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  الشكر والتقدیر

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین، سیدنا ورسولنا 

 أن أعانني اهللا على إتمام عملي هذا، ال بد من الوفاء والعرفان دوبع". صلى اهللا علیه وسلم"محمد

عظیم االمتنان إلى  إلى حیز الوجود، ألتقدم بالشكر الجزیل و هبالجمیل لكل من ساهم في إخراج

  :كل من

الدكتور حسن عبد الكریم المشرف على هذه الرسالة، والذي لم یأل جهدا في توجیه نصائحه  •

مام عملي هذا، فجزاه اهللا عني كل تالسدیدة، ومشورته القیمة، التي كان لها اكبر األثر في إ

 .خیر

 موسى الخالدي لما بذلوه من السادة أعضاء لجنة المناقشة الدكتور عبد اهللا بشارات والدكتور •

جهد في قراءتها، وما أسدوه لي من رأي وحسن توجیه، أضافت قیمة علمیة وفنیة علیها، فلهم 

 .مني كل تقدیر واحترام

أعضاء تحكیم أدوات من وكذلك أقدم شكري وعظیم امتناني إلى كل من مد لي ید العون 

 المعلم محمد أبو غضیب، والمعلمة نادیة شكرالدراسة الذین تم االستعانة بخبراتهم، واخص بال

والمعلمة الفاضلة أمل أبو وردة  على جهدها في تدقیق الصالحي والذین تطوعا بتطبیق التجربة، 

  . شكر اهللا لهم جهودهم، وجزاهم عني خیراً الرسالة من الناحیة اإلمالئیة، 
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رمز الصبر، جزاها  ینبوع العطاء و ،اهدي عملي هذا إلى روح والدتي الطاهرة

  اهللا عنا بخیر ما جزا به أما عن أبنائها

  إلى زوجتي الغالیة أمل، إلى ابني وبناتي حفظهم اهللا

  إلى والدي، إخوتي وأخواتي األعزاء
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  الملخص

في تحصیل الطلبة " فكر اكتب زاوج شارك"فاعلیة استخدام إستراتیجیة 

  واندماجهم في المهام التعلمیة في العلوم

  إعداد

  ضال احمد حسین أبو رجبن

  إشراف

  حسن عبد الكریم : الدكتور

-فكر (هدفت الدراسة الحالیة إلى استقصاء فاعلیة استخدام إستراتیجیة التعلم البنائي 

  .في التحصیل واندماج الطلبة في المهام التعلمیة في العلوم) شارك -زاوج -اكتب

ة الصف الثامن األساسي، منهم طالبًا وطالبة، من طلب) 124(بلغ عدد أفراد الدراسة 

طالبة، تم اختیارهم عشوائیًا من مدرستین تابعتین لمدارس وكالة الغوث ) 67(طالبًا، و) 57(

 األولى، مدرسة ذكور عسكر األساسیة: الدولیة في منطقة نابلس التعلیمیة بالطریقة القصدیة هما

اثنتان (اسة إلى أربع مجموعات وتم  توزیع أفراد الدر . ومدرسة إناث عسكر األساسیة األولى

باستخدام التوزیع العشوائي المقرون بالمزاوجة، ثم بعد ذلك تم توزیع طلبة ) للذكور واثنتان لإلناث

إحداهما تجریبیة، تدرس وحدة ذریات العناصر والمجموعات : كل مدرسة عشوائیًا إلى مجموعتین

ادة نفسها بالطریقة االعتیادیة، وقد تم بطریقة فكر اكتب زاوج شارك، واألخرى ضابطة، تدرس الم

حدى معلمات العلوم في  اختیار احد معلمي العلوم في مدرسة ذكور عسكر األساسیة األولى، وإ
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مدرسة بنات عسكر األساسیة األولى، لتدریس المادة التعلیمیة نفسها لطلبة المجموعتین الضابطة 

  .والتجریبیة في كل من المدرستین

داف الدراسة قام الباحث بإعداد الخطط التدریسیة الیومیة لمجموعتي ومن اجل تحقیق أه

واستخدم ألغراض البحث االختبار التحصیلي لقیاس تعلم الطلبة  .الدراسة الضابطة والتجریبیة

للمعارف العلمیة لوحدة ذریات العناصر والمجموعات، والمالحظة المباشرة والمقابلة لقیاس اندماج 

علم، وبعد التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة بالطرق المناسبة، طبق الطلبة في مهام الت

االختبار التحصیلي على أفراد الدراسة بعد االنتهاء من تدریس وحدة ذریات العناصر 

   . أسابیع بواقع أربع حصص أسبوعیاةخمسوالمجموعات التي استغرقت مدة 

 Two-Way(ل التباین الثنائي تحلی الدراسة استخدم الباحث اختبار والختبار فرضیات

ANOVA ( لتحلیل النتائج عند مستوى الداللة)α ≥ 0.05( وأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي ،

  :ما یلي

 العناصر ذریات” طلبة الصف الثامن في وحدة في تحصیل داللة إحصائیة اتق ذو فر وجود  .1

 ).شارك- زاوج-اكتب-فكر( إستراتیجیة ولصالح عزى إلى طریقة التدریست "والمجموعات

 بة طلفي تحصیل) α ≥ 0.05( داللة إحصائیة على مستوى داللة ذات فروق  عدم وجود .2

 .جنسالمتغیر عزى إلى ت"  العناصر والمجموعاتذریات”الصف الثامن في وحدة 

 طلبة في تحصیل) α ≥ 0.05( داللة إحصائیة على مستوى داللة ذات فروق عدم وجود .3

إلى التفاعل بین طریقة عزى ت ”العناصر والمجموعات ذریات”الصف الثامن في وحدة 

 .الجنسالتدریس و 
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كبر أ والمقابلة درجة اندماج  المباشرةوكذلك أظهرت نتائج الدراسة باستخدام المالحظة

لذین درسوا بطریقة فكر اكتب زاوج شارك، من حیث انخراط الطلبة في مهام التعلم، للطلبة ا

  . لذین درسوا بالطریقة االعتیادیةامقارنة بطلبة المجموعة الضابطة 

 شارك -زاوج –اكتب  - فكروفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث باستخدام إستراتیجیة

جراء دراسات مشابهة للدراسة الحالیة على موضوعات أخرى لمختلف  في تدریس العلوم، وإ

قامة برامج تدریبیة لمعلمي ومعلمات العلوم تهدف إل ى تمكینهم من المراحل التعلیمیة، وإ

  .توظیف هذه اإلستراتیجیة في تعلیم وتعلم العلوم
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ABSTRACT  

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of 

"Think-Ink-Pair -Share" strategy on students' achievement and their 

level of engagement in scientific tasks. 

The sample of the study consisted of (124) 8th graders; 57 males 

and 67 females, who were randomly selected from two UNRWA 

schools in Nablus area (Askar Basic Boys' School and Askar Basic 

Girls School). Then the participants were randomly grouped   into two 

male groups and two female groups as well. 

Afterwards, every two groups were randomly treated as follows: 

one as a control group who received traditional teaching of the 

atomic elements and atomic groups unit while the other was treated as 

an experimental group who was taught through the “Think Ink Pair 

Share” strategy. To achieve the aims of the study, lesson plans were 

prepared for both the control and experimental groups. 

For the research purposes, the researcher designed an achievement 

test to assess students’ learning of the unit, and also used the direct 

observation and the interview techniques to assess students' 

engagement in learning tasks. 

To answer the questions of the study, the researcher used (2-Way 

ANOVA) test to analyze the results of the achievement test on the 

significance level (α  ≤ 0.05). The results of statistical analyses were as 

follows: 

1- There were statistical significant differences between the mean of 

both the experimental and the control groups test. The difference 
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was for the benefit of the experimental group who received 

teaching through "Think Ink Pair Share". 

2- There were no statistical significant differences at (α  ≤ 0.05) 

between the groups of the study due to the gender variable.  

3-  There were no statistical significant differences at (α  ≤ 0.05) 

between the groups of the study attributed to interaction between 

gender and teaching method. 

The results of the study using observations and interviews showed 

a greater degree of engagement of the students who were taught by the 

“Think Ink Pair Share” strategy in learning tasks compared to students 

of the control group who studied using traditional way. 

In the light of these results, the researcher recommended the 

importance of using the method of Think Ink Pair Share in teaching 

science. He also suggested conducting similar studies for other 

subjects and other levels of learners. Finally, he called for training 

programs for teachers of science to help them apply Think Ink Pair 

Share strategy in teaching science. 
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 الفصل األول

  هاخلفیة الدراسة ومشكلت

  :المقدمة 1:1

 الرقمیة والهندسة الوراثیة تكنولوجیاالاالت والفضاء و یشهد تدریس العلوم في عصر االتص

تي  ألقت بظاللها  التحوالت العلمیة والتكنولوجیة المعاصرة الواالستنساخ اهتمامًا كبیرًا لمواكبة

على عملیات تعلیم وتعلم العلوم في العالم المعاصر، لما تلعبه العلوم من دور مهم وحیوي في 

  .                                                         حیاة كل فرد

المجتمع العالمي  والتي یشهدها في شتى مناحي الحیاة تكنولوجیةوالعلمیة ال  إن التحوالت

بقریة صغیرة، وأصبح أي مجتمع ال یسایر ویواكب باقي ما یكون أشبه جعلته المعاصر، 

  ).1997نصر، ( ومحكومًا علیه بالتخلف المجتمعات منعزًال عنها،

 في مجالضرورة التعامل غیر التقلیدي مع تحدیات العصر على   )2001 (الباز ویؤكد

ات القرن الحادي والعشرین،  الوحید لمقابلة تحدیتعلیم وتعلم العلوم ، ویعتبر التعلیم هو السبیل

أن مسألة مواجهة هذه التحوالت العلمیة والتكنولوجیة عبر تغییر ) 1997(السائح یؤكد كذلك 

  . بعقلیة القرن الواحد والعشرینإنسانالمفاهیم ال یمكن تجنبها في سبیل تخریج 

، تتمثل أهمها في مشكلة  إلى عملیات تدریس العلومةوكثیرة هي االنتقادات الموجه

التركیز على المعلومات كهدف أساس في التدریس من خالل استخدام الطرق التقلیدیة في 

 على عملیة نقل وتوصیل المعلومات بدل التركیز على تربویة تركزالتدریس، استنادا إلى فلسفة 
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التعلیم المختلفة، تولیدها واستعمالها، ویمكن مالحظة ذلك في كتب العلوم الدراسیة في مراحل 

نما تقتصر على الجانب المعرفي منها فقط  فهي ال تتضمن جمیع مجاالت التربیة العلمیة، وإ

  ).2002علي، (

أن أغلب الممارسات الصفیة لمعلمي العلوم تتركز حول الجانب ) 2000( كما یرى فراج

ها في مراحل التعلیم المعرفي، وعدم االهتمام بتأكید طرق العلم وأسالیبه على الرغم من أهمیت

كافة، كما أن المعرفة العلمیة المقترحة في كتب العلوم تؤكد على الحقائق والمفاهیم في صورتها 

  ". النهائیة 

لتناسب وأكثر معاصرة  تقدما أكثر طرق إبداعال بد من  ه أن) 1998( قطامي ویذكر

لم  الطرق التقلیدیة ذلك أنافي، متعلم یثق بمخزونه المعرفي والخبراتي والثقالمتعلم الذي نرید، 

 أذهان إلى المخترعین والمفكرین والعلماء، أذهان العصر وتقانته من أفكارلنقل  تعد كافیة 

  :انه) 1996( ویرى زیتون المتعلمین، 

یة لتحقیق جمیع األهداف والغایات من الصعب اقتراح طریقة تدریس مثال"            

د تكون طریقة ما فاعلة وناجحة في موقف تعلیمي تدریس العلوم، فق المنشودة من

معلمًا ما قد ال یالءم ئم یالتعلمي معین، وغیر فاعلة وغیر ناجحة في غیره، وما 

) Cognitive Style(اختالف النمط المعرفي  إلى غیره من المعلمین، إضافة

وما ما یراه لدى المتعلم لتنظیم ین وبالتالي تباین األداء المفضل لدى المتعلم

  ).304ص، " (یدركه حوله

إلى الفهم  ال یمكن الوصول انه )2005( سعودي وراشدالنجدي و  ؤكد هذا السیاق یضمن     و    

  .القدرات والمهارات عن طریق إستراتیجیة تدریس واحدة، أو خبرة تعلم واحدةواكتساب 

ت التدریس وأنشطتها ستراتیجیاوقد أولى التربویون اهتمامًا متزایدًا في السنوات األخیرة ال
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و ظهرت حاجة إلى طرائق حدیثة في التدریس  ،التي تجعل من الطالب محورًا للعملیة التعلیمیة

القیسي، ( لكي تتحسن المخرجات التربویة ؛ فهم نظریات التعّلم والقدرة على تطبیقهاإلىتستند 

2001(.  

العلوم المدرسیة في المتقدمة والنامیة بتطویر مناهج  كذلك اهتمت كثیر من البلدان

من أهداف، ، وشمل هذا التطویر جمیع عناصر المنهاج  بشكل عاممختلف المراحل التعلیمیة

 مستوى إلى، وذلك لالرتقاء بتلك المناهج ومحتوى، وطرق تدریس، وتقنیات تعلیم وأسالیب تقویم

جتمع، وأكثر قدرة تكون فیه أقوى ارتباطا ومواءمة لواقع الحیاة، وامتن صلة بحاجات الفرد والم

  ).2005، وآخرونالنجدي (على مواكبة التدفق المعرفي والتقدم العلمي والتكنولوجي 

 مداخل واتجاهات حدیثة لتطویر تعلیم وتعلم العلوم إیجاد إلى كل ذلك أدىلقد و 

لم  تعإمكانیة على وأكدتعلى دور المتعلم وجعلته محور العملیة التعلیمیة، جلها وتحدیثه، ركزت 

 وأنماطیتناسب وقدراته   التعلم الذيأسلوب توافر له إذا اإلتقان ل تلمیذ والوصول به إلى مستوىك

تعلمه، ومن هنا بدأ التركیز على الدور النشط للمتعلم في الموقف التعلیمي، بحیث یتم التعلم من 

 واكتساب خالل العمل والبحث والتجریب، واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول على المعلومات

العمل الجماعي والتعلم و القدرة على حل المشكالت وتنمیة م واالتجاهات، یالمهارات، وتكوین الق

  ).2008شحاتة،  (التعاوني

جابیة في بناء المعرفة، مشاركة الطلبة االیأهمیة  على الحدیثةالتعلم نظریات وتؤكد 

فالمشاركة االیجابیة یمیة مختلفة، في بیئات تعلعلیها ل و حص في ضوء الخبرة التي یمكن الوالفهم

عملیات العلم تسهم في فهمهم ل و ،أفضلللمحتوى بشكٍل  في بناء المعرفة تطور فهمهمللطلبة 

ثر كبیر في أبنائي في التعلم والتعلیم للمنحى القد كان  في تحقیق تعلم ذي معنى، ولوبالتالي

  ).2008المحامید، (ر مناهج العلوم وممارسات التعلیم تطوی
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 القومیة لمعلمي العلوم في لألكادیمیة معاییر تدریس العلوم أكدت أیضاوفي هذا الصدد 

 أن :على مجموعة من االفتراضات المتعلقة بتعلیم وتعلم العلوم منها األمریكیةالوالیات المتحدة 

ما یتعلمه الطلبة یتأثر بدرجة كبیرة بكیفیة تدریسه لهم، وهو ما یرتبط بممارسات المعلمین 

 معاییر تدریس العلوم وتتوقع ممارسته من قبل المعلمین هو إلیهبرز ما تدعو أن أالتدریسیة، و 

  ).2005 ، النجدي وآخرون (أقران أنهمتشجیع التعاون بین الطلبة، والعمل مع الطلبة على 

، كونها  باهتمام التربویینالتعلم التعاونيالنشط ومنها   التعلماستراتیجیات حظیتلقد و 

بنشاط المتعلمین في الموقف التعلیمي، وتؤكد على مشاركتهم االیجابیة وتفاعلهم بعضهم تهتم 

  ).2006الدیب،  (مع  بعض، وتفاعلهم مع المادة التعلیمیة والخبرات التربویة

وتشكل نظریة التعلم البنائي إطارا ومدخال تدریسیا یشمل العدید من معاییر التدریس 

ؤكد على أهمیة الدور النشط للطلبة أثناء عملیة التعلم، وذلك من الفعال، تلك المعاییر التي ت

 الفرصة للطلبة لتحمل مسؤولیة تعلمهم، اعتمادا على ما لدیهم من معرفة سابقة ومن إتاحةخالل 

حداث التعلم والنمو  خالل زیادة التفاعالت االجتماعیة بینهم لبناء المعاني الخاصة بهم، وإ

  .المعرفي

 التعلم البنائي توفر بیئة تعلم آمنة ومحفزة، خالیة من التهدید، قائمة وتتطلب تطبیقات

على إدارة وقت التعلم بین الطلبة ومعلمیهم، من خالل إتاحة الفرصة والوقت المالئم للتفكیر 

  .والعمل، مما یسهم في اندماج الطلبة في التعلم وانجاز مهامه

تحت عباءة التعلم البنائي "  زاوج شاركفكر اكتب" وتنضوي إستراتیجیة التعلم التعاوني 

  . تساعد على تمركز التعلم حول الطالب، وتعزز مشاركته وتفاعله مع عملیة تعلمهأنهامن حیث 

 باستراتیجیات التعلم البنائي  اهتماماً أولتالتي واألبحاث توصیات الدراسات وفي ضوء 

 تعلم إستراتیجیةى الستقصاء فاعلیة فإن الدراسة الحالیة تسع واستخدامها في التعلیم والتعلم،
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تؤكد على الدور النشط للطلبة في عملیة التعلم وتركز على تفاعل الطلبة بعضهم مع بنائي 

لتدریس العلوم في " فكر اكتب زاوج شارك "لتعاوني التعلم اإستراتیجیةهي و  ،كأقرانبعض والعمل 

    .التحصیل واندماج الطلبة في التعلم

  :مشكلة الدراسة

بما تمثل من انفجار معرفي وتقدم تكنولوجي هائل على  العصرقد انعكست خصائص ل

 مراجعة إلىحاجة ب طرق التدریس التقلیدیة وأصبحتالنظریات التربویة واستراتیجیات التدریس، 

 طرق التدریس أن، حیث كشفت عن واألبحاث على ذلك نتائج الدراسات أكدت، وقد وتطویر

ه المعلم محور العملیة التعلیمیة، یقدم فیها المعلومات لطالبه ال تسهم في التقلیدیة التي یكون فی

  ).2009شاهین، (حدوث تعلم حقیقي 

 تشیر إلیه وهو ما نتائج تحصیل الطلبة، تدنيویتجلى اثر طرق التدریس التقلیدیة في 

 م والریاضیاتالعلو  نتائج بعض الدراسات الدولیة والمحلیة، فقد بینت نتائج الدراسة الدولیة في

Trends International in Mathematics & Science Study TIMSS, 1995)(  أن

معظم دول العالم تعاني من ضعف أداء طلبتها في العلوم، وان استمرار هذا الضعف مرجعه 

 ,Martin, Mullis & Chrostowski ( في المنهج وطرائق تنفیذهللمشكالت الموجودة أساساً 

2003.(  

 للعلوم والریاضیات  والرابعة الثالثةتین الدولیتیند أكدت نتائج الدراسوق     

(TIMSS,2003) و)TIMSS, 2007(   تدني األداء التحصیلي لطلبة فلسطین في العلوم، إذ

لقیاس متوسطات أداء الطلبة ) 100(وانحرافه المعیاري ) 500(اعتمد مقیاس عام متوسطه 

 ,TIMSS( في )435(، وحصلت فلسطین على متوسط لجمیع الدول المشاركة في االختبار

على المستوى ) 34(، وقد وضع هذا المستوى من األداء دولة فلسطین في المرتبة  )2003
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دولة مشاركة في الصف الثامن، والمرتبة الثالثة على مستوى الدول ) 47 (أصلالدولي من 

وحصلت على متوسط ، تراجع أداء طلبة فلسطین ) TIMSS, 2007(وفي دراسة  ،العربیة

دولة مشاركة ) 49(على المستوى الدولي من أصل ) 43( دولة فلسطین المرتبة لتحتل) 404(

دولة عربیة مشاركة ) 13(للصف نفسه، والمرتبة العاشرة على مستوى الدول العربیة من أصل 

  ).2009وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة، (

وحـــدة التــي نظمهـــا مركــز التطـــویر التربــوي بالقـــدس  نتـــائج االختبــارات المأشــارت  كــذلك 

نهایــة كــل فـــصل دراســي ونتــائج االمتحانـــات الوطنیــة التـــي ینظمهــا مركــز القیـــاس والتقــویم بـــوزارة 

ــیم الفلــسطینیة إلــى تــدني ملحــوظ فــي مــستوى تحــصیل الطلبــة فــي العلــوم علــى مــدار  التربیــة والتعل

  ).2004لسطینیة، وزارة التربیة والتعلیم الف(السنوات الماضیة 

 إلـى أن هـذا التـدني فـي مـستوى التحـصیل  یعـود إلـى طرائـق ،وتشیر العدید من الدراسـات  

التــدریس المتبعـــة فـــي المـــدارس ومـــا یترتـــب علیهـــا مــن ممارســـات تعلیمیـــة تحـــد مـــن تفكیـــر الطلبـــة 

ة أدى إلــى  فــشیوع طرائــق التــدریس التقلیدیــة التــي تعتمــد علــى التنــافس بــین الطلبــ،ودافعیــتهم للــتعلم

عــدم الثقــة والریبــة بــین الطلبــة المتنافــسین وان هــذا الــشعور الــسلبي أســهم إلــى حــٍد كبیــر فــي تــدني 

  .)1999النجار، (مستوى تحصیل الطلبة في العلوم وفي إظهار توجهات سلبیة نحوها 

ویتجلى أثر األنماط التقلیدیة للسلوك الصفي للمعلم أیضا في تدني اندماج الطلبة في   

 انخراط الطلبة في المهام التعلمیة ارتباطا وثیقًا بالسلوك الصفي یرتبطحیث شطة التعلیمیة، األن

للمعلم، كما أن تشجیع الطلبة على التفاعل واالندماج في الحصة الصفیة یساعد على السیطرة 

   . McGarity & Butts, 1984)(على السلوك المشوش لدى هؤالء الطلبة 

تدریس  في میدانعامًا  عشرة ةلمدة زادت عن ثمانیل خبرته وقد الحظ الباحث من خال  

في منطقة نابلس التعلیمیة التابعة لوكالة الغوث الدولیة والتي تضم  علیها واإلشرافالعلوم 
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 ممارسات معلمي العلوم تندرج غالبیة، أن واألغوارمدارس مدن نابلس وجنین وطولكرم وقلقیلیة 

 التعلیمیة، ویكاد النشاط اللفظي المكثف للمعلم یهیمن على في إطار عملیات التلقین للمادة

مجمل وقت الحصة الصفیة، وفي أحسن األحیان یمكن أن یطبق المعلم أسلوب المناقشات 

ن أو الفردیة، في إطار منحى تنافسي بین عدد قلیل من الطلبة ذوي التحصیل األكادیمي المرتفع، 

وتؤدي هذه الممارسات   وال یتیحون وقتا لالنتظار،سئلةاألكثیرا من المعلمین ال یجیدون فن طرح 

  .إلى انخفاض مستوى تحصیل الطلبة وكذلك تدني مستوى اندماجهم في األنشطة التعلمیة

 منحى التعلم إلىتدریس مستندة  إستراتیجیةوتحاول الدراسة الحالیة استقصاء فاعلیة   

، ربما تساعد في حل العدید من صعوبات )ر االنتظاوقتالتعلم التعاوني و (البنائي، قائمة على 

  .تعلم العلوم

ستراتیجیة التدریس المقترحة هي    ، والتي تقوم على أساس طرح )فكر اكتب زاوج شارك(وإ

  .المعلم لمشكلة أو سؤال ثم یتیح للطلبة الوقت للتفكیر والتعاون في حل المشكلة

استقصاء فاعلیة : "النحو التاليتحددت على انبثقت  مشكلة الدراسة و ، بناًء على ما سبق

  األساسيفي التحصیل واندماج طلبة الصف الثامن )شارك زاوج اكتب فكر( إستراتیجیةاستخدام 

  ."في المهام التعلمیة

  فرضیات الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة لفحص الفرضیات الصفریة التالیة  

 طلبة الصف في تحصیل )α ≥ 0.05( داللة إحصائیة على مستوى داللة اتق ذو وجد فر تال  -1

 )شارك- زاوج- اكتب-فكر( عزى إلى طریقة التدریست "والمجموعات العناصر ذریات”الثامن في وحدة 

  .الطریقة التقلیدیةب مقارنة
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 الصف بة طلفي تحصیل) α ≥ 0.05( داللة إحصائیة على مستوى داللة ذاتوجد فروق تال   -2

  .جنسالمتغیر ى إلى عز ت"  العناصر والمجموعاتذریات”الثامن في وحدة 

 الصف طلبة في تحصیل) α ≥ 0.05(داللة إحصائیة على مستوى داللة  ذاتوجد فروق تال  -3

  .الجنسلتفاعل بین طریقة التدریس و إلى اعزى ت ” العناصر والمجموعاتذریات”الثامن في وحدة 

  أهمیة الدراسة

 تعلم تحسن من اندماجه ةیجإلستراتی اكتساب الفرد إمكانیةمن الدراسة هذه  أهمیة تنبثق    

   . ومشاركتهماألقرانفي مهام التعلم، من خالل توفیر فرص التعلم النشط القائم على التعاون مع 

 تلقي الضوء على توظیف إستراتیجیة تعلم تعاوني في إطار منحى التعلم البنائي، وهي       

على تنمیة التفكیر  التركیز یةأهم من أهمیتهاشارك –زاوج -اكتب- التدریس فكرإستراتیجیةوتستمد 

  . النهوض بوقت التفكیرعبر

 مناهجها،  تفید معلمي العلوم، ومصمميأنمكن ی  نتائجهاأن  كذلك منأهمیتها وتنبع    

، كونها إستراتیجیة تدریس غیر شائعة  وفقا لمتطلباتها وممارسات معلمیهافي تطویر مناهج العلوم

  .في صفوف الطلبة الفلسطینیین

شارك، قد  زاوج اكتب بطریقة فكر" ذریات العناصر والمجموعات"تدریس محتوى ولعل     

 اندماجهم في ، وتطویر قدراتهم على حل مسائلها، وتطویر فیهاسهم في زیادة تحصیل الطلبةی

  .عملیة التعلم

  :تعریف المصطلحات

 Think-Ink-Pair-Share شارك زاوج اكتب  إستراتیجیة التدریس فكر

 اإلجراءات تتضمن مجموعة من ، TIPS تكتب اختصارا اقشة تعاونیةإستراتیجیة من

تقوم ، و "ذریات العناصر والمجموعات" لتعلم وحدة اإلستراتیجیة تطبیق أثناءبة التي یقوم بها الطل
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 واالنهماك في طلبة للتفكیر الفرصة للإتاحة تقدیم مهمة للتالمیذ فترة من الوقت ثم أساسعلى 

 اإلجابةمشاركة ومن ثم  مع الزمیل، اإلجابةمناقشة و ، )إجاباتهم(تهم مالحظا وتدوین، الحل

  . في الصفاألزواجوالمعلومات مع بقیة 

 طریقة التدریس االعتیادیة

الشائعة في ممارسات الكثیر من معلمي ومعلمات العلوم في مدارس وكالة هي الطریقة     

المعلمون على النقاش الصفي، ویتبعها التي تقوم یة والمدارس الحكومیة في فلسطین الغوث الدول

والمعلمات مع طلبتهم في توضیح موضوع الدرس، ویكون الدور الرئیس فیها للمعلم الذي یحرص 

  .األسئلة الطلبة بطریقة الشرح وطرح إلى المعلومات إیصالعلى 

 التحصیل الدراسي

  اكتسبها طلبة التيتعمیمات والمسائل والمهاراتهو مجموعة الحقائق والمفاهیم وال    

، مقاسة بالعالمة التي  یحصل "عناصر والمجموعاتذریات ال"وحدة " فياألساسيالصف الثامن 

ب س حاألهداف، یقیس مستویات )الباحث من إعداد(طلبة من خالل اختبار تحصیلي علیها ال

  . في هذه الوحدة)بلوم (تصنیف

 اندماج الطلبة بالتعلم

، األنشطة التعلم، ویشمل رغبتهم في المشاركة في طریقة استعمال الطلبة لوقتهو       

مشاركتهم الصفیة، بر مالحظة سلوك الطلبة، من حیث واتباع توجیهات المعلم، ویتم قیاسه ع

 .انتباههم، فضولهم، تفاؤلهم،  وحماسهم واستمتاعهم في تأدیة المهامإتباعهم لتوجیهات المعلم، 

  محددات الدراسة

  :اقتصرت هذه الدراسة على
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لوكالة  ، الملتحقین في المدارس التابعة األساسیة من المرحلة األساسيطلبة الصف الثامن  .1

 .2011/2012الغوث الدولیة في منطقة نابلس التعلیمیة للعام الدراسي 

  2011/2012طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول  .2

 للصف األقلتین على  الدراسة بطریقة قصدیة من المدارس التي تحتوي شعبأفراداختیار  .3

 األساسیة عسكر إناث، ومدرسة األولى األساسیةمدرسة ذكور عسكر :  همااألساسيالثامن 

 هذه إحدى، واختیار شعبتین عشوائیا من كل منهما، تكونان متكافئتین، بحیث تكون األولى

 . ضابطةواألخرىالشعب تجریبیة، 

 في منهاج العلوم للصف "مجموعاتذریات العناصر وال"المحتوى التعلیمي الخاص بوحدة  .4

 .2011/2012 للعام الدراسي األساسيالثامن 

 األساسي للصف الثامن "ذریات العناصر والمجموعات"الخطط التدریسیة لمحتوى موضوع  .5

 . الباحثأعدها التي 2011/2012للعام الدراسي 

 الباحث أعدهاتي  الاألدواتتتحدد نتائج هذه الدراسة وتفسیرها وتعمیمها بمدى صدق وثبات  .6

 اندماج الطلبة في مهام قیاس الباحث لأعدها المقابلة التي وأسئلةاالختبار التحصیلي، : وهي

  .التعلم
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  الفصل الثاني

  السابقة النظري والدراسات طاراإل

  : النظري، والدراسات ذات الصلة بهذه الدراسة كما یأتياألدبتناول هذا الفصل مراجعة 

 نظریة التعلم البنائي ودورها في تعلم العلوم، : بالدراسة، ویتضمناألدب النظري المتصل -

ستراتیجیة  استراتیجیات التعلم التعاوني في كإحدى" فكر اكتب زاوج شارك" التعلم التعاوني وإ

 .للتعلم، واندماج الطلبة في مهام التعلم المنحى البنائي إطار

زاوج  فكر" التعلم إستراتیجیة اعتمدت الدراسات السابقة المتصلة بالدراسة، وتتضمن دراسات -

 مفهوم إطار في اإلستراتیجیة، ودراسات اعتمدت ستقل بشكل مفي تدریس العلوم" شارك

  .ق المعرفیةتیجیات فو التعلم النشط واالسترا

   النظريإلطارا: أوالً 

 ما یشهده عالمنا المعاصر من تغیرات متسارعة في شتى مناحي الحیاة، وبخاصة ما إن

ضغوط المعرفیة لبالتطورات التكنولوجیة قد شكل تحدیات حقیقیة تجلت في كیفیة مواجهة ایتصل 

وتستوجب مواجهة التحدیات المصاحبة لهذه التطورات وكیفیة التكیف معها من نواح عدة، 

 مفكرین ولدیهم القدرة على التكیف أفراد إعدادتوجهات تربویة حدیثة تركز على المذكورة تبني 

  . مستجدات الحیاةالمستمر مع

 نشطة یقوم فیها التلمیذ یةمیتوفر بیئة تعل ضرورة إلى (Haney, 2003)ویشیر هاني 

فر للطالب فرص االندماج في  بحیث تو المختلفة التعلم أنشطة التعلم من خالل أثناءبدور ایجابي 

  .جماعیةالو فردیة  التعلم المهام
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ن من تطویع موضوعات العلوم وفقا یالمعلممرنا یمكن  إطاراً وتشكل نظریة التعلم البنائي 

  لالرتقاء بأسالیبهم التدریسیة، والحكم به على ممارساتهماإلطارذا ، و من االستعانة بهلنماذجها

 االستقصاء ومن طریقة حل المشكالت، وغیرها من أسلوب مرونة من أكثركونه ، التدریسیة

 تطویع الموضوعات المقررة وفقا لنماذجها المعلمون عنعجز ی قد  التدریس المحدودة التيأسالیب

  ).2002ذیاب، (

  نظریة التعلم البنائي

ولیست مجرد مدخل تدریسي  البنائیة نظریة في التعلم، أنیؤكد الكثیرون على 

(Airasiam &  Walsh, 1997)،یتمكن المعلمون من التدریس لطالبهم بطرق یطلق  حیث 

لكیفیة التي ي بالكیفیة التي یتعلم بها هؤالء الطالب، تلك ا كانوا على درایة ووعإذاعلیها بنائیة، 

 ویرجع تعدد االستراتیجیات التدریسیة القائمة ،)2003زیتون وزیتون، ( من الرؤى حظیت بالعدید

 ولكنها قدمت ، النظریة البنائیة لم تقدم استراتیجیات تدریسیة معینةأن إلىعلى النظریة البائیة 

النجدي  (  استراتیجیات متنوعةإلى، وهذه المعاییر یمكن ترجمتها معاییر للتدریس الفعال

  ).2005، وآخرون

 البنائیة البسیطة " فون جالسرفیلد" علیها أطلقبسط صورها والتي أوتتمثل البنائیة في 

  : ینص على أنالذيو " بیاجیهجان "في المبدأ الذي وضعه رائد الفكر البنائي 

 ،"ید المتعلم، وال یستقبلها بطریقة سلبیة من البیئة بصورة نشطة على تبنى المعرفة "

أكثر مما یتعلمونه عن طریق عن طریق تأسیس المعرفة الجدیدة بشكٍل فاعل، ألفراد ایتعلم حیث 

 أیضا على أهمیة أن یقوم المتعلمون أنفسهم بتكوین نتائج ذات ة، وتؤكد البنائیتلقینهم للمعلومات

  .)2003زیتون وزیتون، (معنى 

إلى قدرتنا على تكوین مفاهیمنا بأنفسنا حول العالم، بل تدعي مبدئیا تشیر البنائیة  و
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 وبهذا یصبح القول بان ، عاجزون تماما عن تجاوز خبراتنا والتسامي فوقهاأنناالبنائیة الرادیكالیة 

ي منشآتنا الفكریة تتطابق مع الحقیقة الموضوعیة قوال عدیم المعنى، ألن العقل ال یعترف بأ

  ).2002ذیاب، (معرفة ال یعرفها بذاته 

والبنائیة كنموذج للتعلم تتیح للتالمیذ أن یكونوا دائما نشطین في تعلم ذي معنى، فالمتعلم 

ال یمتص المعرفة، ولكنه یبنیها من خالل الخبرات وتنظیم المعلومات والمشاركة االیجابیة في 

ولكن المتعلمون ال یتعلمون باستقبال الرسالة استدعاء المعرفة السابقة من اجل بناء المعرفة، ف

  .عن طریق تفسیر هذه الرسالة

تبنى بسبب النشاط الذاتي للفرد المتعلم،  المعرفةقوم النظریة البنائیة على افتراض أن  وت

وال یتلقاها تلقیا سلبیا من البیئة الخارجیة بطریقة سلبیة، بمعنى أننا ال نستطیع أن نضع األفكار 

رسالها لهم، بل یجب أن یبفي عقول  نوا المعاني التالمیذ أو عن طریق تجمیعها في كلمات وإ

نشطة تتطلب أن یبذل المتعلم جهدا عقلیا للوصول إلى اكتشاف التعلم عملیة الخاصة بهم، ف

وتمثل عملیة الوصول . ولیة المتعلم عن تعلمه ولیست مسئولیة المعلمئالمعرفة بنفسه، وهي مس

لیة تكیف مع تنظیم العالم التجریبي قائم على خبرة المتعلم، وهذه الخبرة بدورها إلى المعرفة عم

 .تستمر في تغییر المعرفة

وتؤكد البنائیة على شرط معرفة المتعلم القبلیة كأساس لبناء المعنى، بحیث یعد التفاعل 

فاعل ذي المعنى بین معرفة المتعلم الجدیدة ومعرفته القبلیة احد المكونات المهمة في عملیة الت

  ). 2003زیتون وزیتون، (

على المدرس أن یربط المهارات والمعارف ،  یكون التعلم أكثر فّعالیةأنومن اجل 

 فالتعلم الجدید یتم نتیجة البناء على ما لدینا ،الجدیدة بالمهارات والمعارف التي تم تعلمها سابقاً 

عارف والمهارات قبل البدء بتدریسهم من معارف ومهارات، ومن األفضل أن نذّكر الطلبة بالم
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  . )2000 الحصري والعنیزي،( المعارف والمهارات الجدیدة

التعلم، ودور المدرس بوصفه مرشدًا في ویرّكز التعلیم البنائي على مبادرة الطالب 

وموجهًا، والتركیز على التعلم باالكتشاف الذي یعد أحد مهارات التعلم البنائي، وبناء صف مرن، 

  .)2001الخوالدة ویحیى، (  یام بأنشطة مختلفةوالق

ومن خالل  ، یتصدى لها، ویحاول حلها، الطالبیواجههایتضمن التعلم البنائي مشكلة و 

المفاهیم والمبادئ بنفسه، ویكون الطالب نشطًا ودائم السعي  التعلیمي، یكتشف تفاعله مع الموقف

البنى المعرفیة، وبذلك یصبح التعّلم  وعناصرللحصول على المعرفة بنفسه، ومهتمًا بترابط أجزاء 

ذا معنى، ألّن التعلم الجدید یدمج مع البنى المعرفیة للطالب، وبذلك یكون التعّلم أكثر قابلیة 

  . )2000،أبو جادو (لالستبقاء واالستدعاء، وأقدر على تلبیة حاجات الطالب

نائیة أیضًا هو أن النموذج إن من االفتراضات األساسیة التي تعتمد علیها النظریة الب  

المفاهیمي ینتج من خالل التفاوض حول المعنى، أي أن الفرد ال یبني معرفته عن معطیات 

العالم الخارجي من خالل أنشطته الذاتیة فحسب، ولكن المعرفة یتم بناؤها من خالل التفاوض 

 ).2005النجدي وآخرون، (االجتماعي مع اآلخرین في بیئة تعاونیة 

 بین التالمیذ كنوع من التفاعل االجتماعي دورا Negotiation عملیة التفاوض وتلعب  

مهما في إحداث التعلم والنمو المعرفي، وتهدف إلى الوصول إلى إجماع في الرأي حول موضوع 

ما، ولكي یحدث هذا التفاعل واالتفاق بین التالمیذ مع بعضهم، یحتاج المدرس أن یسأل التالمیذ 

في المناقشة، وكي یتحقق البناء  العمل في مجموعات، واستخدام لغتهم الخاصةویتیح لهم فرص 

االجتماعي للمعرفة العلمیة، فال بد لهذا التفاعل أن یتم مع الفصل بعد أن یتم داخل مجموعات 

: ، ومن هذه التطبیقاتيفیجو تسكصغیرة، ویظهر هذا التفاوض في التطبیقات التربویة لنظریة 

یة التعلم التعاوني والسماح بالمناقشة والحوار بین التالمیذ وأقرانهم وبینهم وبین التركیز على أهم
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  ).2005النجدي وآخرون، (المعلم 

 أن من الفروض Tomas Duffy 1992 و  Meril & Jones 1996كذلك توضح 

 Co-operativeالتي تقوم علیها النظریة البنائیة هي أن التعلم تساهمي وهو عملیة تعاونیة 

Learning ،وذلك من خالل مناقشة المعنى المعروض من خالل أكثر من وجهة نظر واحدة ،

وهنا یجب زیادة التفاعالت ، بحیث یأتي النمو المفاهیمي كنتیجة للمشاركة للموقف أو المفهوم

  .االجتماعیة التي تمنع بناء المفاهیم االنفرادیة الخاطئة

وتقوم علیها ) Fanderbilt University(و من األسس التي قدمتها جامعة فاندربلت   

تشجیع المتعلمین على المشاركة في النقاش مع المعلم وفیما بینهم، واالرتكاز : النظریة البنائیة

المناسبة لبناء المعرفة الجدیدة والفهم من  على التعلم التعاوني، وتزوید المتعلمین بالفرص

  .الخبرات

حثهم على البحث، وتقدیم األمثلة وطرح األسئلة وتندرج  عملیة تشجیع تفكیر الطلبة و   

  وهي الوسائل Scaffoldingوالمناقشة والتعاون في إطار ما أطلق علیه فیجوتستكي الدعائم 

 مالتي توظف لدعم األفراد في انجاز المهام غیر القادرین على انجازها بمفردهم، حیث استخد

 لیشیر به إلى Zone of proximal Development فیجوتستكي مصطلح حیز النمو الممكن 

حل مشكلة  (Level of actual developmentالمسافة بین ما یمكن أن ینجزه المتعلم بمفرده 

 Level) حل المشكلة بمساعدة اآلخرین(وبین ما یمكن أن ینجزه بمساعدة أفراد آخرین ) بمفرده

of potential development عبر استخدام الدعائم ، Scaffolding ) وآخرونالنجدي ،

  ).2003؛ زیتون وزیتون، 2005

لنظریة التعلم  األساسیة قاً للمرتكزاتـوف دریسـالت في إتباعها یمکن استراتیجیات عدة وهناك

 ،التعلم ءأثنا للمتعلم النشط على الدور عام لبشک التدریسیة االستراتجیات هذه كدوتؤ، البنائي



 

 

16 

 

   .)2004 ،عطایا أبو( ي األنشطةـف ةـوالفعلی الفکریةالطالب  كةمشار خالل نم

 البنائي وفروضه ارتباطا بمكونات ومالمح التعلم األكثرومن بین استراتیجیات التعلم 

، " Think Ink Pair Shareشارك  زاوج اكتب فكر "إستراتیجیة التعلم التعاوني ،سابقة الذكر

  .مةوف یسلط الباحث الضوء على هذه اإلستراتیجیة في الصفحات القادوس

  "Think Ink Pair Share اركش زاوج اكتب فكر"إستراتیجیة التعلم 

 ئهوزمال  Lyman Frank یمانقشة تعاونیة طورت من قبل فرانك ل مناإستراتیجیة

التعاوني وبحوث  في ظل التعلم  نمت ،1981في عام ) Maryland(في جامعة ماري الند 

  ).1999جابر، (زمن االنتظار

، تتیح الفرصة للتالمیذ كي یكونوا   فوائد عدیدةذات بسیطة  تعلمإستراتیجیة وهي

یجرب كل أن  فرصة تتیح لهمفعالین في تعلمهم مما یساعد على بقاء اثر التعلم، و و نشیطین 

مشاركة عزز اإلستراتیجیة تو ، )Gunter, et al., 1999 ( الصفأمام طرحها قبل إجابتهمنهم 

 في أفكارهم  الطلبةبعض، ویظهر من  بعضهم تعلم فرصةتوفر لهم، و هم بالتعلمالطلبة، واحتفاظ

 اإلجراءات تسمیتها من طبیعة اإلستراتیجیة أخذتقد و ، یر مهددة، وبثقة مرتفعةغآمنة و  بیئة ظل

فترة من  تقدیم مهمة للتالمیذ أساس، وهي تقوم على التعلم أثناء التي یقوم بها الطلبة األربع

  ).2002لدیب، ا ( الفرصة للنقاشإتاحةالوقت ثم 

ن م مهارات للطلبة، وتتضأو عقب قیام المعلم بشرح معلومات اإلستراتیجیةوتستخدم هذه 

  :الخطوات التالیة

حیث ینهمك الطلبة في التفكیر لفترة زمنیة في سؤال تم طرحه من : inkinghTالتفكیر  )1

لب بمفرده ، ویفكر كل طا مهاراتأو من معلومات  أو عرضهقبل المعلم یرتبط بما تم شرحه

  .ذلك یمنع الحدیث والتجول في الصفوأثناء ،  لفترة محددةفي السؤال
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 المهارات أووتسبق خطوة التفكیر في المسألة فترة االستماع لعرض المعلم للمعلومات 

  .ذات الصلة بهدف التعلم

 حسب طبیعة ومستوى أكثرأو ) دقیقة- ثانیة 30(وتتراوح فترة التفكیر في السؤال من 

  .السؤال

 تتاح للطلبة فرصة كتابة ما توصلوا الیه من ،في هذه الخطوة وهي اختیاریة:  Ink  الكتابة )2

لثانیة في خطوة  وااألولى المشكلة المطروحة، هذا وقد تدمج الخطوتین أو وحل للسؤال إجابة

:  عبر ثالث خطوات هياإلستراتیجیة عن هذه تعبیرواحدة هي التفكیر، لذا كثیرا ما یتم ال

 .)شارك زاوج رفك(

 أزواج إلىبعد أن تم تقسیمهم وفي هذه الخطوة یطلب المعلم من الطلبة : Pairingالمزاوجة  )3

ویفكروا معا في  Pairing with your peer )كل تلمیذین معا(هم وزمیله ن یتناقش كل مأن

م، وذلك ما توصلوا إلیه ویحاولوا مقارنة أفكاره ویتبادلوا وجهات النظر فی،المسألة المطروحة

 وتستغرق هذه الخطوة فترة زمنیة  عن السؤال المطروح ،اإلجابة اتفاق على إلىللوصول 

وتبدأ هذه الخطوة حال انتهاء الوقت الذي حدده تعتمد على طبیعة المشكلة المطروحة، 

 .المعلم للتالمیذ في التفكیر

 البعض أو اآلخرتلو  الواحد األزواجمن هذه الخطوة في المعلم یطلب  :Sharingالمشاركة   )4

 حول السؤال وأفكارمن حلول  إلیه یعرضوا ما توصلوا أن  حسب الوقت المتاح هممن

 یفكروا معا في أن القریبة لألزواج المعلم إتاحة یسبق هذه الخطوة أنویمكن المطروح، 

 .)2003زیتون،  ؛1999،  جابر عبد الحمید؛2002، بالدی (المشكلة

  نجاحأن إلى) Gunter, Estes, Schwab, 1999( واستس وسشاب غانترویشیر 

، األولى المعلم في الخطوة أسئلة على جودة أساساعتمد ی) TIPS (إستراتیجیة أنشطةوجودة 
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، مما یساعد على نجاح بقیة مراحل واألصیلحیث یدعم السؤال الجید تفكیر الطلبة الحقیقي 

  .اإلستراتیجیةتطبیق 

 تنمي مهارات التفكیر، )شارك زاوج فكر( تراتیجیةإس أن) kagan, 1999(ویرى كاجان 

 لتنمیة لغة المتعلم، أداةا هوتطور مهارات االتصال، وتعزز المشاركة في المعلومات، ویعتبر 

لكون وقتا ، ویماألقرانمعلوماتهم، وتصحیح تفكیرهم، وفیها یتفاعل  لتهمجمعالوتساعد الطلبة في 

   .لللتفكیر، ویتكلمون حول تعلمهم بصوت عا

 استراتیجیات التعلم التعاوني من حیث أسهلمن " فكر زاوج شارك "إستراتیجیةوتعتبر 

 یمكن استخدامها في كافة مستویات التفكیر والمراجعة ألنه مرونة وأكثرها تنفیذها، إجراءات

 والتعلیمات التي اإلرشادات ببساطة خطواتها في ضوء اإلستراتیجیةكذلك تتمیز هذه والنقد، 

  .)2002الدیب، (  المعلمیقدمها

 معدل السرعة في الدرس، حیث إلبطاءبیئة تعلم تعاوني فعالة  اإلستراتیجیةهذه  توفرو 

 بالتالي في  تؤثر للتفكیر واالستجابة، وأطولخطواتها جزءا من بیئة تتیح للتالمیذ وقتا تشكل 

  .)2002الدیب، ( یةنمط المشاركة الصف

  :"شارك زاوج اكتب فكر "إستراتیجیةأهمیة 

ـــف    ـــن توظیـ ــــب فكــــر"إســــتراتیجیة إن الغــــرض األساســــي مـ ـــاركاكت ـــز "  زاوج شـ هــــو التركیـ

ـــادة وتطـــویر إجابـــات ،Think timeوالنهـــوض بوقـــت التفكیـــر  ـــالي زی ـــه، وبالت  مـــن حیـــث زیادت

ــا یــسهم  فــي الحــد مــن مــشكلة التالمیــذ المتحمــسین، انالتالمیــذ، وفتــرة االنتظــار ووقــت التفكیــر هن

 المعلــم، ممــا قــد یــؤدي أسـئلة عــن لإلجابــة دائمـا فــي محاولــة أصــواتهم یرفعــون ذینالــوالمنـدفعین، و 

هـــذه تمكـــن وبالتـــالي  ، اآلخـــرین الـــضروریةأفكـــار بـــذلك  غیـــر ضـــروریة، تحجـــبأفكـــار تقـــدیم إلـــى

ســتراتیجیة الطلبــة مــن التفكیــر وطــرح أفكــارهم وتــشاركها فــي جــو یخلــو مــن التهدیــد، وهــي بــذلك اإل
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 ولكــل واحــد مــنهم األهمیــة ،ة المخــاطرة، جــو یــصبح فیــه التالمیــذ أكثــر ثقــةتــشكل بیئــة تعلــم قلیلــ

 تشجع وتؤكـد علـى تـوفیر درجـة عالیـة مـن انـشغال التالمیـذ فـي وقـت الـتعلم، وتزیـد كونهاوالقیمة، 

  .)2002الدیب، (  التعلمبطیئيمن مشاركة التالمیذ 

جعــل كــل تلمیــذ یفكــر فــي  یاإلســتراتیجیة الــسؤال ضــمن هــذه أو تقــدیم المعلــم للمــشكلة إن

، وهــذا یختلــف عــن الكیفیــة التــي یقــدم بهــا المعلــم ســؤاال، وینــادي علــى تلمیــذ بعینــه لیقــدم اإلجابــة

 لن یكونوا ممن سـینادى أنهم، مما یقد یدفع بعض التالمیذ لعدم التفكیر في السؤال لتوقعهم إجابته

  ).Lyman ,1981 ( من قبل المعلملإلجابةعلیهم 

 ال، وذلـك مـن أم كانت عملیة الفهم قد تمـت إذا من التأكد  المعلمستراتیجیةاإلوتمكن هذه 

 الطلبـة ومالحظـة تفكیـر كـل مـنهم، والمالحظـات إجابـات الوقت للمعلم لالطالع على إتاحةخالل 

   (London, 2012). التي یبدیها كل زوج

 إجابـــاتهم أن  الطلبــةیكتــشف بعــض، "اكتـــب زاوج شــارك فكــر" إســتراتیجیة خــالل تطبیــقو   

 قــد یفــضلون أو إجابــاتهمالتفكیــر فــي  بعــضهموقــد یعیــد  خاطئــة لیــست كــذلك، أنهــاالتــي اعتقــدوا 

خطــرت   قــد اإلجابــة  تلــكإنوقــد یفكــر بعــض التالمیــذ اآلخــرین ، زمالئهــم إجابــات علــى إجابــاتهم

فــي  جدیــدة عنــد مــشاركة زمالئهــم، وبالتــالي المــساعدة وأفكــار إجابــات بعــضهموقــد یطــرح ، ببــالهم

  .)2002الدیب، (  واالستجاباتاألفكار ممكن من  اكبر عددإطالق

علــى تمركــز الــتعلم حــول التلمیــذ، وتزیــد "  شــارك- زاوج-اكتــب-فكــر" إســتراتیجیةتــساعد و   

خطواتهـــا  أنحیــث   وقــت طویــل،إلــى إجـــراءات تنفیــذها مــن تفاعلــه مــع عملیــة تعلمــه، وال تحتــاج

 المـدارس العادیـة وظروفهـا، إمكانـات مـع مءوتـتالیـسر، محددة وبسیطة، ویمكن تطبیقها بسهولة و 

  .)2005لطف اهللا، (  معظم المواد التعلیمیةوأهداف
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 مبنیة على النقـاش والتحـدث ألنهامن انطفاء التفكیر، " فكر زاوج شارك "إستراتیجیةوتقلل 

ى كـل تلمیـذ  وعلـ مـسؤولیة كـل تلمیـذ فـي عملیـة الـتعلم،تؤكـد عملیـة الـتعلم، وهـي أثنـاءمع الـزمالء 

  ).2002الدیب، ( تقریرا للفصل ككل األزواج یقدم تقریرا لزمیله، ثم یقدم جمیع أن

بطـــرق مختلفـــة، حیـــث  واألفكــار عـــن نفـــس المفـــاهیم اإلســتراتیجیةویعبــر الطلبـــة فـــي هـــذه 

 مـن كونهـا بلغـة الكتـاب أكثـریجیب كـل مـنهم عـن الـسؤال بتعبیـرات مختلفـة، وتكـون بلغـة التالمیـذ 

  .)Cooper, 1999(  المعلمأوالمدرسي 

ودعــم ، یــزداد تقبــل الطلبــة األقــل مــع تلمیــذ آخــر علــى اإلجابــةوعبــر مــشاركة كــل تلمیــذ 

عطــاء ، وتزیـــد مــن ثقــة المــتعلم بنفـــسهبعــضهم الــبعض، وتقــدیر الــذات،  فرصــة لزیــادة االهتمـــام وإ

اء التالمیــذ ونتیجـة لقـض، )Kagan, 1999( األكـادیمي، ممـا یـساعد فـي انجـازهم بتالمیـذ آخـرین

 ممــا ،ا فـإنهم یلتزمــون بهـا ویؤدونهــا، ویـشاركون فیهــ،إلــیهم فـي انجــاز المهمـة المنوطــة أطــولوقتـا 

فـي تـزداد رغبـة التالمیـذ فـي المـشاركة لتفكیر العلمـي فـي حـل المـشكالت، و یزید من قدراتهم على ا

  ).2002الدیب، ( جماعات اكبر

اال ومـــشابها لحـــل المـــشكالت، ومناقـــشة مـــدخال فعـــ" فكـــر زاوج شـــارك "إســـتراتیجیةوتعتبـــر 

ـــذ فرصـــة مـــن الوقـــت للتفكیـــر فـــي تكـــوین فـــي إعطـــاءساعد تـــ، و القـــضایا  مفـــصلة إجابـــات التالمی

ــا، أیـــضا تأملیـــة، وتزیـــد وأكثـــرومتعـــددة،  ـــوعي بالتحـــصیل، وتنمـــي مـــستویات التفكیـــر العلیـ  مـــن ال

  .)Szesze, 2003( وتساعد التالمیذ المندفعین والمنطویین في التغلب على مشكالتهم

مـن دافعیـة  لیـة مـن المخـاطر، وتزیـداحـرة خ بیئة تعلم" فكر زاوج شارك "إستراتیجیةتوفر و 

 بــدال مــن لمــشاركة جمیــع التالمیــذ، ، وتعطــي الفرصــةبأنفــسهمذ ذ للــتعلم، وتنمــي ثقــة التالمیــالتالمیــ

ساعد علـى وتـ، )Gunter, et al., 1999(عـدد محـدود مـن المتطـوعین فـي المناقـشات العادیـة 

ــصیة  ــــزبنــــاء المــــسؤولیة الشخــ ـــدعیموتعزی ــة الــــتعلم، وتـ ــ ـــي عملی ــة فـ ــ ــارات   العالقــــات االجتماعی مهــ
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ال���دیب، (  مرغوبـــة اجتماعیـــةمهـــارات   وتتـــیح فـــرص التـــدریب علـــى، والتواصـــل اللفظـــياالتـــصال

2002(.   

 تــدعم بعــض عــادات "شــارك زاوج فكــر" إســتراتیجیة توظیــف أن (2005) لط��ف هللا وتــرى

 مثـل االسـتماع بفهـم ،)Costa & Calick, 2000( كوستا وزمیلـه إلیها أشارلمنتجة التي العقل ا

  .وتعاطف، والتحكم باالندفاع والتفكیر التعاوني

ــتراتیجیةوتبنـــي  ــارك "إسـ ـــة والثقـــةءكـــال مـــن القابلیـــة للمـــسا" فكـــر زاوج شـ  بأفكـــار  لة الفردی

ـــداول اآلخـــرین   ومـــشاركةاإلجابـــةلـــى التعزیـــز بعـــد ، والحـــصول ع بـــین التالمیـــذاألفكـــار، وذلـــك لت

 ).2002الدیب، (  مما یساعد على الثقة بالنفس بین التالمیذواألفكاراآلخرین، وتبادل اآلراء 

 إن مـــن ابـــرز التوصـــیات التـــي تـــساعد المعلـــم علـــى تطبیـــق منحـــى الـــتعلم البنـــائي هـــو إن

لـف عمـا یقـصده المعلـم، الن فهم الطلبـة لألسـئلة قـد یخت، wait timeیسمح لطلبته بوقت انتظار 

وألن الطلبـــة االبطـــأ فـــي تكـــوین االســـتجابات، كثیـــرا مـــا یـــستبعدون مـــن النقـــاش ویـــصبحون مجـــرد 

ــالتفكیر فــي أنفــسهممتفــرجین ال یــشغلون   ســوف األســرع زمالئهــم أن هــم المطروحــة، لعلماألســئلة ب

  ). 2003 وزیتون، زیتون ( تتاح لهم فرصة التفكیر فیهأن قبل األسئلة عن تلك إجاباتهمیقدمون 

تمــنح الطالــب شــارك مــن بــین عــدد مــن االســتراتیجیات التــي -زاوج- فكــرإســتراتیجیةوتعــد 

  : وهناك نوعان لوقت االنتظار ،)2008المحامید، (  الحصة الصفیةأثناءوقتا للتفكیر 

بعـد ( الطالـب إجابـة وهي الفتـرة الزمنیـة التـي ینتظـر فیهـا المعلـم سـماع :األولوقت االنتظار  . 1

 . خمس ثوانإلى، وهي تتراوح بین ثالث )رح السؤالط

 إجابتــه یقــدم الطالــب أنینتظرهــا المعلــم بعــد  وهــو الفتــرة الزمنیــة التــي: وقــت االنتظــار الثــاني . 2

 خمـس إلـى من ثالث أیضا یظهر المعلم رد فعله على ما ذكر الطالب، وهي تتراوح أنبل قو 

 .)Cotton, 2001(ثوان 
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 نأ )2008المحامی�د، (فـي ) Duncan & Southon, 2000(ویـشیر دنكـان وسـاوثن 

حـــد ســت ممارســـات تعلیمیــة یقـــوم بهــا المعلمـــون وتعیــق عملیـــة أوقــت االنتظـــار غیــر الكـــافي هــو 

 ســأله أو المعلــم الــذي ال یتوقــف عــن الكــالم ال یعطــي وقتــا للطلبــة للتفكیــر فیمــا قالــه أن إذالــتعلم، 

ــة  ال ـــتجابات الطلبـــ ـــذلك یعیـــــق اســ ـــون تهألســـــئلمطلوبـــــة وبــ ـــدیون یطرحــ ــئلة، فـــــالمعلمون التقلیــ  األســـ

       .اإلجابة في لإلسراع یعتمدون على نخبة قلیلة من طلبة الصف أو ،مجیبونها بأنفسهیو 

) Rowe( اعتبرتـه راو إذ التربویـة األبحـاث فكرة وقت االنتظار بعدا مهما في أخذتولقد 

وقــت االنتظــار هــي فتــرات مــن الــصمت  فتــرات أن إلــى وتــشیر ،احــد المتغیــرات المــؤثرة فــي التعلــیم

 ،)Rowe, 2001( من ثانیـة ونـصف أكثر وعادة ال تستمر ، المعلم واستجابات الطلبةأسئلةتتبع 

 وقـت التفكیـر هـو فتـرة ممیـزة مـن الـصمت غیـر المقطـوع للمعلـم أن )Stahl, 1994(ویـرى سـتال 

ـــإتمـــاموالطالـــب حتـــى یـــتمكن كلیهمــــا مـــن  ة المناســـبة خـــالل المناقــــشة  المهـــام المعلوماتیــــة والعلمی

  .الصفیة

  : التالیةاألنواع إلى تصنیف وقت االنتظار )Tobin, 1987(ویقترح توبن 

وهـو التوقـف الـذي یتبـع أي حـدیث للمعلـم ): Wait time TS( طالـب –وقـت انتظـار معلـم  -

  .ویسبق أي حدیث للطالب

أي حـدیث للطالـب وهـو التوقـف الـذي یتبـع ): Wait time ST( معلـم –وقـت انتظـار طالـب  -

  .ویسبق أي حدیث للمعلم

ع فـي  التوقـف الـذي یفـصل التتـابإلـى ویـشیر): Wait time TT( معلـم –وقـت انتظـار معلـم  -

  .حدیث المعلم

التوقــف الـذي یتبــع   أي حـدیث للطالــب ): Wait time SS( طالـب –وقـت انتظـار طالــب  -

  . لغیره من الطلبةأوویسبق أي حدیث للطالب نفسه 
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 تغییــر فــي وقــت انتظــار المعلــم إحــداث أنلبــاحثون فــي مــسألة وقــت االنتظــار ولقــد وجــد ا

سنوات لـ تـستمر فـي الـشهور واأن سـهال، وان االحتفـاظ بزیـادة وقـت االنتظـار مـن النـادر أمـرالیس 

اعــل بــین وقــت االنتظــار التف: ومــن بــین النتــائج المهمــة المتعلقــة بوقــت االنتظــارالتابعــة للتــدریب، 

 المستوى المعرفي ألسـئلة المعلـم یرتفـع عنـد تـدریب أن إلى الدراسات أشارت حیث علم،وتفكیر المت

 أن )Tobin, 1986( والثـــاني، وكـــشفت دراســة لتـــوبن األولالمعلــم علـــى زیـــادة وقـــت االنتظـــار 

 الطلبـة اقـل فـي الـصفوف التـي یزیـد فیهـا وقـت إلجاباتن یتحدثون بدرجة اقل ومقاطعاتهم یالمعلم

تأثیرا لزیادة وقت االنتظار على المشاركة اللفظیة للطلبة فـي الـصف  هناك أن كما وجداالنتظار، 

  .)Honea, 1982(، وطول كالم الطلبة  الطلبةإجاباتحیث تزداد درجة تعقید 

تـذكر المعلومـات ومعالجتهـا، ب للطلبـة یـسمحوینصح التربویـون بتطبیـق وقـت انتظـار جیـد 

 ، بــنفس الطریقــة وال بــنفس الــسرعةفكــر كــل الطلبــة ث ال ییــحوصــیاغتها،  اإلجابــة نكــویت ومــن ثــم

ــة ا الطفـــإن ذلـــك یحــــرم ،المعلــــم متحـــدثا بـــال توقــــف وعنـــدما یـــصبح  ،لتفكیــــر فیمـــا یقــــوللبـــة فرصـ

ن مناقـشة فكـرة أ و ، استیـضاحیةأسـئلةتقـدیم أو  ، ذكیـةإجابـات غیر قادرین على تكـوین نصبحو وی

   .)Page, 2003(وقت االنتظار مع الطلبة تضاعف الفائدة منه 

- 3 (إلى على السؤال بشكل مناسب تحتاج اإلجابةومن الناحیة البیولوجیة فإن متطلبات 

 المتعددة واإلحساسات السمعي، واالنتقال العصبي، واستدعاء الذاكرة اإلحساسثوان وتشمل ) 5

  ). Allen & Tanner 2002(للتكامل المعرفي والتنسیق العضلي العصبي الالزم للتكلم 

 یـؤدي  ثوان عقب طرح السؤال5-3ر المعلم لفترة ما بین  انتظا أن)2000(یدة حمیرى و 

     :إلى ما یلي

 .تصبح إجابات الطلبة أكثر عمقا واكتماال من حیث التركیب اللغوي -
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 .اإلجابةتظهر على الطلبة الثقة بالنفس عند تقدیم  -

 .اإلجابةیزداد عدد الطلبة المشاركین في  -

  . حول الطالبأكثركز تتمر  تجعل طریقة التدریس -

لتفكیر في اإلجابة  افرصةله  یقدمبعد سماعه سؤال المعلم للطالب ثوان ) 3-4( إتاحةإن 

دل في إجابته أو یعید النظر أو یع ،لكي یستطرد كما یعطي الطالب فرصة ،ومحتوى السؤال

لى استخدام طرق فكریة جدیدة ،ویؤدي إلى استجابة موسعة ،فیها  Goodوفي ویذكر جود وبر  ،وإ

 &Brophyوأنه على ثقة أنه قادر على  ، یعني أنه ینتظر من الطالب إجابة أن صمت المعلم

  .)1998 ،األعسر( هذه اإلجابة وأنه یحتاج لبعض الوقت

یؤدي متوسط وقت االنتظار المكون من خمس ثوان إلى إجابات أكثر من قبل الطلبة و 

عا وعلى شكل جمل تامة لدى الطلبة ذوي االنجاز ذوي االنجاز المتدني، والى إجابات أكثر إبدا

، لذا یمكن )Borich, 2004(المرتفع، والى العدید من األسئلة واالقتراحات لتجارب مستقبلیة 

القول أن الغرض األساسي من توظیف هذه اإلستراتیجیة هو التركیز والنهوض بوقت التفكیر 

Think time ر إجابات التالمیذ  من حیث زیادته وبالتالي زیادة وتطوی)Ledlow,2001 .(  

ــــة  ــــت  دراســـ ــووبینـــ ـــوظ أبـــــ ـــار      ) 2010( محفــــ ـــــت االنتظــــ ـــین وقــ ــابي بــــ ــــ ـــــأثیر ایجـ ـــــود تــ وجــ

 وبــین األساســي لــدى معلمــات التربیــة االجتماعیــة للــصف الــسادس األســئلةالمــستغرق فــي توجیــه 

  .تحصیل طالبات الصف نفسه في المادة نفسها
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   :یة في العلوماندماج الطلبة في المهام التعلم

 حالة إیجاد واالفتراضات التي تقوم علیها نظریة التعلم البنائي هي األسس من ابرز إن

 هذا بدوني ال یحدث ن التعلم والتغیر المفاهیمإمن اندماج وانهماك الطلبة في عملیة التعلم، بل 

  ).2002زیتون وزیتون،  ؛2002ذیاب، ؛ 2005، وآخرونالنجدي ( االندماج النشط

 لوصف رغبة Student engagementیستخدم مصطلح اندماج الطلبة في التعلم و 

تباع ته، الطلبة في المشاركة في أنشطة التعلم وطریقة استعمالهم لوق وتأدیة العمل المطلوب وإ

بأنه ) Fletcher, 2005( "فلشر "، ویصفه)Chapman, 2003(توجیهات المعلم في الصف 

م، علما أن بعض الدراسات أشارت إلى أن المفهوم یتداخل مع انخراط ذو معنى في بیئة التعل

  ).Levine, &  Shachar,Sharan,1999( مفهوم الدافعیة

وهناك مؤشرات على اندماج الطلبة في التعلم، حیث یظهر هؤالء الطلبة سلوكا ثابتا 

لفرصة لهم، أفعاال عند إتاحة اون مصحوبا باتجاه ایجابي في االنخراط في أنشطة التعلم، وینشئ

ویبذلون جهدا مكثفا لتنفیذ مهام التعلم، ویظهرون مشاعر ایجابیة عند تأدیة هذه المهام تتضمن 

یعمل  وعلى النقیض من االندماج ال.الحماسة والتفاؤل، والفضول، واالنتباه و االهتمام واالستمتاع

 همضب نتیجة وجودالطلبة بجد في مواجهة التحدیات، ویشعرون بالضجر واإلحباط والقلق والغ

في غرفة الصف والموقف التعلیمي، واالنعزال عن فرص التعلم واالستعصاء والثورة اتجاه المعلم 

  .)Skinner & Belmont, 1993(والمدرسة 

حیث تؤدي اإلستراتیجیة ،  إدماج الطلبة في التعلم فيTIPSتوظیف إستراتیجیة  یساعدو 

  .) Fenton, 2011( في مواقف التعلم إلى توفیر فرص مهمة لتعزیز مشاركة الطلبة
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 تفید في استثارة اندماج الطلبة في اإلستراتیجیة أن (Angelo, 2009) أنجلوویذكر 

  .النقاش، واختبار فهمهم وتشجیعهم لمراجعة أفكارهم ومقارنتها مع  اآلخرین

لى عدة دعائم  ترتكز ع)فكر اكتب زاوج شارك (إستراتیجیةمما سبق یمكن القول أن 

توفر فرصة لتعزیز مشاركة كونات تطور من ممارسات التدریس في المنظور البنائي، فهي وم

ومن خالل إتاحة ) وقت االنتظار(الطلبة في عملیة التعلم من خالل النهوض بوقت التفكیر 

من التعلیم والموقف التعلیمي ، وهي بذلك تنقل عملیة التدریس فرص التعلم التعاوني بین الطلبة

هم في زیادة وتحسین تحصیل الطلبة في مما قد یسم في ظل بیئة تعلم آمنة ومحفزة، إلى التعل

  . في مهام التعلماندماجهمالعلوم وزیادة 

  الدراسات السابقة: ثانیا

والبحوث التربویة خالل النصف الثاني من القرن العشرین اهتمت النظریات 

 في تعلیم وتعلم العلوم، للعملیة التعلیمیة التي جعلت من المتعلم محورا باالستراتیجیات التدریسیة

واهتمت هذه االستراتیجیات بزیادة فاعلیة المتعلم ورفع مستوى تحصیله، كما اهتمت بتولید 

ابیة نحو تعلم العلوم، خاصة بعد التغیرات السریعة التي شهدها عالمنا المعاصر، جاتجاهات ای

ت لك من طرائق تدریسیة تتناسب مع هذه التغیرانتیجة التراكم المعرفي والتكنولوجي، وما رافق ذ

  .)2006 جبر،(

 التجریبیة وشبه التجریبیة، لتحدید فاعلیة واألجنبیة  العدید من الدراسات العربیةوأجریت

وفي ما یتعلق  ،ي تعلیم وتعلم موضوعات العلوم المختلفةاالستراتیجیات التدریسیة المستخدمة ف

) في حدود علم الباحث(هناك عدد محدود من الدراسات ف ،"ركشا زاوج اكتب فكر"إستراتیجیة ب

في  اإلستراتیجیة فوائد إلىالدراسات هذه  وأشارت، التعلیم في اإلستراتیجیة اثر التي تناولت

تم  حیث ،لدراسات السابقة المتصلة بموضوع البحثما یلي استعراض لوفی ،مجاالت مختلفة
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 تعلیق الباحث على هذه الدراسات، إلى باإلضافة، يوفق تسلسلها الزمن ترتیب هذه الدراسات

ونواحي التشابه واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة، وموقع هذه الدراسة بین تلك 

  .الدراسات

-زاوج-فكر(ثر توظیف إستراتیجیة أ إلى معرفة هدفتراسة د) 2010(أجرى أبو غالي 

ي في العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي، وتكونت في تنمیة مهارات التفكیر المنطق )شارك

طالبًا وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي، تم تقسیمهم إلى ) 161(عینة الدراسة من 

طالبًا وطالبة، ومجموعة تجریبیة وعدد أفرادها ) 79(مجموعتین، مجموعة ضابطة وعدد أفرادها 

  .طالبا وطالبة) 82(

 لدى طلبة  التحصیلي لقیاس مهارات التفكیر المنطقي في العلومواستخدم الباحث االختبار

 - زاوج-فكر(، و توصل الباحث إلى أن لتوظیف إستراتیجیة المجموعتین الضابطة والتجریبیة

 ≤ αاثر في تنمیة مهارات التفكیر  المنطقي لدى طلبة الصف الثامن األساسي عند ) ركشا

في التحصیل على مقیاس مهارات روق جوهریة ، وكشفت الدراسة أیضا أن هناك ف)0.01(

) α ≥) 0.05بین طالب المجموعة التجریبیة وطالب المجموعة الضابطة عند التفكیر المنطقي 

، ووجود )شارك- زاوج-فكر(ولصالح طالب المجموعة التجریبیة الذین درسوا باستخدام إستراتیجیة 

بین طالبات ت التفكیر المنطقي في التحصیل على مقیاس مهارا إحصائیة ةفروق ذات دالل

ولصالح طالبات المجموعة ) α ≥) 0.05المجموعة التجریبیة وطالبات المجموعة الضابطة عند 

، وعدم وجود فروق ذات داللة )شارك-زاوج-فكر(التجریبیة اللواتي درسن باستخدام إستراتیجیة 

 .غیر الجنسبین أفراد الدراسة تعزى لمتفي التحصیل ) α ≥) 0.05إحصائیة عند 
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ثر استخدام استراتیجیات التعلم النشط ادراسة هدفت إلى تعرف ) 2009 ( شاهینأجرتو 

على تحصیل وتنمیة عملیات العلم لدى تالمیذ الصف الرابع االبتدائي، واستخدمت الدراسة 

 كإحدى استراتیجیات التعلم النشط إضافة إلى إستراتیجیتي  خرائط "شارك زاوج فكر"إستراتیجیة 

، "والحیوان في بیئتنا"، "ي بیئتناالنبات ف"لمفاهیم والوسائل البصریة، لدراسة محتوى وحدتي ا

تلمیذًا وتلمیذة من تالمیذ الصف الرابع االبتدائي، تم تقسیمهم ) 90(تكونت عینة الدراسة من و 

ذة، تلمیذا وتلمی) 45(إلى مجموعتین إحداهما ضابطة واألخرى تجریبیة، وعدد أفراد كل منهما 

كشفت نتائج الدراسة . ر التحصیل، واختبار عملیات العلماختبا: واستخدمت الدراسة أداتین هما

بین متوسطات درجات تالمیذ ) α≥.010(عن وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى 

المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار التحصیل، وذلك لصالح تالمیذ المجموعة التجریبیة، 

 بین متوسطات )α≥0.01(ت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى وكذلك كشف

درجات تالمیذ المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي الختبار عملیات العلم، وذلك 

  .لصالح تالمیذ المجموعة التجریبیة

 عرفیةإلى استقصاء فاعلیة االستراتیجیات فوق الم) Ibe ,2009 (آبیي دراسة هدفتو 

ستراتیجیة فكرباستخدام األسئلة فوق المعرفیة  في المشاركة الصفیة وتحصیل شارك-زاوج- وإ

طالبا تم تقسیمهم ) 67(، ضمت الدراسة  في موضوع الكثافةالعلوم لدى طلبة المرحلة الثانویة

 -زاوج-فكرن، درست إحداهما باستخدام إستراتیجیة ین تجریبیتیمجموعتإلى ثالث مجموعات، 

األسئلة فوق المعرفیة وعدد أفرادها بطریقة  الثانیةدرست و طالبا، ) 22(رك وعدد أفرادها شا

بالطریقة االعتیادیة، استغرقت ) 24(وعدد أفرادها ، بینما درست المجموعة الضابطة طالبا) 21(

أسبوعا ثم تعرضت مجموعات الدراسة الختبار تحصیلي، وأظهرت النتائج أن ) 11(الدراسة 
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 في موضوع تیجیات فوق المعرفیة هي األكثر فاعلیة في رفع تحصیل الطلبة األكادیمياالسترا

   .شارك زاوج الكثافة، تلیها إستراتیجیة فكر

في ) زاوج شارك  فكر ( إستراتیجیةهدفت إلى معرفة فاعلیة دراسة ب) 2008( الفي قامو 

االتجاه نحو المادة لدى طالب في  و ،)التحلیل والتركیب والتقویم (تنمیة العملیات المعرفیة العلیا 

طالبا من طالب الصف ) 59(، تكونت عینة الدراسة من المرحلة المتوسطة بالمدینة المنورة

طالبًا درست ) 32 ( وضمتتجریبیةإحداهما : تم تقسیمهم إلى مجموعتینالثاني المتوسط، 

درست بالطریقة و بًا طال) 27 ( ضمتضابطةمجموعة ، و )فكر زاوج شارك(باستخدام إستراتیجیة 

 خضعت مجموعتي الدراسة في المجموعتین الضابطة والتجریبیة الختبار بعدي ومقیاس ،تقلیدیةال

 )α ≥ 0.05( الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا عند أشارت نتائج االتجاه نحو العلوم، 

  .لصالح طلبة المجموعة التجریبیة

 حل إلىاستطالع اثر نموذجین مستندین  إلىهدفت ف ،)2008( المحامید  دراسةأما  

شارك  زاوج  فكرإستراتیجیةشارك، واآلخر وفق  زاوج  فكرإستراتیجیةالمشكالت، احدهما وفق 

ستراتیجیة  للمفاهیم األساسي الكتابة في دقیقة واحدة في اكتساب طالبات الصف العاشر وإ

 في مدرسة األساسيصف العاشر طالبة من طالبات ال) 90( الدراسة من أفرادتكون . البیولوجیة

، تم توزیعهن 2005/2006 في العام الدراسي األردنرجم الشامي الغربي الثانویة للبنات في 

طالبة، مجموعتین تجریبیتین درست إحداهما ) 30(عشوائیًا في ثالث مجموعات ضمت كل منها 

 زاوج  فكرإستراتیجیةبطریقة حل المشكالت وفق " من الفطریات إلى معراة البذور"محتوى وحدة 

ستراتیجیة الكتابة  زاوج شارك، والثانیة درست بطریقة حل المشكالت وفق إستراتیجیة فكر شارك وإ

وكشفت نتائج الدراسة بعد وعة الثالثة بالطریقة التقلیدیة، في دقیقة واحدة، بینما درست المجم
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 = α(صائیة عند مستوى تطبیق اختبار اكتساب المفاهیم البیولوجیة وجود فرق ذي داللة إح

 بین المجموعة التجریبیة التي درست وفقا لنموذج مستند إلى حل المشكالت وفق )0130.

شارك والمجموعة الضابطة، في حین تبین النتائج عدم وجود فرق ذي داللة  زاوج إستراتیجیة فكر

ذي داللة بین المجموعتین التجریبیتین، وعدم وجود فرق ) α = 0.05(إحصائیة عند مستوى 

بین المجموعة التجریبیة التي درست وفقا لنموذج مستند إلى ) α = 0.05(إحصائیة عند مستوى 

ستراتیجیة الكتابة في دقیقة واحدة والمجموعة  زاوج حل المشكالت وفق إستراتیجیة فكر شارك وإ

  .الضابطة

 فكر(یجیة ثر استخدام إستراتأدراسة هدفت إلى تحدید بإجراء ) 2005( لطف اهللا قامتو 

ت الصف الرابع  ودافعیة االنجاز لدى طالباالبتكاريافي التحصیل والتفكیر ) شارك زاوج

 بصریا بمدارس النور واألمل بإدارة مصر الجدیدة، تكونت عینة الدراسة من االبتدائي المعاقات

                                                                                                                                                                                                                                                                جمیع تلمیذات المدرسة في الصف المذكور، وتم تقسیمهن إلى مجموعتین                 

من كتاب الرابع االبتدائي " ، اإلنسان والكوناالحیوان في بیئتن"إحداهن ضابطة ودرست وحدتي

ما درست طالبات المجموعة التجریبیة المحتوى نفسه                                                                                                                        بالطریقة التقلیدیة، بین

تم على المجموعتین ألكثر من شهرین، ثم  تطبیق الدراسة استمرشارك، و  زاوج بإستراتیجیة فكر

 أالبتكاري وهي اختبار التحصیل واختبار التفكیر ،یق البعدي ألدوات الدراسة الثالثالتطب

ومقیاس الدافعیة لالنجاز األكادیمي، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

لصالح طالبات المجموعة التجریبیة على االختبار التحصیلي الكلي ) 0.01(عند مستوى داللة 

  .في بعد التطبیق) 0.05(ذكر والفهم، وعند مستوى داللة وبعدي الت
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وأیضا كشفت النتائج عن وجود فرق دال إحصائیا بین درجات طالبات المجموعة   

  .شارك، وذلك لصالح التطبیق البعدي زاوج التجریبیة قبل وبعد تطبیق إستراتیجیة التدریس فكر

، فقد كشفت الدراسة عن وجود بتكاريالاوفي ما یتعلق بالنتائج الخاصة باختبار التفكیر   

بین نتائج طالبات المجموعتین الضابطة ) 0.05(فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

   .والتجریبیة ولصالح طالبات المجموعة التجریبیة

المفاهیم البیولوجیة، أن لإلستراتیجیة أثر في اكتساب ، )2002هندي، (دراسة وبینت 

 بالنسبة لتحسین مستوى تقدیر  لها أثركنیبینما لم ، اإلیجابي المتبادلواالتجاه نحو االعتماد 

ومنها  إلى التأكد من أثر تنوع استخدام بعض إستراتیجیات التعلم النشط  الدراسة هدفتو ، لذاتا

عداد خرائط المفاهیم، والعصف الذهنيو وخلیة التعلم، ) فكر زاوج شارك(إستراتیجیة  على  ،بناء وإ

لمفاهیم البیولوجیة وتقدیر الذات واالتجاه نحو االعتماد اإلیجابي المتبادل اكتساب بعض ا

بالمدرسة الثانوي األول وتكونت عینة الدراسة من مجموعة من طالب الصف كمتغیرات تابعة، 

  .الثانویة الزراعیة

 كنشاط فوق  اإلستراتیجیةباستقصاء اثرفقد قامت ) Stuever,2007( ستیفر أما

 في اكتساب المفاهیم العلمیة، األساسيل ومشاركة طلبة الصف الثامن معرفي في تحصی

تكونت عینة الدراسة  فوق معرفیة، كإستراتیجیة فوق المعرفیة األسئلة أیضاواستخدمت الباحثة 

درست : طالبا، ومجموعتین تجریبیتین) 24(من ثالث مجموعات، مجموعة ضابطة وضمت 

طالبًا، بینما ضمت ) 22(وضمت " شارك زاوج فكر" محتوى موضوع الكثافة بطریقة ىاألول

وبینت نتائج  . فوق المعرفیةاألسئلةطالبا ودرست موضوع الكثافة بطریقة ) 20(المجموعة الثالثة 

 هناك فروق جوهریة في المشاركة الصفیة بین مجموعات الدراسة لصالح أنالدراسة 
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 أو في التحصیل لإلستراتیجیتین أي اثر االستراتیجیات فوق المعرفیة، ولم تظهر نتائج الدراسة

  .االحتفاظ بعید المدى

أن هناك أثر ایجابي لتوظیف أیضا ، )Karss ,2007 ("كارس"دراسة بینت و   

 في دروس القراءة  تحصیل القراءة لدى طلبة الصف السادسفي" فكر زاوج شارك"إستراتیجیة 

) 4(وضمت وآخر بعدي، والدراسة هي بحث شبه تجریبي ضم اختبار قبلي الموجهة، 

طالب، ) 6(مجموعات، مجموعتان تجریبیتان ومجموعتان ضابطتان،  ضمت كل مجموعة 

المستوى، وكذلك درست إحدى المجموعتان التجریبیتان فوق مستواها العمري واألخرى تحت هذا 

فكر  "یةإستراتیجوبینت النتائج أن هناك آثارا ایجابیة لتوظیف ن، بالنسبة للمجموعتین الضابطتی

 فوق ى درسوا بمستو لذینا، خاصة بالنسبة للطلبة  على مهارات الطلبة في القراءة"اكتب زاوج

  .مستواهم العمري

     تعلیق على الدراسات والبحوث السابقة

  :من خالل استعراض نتائج دراسات وبحوث المحاور السابقة، یتضح ما یأتي  

في " شارك زاوج فكر "إستراتیجیة حول استخدام  محورها یدورأن هذه الدراسات على الرغم من أن -1

متغیرات التدریس التي : ( اختلفت فیما بینها في عدد من العوامل مثلأنها إالتدریس العلوم، 

 فیها، مثل التحصیل وتنمیة العملیات العلیا والتفكیر االبتكاري اإلستراتیجیة تقصي اثر إلىسعت 

الیجابي المتبادل والمشاركة الصفیة،  الصفوف التي ا االنجاز واالتجاه نحو االعتماد ودافع

، مما یجعل ) علیها الدراسة، والمرحلة الدراسیة، والمدة الزمنیة التي استغرقتها كل دراسةأجریت

 .لكل دراسة من هذه الدراسات خصوصیتها، وان تشابهت في بعض العوامل
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معرفیة، الاستراتیجیات التعلم فوق  إطارفي " شارك زاوج فكر "إستراتیجیةتناولت بعض الدراسات  -2

، وبعض الدراسات تناولت )Ibe ,2009 ("آیبي"ودراسة ) Stuever,2007(كدراسة ستیفر 

الهندي ( ودراسة ،)2009شاهین، (النشط، كدراسة التعلم  إطار في اإلستراتیجیةتوظیف 

ج التدریس  نماذإطار في اإلستراتیجیة) 2008، المحامید(، بینما تناولت دراسة )2002،

 . حل المشكالتإلىالمستندة 

اختلفت هذه الدراسات في نتائجها، حیث اظهر بعضها وجود اثر ایجابي الستخدام إستراتیجیة  -3

 ،الفي( ودراسة ،)2010أبو غالي،  (في التدریس، مثل دراسة كل من" فكر زاوج شارك"

، )2009شاهین، (سة ، ودرا)2008 ،المحامید(، ودراسة )2005 ،لطف اهللا(، ودراسة )2008

 دراسة أظهرت في حین .)Karss ,2007 ("كارس" دراسة ، و)Ibe ,2009 ("آیبي"ودراسة 

 بینما لذاتا بالنسبة لتحسین مستوى تقدیر  عدم وجود اثر ایجابي لإلستراتیجیة) 2002 ،هندي(

، بي المتبادلالمفاهیم البیولوجیة، واالتجاه نحو االعتماد اإلیجاأظهرت أن لها اثر في اكتساب 

عن اثر ایجابي لتوظیف اإلستراتیجیة في ) Stuever,1997(كذلك لم تكشف دراسة ستیفر 

  .التحصیل أو االحتفاظ بعید المدى، في حین كان لها اثر ایجابي في تطویر المشاركة الصفیة

  :نواحي التشابه واالختالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة

وهو " شارك زاوج فكر "إستراتیجیة من حیث استخدام  مع الدراسات السابقة،تشابهت هذه الدراسة  

  : ولكنها اختلفت عن جمیع الدراسات السابقة من حیث،مجال الدراسة الحالیة

، حیث تتطلب "شارك زاوج اكتب فكر "اإلستراتیجیة لخطوة الكتابة لتصبح اإلستراتیجیةتضمین  -1

التي یطرحها ) المسائل( على المشكالت إجاباتهم) ابةكت( الوحدة قیام الطلبة بتدوین أنشطة

 . من الدراسات السابقة المذكورة هذه الخطوةأيالمعلم، في حین لم تذكر 
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 من الدراسات السابقة، أي والذي لم تتناوله ،كمتغیر تابعمتغیر اندماج الطلبة استخدم الباحث  -2

  . الدراسات السابقةمیعجلم تتناوله في حین متغیر الجنس أیضا تناولت الدراسة و 
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

عداد أدوات الدراسة والتحقق ا الدراسة وطریقة اختیارهعینةتناول هذا الفصل وصفًا لی   ، وإ

من صدقها وثباتها، باإلضافة إلى إجراءات الدراسة وتصمیمها، والمعالجات اإلحصائیة 

  .ئجها واستخالص نتاختبار فرضیاتهاالالمستخدمة 

  أفراد الدراسة

الدراسة بطریقة قصدیة من مدرستین في منطقة نابلس التعلیمیة عینة تم اختیار أفراد   

مدرسة بنات عسكر مدرسة ذكور عسكر األساسیة األولى، و : التابعة لوكالة الغوث الدولیة هما

ًال لدراسته، وذلك وكان اختیار الباحث لهاتین المدرستین بالطریقة القصدیة مجااألساسیة األولى، 

وجود أربع شعب للصف الثامن األساسي في كل منهما، ولقربهما من مكان : لعدة أسباب منها

كما . سكن الباحث، مما سهل القیام بعملیة جمع البیانات، ومتابعة إجراءات الدراسة وتنفیذها

 تطبیق الدراسة، تقدیم كل ما یلزم من تسهیالت خالل عملیةاالستعداد ل المدرستین تاأبدت إدار 

وأبدى معلمو ومعلمات العلوم للصف الثامن األساسي فیهما الرغبة في التعاون إلتمام إجراءاتها 

  .وتنفیذها، علمًا بأن هؤالء المعلمین مؤهلون أكادیمیا وتربویاً 

، تم  من طلبة الصف الثامن األساسيطالبًا وطالبة) 124(الدراسة عینة بلغ عدد أفراد 

ئیًا في أربع شعب تمثل مجموعات الدراسة حیث تم دمج جمیع طالب الصف توزیعهم عشوا

طالبًا، ثم أعید توزیعهم ) 129(الثامن في مدرسة ذكور عسكر األساسیة األولى البالغ عددهم 

باستخدام التوزیع العشوائي المقرون بالمزاوجة في أربع شعب متكافئة اعتمادًا على العالمات 

م العامة والریاضیات واللغة العربیة في نهایة العام الدراسي النهائیة لمباحث العلو 

، ثم اختیرت عشوائیًا شعبتان 2011/2012، أي قبل بدء دوام العام الدراسي 2010/2011
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طالبًا،  بینما تمثل ) 29(من بین هذه الشعب لكي تمثل إحداها المجموعة التجریبیة وعدد أفرادها 

كما تم دمج جمیع طالبات الصف الثامن . طالباً ) 28(فرادها األخرى المجموعة الضابطة وعدد أ

طالبة، ثم أعید توزیعهن ) 157(في مدرسة بنات عسكر األساسیة األولى البالغ عددهن 

باستخدام التوزیع العشوائي المقرون بالمزاوجة في أربع شعب متكافئة اعتمادًا على العالمة 

ت واللغة العربیة في نهایة العام الدراسي النهائیة لمباحث العلوم العامة والریاضیا

 ثم اختیرت عشوائیًا شعبتان .2011/2012، أي قبل بدء دوام العام الدراسي 2010/2011

طالبة، بینما تمثل ) 33(من بین هذه الشعب لكي تمثل إحداها المجموعة الضابطة وعدد أفرادها 

  .طالبة) 34(األخرى المجموعة الضابطة وعدد أفرادها 

موزعین  2010/2011توزیع عدد أفراد العینة في نهایة العام الدراسي ) 1(ضح الجدول ویو 

  :حسب المدرسة ومجموعات الدراسة والجنس

  )1(الجدول 

  مجموعات الدراسة والجنس،توزیع عدد أفراد عینة الدراسة حسب المدرسة

 المجموعة التجریبیة المجموعة الضابطة
 اسم المدرسة

ثإنا ذكور  إناث ذكور 
 المجموع

عسكر األساسیة األولى. ذ  28 --- 29 --- 57 

عسكر األساسیة األولى. ب  --- 34 --- 33 67 

 124 33 29 34 28 المجموع
 

وقـد تــم حــساب المتوسـطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة لعالمـات أفــراد عینــة الدراســة   

ــسابع األساســـــ ــضابطة للـــــصف الـــ ــة والـــ ي فـــــي مباحـــــث العلـــــوم العامـــــة مـــــن المجمـــــوعتین التجریبیـــ

 فـي كـل مـن 2010/20111والریاضیات واللغة العربیـة فـي العالمـة النهائیـة مـن العـام الدراسـي 

ــن  ـــــ ـــــة مــــ ــــ ـــــة الكاملـــ ـــــ ـــًا أن العالمــ ــــ ـــــتین، علمـــــ ــــ ــــدول )100(المدرســ ـــــ ـــــك) 2(، والجـــ ــــ ـــح ذلـــ ــــ :یوضـــــ
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  )2(الجدول 

ي مباحث اللغة العربیة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات أفراد عینة الدراسة ف

  2010/2011والعلوم والریاضیات في نهایة العام الدراسي 

ناث معاً   إناث  ذكور   ذكور وإ
  المجموعة

  العدد
المتوسط 

  الحسابي
االنحراف 

  العدد  المعیاري
المتوسط 

  الحسابي
االنحراف 

  العدد  المعیاري
المتوسط 

  الحسابي
االنحراف 

  المعیاري

  15.63  61.34  62  15.91  60.90  33  15.84  61.84  29  التجریبیة

  15.71  61.43  62  15.31  60.95  34  15.21  62.01  28  الضابطة
  
  

وجــود فــروق ظاهریـــة بــین متوســطات عینـــة الدراســة فــي معـــدل ) 2(یتــضح مــن الجـــدول   

ـــي  ــام الدراسـ ــة العــ ــ ــي نهای ـــة والریاضــــیات فــ ـــة  العربیـ ــــوم العامــــة واللغـ ، 2010/2011مباحــــث العل

 ؤفتكـا هذه الفروق الظاهریـة وتكـافئ المجمـوعتین الـضابطة والتجریبیـة، وكـذلك وللتحقق من داللة

 للمقارنـة  (t-test)الطـالب الـذكور والطالبـات اإلنـاث فـي كـل مـن المدرسـتین، تـم اسـتخدام اختبـار

بــین متوســطات عالماتهمــا، فــي كــل مــن المدرســتین، ولــم تكــن للفــروق بــین هــذه المتوســطات أیــة 

  .لكلیهما) α ≥ 0.05(مستوى داللة إحصائیة على 

ــطات عالمـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة فـــي ) 3(ویوضـــح الجـــدول  ـــین متوسـ ـــة الفـــروق ب دالل

 .2010/2011العلوم في نهایة العام الدراسي اللغة العربیة والریاضیات و حث امب
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  )3(الجدول 
 اللغة العربیة أفراد عینة الدراسة في المعدل السنوي لمباحثعالمات داللة الفروق بین متوسطات 

 2010/2011والریاضیات والعلوم في نهایة العام الدراسي 
 

 المقیاس المدرسة
المجموعة 

 الضابطة

المجموعة 

 التجریبیة
  "t"قیمة

مستوى 

  الداللة

 29 28 العدد

 61.84 62.01 المتوسط الحسابي
عسكر . ذ

 األولى
 15.91 16.32 االنحراف المعیاري

0.024 
 0.981 

 33 34 العدد

 60.90 60.95 المتوسط الحسابي
سكر ع. ب

 األولى
 15.53 15.31 االنحراف المعیاري

0.007 0.995 

 62 62 العدد

 الكلي 61.34 61.43 المتوسط الحسابي

 15.63 15.71 االنحراف المعیاري

0.010 0.992 

) α ≥ 0.05(  داللـة على مستوىدالة إحصائیًا عدم وجود فروق ) 3(یتبین من الجدول 

مــن حیــث التحــصیل بــین المتوســطات الحــسابیة لعالمــات طلبــة المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة 

 قیمـة بلغــت حیــث ،كـل مــن المدرسـتینریاضــیات والعلــوم لمباحـث اللغــة العربیـة والفــي الـسابق 

 )α ≥ 0.05( ، كمـا یظهـر الجـدول عـدم وجـود فـروق علـى مـستوى دالـة غیـر وهـي  (0.010)ت

مـن حیـث التحـصیل  بین المتوسـطات الحـسابیة لعالمـات طـالب المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة

 غیـر وهـي)  (0.024 ت قیمـة بلغت حیث مباحث اللغة العربیة والریاضیات والعلوم، في السابق 

متوسـطات الحــسابیة كـذلك یتبــین مـن الجـدول عــدم وجـود فـروق دالـة إحــصائیًا بـین ال،   أیـضادالـة

مباحـث اللغـة فـي مـن حیـث التحـصیل الـسابق  ت طالبـات المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطةلعالما

 ≤ α(  علـى مـستوى دالـة غیـر وهي ( 0.007 ) ت قیمة بلغت حیث العربیة والریاضیات والعلوم،

0.05(.  
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  أدوات الدراسة

  :استخدم في الدراسة الحالیة األدوات التالیة  

ــ -1 سیة الیومیـــة للمجـــوعتین الــضابطة والتجریبیـــة فـــي وحـــدة المــادة التعلیمیـــة، والخطـــط التدری

المقــررة فــي منهــاج العلــوم العامــة للــصف الثــامن األساســي للعــام ) ذریــات العناصــر والمجموعــات(

 ).الفصل األول (2011/2012الدراسي 

، وهــو مــن إعــداد )ذریــات العناصــر والمجموعــات(االختبــار التحــصیلي فــي العلــوم لوحــدة  -2

 .الباحث

 . الطلبة في المهام التعلمیة، وهي من إعداد الباحثجة، الستقصاء اندماالمقابل -3

المالحظـــة المباشــــرة، لقیـــاس انــــدماج طلبـــة المجمــــوعتین الـــضابطة والتجریبیــــة فـــي مهــــام  -4

 .التعلم

جراءات إعداد كل منها   :وفیما یلي وصف لهذه األدوات وإ

 المادة التعلیمیة والخطط التدریسیة -1

  :نیمكن تصنیفها إلى صنفی

المــادة التعلیمیــة، والخطــط التدریــسیة الیومیــة الخاصــة بطریقــة التــدریس االعتیادیــة، وهــي   - أ

المقــررة فــي كتــاب ) ذریــات العناصــر والمجموعــات(مــن إعــداد الباحــث، وتتكــون مــن دروس وحــدة 

، 2011وزارة التربیـة والتعلـیم الفلـسطینیة، ) (الفـصل األول(العلوم العامـة للـصف الثـامن األساسـي 

  :، وتشمل الدروس التالیة)95-72ص ص 

 .العدد الذري والعدد الكتليمفهومي  -

 .حسابات العدد الذري والعدد الكتلي -

 .)قاعدة باولي ( على مستویات الطاقة الرئیسةالكترونات الطاقةوزیع ت -
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 .ذریة العنصر والتوزیع االلكتروني -

 .ذریة العنصر وارتباطه بذرة الهیدروجین -

 .المجموعات الذریة -

 .رج ذریات العناصر الفلزیة والالفلزیةتد -

 .بعض مجموعات العناصر في الجدول الذري -

 .تشابه الخصائص الكیمیائیة لعناصر المجموعة الواحدة -

 ).الرابطة األیونیة، الرابطة المشتركة(:الروابط بین الذرات -

 .صیغ المركبات الكیمیائیة -

فكــر اكتــب زاوج (بطریقــة التــدریس المــادة التعلیمیــة، والخطــط التدریــسیة الیومیــة الخاصــة   -   ب

فـي منهـاج الـصف الثـامن ) ذریـات العناصـر والمجموعـات(، وهي عبـارة عـن محتـوى وحـدة )شارك

، تــم إعــادة تنظیمهــا مــن قبــل الباحــث وفقــا 2011/2012للعــام الدراســي ) الفــصل األول(األساســي 

ــة فـــي )فكـــر اكتـــب زاوج شـــارك(لطریقـــة التـــدریس  خطـــط تدریـــسیة یومیـــة ، وتمثلـــت المـــادة التعلیمیـ

 .تضمنت وصف طریقتي التعلیم والتعلم، باإلضافة إلى دور كل من الطالب والمعلم

ــدة أو  ــات(عــــد الباحــــث الخطــــط التدریــــسیة لــــدروس وحــ لیــــتم ) ذریــــات العناصــــر والمجموعــ

  .حصة صفیة بما فیها حصص التقویم الختامي) 20(أي بمعدل ) تدریسها في خمسة أسابیع

ه الخطــط، تــم عــرض بعــضها علــى مجموعــة مــن المحكمــین مــن وللتحقــق مــن صــدق هــذ

ذوي االختصاص والخبرة في مجال مناهج وطرائق تدریس العلوم، إلبداء آرائهم حول مناسـبة هـذه 

ـــة، ووضـــــوحها  ـــي ضـــــوء تهــــا لطلبـــــة الـــــصف الثـــــامن، الءممو الخطــــط لمحتـــــوى المـــــادة التعلیمیــ وفــ

ــین، أجـــرى الباحـــث ب ـــة مالحظـــات وآراء واقتراحـــات المحكمـ ـــم إعـــداد بقی عـــض التعـــدیالت علیهـــا وت

 ).1الملحق(الخطط التدریسیة في ضوئها 
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  االختبار التحصیلي في وحدة ذریات العناصر والمجموعات -2

  بناء االختبار: 2-1

قام الباحث ببناء االختبار التحصیلي لقیاس أداء طلبة الصف الثامن األساسـي فـي وحـدة   

ــد المـــادة ، حیـــث قـــام)ذریـــات العناصـــر والمجموعـــات(  بعـــد تحدیـــد الغـــرض مـــن االختبـــار، وتحدیـ

، ثــم قــام باشــتقاق وتحدیــد األهــداف ى وحــدة ذریــات العناصــر والمجموعــاتالتعلیمیــة بتحلیــل محتــو 

، ثــم قــام بعــد ذلــك بإعــداد )2الملحــق( للوحــدة المــذكورة فــي ضــوء مــستویات بلــوم المعرفیــة التعلمیـة

میــة نتیجـة لعملیــة التحلیــل فــي  النــواتج التعلتجـدول المواصــفات لالختبــار التحــصیلي، حیـث صــنف

ــا % 21تطبیـــق، % 43فهـــم، % 31معرفـــة، % 5دروس هـــذه الوحـــدة إلـــى  ـــة علیـ مـــستویات عقلی

وفي ضوء جدول المواصفات الذي تم بناؤه، تم كتابة فقرات االختبـار التحـصیلي بمـا ). 3الملحق(

  .یتالءم وجدول المواصفات

ات االختبـــار التحـــصیلي علـــى عناصـــر محتـــوى المـــادة توزیـــع عـــدد فقـــر ) 4(ویوضـــح الجـــدول 

  .التعلیمیة ومستویات بلوم المعرفیة
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  )4(الجدول 

  جدول مواصفات االختبار التحصیلي

  االمتحانأھدافمستویات 

 العملیات التطبیق الفھم المعرفة
عدد   الوحدة العلیا

 الحصص

 النسبة
 المئویة

للموضوع 
 الدراسي

 21% 43% 31% 05% (الوزن النسبي)
 1 2 1 0  %05 1 حسابات التركیب الذري

 1 6 3 1 20% 4 يااللكترونالتوزیع 
 2 2 1 0 10% 2 ذریات العناصر

 0 2 1 0 05% 1 المجموعات الذریة
 0 2 1 0 10% 2 بنیة الجدول الدوري

 1 3 1 0  10% 2 األیونیةالرابطة 
 1 3 1 0 10% 2 الرابطة المشتركة
 0 2 1 0 05% 1 األیونیةخصائص المركبات 

 0 2 1 0 05% 1 خصائص المركبات المشتركة

 الدروس

 2 6 3 1 20% 4 صیغ المركبات الكیمیائیة
 8 16 11 2 %100 20 المجموع الكلي

 فقـــرة اختباریـــه، وتـــم كتابـــة )37(صـــورته النهائیـــة مـــن وتكـــون االختبـــار التحـــصیلي فـــي   

ألســئلة، واحــد منهـا یــضم أســئلة موضــوعیة مــن نــوع االختیــار مــن وتوزیـع بنــوده علــى نــوعین مــن ا

متعـــدد بأربعـــة بـــدائل وعـــددها عـــشرة بنـــود، والنـــوع الثـــاني مـــن األســـئلة أســـئلة مقالیـــة، تتطلـــب مـــن 

جــراء تطبیقــات حــسابیة، وذلــك لقیــاس أداء الطلبــة فــي  حــصة صــفیة ) 20(الطالــب حــل مــشكلة وإ

  ).4لحقالم) (ذریات العناصر والمجموعات(لوحدة 

  صدق االختبار: 2-2

تم التحقـق مـن صـدق المحتـوى لالختبـار التحـصیلي، مـن خـالل عـرض األهـداف وجـدول 

علــى عــدد مــن معلمــي ومعلمــات مــدارس وكالــة ) بــصورته األولیــة(المواصــفات وفقــرات االختبــار 

الغــوث الدولیـــة فـــي فلـــسطین مـــن ذوي الخبـــرة فـــي تـــدریس العلـــوم للـــصف الثـــامن، بهـــدف مراجعـــة 

بـداء آراوإ  بـداء مالحظـاتهم ئهـعادة صیاغة فقـرات االختبـار، وإ م حـول الـصیغة اللغویـة لمفرداتـه، وإ
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وضوح أهدافه، ومدى شمولیته، والصحة العلمیة لفقراته، وتمثیلها للمحتـوى : حول فقراته من حیث

حـة لكــل واألهـداف المـراد قیاســها، باإلضـافة إلـى توزیــع عالمـات االختبـار، ومالئمــة البـدائل المقتر 

ضــافة أو حــذف أو تعــدیل مــا یلــزم مــن  فقــرة مــن فقراتــه، ومــدى كفایــة الوقــت المحــدد لالختبــار، وإ

عـادة  فقراته، أو أیة اقتراحات أخرى، وبعد جمع مالحظات المحكمین، تم تعدیل بعض الفقـرات، وإ

  .إضافة بنود أخرىكما تمت صیاغة بعضها اآلخر، لتصبح أكثر دقة، 

وبناًء على آراء المحكمـین بندًا، ) 32(صیلي في صورته األولیة من وتكون االختبار التح

عــادة صــیاغة البنــد ) 20، 1( تــم تعــدیل البنــود التالیــة فــي االختبــار التحــصیلي  ضــافة )10(وإ ، وإ

  .بنداً ) 37(، وبذلك أصبح عدد بنود االختبار التحصیلي في صورته النهائیة )37-33(البنود 

 :ثبات االختبار: 2-3

حتــساب معامـــل ثبــات االختبــار التحـــصیلي المــستخدم فــي الدراســـة بعــد تطبیقــه علـــى تــم ا

طالبـًا مـن غیـر عینـة الدراسـة باسـتخدام معادلـة كـودر ریتـشارد ) 38(عینة اسـتطالعیة مكونـة مـن 

  .0.91، حیث بلغت قیمة ثبات االختبار )KR-20 (نسو 

  .لحالیةوتعد هذه القیمة مقبولة وتبرر استخدامه ألغراض الدراسة ا

  :تحلیل فقرات االختبار: 2-4

تــم احتــساب معــاملي الــصعوبة والتمییــز یــدویًا لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار بعــد تطبیقــه   

، وتراوحـت معــامالت الـصعوبة لفقــرات االختبـار التحــصیلي مــا المــذكورةسـتطالعیة العینــة االعلـى 

  ).0.80-0.20(بین 

لتحــصیلي مــع معــامالت الــصعوبة المرغــوب وتتفــق معــامالت الــصعوبة لفقــرات االختبــار ا

وبناًء على ذلك تم استبقاء جمیع فقـرات ). 2002عالم، () 0.50(فیها، التي یجب أن تقترب من 

  .االختبار
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وتــم أیــضا احتــساب معامــل التمییــز لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار التحــصیلي، وتراوحــت 

علـى ذلـك تـم اسـتبقاء البنـود التـي معامـل ، وبنـاًء )0.80-0.30(معـامالت التمییـز لفقراتـه مـا بـین 

ــت)0.20(تمییزهــــا أعلــــى مــــن  ــم یــ ) 5(ملحــــق ویبــــین م حــــذف أي فقــــرة مــــن فقــــرات االختبــــار، ، فلــ

ذریـات العناصـر (معامالت الصعوبة والتمییز لكل فقـرة مـن فقـرات االختبـار التحـصیلي فـي وحـدة 

  .للصف الثامن األساسي) والمجموعات

  :ارطریقة تصحیح االختب: 2-5 

تم تصحیح إجابـات الطلبـة وفـق نمـوذج اإلجابـات النموذجیـة للحـل، وتراوحـت عالمـة كـل 

) 60(عالمـــات، وتكونـــت النهایـــة العظمـــى لالختبـــار مـــن ) 4-1(فقـــرة مـــن فقـــرات االمتحـــان مـــن 

  .عالمة

 المقابلة -3

ـــة  ـــام الباحـــث ببنـــاء أســـئلة المقابل ــا  المعلمـــین اللـــذین تطو انطباعـــاتالستقـــصاء شـــبه المفتوحـــة ق عـ

-فكـر( إسـتراتیجیة التـدریس الجدیـدة  تطبیقبتطبیق التجربة في المجموعتین الضابطة والتجریبیة حول

ذریـات العناصـر " المتـضمنة فـي وحـدة في اندماج الطلبة في مهـام الـتعلم ودورها ،)شارك-زاوج-اكتب

  .میة في العلوملبة الصف الثامن في المهام التعللقیاس اندماج طو  ،"والمجموعات

أســئلة ) 11(وســؤاًال للمعلمــین، ) 17(تكونــت أســئلة المقابلــة المفتوحــة فــي صــورتها األولیــة مــن و 

ــتعلم المتمثلــة فــي  مــشاركة الطلبــة فــي (للطلبــة، وتغطــي أســئلة المقابلــة مؤشــرات انــدماج الطلبــة فــي ال

ع الطلبــة فــي توجیهــات المعلــم وانتبــاههم وحماسـهم فــي تأدیــة المهــام، واســتمتال همتبــاعوإ أنـشطة الــتعلم، 

  .)التعلم
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وللتحقــق مــن صــدق أســئلة المقابلــة، تــم عرضــها علــى عــدد مــن األســاتذة التربــویین ذوي مــؤهالت 

وخبرة في المجال التربوي، وبعـد تعـریفهم بموضـوع الدراسـة، والهـدف مـن تنفیـذ المقـابالت، طلـب مـنهم 

  . في ضوء أهداف الدراسةهم حول األسئلة، وتسجیل أیة مالحظات یرونها ضروریة، وذلكئإبداء آرا

لتـصبح الخاصـة بمقابلـة المعلمـین  مجموعـة مـن األسـئلة تـم دمـجوفي ضوء مالحظـات المحكمـین 

  ).6الملحق(سؤاال للطلبة ) 11( و أسئلة) 9(في صورتها النهائیة 

 ثـم یــتم مـنو ، تـسجیًال مرئیــاً طلبـة وال ر المقـابالت التــي نفـذت مـع المعلمــینیوقـد قـام الباحــث بتـصو 

  .نتائجالغها على الورق لدراستها بغرض تفسیرها والتوصل إلى تفری

دقیقــة لكــل منهمــا، فــي حــین اســتغرقت مقابلــة كــل ) 40(واســتغرقت مقابلــة كــل مــن المعلمــین فتــرة 

  .قیقةد) 15(طالب وطالبة في حدود 

 المالحظة المباشرة -4

لـضابطة والتجریبیـة مـن لكـال مجمـوعتي الدراسـة ا الـصفیة لمـشاهدات مـن االباحث بتنفیـذ عـدداً قام 

الوقـوف علـى  والطلبـة، و  من المعلـم والمعلمـةكلٍ ل  التعلیميسلوكالرصد وذلك بهدف الذكور واإلناث، 

ذریـــات " المتـــضمنة فـــي وحـــدة فـــي مهـــام الـــتعلممـــن مجموعـــات الدراســـة درجـــة انـــدماج كـــل مجموعـــة 

لیـــتم  كـــل مجموعـــة، ، وقـــام الباحـــث بتـــصویر عـــدد مـــن المواقـــف الـــصفیة فـــي"العناصـــر والمجموعـــات

  . منهاتحلیلها ومقارنة اندماج الطلبة في كل مجموعة

  :تصمیم الدراسة

ـــم  تعتمـــد هـــذه الدراســـة فـــي تـــصمیمها علـــى التـــصمیم التجریبـــي لمجمـــوعتین متكـــافئتین، ت

المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الـضابطة، : اختیارهمـا بـالتوزیع العـشوائي المقـرون بالمزاوجـة همـا

  .سلوب القیاس البعدي ألداء هاتین المجموعتینمع األخذ بأ

  :وقد تم تصنیف متغیرات الدراسة كما یلي
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  :المتغیرات المستقلة -1

  :طریقة التدریس ولها مستویان. أ

  . التدریس بالطریقة االعتیادیة-1.أ

  .فكر اكتب زاوج شارك التدریس باستخدام إستراتیجیة التعلیم -2.أ

  ).كر، أنثىذ(وله مستویان : جنس الطلبة. ب

  :المتغیرات التابعة. 2

  .التحصیل في موضوع العلوم-1:2

   .میة في وحدة ذریات العناصر والمجموعاتاندماج الطلبة في المهام التعل-2:2

 
  إجراءات الدراسة

  :اتخذت اإلجراءات التالیة لتنفیذ الدراسة

ــتعلم التعــاوني -1  حیــث اســتغرق تــصمیم ،TIPS تــم تــصمیم المــادة التعلیمیــة وفــق إســتراتیجیة ال

المـادة التعلیمیـة مــدة ثالثـة أســابیع، بـدءًا بتحلیــل وتحدیـد األهــداف لمحتـوى وحــدة ذریـات العناصــر 

  .2011/2012للعام الدراسي ) الفصل األول(والمجموعات، من كتاب الثامن األساسي 

ساسـي،  إعداد االختبار التحصیلي في وحـدة ذریـات العناصـر والمجموعـات للـصف الثـامن األ-2

  .كما تم تطویر أسئلة المقابلة لدراسة اندماج الطلبة في المهام التعلمیة في العلوم

، مــن خــالل )االختبــار التحــصیلي وأســئلة المقابلــة( التحقــق مــن صــدق وثبــات أدوات الدراســة -3

ـــار  ــ ــن ذوي االختـــــصاص والخبـــــرة، وتطبیـــــق االختب ـــن المحكمـــــین مـــ ـــة مــ ـــهما علـــــى مجموعــ عرضــ

استطالعیة من غیر عینة الدراسة، إلخراج أدوات الدراسة بصورتها النهائیة التحصیلي على عینة 

  .تمهیدًا لتنفیذها على عینتها األساسیة
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 االتصال مع إدارتي مدرستي العینة ومعلمي ومعلمات العلـوم فیهـا، مـن اجـل توضـیح أهـداف -4

 شـــعب متكافئـــة الدراســة وكیفیـــة تنفیـــذها، وتوزیـــع طـــالب وطالبـــات الــصف الثـــامن األساســـي علـــى

باســـتخدام التوزیـــع العـــشوائي المقـــرون بالمزاوجـــة قبـــل بـــدء دوام طلبـــة المدرســـتین فـــي بدایـــة العـــام 

، اعتمادًا على العالمة النهائیة لمباحـث اللغـة العربیـة والریاضـیات والعلـوم 2011/2012الدراسي 

درسـتین اسـتعدادهم ، وقـد أبـدى معلمـو ومعلمـات الم2010/2011العامة في نهایة العـام الدراسـي 

  .للتدریب والتعاون في تطبیق الدراسة

) معلمـین اثنـین ومعلمتـین اثنتـین( عقد لقاءین تدریبیین مـع أربعـة مـن معلمـي ومعلمـات العلـوم -5

المؤهلین أكادیمیا وتربویًا ومهنیًا، في یومین متتالیین بواقـع سـاعة ونـصف للتـدریب الواحـد، خـالل 

، لتـدریبهم علـى كیفیـة تطبیـق وتنفیـذ اإلسـتراتیجیة المقترحـة 2011ل األسبوع الثالث مـن شـهر أیلـو 

علــى المجمــوعتین الــضابطة والتجریبیــة، وتــم تقــویم المتــدربین خــالل عملیــات التــدریب مــن خــالل 

: تــدریس كــل متــدرب ومتدربــة لــدرس مــن دروس وحــدة ذریــات العناصــر والمجموعــات بــالطریقتین

ارك، وفقـًا للخطـط المعـدة مـن قبـل الباحـث، وبعـد االنتهـاء شـ-زاوج-اكتـب-االعتیادیة وطریقة فكر

من التدریبات الالزمة، وتوزیع طلبة المدرستین باستخدام التوزیع العشوائي المقـرون بالمزاوجـة، تـم 

، كمــا تــم اختیــار معلــم )التجریبیــة والــضابطة(اختیــار مجمــوعتي الدراســة عــشوائیًا فــي كــل مدرســة 

 خـضعوا للتـدریبات الالزمـة، بحـث یقـوم المعلـم بتـدریس لـذینامعلمات ومعلمة من بین المعلمین وال

فــي مدرســة ذكــور عــسكر األساســیة األولــى، فــي حــین ) الــضابطة والتجریبیــة(طــالب المجمــوعتین 

ـــوعتین  ــة(تقــــوم المعلمــــة بتــــدریس طالبــــات المجمـ ــ ــضابطة والتجریبی ــسكر ) الــ ــة إنــــاث عــ فــــي مدرســ

ول حـصتین لطلبـة المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة فـي األساسیة األولى، وقام الباحـث بتـدریس أ

  . ن تطوعا لتنفیذ التجربةیالمدرستین بوجود المعلم والمعلمة اللذ
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ـــرة الزمنیـــة نفـــسها لطلبـــة المدرســـتین، مـــن خـــالل تـــدریس المجموعـــة -6 ــي الفت ــة فـ  تطبیـــق الدراسـ

ة المجموعـــة التجریبیـــة الـــضابطة للمـــادة التعلیمیـــة بالطریقـــة االعتیادیـــة، فـــي حـــین تـــم تـــدریس طلبـــ

ــسها، بطریقــــة  ــة نفــ ــر اكتــــب زاوج شــــارك"المـــادة التعلیمیــ ــراد المجموعــــة "فكـ ، بعــــد أن تـــم تــــدریب أفــ

ــتخدام إســــتراتیجیة  رشــــادات اســ فكــــر اكتــــب زاوج "التجریبیــــة فــــي مدرســــتي العینــــة علــــى تعلیمــــات وإ

  ".شارك

س مـــدى تحقـــق  الختبـــار تحـــصیلي لقیـــا9/12/2011 خـــضعت مجموعـــات الدراســـة بتـــاریخ   -7

  .األهداف التعلمیة، وقد اشرف الباحث بنفسه على إجراء االختبار

، وتـم إدخـال نتـائج االختبـار  من قبل الباحث وبعد تطبیق االختبار، تم تصحیح أوراق اإلجابة-8

ل المتابعــة اإلحــصائیة، واســتخراج أجــواســتجابات أفــراد الدراســة إلــى الحاســب اآللــي، لتحلیلهــا مــن 

 SPSS(Statistical Package(سة باسـتخدام الرزمـة اإلحـصائیة للعلـوم االجتماعیـة نتائج الدرا

for social Sciences.  

 مـع المعلمـین المطبقـین للدراسـة، وكـذلك مـع تنفیـذ التجربـة ثم نفذت المقابالت بعد  یومین من -9

  . في كل من المدرستینة التجریبیة من الذكور واإلناثطلبة المجموع

 
  حصائیةالمعالجة اإل

تراتیجیة لتحقیــق أغــراض الدراســة واإلجابــة عــن فرضــیاتها المتمثلــة فــي قیــاس فاعلیــة اإلســ  

ـــصیل، ــى التحـ ــ ـــار التدریــــسیة عل ـــطات الحــــسابیة واالنحرافــــات المعیاریــــة لالختبـ  اســــتخدمت المتوسـ

جـل الوقــوف علــى الفــروق بــین أمــن  (Two-Way ANOVA)التحـصیلي، ثــم اســتخدم اختبــار 

  .أفراد المجموعتین الضابطة والتجریبیة في االختبار التحصیليمتوسطات عالمات 
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ذین تطوعـــا لـــالمعلمـــین الوقـــام الباحـــث بتحلیـــل المـــشاهدات الـــصفیة المـــصورة والمقـــابالت مـــع 

 وعــددهم  المجموعـة التجریبیـةالب، وكـذلك المقـابالت مـع مجموعـة مـن طالبـات وطـالتجربـة بتنفیـذ

، للوقـــوف علــى انطباعـــات المعلمـــین  تــم اختیـــارهم عــشوائیا مـــن مــستویات تحـــصیلیة مختلفــة،)6(

  .الطلبة في مهام التعلم في العلوماإلستراتیجیة واندماج حول 

ــي  ــتعلم المتمثلــــة فــ ــ ـــة فــــي ال ـــرات انــــدماج الطلبـ وقــــد أجریــــت عملیــــة التحلیــــل  فــــي ضــــوء مؤشـ

حمـاس الطلبـة وانتبـاههم، اسـتمتاع الطلبـة فـي مشاركات الطلبة الـصفیة، إتبـاع توجیهـات المعلـم، (

  ).التعلم
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  الفصل الرابع

  النتائج

تضمن هذا الفصل عرضًا للبیانات والنتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة، وذلك 

  .الختبار فرضیات الدراسة واإلجابة عنها

  :وتم عرض النتائج التي توصل إلیها الباحث في قسمین رئیسیین هما

  .نتائج الدراسة المتعلقة باختبار التحصیل في العلوم: قسم األولال

نتائج الدراسة المتعلقة بالمالحظات الصفیة والمقابالت الخاصة باندماج الطلبة : القسم الثاني

  .التي نفذها الباحث

  :القسم األول

  نتائج الدراسة المتعلقة باختبار التحصیل في العلوم  

ج أفراد الدراسة، من طلبة الصف الثامن األساسي على یحتوي هذا القسم على نتائ  

  ".ذریات العناصر والمجموعات"اختبار التحصیل في العلوم في وحدة 

  الوصف اإلحصائي

تم تنظیم عالمات أفراد عینة الدراسة على اختبار التحصیل في العلوم في جداول   

  .تكراریة، موزعین على أساس عدد الطلبة والمجموعة والجنس

  :التالي یوضح ذلك) 6(جدول وال
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  )5(الجدول 

  التوزیع التكراري لعالمات أفراد عینة الدراسة على اختبار التحصیل في العلوم

  الجنس  المجموعة

  إناث  ذكور
فئة 

  الضابطة  التجریبیة  العالمة
  ضابطة  تجریبیة  ضابطة  تجریبیة

ناث معاً    ذكور وإ

9-0 2  16  2  6  0  10  18  

19-10  10  14 5  9  5  5  24  

29-20  12  11  5  5  7  6  23  

39-30  19  11  9  6  10  5  30  

49-40  10  4  4  2  6  2  14  

59-50  9  6  4  0  5  6  15  

  124  34  33  28  29 62  62  المجموع

  : ما یلي)6(یتبین من الجدول

، في حین أن %)52.5(كانت ) 30( حصلوا على عالمات أقل من لذیناأن نسبة الطلبة ) أ

، علمًا %)47.5(بلغت ) 30(حصلوا على عالمات أكثر من أو یساوي  لذینانسبة الطلبة 

     ).60(بان العالمة القصوى لالختبار هي 

في المجموعة التجریبیة التي ) 30( حصلوا على عالمات أقل من لذیناأن نسبة الطلبة ) ب

، في حین %)39( كانت TIPSبطریقة " ذریات العناصر والمجموعات"درست محتوى وحدة 

في المجموعة الضابطة التي ) 30( حصلوا على عالمات أقل من لذینات نسبة الطلبة بلغ

  %).66(درست المحتوى نفسه بالطریقة االعتیادیة 
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في المجموعة ) 30( حصلوا على عالمات أكثر من أو یساوي لذیناأن نسبة الطلبة ) ج

، %)TIPS) 61قة بطری" ذریات العناصر والمجموعات"التجریبیة التي درست محتوى وحدة 

في ) 30( حصلوا على عالمات أكثر من أو یساوي لذینافي حین بلغت نسبة الطلبة 

  %).34(المجموعة الضابطة التي درست المحتوى بالطریقة االعتیادیة 

، ونسبة %)56(كانت ) 30( حصلوا على عالمات اقل من لذینا أن نسبة الطالب الذكور )د

، في %)44(بلغت ) 30( عالمات أكثر من أو یساوي  حصلوا علىلذیناالطالب الذكور 

، ونسبة %)49(بلغت ) 30(حین أن نسبة الطالبات اللواتي حصلن على عالمات اقل من 

  %).51(بلغت ) 30(الطالبات اللواتي حصلن على عالمات أكثر من أو یساوي 

جریبیة التي في المجموعة الت) 30( حصلوا على عالمات اقل من لذیناأن نسبة الطالب ) هـ

، في حین %)41( كانت TIPSبطریقة " ذریات العناصر والمجموعات"درست محتوى وحدة 

في المجموعة الضابطة ) 30( حصلوا على عالمات اقل من ي ذینالبلغت نسبة الطالب 

 حصلوا ذینالوبلغت نسبة  الطالب %). 71(التي درست المحتوى نفسه بالطریقة االعتیادیة 

في المجموعة التجریبیة التي درست محتوى وحدة ) 30( من أو یساوي على عالمات أكثر

 لذینا، في حین بلغت نسبة الطالب %)TIPS) 59بطریقة " ذریات العناصر والمجموعات"

في المجموعة الضابطة التي درست المحتوى ) 30(حصلوا على عالمات أكثر من أو یساوي 

  %).29(نفسه بالطریقة االعتیادیة 

في المجموعة التجریبیة ) 30( الطالبات اللواتي حصلن على عالمات اقل من أن نسبة) و

، في %)36( كانت TIPSبطریقة " ذریات العناصر والمجموعات"التي درست محتوى وحدة 
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في المجموعة الضابطة ) 30(حین بلغت نسبة الطالبات اللواتي حصلن على عالمات اقل من 

وبلغت نسبة الطالبات اللواتي حصلن %). 62(عتیادیة التي درست المحتوى نفسه بالطریقة اال

في  المجموعة التجریبیة التي درست محتوى وحدة ) 30(على عالمات أكثر من أو یساوي 

، في حین بلغت نسبة الطالبات اللواتي %)TIPS) 64بطریقة " ذریات العناصر والمجموعات"

الضابطة التي درست المحتوى في المجموعة ) 30(او یساوي  من أكثرحصلن على عالمات 

  %).38(نفسه بالطریقة االعتیادیة 

مضلعا تكراریا لعالمات طلبة المجموعتین الضابطة والتجریبیة في ) 1(ویبین الشكل 

  .اختبار التحصیل في العلوم

  

المضلع التكراري لعالمات طلبة المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار : )1(الشكل 

  لعلومالتحصیل في ا

مضلعا تكراریا لعالمات الطالب الذكور من المجموعتین الضابطة ) 2(ویبین الشكل 

  .والتجریبیة في اختبار التحصیل في العلوم

 التكرار

 مركز الفئة
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المضلع التكراري لعالمات طالب المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار : )2(الشكل

  .التحصیل في العلوم

مات الطالبات اإلناث من المجموعتین الضابطة مضلعا تكراریا لعال) 3(ویبین الشكل 

  .والتجریبیة في اختبار التحصیل في العلوم

  

المضلع التكراري لعالمات طالبات المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار : )3(الشكل 

  التحصیل في العلوم

 التكرار

 مركز الفئة

 التكرار

 مركز الفئة
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 المتوسطات الحسابیة لعالمات عینة الدراسة في المجموعتین) 7(ویبین الجدول 

الضابطة والتجریبیة على أسئلة االختبار التحصیلي في مستوى العملیات العلیا وعددها ثمانیة 

  .أسئلة

  )6(الجدول 

المتوسطات الحسابیة لعالمات عینة الدراسة في المجموعتین الضابطة والتجریبیة على أسئلة 

  االختبار التحصیلي في مستوى العملیات العلیا وعددها ثمانیة أسئلة

 الجنس المجموعة

 إناث ذكور

 ضابطة تجریبیة ضابطة تجریبیة
 الفرع/لالسؤا

 
 التجریبیة  العالمة

 
 الضابطة

 
 34=ن 33=ن 28=ن 29=ن

1/10 1  0.16 0.27 0.21 0.29 0.12 0.26 

2/4 5  2.02 1.01 2.31 0.68 1.76 1.28 

3/2 2  1.17 0.77 1.22 0.64 1.12 0.88 

3/3 2  1.01 0.47 1.12 0.36 0.92 0.56 

4/1 4  2.69 2.07 2.93 2.04 2.47 2.10 

6/1 3  1.45 0.81 1.09 0.70 1.76 0.90 

6/2 3  1.30 0.75 1.24 0.64 1.36 0.84 

6/3 4  1.74 0.79 1.90 0.34 1.59 1.16 

أن أداء طلبة المجموعة التجریبیة كان أفضل من أداء طلبة ) 7(ویبین الجدول   

 سبعة بنود اختباریة في مستوى العملیات العلیا من أصل ثمانیة، حیث المجموعة الضابطة في

أن متوسطات عالمات طلبة المجموعة التجریبیة أعلى من متوسطات طلبة المجموعة 
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منحنى متوسطات عالمات طلبة المجموعتین ) 4(الضابطة في البنود المذكورة، ویبین الشكل 

  .لعلیا في العلومالضابطة والتجریبیة على أسئلة العملیات ا

  

متوسطات عالمات طلبة عینة الدراسة في المجموعتین التجریبیة والضابطة في : )4(الشكل 

  البنود االختیاریة في مستوى العملیات العلیا في االختبار التحصیلي

أن أداء طالب المجموعة التجریبیة كان أفضل من أداء طالب ) 7(ویبین الجدول   

 سبعة بنود اختباریة في مستوى العملیات العلیا من أصل ثمانیة، حیث المجموعة الضابطة في

أن متوسطات عالمات طالب المجموعة التجریبیة أعلى من متوسطات طالب المجموعة 

منحنى متوسطات عالمات طالب ) 5(الضابطة في البنود المذكورة، ویبین الشكل 

  .لعلیا في العلومالمجموعتین الضابطة والتجریبیة على أسئلة العملیات ا

 رقم السؤال

 المتوسط الحسابي
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متوسطات عالمات طالب المجموعتین الضابطة والتجریبیة في أسئلة البنود : )5(الشكل 

  االختیاریة في مستوى العملیات العلیا في االختبار التحصیلي في العلوم

أیضا أن متوسطات عالمات طالبات المجموعة التجریبیة ) 7(كما یظهر الجدول   

ت المجموعة الضابطة في البنود االختیاریة في مستوى العملیات أعلى من متوسطات طالبا

یبین منحى متوسطات عالمات طالبات ) 6(العلیا في االختبار التحصیلي، والشكل 

المجموعتین التجریبیة والضابطة في البنود االختیاریة في مستوى العملیات العلیا في االختبار 

  .التحصیلي

 المتوسط الحسابي

 رقم السؤال
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عالمات طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة في البنود منحى متوسطات : )6(الشكل 

  ریة في مستوى العملیات العلیا في االختبار التحصیليبااالخت

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات أفراد عینة ) 8(ویبین الجدول 

  .لعلومالدراسة من المجموعتین التجریبیة والضابطة، على االختبار التحصیلي في ا

  )7(الجدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات أفراد عینة الدراسة في اختبار التحصیل 

  في العلوم

ناث معا  إناث  ذكور   ذكور وإ

  المجموعة
التوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

راف االنح

  المعیاري

  13.36  32.38  62  12.00  33.41  33  14.88  31.21  29  تجریبیة

  15.31  22.78  62  17.31  25.25  34  12.11  19.79  28  ضابطة

 رقم السؤال

 المتوسط الحسابي
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  التحلیل اإلحصائي

نصت فرضیات الدراسة الصفریة المتعلقة بأداء طلبة الصف الثامن على اختبار 

  :التحصیل في العلوم على

 طلبة في تحصیل) α ≥ 0.05(ائیة على مستوى داللة  داللة إحصاتق ذو وجد فر تال  -1

-فكر( عزى إلى طریقة التدریست "والمجموعات العناصر ذریات”الصف الثامن في وحدة 

  . بالطریقة التقلیدیةمقارنة )شارك- زاوج-اكتب

 بة طلفي تحصیل) α ≥ 0.05( داللة إحصائیة على مستوى داللة ذاتوجد فروق تال   -2

  .جنسالمتغیر عزى إلى ت"  العناصر والمجموعاتذریات” الصف الثامن في وحدة

 طلبة في تحصیل) α ≥ 0.05( داللة إحصائیة على مستوى داللة ذاتوجد فروق تال  -3

إلى التفاعل بین طریقة التدریس عزى ت ” العناصر والمجموعاتذریات”الصف الثامن في وحدة 

  .الجنسو 

 Two-Way "لیل الثنائي والختبار هذه الفرضیات، استخدم اختبار التح

ANOVA " ،للمقارنة بین متوسطات عالمات أفراد عینة الدراسة في االختبار التحصیلي

  :یبین ذلك) 9(والجدول 
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)8(الجدول   
 

نتائج تحلیل التباین الثنائي لداللة الفروق في تحصیل طلبة الصف الثامن األساسي تبعا ً 

 لمتغیري الجنس والطریقة والتفاعل بینهما
 

درجات  مصدر التباین

 الحریة

مجموع مربعات 

 االنحراف

متوسط 

 االنحراف

) ف(قیمة 

 المحسوبة

مستوى 

*الداللة  

 0.14 2.2 452.4 452.4 1 الجنس

*0.000 14.4 2951.1 2951.1 1 الطریقة  

الطریقة* الجنس   1 81.9 81.9 0.399 0.529 

 205.48 24657.8 120 الخطأ

  122372 123 الكلي

 

  )α  ≥  0.05(ل إحصائیاً  عند مستوى دا* 

) α ≥ 0.05(وجود فروق دالة إحصائیا على مستوى داللة ) 5(یتبین من الجدول 

ذریات "بین المتوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعة التجریبیة التي درست محتوى وحدة 

ات طلبة ، والمتوسط الحسابي لعالم"شارك-زاوج-اكتب-فكر"بطریقة " العناصر والمجموعات

المجموعة الضابطة التي درست المحتوى نفسه بالطریقة االعتیادیة، وذلك على اختبار 

التحصیل في الوحدة المذكورة في منهاج العلوم للصف الثامن األساسي، ُیعزى لطریقة التدریس 

- ، ولصالح طریقة فكر)شارك- زاوج-اكتب- طریقة التدریس االعتیادیة، طریقة التدریس فكر(

  .شارك- وجزا-اكتب

 α(أیضا عدم وجود فروق دالة إحصائیا على مستوى داللة ) 5(ویتبین من الجدول 

" ذریات العناصر والمجموعات"في تحصیل طلبة الصف الثامن األساسي في وحدة ) 0.05 ≤

  .تعزى لمتغیر الجنس
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 ≤ α(كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى ) 5(جدول بین وی

یل طلبة الصف الثامن األساسي على االختبار التحصیلي في العلوم یعزى في تحص) 0.05

  .للتفاعل بین الطریقة والجنس

  النتائج المتعلقة باندماج الطلبة في المهام التعلمیة في العلوم: القسم الثاني

 والمالحظة المباشرة أن لتطبیق  شبه المفتوحةأظهرت نتائج الدراسة باستخدام المقابلة

اثر مهم في زیادة اندماج الطلبة في مهام التعلم ) شارك-زاوج-اكتب- فكر(یة إستراتیج

  .وفیما یلي عرضًا لهذه النتائج، "ذریات العناصر والمجموعات"المتضمنة في وحدة 

   المباشرة الصفیةاندماج الطلبة باستخدام المالحظةالبیانات الخاصة ب: أوال

 الدراسة الضابطة ن مجموعاتعة م مجمو لصفیة لكمشاهدات ) 3(نفذ الباحث 

 والتجریبیة في مدرستي ذكور عسكر األساسیة األولى وبنات عسكر األساسیة األولى،

مستوى اندماج الطلبة في كلتا تحدید غرض ل و الطلبةو استهدفت رصد سلوك كل من المعلمین 

الل من خالباحث وبتحلیل البیانات التي جمعها  ،مجموعتي الدراسة الضابطة والتجریبیة

  : في بندین اثنین كما یليالنتائج تلخیص  تمالمشاهدة، وتنمیطها في أطر متشابهة،

  :المجموعة الضابطةفي  الصفي البیانات الخاصة بسلوك المعلم والمعلمة) 1

ة  /لسلوك المعلم) حظة المباشرةالمال(قام الباحث بتنفیذ مجموعة من المشاهدات الصفیة   

لضابطة، وقام بتسجیل العدید من المواقف الصفیة تسجیال صفي المجموعة االتدریسي في 

إضافة إلى تسجیل المالحظات الكتابیة، ثم قام بتفریغ جمیع البیانات التي تم جمعها، مرئیًا، 

 في ضوء مجموعة من المعاییر مثل وبعد إعادة قراءة البیانات وتنظیمها في فئات متشابهة
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قت التعلم بین الطالب والمعلم، تشجیع تفكیر الطلبة، تطبیق المعلم لوقت االنتظار، إدارة و (

، دور الطلبة في الموقف  وتنظیم إجاباتهمتعزیز مشاركات الطلبة في الموقف التعلیمي

  :ما یليتوصل الباحث إلى ، )التعلیمي

تركزت سلوكیات المعلم والمعلمة التدریسیة في إطار النموذج التقلیدي للتدریس، من حیث   

 بحیث یهیمن كالم المعلم على فظي المكثف للمعلم، خالل شرح المادة التعلیمیةالنشاط الل

 أوولم یطبق المعلم ، األحیان المناقشة في بعض أسلوبتوظیف ، و معظم وقت الحصة

 أسئلة النقاش سماع إجابات الطلبة على أو األسئلةالمعلمة وقت انتظار كافي بعد طرح 

في معظم ) ثانیة واحدة(ال یتجاوز هذا الوقت بحیث ، اإلجابة الفرصة للتفكیر في إلتاحة

 یعین المعلم أو المعلمة الطالب أو الطالبة ثم یطرح السؤال لیتم عدة أحیانفي و األحیان، 

انس ائف، لماذا تعتبر "" :  مثل قول المعلملطالب الذي تم تعیینه مسبقاً اإلجابة علیه من قبل ا

إجراءات للتأكد  المعلمة التدریسیة أوضمن ممارسات المعلم ولم تت،  "الذرة متعادلة كهربائیًا؟

إجابات الطلبة، والسماع ألكثر من إجابة أو وجهة نظر، بحیث تمشي الحصة على من صحة 

، وعدد قلیل من "؟مین مش عارف الحل" : وتیرة من السرعة، وأحیانا یقول المعلم أو المعلمة

ة / و یتم مراجعة إجاباتهم من قبل المعلم،ة/الطلبة یتم التركیز علیهم من قبل المعلم

ة أطول فترة زمنیة من وقت الحصة الصفیة في الجهة /كذلك مكوث المعلم، وتصحیحها

 .، أثناء عملیة التدریس)قریبا من السبورة(األمامیة من الصف 
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لذلك، نتیجة قد تأثرت سلبًا واندماجهم في مهام التعلم مشاركات الطلبة ویرى الباحث أن   

طالب في ) 7-4( ال تتجاوز  قلیلة منهمأعدادوتجلى ذلك في اقتصار مشاركات الطلبة على 

 .، والبند التالي یوضح ذلكالصف

  : المجموعة الضابطةالخاصة بسلوك الطلبة الصفي فيالبیانات ) 2

سلوكیات الطلبة في صفي ل )المالحظة المباشرة( المشاهدات الصفیة قام الباحث بتسجیل  

عددا من  وقام أیضًا بتصویر ،بصورة كتابیة واإلناثة الضابطة في كل من الذكور المجموع

على هذه المواقف والمشاهدات، وتم تنظیمها بتحلیل ، ثم قام الباحث بعد ذلك المواقف الصفیة

 في ضوء مؤشرات اندماج الطلبة في مهام التعلم  في أنماط متشابهةتصنیفها تم شكل بیانات

مشاركة الطلبة في تأدیة المهام، ورفع األیدي واالنتباه والحماس في إتباع (والتي تتمثل في 

  :، وتوصل الباحث إلى النتائج التالیة)توجیهات المعلم واالستمتاع بالتعلم

قلیلة منهم، وتجلى ذلك في انخفاض عدد الطلبة أعداد اقتصرت مشاركات الطلبة على   

 وتخلفهم عن المبادرة لتنفیذ مهام التعلم ، أو المعلمة أسئلة المعلمإلجابة أیدیهمالذین یرفعون 

، وبعض المهام التعلمیة یجیب "طالب أو طالبات فقط) 5("  ،ة/ومتابعة أسئلة وأنشطة المعلم

 أو نشاط هذا الطالب  ویقوم الطلبة باالعتماد الكلي على ،ة فقطعلیها طالب أو طالبة واحد

ویقتصر نشاط معظم طلبة  ،خ إجابته نسخا خطیاطالبة للتوصل لحل السؤال من خالل نسال

الصف في نسخهم لإلجابة عن السبورة، بعد قیام المعلم أو المعلمة بالكتابة أو تسلیم المعلومة 

قبل أن  ،"اكتبوا اللي عاللوح بسرعة "":، مثل قول المعلم للطلبةأو تقدیمها من قبل أحد زمالئهم

 .ینتقل المعلم إلى موقف تعلیمي آخر
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على السؤال بصورة متسرعة دون طلب إذن ) 3-2( یجیب عدد قلیل من الطلبة أحیاناً و   

مة هذه اإلجابات في نهایة المطاف، وفي بعض المعلم أو المعلمة، ویتقبل المعلم أو المعل

 الذي یحتاج جهد األمرالمواقف الصفیة یجیب الطلبة بصورة جماعیة على أسئلة النقاش 

 .یمهة المتواصل لتنظ/المعلم

 بعض الطلبة وخاصة في الجهة الخلفیة من الصف ال یكون لهم دخل في مجریات الحصة  

 فهم ال یرفعون أیدیهم لإلجابة وال ینفذون ما یطلبه المعلم أو  ،وغیر منتبهین وشاردي الذهن

ما تظهر وغیر مهتمین بالعمل والنشاط في الحصة الصفیة، وكثیرا المعلمة من مهام تعلمیة، 

یتصف هؤالء بمستوى تحصیبلي منخفض، وبقدرة ، و طلبة الضجر على هؤالء العالمات

   .یرا ما ینشغلون بالحدیث أو اللعبة، وكث/ضئیلة على متابعة شرح المعلم

  .وتدل النتائج السابقة على مستوى منخفض من اندماج الطلبة في مهام التعلم  

  :ریبیةفیما یلي عرضًا للبیانات الخاصة بصفي المجموعة التجو   

  :الصفي في صفي المجموعة التجریبیةوالمعلمة البیانات الخاصة بسلوك المعلم ) 1

قام الباحث بجمع وتنظیم البیانات الخاصة بسلوك المعلمین التدریسي في صفي المجموعة   

، وبعد تحلیل  عن طریق تسجیلها كتابیًا وكذلك تصویر العدید من المواقف الصفیةالتجریبیة

تنضوي تحت  في ضوء الممارسات التعلیمیة التي ، وتنمیطها في اطر متشابهة هذه البیانات

تطبیق المعلم لوقت االنتظار، إدارة ( مثل الطالب  والتعلم المتمحور حول،عباءة التعلم البنائي

تعزیز مشاركات الطلبة في الموقف تشجیع تفكیر الطلبة، وقت التعلم بین الطالب والمعلم، 
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توصل الباحث إلى النتائج  ،)، دور الطلبة في الموقف التعلیميإجاباتهم وتنظیم التعلیمي

   :التالیة

ممارسات  ي المجموعة التجریبیة بجملة منتمیز النشاط التدریسي للمعلم والمعلمة في صف  

 تزاید نشاط الطلبة في ل تمثلت في تناقص النشاط اللفظي للمعلم مقاب،البنائيالتدریس 

 وتجلى ذلك في فترات الصمت من قبل المعلمخراطهم في تنفیذ  المهام،  وان،مجموعات التعلم

تالي زیادة وقت االنتظار المتاح ال، وبتاحة فرص التفكیر للطلبة في تنفیذ المهام وحل األسئلةإل

  .للتفكیر

 بعیدًا عن الطلبة وقریبا من السبورة، تجول كال من ةوفي مقابل مكوث المعلم أو المعلم  

علمة في صفي المجموعة التجریبیة بین مجموعات الطلبة، لتزویدهم بالتغذیة المعلم والم

ام التعلمیة التي تم تكلیفهم بها، مما أتاح للمعلم فرصة متابعة تحصیل الراجعة المتصلة بالمه

وتعلم الطلبة من فئة التحصیل الدنیا، من خالل طرح األسئلة وتكلیف المهام وتزویدهم 

تحصیل لثال ذلك متابعة المعلم لمبادرات بعض الطلبة من ذوي اوم، بالتغذیة الراجعة

وتكلیفهم بعرض إجاباتهم على تالمیذ الصف، وتشجیعهم، )  ومعتزیاسین(المنخفض مثل 

وكل ذلك ساهم في توزیع أسئلة النقاش بعد تنفیذ المهمة التعلمیة على أعداد أكبر من الطلبة 

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة

  : الخاصة بسلوك الطلبة الصفي في صفي المجموعة التجریبیةالبیانات) 2

في المشاهدات الصفیة المتعلقة بسلوكیات الطلبة ب البیانات الخاصة الباحث سجل  

 بصورة كتابیة وكذلك تم )فكر اكتب زاوج شارك(المجموعة التجریبیة التي درست بطریقة 
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، تم تنمیط هذه تسجیلهات التي تم تحلیل البیانا، وبعد جمع و تصویر بعض المواقف الصفیة

  :حصل الباحث على النتائج التالیةالبیانات وفقا لمؤشرات اندماج الطلبة في التعلم، و 

قیام بعض الطلبة بالتسرع في  الحظ الباحث TIPSفي األیام األولى لتطبیق إستراتیجیة   

تاحته اإلجابة مباشرة بعد طرح المعلم للسؤال، واختفت هذه الظاهرة تدریجیا  بعد تدخل المعلم وإ

) 5- 4( جمیع األزواج في مهام التعلم، باستثناء الانشغلفترة تفكیر محددة، كما الحظ الباحث 

أزواج، وفي األیام التالیة انشغلت جمیع األزواج في المهام، من خالل التفكیر في حل األسئلة 

 .ومشاركة الزمیل في اإلجابة

لطلبة في أنشطة التعلم في صفي المجموعة الضابطة، وفي مقابل مشاركة عدد قلیل من ا  

معظم الطلبة في المجموعات یرفعون أیدیهم لإلجابة عن السؤال أو المهمة بعد إتاحة فإن 

مشاركة الطلبة ضعاف التحصیل في الحصة من وتجلى ذلك في ، الوقت المناسب للتفكیر

عتز الذي تطوع بحل سؤال الطالب م(خالل رفع األیدي لإلجابة عن بعض األسئلة، مثل 

 ).سندس(، والطالبة )التوزیع االلكتروني لعنصر المغنیسیوم

اختفت في صفي المجموعة التجریبیة أي مظاهر ملفتة للضجر أو االنشغال باللعب أو   

 وتأدیة عدم االنتباه من قبل الطلبة، واظهر الطلبة درجة من الحماس في التعلم والمشاركة

 أیدیهم إلجابة أسئلة المعلم، ومن خالل المشاركة في تنفیذ المهام، فردیا ، من خالل رفعالمهام

  .وتعاونیا مع زمالئهم
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في مهام التعلم لطلبة المجموعة التجریبیة وتظهر البیانات السابقة درجة اندماج عالیة   

تباع تعلیمات  مقارنة بطلبة صفي المجموعة الضابطة، تجلى ذلك في المشاركة الصفیة وإ

  . واالستمتاع بالتعلمم وانتباههم وحماسهم في تنفیذهاالمعل

  البیانات الخاصة باندماج الطلبة باستخدام المقابلة: ثانیاً 

لتجربة، لذین تطوعا بتطبیق الاقام الباحث بإجراء مقابلتین شخصیتین مع المعلمین   

ونت أسئلة  وتك  من طلبة المجموعة التجریبیة لكل من الذكور واإلناث،)6(وكذلك مقابلة 

 تمثل غطت مجموعة من المحاور التيسؤاًال للطلبة، ) 11(للمعلمین و أسئلة) 9(المقابلة من 

إتباع حماسهم في و   وانتباههموتفاعل الطلبةاندماج الطلبة في التعلم، مثل المشاركة الصفیة 

لمقابلین ولدى تحلیل إجابات اتوجیهات المعلم وطریقة استعمال وقت التعلم واالستمتاع فیه، 

  :توصل الباحث إلى البیانات التالیة

 تطوعا بتطبیق إستراتیجیة التدریس اللذینالنتائج الخاصة بمقابلة المعلم والمعلمة : أوال

  ):شارك-زاوج- اكتب- فكر(

ذین تطوعا بتنفیذ التجربة، لأجرى الباحث مقابلة فردیة مع كل من المعلم والمعلمة ال

لكال دقیقة ) 50(مدتها دقیقة، كذلك نفذ الباحث مقابلة ) 40(واستغرقت كل مقابلة مدة 

 سعت إلى أسئلة) 9(تكونت المقابلة من ، وتم تسجیل المقابالت تسجیًال مرئیًا، و المعلمین معا

  مؤشرات االندماجحیث غطت أسئلة المقابلة، تقصي مستوى اندماج الطلبة في مهام التعلم

هات المعلم، تنفیذ الطلبة مهام التعلم وحماسهم في مشاركة الطلبة الصفیة، إتباع توجی(مثل 
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ثم قام الباحث بتحلیل محتوى كل مقابلة في ضوء مؤشرات  ،) استمتاع الطلبة في التعلم،ذلك

  . اندماج الطلبة في التعلم

وقد أشار كل من المعلم والمعلمة إلى أهمیة الطریقة في تحسین مشاركة الطلبة 

، وذلك من خالل زیادة انشغالهم بمهام التعلم، ) مالحظةكأبرز(التحصیل ومتوسطي ضعاف 

هل تغیر أداء الطلبة نتیجة توظیف هذه اإلستراتیجیة؟ من : ففي إجابة المعلمین على سؤال

  أداءها؟ تطور فئة من الطلبةأي). المشاركة(حیث 

برز مالحظة هي تطور مشاركات الطالبات وخاصة أ" :عبرت المعلمة عن ذلك بقولها

البنات : سرت المدیرة كثیرا لدى مراقبتها إلحدى المواقف الصفیة، وعلقت قائلةیفات، الضع

  ".كلهم مشغولین في الدراسة، البنات كان عندهم مجال یفكروا ویتشاوروا ویشاركوا

بینما في صف المجموعة الضابطة ال یتجاوز العدد ، "البنات رافعین أیدیهم لإلجابة¾ "

  ".حوالطالبات في أحسن األ) 10(

إتاحة الفرصة والوقت للطالب للعمل : أفضل ما في هذا األسلوب هو: "وذكر المعلم

  ".والمشاركة بدل االستماع للمعلم معظم الوقت

اإلستراتیجیة  هم أكسبت الطلبة ضعیفي التحصیل تحسن أدائهم بشكل ملفت،كذلك"

، حیث أعطتهم للمعلم الرد السلبي  في الحدیث، ومواجهة مشكلة الخجل والخوف منالشجاعة

 ." والحماس في العملالطریقة الثقة بالنفس

مهارات التواصل ما یتعلق بتفاعل الطلبة الصفي، وخاصة كذلك طورت اإلستراتیجیة من 

في إجابة المعلمین ف وكذلك طورت من تواصلهم مع المعلم، ،بین الطلبة بعضهم مع بعض
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لبة في غرفة الصف؟ في عالقاتهم بعضهم كیف أثرت اإلستراتیجیة في سلوك الط: على سؤال

   مع بعض؟

أثرت اإلستراتیجیة في مجال االستماع والتواصل بین " :عبرت المعلمة عن ذلك بقولهاقد ف

نما بین كل زوجین معا ، وصار ممكن للطالبة الطالبات، لیس فقط بین كل طالبة وزمیلتها وإ

  ".هاتناقش مش بس زمیلتها كمان اللي وراها أو اللي أدام

وصار ) میرفت،میس(وأعطت الطریقة فرصة للطالبات اللواتي عندهن خجل مثل " 

  ".عندهن ثقة بأنفسهن بعد التشاور مع زمیالتهن

تطورت قدرات الطلبة ذوي التحصیل المرتفع في التعامل مع زمالئهم "  : وذكر المعلم

الطریقة بنمط معین في الطلبة الضعاف، وتطور سلوكهم ایجابیا من هذه الناحیة، وألزمتهم 

  .التعامل مع بعضهم ومع المعلم، وساعدتهم على التخلص من اإلجابات االرتجالیة

 وهو احد مؤشرات وبینت نتائج المقابلة أن لإلستراتیجیة أثر في استمتاع الطلبة في التعلم،

 الضجر اندماج الطلبة في التعلم، إضافًة إلى غیاب المشكالت السلوكیة للطلبة وغیاب مظاهر

في إجابة المعلمین على السؤال السابق المتعلق بأثر اإلستراتیجیة في فالحصة الصفیة، أثناء 

: لم أكن اشعر بوقت الحصة، وأتذكر تعلیق إحدى الطالبات" : المعلمة ذكرتسلوك الطلبة،

  ".خالتو خلصت الحصة؟ حصة الیوم حلوة ما شعرنا فیها

، ونظمت تفاعل الطلبة مع للدرس ً  أكثر انتباهاالطریقة جعلت الطلبة: " وذكر المعلم

  ".  منهمكین في التعلم الن الطلبةوهذا قلل من المشكالتبعضهم، 

  ". انضباط، ومستمتعین في حل التدریبات ألن الجمیع منهمك في الحلأكثرالطلبة "
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معلم وقت التعلم بین ال) تقسیم(كیف أثرت الطریقة في إدارة : وعند سؤال المعلم والمعلمة

یسهم في ) فكر اكتب زاوج شارك( أظهرت نتائج المقابلة أن توظیف إستراتیجیة والطالب؟

إدماج الطلبة في مهام التعلم من خالل إدارة وقت التعلم بین المعلم والطلبة، وذلك عن طریق 

إتاحة الفرصة للطلبة للعمل والمشاركة على حساب النشاط اللفظي المكثف للمعلم ودور 

  .السلبي للطالبالمتلقي 

ذكر كل من المعلم والمعلمة انه أصبح هناك نوع من الضبط خاصة بالنسبة لوقت و 

 :المعلمالحصة الصفیة، من حیث إدارة وقت التعلم بین الطلبة والمعلم،  وفي هذا الصدد أفاد 

أفضل ما في هذا األسلوب هو إتاحة الفرصة والوقت للطالب للعمل والمشاركة بدل  "

  في الطریقة العادیة دایما المعلم بحكي وبشرح والطالب ساكتین، للمعلم معظم الوقتاالستماع

."  

، الطالبات وأتابعانشغال الطالبات في التعلم وفر لي وقت ألتجول : وذكرت المعلمة" 

  ". وصار الوقت للطالب لیحل ویحكي ویشارك

بار التحصیلي؟ هل تعتقد هل توافق على نتائج االخت: المعلم والمعلمةكٍل من وعند سؤال 

 ساعدت الطلبة في  الطریقةثر في هذه النتیجة؟ ذكر كل من المعلم والمعلمة أنطریقة أأن لل

  :،  حیث أفاد المعلم"ذریات العناصر والمجموعات"تعلم وحدة مهمة مثل 

ألثر الطریقة، % 100حصل الطلبة على عالمات جیدة في اختبار التحصیل ویعود ذلك "

ن المجموعتین الضابطة والتجریبیة كبیر وواضح، یمكن تطبیق الطریقة في والفرق بی
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 وذكرت ،"الموضوعات التي یعاني منها الطلبة من صعوبات وتحتاج إلى عصف ذهني

  :المعلمة

مع أن االمتحان صعب من حیث طبیعة األسئلة وتضمنه لمهارات عقلیة علیا، إال أن "

لتجریبیة، وضعت اإلستراتیجیة الطلبة في المحك أداء الطالبات أفضل في صف المجموعة ا

 ".بالنسبة ألسئلة التفكیر العلیا

 من المعلم والمعلمة وفي ما یتعلق بطبیعة الجهد الذي یتطلبه تنفیذ اإلستراتیجیة، أشار كل

إلى أن ذلك تتطلب جهدًا من قبل المعلم أو المعلمة في مجال التحضیر للتدریس، ولیس من 

: أن اإلستراتیجیة لم تتطلب جهدا أضافیا اكبر، ویذكر المعلم ردًا على سؤالحیث التنفیذ، و 

إدارة (الجهد؟ هل تتطلب اإلستراتیجیة مزیدا من الجهد من قبل المعلم؟ ما هو طبیعة هذا 

 :....)صفیة، تخطیط للتدریس، تقویم التعلم 

في  ،ة وتقسیم الوقتلم تتطلب الطریقة جهدًا إضافیًا، على العكس، بسبب انشغال الطلب" 

، ولكن الطریقة الحصة میسر وموجه، وهذا أتاح لي فرصة التجول بین الطلبة ومساعدتهم

  ".  جیدة ألسئلةالتحضیر تتطلب 

، ولكنها تطلبت جهدًا في لم تتطلب الطریق جهد إضافي في الصف ": وذكرت المعلمة

  ".ي الحل ، قبل الدرس، والبنات أكثر انضباط ألنهم منهمكین فالتحضیر

 في المستقبل خاصة في اإلستراتیجیةا سیوظفان موذكر كل من المعلم والمعلمة أنه

خاصة أن الطریقة الموضوعات التي تتطلب تطبیقات حسابیة وعملیة مثل الفیزیاء والكیمیاء، 

ال تتطلب الكثیر من اإلجراءات، وهناك خطة في كل من المدرستین لتدریب المعلمین على 
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مجال نموهم  في اإلستراتیجیةولدى سؤال المعلمین عن عوائد تطبیق ، تراتیجیةاإلستوظیف 

أهم نقطة تتمثل في تقسیم الوقت بین المعلم : " ذكر المعلموتطویر قدراتهم التعلیمیة، المهني 

تاحة المجال لمتابعة أعمال الطلبة، وتنظیم  تاحة وقت للتفكیر في الحل، وإ والطالب، وإ

   ".جابات االرتجالیة لعدد قلیل من الطلبة، بدل اإلتهمإجابا

دماج استفدت من الطریقة في إشراك  " :وأفادت المعلمة جمیع الطالبات من كل وإ

تاحة الفرصة للطالبات  وخاصة الطالبات الضعیفاتالمستویات للتفكیر والنقاش والعمل ، وإ

  .التعاوني، ومتابعة إجابات اكبر عدد من الطالبات

ساعد في ) فكر اكتب زاوج شارك (إستراتیجیةات السابقة أن توظیف ویظهر من البیان  

زیادة عدد الطلبة المشاركین في أنشطة التعلم، زیادة اندماج الطلبة في التعلم، وذلك من خالل 

وانتباه الطلبة وحماسهم في إتباع تعلیمات المعلم، واستمتاع الطلبة وغیاب مظاهر الضجر 

  .والمشكالت السلوكیة

ثر في تطویر أ) فكر اكتب زاوج شارك (إستراتیجیةن لتوظیف أ  أیضاً  البیاناتوتظهر  

وجعل الموقف التعلیمي یتمركز ممارسات المعلم التدریسیة، وتغییر نمط الخطاب الصفي، 

  . حول المتعلم

البیانات الخاصة بمقابلة الطلبة من أفراد المجموعة التجریبیة التي درست باستخدام : ثانیاً 

  ):شارك-زاوج- اكتب- فكر(یجیة التدریس إسترات

التجریبیــة فــي كــل مــن ة مــن طلبــة المجموعــ) 6(تــم إجــراء مقــابالت شــبه مفتوحــة مــع 

 ســؤاًال اشــتملت علــى مجموعــة مــن المحــاور التــي) 11(الــذكور واإلنــاث، وتكونــت المقابلــة مــن 
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تبــاع توجیهــاتتغطـي انــدماج الطلبــة فــي مهــام الــتعلم، مثـل المــشاركة الــصفیة   المعلــم وطریقــة وإ

  .فیهقت التعلم واالستمتاع استعمال و 

ــًا،    وقــد قــام الباحــث بتفریــغ البیانــات الخاصــة بمقــابالت الطلبــة ورقیــا بعــد تــسجیلها مرئی

تنمیطهـا فـي المحـاور المـذكورة سـابقا بومن ثم قام الباحث بعد إعادة قراءة البیانات واختـصارها 

  .لمذات العالقة باندماج الطلبة بمهام التع

  :رئیسالسؤال الوفي إجابة على   

 إجابات الطلبة على تركزت ؟ "فكر اكتب زاوج شارك"ما الذي میز تطبیق استراتیجیة 

 والتفاعل فیما في إتاحة الفرص للطلبة للتفكیر وتعزیز مشاركاتهم الصفیةدور اإلستراتیجیة في 

  عن ذلك إحدى الطالباتتبر ، وقد عن تحصیلهمی وتحس وزیادة استمتاعهم بوقت التعلم،،بینهم

  :ابقوله

استفدنا كطالبات من بعضنا من حیث المشاركة في حل المسائل والتصحیح لبعضنا : " مرام

  " .البعض

یها الواحد یفكر ویتأكد من ف حلوةو  طریقة ملیحة  بطریقة ثانیة،درست هذه الوحدة  ":یاسین

 . "جیب عالمة ملیحة الكل كان یشارك ضعیف مع شاطر، الطریقة خلتني أجوابه،

  ." هذا األسلوب أفضل، نرغب في دراسة وحدات أخرى بنفس الطریقة": إسالم

 Meril & Jones 1996  Tomas Duffyما وضحه كل   هذه النتائج معتوافقتو 

من حیث توفیر بیئة تعلم  لتعلم البنائيلشروط من ) 2005النجدي وآخرون، (في  1992

  .بین المتعلمین لتحقیق النمو المفاهیميلتفاوض  اإمكانیاتنشطة توفر تعاونیة 
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 كیف كانت مشاركة زمالئك في هذه الوحدة؟  :سؤالوفي رد الطلبة على   

التفاعل فیما   أتاحت فرصة لمشاركة جمیع الطلبة، وزیادةاإلستراتیجیةأن ذكر الطلبة  

 : یليكما الطلبة بعضوفرصة التوصل إلى إجابات صحیحة، وقد عبر عن ذلك بینهم، 

  ".ما میز الوحدة هو مشاركة كبیرة، في أوالد صاروا أشطر: "أنس

 ".في هذه الوحدة متمیزة رغم أنها أصعب" سندس"مشاركة : "سلسبیل

 ".درست الوحدة إنا وجاري، وفي فرص التأكد من الجواب: "یاسین

 ,Angelo( وأنجلو) Fenton, 2001(جودي  وتتوافق هذه النتیجة مع ما ذكره

توفر فرص تعزیز مشاركة الطلبة في مواقف التعلم  TIPSمن أن استراتیجیة  )2009

  .واستثارة اندماجھم في النقاش واختبار فھمھم وتشجیع مقارنتھ مع اآلخرین

  هل استمتعت بتعلم وحدة ذریات العناصر والمجموعات؟: ثم سئل الطلبة

 ساهمت في یةاإلستراتیج، أن السؤال المذكورى  ذكر الطلبة في ردهم علقدو 

 بعض ، وعبروعدم شعورهم بوقت التعلم فیه،انخراطهم في مهمات التعلم وزیادة استمتاعهم 

  :باآلتي عن ذلك الطلبة

 ".وحدة، جمیلة وكثیر استمتعنا بدراستها" ذریات العناصر والمجموعات"وحدة  : "مرام

 . " كان الوقت یمر بسرعة ونستمتع بالحصة" :إسالم

 . "سلوب أفضل، نرغب في دراسة وحدات أخرى بنفس الطریقة هذا األ" :یاسین

ویعد االستمتاع بالتعلم أحد مؤشرات اندماج الطلبة في عملیة التعلم كما یذكر 

)Skinner & Belmont, 1993( ، أنجلووتتفق ھذه النتیجة مع ما ذكره) Angelo, 
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ماجھم في مھام التعلم  یطور من مشاركة الطلبة واندTIPS توظیف استراتیجیة أنمن ) 2009

  .واستمتاعھم فیھ

 فكر اكتب زاوج ( كیف ساعدت طریقة التدریس:وذكر الطلبة في ردهم على سؤال  

 لهم فرص التفكیر أتاحت اإلستراتیجیة أن كتابة صیغ المركبات الكیمیائیة؟تعلم  في )شارك

 في ظل بیئة إجاباتهم من والتأكد المعلم والتعاون فیما بینهم أسئلةفي حل واستثارت حماسهم 

  :، وقد عبر بعض الطلبة عن ذلك كما یليتشاركیة

  . " أحیانا عندما لم أكن افهم من المعلمة افهم من زمیلتي" :مرام

  . "كان في وقت تفكیر" : إسالم

عرض إجابات صحیحة، حیث كنا نتوصل إلى إجابات صحیحة عندما نتشارك مع : "سلسبیل

 ."ات بعضنا البعضبعضنا البعض، وكنا نكمل إجاب

 ." الطریقة ساعدت في فهم الوحدة الن الوحدة فیها حل مسائل ورموز": انس

 ." تقدیم إجابات صحیحة، الطریقة خلتني أجیب عالمة ملیحة ": یاسین

استفدت في كیفیة التعامل مع زمیالتي ونفهم على بعض ونكمل إجابات بعضنا : سندس

  .البعض

و ) Gregory & Parry, 1995(رده غریغوري وباري  النتائج مع ما أو هذهوتتفق   

 على بناء مسؤولیة المتعلمین الشخصیة TIPSحیث تساعد استراتیجیة ) 2002(الدیب 

   .وتطویر عالقاتهم االجتماعیة ودعم مهارات االتصال لدیهم، وتنمیة التفكیر لدیهم

ر في زیادة دو ) شارك-زاوج- اكتب- فكر(مما سبق یمكن االستنتاج أن إلستراتیجیة 

،  وحماسهم في تنفیذها"ذریات العناصر والمجموعات"مشاركة الطلبة في أنشطة تعلم وحدة 
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وتوزیع وقت الحصة الصفیة بین المعلم والطالب ، واستمتاع الطلبة في تعلمها، وبالتالي زیادة 

  .اندماج الطلبة في أنشطة التعلم وزیادة تحصیل الطلبة في الوحدة المذكورة
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   الخامسالفصل

  مناقشة النتائج والتوصیات

تناول هذا الفصل خالصة لنتائج الدراسة، ومناقشتها، وتفسیرها، والتوصیات المقترحة 

وقد هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلیة استخدام طریقة تدریس قائمة . في ضوء نتائجها

لتدریس العلوم في على التعلم التعاوني وزمن االنتظار في إطار منحى التعلم البنائي، 

  .التحصیل، واندماج الطلبة في المهام التعلمیة، لدى طلبة الصف الثامن األساسي في فلسطین

  خالصة نتائج الدراسة: أوال

ملخصا للمتوسطات الحسابیة على اختبار التحصیل في العلوم، ) 8(یبین الجدول 

  .حسب المجموعة والجنس

  )8(الجدول 

  ختبار التحصیل في العلوم حسب المجموعة والجنسملخص للمتوسطات الحسابیة ال

ناث معا  إناث  ذكور   ذكور وإ

    المجموعة

  العدد

  

توسط مال

  الحسابي
  العدد

توسط مال

  الحسابي
  العدد

توسط مال

  الحسابي

  32.38  62  33.41  33  31.21  29  تجریبیة

  22.78  62  25.25  34  19.79  28  ضابطة

  :ة حول التحصیلخالصة النتائج المتعلقة بفرضیات الدراس



 

 

78 

 (Two-Wayأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي باستخدام تحلیل التباین الثنائي

ANOVA ( ألداء طلبة الصف الثامن األساسي على اختبار التحصیل في العلوم في وحدة

  :ما یلي" ذریات العناصر والمجموعات"

طي عالمات بین متوس) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة  -أ 

بطریقة " ذریات العناصر والمجموعات"طلبة المجموعة التجریبیة التي درست محتوى وحدة 

، وطلبة المجموعة الضابطة التي درست المحتوى نفسه بالطریقة )شارك-زاوج-اكتب- فكر(

االعتیادیة تعزى إلى طریقة التدریس لصالح طلبة المجموعة التجریبیة التي درست بطریقة 

 ).شارك-زاوج-اكتب- فكر(

بین متوسطات ) α ≥ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة   - ب 

 .عالمات طلبة الصف الثامن األساسي في العلوم تعزى لمتغیر الجنس

بین متوسطات ) α ≥ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة   -ج 

م تعزى للتفاعل بین متغیري الجنس وطریقة عالمات طلبة الصف الثامن األساسي في العلو 

 .التدریس

:ثانیا    مناقشة النتائج وتفسیرھاً

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى  )1

نصت الفرضیة المتعلقة بأداء طلبة الصف الثامن األساسي على اختبار التحصیل في 

  :وحدة ذریات العناصر والمجموعات على ما یلي

في متوسطات تحصیل ) α ≥ 0.05(اللة إحصائیة على مستوى داللة ال توجد فروق ذات د  

وكشفت  . تعزى إلى طریقة التدریس"والمجموعات العناصر ذریات”طلبة الصف الثامن في وحدة 
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ذریات "نتائج الدراسة الحالیة أن تحصیل طلبة المجموعة التجریبیة التي درست محتوى وحدة 

كان أفضل من تحصیل طلبة ) شارك- زاوج-تباك-فكر( بطریقة "العناصر والمجموعات

  .المجموعة الضابطة التي درست المحتوى نفسه بالطریقة االعتیادیة

Ibe ,(آیبي  ودراسة ،)2009(شاهین وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من 

، )2002 (ودراسة الهندي ،)2005(لطف اهللا ، ودراسة )2008(، ودراسة المحامید )2009

 ا وتتفق نتائجه. من حیث أثرها االیجابي في تحصیل الطلبة)Karss ,2007 ("كارس"سة دراو 

 من حیث أثرها في زیادة مشاركة الطلبة الصفیة )Stuever,1997(ستیفر جزئیا مع دراسة 

كإستراتیجیة تعلم فوق معرفیة، وتختلف معها من حیث أثرها في التحصیل، حیث لم یكن هناك 

  .ي تحصیل الطلبة ضمن هذه الدراسةأثر لإلستراتیجیة ف

-اكتب-فكر(وقد یعزى هذا األثر االیجابي في تحصیل الطلبة إلى فاعلیة إستراتیجیة التعلم   

التي یتم فیها تكلیف الطلبة بمهام ) شارك-زاوج- اكتب-فكر(، فتدریس العلوم بطریقة )شارك-زاوج

تاحة الوقت الك افي للتفكیر فیها، والعمل على التعلم بشكل منظم، من خالل عرض المهمة وإ

انجازها، فردیا ثم تعاونیا مع الزمیل، قد یؤدي إلى زیادة تعمیق فهم مادة التعلم، وبالتالي زیادة  

  .تحصیل الطلبة

كما یمكن إلعادة بناء محتوى المادة التعلیمیة على شكل أنشطة ومهام تعلمیة، عرضت   

الطلبة، وتركز هذه األنشطة على تعزیز دور الطلبة بطریقة تدریجیة متسلسلة تتالءم مع مستویات 

في عملیة التعلم، قد ساعد الطلبة على االنخراط في عملیة التعلم، وتحریرهم من سلبیتهم، 
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وبالتالي إتاحة الفرصة أمامهم في تنظیم استجاباتهم مما ساهم في زیادة مستوى تحصیلهم في 

  .العلوم

 طلبة المجموعة التجریبیة التي درست محتوى وحدة ویمكن تفسیر األثر االیجابي لتحصیل  

مقارنة بتحصیل  ،)شارك-زاوج-اكتب- فكر( باستخدام إستراتیجیة "ذریات العناصر والمجموعات"

طلبة المجموعة الضابطة التي درست المحتوى نفسه بالطریقة االعتیادیة، إلى كون إستراتیجیة 

لقیام بدور نشط في بیئة التعلم، وتحمل قد تساعد الطلبة على ا) شارك-زاوج-اكتب- فكر(

 أن )Gunter, et al., 1999 ( غانتر وزمالئهحیث یذكرالمسؤولیة الذاتیة لتعلم كل منهم، 

تتیح الفرصة للتالمیذ كي یكونوا  نشیطین وفعالین في ) شارك- زاوج-اكتب-فكر(إستراتیجیة 

 یجرب كل منهم إجابته قبل طرحها تعلمهم مما یساعد على بقاء اثر التعلم، وتتیح لهم فرصة أن

مما قد یولد ذلك لدى المتعلم الشعور بالتحدي والمنافسة مع ذاته، في سبیل تحقیق أمام الصف، 

أقصى ما یمكن من أهداف التعلم وفقا لقدراته الذاتیة، في مقابل الطریقة االعتیادیة التي تضع 

في هذا و ، ه المصدر الوحید لمعرفتهمأنعلى  ینظرون للمعلم لذینادوار المستقبلین أالمتعلمین في 

 ضمن هذه اإلستراتیجیة یجعل كل ةمللمه إن تقدیم المعلم )Lyman, 1981(یذكر لیمان الصدد 

 بعض التالمیذ لعدم ، والتي تدفعاالعتیادیةطریقة تلمیذ یفكر في اإلجابة، وهذا یختلف عن ال

  .ینادى علیهم لإلجابة من قبل المعلم لتوقعهم أنهم لن یكونوا ممن س؛التفكیر في السؤال

أولها : تتضمن جوانب مهمة عدیدة) شارك-زاوج- اكتب-فكر(ویرى الباحث أن إستراتیجیة     

الذي یوظفه المعلم، والثاني أو السؤال التعلم المستند إلى مشكلة، من خالل العرض أو الموقف 

ر في مهمة التعلم منفردین، والثالث وفیه یمارس الطلبة التفكی) وقت التفكیر(هو وقت االنتظار 
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، بمهمة التعلمتعلقة هو الجانب التعاوني، حیث یشارك كل تلمیذ زمیله في أفكاره ومعلوماته الم

وتندرج جمیع الخطوات السابقة في إطار منحى التعلم البنائي والذي یركز على دور الطلبة في 

في زیادة تحصیل الطلبة لخطوات المذكورة اساهمت قد و عملیة التعلم وتحملهم لمسؤولیة تعلمهم، 

، فقد أتاح وقت االنتظار الفرصة لتنظیم "ذریات العناصر والمجموعات"للمعارف العلمیة لوحدة 

 الطلبة خطوتي المزاوجة والمشاركة وظفخبرات المتعلمین التعلمیة في عملیات عقلیة نشطة، و 

مناقشة في تصحیح اإلجابات أو دعمها، لبیان وجهات نظرهم والدفاع عنها، عالوة على دور ال

 في التفكیر والتعبیر وقد ساعدت الخطوات السابقة على التعلم الفعال والقیام بدور ایجابي نشط

مدخال فعاال " فكر زاوج شارك"إستراتیجیة  )Szesze, 2003( سزیس عتبرتو ، عن األفكار

في تكوین إجابات مفصلة لتأمل والتالمیذ فرصة للتفكیر وفر لتحیث ومشابها لحل المشكالت، 

  .، وتساعد التالمیذ المندفعین والمنطویین في التغلب على مشكالتهم لمشكلة محددةومتعددة

قد ساهم في خلق مناخ ) شارك-زاوج-اكتب- فكر(ویرى الباحث أن تطبیق إستراتیجیة 

ر باألمن النفسي نفسي حافز وبیئة تعلم حرة وآمنة، من حیث توفیر الثقة ودفء العالقات، والشعو 

أثناء التعلم، حیث یتناقش كل تلمیذ مع زمیله ویختبر أفكاره قبل المجازفة والمخاطرة بها أمام 

درست الوحدة أنا وجاري، وفي فرص "تالمیذ الصف كله، وقد علق احد الطلبة على ذلك بقوله 

" فكر زاوج شارك"أن إستراتیجیة ) Gunter, et al., 1999( یؤكد غانترو  ،"للتأكد من الجواب

تسهم في توفیر بیئة تعلم حرة وآمنة، تزید من دافعیة التالمیذ للتعلم، وتنمي ثقتهم بأنفسهم، 

وتعطي الفرصة لمشاركتهم جمیعًا بدال من مشاركة عدد محدود من المتطوعین في المناقشات 

  .العادیة
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یستمع لزمیله الفرصة لكل تلمیذ لكي ) شارك-زاوج- اكتب-فكر(وقد أتاحت إستراتیجیة 

شكال السلوك المدعم لعادات العقل التي أشار إلیها كوستا أبفهم ومودة، والذي یعد من 

وزمیله، مما مكن الطلبة من تقدیم استجابات أفضل من حیث الجودة، وأیضا القدرة على 

أحیانا " :االستفادة من قدرات بعضهم البعض، وقد علقت على ذلك إحدى الطالبات قائلة

 كل ذلك یؤكد فعالیة استخدام إستراتیجیة ،"م أكن افهم من المعلمة افهم من زمیلتيعندما ل

 وضمن هذا السیاق ترى ،وتفوقها على الطریقة التقلیدیة في التدریس) شارك-زاوج- اكتب-فكر

تدعم بعض عادات العقل " فكر زاوج شارك"أن توظیف إستراتیجیة ) 2005لطف اهللا، (

، مثل االستماع بفهم )Costa & Calick, 2000( كوستا وزمیله المنتجة التي أشار إلیها

  .وتعاطف، والتحكم باالندفاع والتفكیر التعاوني

وقد أظهرت نتائج الدراسة أیضا تفوق طلبة المجموعة التجریبیة في كل من الذكور 

ل واإلناث، على نظرائهم من طلبة المجموعة الضابطة، على أسئلة االختبار التحصیلي في مجا

تنمیة من حیث ) 2010( أبو غالي وتفق الدراسة في هذا السیاق مع دراسةالعملیات العلیا، 

- فكر (إستراتیجیةمن حیث تفوق ) 2008( الفي ودراسة ،مهارات التفكیر المنطقي في العلوم

على الطریقة االعتیادیة في تنمیة العملیات العقلیة العلیا لدى الطلبة، ودراسة ) زاوج شارك-اكتب

  .بتكارياإلمن حیث تفوق طالبات المجموعة التجریبیة باختبار التفكیر ) 2005(لطف اهللا 

ویرى الباحث أن ذلك یعد مؤشرا على نمو تفكیر طلبة المجموعة التجریبیة، والذي یمكن أن  

تاحة الفرصة والوقت المناسب للتفكیر، كما أن  یعود إلى ایجابیة التالمیذ في الموقف التعلیمي وإ

اعل التالمیذ بعضهم مع بعض شكل فرصا مهمة للتأمل في إجاباتهم وانطالق طاقاتهم الكامنة تف
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) شارك-زاوج- اكتب-فكر(وخاصة بالنسبة للطلبة ذوي التحصیل المنخفض والمتوسط، فإستراتیجیة 

اإلستراتیجیة  حیث تدعم ،)Szesze, 2003 ( وهذا ما أكدته تدعم وتنمي مهارات التفكیر العلیا،

صل الطلبة لمعارفهم العلمیة بذاتهم، وتتیح لهم فرصة كتابة إجابتهم بأسلوبهم الخاص بوضوح، تو 

وهذا یتطلب أن یفكر الطالب في اإلجابة بعمق ووضوح، كما أن طبیعة المناخ السائد الذي یوفره 

طلبة یعتبر دافعا للتفكیر ومشجعا علیه، مما یساعد ال) شارك- زاوج- اكتب-فكر(تطبیق إستراتیجیة 

استفدت في كیف (على تقدیم إجابات أكثر وأطول وأكثر تأملیة وقد علقت إحدى الطالبات بقولها 

  .)أتعامل مع زمیالتي ونفهم على بعض ونكمل إجابات بعضنا البعض

  

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة  )2

ساسي على اختبار نصت الفرضیة الصفریة الثانیة المتعلقة بأداء طلبة الصف الثامن األ

  :التحصیل في وحدة ذریات العناصر والمجموعات على ما یلي

تحصیل  في متوسطات )α = 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة

  .جنستعزى إلى ال"  العناصر والمجموعاتذریات” الصف الثامن في وحدة بةطل

ق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي وكشفت نتائج الدراسة الحالیة عن عدم وجود فرو   

  .  عالمات مجموعتي الدراسة الضابطة والتجریبیة، تعزى لمتغیر الجنس

توظیف خطوات  على والمهارة القدرة في الجنسین بین المساواة إلى النتیجة هذه وتعزى  

 ءمتتال التي نفسها والمتغیرات للظروف تعرضوا أنهم كما ،)شارك-زاوج- اكتب-فكر(إستراتیجیة 

، وهي تظهر ة أن كال الجنسین قد تأثر  ایجابیا بتوظیف إستراتیجیة التدریس إلستراتیجیةا وهذه

  ).شارك-زاوج-اكتب- فكر(
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 البیئة المدرسیة والبیئة االجتماعیة والبیئة االقتصادیة لجمیع تكافؤوقد تعزى هذه النتیجة إلى   

عرضوا لنفس المحتوى في نفس الفترة أفراد العینة، إضافة إلى ذلك فإن جمیع أفراد العینة ت

 .الزمنیة، إضافة إلى تشابه خبرات مدرسي المجموعتین

 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة )3

نصت الفرضیة الصفریة الثالثة المتعلقة بأداء طلبة الصف الثامن األساسي على اختبار 

  :على ما یلي" ذریات العناصر والمجموعات"التحصیل في وحدة 

في متوسطات ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى داللة 

التفاعل بین تعزى إلى "  العناصر والمجموعاتذریات” الصف الثامن في وحدة بةطل تحصیل

وكشفت نتائج الدراسة الحالیة عن عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین  .جنسالو متغیري الطریقة 

ل بین طریقة التدریس وجنس ف الثامن األساسي تعزى إلى التفاعمتوسطات تحصیل طلبة الص

كن أكثر ت لم )شارك-زاوج-اكتب- فكر(إستراتیجیة التدریس ویمكن تفسیر هذه النتیجة بأن الطلبة، 

ناثا(فاعلیة لجنس معین دون اآلخر، األمر الذي یعني أن الطلبة  قد تأثروا بطریقة ) ذكورا وإ

  .التدریس

الضابطة  الواحدة الدراسة مجموعة في والطالبات الطالب أن إلى تیجةالن هذه وقد تعزى

 لجنس دون اعتبارات نفسها، التعلیمیة بالخبرات ومروا نفسه، التعلیمي المحتوى تعلموا قد والتجریبیة،

 أنهم إلى باإلضافة علیهم، التي طبقت نفسها الدراسة وأدوات ذاتها، الظروف واجهوا كما الطالب،

الدراسة،  إلنهاء نفسها الالزمة الزمنیة المدة نفسها، واستغرقوا الدراسة ومتغیرات جراءاتلإل تعرضوا

 واضح منه وبشكل أعلى التجریبیة، المجموعة وطالبات طالب من لكل التحصیل في التحسن وكان
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 متغیري لتفاعل تعزى وجود فعالیة لعدم كله هذا أدى التقلیدیة، وقد المجموعة وطالبات لطالب

  .التدریس طریقة مع لجنسا

  تفسیر النتائج المتعلقة باالندماج

من النتائج المهمة التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة باستخدام المالحظة المباشرة والمقابلة 

هي ما یتعلق بزیادة اندماج الطلبة على مختلف مستویاتهم التحصیلیة في المهام التعلمیة، والطلبة 

مشاركة  ذلك من خالل زیادة ض والمتوسط بشكٍل خاص، وقد برزمن ذوي التحصیل المنخف

 والعمل على محاولة حل أسئلة المعلموانتباه الطلبة ، تنفیذها، ومتابعة في مهام التعلمالطلبة 

، وأیضا غیاب المشكالت السلوكیة للطلبة، وغیاب مظاهر الضجر أثناء التعلم، وحماسهم في ذلك

ت التعلم بین المعلم والطلبة بطریقة جعلت الطلبة محور عملیة وتجلى ذلك أیضًا في إدارة وق

ذریات العناصر "التعلم، ویسرت للمعلم وقتا إضافیا لمتابعة انجازات الطلبة في وحدة 

  ".والمجموعات

تتكون من مجموعة ) شارك-زاوج- اكتب-فكر(ویعزو الباحث هذه النتائج إلى أن إستراتیجیة 

ام بها من قبل الطلبة أنفسهم، في سبیل تحقیق أهداف التعلم، ومن من الخطوات التي یفترض القی

التفكیر في المشكلة خالل وقت (خالل انشغال الطلبة وقیامهم بخطوات اإلستراتیجیة المتمثلة في 

 وفي ظل بیئة تعلم آمنة ،...)االنتظار، وتدوین إجاباتهم والتعاون والتشارك مع الزمیل والزمالء 

هذه الخطوات الطلبة من سلبیتهم وعززت أدوارهم في عملیة التعلم، وزادت  فقد حررت ومحفزة،

 TIPS إستراتیجیة  أن(Ledlow,2012)   لدالواندماجهم وبالتالي زیادة تحصیلهم، وتذكرمن 

  . درجة من مشاركة وانشغال الطلبة في مهام التعلمأعلىتتضمن اقل قدر من المخاطرة وتضمن 
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 تساعد في توفیر فرص مهمة لتعزیز TIPSأن إستراتیجیة ) Fenton, 2011(جودي  أكدوقد 

 ,Angelo)أنجلو وكذلك أكد  ، یه فهممشاركة الطلبة في مواقف التعلم، وبالتالي في إدماج

 أن اإلستراتیجیة تفید في استثارة اندماج الطلبة في النقاش، واختبار فهمهم وتشجیعهم (2009

  .خرین أفكارهم ومقارنتها مع  اآللمراجعة

وي تحت ضوالتي تن) شارك-زاوج- اكتب- فكر (إستراتیجیةویرى الباحث أن طبیعة إجراءات 

وتفعیل دور ،  الفرصة للتفكیر من خالل وقت االنتظارإتاحةعباءة التعلم البنائي من حیث 

أنفسهم خاللها الطلبة ي ظل بیئة تعلم یجد ف ،الطالب، وتجنب تسلیمه المعلومات والمعارف جاهزة

ت مكلها قد أسه من خالل التفكیر والكتابة واالستماع والتحدث،مجون مع المادة التي یدرسونها یند

أن ) 2000(وفي هذا الصدد یرى حمیدة وآخرون في زیادة انشغال الطلبة في عملیة التعلم، 

 زیادة مستوى ثقة إلى المشكلة یؤدي أوالمعلم فترة مناسبة من الوقت عقب طرحه للسؤال  انتظار

 ویرى الباحث .اإلجابة وبالتالي زیادة عدد الطلبة المشاركین في اإلجابةلطلبة بأنفسهم عند تقدیم ا

 لعمل الطلبة في التفكیر والنقاش اً  تلقائیاً  حافز تشكل فترات الصمت وبخاصة من قبل المعلم أن

ه من التعلیم ، األمر الذي یحرر الطلبة من سلبیتهم وینقل الموقف التعلیمي برمتاألفكاروتبادل 

  .الى التعلم، مما یسهم في دمج الطلبة في مهام عملیة التعلم واجراءاته

  توصیات الدراسة: ثالثاً 

  :استنادا إلى نتائج الدراسة الحالیة یوصي الباحث بما یلي

 توصیات لوزارة التربیة والتعلیم  - أ 
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ي مجال إقامة برامج تدریبیة لمعلمي ومعلمات العلوم، تهدف إلى تنمیة قدراتهم ف -1

 ).شارك-زاوج- اكتب-فكر(توظیف إستراتیجیة التعلم 

ل اویمكن أن تنظم برامج التدریب هذه في إطار خطط التطویر المدرسیة في مج

، على أن تدعم هذه البرامج  وفي إطار التعلم المتمركز حول المتعلمالتنمیة المهنیة للعاملین،

وبحوث زمن االنتظار " فكر اكتب زاوج شارك" بإستراتیجیة ذات الصلة اإلجرائیةبتنفیذ البحوث 

  .والتعلم التعاوني

كما یمكن أن توظف عملیات التدریب في مجال إعداد المعلمین ما قبل الخدمة، كما 

 .في برامج التربیة العملیة في المراحل المختلفة

إعادة تنظیم محتوى مناهج العلوم المدرسیة، بطریقة تركز على أنشطة التعلم التي  -2

 .ز دور الطلبة في عملیة التعلم، وتنمي تفكیرهم وتشجع التعاون بینهمتعز 

نحو  التي تساعد المعلمین وتوجههم األدلةصدار إویمكن تحقیق ذلك عن طریق 

تعزز دور الطلبة، وتنمي مهارات التفكیر لدیهم ومهارات إعادة تنظیم مادة التعلم بطریقة 

 .التفكیر العلیا

  توصیات للباحثین  -ب 

 .دراسات مشابهة للدراسة الحالیة على مباحث دراسیة أخرىإجراء  -1

 غیر متعلقة بمبحث دراسي معین بل" فكر اكتب زاوج شارك "إستراتیجیة أنخاصة 

أن الغرض من توظیف ذكر ، ومن المهم یمكن توظیفها لمختلف المباحث الدراسیة

هناك أهداف ذات قیمة بل أن اإلستراتیجیة یتجاوز قیاس حفظ الطلبة للمعلومات والمعارف، 
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  وغیرها من المهارات التي یمكنومهارات التواصل الفعال ارات التفكیرأعلى مثل تنمیة مه

  .اإلستراتیجیة وقیاس مدى تحقیقها عند توظیف ألجلها اإلستراتیجیةف یتوظ

 .إجراء دراسات أخرى مشابهة للدراسة الحالیة على المراحل التعلیمیة المختلفة -2

وألن العوائد المتوقعة منها ة الحالیة طلبة المرحلة األساسیة العلیا، تناولت الدراس

 لذا یقترح الباحث تجریب تطبیقها ودراسة أثرها على ،تخص طلبة مختلف المراحل الدراسیة

 . مرحلة التعلیم األساسیة الدنیا والمرحلة الثانویةطلبة

 .یر متغیرات الدراسةإجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالیة على متغیرات أخرى غ -3

تنضوي تحت عباءة ممارسات التعلم البنائي، " فكر اكتب زاوج شارك "إستراتیجیةوالن 

 تعلم أهدافترفع من مستوى توقعات الطلبة والمعلمین، وتهتم بتحقیق فهي تتضمن إجراءات 

 نحو التعلم، ودافعیتهم اتجاهاتهمتفكیرهم و مثل اندماج الطلبة في التعلم وتنمیة ذات قیمة علیا، 

 على المتغیرات المذكورة ومتغیرات أثرها قیاس اإلستراتیجیة یتضمن توظیف أنلذا یمكن 

 .أخرى
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  المراجع

 المراجع العربیة: أوالً 

   دار المسیرة للنشر  :عمان، 1، طعلم النفس التربوي .)2000(أبو جادو، صالح 

 .والتوزیع       

  على النظریة البنائیة لتنمیة الجوانب المعرفیة برنامج قائم  .)2004( أبو عطایا، أشرف

 رسالة دكتوراه غیر منشورة، ،"في الریاضیات لدى الصف الثامن األساسي بغزة

 غزة، ،البرنامج المشترك بین جامعة عین شمس بمصر وجامعة األقصى بغزة

  .فلسطین

 تنمیة على شارك – زاوج – فكر إستراتیجیة توظیف أثر). 2010(أبو غالي، سلیم محمد 

 رسالة .األساسي الثامن الصف طلبة لدى العلوم في المنطقي مهارات التفكیر

  .غزة، فلسطین –ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة 

مستوى القدرة التصنیفیة وزمن االنتظار عند طرح . )2010( صفاء محمدأبو محفوظ، 

نتظار وعالقتهما األسئلة لدى معلمات الصف السادس األساسي بحوث زمن اال 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة . بتحصیل طالباتهن في التربیة االجتماعیة

 .ألردن، ا األوسطقالشر 

 .ءدار قبا :، مصر، القاهرةتعلیم من أجل التفكیر). 1998( ء یوسفاألعسر، صفا

یس مـادة فعالیة استخدام نموذج مارزانو ألبعاد الـتعلم فـي تـدر ). 2001(الباز، خالد صالح 

الكیمیــاء علــى التحــصیل والتفكیــر المركــب واالتجــاه نحــو المــادة لــدى طــالب الــصف 
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والمشاركة ووقت االنتظار في اكتساب المفاهیم البیولوجیة لدى طلبة المرحلة 

 .68-43 ،)3(11، مجلة التربیة العلمیة .األساسیة العلیا

 اثر استخدام التعلم التعاوني في تحصیل طلبة الصف الثامن ).1999(النجار، یوسف 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بیر . لهااألساسي في العلوم واتجاهاتهم حو 

 . رام اهللا، فلسطین،زیت
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  الدار المصریة اللبنانیة :القاهرة
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في التحصیل " فكر زاوج شارك "إستراتیجیةأثر استخدام ). 2005(لطف اهللا، نادیه سمعان 

دافعیة االنجاز لدى تالمیذ الصف الرابع االبتدائي المعاقین  و أالبتكاريوالتفكیر 
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  )1(الملحق 

)ذریات العناصر والمجموعات(الخطط التدریسیة لدروس وحدة   
:المدرسة :العام الدراسي  :الفصل الدراسي  :اسم المعلم   

المتطلبات (مراجعة عامة : الدرس األول
)السابقة  

: عدد الحصص الثالثة: الوحدة 1 األول: الفصل   

 
 السلوك ألمدخلي األھداف األنشطة

 دور الطالب دور المعلم
مصادر 
 التقویم التعلم

 
 
 
 

 -مراجعة
المتطلبا

ت 
 السابقة
عدد 

 الحصص
)1(  

أشكال  -

 .المادة

رموزا  -

  .لعناصر

العملیات  -

على 

األعداد 

 .الطبیعیة

مفهوم العدد  -

الذري والعدد 

 .الكتلي

تمثیل ذرة  -

العنصر 

باستخدام 

العدد الذري 

  ما ھي أشكال المادة؟ -
 :ppt(1)عرض -

Pictures of 
elements  
 الحظ الصور؟
 سجل مالحظاتك؟

..... لماذا تختلف ألوان و -
 المواد من حولنا؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 مم تتكون الذرة؟
 
 

 .إجابة األسئلة -
 

 .مالحظة الصور -
  .تسجیل المالحظات -
عنصرا ) 20(ذكر أسماء  -

  .كیمیائیا
التعبیر عن رموز      -

  .العناصر بالرموز الالتینیة
التوصل إلى أن العناصر  -

تختلف في خصائصھا 
الختالفھا في تركیبھا 

  .الكیمیائي
   
 
 
 
 

ات الذرة وموقع كل یذكر مكون -
 .منھا

صور 
لبعض 
العنا
صر 

الكیمیا
.ئیة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صحیفة تقویم 3-1
س1 أكتب رمز كل عنصر من العناصر 
 التالیة:

 رمزه العنصر رمزه العنصر
  الذھب  الصودیوم

  الفضة  الحدید
  البوتاسیوم  األوكسجین
  الرصاص  الھیدروجین

  الكبریت  النحاس
  الكلور  الفسفور
  البروم  األلمنیوم

  اللیثیوم  المغنیسیوم
  السلیكون  الكالسیوم
  الكربون  الھیلیوم
  المنغنیز  الیود

    النیتروجین
:  تتكون الذرة من أجزاء دقیقة ھي2س  
)1) ..........(2.....()......3.........(  
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والعدد 

 .الكتلي

كیف نعبر عن العناصر 
 الكیمیائیة؟

ما ھو رمز كل عنصر من  -
العناصر التالیة؟  توزیع 

 )3-1(ورقة عمل 
ف یتم التعبیر عن التركیب كی -

  الذري لنواة الذرة؟

 
 

یعبر عن التركیب الذري  -
عناصر ) 10(النویة ذرات 

  .كیمیائیة

 
ورقة 
 عمل

) 1 -3(  
 

حدد موقع كل مكون من المكونات السابقة في 
 الذرة؟

 كیف یتم التعبیر عن التركیب الذري 3س
 للعنصر؟

 عبر عن التركیب الذري لكل من:
  

  األلمنیوم  الكلور  األوكسجین

الكربون.   النیتروجین  الھیدروجین  

  الكالسیوم  المغنیسیوم  الصودیوم
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حسابات العدد الذري : لالدرس األو

 والعدد الكتلي
: عدد الحصص الثالثة: الوحدة 1 األول: الفصل   

 
السلوك  األھداف األنشطة

دور  دور المعلم ألمدخلي
 الطالب

مصادر 
 التقویم التعلم

 

)1-1(  
یحسب الطالب 

) ك.ذ، ع.ع(
من خالل 

معرفة عدد 
البروتونات 

والنیوترونات 
.لذرة العنصر  

د ما الذي یحد
نوع ذرة 
العنصر 

والخصائص 
 الكیمیائیة لھ؟

:طرح السؤال1س  
ما الذي یحدد نوع ذرة 
العنصر والخصائص 
 الكیمیائیة لھ؟

- es,ps.ns. 
مناقشة مثال  -

  74ص
 
 
 
 
 
 
 

توجیھ التالمیذ إلى حل 
األسئلة في ورقة عمل 

)1-2(  
 

إجابة 
1س  
 
 
 

المشاركة 
في حل 
مثال 

74ص  
 
 
 
 
 

إجابة 
األسئلة 

في ورقة 
لالعم  

ورقة 
 عمل

2 -3  

)3- 2(صحیفة تقویم   
 :  اإلجابة الصحیحة مما یأتي اختر1س

1) یساوي العدد الذري للعنصر عدد(.........)  الموجودة بنواة ذرة 
 .ھذا العنصر

. عدد النیترونات - ب.                               عدد البروتونات  -أ  
عدد مستویات  -  د                  مجموع أعداد البروتونات -ج

.الطاقة  
.                  والنیترونات  

 العدد الكتلي لعنصر ھو: 2) 
.النیتروناتعدد   - ب.                              تعدد البروتونا -أ  
.عدد اإللكترونات -د.   والنیترونات  مجموع أعداد البروتونات -ج  

 
 3) - تكون الذرة في حالتھا العادیة:

. متعادلة كھربیا-ب.                               كھربائیاً  موجبة -أ  
. متأینة-د.                                  سالبة كھربیا-ج  

:74سؤال ص  
....تحتوي نواة ذرة الفسفور  
:   لدیك العنصر 11Na23 ،17Cl35 

 ما اسم كل عنصر من العنصرین العنصر؟ -
 :احسب -
 .العدد الذري •
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 .العدد الكتلي •
 .دد االلكتروناتع •
 .عدد البروتونات •
 .عدد النیوترونات •
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توزیع الكترونات الذرة على مستویات الطاقة : الدرس الثاني
 الرئیسة

: عدد الحصص الثالثة: الوحدة 2 األول: الفصل   

 
 السلوك ألمدخلي األھداف األنشطة

 دور الطالب دور المعلم
مصادر 
 التعلم

 التقویم

)2 -1(  
طالب  یوزع ال

الكترونات الذرة في 
مستویات الطاقة 

الرئیسیة حسب قاعدة 
.برنولي  

تتكون الذرة من 
مكونات دقیقة ھي 

البروتونات 
والنیوترونات 

الموجودة في نواة 
الذرة، ومن 

الكترونات تدور 
حول النواة في 
مدارات محددة 

).مستویات الطاقة(  

اذكر  -
 مكونات الذرة؟

حدد موقع  -
كل مكون في 

 .الذرة
ناقشة م -

الطلبة في نظام 
توزیع الكترونات 
الذرة حول النواة 
في مدارات 
محددة حسب 

 .قاعدة باولي
عرض  -

القاعدة، وسعة 

كل مدار من 

 ).2ن2(المدارات 

حل مثال  -

 75ص

 التوزیع(
االلكتروني لذرة 
17Cl 

 إجابة األسئلة
 
 
 
 
 

:ملء الجدول التالي  
رقم 

 المدار
 سعتھ

1  
2  
3  
4   

 س1: اكتب التوزیع االلكتروني لكل عنصر في الجدول التالي: 
اسم 

عدد  رمزه العنصر
 البروتونات

عدد 
 االلكترونات

التوزیع 
 االلكتروني

   5  البورون
   6  الكربون
   7  النیتروجین
   9  الفلور
   15  الفسفور
   16  الكبریت
   19  البوتاسیوم
   11  الصودیوم
   17  الكلور

یومالمغنیس   12   
   20  الكالسیوم
   35  البروم

 
 .53Iس2: اكتب التوزیع االلكتروني لذرة الیود  

 

ذریة العنصر والتوزیع االلكتروني: الثالثالدرس  : عدد الحصص  الثالثة: الوحدة 2 األول: الفصل   
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السلوك  األھداف األنشطة

 دور الطالب دور المعلم ألمدخلي
مصادر 
 التقویم التعلم

  

)3-1(  
یحدد الطالب 
ذریة العنصر 

من خالل 
التوزیع 

االلكتروني 
 لذرتھ

ماذا نستفید 
من التوزیع 
االلكتروني 

لذرة 
 العنصر؟

:طرح السؤال  
: ارسم التوزیع االلكتروني لكل من 11Na, 9Br, 10Ne 

 أي الذرات السابقة تم ملء المدار األخیر فیھا؟
.ارمناقشة التالمیذ في مفھوم حالة االستقر  

كیف یمكن لنواة كل ذرة من الذرات السابقة الوصول لحالة 
 الثبات؟

عدد االلكترونات التي تكسبھا ذرة العنصر أو "ماذا نسمي 
؟"تفقدھا للوصول إلى حالة الثبات  

 كیف یتم تحدید ذریة عنصر من العناصر الكیمیائیة؟

رسم التوزیع 
 االلكتروني

إجابة 
 األسئلة

الرجوع إلى 
كتاب 

الطالب 
والتوصل 

إلى اإلجابة 
.الصحیحة  

 
احسب ذریة كل عنصر من 
:العناصر التالیة  

19K, 12Mg, 20Ca,17Cl, 
8O, 16S, 7N, 6C,  7N,  

)4-1(  
یحدد الطالب ذریة 
العنصر من خالل 

ارتباطھ بذرة 
 الھیدروجین

: عرض المركبات   
H2O, NH3, CH4, H2S, HCl 

:طرح األسئلة التالیة  
ت الھیدروجین المرتبطة مع كل عنصر في ما عدد ذرا -

 المركبات المذكورة؟
ما ذریة كل عنصر من العناصر المرتبطة  -

 بالھیدروجین؟
  ماذا تستنتج؟ -

إجابة 
 األسئلة

 من أسئلة 81ص 3حل سؤال  
 الفصل
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  األول: الفصل  الثالثة: الوحدة 2: عدد الحصص  ذریةالمجموعات ال: الثالثالدرس 

 
السلوك  األھداف األنشطة

لمدخليأ  دور الطالب دور المعلم 
مصادر 
 التعلم

 التقویم

)5-1(  
یذكر الطالب 
ذریة بعض 
المجموعات 
الذریة من 

خالل اتحادھا 
مع 

 الھیدروجین

ذریة 
العنصر 

تساوي عدد 
ذرات 

الھیدروجین 
التي تتحد 

بذرة واحدة 
 منھ

:طرح السؤال التالي  
 ,H2O (:حدد ذریة كل عنصر من العناصر التالیة -

NH3, CH4, H2S, HCl(؟ 
 ,H3PO4, H2CO3): (تأمل صیغ المركبات التالیة -

H2SO4,HNO3سجل مالحظاتك؟ ، 
ماذا نسمي عدد ذرات الھیدروجین التي اتحدت بـ  -

 ؟) تجمع معین من العناصر(
ماذا نسمي كل تجمع من ھذه التجمعات؟ استعن  -

 بالكتاب المدرسي للتوصل لإلجابة الصحیحة؟
 
 

  . على الطلبة79دول صتوزیع ج -

بطاقات 
ألسماء 

المركبات، 
أو عرض 

ppt 
 
 
 
 

حفظ ذریة 
كل عنصر 

وكل 
مجموعة 

ذریة وردت 
 في الجدول

:أمأل الفراغات في الجدول التالي   
 

 رموز بعض المجموعات الذریة
اسم 

 ذریتھا رمزھا المجموعة

   ھیدروكسید
   أمونیوم
   نترات

   كلورات
   كربونات
   كبریتات
كربونات 

   ھیدروجینیة
كبریتات 

   ھیدروجینیة
   كرومات
   فوسفات
فوسفات 

   ھیدروجینیة
   
   

  

 
.الطلبة لذریات العناصر والمجموعات الذریة) حفظ(اقترح ھنا تنفیذ اختبار قصیر یقیس   
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المجموعات (بنیة الجدول الدوري : الدرس الخامس

)   والدورات   
: عدد الحصص الثالثة: لوحدةا 2 الثاني: الفصل   

 
السلوك  األھداف األنشطة

 دور الطالب دور المعلم ألمدخلي
مصادر 
 التعلم

 التقویم

)2 -1(  
یستنتج 

الطالب أن 
خصائص 
العنصر 

الكیمیائیة 
تعتمد على 

.ذریتھ  

لماذا تختلف 
خصائص 

العناصر عن 
بعضھا 

البعض؟ متى 
یمكن أن 
تتشابھ 

خصائص 
عناصر 
 معینة؟

  وجیھ التالمیذ إلى تنفیذ نشاط ت -
1 

84 
 .Na, Kتكلیف التالمیذ بتحدید ذریة  -
توجیھ التالمیذ لتفسیر التشابھ في الخصائص  -

  .الكیمیائیة للعنصرین المذكورین

:تنفیذ نشاط   
1 

84 
 .تسجیل المالحظات -
 .Na, Kتحدید ذریة  -
استنتاج أن خصائص  -

العنصر الكیمیائیة تعتمد 
 .على ذریتھ

  .رالتفسی -

األدوات 
والمواد 
الالزمة 
لتنفیذ 
 نشاط

1 
84  

: لدیك العناصر التالیة -
20A,11B,17C,19D,12E, 9M 
رتبھا في مجموعات تتشابھ في 

ھل (خصائصھا الكیمیائیة؟ 
؟)تستطیع ذلك شفویا  

 
 مع عنصر 8O ھل یتشابھ عنصر  -

16S  فسر  في  خصائصھ الكیمیائیة؟
  إجابتك؟

 

)2 -2(  
یمیز الطالب 

ورة بین د
العنصر 

 ومجموعتھ
 

(یكفي أن 
یعرف 

الطلبة أن 
الدورة ھي 

األسطر 
 األفقیة)

ماذا نستفید 
من التوزیع 
االلكتروني 

لذرات 
 العناصر

اكتب التوزیع االلكتروني لكل من  -
  :العناصر التالیة

3Li,11Na,19k)( 
)11Na,12Mg,13Al, 17Cl( 

الجدول الدوري ) 1-3(عرض الشكل  -
 :التالیةللعناصر، طرح األسئلة 

ü  ما وجھ الشبھ في التوزیع االلكتروني
  ؟)(3Li,11Na,19kللعناصر 

ü  ما وجھ الشبھ في التوزیع االلكتروني
 ؟)11Na,13Al, 17Cl(للعناصر 

انظر إلى ترتیب العناصر السابقة في  -
 الجدول الدوري؟

 .سجل مالحظاتك -
 

أي العناصر السابقة تتشابھ في  -
  خصائصھا الكیمیائیة؟ سجل مالحظاتك؟

  .یكتب التوزیع االلكتروني -
 .مالحظة الجدول الدوري -
 .تسجیل مالحظات -

 
 
 
 
 
 
 

یسمي األسطر العمودیة  •
 ".مجموعات"
یسمى األسطر األفقیة  •
  ".دورات"

 
 

الشكل 
)3 -1(  

الجدول 
الدوري 
 للعناصر
أو جدول 
الكتروني 
لقراءة 
الخصائ

ص 
وبعض 

المعلومات 
 المطلوبة

كیف تمیز بین مجموعة العنصر  -
 تھ؟ودور

حدد مجموعة ودورة كل عنصر من  -
  :العناصر التالیة

12Mg, 14Si, 20Ca,  
 

ü  ما األساس الذي رتبت فیھ
العناصر في الجدول الدوري في 
مجموعات؟ كم عدد عناصر الجدول 

 الدوري؟
ü  ماذا نسمي كل عمود في

 الجدول الدوري؟
ü  ماذا نسمي كل صف من

 صفوف الجدول الدوري؟
ت لون كل مجموعة من مجموعا -

 العناصر الدوري بلون معین؟
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 علل ما یلي:
تتشابھ عناصر المجموعة  -

 .الواحدة في خصائصھا الكیمیائیة
تعتبر عناصر المجموعة  -

عناصر خاملة، ال ) النبیلة(الثامنة 
 تتفاعل مع غیرھا؟

 
 

الروابط بین الذرات   : الدرس السادس : عدد الحصص  الثالثة: الوحدة 1 الثاني: الفصل   
 

السلوك  األھداف األنشطة
 دور الطالب دور المعلم ألمدخلي

مصادر 
 التعلم

 التقویم

)2 -3(  
یوضح 

الطالب أنواع 
الروابط 
الكیمیائیة 

بین الذرات 
عند تكوین 
.المركبات  

مفھوم 
حالة 

 االستقرار

:   ركیف تصل كل ذرة من ذرات العناصر التالیة إلى حالة االستقرا - 11Na, 
17Cl 

الذرة لاللكترونات؟) فقد أو  كسب(ماذا ینتج عن   
 ھل تتغیر الشحنة؟
 ماذا نسمى التركیب الناتج؟
 ھل تحدث قوة تجاذب بین االیونین الموجب والسالب؟
 ماذا ینتج عن قوة التجاذب بین االیونین؟

  ). بالتزامن مع طرح األسئلة السابقة،85 ص3 -3 شكل pptعرض  - -

رسم التوزیع  -
  االلكتروني

 
 

  النقاشإجابة أسئلة  -

 
رسم التركیب الناتج  -

  .عن تكون الرابطة

رسومات 
 توضیحیة

 
 
 
 
 
 
 
 

ppt 
Slides 

وضح المقصود 
بالرابطة 
 الكیمیائیة؟

 
 

وضح المقصود 
بالرابطة 
 األیونیة؟
أكمل الفراغ 
 فیما یلي:

تتحول الذرة  §
إلى ایون 

موجب 
عندما 

الكتر.........
 .ونات

تتحول الذرة  §
إلى أیون 
سالب عندما 

تكتسب 
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  .الكترونات

 

:   ركیف تصل كل ذرة من ذرات العناصر التالیة إلى حالة االستقرا  8O, 1H 
 ھل تستطیع  ذرة الھیدروجین أن تخسر اإللكترون في مدارھا األخیر؟ -

 ما ینتج عن تشارك الذرتین بالكتروني المدار األخیر؟ -

مع كم ذرة ھیدروجین تتشارك ذرة األوكسجین حتى تصل إلى حالة  -
 قرار؟االست

  ما اسم المركب الناتج؟ -

رسم التوزیع  -
االلكتروني لذرتي 

الھیدروجین، 
 .واألكسجین

 
 

 یسمي الرابطة الناتجة  -
 ".رابطة جزیئیة"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضح 
المقصود 
بالرابطة 
 الجزیئیة؟
میز نوع 
الرابطة في 
كل مركب 
من 
المركبات 
:التالیة  

NH3 
Na2O 
CaCl2 

CH4 
CO2 

ما الفرق بین كلٍ 
مركبات كل من ال

الجزیئیة 
والمركبات 
 االبونیة؟

)2 -4(  
یستنتج 
الطالب 
خصائ
ص 

المركبا
ت 

األیونیة 
والمرك
بات 

الجزیئی

3/88، 2/86توجیھ التالمیذ إلى تنفیذ نشاطي    
 یحتاج لحصة وحده، ھل نبدأ درس المركبات بھ
 ماذا بالنسبة للمعادالت

، 2/86تنفیذ نشاطي 
3/88  

 تسجیل المالحظات
تنتاجاتكتابة االس األدوات  

والمواد 
الالزمة 
لتنفیذ 

النشاطین 
 ورقة عمل

حدد  -
خصائص 

كال من 
المركبات 

األیونیة 
والمركبات 

 الجزیئیة؟
 :علل ما یلي -

محالیل 
المركبات 
األیونیة 
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موصلة  ة
للتیار 
 الكھربائي؟

:المدرسة :العام الدراسي  :الفصل الدراسي  اسم  
 المعلم

 

كیمیائیةصیغ المركبات ال: الدرس السادس : عدد الحصص  الثالثة: الوحدة 2 الثاني: الفصل   
 

السلوك  األھداف األنشطة
 دور الطالب دور المعلم ألمدخلي

مصادر 
 التعلم

 التقویم

)2 -5(  
یكتب 

الطالب 
الصیغ 
الكیمیائ

یة 
للمركبا

ت 
األیونیة

 ،
وللمركبا

ت 
المشترك

 ة

 ü  تعلمنا سابقا كیف نعبر عن العناصر
ام األحرف الالتینیة بالرموز، باستخد

 فكیف نعبر عن األولى لكل عنصر،
 المركبات الكیمیائیة؟

ü ما اسم المركبات التالیة :CO2, 
H2O? 
ü  كم عدد ذرات الھیدروجین في جزيء

 الماء؟
ü كم عدد ذرات األوكسجین؟ 
ü  ماذا نسمي الرمزH2O؟ 

كیف تتم كتابة الصیغة الكیمیائیة  -
 للمركب؟

عرض مجموعة الخطوات أسفل  -
 .90ص

 .91ص) 5-1(مناقشة األمثلة  -
-   

 
 
 
 
.إجابة األسئلة  
 
 
 
 
 
 
 
  متزامن مع الشرحpptعرض 
قراءة مجموعة الخطوات، 
.تسجیلھا  
.المشاركة في الحل  
 حل التدریبات
تمثیل بعض تركیب بعض 
المركبات باستخدام األیدي 
 والمساطر

 

 
أكتب صیغة كل مركب من المركبات 
:الكیمیائیة التالیة  

 .وتاسیومكلورید الب -
 .یودید الصودیوم -
 .برومید المغنیسیوم -
 .كلورید الكالسیوم -
 .اكسید الصودیوم -
 .اكسید األلمنیوم -
 .نترات الكالسیوم -
 .كبریتات الصودیوم -
 .نترات الفضة -
 .كلورید األمونیوم -
 .كربونات الصودیوم -
 .كلورید المغنیسیوم -
 .كلورید االمونیوم -
 .كبریتات النحاس -
 .ھیدروكسید االمونیوم -
 .رات البوتاسییومكلو -

 
: لدیك العنصران 17A, 12B 

اكتب صیغة المركب الناتج عن  )1
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 .اتحادھما معا
  .حدد خصائص المركب الناتج )2

 
:مصادر التعلم  

 .ppt(1): Pictures of elementsصور لعناصر تختلف في خصائصھا الفیزیائیة  -

 .ppt، أو عرض H3PO4, H2CO3, H2SO4,HNO3)( بطاقات  -
- ppt 85 ص3 -3 شكل 
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)2الملحق ) 

  في ضوء مستویات بلوم المعرفیة" ذریات العناصر والمجموعات" لوحدة تعلمیةاألهداف ال

 .یطبق القاعدة الریاضیة لحساب التركیب الذري لذرات عناصر مختلفة )1

 .یوزع الكترونات الذرة في مستویات الطاقة الرئیسة حسب قاعدة باولي )2

 .یوضح المقصود بذریة العناصر والمجموعات )3

 .یحسب ذریة العنصر من خالل معرفة توزیعه االلكتروني )4

 .یحسب ذریة العنصر من خالل ارتباطه بذرة الهیدروجین )5

 .یوضح نوع الرابطة بین ذرات العناصر عند تكوین الجزیئات )6

  .یكتب الصیغة الكیمیائیة للمركبات األیونیة والمركبات المشتركة )7
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  )3الملحق(

  حصیلي جدول المواصفات لالختبار الت

        

 مستویات اھداف االمتحان النسبة
 عدد بنود االختبار العملیات المئویة

للموضوع 
 الدراسي

 التطبیق الفھم المعرفة
  العلیا

47 

 عدد الحصص

 0.10 0.60 0.25 0.05 )الوزن النسبي(
 0 2 1 0 0.06 1 حسابات التركیب الذري

 1 6 3 1 0.22 4 التوزیع اللكتروني
 0 2 1 0 0.06 1 ذریات العناصر

 0 2 1 0 0.06 1 المجموعات الذریة
 0 2 1 0 0.06 1 بنیة الجدول الدوري

 1 3 1 0 0.10 2 الرابطة االیونیة
 1 3 1 0 0.10 2 الرابطة المشتركة

خصائص المركبات 
 1 االیونیة

0.06 0 1 2 0 
خصائص المركبات 

 1 المشتركة
0.06 0 1 2 0 

 الدروس

 1 6 3 1 0.22 4 صیغ المركبات الكیمیائیة

 5 26 14 2 1.00  18  المجموع الكلي
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  )4(ملحق 

ذریات العناصر (االختبار التحصیلي لقیاس أداء طلبة الصف الثامن األساسي في وحدة 

  والمجموعات

 االختبار في وحدة ذریة العناصر والمجموعات

الثامن األساسي: الصف  

 : (   ) الشعبة        :   اسم الطالب

س1 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة في كل فقرة من الفقرات التالیة:   

عالمات) 10(  
 : یساوي12Mg24عدد النیوترونات في نواة ذرة  .1

-أ - ب 24  -ج 12  -د 36   2 

 :یقصد بذریة العنصر .2

-أ عدد االلكترونات التي یمكن أن یكتسبها أو أن یفقدها العنصر  

   حالة االستقرارللوصول إلى

العدد الذري   -ب

  للعنصر

- ج عدد ذرات الهیدروجین التي یمكن أن تتحد مع ذرة واحدة من  

  العنصر
  ج+أ   -د

 : الكترونات تساوي6ذریة العنصر الذي یكون في المستوى األخیر لذرته  .3

-أ - ب 2  -ج 6   -6 -د   -2  

 :ینتج عن اتحاد الفلزات مع عناصر المجموعة السابعة .4

-أ ة فلزیةرابط  - ب  -ج رابطة مشتركة  -د رابطة أیونیة   رابطة جزیئیة 

 :أحد المركبات التالیة یوصل محلوله التیار الكهربائي .5

-أ  CH4 ب -  C6H12O6 ج-  NaCl د-  SiH4 

2[لدیك التوزیع اإللكتروني لذرة أحد العناصر كما یلي   ، اعتمد علیه ] 7     8   

).10، 9، 8، 7، 6(لإلجابة عن األسئلة   

 : العدد الذري للعنصر المذكور یساوي .6

-أ - ب 17  -ج 18  -د 7   -1  

 :ینتمي العنصر إلى المجموعة .7
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-أ - ب الثامنة  -ج الثالثة  -د الرابعة   السابعة 
 :أحد الصفات التالیة ال تنطبق على العنصر المذكور .8

-أ   یكون ایون سالب عند الوصول لحالة االستقرار  -ب  من الغازات النبیلة 

-ج   من عناصر الدورة الثالثة  -د  استعداد لكسب إلكترونلدیه  

 ] 1[ نوع الرابطة المتكونة نتیجة اتحاد العنصر مع عنصر توزیعه االلكتروني   .9

 :هي

 رابطة كهربائیة  -د رابطة فلزیة  -ج  رابطة مشتركة  - ب  رابطة أیونیة  -أ

الغازات (والذي ینتمي الى المجموعة الثامنة ) X40(إذا كان العنصر  .10

 X، هو األقرب إلى العنصر المذكور سابقا، فإن عدد النیوترونات للعنصر )لنبیلةا

 :یساوي

 22  -د 23  -ج  18  - ب  17  -أ

:مفتاح إجابة السؤال األول  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة

رمز اإلجابة 

 الصحیحة

          

  عالمة) 14(                           :                                   السؤال الثاني

  عالمات) 9(:  اكتب التوزیع االلكتروني والذریة لكل عنصر من العناصر في الجدول التالي  ) أ(

اسم 

 العنصر

عدد 

 البروتونات

عدد 

 االلكترونات

التوزیع االلكتروني 

 للعنصر

ذریة 

 العنصر
    16 الكبریت

    12 المغنیسیوم

    35 البروم

 

، بینما یكون عنصر H2Aمع الهیدروجین ویكون مركب ) A(بتفاعل عنصر ) ب(

)X ( 3مع الهیدروجین المركبXH ، اكتب صیغة المركب الناتج عن اتحاد العنصرین

A و X                   .                                 ) 5 (عالمات  
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  عالمات) 7(                              :     السؤال الثالث
 ).19،11،3( أعدادها الذریة علي التوالي )ع، ص س،(ة عناصر لدیك ثالث 

                                               ما الخاصیة المشتركة بین تلك العناصر؟) 1

  عالمات) 3(

  

  

.                       علل إجابتك  تكون ذرته أكبر في الحجم؟ةأي العناصر الثالثة السابق) 2

  عالمتان

  

كیف یمكن أن تصل كل ذرة من ذرات العناصر السابقة إلى حالة الثبات؟                   ) 3

  عالمتان

  

 

  عالمة) 11(                 : السؤال الرابع

   :18A ،9X ،6E ،10D ،13R لدیك العناصر

                     .                    أي من هذه العناصر یتشابه في خصائصه الكیمیائیة؟ علل إجابتك )1

 عالمات) 4(                                                                       

 

 

 

 

    ، اكتب صیغة المركب الناتج؟                     X  مع  العنصر Rإذا تفاعل العنصر  )2

 عالمات)3(                                                                     
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 عالمات) 2(           : من صفات المركب الناتج عن اتحاد العنصرین السابقین )3

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

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

  عالمات) 2(        ؟ علل إجابتكX مع العنصر Aهل یمكن أن یتفاعل العنصر  )4

 

 

 

 

 

  عالمة) 8(               :السؤال الخامس

  :أكتب صیغة كل مركب من المركبات الكیمیائیة التالیة

 عالمتان               .كلورید المغنیسیوم •

  

  

  

  عالمتان              .یودید البوتاسیوم •

           

  

  

  

 عالمتان                 .                                          نترات الفضة •
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  عالمتان                                 .                 هیدروكسید الصودیوم •

 

 

 

 

  عالمة) 10(                 : السؤال السادس

 : حدد رقم مجموعة كل عنصر من العناصر التالیة )1(

- L+1  

- X-3  

 :اكتب التوزیع االلكتروني لكل من )2(

- A-1)   17) = ذ.ع 

- Z+1)  11) = ذ.ع 

ن في الجدول الدوري  المبینیA و Z اكتب صیغة المركب الناتج عن اتحاد العنصرین  )3(

  .في األسفل

 
 

 انتهت األسئلة

 وفقكم اهللا
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)5 (ملحقال  
معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار التحصیلي في وحدة ذریات العناصر 

  والمجموعات
 معامل التمییز معامل الصعوبة رقم بند االختبار 

1 0.20  0.40 
2 0.40  0.35 
3 0.60  0.40 
4 0.60  0.30 
5 0.45  0.60  
6 0.55  0.30  
7 0.20  0.40 
8 0.60  0.40 
9 0.40  0.60  
10 0.45  0.30  
11 0.45  0.60  
12 0.65  0.40 
13 0.55  0.60  
14 0.20  0.50  
15 0.45  0.40.  
16 0.60  0.40  
17 0.80  0.80  
18 0.60  0.80  
19 0.45  0.60  
20 0.35  0.40 
21 0.50  0.60  
22 0.55  0.60  
23  0.45  0.60  
24  0.60  0.60  
25  0.55  0.60  
26  0.45  0.40 
27  0.40  0.40 
28  0.35  0.40 
29  0.50  0.60  
30  060  0.40 
31  0.40  0.60 
32  0.25  0.40 
33  0.35  0.60  
34  0.20  0.40 
35  0.50  0.80  
36  0.45  050  
37  0.60  0.60  
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  ) 6الملحق(

  الخاصة بالمعلمین أسئلة المقابلة

  ؟TIPS إستراتیجیة كیف تقیم توظیف

 هل تغیر أداء الطلبة نتیجة توظیف هذه اإلستراتیجیة؟  .1

 كیف تأثر اندماج الطلبة في التعلم نتیجة هذه اإلستراتیجیة؟ في المشاركة الصفیة؟ -

  أداءها؟تطورأي فئة من الطلبة  -

 .....هل یشمل ذلك جمیع الطلبة؟ أمثلة  -

ة الصف؟ في عالقاتهم بعضهم كیف تؤثر اإلستراتیجیة في سلوك الطلبة في غرف .2

 :مع بعض؟ من حیث

 انتباههم؟  -

 استمتاعهم؟ -

 حماسهم في تنفیذ تعلیمات المعلم؟ -

 وقت التعلم بین المعلم والطالب؟) تقسیم(كیف أثرت الطریقة في إدارة  .3

هل توافق على نتائج االختبار التحصیلي؟ هل تعتقد أن للطریقة اثر في هذه  .4

 النتیجة؟

 

تیجیة مزیدا من الجهد من قبل المعلم؟ ما هو طبیعة هذا الجهد؟ هل تتطلب اإلسترا .5

 ....)إدارة صفیة، تخطیط للتدریس، تقویم التعلم (
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هل ستوظف اإلستراتیجیة مستقبال في تدریس العلوم؟ هل أنت متحمس  .6

 لتوظیفها مستقبال؟

 في أي موضوعات ستوظف هذه اإلستراتیجیة؟ .7

 ؟TIPSح توظیف إستراتیجیة ماذا تقترح من إجراءات في سبیل إنجا .8

 كیف استفدت من التجربة في مجال نموك المهني؟ .9
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  لطالب الخاصة باأسئلة المقابلة

 ؟ طریقة التدریس"ذریات العناصر والمجموعات"ما الذي میز تعلم وحدة  .1

 صف لي كیف درستم الوحدة في الصف؟ .2

 ما رأیك بطریقة التدریس؟ .3

 هل كنت تشارك إجابتك مع زمیلك؟ .4

 دت من هذا اإلجراء؟هل استف .5

 ...كیف كانت مشاركة زمالئك في هذه الوحدة؟  .6

 هل ساعدت طریقة التدریس في كتابة صیغ المركبات الكیمیائیة؟ .7

 كیف؟ .8

 هل استمتعت بتعلم الوحدة؟ .9

 أیهما تفضل التعلم بهذه الطریقة ام بالطریقة العادیة؟ .10

 الطریقة هل أخبرت أحدا من زمالئك في صف آخر أو احد أفراد عائلتك عن .11

 الجدیدة؟

  

 
 
 
 


