عمبف  عا   الحيلب الانامل المؤةبا  نا الضغح .1
ل كيف . شكل   عق ا  فل ع كب  ع اه ح الحيلب  ي   بعيضع  اب ح الانامل المؤةبا ماي .1

 بعيضه مهحمهن
 ل كيف بعيضه مهحمهن.     مل الاي    نح ات الضغح ح  ع .7
 ل كيف لغنونظ .انمعب مه يً ظماالمنا الكنع  ر ا كيل الضغح مه الاي   الاه ااحهكاب ع .8
-مميبه   عل حيوت المي ا الةيث مل حعث  ل نى الاجي ب  عل الجزعاليت األساسية: باتلالمتط

 الحبك ن.اابعف الضغح  نا  حح.لمي ا ع احعا الجمل ال عب ته الصحباف -ال عهع  الم يتيت

 فنباق  مل. -كايب الانن  -حي نب محمنل – LCDجهيز الوسائل التعليمية المستخدمة: 

 الامنع  اإلجبافات الاانعمع  الاانمع  ال كيفات

عمبف الحيلب ال بس  بافا صيما   يلجزف  .2 ال كيف النغنو
  يلمناالاالخيب  

عا ب  ل الممصن   يلميالا ن يلضغح  .2
 .ن يلانامل المؤةبا

لغنعي  ل الماننميت  عهي ي نعا ب .3
 الناب ا ته ال بس.

 الماي ا  لنمبافا الصيما 

عكاب الحيلب  ي   بعيضع  اجما  .2 ال كيف المهحمه البعيضه
  عل الضغح نالمنا نالم يح .

 ماي ا      اإلجي  
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الاي   مل عاه    نح ا  عيس الضغح  .2
  .البعيضع

 

 

 ل اهنا  المي ا نعشي   تيي   .2 ال كيف المكيهه ال صبو
 ضغح المناالا.

عحنا الحيلب  نا اعهشح  نالصنب  .2
 .نال بهيمم  الناب ا ته الكايب

نب   الامل المحانع   نا  ل  عجعب .3
مميبه   عل مجمن   مل المنا  الصن   
 نال يالن  نالغيزع  مل حعث  نى الامي ك

 حظ  اها ي  الحيبمي

  ب   يلااينل ما زميال  لب يع  ب الح ال كيف ال عهشخصه
 ا مع  ال ناالل نالغيزات  يلمناالا

 ميحظ  صح  الا  عب

 التقويم الختامي:  

 أكمل ما يأتي: . أ
 ----------------اكيتئ ن -----------------عميس الضغح  نح ا  .2
 ---------الغيزات  خيصع    عهمي ااصف ---------ااصف ال ناالل  خيصع   .2
 ما الم يح .---------ما المنا نعاهي ب  --------------عاهي ب الضغح .3
 ؟ يلمناالا ت ب   ب ا مع  ال ناالل نالغيزات. ب
 ؟ 2 س   ثجفة ت فل ا  ي كيل= ك. ت
 وحظ الاي     = قس    ة   عل الممصن   يلبمنز.. ث
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   ضغح ال نااللعنوان الدرس       الةيههرقم الدرس

   الهدف العام

  اهام  منعي الاي    عل ضغح ال يالل نكل مل  مم  نكةيتا  .ع .2
 حل م يالل ح ي ع  لح يب ضغح ال يالل  ه  همح    اخن  ع .2

 األهداف السلوكية:

 نل كيف لغنو. المنضن  عمبف  ا  فل ع اهام الحيلب اابع ي لضغح ال يالل  ه  همح  ته  يحه  .2
  رهيف اخل   ع اهام الحيلب  ي   لح يب ضغح ال يالل  ه  همح  ته  يحه .2
  يلااينل ما زميال  ل كيف ال عهشخصهن . م انا -مغنق        ب -ف 

ل كيف بعيضه  . ه  همح  ته  يحه  مم اب ضغح ال يالل عح   الحيلب الانامل المؤةبا ته .3
 مهحمهن

 ا   همح   اخن  ضغنحي ما ينع  ته جمعا اواجي يت فع  يالل  ه  لنفل ع اهام الحيلب  .1
 ل كيف المكيهه ال صبون .مشي  ا ال بهيمم

عمديبل  دعل ضدغح الماعديب - دحح المديف   ج - ي  ا ال د   ب -عح ب الحيلب الضغح  ه  ف .1
 ل كيف بعيضه مهحمهن.ن الضغح المحنق 

 هيف الم انا. عل اإلهيف المغنق ناإل بق ع   حج  ا حناه  ح بع :األساسية المتطلبات
 منا  نف نات ماهع  -كايب الانن  -حي نب محمنل – LCD   جهيز الوسائل التعليمية المستخدمة

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية الذكاءات
عمبف الحيلب الجزف ال و عنضح الممصن   ضغح  -2 ال كيف النغنو

 ال يالل  ه  همح  تع 
ينب نعا ب لغنعي  ل الماننميت عاهي ي نعاح -2

 الناب ا ته ال بس .

الماي اددددددددددددد  لنمدددددددددددددبافا  -2
 الصيما  .

 ل كع ع   LCDعشي   الحيلب هشيحي  نا  .2 ال كيف المكيهه ال صبو 
 ح يب ضغح ال يالل  ه  همح  تع  .

الضغح  -ف  ع اهام الحيلب الاي يت    عل .2
 الضغح نكةيت  ال يالل . -ن مق ال يالل ب

ا عل فل لن يالل  ه   LCD   نا مشي  ا اجب  .3

 الحن  ميحظ  اها ي  
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ح ما ينع  ته جمعا ن همح   اخن  ضغ  فع
 اواجي يت 

 لن   الايله  LCDمشي  ا  نا  .1
كاي ددد  الاي ددد  البعيضدددع  الاددده ادددب ح الضدددغح  -2 ال كيف المهحمه البعيضه 

 ن مق ال يالل نكةيتا  .
عح ددب الضددغح  هدد  همحدد  تدده رهدديف مغنددق ل  -2

 ب نالممعيس نضغح الماعي
عحددددل م دددد ل  لح دددديب الضددددغح  هدددد   ي دددد ا  -3

 ال  ن  ن نا  حح الميف .

 ماي ا      اإلجي   

مهي شدددد  الحن دددد  حددددنل الاي دددديت  ددددعل ح ددددظ  -2 شخصا ل عال كيف ا
ال يالل نكل مل  مدق ال ديالل نكةيتد  ال ديالل 

. 
مميبه  الحيلدب  دعل الضدغح المحندق نضدغح  -2

 الماعيب مل خيل مجمن يت

 صعيم ميحظ      ال

عمددديبل الحيلدددب  دددعل اخدددايف  دددمك جددد بال ال ددد  مدددل  ال كيف الح عاه
 ف  ل نمل ف نا نا  عب  لك .

 ميحظ  صح  الا  عب

 الامنع  الخايمه  

ا اهام الاي   المح  ا لمم اب ضغح الممعيس لن يالل_الضغح المحنق لن يالل.  هد  همحد  امدا  -1
 ن.2فلته  يحل  يالل  نا  مق 

          اه ددددددد   يلانامدددددددل المدددددددؤةبا  ندددددددا الضدددددددغح -فةددددددد  فجدددددددب   جxث xف وحدددددددظ الاي ددددددد    = -2
 .ا اهام الاي    عل الضغح نكل  يمل مؤةب -ب

 .ال مك  شي   صنبا ال   الايله ن   ا  ب اخايف -3
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  اي ا ضغح ال نااللعنوان الدرس       الةيلثرقم الدرس

 : يتبع األهداف العامة السابقة .الهدف العام
 لسلوكية:األهداف ا

ل كديف مكديهه . اد  مشدي  ا  عصف الحيلب جهيز الميهنماب الم اخ   ته  عيس ضدغح ال ديالل .2
   صبون

 ل كيف بعيضه ن  كيف حبكه ج  ونف ميق  مخان   .  ه عمعس الحيلب ضغح ال يالل  .2
 كديف حبكده  لل ديالل ةد  ع داهام الاي د   عههمديعب   الحيلب  ي    عيهع   دعل الضدغح ن مدق ا .3

 ج  ون
 كديف لمعس الحيلب الضغنح ل ناالل مخان   ته الكةيتد  نعب د  الاي د   ندا نب د  ب د   عديهه.ع .1

 بعيضه مهحمه نحبكه ج  ون
 لبعيضه نمكيهه  صبون. ا  المشي  ا ع اهام الاي    عل ضغح ال يالل نكةيتا  .1

 الاي   البعيضع  لضغح ال يالل  ه  همح .عصعغ  - الضغحعابدف :األساسية المتطلبات
   وسائل التعليمية المستخدمةال

 منا  نف نات ماهع  -كايب الانن  -حي نب محمنل – LCDجهيز 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية الذكاءات

 الحيلب الجزف الخيب ال و عصف فعمب  -2 ال كيف النغنو
 الم اخ   ته  عيس ضغح ال يالل . الجهيز

عاهي ي نعاحينب نعا ب  ل الماننميت الناب ا  -2
 ته الكايب الم ب ه .

 الماي ا  لنمبافا الصيما 

 مشي  ا جهيز الميهنماب . ال كيف المكيهه ال صبو

ا اخ ام  ته  عيس الضغح  ه  ف ميق مخان   
 ته  يحل ال يالل .

ا اخ ام  ته  عيس الضغنح نال ناالل المخان   
 الكةيت  .

 . مشي  ا الب   ال عيهه ته كل حيل

 ميحظ  اها ي  الحن  

زنع  الحيب كع ع  ا
 عيس ضغح ال يالل  ه  

 همح  ته  يحه 
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ا اهايج الاي يت  عل الضغح نكي مل  مق  ال كيف البعيضه
 ال يالل نكةيتا  .

 ماي ا      اإلجي  

عهي ي المان  الحن   ته مجمن يت كل مل  مق  ال كيف ال عهشخصه
 ال يالل نكةيتا   نا ضغح ال يالل

 امعع  ف ناب الحيب

 عميبل الحيلب  عل الضغنح ته ف ميق مخان   . يف الح عاهال ك

 عميبل الحن    عل ضغنح ال ناالل المخان   ته كةيتاهي

 

 اكمل  -الامنع  الخايمه  

 ع اخ   جهيز.........لمعيس ضغح ال يالل  ه  همح ..ف 

 ضغح ال يالل ب............. اَبفعُ .ب 

 الضغح الكنه  ن................ج 
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  ضغح الغيزات نالضغح الجنوعنوان الدرس              البا ا رسرقم الد

   مابت   عيس كل مل ضغح ميز محصنب نالضغح الجنو  .الهدف العام

 األهداف السلوكية: 

ل كيف بعيضه نمكيهه  . ا  مشي  ا  ل ع عن عمعس الحيلب ضغح  ناف محصنب ته  يلنل .2
  صبون

 ما زميال .لبعيضه ن عهشخصهن ينل يلاا عح ب الحيلب الضغح المحنق لنغيز .2
 للغنون. ا   بافا المنضن  ف الضغح الجنو عابد  .3
 لمكيهه  صبون. ا  مشي  ا  ل ع عنع ما الجهيز ال و عمعس الضغح الجنو  .1
 لمكيهه  صبون. ا  مشي  ا  ل ع عن  ابععصف جهيز ال يبنم .1
 لبعيضهنعمعس مم اب الضغح الجنو  ه   حح ال حب  نح ا  ي كيل . .1
ا ينو ابا ي  الميف  ع  ب -الضغح الجنو فعابد  - كب  يهنل الضغح لن ياللع:األساسية تطلباتالم

 ته اعناهه الم احب  
 .منا  نف نات ماهع  -كايب الانن  -حي نب محمنل – LCD   جهيز الوسائل التعليمية المستخدمة 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية الذكاءات

ف الحن   الجزف الخيب ال و عصف جهيز عمب  .2 الذكاء اللغوي
  .ال يبنماب مل الكايب الممبب

 .حنل ال يبنماب هميي نحناب  .2
  .عا ب الحن    ل الماننميت الناب ا ته الكايب .3

 الماي ا  لنمبافا الصيما 

عحل م يل   ل ح يب ضغح  ناف  -2 ال كيف المهحمه البعيضه
 محصنب ته  يلنل .

 حب عح ب الضغح الجنو  ه   حح ال -2
  نح ا  ي كيل .

 ماي ا      اإلجي   .

عمن  الحن    إجباف اجب   لمعيس ضغح  -2 ال كيف المكيهه ال صبو 
  ناف محصنب ته  يلنل .

عشي   الحن   جهيز ال يبنماب الزال مه ن  -2
 الما هه .

 ميحظ  اها ي  الحن   .
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عهي ي المان  الحن   ته مجمن يت  -2 ال كيف ال عهشخصه 
 .  رجباؤ ي نمشي  اهياعهشح  الاه ا

عهي ي المان  الحن    ل ف  يب ا اخ ا   -2
 .الزال ق ته ال يبنماب نلعس الميف

 ماي ا  ف اف الحن   

ال يبنماب الزال مه   بافا عل عميبل الحيب  .2 ال كيف الح عاه 
  نا  حح ال حب ن بافا   نا  م  ج ل .

 ميحظ  صح  اع اباا

 -الامنع  الخايمه  

 ت المخان   لمعيس الضغح الجنو؟.مي  ه النح ا -1

 مي مم اب الضغح الجنو  نح ا  ي كيل  ه   حح ال حب؟. -2

 ت ب اهخ ي  الضغح الجنو  نا  م  الج ل؟. -3
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   م  ف  ي كيل عنوان الدرس        الخيمس رقم الدرس

م  ف  –مل جمعا الجهيت    اخن    انضعح فل ال يالل عضغح  نا الج   المنجن الهدف العام
  ي كيل 

 األهداف السلوكية:

لحبكه عجبو الحيلب اجب   ا عل اهاميل الضغح اإلضيته  ه  جمعا الجزعاليت  يلا ينو . .2
 ج  ون

 للغنون. ا   باالا  لنمنضن ع كب الحيلب م  ف  ي كيل  .2
 ل كيف ح عاهن.مل نا ا الحعياعا   الحيلب  ا  الاح عميت الامنع   نا م  ف  ي كيل  .3
 ل كيف مكيهه ج  ون. ا  مشي  ا ال ع عناله ف مل المك س الهع بنلعكه الحيلب  نضحع .1
 لال عهشخصهن. يلااينل ما زميال تيال ا المك س الهع بنلعكه الحيلب ع اهام  .1
 للغنون . ا   باالا  لنمنضن ف الحيلب ال يال ا المعكيهعكع  عابد  .1
 لبعيضه مهحمهنعحل م يالل  ل المك س الهع بنلعكه . .7

 عنضح الممصن  مل الضغح الجنو ن ضغح ال يالل. اسيةاألس المتطلبات
 ع كب ا   الجهيز الم اخ   لمعيس كل مل الضغح الجنو  نضغح الغيز.                    

 فنباق  مل. -كايب الانن  -حي نب محمنل – LCD  جهيز الوسائل التعليمية المستخدمة

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية الذكاءات

عمبا الحيلب الجزف الخيب  م  ف  -2 كيف النغنوال 
  ي كيل 

  بف  .  ميعا ب  -2

 الماي ا  الم امبا

عشي   الحيلب اجيبب ا عل اهاميل  -2 ال كيف ال صبو المكيهه  
 الضغح ته جمعا فجزاف ال يالل  يلا ينو 

 مشي  ا لنمك س الهع بنلعكه ن لع   من   -2

 ميحظ  اها ي  الحن  

ب الحيلب  الضغح النا ا ته كل عح  -2 ال كيف  البعيضه 
مل او حناه  الصغبى ناو حناه  

 الك بى .
ع اهام الاي يت الاه ا عل  يهنل المك س  -2

 ماي ا      اإلجي  
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 الهع بنلعكه .
عح ق الحيلب   ا م يالل بعيضع   نا  -3

  يهنل المك س الهع بنلعكه .
عهي ي المان  الحن   حنل ال يال ا  .2 ال كيف ال عهشخصه 

 كيهعكع  لنمك س الهع بنلعكه .المع
 امعع  اجي يت الحيب

عا   الحيلب الاح عميت الامنع  المخان    .2 ال كيف الح عاه 
 ته حعياهي الامنع   نا م  ف  ي كيل .

امعع  م ى ا ا ي ا الحيب 
مل الماننميت ته حعياهي 

 العنمع .

-:اكمل .2

 ن لك.........رلا.........تإه  الصغعب الهع بنلعكه المك س  نا اضيته ضغح  مل  ه 
 .المنا...........رلا عؤ و ن  ا............ح ب

     الاح عميت الامنع   نا م  ف  ي كيل.  .2
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   الكنا ح ل ال بامل الهع بنلعكع  ن عنوان الدرس     ال ي س رسرقم الد

   .  ا اخ ا  م  ف  ي كيل لا  عب  ا  الاح عميت الامنع الهدف العام

 األهداف السلوكية: 

 لمكيهه  صبون.ال ع عن  ا  مشي  ا  ع عل الحيلب  ي   م  ف  ي كيل  امنع  رعميف  عيبا  -2
  ا  الااينل ما ف باه . ل عهشخصهن ح ل ال بامل الهع بنلعكع نعشبا الحيلب كع ع   مل الكنا  -2

عا   الاح عميت الامنع   نا م  ف  ي كيل ته حعياهي  -ع كب هب م  ف  ي كيل:األساسية المتطلبات
 .عابف ال يال ا المعكيهعكع  –العنمع  

  مل.فنباق  -كايب الانن  -حي نب محمنل – LCD  جهيز الوسائل التعليمية المستخدمة

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية الذكاءات

الجزف الخيب  يلكنا ح  ف الحيلبمب ع -2 ال كيف النغنو
 ن ال بامل الهع بنلعكعل

   ف ب   مي عا ب -2

 الماي ا  الم امبا لنمبافا

مشي  ا الحن   لصنب ال بامل  -2 ال كيف  المكيهه ال صبو 
 الهع بنلعكع  

  ح .آللع   مل الكنا  LCDمشي  ا  -2

 ميحظ  اها ي  الحن  

عهي ي المان  الحن   ته مجمن يت  -2 ال كيف ال عهشخصه 
  ل  لع   مل ال بامل الهع بنلعكع  

عاابف  نا نظع   هي   اإلبجي   -2
 المنجن  ته هظي  كي ح ال عيبا .

حبب ال يالق  نا ا م   يالل ع  ب  -3
 الزعت ته هظي  كي ح ال عيبا .

ماي ا  ر ابا الهميي 
منب فا ي ل  نميحظ 
 الحن  

 ت ب  لع   مل ال بامل ععميف ال عيبا.التقويم الختامي:  

نالك عبا 2. 12كج  ته مغ ن   نا ح  مك س  ع بنلعكه م يحا  الصغعب    1111ابتا  عيبا كاناهي 
  اح ب ال يال ا المعكيهعكع ؟ 2. 3
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    ي  ا ابخمع سعنوان الدرس               ال ي ا رقم الدرس

 : تذكر نص قاعدة ارخميدسهدف العامال
 األهداف السلوكية:

لحبكه .الحيلب اجب   ع اهام مههي همب نزل الج   الظي بو  ه  ممب  ته  يالل عجبو -2
 ج  ون

 ل عهشخصهنع  ب الحيلب ال  ب ته همصيل نزل الج   الظي بو  ه  ممب  ته  يالل. -2
 لبعيضه مهحمهنع اهام الحيلب هب  ي  ا ابخمع س. -3
 لبعيضه مهحمه.الحيلب م يالل  نا  ي  ا ابخمع سفل عحل  -1

 بتاهي ته الهناف. نصان  بتا اعج ي  الةمعن  ته الميف  عانل  هنل :األساسية المتطلبات
 ال ناخب  نا  حح الميف  نل فل اغبق.  عانل ح ن                    

 :الوسائل التعليمية المستخدمة
 معزال زه بكه -ةمل–ك س رزاح   - كايب الانن  -محمنل حاسوب – LCDجهاز  

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية الذكاءات

 عمبف الحن   ال بس. .2 ال كيف النغنو
عهي شنل نعا يفلنل  ل الماننميت  .2

 الناب ا ته الكايب.

 الماي ا  الم امبا

 يلاب  الامنه ع اهام اجب   . عا  رجباف 2 ال كيف المكيهه ال صبو
لاي    عل  نا  تا ال ناالل مههي الحيلب ا

 نالخ يبا ته نزل الج   المغمنب تع .

 ميحظ  اها ي  الحن  

عميبل الحن    عل مي خ با  الكبا  .2 ال كيف ال عهشخصه
ما نزل ال يالل المزاا ته  ظي بعيً 

 كل مل الكحنل نالجن بعل.
 م الحن   هب  ي  ا ابخمع س.اع اه .2

 ميحظ  صح  او اهايج

غ الحن    ي  ا ابخمع س ععص .2 هال كيف البعيض
اا عب  ل  نا ال تا المؤةبا نل بعيضعيً 

  نا اعج ي  المغمنبا.
 حل م يالل. .2

 ماي ا      اإلجي  
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  الخايمه الامنع 

                                                        مل خيل الميحظ  المخ بع  ت ب  .2
 .ممب  ته  يالل ال  ب ته همصيل نزل الج   ظي بعًي  ه 

 هشنف  نا  تا  نا اعج ي  المغمنبا. .2

  نا ال تا. اح        الانامل الاه .3

 اكاب الصعغ  البعيضع  المح  ا لمنا ال تا المؤةبا  نا اعج ي  المغمنبا. .1
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 ال يالل   الج   الحيته  نا  ححعنوان الدرس             الةيملرقم الدرس

   انضعح ح ن الج    نا  حح الميف نالاا عب البعيضهالهدف العام

 األهداف السلوكية:

 ا  اإلحي   نا   نا  حح  يالل . عنضح الحيلب هن  المنى المؤةبا  نا ج   حيف  2
 للغنون.ال بس

 لبعيضه مهحمهننزل الج   نال يالل المزاا.ن . عشبا الحيلب الاي    عل  نا ال تا 2

 لبعيضه مهحمهن   نا ال حح.تعلب  يهنل  نا الح ن لألج ي  الحياهام الحي. ع 3

 ل عشخصهن. يلااينل ما زميال  ع  ابا ي  ال يلنل  ا  ه خ  ع. ع  ب ك1

 للغنونبخمع س الايم .ف. ع اهام هب  ي  ا 1

 لمكيهه  صبون. عا   الشبنح  المخان   عحنال الج   المغمنب ته الهناف.1

 ته  يالل ا كب  يهنل ال تا لج   مغمنب كنعيً -ا كب هب  ي  ا ابخمع سساسية:المتطلبات األ

 زه بكه معزال -ةمل– رزاح  ك س -الانن  كايب - مخان   الكةيت  منا  الوسائل التعليمية المستخدمة

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية الذكاءات

 ال كيف النغنو
لمؤةبا  نا ج   عمبف الحن   الجزف الخيب  يلمنى ا .2

 .حيف  
 عا بنل نعاهي شنل حنل المنضن . .2

 الماي ا  الم امبا لنمبافا

 ال كيف البعيضه
ع اهام الحن   الاي   الاه اب ح  عل  نا الح ن  .2

 .المزااال يالل  ننزل
 ف الن  ح ي ع   نا الميهنل. نلعح م .2

 اإلجي  ميحظ      

 ال كيف الح عاه
لمغمنبا ته الهناف  عل اعج ي  ا. عميبل الحن   2
اعج ي  المغمنبا ته ال ناالل ن ا   لك عا  اامع  ن 

 بخمع س لاشمل ال ناالل نالغيزات.ف ي  ا 
 ميحظ      الاامع 
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 ال كيف ال عهشخصه
عهي ي الحن   حنل المنضن  ته مجمن يت حنل الشبنح 

 المخان   عحنال الج   ته الميف.
ازنع  الحيب  يلمنا  

   ناع نات المحنن 

 اكمل صعيم  ال بضع  الايلع   -2الامنع  الخايمه 

 ر ا ح ا ج    نا  حح  يالل تإل..........ع ينو..............ف 

 ناكنل الصعغ  البعيضع  ته     الحيل ............................ب 

 عكنل احت ا ةعب  نى  ه..............  ه مي عح ن الج   ته الميف.ج 

 ه  عااب ...........ع ينو..............ر ا ممب الج   ته ميز تإ.  

ال يلنل  ه  ه خ ابا ي  ت ب كع ع   -2
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 خمع سب ف  اح عميت  نا  ي  ا عنوان الدرس              الاي ارقم الدرس

 بخمع س لا  عب  ا  الاح عميت الامنع .ف  ا اخ ا   ي  ا الهدف العام

 األهداف السلوكية: 

لبعيضه جهنل  ي اخ ا  الهع بنمعاب  ي اخ ا  الاي   البعيضع .عح   الحن   كةيت  ال يالل الم .2
 مهحمهن

 لمكيهه  صبون. ا  مشي  ا ال ع عن ع اهام الحيلب اع يس الانمه لجهيز الهع بنمعاب .2
 لح عاهنع  ب كع ع  ح ن ال  عه   نا  حح الميف ما فههي مصهن   مل تنزات  يلع  الكةيت . .3
 نل عشخصهعف نالشايف ما الا  عب.عميبل  عل حبك  ال  عه  ته الص .1

ا كب الاي   البعيضع  لج   عح ن  نا  حح -ا كب اامع  هب  ي  ا ابخمع سالخبرات السابقة:
 ميالا.

  الوسائل التعليمية المستخدمة

 جهيز الهع بنمعاب -حي نب محمنل – LCDجهيز 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية الذكاءات

 ا الجزف الخيب  منضن  ال بس. باف .2 ال كيف النغنو
 عاهي شنل نعا يفلنل حنل منضن  ال بس. .2

 ماي ا  المبافا الصيما 

ال كيف المكيهه 
 ال صبو

 

 

 مشي  ا جهيز الهع بنمعاب

 مشي  ا هشيح  عيس كةيت    ا  ناالل مخان    يل ع عن

 مشي  ا تع عن ح ن ال  عه 

 ماي ا  اها ي  الحن  

ال كيف 
 ال عهشخصه

حنل اع يس الانمه  مجمن يتالمان  الحن   ته عهي ي  
 لجهيز الهع بنمعاب

 كةيت   ناالل مخان    ي اخ ا  الهع بنمعاب. عمعس الحن    منعيً 

 ماي ا  المجمن يت
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 ع  ب الحن   كع ع  ح ن ال  عه .

 ال كيف
 البعيضه

 الاي   إلعجي  كةيت  ال يالل. ع اهام الحيب بعيضعيً 

 

 

يبل الحن    عل حمنل  ال  عه  ته الصعف نحمنلاهي ته عم ال كيف الح عاه
 .نع  بنل  لكالشايف 

 ميحظ      اوجي  

 ف نامصهن   مل تنزات كةيتاهي  فههيالامنع  الخايمه  ت ب ح ن ال  عه   نا  حح الميف ما  -1
 .مل كةيت  الميف

  يبل  عل حمنل  الصعف لن  عه  ن حمنل  الشايف. -2

   لمعيس كةيت  ال يالل؟مي ف   الجهيز الم اخ  -3
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 بخمع سف  اي ا اح عميت  نا  ي  ا عنوان الدرس الحي و  شب  الايشب ن رقم الدرس

 بخمع سف  ا  عب  ا  الاح عميت الامنع   ي اخ ا   ي  ا الهدف العام

 األهداف السلوكية: 

 لمكيهه  صبون. ا  مشي  ا ال ع عن ع  ب الحيلب  لع   مل الغناص  .2
 ل عشخصهنلحيلب  لع   مل ال يلنل.ع  ب ا .2
 .للغنوننام  الم اخ م  ته خزاهيت المعي عشبا  لع   مل الا .3

 مل حعياهي العنمع . فبخمع ساح عميت  منع   نا  ي  ا الخبرات السابقة:
  الوسائل التعليمية المستخدمة

  نام  خزاهيت المعي . –الغناص   -  LCDجهيز –الحي نب المحمنل 

 التقويم جراءات التعليمية التعلميةاإل الذكاءات

 عمبف الحن   الجزف الخيب  منضن  ال بس. .2 ال كيف النغنو
 .عا بنل  ل  لك لغنعيً  .2

الماي ا  الم امبا لنمبافا 
 الصيما .

مشي  ا الحن   لغناص   مل ته جهيز  .2 ال كيف المكيهه ال صبو
LCD  ا اهايج  لع   منهي.ن 

 ن .مشي  ا الحن   لن يلنل نكع ع   م .2
مشي  ا الحن   لنانام  الم اخ م  ته  .3

 خزاهيت المعي .

 ميحظ  اها ي  الحن  .

ع  ب الحن    لع   مل كل مل الغناص   .2 ال عهشخصهال كيف 
 نال يلنل نالانام .

عهي ي المان  الحن   حنل ا اخ اميت  .2
 ال يلنل.

 

 

 ؟ب ته كباهي ال ي اعكع ح ث ةم ر المي ا ا شل الانام  ته ح س المعي   -الامنع  الخايمه  

مل ال يلنل  فكةب اف ن رلا  عبا ا ال يلنل الك عب الممننف  يلهع بنجعل تكب ناجب -  
 الصغعب الممننف  يلهع بنجعل.
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   ضغح المناالا الماحبك  لماي ل  او امبابع نعنوان الدرس       الةيهه  شبرقم الدرس

 .نماي ل  او امبابع   انضعح الممصن   يلميالا المةيله الهدف العام

 اح عق ماي ل  او امبابع  ته حل م يالل الا  ع .

 األهداف السلوكية: 

 للغنون.ف الحيلب الميالا المةيلهعابد  .2
 ل عهشخصهنعا   الحيلب ص يت الميالا المةيله. .2
 لحبكه ج  ونعنضح الحيلب  ي    ب   ا تق الميالا ما م يح  ممحا . .3
 لبعيضه مهحمهن امبابع .ماي ل  اوعحل الحيلب م يالل  نا  .1
 للغنون.ماي ل  او امبابع  ل ظعيً ب ف هعابد  .1

  عا   اح عميت  يم  ته حعياهي  نا حبك    كب اهنا  المناالا ال يكه  نالماحبك ع الخبرات السابقة:
 المناالا الماحبك .

  الوسائل التعليمية المستخدمة

 .  LCDجهيز –الحي نب المحمنل 

 التقويم عليمية التعلميةاإلجراءات الت الذكاءات

عمبف الحيلب حنل ص يت الميالا المةيله  بافا  .2 ال كيف النغنو
 صيما .

  .في  ب  مد  لغنعيً  عا يفل نعاهي ي نعا ب .2

الماي ا  م امبا لنمبافا 
 الصيما . 

ال كيف المكيهه 
 ال صبو

مشي  ا اجب   ا عل  ي    ب   ا تق الميالا  .2
 .  LCDما م يح  ممحا   نا جهيز 

 ميحظ  اها ي  الحيب

 ا اهايج ماي ل  او امبابع  البعيضع . .2 ال كيف البعيضه
ر حيف م يالل ح ي ع  عا  حنهي  نا الماي ل   .2

 او امبابع  نا  عق رجي   الحن  .

 ماي ا      اإلجي  

 مهي ش  الحن   لماها ما ل الا تق .2 ال عهشخصهال كيف 
ل نضا هب لنماي ل  او امبابع  ل ظعي مل    .2

 الحن  .

 

 الامنع  الخايمه   فكمل  

 --------------------------ما ل الا تق  ن  .2

 -----------نح ا ما ل الا تق .2
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   م  ف  بهنلهعنوان الدرس                     الةيلث  شب رقم الدرس

   ا  عب  ا  الظنا ب ال عزعيالع  ا اهي ا رلا م  ف  بهنلهالهدف العام

 : األهداف السلوكية

 للغنونع كب الحيلب م  ف  بهنله. .2
 لمكيهه  صبونع  ب   ب ابا ي  شبعح النبق نكبا الاهس  ه  اله خ تن هي. .2
 للغنونع اهام الحيلب هصي ل ظعي لماي ل   بهنله. .3
 لبعيضه مهحمهنع اهام الحيلب فل ماي ل   بهنله اح عمي  نا م  ف ح ظ الكان  نالحي  . .1
 لبعيضه مهحمهنمي عكنل اعه نب فتمعي.عكاب الحيلب ماي ل   بهنله  ه  .1

 .ك الاي    عل الكةيت  ن الضغح ن الحب الخبرات السابقة:

  الوسائل التعليمية المستخدمة

ك س  –كبا اهس  –شبعح مل النبق  –مص ف الشاب   LCD- جهيز –الحي نب المحمنل 
  ي اعك.

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية الذكاءات

 نغنوال كيف ال
عمبف الحيلب حنل م  ف  بهنله مل الكايب  .2

 الم ب ه.
مي    ة  عا يفل نعاهي ي نعا ب ما مانم .2

  .ف ب 

الماي ا  الم امبا لنمبافا 
 الصيما .

 ال كيف المكيهه ال صبو

مشي  ا اجب   ابا ي  شبعح النبق  ه   .2
 اله خ تن هي.

مشي  ا اجب   بتا كبا الاهس  اخل ك س  .2
  ي اعك.

   ابا ي  كبا الاهس ف نا مشي  ا اجب  .3
 مص ف الشاب  ا  اشغعن .

 

 ميحظ  اها ي  الحيب



281 
 

 ال عهشخصهال كيف 
ع  ب الحن   ته مجمن يت   ب ابا ي   .2

 شبعح النبق نابا ي  كبا الاهس .
عكاب الحن   ماي ل   بهنله ته حيل   .2

 اعه نب الميالل ناعتمه.

 ميحظ  صح  الا  عب

 ال كيف البعيضه
هب اي   البعيضع  مل ا اهايج ال .2

 ماي ل   بهنله.
 حل م يالل ح ي ع   نا ماي ل   بهنله. .2

 ماي ا      اإلجي  

لنهيتدد ا  مددناز   اهدد تا ال ددايالب خدديبج الهيتدد ا الم انحدد  ر ا مددب  ددناف - 2  ت ددب ال دد ب  التقــويم الختــامي
 .ق  ي  ا  بهنلهح   اُ  حيل فع  نته  – عهمي اه تا لن اخل ر ا كيل اعيب الهناف  من و  نا ال ايبا 

 .ه  عبا اإخ عف ت شهف ه  رمباب  ناف   ب    جناب -2

 .عا  اح عب الشخب مل الن نف  يلمبب مل خح ال عيبات ال بعا -3

 . ب   خبنج ال خيل مل الم خه   ه مي اهب بعح فتمع   ه  تن اهي از عي  -1
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 نتهانبو ممعيسل بهنلهح عميت ماي ل    اي ا اعنوان الدرس     البا ا   شب رقم الدرس

 انضعح م  ف  مل ممعيس تهانبو   الهدف العام

 األهداف السلوكية: 

 لمكيهه  صبون.عصف الحيلب ابكعب ممعيس تهانبو – 2

 للغنون.عا   الحيلب ا اخ اميت ممعيس تهانبو -2

 ل عشخصهن.عشبا الحيلب  لع   مل ممعيس تهانبو -3

 لبعيضه مهحمهن.اه اهح ق  نا ممعيس تهانبوع اهام الماي وت ال -1

  الكايب الم ب ه  LCD- جهيز –  الحي نب المحمنل الوسائل التعليمية المستخدمة

 الامنع  اإلجبافات الاانعمع  الاانمع  ال كيفات

 ال كيف النغنو

 

 .عمبف الحن   الجزف الخيب  يلمنضن  -

   مي  بفن ل المهي ش  نالحناب نالاا عب  مل خي -
ماي ا  المبافا الصيما  -

 نا  ابا الهميي

ال كيف المكيهه 
 ال صبو

 

 ب  لممعيس تهانبو  نا شيش  الاب  مل خيل -
ل الحن   رلا ابكع   ما  لع   من  لكه عص  LCD-جهيز

 .لع   من  نا اخ ام  ن 
 ميحظ  اها ي  الحن  

 

 ال عهشخصهال كيف 

 .عصف الحن   ابكعب ممعيس تهانبو -

 .الحن   ا اخ اميت ممعيس تهانبو عا  -

 .عشبا الحن    لع   مل تهانبو-

 ميحظ      اإلجي  

 

 ال كيف البعيضه

 عكاب الحن   الماي وت الاه اهح ق  نا ممعيس تهانبو-

 حل م يالل ح ي ع   نا ممعيس تهانبو-
 ميحظ      اإلجي  

 امل الكايب النزاب  79 ب 1مه  حل سالامنع  الخاي
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  اي ا اح عميت ماي ل   بهنلهلالمب ا  ن  نا عنوان الدرس              الخيمس   شبرسرقم الد
 البتا  نا جهيا الحيالبان

 .انضعح م  ف  مل المب ا   الهدف العام

 .انضعح  نا البتا  نا جهيا الحيالبا  

 األهداف السلوكية: 

 لمكيهه  صبون.عصف الحيلب ابكعب المب ا  – 2

 للغنون.اخ اميت المب ا عا   الحيلب ا  -2

 لمكيهه  صبون.عشبا الحيلب  لع   مل المب ا  -3

 ل عهشخصهن.ع عل الحيلب المنى المؤةبا  نا الحيالبا -1

 لبعيضه مهحمهن.ع اهام الحيلب مم اب  نا البتا  نا الحيالبا -1

لكايب ا –زجيج   حب ل خيخن   LCD- جهيز –  الحي نب المحمنل الوسائل التعليمية المستخدمة
  ما زجيجه. –كبا اهس  –الم ب ه 

 الامنع  اإلجبافات الاانعمع  الاانمع  ال كيفات

 ال كيف النغنو

 

 عمبف الحن   الجزف الخيب  يلمنضن  -

مي ل المهي ش  نالحناب نالاا عب  مل خي -
 .  بفن 

ماي ا  المبافا الصيما  -
 نا  ابا الحناب

 بوال كيف المكيهه ال ص

 

 ب  المب ا   نا شيش  الاب  مل خيل -
ل الحن    صنبا ماحبك  لكه عص LCDجهيز 

لع   من  ما او اايه   رلا ابكع   نا اخ ام  ن 
  زجيج   حب ل خيخن.

 ب  لنحيالبا نالابكعز  نا جهيحهي نا عيل -

 ميحظ  اها ي  الحن  
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 . LCDالمنى المؤةبا مل خيل جهيز 

 لا عيل كعف اهش  المنا  منعيً  8رجباف هشيح -
 .الاه ابتا الحيالبا

 

 ال كيف ال عهشخصه

 .عصف الحن   ابكعب المب ا  -

 .عا   الحن   ا اخ اميا -

 .عشبا الحن    لع   من -

 .عا عل الحن    نا البتا  نا جهيا الحيالبا-

 ميحظ      اإلجي  

 ال كيف الح عاه
ع  ب الحن     ب اصمع  فجهح  الحيالبا  -

نم يحا   يً عكنل  ححهي الاننو مح    حعث
 .ك عبا

 

 

 ال كيف البعيضه

عح ب الحن    نا بتا الحيالبا رلا ف نا مل -
 .خيل ماي ل  بعيضع 

 .اح عق م يالل  نا الماي ل  البعيضع -
 ميحظ      اإلجي  

 الامنع  الخايمه   ت ب كعف ابا ا كل مل  الحيالبا المبنحع  نالحيالبا النب ع ؟

 ؟لمي ا احعب الحيالبا نو ا مح  ت ب 

 المك س الهع بنلعكه –ممعيس تهانبو  – عل ا اخ ا  كل مل   المب ا   

 9ب 23حل مةيل 
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 (4) رقم ملحق

 

 لتنمية المتعددة الذكاءات نظرية على القائم المحوسب البرنامج
 طلبة العاشر األساسي بغزة لدى العلمي التفكير مهارات
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Abstract 
This study aimed to investigate the effects of the effectiveness of a computerized 
program based on the theory of multiple intelligences in the development of scientific 
thinking skills for the tenth grade students in Gaza. The problem of the study was 
identified by answering the following major question: 
What is the effectiveness of a computerized program based on multiple intelligences in 
the development of scientific thinking skills for the tenth grade students at Gaza 
governorate? 
From the above mentioned question, the following sub-questions were derived: 
1. What are the scientific thinking skills which need to be developed through 

computerized program based on multiple intelligences in fluid pressure unit of general 
science book of tenth grade students? 

2. What computerized program based on multiple intelligences to develop scientific 
thinking skills of fluid pressure unit of general science book for the tenth grade? 

3. What is the effectiveness of the use of computerized program based on multiple 
intelligences to develop scientific thinking skills of fluid pressure unit of general 
science book for the tenth grade? 
The sample of study was chosen through the use of intentional method, and   
the classes were chosen through the use of simple random method, the study 
sample was chosen from two school, the first school is Ahmad Shawqi secondary 
school 'b' for girls, class number 5 of 40 students was chosen to represent the 
experimental group and class number 6 of 40 students to represent the control 
group. The second school is Suliman Sultan secondary school 'b' for boys, class 
number 5 of 36 students was chosen to represent the experimental group and class 
number 3 of 36 students to represent the control group.   

The researcher insured the equivalence of the groups from both the general 
acquisition and the general science and the pre-test of the study tools.  

To answer the questions, the researcher designed a computerized program based on the 
theory of multiple intelligences. And building up the study tool manifested by content 
analysis tool for the fluid pressure unit from the science book of the tenth grade so as to 
determine the scientific thinking skills mentioned in this study 
in addition to scientific thinking skills test which contains 40 items distributed on seven 
skills: observation, classification, formulate hypotheses, measurement, deduction, 
interpretation and prediction. 
The researcher insured the reliability of the study tools through presenting them 
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 a group of arbitrators. 
The researcher applied the scientific thinking skills test on a pilot group consists of 40 
students to ensure the reliability and constancy and to know the level of difficulty of the 
paragraphs and its distinction coefficient, and the reliability coefficient was calculated  
through Kuder-Richardson (K-R20) and Split Half Method.  Reliability coefficient is 
(0.816). 
The researcher applied the scientific thinking skills test as a pre-test on the groups of 
study to ensure its equivalence, and as a post-test on the study groups after 
implementing the experiment to test the correctness of hypotheses and to answer the 
study questions. 
T- test was chosen for two independent samples and Eta square coefficient and the size 
of effect and to ensure that the size of the resulting size by using T-test are weak 
differences are not related to coincidence, and to answer the questions of the study and 
ensure its hypotheses. 
The study reached the following results: 
1 There are differences with statistical significance in the average scores between the 
students of the experimental and control group in the scientific thinking skills test in 
favour of the experimental group. 
2. There are differences with statistical significance in the average scores between the 
male students of the experimental and control group in the scientific thinking skills test in 
favour of the experimental group. 
 3. There are differences with statistical significance in the average scores between 
 the female students of the experimental and control group in the scientific thinking skills 
test in favour of the experimental group. 
4. There are not differences with statistical significance in the average scores between 
the male and female students of the experimental in the most of scientific thinking skills 
except in the skill of interpretation in` favour of female students. 
In the light of the findings, the study recommended the necessity of getting benefits from 
the computerized program based on the theory of multiple intelligences in education and 
focus on developing new methods depend on developing scientific thinking. Also, 
adopting the possibility of programming the syllabuses and provide them to all students. 
(Electronic Library) 
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