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 البحح مستدلص

ىجؼ البحث إلى تعخؼ فاعمية استخجاـ األنذطة التخفييية في تشسية السفاهيػ كالسسارسات 
العمسية كاليشجسية لسعاييخ الجيل القادـ في العمؽـ لجى ذكي االحتياجات الخاصة بالسخحمة 

( تالميح مؼ ذكي صعؽبات التعمػ، كسا تكؽنت أداتي 8، كتكؽنت عيشة الجراسة مؼ )اإلبتجائية
الجراسة مؼ اختبار السفاهيػ العمسية، كبطاقة مالحعة السسارسات العمسية كاليشجسية لسعاييخ 

( كانت NGSS. كأظيخت الشتائج أف جسيع ميارات معاييخ)(NGSSالجيل القادـ في العمـؽ 
)كحجة السادة(،كسا أظيخت الشتائج كجؽد فخكؽ متؽافخة بجرجة  متؽسطة في محتؽى مشيج العمـؽ

تطبيق(،  -فيػ -ذات داللة إحرائية سؽاء عمى مدتؽى أبعاد اختبار السفاهيػ العمسية )تحكخ
كالجرجة الكمية بيؼ التطبيق القبمي كالتطبيق البعجي لرالح التطبيق البعجي، إضافة إلى كجؽد 

رائية في بطاقة مالحعة السسارسات العمسية كاليشجسية، كالجرجة الكمية فخكؽ ذات داللة إح
بيؼ التطبيق القبمي كالتطبيق البعجي لرالح التطبيق البعجي، كأظيخت الشتائج أيزا كجؽد 
عالقة ارتباطية قؽية بيؼ السفاهيػ العمسية كالسسارسات العمسية كاليشجسية نتيجة استخجاـ 

ت الجراسة إلى مجسؽعة مؼ التؽصيات كالسقتخحات، مؼ أىسيا: األنذطة التخفييية. كتؽصم
االىتساـ بتطبيق األنذطة التخفييية السدتشجة عمى السسارسات العمسية كاليشجسية في محتؽى 
مشاىج العمؽـ لحكي صعؽبات التعمػ بالسخحمة االبتجائية، كاالىتساـ بتجريب معمسي العمؽـ 

السسارسات العمسية كاليشجسية الستسثمة في ميارات: طخح كالسذخفيؼ بالسخحمة االبتجائية عمى 
األسئمة كتحجيج السذكالت، كتطؽيخ كاستخجاـ الشساذج، كاستخجاـ الخياضيات كالتفكيخ 
الحدابي، التخطيط كإجخاء االستقراء، كتحميل البيانات كتفديخىا، الحرؽؿ عمى السعمؽمات 

 كتقييسيا، كبشاء التفديخات كترسيػ الحمؽؿ.
السسارسات العمسية كاليشجسية  -السفاهيػ العمسية -مسات السفتاحية: األنذطة التخفيييةالك

 السخحمة االبتجائية. -ذكي االحتياجات الخاصة -لسعاييخ الجيل القادـ في العمـؽ
 البحث مجعـؽ مؼ جامعة نجخاف
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  مكدمة:

تعج مادة العمـؽ أحج السؽاد األساسية التي تستاز بكسيا السعخفي، كمفاهيسيا السجخدة، 
كمياراتيا السختمفة، التي يحتاج تجريديا إلى تشؽع بخامج كطخائق التجريذ التي تداعج في 
تبديط تعمسيا، فمػ يعج تجريديا يقترخ عمى تمقيؼ السعمؽمات، بل أصبح االىتساـ بتفديخ 

ات كالتؽصل إلييا بالتخكيد عمى دكر الستعمػ اإليجابي، كاكتداب الستعمسيؼ تمغ السعمؽم
 ، كربطيا بالؽاقع.السفاهيػ كالسسارسات العمسية كاليشجسية لسعاييخ تجريذ العمـؽ لمجيل القادـ

كقج تدايجت االتجاىات التي تطالب باستشاد التخبية العمسية كتجريذ العمـؽ إلى السعاييخ 
 National Scienceالؽطشية لمتخبية العمسية أىسيا حخكة السعاييخ كمؼ ،التخررية

Education Standards (NSES)تزسشت معاييخ ، التيNational Science 
Teachers Association (NSTA) (NSTA6002) حيث تػ تحجيث ىحه ،

 Next في ضؽء متطمبات تعميػ معاييخ العمـؽ لمجيل القادـ 6002عاـ (NSTAالسعاييخ)
Generation Science standards (NGSS) تعج مؼ أحجث معاييخ التخبية  التي

 (.6002السقبل،ك األحسج العمـؽ )العميسة لتحجيج الخؤية السدتقبمية لتعميػ 
خاصة –في السسمكة العخبية الدعؽدية  العمؽـالتي تؽاجو تطؽيخ تعميػ  تالسذكال كمؼ
كالتي غالبا ، كالتمقيؼ السعمسيؼ لطخؽ تجريذ تتدػ بالقرؽراستخجاـ  -صعؽبات التعمػ ذكي 
 عجـ االىتساـتؤدي إلى الحج مؼ نذاط الطالب كتفاعميػ، مسا قج يشتج عشو نؽع مؼ ما 
أف يخكد اىتسامو العمـؽ عمػ عمى مف اعجـ الخغبة في تعمسيا، لحلى إالعمسية، إضافة  بالسادة

استخجاـ أنذطة تجعل مؼ دركس ك عمى الطالب كمذاركتيػ في جؽ مؼ الشذاط كالحيؽية، 
عمى العسل كالشذاط كالتفاعل، مسا يؤدي إلى التحخر مؼ  التالميحدركسًا جحابة تداعج العمـؽ 
 .(6002،مبارؾ) العمؽـ تحديؼ تعمػ يديػ فياألمخ الحي  ؛التقميجية
داخل الرف العمـؽ بالسخحمة االبتجائية  يمعمسمتغمب عمى تقميجية الجكر الحي يقـؽ بو كل     

 Edutainment-based عمسية أنذطة تخفييية كيديج مؼ دافعية الستعمسيؼ استخجاـ
Activities  لسذاركة افخص  ليػإذ تتيح  ؛كيدتستع بعسمية التعمػ ،مؼ خاللياالطالب يتعمػ

 ، معتسجاكفي أثشاء مسارستيا يربح الستعمػ مذاركًا لمسعمػ في تشفيحىاكاالعتساد عمى الشفذ، 
  .(6002؛ مبارؾ،6006،؛ الغبيؽي 6000عجيمة،الفرل )في عسمية التعمػ داخل  نفدوعمى 
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خمق الجافعية كالتذؽيق  يديػ فيعاماًل ميسًا  األنذطة التخفيييةكيذكل التعميػ عؼ طخيق 
 (. Mushak,; Chen & Lai, 6000) لمتعمػ

يعػج إلػى أف مسارسػة األنذػطة التخفيييػة الالصػاية بالسػجارس  نعػخة الػبع كبالخغػ مػؼ 
، فإف البع  اآلخخ يشعخ إلييا نعخة إيجابية ، كأنيا ذات أىسية ؛ لسا تبعثػو مػؼ مزيعة لمؽقت

اىتسػػت كزارة التعمػػيػ فػػي السسمكػػة  لػػحا(، 6002،مبػػارؾبيجػػة كسػػخكر فػػي نفػػؽس مسارسػػييا ) 
مػػؼ العسميػػة التخبؽيػػة ال يدػػت يػ  اىامػػ اجػػدءً  ىػػاباعتبار ، باألنذػػطة التخفيييػػةعخبيػػة الدػػعؽدية ال

حػق لكػل الطػالب كالبػج أف  كباعتباره أيزاسؽاء داخل الرف أك خارجو،  ،العسل التخبؽي إال بو
عاماًل مدػاعجًا فػي اكتذػاؼ ميػؽؿ الطػالب كاسػتعجاداتيػ كتؽجيػاتيػ  اكباعتبارىيشخخطؽا فيو ، 

 (. 6002، كزارة التعميػ )
 ،المغؽيػة، كالفشيػة ،الحخكيػةسػؽاء  الػتعمػ،صعؽبات التخفييية لحكي دكر األنذطة  كيكسؼ
، كبالتػالي زيػادة نزػجو االجتسػاعي تغيػخات إيجابيػة عمػى يخرػية الطالػبإحجاث  فيكاأللعاب 

    .(6002مبارؾ،)
كسػػا تعػػج السخحمػػة االبتجائيػػة الخكيػػدة األساسػػية كالمبشػػة األكلػػى فػػي السخاحػػل التعميسيػػة، 
فالطالػػب فػػي ىػػحه السخحمػػة بحدػػب طبيعتػػو الفطخيػػة محػػب لالعػػاب كالحخكػػة، فاسػػتعساؿ السعمػػػ 
لالعاب التخبؽية كاألنذطة السرػاحبة داخػل حجػخة الجراسػة كخارجيػا يدػاعج الطالػب عمػى فيػػ 

السيػارات بسسػمؽب مدػلم كمستػع يدػاعج فػػي السفػػاهيػ ك ة كالتفاعػل معيػا كاكتدػاب السػادة العمسيػ
ذكي  يحتػػاج كسػػا (.6002تحقيػػق أىػػجاؼ التخبيػػة كالتعمػػيػ فػػي ىػػحه السخحمػػة )كزارة التعمػػيػ ،

فػي بيئػة  مؼ خػالؿ المعػب مػع أقػخانيػ العػادييؼالستشؽعة  ى مسارسة األنذطةإلصعؽبات التعمػ 
طؽيخ السشاىج بحيث تكؽف متتابعة كمدتسخة كمتكاممػة مػؼ مخحمػة ريػا  ، حيث تػ تأقل تقييجاً 

 .األطفاؿ حتى السخحمة الثانؽية.
نذػػػطة األ  التػػػي تشاكلػػػتالدػػػابقة كالجراسػػػات العجيػػػج مػػػؼ البحػػػؽث  نتػػػائجأيػػػارت  كقػػػج

 , ,adlik, Kermer; Izquierdo, &Fatigante) دراسػة كػل مػؼ: ،التخفيييػة، مشيػا
؛ 6002(؛ مبػػػػػػػػارؾ، S) ؛6002إبػػػػػػػػخاهيػ ككػػػػػػػػاظػ كبػػػػػػػػجكي، ؛6006،الغبيػػػػػػػػؽي ؛ 6000
إلػػى أىسيػػة األنذػػطة التخفيييػػة فػػي تبدػػيط السفػػاهيػ كالسيػػارات كالسسارسػػات  (6008،سػػالمة

 .           العمسية في تجريذ العمـؽ
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الستعمػ  يتطمب امتالؾأكثخ فعالية لحكي االحتياجات الخاصة كحتى يكؽف تعميػ العمؽـ 
مسفاهيػ كالسعخفة السؽجؽدة ل وكاقاعجة رصيشة تداعجه عمى ربط السعمؽمات الججيجة، كادر 

خاصة  ،(6008،؛ العتيبي6006أبؽجحجؽح، ؛Campell,6002 ؛6002 )زغمؽؿ،لجيو 
إحجى نؽاتج العمػ التي تتعمق ك المبشة األساسية في البشاء السعخفي لمعمػ، تعج السفاهيػ كأف 
.  بالعمـؽ
أحػج أىػجاؼ  الطػالب ذكي االحتياجػات الخاصػة،يعج تكؽيؼ السفاهيػ العمسية كتشسيتيا لػجى ك 

مػؼ أساسػيات العمػػ كالسعخفػة  إضافة إلػى أنيػا، في جسيع مخاحل التعميػ السختمفةتجريذ العمـؽ 
يػػي أسػػاس السعخفػػة ف كبشائيػػا،تػػؤدي السفػػاهيػ دكرًا ميسػػًا فػػي تكػػؽيؼ السعخفػػة حيػػث  العمسيػػة،
تػػدكد الستعمسػػيؼ بالؽسػػائل التػػي تعيػػشيػ عمػػى تػػحكخ كفيػػػ طبيعػػة مػػا  إضػػافة إلػػى أنيػػاكالعمػػػ، 
   .(6002مرطفى،السختمفة )تفديخ العؽاىخ ، ك يتعمسؽنو
 عسل الطمبةمالحعة قجرة  أحج التحجيات الكبيخة التي تديػ فيكتعج ثؽرة السعاييخ الججيجة  

، كدقة الحداب، ك  ط ربقؽية لتسكيشيػ مؼ إضافة ك ؽة، ىا بقار ختباك  ،طخح اإلفتخاضاتفي العمـؽ
مة مايتػ ءمؽا، كمؼ ثػ فيويعيذؽف  حيال الؽاقععؼ خ صؽرة أكب لتكؽيؼ ،مثمة كاقعيةسبالعمـؽ 
  .(6002)دمحم،NGSS العمؽـالجيل القادـ في مع تطمعات كرؤية معاييخ  وتعمس

اتزح كجؽد  االبتجائية،بالسخحمة بالرف الدادس تحميل محتؽى مشيج العمؽـ كمؼ خالؿ 
ارت إلية يكىؽ األمخ الحي أ ؛(NGSSالعمؽـ )الجيل القادـ في خ يلسعاييشيا قرؽر في تزس

مقخرات  ى محتؽ  تزسيؼبؽجؽد تجني في التي تشاكلت السعاييخ الجراسات الدابقة  بع نتائج 
؛ 6002دمحم،؛ 6002القخعاف،كل مؼ:) لمسعاييخ العالسية مثل دراسة العمـؽ بؽجو عاـ

 (.6002؛ عسخ،6002الباز،
 :البححمشكلة 

الع عمى اال في ضؽء       التػي  العمػـؽج مػؼ الجراسػات كاألدبيػات الستعمقػة بتػجريذ يػعجالطِل
؛ Campell,6002؛6002زغمػػػػػؽؿ،):، مثػػػػػل دراسػػػػػة كػػػػػل مػػػػػؼتشاكلػػػػػت السفػػػػػاهيػ العمسيػػػػػة

كالسسارسػػػػات العمسيػػػػة كاليشجسػػػػية  (،6008العتيبػػػػي، ؛6002مرػػػػطفى، ؛6006أبؽجحجػػػػؽح،
؛ 6002؛ دمحم،6002القخعػػػػػاف،مثػػػػػل دراسػػػػػة كػػػػػل مؼ) ،لسعػػػػػاييخ الجيػػػػػل القػػػػػادـ فػػػػػي العمػػػػػـؽ

؛ 6006الغبيػػؽي ،، مثػػل دراسػػة كػػل مػػؼ )كاألنذػػطة التخفيييػػة (،6002؛ عسػػخ،6002البػػاز،
 , ,Sadlik, Kermer; Izquierdo, &Fatigante؛ )6002إبػػخاهيػ ككػػاظػ كبػػجكي،
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غالبيػػة السعمسػػيؼ يدػػتخجمؽف أنذػػػطة  اتزػػح أف، (6008؛ سػػالمة،6002مبػػارؾ، (؛ 6000
كتيسػػل  بعػػ  السيػػارات،عمػػى ىػػحه األنذػػطة حيػػث تخكػػد تػػجكر حػػؽؿ السعمػػػ كتيسػػل الطالػػب، 

، ؛ البع  اآلخخ دي أمسػا خاصة السسارسات العمسية كاليشجسية لسعاييخ الجيل القػادـ فػي العمػـؽ
السخاحػل ىػحا التػجني معيػػ حتػى يدػتسخ  أف حيػث يسكػؼالسيػارات، إلى ضػعف الطػالب فػي تمػغ 

 .التعميسية التالية
مطابقػة معػاييخ القؽميػة لمتخبيػة العمسيػة  تست فييا تيال كقج أيارت نتائج الجراسات الدابقة

(NSES)  السخحمػة الستؽسػطة حتػى األطفػاؿ  مػؼ ريػا ؼمقػخرات العمػـؽ فػي الرػفؽ  لسحتؽى ،
لسعػاييخ التخبيػة  تزػسيشياإلى كجؽد قرؽر في مقخرات العمـؽ في السسمكة العخبية الدعؽدية فػي 

 العمسية.
إلى التؽجػو بعسميػة  (Krajcik; Coder; Dahsah; Bayer; Mun, 6002)كقج أيار 
إلػى  الحقػائق( بعيػجًا عػؼ تغطيػة العجيػج مػؼ NGSSالقػادـ ) يلجمعاييخ العمـؽ لمالتجريذ كفق 

يسكػؼ اسػتخجاميا لتفدػيخ  التػيمػؼ األفكػار الجؽىخيػة كالسفػاهيػ الذػاممة  عمى عجد أقػل يدكالتخ 
كىػحا  ،اإلنخخاط في السسارسات العمسيػة كاليشجسػية خالؿمؼ السذكالت كحل  ةفي الحيا العؽاىخ

يػػل القػػادـ جكالسسارسػػات ىػػؽ جػػؽىخ معػػاييخ العمػػـؽ لم التكامػػل كالػػجمج بػػيؼ األفكػػار كالسفػػاهيػ
(NGSS كىؽ مايطمق عميو ) الثالثيةاسػ األبعاد(Three-Dimensional). 

مػؼ  اليشجسػةك مؼ تخجسػة إطػار العمػـؽ  NGSSالعمـؽ معاييخ الجيل القادـ في  نطمقتا كقج
عػػؼ امتػػجاد لسعػػاييخ  ةفيػػي ابػػار  K-06لػػى نيايػػة السخحمػػة الثانؽيػػة إاألطفػػاؿ   مخحمػػة ريػػا
يػػػة مػػػؼ ثالػػػجمج الستكامػػػل بػػػيؼ األبعػػػاد الثال  قيػػػقتحكتعسػػػل عمػػػى  ،(NSESالعمسيػػػة ) التخبيػػػة
 ؼىػػػجاسف (،اميػػػة كالسفػػػاهيػ الذػػػاممةعكاألفكػػػار الجؽىخيػػػة الش ،كاليشجسػػػية السسارسػػػات العمسيػػػة)

ات كػػمشػػح بجايػػة انطمػػق حخ  وانػػت عميػػمختمفػػة عسػػا كباتػػت  ب التعميسيػػةالطػػال كاحتياجػػاتالتعمػػيػ 
 (.NGSS,6002)0882في العاـ  صالحاإل

غيػخ مدػبؽقة لتغييػخ تعمػيػ العمػـؽ  فخصػة( NGSS)الجيل القادـ فػي العمػـؽمعاييخ  كسا تعج
عػػػؼ لسحتػػػؽى الدػػػابقة فرػػػمت ا فالسعػػػاييخفػػػي السخاحػػػل التعميسيػػػة السختمفػػػة، ب لجسيػػػع الطػػػال
 ،تطػؽيخ فيسيػػ لمعمػـؽ بنيػا تتؽقػع مػؼ الطػالس( تسيدت عؼ سابقتيا بNGSSكلكؼ ) ،العسميات

 ;Penuel; Harris) ةججيػػػج ؼلتطػػػؽيخ معػػػار كاليشجسػػػية كاسػػػتخجاـ السسارسػػػات العمسيػػػة 
Debarger, 6002)، لمتسكيػػج عمػػى أف السذػػاركة فػػي  ،مػػؼ قبػػل السجمػػذ القػػؽمي لمبحػػؽث
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إضػافة إلػى  االستقراء العمسي تقتزي ليذ فقط ميارة، بػل معخفػة مػاىؽ خػاص بكػل مسارسػة،
إليػػو العمسػػاء كلػػيذ مػػايقؽمؽف بػػو مػػؼ  أف السسارسػػات العمسيػػة كاليشجسػػية تخكػػد عمػػى ماييػػجؼ

 (.Next Generation Science Standards, 6002b,0فقط )عسميات 
بزػػخكرة تطػػؽيخ مشػػاىج العمػػـؽ فػػي ضػػؽء نتػػائج العجيػػج مػػؼ البحػػؽث كالجراسػػات  أكصػػتكسػػا 

(  ,Wilson)كاليشجسػية ( مؼ خالؿ السسارسػات العمسيػة NGSSمعاييخ الجيل القادـ في العمـؽ
& Bintz,6002(؛ 6002دمحم ،)(؛ 6002 غػػانػ،)(؛(Boesdorfer & Staude 

 ;Kruse & Wilcox, 6002؛ )Chabalengula & Mumba, 6002 ؛(6002,
Maeng,et al,6002كسػا أكصػت بزػخكرة االىتسػاـ بالسسارسػات العمسيػة  ،(6002،)عسػخ (؛

    .كاليشجسية لجى الطالب خالؿ تجريذ العمـؽ
معػاييخ العمػـؽ تطػؽيخ كتؽظيػ  ، كفي إطػار نػجرة الجراسػات التػي تشاكلػت كفي ضؽء ماسبق 

 ، كما أيارت إليػو نتػائجفي تجريذ العمـؽالسسارسات العمسية كاليشجسية  (NGSS)لمجيل القادـ
الدػادس طالبًا مػؼ طػالب الرػف  (02) التي تػ تطبيقيا عمى، في العمـؽستطالاية الجراسة اال

فػي التالميػح ، كأظيخت الشتائج تػجني  (NGSSفي ضؽء معاييخ )ذكي صعؽبات التعمػ  االبتجائي
السسارسػات العمسيػة كاليشجسػية لػجييػ  لمسفاهيػ العمسيػة ، إضػافة إلػى كجػؽد تػجني فػييػ اكتداب
 From Molecules to Organisms: Structures and ى كالعسمياتشالب ستسثمة في:ال

Processesسعػاييخ ل الشعاميػة الجؽىخيػة كاألفكػار كالستجاخمػة، الذػاممة السفػاهيػ ، كتطبيػق
( . تعمػ في متقجمة مدتؽيات لتحقيق، (NGSSالجيل القادـ في العمـؽ مػؼ خػالؿ مػا ك     العمػـؽ

، خاصػة فيسػاسبق فإنو يتزح مجى الحاجة إلى السديج مؼ الجراسػات فػي مجػاؿ تػجريذ   العمػـؽ
لػحكي صػعؽبات الػتعمػ بالرػف الدػادس  كالسسارسػات العمسيػة كاليشجسػيةالسفاهيػ يتعمق بتشسية 
 العمػػـؽفػػي تػػجريذ  يػة، لػػحا تػػستي الجراسػػة الحاليػة كسحاكلػػة السػػتخجاـ األنذػػطة التخفيياالبتػجائي

لػجى طػالب الرػف كالسسارسػات العمسيػة كاليشجسػية  العمسيػة، السفػاهيػك  ،سيػاراتاللتشسية بع  
 .ات التعمػذكي صعؽب الدادس االبتجائي
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 احلالٕ لإلدابة عً األسئلة التالٔة: البحح ى: سعالبححأسئلة 
) تؽافخما مدتؽى  -0 ( )طخح األسئمة NGSSميارات معاييخ الجيل القادـ في العمـؽ

 -استخجاـ الخياضيات كالتفكيخ الحدابي -تطؽيخ كاستخجاـ الشساذج -كتحجيج السذكالت
 -الحرؽؿ عمى السعمؽمات كتقييسيا -البيانات كتفديخىاتحميل  -التخطيط كإجخاء االستقراء

 ؟بشاء التفديخات كترسيػ الحمؽؿ( في محتؽى العمـؽ بالرف الدادس االبتجائي
ما أثخ استخجاـ األنذطة التخفييية في تجريذ العمؽـ في تشسية السفاهيػ العمسية لجى  -6

( ذكي يق البعجيالتطب -)العيشة التجخيبيةعمى تالميح الرف الدادس االبتجائي 
 صعؽبات التعمػ؟

ما أثخ استخجاـ األنذطة التخفييية في تجريذ العمـؽ في تشسية السسارسات العمسية  -2
 -التجخيبيةعمى )العيشة  لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي( NGSSلسعاييخ)كاليشجسية 

 ؟صعؽبات التعمػ ( ذكي التطبيق البعجي
السسارسات العمسية ك عالقة ارتباطية بيؼ اكتداب السفاهيػ العمسية  مامجى كجؽد  -2

 التخفييية؟الستخجاـ األنذطة  تخجع( NGSSلسعاييخ)كاليشجسية 
 احلالٕ يف:  البححفٔد ٓقد : البححأٍنٔة 

؛ مسا العمـؽلتجريذ  يةاألنذطة التخفييتعخؼ معمسي العمـؽ أسذ بشاء كترسيػ كتشفيح  -0
( )السسارسات العمسية NGSSالسفاهيػ كمعاييخ الجيل القادـ )يديػ في تشسية 
السخحمة الرف الدادس االبتجائي ذكي صعؽبات التعمػ بلجى تالميح كاليشجسية( 
 االبتجائية ككل.

 يةالتخفيي ديج مؼ الجراسات في مجاؿ األنذطةتح السجاؿ أماـ الباحثيؼ إلجخاء السف -6
 السخاحل الجراسية السختمفة كالسؽاد التعميسية األخخى.جسيع كتطبيقيا في 

تديػ في تشسية باختبارات  مشاىج العمؽـ بالسخحمة االبتجائية، مرسسي كمطؽري تدكيج  -2
 الدادس االبتجائيالرف  تالميحلجى السفاهيػ العمسية كالسسارسات العمسية كاليشجسية 

 .صعؽبات التعمػذكي 
باعتبارىا أحج  NGSSفي ضؽء معاييخبالسخحمة االبتجائية تطؽيخ مشاىج العمؽـ  -2

.  االتجاىات الحجيثة في تجريذ العمـؽ
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 إىل:احلالٕ  البحح ىسع: البححف اٍدأ

)ميارات  تزسيؼ تعخؼ مجى -0 طخح األسئمة كتحجيج ( )NGSSمعاييخ الجيل القادـ في العمـؽ
التخطيط  -كالتفكيخ الحدابياستخجاـ الخياضيات  -تطؽيخ كاستخجاـ الشساذج -السذكالت

بشاء  -الحرؽؿ عمى السعمؽمات كتقييسيا -تحميل البيانات كتفديخىا -كإجخاء االستقراء
 .بالرف الدادس االبتجائي العمـؽ( في محتؽى التفديخات كترسيػ الحمؽؿ

التخفييية في تجريذ العمـؽ في تشسية السفاهيػ العمسية لجى األنذطة أثخ استخجاـ  تعخؼ -6
ذكي  (التطبيق البعجي -العيشة التجخيبية)عمى االبتجائي تالميح الرف الدادس 

 صعؽبات التعمػ.
( NGSSأثخ استخجاـ األنذطة التخفييية في تجريذ العمـؽ في تشسية معاييخ) تعخؼ -2

العيشة )عمى لرف الدادس االبتجائي السسارسات العمسية كاليشجسية لجى تالميح ا
 التعمػ.صعؽبات ذكي التطبيق البعجي( –التجخيبية 

( NGSSعالقة ارتباطية بيؼ اكتداب السفاهيػ العمسية كمعاييخ) تعخؼ مجى كجؽد -2
 .تخجع الستخجاـ األنذطة التخفيييةالسسارسات العمسية كاليشجسية 

 احلالٕ على احملددات التالٔة: البحح اقتصس: البحححدّد 

نجخاف بإحجى مجارس  صعؽبات التعمػذكي  الدادس االبتجائيالرف تالميح عيشة مؼ   -0
 .االبتجائية

االبتجائي )الفرل الجراسي العمـؽ لمرف الدادس  مشيجالسذتقة مؼ محتؽى مفاهيػ العمؽـ  -6
 كالتعميػ.( السعتسج مؼ قبل كزارة التخبية كحجة السادة -ق0220الثاني

عشج كاالختبارات السدتخجمة  ،العمؽـ لمرف الدادس االبتجائي مشيجمحتؽى مخاعاة طبيعة  -2
 .البحث اىح تعسيػ نتائج

 الفسّض التالٔة: البحح احلالٕ اخترب: البححفسّض 

)مجسؽعة التجخيبية السجسؽعة  تالميحبيؼ متؽسط درجات ا إحرائي ةلادق و وجد فر تال -0
تخجع  السفاهيػ العمسيةختبار الالبعجي القبمي ك في التطبيق صعؽبات التعمػ  ذكي  البحث(

 الستخجاـ األنذطة التخفييية.
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التجخيبية )مجسؽعة درجات تالميح السجسؽعة  إحرائيا بيؼ متؽسط ةؽ دالكجج فخ تؽ ال  -6
 العمسية كاليشجسية لبطاقة السالحعة لمسسارساتالتطبيق القبمي كالبعجي في  البحث(

 .تخجع الستخجاـ األنذطة التخفييية
السفاهيػ كالسسارسات العمسية كاليشجسية في العمـؽ اكتداب التؽجج عالقة ارتباطية بيؼ  -2

 .تخجع الستخجاـ األنذطة التخفييية
   :البححمصطلحات 

 : Edutainment-based activities الرتفَٔٔةاألىشطة 
بسنيا خطو مجركسة ككسيمة إثخاء السشيج كبخنامج تشعسو السؤسدة التعميسية  تعخؼ  

بحيث يحقق أىجاؼ تعميسية يتكامل مع البخنامج العاـ يختاره الستعمػ كيسارسو بخغبة كتمقائية 
كتخبؽية كثيقة الرمة بالسشيج السجرسي أك خارجو، داخل الفرل أك خارجو خالؿ اليـؽ 

مسا يؤدي إلى نسؽ الستعمػ في جسيع جؽانب نسؽه التخبؽي كاالجتساعي  الجراسي أك خارج الجكاـ
يخرية متؽافقة قادرة عمى  كالعقمي كاالنفعالي كالجدسي كالمغؽي ... مسا يشجػ عشو

 .(6002)بالحارث،اإلنتاج
األنذطة التخفييية بسنيا جسيع ألؽاف السسارسات )رسػ، تمؽيؼ، تذكيل كالجراما تعخؼ ك 

 التالميحؽـ بيا ي( كالسسارسات الثقافية كالخياضية كاالجتسااية الخاصة التي ت)التسثيل(،... 
اإلبجااية  يػكتيجؼ إلى إطالؽ قجرات ،صعؽبات التعمػ حدب يخكط معيشة كي ذ

 (.6006،الديج )كتشسيتيا
تحؽي عشرخ التخفيو  التي األنذطة التخفيييةمجسؽعة مؼ بسنيا: تعخؼ إجخائيا ك 

صعؽبات ذكي  تالميح الرف الدادس االبتجائي( يقـؽ بيا ألخ ،تسثيل ،اتمدابق ،ألعاب)
حيث تشفح ، (NGSS معاييخكاليشجسية )السفاهيػ كالسسارسات العمسية ، بيجؼ تشسية التعمػ

 كإيخافو السبايخ. العمـؽ عمػ ىحه األنذطة تحت تؽجيو م
ترؽر عقمي لسعشى عمسي يتػ بشاؤه عؼ طخيق فحص األيياء، كتسييد  :و العلنَْٕاملف

عمسية عمى ظاىخة  كترشيفيا، ليجؿالعالقات كالخرائص السذتخكة بيؼ مجسؽعة مؼ السثيخات 
 .(6002أبؽ سميسة،)

مبة كيتكؽف مؼ مجسؽعة مؼ األيياء التي يكؽنو الطكيعخؼ إجخائيا بسنو: الترؽر العقمي الحي 
ئية متعمقة بالعؽاىخ العمسية، اكخرائص مذتخكة أك بيشيا عالقات أك عسميات إجخ  ليا سسات
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مبة في اختبار لة المفعية، كتقاس بالجرجة التي يحرل عمييا الطبالخمد كالجال  كيعبخ عشو
 .ليحا الغخ السعج العمسية السفاهيػ 
عمى اليشجسة : تعشي معاييخ ججيجة في تعميػ العمـؽ لمجيل القادـ تخكد NGSS معاييخ

يشبغي أف يعخفو التالميح  حيث تعشي مجسؽعة تؽقعات األداء التي ترف ما كالتكشؽلؽجيا،
شى الباحثاف كيتب (.6002،الباز) كيكؽنؽا قادريؼ عمى ال ياـ بو في مجاالت العمـؽ كتطبيقاتيا

 ىحا التعخي ، لتسذيو مع طبيعة البحث الحالي.
 ثعخفيا السجمذ الؽطشي لابحاسعاييخ العمؽـ لمجيل القادـ: السسارسات العمسية كاليشجسية ل

(NRC )NGSS, 6002)) ةلطمب تػ كضعياالعمـؽ  لتعميػ ةسعاييخ ججيجمسارسات لنيا: سب 
بطخيقة متساسكة  رتبت ،كالسسارسة السحتؽى بكؽنيا غشية في  ىاتسيد ل نعخا، الغج كعسلاليـؽ 
لمتعميػ  قيق رؤيةتحك  ،بالعمـؽ لجسيع الطال تمف التخررات كالجرجات لتؽفيخ تعميػمخفي 
ؼ الطالمجفي  فعَّاؿ في السسارسات العمسية  ب مؼ الجراسة بذكلاؿ العمـؽ كاليشجسة ليتسكَّ

في ىحه  الخئيدة مة لتعسيق فيسيػ لافكارخكاليشجسية كتطبيق السفاهيػ الذاممة كالستجا
 .السجاالت

كي يفيسؽا األفكار  ،يتسكؼ مشيا التالميح كسا تعشي أيزا تؽقعات األداء التي يجب أف
اليشجسي العمسية كاليشجسية مؼ خالؿ مسارسة عسميات االستقراء العمسي كالترسيػ 

(National Research Council,6006.) 
ذات القائسة عمى السعاييخ العالسية العمسية كاليشجسية السسارسات تعخؼ إجخائيا بسنيا: ك 

كتقاس بالجرجة التي يحرل  ،عيشة البحث()االبتجائي العالقة بتجريذ العمـؽ لمرف الدادس 
 .عمييا الطمبة في األداة السعجة ليحا الغخ 

 مت تياّل الدزاسات السابكة مً خالل احملاّز التالٔة: الدزاسات السابكة:

 الرتفَٔٔة الدزاسات اليت تياّلت األىشطة احملْز األّل:

( إلى 6008اليايسية )ىجفت دراسة ، إطار الجراسات التي تشاكلت األنذطة التخفيييةفي 
تعخؼ كاقع األنذطة التعميسية في العمـؽ التطبي ية كسبل تطؽيخىا. كاستيجفت دراسة عجيمة 

( تعخؼ دكر األنذطة التخكيحية في تفعيل الدمؽؾ االجتساعي عشج ذكي التحجيات 6000)
( تقؽيػ األنذطة الطالبية في 6006استيجفت دراسة الغبيؽي )عمػ. ك الحىشية القابميؼ لمت

ىجفت دراسة كل مؼ إبخاهيػ؛ كاظػ؛ بجكي، كسا  ،السخحمة االبتجائية مؼ كجية نعخ السعمسيؼ
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تطؽيخ األنذطة الراية كالالصاية مؼ كجية نعخ السعمسيؼ كالسذخفيؼ في إلى  (6002)
( 6002. كاستيجفت دراسة مبارؾ )خحمة االبتجائيةضؽء متطمبات الجؽدة الذاممة لطالب الس

تعخؼ فعالية بخنامج تجريبي قائػ عمى األنذطة التخفييية في تشسية اإلبجاع لجى تمسيحات 
( إلى تعخؼ معؽقات مسارسة األنذطة الطالبية 6008ىجفت دراسة سالمة )ك  صعؽبات التعمػ.

 . مؼ كجية نعخ الطالبات
 اليت تياّلت املفأٍه العلنٔة. احملْز الجاىٕ:الدزاسات

زغمؽؿ استيجفت دراسة تعخؼ الجراسات التي تشاكلت السفاهيػ العمسية  إطارفي 
( تعخؼ فاعمية السحاكاة باستخجاـ الكسبيؽتخ في تشسية السفاهيػ العمسية لجى األطفاؿ 6002)

(ىجفت إلى تعخؼ  أثخ أنسؽذج دانياؿ 6002كقاـ راجي بجراسة ) الفائقيؼ بسخحمة الخيا .
كمكارثي في اكتداب السفاهيػ العمسية كاالتجاه نحؽ مادة العمـؽ لجى تمسيحات الرف الخامذ 

 االبتجائي.
تعخؼ أثخ استخاتيجية السساثمة في تجريذ  ى( إل6006كىجفت دراسة الحخاحذة )

مدتؽى أداء عسميات العمػ األساسية "دراسة يبو العمـؽ في اكتداب السفاهيػ العمسية ك 
 تجخيبية عمى تالميح الرف الخامذ األساسي.

( بجراسة استيجفت تعخؼ أثخ طخيقة تسثيل األدكار في اكتداب 6002كسا قاـ جؽاد )
ىجفت ك  السفاهيػ العمسية كاستبقائيا في مادة العمـؽ لجى تالميح الرف الخامذ االبتجائي.

 ( تعخؼ أىسية السفاهيػ العمسية في تجريذ العمؽـ كصعؽبات تعمسيا. 6002مرطفى ) دراسة
( بجراسة استيجفت تعخؼ أثخ استخجاـ أسمؽبي األلعاب كلعب 6002كقاـ الدحار )

كاستيجفت  األدكار في تشسية السفاهيػ العمسية بسادة العمـؽ لجى طالب الرف الثالث األساسي.
( إلى تطؽيخ كحجات دراسية قائسة عمى السعاييخ األمخيكية لسحتؽى 6002دراسة القخعاف )

العمـؽ كاختبار فاعميتيا في اكتداب السفاهيػ العمسية كانتقاؿ أثخ التعمػ لجى طمبة الرفؽؼ 
عمى  ( إلى تعخؼ فعالية بخنامج قائػ6002الثالثة األكلى في األردف.كسا ىجفت دراسة الشاقة )

الخياؿ العمسي في تشسية السفاهيػ كميارات التفكيخ البرخي في العمـؽ لجى طالبات الرف 
(إلى تعخؼ فاعمية استخجاـ نعخية تخيد 6008كىجفت دراسة العتيبي ) الثامؼ األساسي بغدة.

 في تشسية السفاهيػ العمسية كميارات اتخاذ القخار لجى تالميح السخحمة االبتجائية.
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 الدزاسات اليت تياّلت املنازسات العلنٔة ّاهليدسٔة. لجالح:احملْز ا

( ( NGSSفي إطار تعخؼ الجراسات التي تشاكلت معاييخ الجيل القادـ في العمـؽ
( إلى أف تجريذ العمـؽ في العالػ 6002كالسسارسات العمسية كاليشجسية أيارت دراسة قدـؽ )

كحجة  ( إلى ترسيػ6002غانػ )ىجفت دراسة  . كساالعخبي يحتاج إلى قفدة كبيخة كفؽرية
مقتخحة في التكشؽلؽجيا الخزخاء قائسة عمى عسمية الترسيػ التكشؽلؽجي كفاعميتيا في تشسية 
ميارات ترسيػ الشساذج التكشؽلؽجية كاتخاذ القخار في مقخر العمـؽ البيئية لطالب الرف الثالث 

. كاستيجفت دراسة ييخ العمـؽ لمجيل القادـمعا ( إلى تعخؼ6002دمحم ). كىجفت دراسة الثانؽي 
تحميل محتؽى كتب الفيدياء في السسمكة العخبية الدعؽدية في  إلى (6002البقسي ) األحسج؛

 .NGSSضؽء معاييخ العمـؽ لمجيل القادـ
تطؽيخ مشيج الكيسياء لمرف األكؿ الثانؽي في  بجراسة استيجفت (6002الباز )كقاـ 

كأثخه في تشسية السسارسات  NGSSي لسعاييخ العمـؽ لمجيل القادـ ضؽء مجاؿ الترسيػ اليشجس
تقؽيػ محتؽى مشاىج بجراسة ىجفت إلى  (6002عسخ ). كقاـ العمسية كاليشجسية لجى الطالب

 .عمؽـ الحياة بالسخحمة الثانؽية بجسيؽرية مرخ العخبية في ضؽء معاييخ العمـؽ لمجيل القادـ
 احلالٕ مً الدزاسات السابكة: البححِ مااستفاد

في ضؽء ماتػ تشاكلو مؼ الجراسات الدابقة أفادت ىحه الجراسات في تعخؼ معاييخ الجيل 
إلى ترسيػ اختبار السفاهيػ العمسية، كبطاقة مالحعة  (، إضافةNGSSالقادـ في العمؽـ)

 .صعؽبات التعمػالسسارسات العمسية كاليشجسية لحكي 
صعؽبات نيا لػ تجخى عمى ذكي أية عؼ الجراسات الدابقة في الحالكاختمفت الجراسة 

)ل السسارسات العمسية كاليشجسيةخاصة تعخؼ ، التعمػ  . NGSS)سعاييخ الجيل القادـ في العمـؽ
 مت اتباع اإلدساءات التالٔة: :البححإدساءات 

 : البحح ميَج :أّال

سشيج العمـؽ لمرف كحجة السادة بتػ استخجاـ السشيج الؽصفي في تحميل محتؽى 
السسارسات العمسية ك سفاهيػ ال( لمتؽصل إلى الثانيالفرل الجراسي االبتجائي )الدادس 

كمجى تزسيشيا في  ،صعؽبات التعمػكاليشجسية الالـز تشسيتيا لجى عيشة الجراسة مؼ ذكي 
األنذطة التخفييية( السدتقل )في تعخؼ تسثيخ الستغيخ  كالسشيج يبو التجخيبي ،كحجة السادة
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السسارسات العمسية  كبطاقة مالحعةاختبار السفاهيػ العمسية، التابعة )عمى الستغيخات 
 .كاليشجسية

الترسيػ التجخيبي ذك السجسؽعة الؽاحجة )قبمي / بعجي(،  تػ استخجاـ :البححثاىٔا: تصنٔه 
 .نعخا لرغخ حجػ العيشة الستاحة مؼ ذكي صعؽبات التعمػ

 السخحمة االبتجائيةبذكي صعؽبات التعمػ،  جسيع تالميحفي  البحثتسثل مجتسع  :البححجمتنع 
 ق(..0228-0220) شجخاف العاـ الجراسيب

 تالميحمؼ  تالميح( 8)عجدىا ، بمغ البحثمؼ مجتسع  البحثاختيار عيشة  تػ :البححعٔية 
 مجرسة)صعؽبات عمؽـ  ذكي صعؽبات التعمػ السشجمجيؼ في الرفؽؼ العادية، السذخريؼ

 . سجسؽعة التجخيبيةك يديػ باألنذطة التخفيييةتجر تػ االماـ مالغ االبتجائية(، 
 التعلٔنٔة:ّاملْاد األدّات إعداد 

 :إعداد األىشطة العلنٔة الكائنة على الرتفُٔأّال:

الفرل –الؽحجة الخامدة( بالرف الدادس االبتجائي )السادة تػ اختيار كحجة      
( دركس تػ اعجادىا باستخجاـ األنذطة 2مؼ مقخر العمـؽ تتكؽف مؼ ) -الجراسي الثاني
كسا تػ مخاجعة األىجاؼ كالسحتؽى الخاص بكل درس لتشسية معاييخ الجيل القادـ في  التخفييية،

بشجخاف، حيث تػ تحجيج السسارسات العمسية  ةاالبتجائيبالسخحمة  صعؽبات التعمػالعمـؽ لجى ذكي 
كاليشجسية في كل درس كالتي تػ في ضؽئيا إعجاد األنذطة برؽرة تكاممية بحيث تديػ 

 األنذطة الخاصة بكل درس في تحقيق األىجاؼ.
 كقج تػ مخاعاة ما يمي:

الدابقة استكذاؼ جؽانب الحاجة لانذطة التخفييية العمسية: تػ مخاجعة األدبيات  -0
كالجراسة االستطالاية التي أظيخت كجؽد ضعف لجى تالميح الرف الدادس االبتجائي 
ذكي صعؽبات التعمػ في السفاهيػ كالسسارسات العمسية كاليشجسية، كسا بخزت الحاجة إلى 
استخجاـ أنذطة عمسية تديػ في جحب انتباه التالميح كحثيػ لمسذاركة بفعالية في تعمػ 

.  العمـؽ
ج اليجؼ العمسي الستخجاـ األنذطة التخفييية: تشسية السسارسات العمسية كاليشجسية تحجي -6

في العمـؽ لجى تالميح الرف الدادس ذكي صعؽبات التعمػ في ضؽء األىجاؼ العامة 
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رف الدادس االبتجائي، إضافة إلى أىجاؼ لمسشيج العمؽـ كحجة السادة بلسحتؽى 
 كمحتؽى الجركس السختارة.

طخؽ التجريذ السشاسبة: تػ أخح ذلغ بعيؼ االعتبار في إعجاد األنذطة  استخجاـ  -2
العمسية، مخاعاة عشرخ التخفيو )لعبة، مدابقة، تسثيل(، كسا ركعي مدتؽى التالميح ذكي 
صعؽبات التعمػ ككضؽح اإلجخاءات الخاصة بتشفيح كل نذاط، عمسي إضافة إلى إعجاد 

عسل الخاصة باألنذطة العمسية، كإضافة بع  كخاسة خاصة بالتمسيح تزػ جسيع أكراؽ ال
السيسات اإلضافية التي يسكؼ ال ياـ بيا بعج االنتياء مؼ تشفيح األنذطة، ككحلغ 

 الؽاجبات السشدلية.
دليل معمػ العمـؽ كفق األنذطة التخفييية العمسية: تػ إعجاد دليل يزػ األنذطة الخاصة  -2

، متزسشا: األىجاؼ الخاصة بالجرس، بكل درس مؼ دركس الؽحجة الخامدة)السادة(
عشؽاف الشذاط، كالؽقت السخرص لتشفيح الشذاط، مكاف تشفيح الشذاط )داخل الفرل أك 
خارجو(، السؽاد السطمؽبة لتشفيح الشذاط، كإجخاءات تشفيح الشذاط، كتحتؽي عمى الخطؽات 

تقؽيسية يقؽـ  التي يتبعيا السعمػ في تشفيح الشذاط، إضافة إلى التقؽيػ، كيتزسؼ ميسة
 بيا السعمػ لسعخفة مجى تحقق ىجؼ الشذاط.

 )ممحقتػ عخ  دليل السعمػ القائػ عمى أنذطة التخفيو عمى مجسؽعة مؼ السحكسيؼ  -2
أكراؽ  دمج أىسياإجخاء بع  التعجيالت في ضؽء آرائيػ كمقتخحاتيػ، مؼ حيث تػ  ،(0

مشفخدة برؽرة ؼ تقجيسيا مالطالب بجاًل نذاط مع كخاسة  األنذطةالعسل الخاصة ببع  
 .بالجركس العمسيةاالقترار عمى األنذطة الخاصة مع في كل حرة، 

مخحمة التشفيح: تػ تطبيق دليل معمػ العمـؽ الحي أعج كفق األنذطة التخفييية العمسية  -2
( تالميح مؼ ذكي صعؽبات التعمػ 8لتجريذ كحجة السادة عمى عيشة بمغ عجدىا )

 ـ(.6008-ق0220في الفرل الجراسي الثاني) الستؽسط
مؼ مقخر ( السادة)الخامدة ؽحجةتػ إعجاد االختبار في ال إعداد اختباز املفأٍه العلنٔة: ثاىٔا:

، نعخا التطبيق -الفيػ -العمـؽ لمرف الدادس االبتجائي في ثالثة أبعاد تسثمت في: التحكخ
 ػكقج مخت خطؽات إعجاد اختبار السفاهي لسشاسبتيا لطبيعة التالميح ذكي صعؽبات التعمػ.

 العمسية بالسخاحل التالية:
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تعخؼ مدتؽى فيػ التالميح ذكي صعؽبات التعمػ  ختبار إلىاالىجؼ تحجيج ىجؼ االختبار:  -0
 التطبيق(.  -الفيػ -التحكخ)لابعاد التالية 

، بالسفاهيػ العمسيةػ االطالع عمى مجسؽعة الجراسات ذات العالقة ت تحجيج أبعاد االختبار: -6
؛ 6006،ة؛ الحخاحذ6006،جحجؽح ؽ؛ أب6002دراسة كلم مؼ )راجي، :مثل
 (.6002،ر؛ الدحا6002،ة؛ أبؽسميس6002،دجؽا
األكلية لالختبار: تػ صياغة مفخدات االختبار بسبعاده الثالثة، في ضؽء قائسة  الرؽرة -2

السفاهيػ العمسية التي تػ تحجيجىا مؼ خالؿ تحميل الؽحجة السختارة، كقج تكؽف االختبار في 
مسية. كقج الع ( مفخدة مؽزعة عمى األبعاد الثالث الختبار السفاهيػ20صؽرتو األكلية مؼ )
 التعميسات حتى يدتؽعب التالميح طخيقة اإلجابة عؼ أسئمة االختبار.  تػ مخاعاة كضؽح

حداب صجؽ االختبار: تػ عخ  االختبار في صؽرتو األكلية عمى مجسؽعة مؼ   -2
السحكسيؼ ذكي العالقة بالتخرص في مجاؿ السشاىج كطخؽ تجريذ العمؽـ كالتخبية 

 األخح بسمحؽظات السحكسيؼ، تػكقج بغخ  تعخؼ مجى مشاسبتو لعيشة الجراسة،  الخاصة،
حيث تخاكحت  الكمية،بيؼ أبعاد االختبار كالجرجة االتداؽ الجاخمي  كسا تػ حداب صجؽ

(، مسا 0,82)ككل .(، كبمغ معامل االتداؽ ,82، ,82)بيؼ الرجؽ الجاخمي  تمعامال
 .يعشي تستع االختبار بجرجة صجؽ مشاسبة

االختبار في صؽرتو األكلية عمى عيشة استطالاية، بمغ حداب ثبات االختبار: تػ تطبيق  -2
مجسع األحشف بؼ )نجخاف ( تمسيحا مؼ ذكي صعؽبات التعمػ ببع  مجارس 02عجدىا )
ىػ(، مؼ غيخ عيشة الجراسة، 0220 -ىػ0228)الفرل الجراسي الثاني لعاـ  قيذ( في

( كىؽ ثبات ,82)كذلغ بيجؼ حداب معامل ثبات االختبار. كقج بمغ معامل الثبات 
كفي ضؽء (.  0.88 -0.22)مشاسب. كسا تػ حداب معامل الديؽلة، حيث تخاكحت بيؼ 

( ابارات مؼ االختبار نعخا لتكخار بعزيا كصعؽبة البع  2)ححؼ آراء السحكسيؼ تػ 
( )كيؽضح الججكؿ التالي  ( مفخدة.62)لالختبار االخخ، كمؼ ثػ بمغت الرؽرة الشيائية 

 ة في العمؽـ.يساختبار السفاهيػ العم مؽاصفات
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 1381 5 02-01-00-9 01-. - انًبء وانًخبنُط

 1181 4 05 07 -04-03 .0 انتغُشاث انكًُُبئُت

انخصبئص 

 انكًُُبئُت
09-12 11-10-13 11-14 7 1.81 

 14 7 00 7 انًجًىع
011

% 

بطاقة مالحظة املنازسات العلنٔة ّاهليدسٔة يف العلْو للتالمٔر ذّٖ صعْبات التعله  دثالجا: اعدا

 باملسحلة االبتدائٔة:

قياس السسارسات العمسية كاليشجسية لجى التالميح ذكي اليجؼ مؼ البطاقة: حتديد  -0
 صعؽبات التعمػ بالسخحمة االبتجائية.

تػ الخجؽع لادبيات التخبؽية لمتعخؼ عمى السسارسات  تحجيج محتؽى بطاقة السالحعة: -6
العمسية كاليشجسية السشاسبة لتالميح السخحمة االبتجائية، حيث تػ التؽصل إلى السسارسات 

كاليشجسية العمسية  لمسسارساتتػ اعجادىا مؼ قبل لجشة التؽجيات التخبؽية ي التالية الت
(Instructional Leadership for Science Practices,6002(ILSP)). 
صياغة ابارات بطاقة السالحعة: تػ صياغة ابارات البطاقة في صؽرة إجخائية ترف كل  -2

( مسارسات عمسية كىشجسية 2)، حيث تزسشت مشيا أداًء نسطيا كاحجا، يديل مالحعتو
 ( مسارسة فخاية كمية.28) رئيدية، يشجرج تحتيا

: طخح األسئمة كتحجيج السسارسات العمسية كاليشجسية التالية بطاقة السالحعةتزسشت  -2
( مسارسات فخاية، 2( مسارسات فخاية، تطؽيخ كاستخجاـ الشساذج )2السذكالت )

مسارسات فخاية، التخطيط كإجخاء االستقراء ( 8استخجاـ الخياضيات كالتفكيخ الحدابي )
( مسارسات فخاية، الحرؽؿ عمى 2( مسارسات فخاية، تحميل البيانات كتفديخىا )2)

( 2( مسارسات فخاية، بشاء التفديخات كترسيػ الحمؽؿ )2السعمؽمات كتقييسيا )
 مسارسات فخاية.
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في التخرص حداب صجؽ البطاقة: تػ عخ  البطاقة عمى مجسؽعة مؼ السحكسيؼ   -2
)مشاىج كطخؽ تجريذ العمؽـ كالتخبية الخاصة(، كتػ التعجيل في ضؽء أراء السحكسيؼ 

 كاالنتساء لمسسارسة الخئيدة.الحيؼ أياركا إلى صحة الرياغة 
 معادلة ألفا كخكنباخحداب ثبات البطاقة: تػ حداب ثبات البطاقة مؼ خالؿ استخجاـ  -2

( 2لمبطاقة ككل كلكل مسارسة مؼ السسارسات الدبعة، حيث تػ تطبيق البطاقة عمى )
ح حيث بمغت لمسسارسات الدبع بالتختيب )طخ ، الجراسة األساسيةتالميح مؼ غيخ عيشة 

األسئمة كتحجيج السذكالت، تطؽيخ كاستخجاـ الشساذج، استخجاـ الخياضيات كالتفكيخ 
قراء، تحميل البيانات كتفديخىا، الحرؽؿ عمى الحدابي، التخطيط كإجخاء االست

-,80-,86-,. 80-,82(، )السعمؽمات كتقييسيا، بشاء التفديخات كترسيػ الحمؽؿ
 ,(.88ككل ),( عمى التختيب، كسا بمغ معامل الثبات 80-,82-,82
أحج حداب ثبات البطاقة بطخيقة اتفاؽ السالحعيؼ: تػ حداب ندبة االتفاؽ بيؼ  -2

حاصل عمى ماجدتيخ(، التعمػ )كأحج السذخفيؼ التخبؽييؼ في مجاؿ صعؽبات  يؼالباحث
ندبة  كىي,(، 82السالحعيؼ )" بمغ معامل اتفاؽ معادلة: كؽبخكمؼ خالؿ استخجاـ 

مطسئشة الستخجاـ بطاقة مالحعة السسارسات العمسية كاليشجسية لمتالميح ذكي صعؽبات 
 التعمػ. 

( درجات إذا حقق التمسيح السسارسة بجرجة كبيخة، 2يج )تقجيخ األداء لمسسارسات: تػ تحج -8
( درجة، 002الععسي )كدرجتاف متؽسط، كدرجة لمقميمة. كمؼ ثػ بمغت الشياية 

فسقل. كمؼ ثػ أصبحت البطاقة عمى درجة  ( درجة28كالقميمة )( درجة، 22كالستؽسطة )
 مشاسبة مؼ الرجؽ كالثبات، كصالحة لمتطبيق.

 قبميا: تطبيق اداتي الجراسة -8
 تشفيح تجخبة الجراسة، كتطبيق أداتي الجراسة بعجيا. -00

 ّتفسريٍا ّمياقشتَا البححعسض ىتائج 

 مدتؽى تؽافخما  الحي يشص عمى: األكؿنتائج الدؤاؿ عخ  كتفديخ كمشاقذة أكال: 
( تطؽيخ  -( )طخح األسئمة كتحجيج السذكالتNGSSميارات معاييخ الجيل القادـ في العمـؽ

 -التخطيط كإجخاء االستقراء -استخجاـ الخياضيات كالتفكيخ الحدابي -كاستخجاـ الشساذج
بشاء التفديخات كترسيػ  -الحرؽؿ عمى السعمؽمات كتقييسيا -تحميل البيانات كتفديخىا
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ىحا التداؤؿ، تػ  الحمؽؿ( في محتؽى العمـؽ بالرف الدادس االبتجائي؟ كلإلجابة عمى
(، كسا يؽضحيا الججكؿ 6حداب اِلتكخارات، كاِلشدب السئؽية كالستؽسطات الحدابية، كقيسة)كا

 (:6التالي )
(2رات والنسب املئوية واملتوسطات وقيمة)كاا( التكر 2)جدول   

ُش
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 % د % د % د

د
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شك
نً

ذ ا
ذي

س
ور

خ 
سئه

أل
 ا
ذ

ش
ط

ل 
الو

 ا
س
سى

نً
 ا

طشذ أسئهخ لبثهخ نالخزجبس 

 ردشيجيب.
32 42 47 65 21 26 3232 44.33

a
 يزىسظ 

رسذيذ انًزغيشاد انًسزمهخ 

وانزبثؼخ وانؼاللخ ثيُهًب 

 في االسزمصبء وانزصًيى.

32 41 41 53 31 33 3241 23.33
a
 يزىسظ 

رفسيش انجيبَبد نزىفيش 

انذنيم ػهى انظىاهش 

 انؼهًيخ .

41 37 55 43 52 47 3245 53.52
a
 كجيش 

طشذ أسئهخ رظهش فهًهى 

واسزيؼبثهى نهًفهىو أو 

 انظبهشح انؼهًيخ.

32 35 47 52 41 45 3241 25.43
a
 يزىسظ 

 طشذ أسئهخ رظهش لذسرهى

ػهى رطجيك انًفبهيى في 

 يىالف زيبريخ.

26 33 31 43 22 46 3241 43.37
a
 يزىسظ 

طشذ أسئهخ رمىدهى إنى 

 اَزبج يؼبسف خذيذح.
32 53 31 55 5 2 3241 37.37

a
 يزىسظ 

213.35 3237 27 6 67 23 33 2 طشذ أسئهخ ثسثيخ إثذاػيخ.
a
 يزىسظ 

ج
بر

ًُ
 ان

او
خذ

سز
وا

ش 
ىي

ط
 ر
ي:

بَ
انث

س 
سى

نً
ًَبرج رجشص اسزيؼبثهى ثُبء  ا

 نهذسس.
26 36 31 44 37 54 3234 33.27 

a
 يزىسظ 

اسزخذاو ًَبرج نزىضير 

انظبهشح انؼهًيخ يٍ خالل 

 انشسىيبد وانصىس.

26 44 23 37 22 52 3232 64.57
a
 يزىسظ 

رطىيش ًَبرج رسبكي 

انىالغ ورفسش انظىاهش 

 انؼهًيخ.

3 22 25 55 23 43 3233 33.52
a
 يزىسظ 

رطىيش ًَبرج نزؼشف 

 خصبئص خذيذح نهظبهشح.
7 26 33 65 24 43 3236 77.54

a
 يزىسظ 

رمييى انًُبرج الخزيبس 

 أفضههب.
7 23 25 42 27 55 3241 33.52

a
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ي
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او
خذ

سز
 ا
ث:

ثبن
 ان

س
سى

نً
 ا

اسزخذاو انشيبضيبد 

وانزفكيش انسسبثي 

نزسهيم ورًثيم 

 انجيبَبد.

3 25 33 62 26 46 3244 62.42
a
 يزىسظ 

اسزخذاو انشسىيبد نزًثيم 

 انجيبَبد.
7 32 3 33 26 63 3232 37.46

h
 يزىسظ 

رصًيى يسبكبح زبسىثيخ 

ثسيطخ واسزخذيهب كًُبرج 

سيبضيخ نالفزشاضبد 

 األسبسيخ.

26 32 23 35 35 53 3242 53.76
a
 يزىسظ 

اسزخذاو انًُبرج انشيبضيخ 

نهزُجؤ ثآثبس انسم انًصًى 

ػهى األَظًخ أو انزفبػالد 

 ثيٍ انُظى.

2 23 23 44 33 61 3233 47.52
a
 يزىسظ 

اسزخذاو انًهبساد 

انشيبضيخ )انميبس، رسىيم 

انىزذاد، اخزيبس 

انىزذاد، رسىيم 

انىزذاد، زسبة انُست، 

 أنخ.

7 32 3 33 26 63 3232 37.46
h
 يزىسظ 

انزؼجيش ػٍ انؼاللخ ثيٍ 

انًزغيشاد ثبنصيغ 

انشيبضيخ خالل انزُجؤ 

 وانزفسيش.

2 25 21 35 37 73 3233 65.23
a
 يزىسظ 

اسزخذاو انًؼهىيبد 

وانزكُىنىخيب في رُظيى 

 انجيبَبد ورسهيههب ثسشػخ.

32 44 41 53 23 22 3241 32.42
b
 يزىسظ 

اسزخذاو انؼاللبد 

انشيبضيخ نزصًيى انجشايح 

ثبالسزؼبَخ ثجشايح وأدواد 

 ركُىنىخيخ يزىفشح نذيهى.

34 42 33 63 6 2 3232 76.25
a
 يزىسظ 

ء 
شا

خ
وإ

ظ 
طي

خ
انز

 :
ثغ

شا
 ان

س
سى

نً
ا

بء
ص

زم
س

ال
 ا

انزخطيظ واخشاء 

االسزمصبء في ضىء 

 إسشبداد انًؼهى.

31 34 43 53 43 46 3233 23.46
a
 يزىسظ 

طشذ أسئهخ ورسذيذ كيف 

ويبرا يدًؼىٌ يٍ 

 انجيبَبد.

32 34 43 53 43 46 3233 23.46
a
 يزىسظ 

رُفيز يبرى رخطيطه يٍ 

 خالل رسذيذ انًزغيشاد.
33 43 31 47 26 33 3241 52.63

a
 يزىسظ 

انىصىل إنى انُزبئح 

 انًذػًخ ثبألدنخ.
2 37 23 64 3 32 3233 23.14

a
 يزىسظ 
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 33.27 3234 54 37 44 31 36 26 خًغ ورسهيم انجيبَبد.
a
 يزىسظ 

خًغ انجيبَبد ورُظيًهب في 

 خذاول أو سسىو ثيبَيخ.
27 32 23 35 35 53 3242 53.76

a
 يزىسظ 

اخزيبس طشق يُبسجخ 

نؼشض انجيبَبد ورىضير 

 انؼاللبد ثيُهب.

2 33 23 67 6 27 3237 213.35
a
 يزىسظ 

رفسيش انؼاللخ ثيٍ 

انًزغيشاد)انسجت 

 وانُزيدخ(.

32 41 41 53 31 33 3241 23.33
a
 يزىسظ 

انىصىل ػهى َزبئح 

 صبدلخ
34 42 47 65 21 26 3232 44.33

a
 يزىسظ 
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هى
ًؼ
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ى

ػه
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صى
س

 ان
س:

بد
س

 ان
س
سى

نً
ا

هب
يً

مي
ور

 

لشاءح انكزت واالطالع 

ػهى اندذيذ في انؼهىو 

 ثبسزخذاو االَزشَذ.

31 35 47 52 41 45 3241 25.43
a
 يزىسظ 

اسزخذاو أكثش يٍ يصذس 

نهًؼهىيبد انؼهًيخ ورجبدنهب 

يغ اآلخشيٍ ثؤكثش يٍ 

 وسيهخ.

32 53 31 55 5 2 3241 37.37
a
 يزىسظ 

كزبثخ يمبالد ػهًيخ في 

 يدهخ انسبئظ ثبنًذسسخ.
2 33 23 67 6 27 3237 213.35

a
 يزىسظ 

ػشض ورجبدل انًؼهىيبد 

ثزىظيف انزكُىنىخيب 

 انسذيثخ.

26 44 23 37 22 52 3232 64.57
a
 يزىسظ 

رطىيش انسهىل انًًكُخ  

 يٍ خالل رمييى انسهىل.
7 26 33 65 24 43 3236 77.54

a
 يزىسظ 

ى 
ًي

ص
ور

د 
شا

سي
زف

 ان
بء

ثُ
 :

ثغ
سب

 ان
س
سى

نً
ا

ل
هى

س
 ان

اسزخذاو انًُبرج انؼهًيخ 

وانسبسىثيخ ثطشق يخزهفخ 

نهًسبػذح في انزصًيى 

انهُذسي)اسزخذاو انزمُيبد 

نسم يشكهخ  في:انًسبكبح

ػهًيخ في انؼهىو أو 

نًؼشفخ ظبهشح ػهًيخ 

 يؼمذح(.

3 22 25 55 23 43 3233 33.52
a
 يزىسظ 

رفسيش انجيبَبد ورصًيى 

 انسهىل.
3 22 25 55 23 43 3233 33.52

a
 يزىسظ 

73.72 3233 67 31 33 21 23 7 ثُبء انزفسيشاد انىصفيخ.
a
 يزىسظ 

رفسيش انجيبَبد انًذػًخ 

 انؼهًيخ انًمُؼخ.ثبألدنخ 
2 27 21 33 32 63 3233 76.33

a
 يزىسظ 

( كانت متؽافخة NGSS( أف جسيع ميارات معاييخ)6الدابق )يتزح مؼ الججكؿ 
عمى مدتؽى األبعاد، أك  السادة( سؽاءكحجة العمـؽ )في محتؽى مشيج بجرجة متؽسطة 

السؤيخات الفخاية. كيسكؼ أف يخجع  ذلغ إلى تؽافخ السسارسات العمسية كاليشجسية بجرجة 
متؽسطة، كىي أف السحتؽى قج يتزسؼ استقراءات ح ي ية ىادفة، كربطيا بالسفاهيػ 
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ف السذتخكة برؽرة تعطي العاىخة معًشى في العمؽـ، كتعسق مؼ فيسيا، كقج يخجع ذلغ إلى أ
السحتؽى،  يفدح السجاؿ لمتالميح ذكي صعؽبات التعمػ باالنجماج فيالسطؽر السحتؽى 

، إضافة إلى االنغساس كاالنذغاؿ بعسل العمـؽ مؼ خالؿ تكامل كترسيػ حمؽؿ لمسذكالت
تطؽيخ كاستخجاـ  -األبعاد  السكؽنة لمسعاييخ الستسثمة في) طخح األسئمة كتحجيج السذكالت

تحميل  -التخطيط كإجخاء االستقراء -لخياضيات كالتفكيخ الحدابياستخجاـ ا -الشساذج
بشاء التفديخات كترسيػ الحمؽؿ(.  -الحرؽؿ عمى السعمؽمات كتقييسيا -البيانات كتفديخىا

كيسكؼ أف يخجع ذلغ أيزا إلى تزسيؼ محتؽى العمؽـ تفديخات مبشية عمى الجليل، مثل: 
افة إلى تزسيؼ محتؽى الؽحجة نساذج متشؽعة كياية قياس مقجار سحب الجاذبية لمجدػ، إض

لحاالت السادة، كتؽضيح عالقة الكثافة بطفؽ األجداـ. كيسكؼ أف يخجع ذلغ أيزا إلى إدخاؿ 
( الخياضيات كالِتفكيخ الحدابي ضسؼ السسارسات العمسية كاليشجسية بسحتؽى NGSSمعاييخ)

ؼ التالميح ذ كي صعؽبات التعمػ مؼ جسع كسية كحجة السادة، خاصة كأف ىحه السسارسة ُتسكِل
الستِغيخات، كتسثيميا مؼ كبيخة مؼ البيانات كتحميميا؛ لتقؽدىػ إلى البحث عؼ عالقات بيؼ 

 الفخاغ.
كسا قج يخجع ذلغ أيزا إلى إدماج السفاهيػ الخياضية كالسشطق الخياضي في محتؽى 

عمى تحميل البيانات،  الؽحجة، خاصة كأف أسمؽب حِل السذكالت، كتؽليج الِشساذج، كالقجرة
 ، كاستخجاـ اإلحراء كاالحتساالت، ىي أدكات فاعمة كيائعة االستخجاـ في أبحاث العمـؽ

العمؽـ كفي مسارسات  اِلحي تججه ىحه األدكات في محتؽى  بالخغػ مؼ اإلىساؿ الكبيخ
السعمسيؼ، كسا تزسؼ محتؽى العمـؽ تطؽيخ كاستخجاـ نساذج تديػ في الفيػ كالؽصؽؿ إلى 

(.كسا أف السحتؽى قج تزسؼ بع  الفخص لمطمبة لم ياـ بسسارسات PEsألداءات الستؽقعة)ا
عمسية كىشجسية، كفيػ السفاهيػ السذتخكة ذات العالقة باألفكار الخئيدة، إضافة إلى تجايػ 
السحتؽى باألنذطة السداعجة، التي تجفع الطمبة إلى استخجاـ السفاهيػ السذتخكة بيؼ 

ـ األخخى، لتؽضيح إجابتيػ كتعسيق فيسيػ، مثل تكميفيػ مؼ خالؿ الخياضيات كالعمؽ 
إلى أنذطة بشاء الشساذج، التسكج مؼ صحة الفخضيات، إضافة ك األنذطة بؽضع الفخك ، 

ترسيػ الحمؽؿ التي تبخز استيعابيػ لمعاىخة، خاصة األنذطة اإلثخائية الستزسشة كأنذطة 
رب تالئػ الذكل مع الؽظيفة، حيث ظيخ ذلغ في نياية الؽحجة)السادة(، كأنذطة ال ياـ بتجا

ربط كي  يداعج اليؽاء داخل الدفؼ السرشؽعة مؼ الفؽالذ عمى طفؽىا سؽاء بالخسػ الؽرقي 
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أك السحاكاة، ك كحلغ التفكيخ في كي  يسكؼ لجدػ كتمتو صغيخة أف يكؽف اعمى كثافة مؼ 
فكخة السؽصالت كالعؽازؿ  جدػ كتمتو كبيخة، إضافة إلى تطؽيخ كاستخجاـ نساذج لتؽضيح

كمقارنتيا في الفمدات كالالفمدات. كسا قج يخجع ذلغ إلى تشاكؿ بع  مؽضؽعات محتؽى كحجة 
السادة لخسػ الخط القرري لمسحتؽى، حيث ظيخ ذلغ في قياس السادة بكتمتيا، كالتي تجعل 

ؽظيفة التي الطمبة يفدخكف الخرائص الفيديائية، ككي  يتالءـ يكل كتخكيب السخمؽط مع ال
شسؽذج السخاليط غيخ الستجاندة، كأنؽاع ليؤدييا، إضافة إلى استعخا  محتؽى كحجة السادة 

السخاليط، ككياية فرميا .كقج يخجع ذلغ أيزا إلى طخح األسئمة إليزاح العالقات حؽؿ 
، كربسا يخجع ذلغ أيزا إلى تخكيد محتؽى الؽحجة عمى السعمقات كالسدتحمبات كالغخكيات

ـ الخياضيات لؽ صف احتسالية تحزيخ محمؽؿ مذبع، حيث إنيا تتعمق بالحائبية. كسا استخجا
دتخجـ في التشبؤ بالعؽاىخ في األنعسة الطبيعية، ة يسكؼ أف تأف العالقة بيؼ الدبب كالشتيج

مثل التغيخات كالخرائص الكيسيائية، كمعجؿ التغيخ الكيسيائي، إضافة إلى ترسيػ الحمؽؿ 
لسذكمة مقتخحة تتعمق بشؽع الكايف ألنؽاع عجيجة مؼ التفاعالت الكيسيائية، حيث تزسؼ 

كالخكابط الكيسيائية، إلبخاز كياية محتؽى كحجة السادة نسحجة لمتفاعالت الطاردة كالساصة 
 ; Krajcikكل )تالؤـ الذكل مع الؽظيفة التي يؤدييا. كتتفق ىحه الشتائج مع دراسة 

Codere, ; Dahsah, ; Bayer, ; Mun, 6002؛ Kawasaki, 6002 ؛
 (.Kruse, & Wilcox,6002 ؛6002،الباز

التخفييية في األنذطة ما أثخ استخجاـ  ثاىٔا: عسض ىتائج السؤال الجاىٕ الرٖ ٓيص على: 
العيشة )االبتجائي تجريذ العمـؽ في تشسية السفاهيػ العمسية لجى تالميح الرف الدادس 

 ؟صعؽبات التعمػذكي  (التطبيق البعجي -التجخيبية
تػ تطبيق اختبار السفاهيػ العمسية عمى تالميح السجسؽعة  كلإلجابة عؼ ىحا التداؤؿ

 التالي كيؽضح الججكؿ درست باستخجاـ األنذطة التخفييية. التي  البحث(عيشة )التجخيبية 
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 :( ىتائج تطبٔل اختباز املفأٍه العلنٔة3)

انمبهٍ وانبعذٌ اختببس انًفبهُى انعهًُتَتبئج اختببس وَهكىكسٍ نذالنت انفشوق بٍُ دسجبث  (2)جذول   

 Z يجًىع انشتب يتىسط انشتب انتطبُك انًستىي

 انتزكش
 111 01811 لبهٍ

28211* 
 113 02811 بعذٌ

 انفهى
 .11 01801 لبهٍ

28213* 
 127 02871 بعذٌ

 انتطبُك
 .11 01830 لبهٍ

28201* 
 124 04821 بعذٌ

 االختببس ككم 
 110 01812 لبهٍ

28201* 
 123 .0381 بعذٌ

 1814* دانت عُذ يستىي                    

سؽاء عمى ( كجؽد فخكؽ ذات داللة إحرائية 2الدابق )أظيخت نتائج الججكؿ 
كمية بيؼ التطبيق التطبيق(، كالجرجة  -فيػ -تحكخ)العمسية اختبار السفاهيػ  مدتؽى أبعاد

كانت  Zكسا أيارت الشتائج أيزا إلى أف قيػ  البعجي.القبمي كالتطبيق البعجي لرالح التطبيق 
في تشسية التخفييية يذيخ إلى فاعمية األنذطة . كىحا 0.02ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى 

 رف .(، كىؽ ذك حجػ تسثيخ كبيخ. كىحا يعشي ,82. كسا بمغ حجػ التسثيخ )السفاهيػ العمسية
إحرائيا بيؼ متؽسط درجات  ةؽ دالكؽجج فخ تال األكؿ الحي يشص عمى:  الرفخي الفخ  

تخجع  بار السفاهيػ العمسيةالبعجي الختالقبمي ك تالميح السجسؽعة التجخيبية في التطبيق 
 ةؽ دالكؽجج فخ ت كقبؽؿ الفخ  البجيل الحي يشص عمى:، الستخجاـ األنذطة التخفييية

درجات تالميح السجسؽعة التجخيبية في اختبار السفاهيػ العمسية قبل كبعج  إحرائيا بيؼ متؽسط
 .لرالح التطبيق البعجي دراسة الؽحجة
تفديخ ذلغ بسف األنذطة التخفييية تػ تؽظيفيا بذكل فعاؿ في عخ  الؽحجة  كيسكؼ
، مسا كاف لو أثخ كبيخ في تشسية السفاهيػ العمسية  الخامدة )السادة( في تجريذ العمـؽ

مشاسبة لمتالميح ذكي كانت أف األنذطة التخفييية  كسا قج يخجع ذلغ إلى الستزسشة في الؽحجة.
بالسخح  اتدست حيث ،السفاهيػ العمسية، حيث يارؾ التالميح في بشائياصعؽبات التعمػ لتعمػ 

، إضافة إلى تسكشيػ مؼ استبرار السؽق  التجريدي بذكل كالتجرج الستيعاب السفاهيػ العمسية
األنذطة التخفييية مؽاق  كمذكالت مؼ كاقع حياة كبيئة  ت، حيث تزسشيسؽلي تخفييي

مخاحل ال ياـ باألنذطة التخفييية، حيث حمؽال في جسيع  التالميح ذكي صعؽبات التعمػ، تتطمب
عمى تعمػ كحجة السادة، كمؼ ثػ زيادة السذاركة الفعالة في  التالميحأدى ذلغ إلى إقباؿ 
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أنذطتيا الستشؽعة داخل الرف كخارجو نتيجة السشاخ اإليجابي الحي كاف متؽافخا في الرف 
خالؿ الجمج كتبادليػ لافكار، حيث أسيػ ذلغ كما صاحبو مؼ عالقات اجتسااية مع العادييؼ 
   في زيادة انجماجيػ في تعمػ السفاهيػ العمسية.

 ،السفاهيػ العمسية الستزسشة بؽحجة السادةك السبادئ ارتبطت الشذطة التخفييية بكسا 
إضافة إلى  ىحه السفاهيػ لجى التالميح ذكي صعؽبات التعمػ،استيعاب سيػ في تعسيق أكالحي 
تحجيج جؽانب التشاق  في السذكالت العمسية التي تػ عخضيا كالتعامل معيا، قج أسيػ في أف 

تسكيؼ التالميح ذكي صعؽبات التعمػ مؼ تؽظي  السفاهيػ العمسية كاكتذاؼ العالقات بيشيا، 
كمؼ ثػ التؽصل إلى نتائج عمسية مشاسبة كتجكيشيا كمشاقذتيا كمخاجعتيا، لمتسكج مؼ صحتيا 

 ف كانت بيا أخطاء قبل عخضيا عمى معمػ العمـؽ بالرف، كسا أف التجريذكترؽيبيا إ
سيػ في إحجاث تعمػ ذك معشى، يبجأ مؼ السفاهيػ الدابقة أباستخجاـ األنذطة التخفييية قج 

التي تؽجج في البشية السعخفية لمستعمػ، مسا جعل التعمػ عسمية تفاعمية نذطة كتؽفيخ الفخص 
مؼ كتتفق ىحه الشتائج مع ما تؽصمت إليو دراسة كل  لبحث كالتحميل.إلبجاء الخأي كالحؽار كا

؛ 6002،؛ أبؽسميسة6002جؽاد، ؛6006الحخاحذة، ؛6006جحجؽح، ؛ أبؽ6002)راجي،
 (.6008؛ العتيبي،6002؛ الشاقة،6002؛ العديمي،6002؛ القخعاف،6002الدحار،

ما أثخ استخجاـ األنذطة  الرٖ ٓيص على الجالحىتائج السؤال عسض ّتفسري ّمياقشة : ثالجا
 لسعاييخ العمؽـالتخفييية في تجريذ العمـؽ في تشسية السسارسات العمسية كاليشجسية 

(NGSS ) كلإلجابة عؼ ىحا  ؟صعؽبات التعمػلجى تالميح الرف الدادس االبتجائي ذكي
 الرف الدادس مالحعة السسارسات العمسية كاليشجسية لتالميح، تػ تطبيق بطاقة التداؤؿ

البعجي لبطاقة القبمي ك ( نتائج التطبيق 2)التالي ، كيؽضح الججكؿ ذكي صعؽبات التعمػ
 السالحعة:
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َتبئج اختببس وَهكىكسٍ نذالنت انفشوق بٍُ دسجبث بطبلت يالحظت انًًبسسبث انعهًُت  (3ول )جذ

 وانهُذسُت

 Z يجًىع انشتب يتىسط انشتب انتطبُك األبعبد

طشح األسئهت 

وتحذَذ 

 انًشكالث

 151 01811 لبهٍ

38111* 
 223 03821 بعذٌ

تطىَش واستخذاو 

 انًُبرج

 120 01801 لبهٍ
3820 * 

 127 04851 بعذٌ

استخذاو 

انشَبضُبث 

وانتفكُش 

 انحسببٍ

 .12 01820 لبهٍ

3800 * 
 194 03831 بعذٌ

انتخطُط وإجشاء 

 االستمصبء

 100 00810 لبهٍ
3810 * 

 197 03801 بعذٌ

تحهُم انبُبَبث 

 وتفسُشهب

 110 800. لبهٍ
3843 * 

 1.9 02801 بعذٌ

انحصىل عهً 

انًعهىيبث 

 وتمًُُهب

 101 9810 لبهٍ

3837 * 
 199 02801 بعذٌ

بُبء انتفسُشاث 

 وتصًُى انحهىل

 093 820. لبهٍ
3851 * 

 170 02811 بعذٌ

 انًجًىع ككم 
  9852 لبهٍ

3821* 
  02899 بعذٌ

 1814* دانت عُذ يستىي                      

سؽاء عمى ( كجؽد فخكؽ ذات داللة إحرائية 2أظيخت نتائج الججكؿ الدابق )
بطاقة مالحعة السسارسات العمسية كاليشجسية، كالجرجة الكمية بيؼ التطبيق  مدتؽى أبعاد

كانت  Zزا إلى أف قيػ كسا أيارت الشتائج أي البعجي.القبمي كالتطبيق البعجي لرالح التطبيق 
. كىحا يذيخ إلى فاعمية األنذطة التخفييية في تشسية 0.02ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى 
,.(، كىؽ ذك حجػ تسثيخ كبيخ. كىحا 82. كسا بمغ حجػ التسثيخ )السسارسات العمسية كاليشجسية
فخكؽ دالة إحرائيا بيؼ متؽسط  التؽججالحي يشص عمى:  الثانييعشي رف  الفخ  الرفخي 

لسسارسات ادرجات تالميح السجسؽعة التجخيبية في التطبيق القبمي كالبعجي لبطاقة مالحعة 
كقبؽؿ الفخ  البجيل الحي يشص عمى:  ،العمسية كاليشجسية تخجع الستخجاـ األنذطة التخفييية

يبية في التطبيق إحرائيا بيؼ متؽسطي درجات تالميح السجسؽعة التجخ  ةؽ دالكؽجج فخ ت
لرالح  القبمي كالبعجي لبطاقة السالحعة لمسسارسات العمسية كاليشجسية قبل كبعج دراسة الؽحجة

 التطبيق البعجي.
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ليا أثخ إيجابي في تشسية السسارسات  كيسكؼ تفديخ ذلغ بسف األنذطة التخفييية
ة التخفييية اطارا العمسية كاليشجسية لجى التالميح ذكي صعؽبات التعمػ، حيث قجمت األنذط

، نعخيا كأنذطة تخفييية كإجخاء تجارب، كميا أسيست بذكل مبايخ في تشسية ىحه السسارسات
لمتالميح ذكي حيث تػ تقجيػ معارؼ كافية مبايخة لمسسارسات العمسية كاليشجسية، التي أتاحت 

كمؼ ثػ تػ ، بؽحجة السادة مسارساتيا عمى حجة كتؽظيفيا خالؿ دركس العمؽـ صعؽبات التعمػ
تطؽيخ ىحه السسارسات لجى عيشة الجراسة مؼ خالؿ تشفيح األنذطة التخفييية الستشؽعة، مسا 
أسيػ في استيعاب طبيعة ىحه السسارسات، خالؿ تبادؿ األدكار كالحؽارات الستشؽعة بيؼ 

العتسادىا عمى بعزيا البع  في  التالميح، كالتي أدت إلى ربط السسارسات مع بعزيا؛
باألنذطة التخفييية في تعديد السسارسات أسيػ تجريذ كحجة السادة  كسا  مؽـ،حرص الع

العمسية، خاصة بعج إضافة اليشجسة لتعميػ العمؽـ مؼ خالؿ التراميػ اليشجسية الستشؽعة. 
ففي ميارة طخح األسئمة كتحجيج السذكمة، تزسشت أنذطة الؽحجة طخح أسئمة قابمة لالختبار 

يخات السدتقمة كالتابعة كالعالقة بيشيسا في االستقراء كالترسيػ، تجخيبيا، كتحجيج الستغ
إضافة إلى تفديخ البيانات لتؽفيخ الجليل عمى العؽاىخ العمسية، كطخح أسئمة تعيخ فيسيػ 

تعيخ قجرتيػ عمى تطبيق السفاهيػ في  كطخح أسئمةكاستيعابيػ لمسفيـؽ أك العاىخة العمسية، 
بحثية إبجااية،  كطخح أسئمةدىػ إلى انتاج معارؼ ججيجة، مؽاق  حياتية، كطخح أسئمة تقؽ 

حيث ظيخ ذلغ في طخح األسئمة إليزاح العالقات حؽؿ السعمقات كالسدتحمبات كالغخكيات، 
 إضافة إلى تزسيؼ محتؽى الؽحجة اختالؼ السخمؽط الغخكي عؼ السخمؽط غيخ الستجانذ.

، مسارسات التخفييية كفي ميارة تطؽيخ كاستخجاـ الشساذج، تزسشت األنذطة 
استخجاـ نساذج لتؽضيح ، ك عمسية متشؽعة تسثمت في: بشاء نساذج تبخز استيعابيػ لمجرس

تطؽيخ نساذج تحاكي الؽاقع كتفدخ العؽاىخ ، ك العاىخة العمسية مؼ خالؿ الخسؽمات كالرؽر
يار تقييػ الشساذج الخت، إضافة إلى تطؽيخ نساذج لتعخؼ خرائص ججيجة لمعاىخة، ك العمسية
، حيث ظيخ ذلغ في تشاكؿ الشساذج الستشؽعة لحاالت السادة، كتؽضيح عالقة الكثافة أفزميا

كفي ميارة استخجاـ الخياضيات كالتفكيخ الحدابي، تزسشت األنذطة  .بطفؽ األجداـ.
، استخجاـ الخياضيات كالتفكيخ الحدابي لتحميل كتسثيل البيانات، مسارسات التخفييية

ترسيػ محاكاة حاسؽبية بديطة كاستخجميا كشساذج ، ك لتسثيل البيانات استخجاـ الخسؽماتك 
 كفقاستخجاـ الشساذج الخياضية لمتشبؤ بآثار الحل السرسػ ، ك رياضية لالفتخاضات األساسية
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استخجاـ السيارات الخياضية)ال ياس، تحؽيل الؽحجات، األنعسة أك التفاعالت بيؼ الشعػ، ك 
التعبيخ عؼ العالقة بيؼ الستغيخات ، ك اختيار الؽحجات، تحؽيل الؽحجات، حداب الشدب، ألخ

ي استخجاـ السعمؽمات كالتكشؽلؽجيا فغ الخياضية خالؿ التشبؤ كالتفديخ، إضافة إلى بالري
القات الخياضية لترسيػ البخامج باالستعانة استخجاـ العتشعيػ البيانات كتحميميا بدخعة، ك 

ربط كي  يداعج اليؽاء  ج كأدكات تكشؽلؽجية متؽفخة لجييػ، حيث ظيخ ذلغ في تشاكؿببخام
 داخل الدفؼ السرشؽعة مؼ الفؽالذ عمى طفؽىا.

أما ميارة التخطيط كإجخاء االستقراء، تزسشت األنذطة التخفييية مسارسات 
اجخاء االستقراء في ضؽء إريادات السعمػ، كطخح أسئمة التخطيط ك  :عمسية تسثمت في

ميارة تشفيح ماتػ تخطيطو مؼ خالؿ  إضافة إلى كتحجيج كي  كماذا يجسعؽف مؼ البيانات،
 صؽؿ إلى الشتائج السجعسة باألدلة، حيث ظيخ ذلغ في تشاكؿتحجيج الستغيخات، كمؼ ثػ الؽ 

 الفمدات كالالفمدات. في كمقارنتيا السؽصالت كالعؽازؿ فكخة لتؽضيح نساذج استخجاـ
، تزسشت األنذطة التخفييية مسارسات عمسية كتفديخىاتحميل البيانات  كفي ميارة

ميارة جسع كتحميل البيانات، كجسع البيانات كتشعيسيا في ججاكؿ أك رسـؽ  تسثمت في
تفديخ بيانية، كاختيار طخؽ مشاسبة لعخ  البيانات كتؽضيح العالقات بيشيا، إضافة إلى 

، حيث ظيخ ذلغ في صؽؿ إلى نتائج صادقةؽ العالقة بيؼ الستغيخات )الدبب كالشتيجة(، كال
 .قياس السادة بكتمتيا

أما ميارة الحرؽؿ عمى السعمؽمات كتقييسيا، تزسشت األنذطة التخفييية 
مسارسات: قخاءة الكتب كاالطالع عمى الججيج في العمـؽ  مسارسات عمسية تسثمت في:

لمسعمؽمات العمسية كتبادليا مع اآلخخيؼ  باستخجاـ االنتخنت، كاستخجاـ أكثخ مؼ مرجر
بسكثخ مؼ كسيمة، ككتابة مقاالت عمسية في مجمة الحائط بالسجرسة، عخ  كتبادؿ 

خالؿ تقييػ  السسكشة مؼالحمؽؿ  السعمؽمات بتؽظي  التكشؽلؽجيا الحجيثة، إضافة إلى تطؽيخ
السؽصالت  فكخة لتؽضيح نساذج حيث ظيخ ذلغ في تشاكؿ تطؽيخ كاستخجاـ الحمؽؿ،
 الفمدات كالالفمدات. في كمقارنتيا كالعؽازؿ

كفي ميارة بشاء التفديخات كترسيػ الحمؽؿ، تزسشت األنذطة التخفييية مسارسات 
استخجاـ الشساذج العمسية كالحاسؽبية بطخؽ مختمفة لمسداعجة في  عمسية تسثمت في:

استخجاـ التقشيات في: السحاكاة لحل مذكمة عمسية في العمـؽ أك لسعخفة اليشجسي )الترسيػ 
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ظاىخة عمسية معقجة(، كتفديخ البيانات كترسيػ الحمؽؿ، كبشاء التفديخات الؽصاية، 
كسا أسيػ مذاركة التالميح ذكي صعؽبات  ية السقشعة.العمسكتفديخ البيانات السجعسة باألدلة 

الستقاطعة، كاألفكار العمسية السفاهيػ  استيعاب التعمػ في السسارسات العمسية كاليشجسية، في
السحؽرية، كدمجيػ بعسق أكثخ في رؤية الؽاقع، كتشسية حب االستطالع لجييػ، كمخاعاة 

مؽاجية التحجيات السختبطة بالسجتسع،  اىتساماتيػ، حيث إف العمػ كاليشجسة يديساف في
كياية قياس مقجار سحب  ظيخ ذلغ في تشاكؿ كسا، مثل الفمدات كأيباىيا، كالحفاظ عمييا

كىحا .الجاذبية لمجدػ، إضافة إلى تزسيؼ محتؽى الؽحجة نساذج متشؽعة لحاالت السادة
السعخفة العمسية  يعشي أف السسارسات العمسية كاليشجسية قج أسيست بذكل كبيخ في انجماج

السسارسات العمسية كاليشجسية كمفاهيػ مذتخكة، أك  األفكار السحؽرية( بالعجيج مؼالشعخية )
 متقاطعة بيؼ العمؽـ.

نذطة التخفييية، عكذ ماىؽ مؽجؽد كىحا ماتزسشتو كحجة السادة القائسة عمى األ 
 الكتاب السجرسي. ؽحجة السادة بب

 National Research Council)مؼ)كتتفق ىحه الشتائج مع دراسة كل 
,6006;Kawasaki, 6002;Boesdorfer, Sarah & Staude, Kristin ,6002 

  ;Cunningham, Christine & Kelly, Gregory , 6002،6002؛الباز) . 
ىل تؽجج  :الحي يشص عمى الخابعنتائج الدؤاؿ كتفديخ كمشاقذة : عخ  ارابع

لسعاييخ السسارسات العمسية كاليشجسية ك عالقة ارتباطية بيؼ اكتداب السفاهيػ العمسية 
(NGSS )تخجع الستخجاـ األنذطة التخفييية؟ 

 الحي يشص عمى: التؽججكلمتحقق مؼ نتائج ىحا الفخ   كلإلجابة عؼ ىحا التداؤؿ
عالقة ارتباطية بيؼ السفاهيػ كالسسارسات العمسية كاليشجسية في العمـؽ لمرف الدادس 

 التالميح ذكي تػ حداب معامالت االرتباط بيؼ درجات ، صعؽبات التعمػاالبتجائي ذكي 
بطاقة مالحعة السسارسات عمى  ػكدرجاتي السفاهيػ العمسيةصعؽبات التعمػ عمى اختبار 

 التالميححداب معامالت االرتباط بيؼ درجات  (2التالي )ؽضح الججكؿ كي. العمسية كاليشجسية
اختبار السفاهيػ العمسية كبطاقة مالحعة السجسؽعة التجخيبية( في التعمػ )صعؽبات  ي ذك 

 السسارسات العمسية كاليشجسية،  
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اختببس انًجًىعت انتجشَبُت( فٍ انتعهى )صعىببث  انتاليُز روٌ( يعبيالث االستببط بٍُ دسجبث 4جذول )

 انًفبهُى انعهًُت وبطبلت يالحظت انًًبسسبث انعهًُت وانهُذسُت،

 ., 0دالة عشج مدتؽى  *,   * .2*دالة عشج
عالقة ارتباطية قؽية بيؼ السفاهيػ العمسية ( كجؽد 2)الدابق يتزح مؼ الججكؿ 

كفي ضؽء ىحه الشتائج يتػ  كالسسارسات العمسية كاليشجسية نتيجة استخجاـ األنذطة التخفييية.
السفاهيػ اكتداب التؽجج عالقة ارتباطية بيؼ  الحي يشص عمى:رف  الفخ  الرفخي 

كقبؽؿ الفخ   نذطة التخفييية،تخجع الستخجاـ األ كالسسارسات العمسية كاليشجسية في العمـؽ 
السفاهيػ كالسسارسات العمسية اكتداب تؽجج عالقة ارتباطية بيؼ البجيل الحي يشص عمى: 
بسف لانذطة  كيسكؼ تفديخ ذلغ .تخجع الستخجاـ األنذطة التخفيييةكاليشجسية في العمؽـ 

األنذطة صعؽبات التعمػ، حيث لػ يعج يشعخ إلى  التالميح ذكي ميػ في تعميػ  التخفييية دكر
بطخيقة مذؽقة كجحابة، كإنسا  التالميحباعتبارىا كسيطًا لعخ  السعمؽمات عمى  التخفييية،
بطخيقة عمسية عمى معالجة السعمؽمات  التالميح ذكي صعؽبات التعمػ، لتجريب حؽاريةكمغة 

 السسارسات العمسية كاليشجسية مىععتسج ت األنذطة التخفيييةكؽف كىشجسية، إضافة إلى 
حدب السؽق   الحؽاراتكسا يسكؼ إعادة تذكيل  القابمة لمتغييخ كالسعالجة في عسمية التفكيخ،

 التعميسي.

 التطبيق الفيػ التحكخ األبعاد
الكمي 
 تحريل

طخح 
األسئمة 
كتحجيج 
 السذكالت

تطؽيخ 
كاستخجاـ 
 الشساذج

استخجاـ 
الخياضيات 
كالتفكيخ 
 الحدابي

التخطيط 
كإجخاء 
 االستقراء

تحميل 
البيانات 
 كتفديخىا

الحرؽؿ 
عمى 
السعمؽمات 
 كتقييسيا

بشاء 
التفديخات 
كترسيػ 
 الحمؽؿ

الكمي 
 مسارسات

يػ 
فاه
الس
ار 
ختب
ا

سية
العم

 

 *228. *262. *202. *222. *228. *262. *282. *262. **202. **200. **206. - التحكخ
 *222. *228. *222. *222. *262. *202. *222. *280. **220. **220. - - الفيػ
 *228. *222. *280. *220. *202. *266. **222. *222. **226. - - - التطبيق
 *226. *228. *280. *226. *222. *220. *222. *222. - - - - الكمي مفاهيػ

سية
يشج
 كال
سية
العم
ت 
رسا
سسا
ال

 

 *282. *280. *282. *222. *226. *228. **220. - - - - - طخح األسئمة كتحجيج السذكالت
 *200. *220. *280. *220. *222. **220. - - - - - - تطؽيخ كاستخجاـ الشساذج
استخجاـ الخياضيات كالتفكيخ 

 *222. *288. *280. *222. *222. - - - - - - - الحدابي

 *222. *228. *288. *228. - - - - - - - - التخطيط كإجخاء االستقراء
 *282. *282. *222. - - - - - - - - - تحميل البيانات كتفديخىا
الحرؽؿ عمى السعمؽمات 

 كتقييسيا
- - - - - - - - - - .202* .202* 

 *220. - - - - - - - - - - - بشاء التفديخات كترسيػ الحمؽؿ
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السفػػاهيػ جسػػع بػػيؼ أيػػكاؿ ت األنذػػطة التخفيييػػةكيسكػػؼ تفدػػيخ ىػػحه العالقػػة أيزػػا بػػسف 
كسػػيط لالترػػاؿ كالفيػػػ األفزػػل  ا، باإلضػػافة إلػػى أنيػػالعمسيػػة كالسسارسػػات العمسيػػة كاليشجسػػية

لخؤيػػػة السؽضػػػؽعات السعقػػػجة كالتفكيػػػخ فييػػػا؛ مسػػػا يجعمػػػو يترػػػل بػػػاآلخخيؼ، كىػػػؽ نػػػؽع مػػػؼ 
( التػػي تحػػؽي السسارسػػات العمسيػة كاليشجسػػيةالعقميػػة )االسػتشتاج القػػائػ عمػػى اسػتخجاـ الرػػؽر 

كتتفػػػػػق ىػػػػػحه الشتػػػػػائج مػػػػػع دراسػػػػػة كػػػػػل . السعمؽمػػػػػات السكتدػػػػػبة مػػػػػؼ األيػػػػػياء السخئيػػػػػة
 ,Chabalengula, Vivien. & Mumba ؛Gray, 6002b ؛6002القخعػػاف،)

Frackson, 6002)  ). 
 التْصٔات ّاملكرتحات

 في ضؽء نتائج الجراسة تػ التؽصية بسايمي: 
االىتساـ بتطبيق األنذطة التخفييية السدتشجة عمى السسارسات العمسية كاليشجسية في  -0

 صعؽبات التعمػ بالسخحمة االبتجائية. محتؽى مشاىج العمؽـ لحكي 
بالسخحمة االبتجائية عمى السسارسات العمسية العمـؽ كالسذخفيؼ االىتساـ بتجريب معمسي  -6

: طخح األسئمة كتحجيج السذكالت، كتطؽيخ كاستخجاـ ميارات الستسثمة في كاليشجسية
ستقراء، كتحميل الشساذج، كاستخجاـ الخياضيات كالتفكيخ الحدابي، التخطيط كإجخاء اال

البيانات كتفديخىا، الحرؽؿ عمى السعمؽمات كتقييسيا، كبشاء التفديخات كترسيػ 
 .الحمؽؿ

تزسيؼ بخامج اعجاد الطالب معمسي العمـؽ بكميات التخبية السسارسات العمسية كاليشجسية  -2
السسارسات، كانعكاسيا عمى تالميحىػ خالؿ تجريذ قبل كأثشاء الخجمة الكتدابيػ ىحه 

 .العمـؽ
السسارسات العمسية السفاهيػ ك االىتساـ بتطؽيخ مشاىج العمؽـ بالسخحمة االبتجائية في ضؽء  -2

 كاليشجسية.
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 تكرتح الدزاسة ادساء البحْخ التالٔة: املكرتحات:

فاعمية البخامج القائسة عمى األنذطة التخفييية في تشسية الكفايات السيشية لسعمسي العمـؽ  -0
 لحكي صعؽبات التعمػ.

ذكي متالميح ل دراسة العالقة بيؼ السفاهيػ العمسية كالسسارسات العمسية كاليشجسية -6
 .بالسخحمة االبتجائية صعؽبات التعمػ

تقؽيػ محتؽى مشيج العمؽـ بالسخحمة االبتجائية في ضؽء السسارسات العمسية كاليشجسية  -2
 .مؼ كجية نعخ معمسي العمؽـ
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 املسادع

 املسدع العسبٔة 

(. تطهيخ األنذطة الرفية والالصفية من وجية 5102ليمى؛ كاظم، عجي؛ بجوي، فاطسة. ) إبخاهيم،
نعخ السعمسين والسذخفين في ضهء متطمبات الجهدة الذاممة لطالب السخحمة االبتجائية 

 .542-512مرخ. يشايخ،-دراسات وبحهث-تكشهلهجيا التخبيةبالعخاق. 
الخساسية في تشسية السفاهيم العمسية وعسميات العمم  فاعمية دورة التعمم (.5105أبه جحجهح، يحى.)

مجمة العمهم  وحب االستطالع لجى تالميح الرف الثامن األساسي بغدة في مادة العمهم.
 .244-201(. يهنيه.5)01البحخين.-التخبهية والشفدية 

الدعهدية في (. تحميل محتهى كتب الفيدياء في السسمكة العخبية 5102األحسج، نزال؛ البقسي، ميا. )
السجمة األردنية في العمهم ، NGSSضهء معاييخ العمهم لمجيل القادم

 .152-112(.1)01،التخبهية
(. احتياجات الشسه السيشي لسعمسات األحياء لسخحمة الثانهية في 5102األحسج، نزال؛ السقبل، نهرة. )

عسان،  الستخررةالسجمة الجولية التخبهية ضهء كفايات معمم األحياء لمجيل القادم، 
 .02-0(.2)2،األردن
أثخ تهظيف استخاتيجية الخؤوس السخقسة في تشسية السفاهيم العمسية وميارات  (.5102أبه سميسة، دمحم. )

. رسالة ماجدتيخ غيخ التفكيخ العمسي بالعمهم لجى طالب الرف الخامذ األساسي بغدة
 غدة. -مشذهرة، كمية التخبية، الجامعة اإلسالمية

(. تطهيخ مشيج الكيسياء لمرف األول الثانهي في ضهء مجال الترسيم اليشجسي 5102مخوة. ) الباز،
وأثخه في تشسية السسارسات العمسية واليشجسية لجى  NGSSالقادم  لسعاييخ العمهم لمجيل

 .0512-0020(، يهنيه.55مرخ. ) – ببهرسعيج التخبية كمية مجمةالطالب. 
بخنامج تجريبي قائم عمى األنذطة التخفييية في تشسية اإلبجاع لجى فعالية (.5102بالحارث، مخيم)

 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة، كمية التخبية، جامعة نجخان.  تمسيحات صعهبات التعمم،
(. أثخ طخيقة تسثيل األدوار في اكتداب السفاهيم العمسية واستبقائيا في مادة 5104جهاد، ميجي. )

)كمية التخبية صفي  مجمة العمهم االندانيةمذ االبتجائي، العمهم لجى تالميح الرف الخا
 .544-511(.55العخاق. ) -الجين الحمي جامعة بابل( 

(. أثخ استخاتيجية السساثمة في تجريذ العمهم في اكتداب السفاهيم العمسية 5105الحخاحذة، كهثخ. )
الرف الخامذ  ومدتهى أداء عسميات العمم األساسية "دراسة شبو تجخيبية عمى تالميح

 .420- 400(.5)52،دمذق جامعة مجمةاألساسي في األردن ". 
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أثخ أنسهذج دانيال ومكارثي في اكتداب السفاهيم العمسية واالتجاه نحه مادة (.  5112راجي، زيشب. )
. رسالة دكتهراه غيخ مشذهرة، كمية التخبية، العمهم لجى تمسيحات الرف الخامذ االبتجائي

 جامعة بغجاد.
فاعمية السحاكاة باستخجام الكسبيهتخ في تشسية السفاهيم العمسية لجى األطفال  (.5111هل،عاطف.)زغم

-نحه تخبية عمسية أفزل-السؤتسخ العمسي الدابعالفائقين بسخحمة الخياض.
 .512-502(.اإلسساعيمية،الجسعية السرخية لمتخبية العمسية،يهليه،0مرخ.)
أسمهبي األلعاب ولعب األدوار في تشسية السفاهيم العمسية بسادة أثخ استخجام (. 5102الدحار، ىذام. )

. رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة، كمية التخبية، العمهم لجى طالب الرف الثالث األساسي
 غدة. -الجامعة اإلسالمية

مسارسة األنذطة الطالبية في كمية العمهم واآلداب بطخيف جامعة  (. معهقات5102ابتدام. ) سالمة،
 - السجمة الجولية لمعمهم التخبهية والشفدية الحجود الذسالية من وجية نعخ الطالبات.

 .02-05(. مايه.05مرخ ) -السؤسدة العخبية لمبحث العمسي والتشسية البذخية 
الالصفية في تحدين الرحة الشفدية لجى األطفال (. فعالية بخنامج لألنذطة 5105الديج، أحسج. )

 .012_21,  10_ مخكد اإلرشاد الشفدي، العجد  مجمة اإلرشاد الشفديالسعاقين عقميا. 
(. فاعمية استخجام نعخية تخيد في تشسية السفاهيم العمسية وميارات اتخاذ 5102العتيبي، عطا هللا. )

 –بشيا ، جامعةالتخبية كمية ةمجمالقخار لجى تالميح السخحمة االبتجائية. 
 .524-552(.004)52مرخ،
(. تقهيم محتهى مشاىج عمهم الحياة بالسخحمة الثانهية بجسيهرية مرخ العخبية 5102عسخ، عاصم. )

السؤتسخ العمسي التاسع عذخ لمجسعية السرخية في ضهء معاييخ العمهم لمجيل القادم، 
يهليه، دار الزيافة جامعة عين  54،السدتجامةلمتخبية العمسية، التخبية العمسية والتشسية 

 شسذ.
(. وحجة مقتخحة في التكشهلهجيا الخزخاء قائسة عمى عسمية الترسيم التكشهلهجي 5102غانم، تفيجة. )

وفاعميتيا في تشسية ميارات ترسيم الشساذج التكشهلهجية واتخاذ القخار في مقخر العمهم البيئية 
 .24-0(0)02،مة التخبية العمسيةمجلطالب الرف الثالث الثانهي، 

دور األنذطة التخويحية في تفعيل الدمهك االجتساعي عشج ذوي التحجيات  (.5100عجيمة، سمهى. )
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة، كمية التخبية الخياضية، جامعة الحىشية القابمين لمتعمم

 اليخمهك، األدرن.
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تي خخيطة الذكل سبعة والبيت الجائخي في اكتداب أثخ استخجام إستخاتيجي(. 5102العديمي، يحى. )
. رسالة دكتهراه السفاهيم العمسية وتشسية عسميات العمم لجى طالب الرف الثامن األساسي
 غيخ مشذهرة، كمية الجراسات العميا، جامعة العمهم اإلسالمية العالسية. األردن.

ة االبتجائية من وجية نعخ السعمسين (. تقهيم األنذطة الطالبية في السخحم5105طالل. ) الغبيهي،
 .521-502(. سبتسبخ.010مرخ. )– والسعخفة القخاءة مجمةبسحافعة عفيف التعميسية. 

وحجات دراسية قائسة عمى السعاييخ األمخيكية لسحتهى العمهم  تطهيخ (.5102القخعان، عبج هللا. )
واختبار فاعميتيا في اكتداب السفاهيم العمسية وانتقال أثخ التعمم لجى طمبة الرفهف الثالثة 

. رسالة دكتهراه غيخ مشذهرة، كمية الجراسات العميا، جامعة العمهم األولى في األردن
 اإلسالمية العالسية. األردن.

 (. تجريذ العمهم في العالم العخبي يحتاج إلى قفدة كبيخة وفهرية، مجونة السخصج5101نزال. ) قدهم،
http://blog.icoproject.org/?p=222 

فعالية بخنامج تجريبي قائم عمى األنذطة التخفييية في تشسية اإلبجاع لجى  (.5102مبارك، مخيم. )
 رة، كمية التخبية، جامعة نجخان.  ماجدتيخ غيخ مشذه . رسالة تمسيحات صعهبات التعمم

كمية التخبية، جامعة سهىاج، ، السجمة التخبهية(. معاييخ العمهم لمجيل القادم، 5102دمحم، بجرية. )
 .412-42،122مرخ، 

 مجمة (. أىسية السفاهيم العمسية في تجريذ العمهم وصعهبات تعمسيا.5104مرطفى، مشرهر. )
 .012-22(،2) الجدائخ، -الهادي جامعة – االجتساعية والبحهث الجراسات

فعالية بخنامج قائم عمى الخيال العمسي في تشسية السفاهيم وميارات التفكيخ (. 5102الشاقة، صالح. )
. رسالة ماجدتيخ غيخ البرخي في العمهم لجى طالبات الرف الثامن األساسي بغدة

 مشذهرة، كمية التخبية، الجامعة اإلسالمية بغدة.
التطهيخ  مجمة تطهيخىا.(. واقع األنذطة التعميسية في العمهم التطبيقية وسبل 5112ىشج. )الياشسية، 

 .41-41،(. ديدسبخ42)2األردن،، عسان. التخبهي 
 االبتجائية.الخياض. لمسخحمة الطالبية األنذطة (. دليل5102وزارة التعميم )
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