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 شكر وتقدير
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمدد 
 صلى اهلل عليه وسلم وبعد.....

 الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في إنجاز هذا البحث وأخص بالذكر:أتقدم بخالص 

لتفضله بقبول اإلشراف على هذه البحث، وعلى ما بذلده مدن جهدد ومدا  الدكتور طاهر سلوم أستاذي
رشاد، فكان لدي المرشدد والموجده، ممدا كدان لده أكبدر افيدر فدي إنجداز هدذا البحدث  قدمه من نصح وتوجيه وا 

 زاه اهلل عني خير العلم، ومتعه اهلل بالصحة والعافية. على هذه الصورة فج

علدى حسدن المتابعدة  الددكتور ودواا الد دد اه كما أتقدم بخالص شكري وتقدير إلدى أسدتاذي الفاضدل
 والتوجيه وتقديم العون والمساعدة وما منحني إياه من علمه فله مني كل التقدير واالحترام.

لمددا سدديبذلوه مددن جهددد فددي  أعضددال لة ددم الش ا  ددمإلددى افسدداتذة التقدددير و كمددا أتقدددم بجزيددل الشددكر 
 تنقيح وتقييم البحث كي يصبح على أكمل وجه.

وأعضدا  الهيةدة  عكرشدم الشزاوشةدم شدرسدم إلدارة أن أتقدم بالشدكر الجزيدل وال أنسى في هذا المقام
التدريسية لما قدموه من تسهيالت ومساعدة وتسهيل في تطبيق البرنامج التدريبي حتى تم هذا البحدث علدى 

 أكمل وجه، فلهم جزيل الشكر والعرفان. 

تمامده  ،كر والتّقددير إلدى كدّل مدن مدّد لدي يدد العدون فدي سدبيل إنجداز هدذا العمدلّشدكما أتقّدم بوافر ال وا 
 كله الّنهاةي.شب
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 68 حسب جنسهم البحث( توزع أفراد عينة 1جدول )

 42 التحليل( وصف عينة 2جدول )

 41 ( استمارة التحليل1جدول )

( قدديم معامددل اليبددات للوحدددة اليانيددة المحللدة مددن كتدداب الطالددب وكتدداب المعلددم لمددادة 1جددول )
 الدراسات االجتماعّية للصف الخامس افساسّي لمهارات التفكير افساسّية

41 

الددب وكتدداب المعلددم لمددادة ( قدديم معامددل اليبددات للوحدددة اليانيددة المحللدة مددن كتدداب الط5جددول )
الدراسددددات االجتماعّيددددة للصددددف الخددددامس افساسددددّي لمهددددارات اسددددتخدام مصددددادر المعلومددددات 

 المكتبّية
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 46 ( نتاةج تحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعّية للصف الخامس افساسيّ 6جدول )

 44 ساسيّ ( نتاةج تحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعّية للصف الخامس اف4جدول )

( تددوزع مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة فددي الّدراسددة وأوزانهددا النسددبية 8جدددول )
 في بطاقة المالحظة

81 

( معددامالت االرتبدداط بددين كددّل سددؤال فددي بطاقددة المالحظددة المكتبّيددة والمهددارة التدددي 9جدددول )
 ينتمي إليها

81 

المالحظة لمدى ممارسة الطلبة لمهارات اسدتخدام ( قيم معامالت االرتباط لبطاقة 11جدول )
 81 مصادر المعلومات المكتبّية، ولبطاقة المالحظة ككلّ 

( افوزان الّنسددبّية لمجدداالت افهدددداف الّسددلوكّية لدددروس الفصدددل اليدداني مددن مددداّدة 11جدددول )
 الدراسات االجتماعّية

81 

الّسددددلوكّية فددددي المجددددال المعرفددددي لدددددروس ( افوزان الّنسددددبّية لمسددددتويات افهددددداف 12جدددددول )
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81 

( جددددول مواصدددفات االختبدددار الّتحصددديلي فدددي مددداّدة الدراسدددات االجتماعّيدددة وفدددق 11جددددول )
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( معامالت االرتباط بين كّل سؤال في اختبار مهارات التفكير افساسّية، والمهدارة 16جدول )
 التي ينتمي إليها

91 

لتفكيدر افساسدّية والدرجدة الكّليدة ( معامالت االرتباط بدين كدّل مهدارة مدن مهدارات ا14جدول )
 95 لالختبار

 95 ( معامالت اليبات الختبار مهارات التفكير افساسّية18جدول )

 96 ( قيم معامل اليبات الختبار مهارات التفكير افساسّية19جدول )

لتعدّرف   ومسدتوى الداللدة t( المتوّسطات الحسدابّية واالنحرافدات المعيارّيدة وقيمدة   21جدول )
 112 الفرق بين العينتين الّتجريبية والّضابطة من الطلبة في بطاقة المالحظة الصّفّية القبلّية

  ومسددتوى الداللددة لتعددّرف t( المتوسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  21جدددول )
ر افساسدددّية الفددرق بدددين العينتددين الّتجريبيدددة والّضددابطة مدددن الطلبددة فدددي اختبددار مهدددارات التفكيدد

 القبلي
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  ومسددتوى الداللددة لتعددّرف t( المتوسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  22جدددول )
 111 الفرق بين العينتين الّتجريبية والّضابطة في االختبار الّتحصيلّي القبلي

لداللددة لتعددّرف   ومسددتوى اt( المتوّسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  21جدددول )
الفرق بين متوّسط درجات العّيندة الّتجريبّيدة ومتوّسدط درجدات العّيندة الّضدابطة مدن الطلبدة فدي 

 بطاقة المالحظة المكتبّية البعدّية:
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  ومسددتوى الداللددة لتعددّرف tالمتوّسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  ( 21جدددول )
ة التجريبّيددة فددي بطاقددة المالحظددة المكتبّيددة بددين التطبيق ددين الفددرق فددي متوّسددطي درجددات العّيندد

 القبلّي و البعديّ 
111 

الجدول المرجعّي المقترح لتحديد مستويات حجم التأيير بالنسبة لكّل مقياس مدن ( 25جدول )
 مقاييس حجم التأيير

111 
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  وحجم التأيير لكل مهارة من مهارات استخدام مصادر  n2  ،  D   و  tقيمة  ( 26جدول )
 115 المعلومات المكتبية

نسددبة الكسددب المعدددل فددي لكددل مهددارة مددن مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات ( 24جدددول )
 بية.المكت
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  ومسددتوى الداللددة لتعددّرف tالمتوّسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  ( 28جدددول )
بددين بددين متوّسددطي درجددات العّينددة الضددابطة مددن الطلبددة فددي بطاقددة المالحظددة المكتبّيددة الفددرق 

 .التطبيق ين القبلّي والبعديّ 
118 

  ومسددتوى الّداللددة لتعددّرف tالمتوّسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  ( 29جدددول )
غّيدددر الجدددنس فدددي بطاقدددة الفدددرق فدددي العّيندددة التجريبّيدددة بدددين متوّسدددطي درجدددات الطلبدددة وفدددق مت

 .المالحظة المكتبّية القبلّية
121 

  ومسددتوى الداللددة لتعددّرف tالمتوّسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  ( 11جدددول )
الفدددرق بدددين متوّسدددط درجدددات العّيندددة التجريبّيدددة ومتوّسدددط درجدددات العّيندددة الضدددابطة فدددي اختبدددار 

 .مهارات التفكير افساسّية البعديّ 
121 

  ومسددتوى الّداللددة للتعددّرف t( لمتوّسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  11جدددول )
الفرق بين متوّسطي درجات العّينة التجريبّية من الطلبة في اختبار مهارات التفكيدر افساسدّية 

 بين الّتطبيقين القبلّي و البعدّي.
126 

  وحجدددم التدددأيير لكدددل مهدددارة مدددن مهدددارات التفكيدددر  n2  ،  D   و  tقيمدددة  ( 12جددددول )
 افساسية.

129 

 129 .( نسبة الكسب المعدل في لكل مهارة من مهارات التفكير افساسية11جدول)

  ومسدتوى الّداللدة للتعدّرف t( المتوّسدطات الحسدابّية واالنحرافدات المعيارّيدة وقيمدة  11جددول )
الّضددابطة مددن الطلبددة فددي اختبددار مهددارات التفكيددر علددى الفددرق فددي متوّسددطي درجددات العّينددة 
 .افساسّية بين التطبيق ين القبلّي و البعديّ 

111 

  ومسدتوى الّداللدة لتعدّرف t( المتوّسطات الحسابّية و االنحرافات المعيارّيدة وقيمدة  15جدول )
في اختبدار  الفروق في العّينة التجريبّية بين متوّسط درجات الطلبة ومتوّسط درجات الطالبات

111 
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 مهارات التفكير افساسّية البعدّي.

  ومسددتوى الداللددة لتعددّرف t( المتوّسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  16جدددول )
الفددرق بددين متوّسددط درجددات العّينددة التجريبّيددة ومتوّسددط درجددات العّينددة الضددابطة فددي االختبددار 

 .االجتماعّيةالتحصيلّي البعدّي لماّدة الدراسات 
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  ومسددتوى الداللددة لتعددّرف t( المتوّسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  14جدددول )
الفددرق بددين متوّسددط درجددات العّينددة التجريبّيددة القبلددّي ومتوّسددط درجددات العّينددة التجريبيددة البعدددّي 

 في االختبار التحصيلّي البعدّي لماّدة الدراسات االجتماعّية.
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 111   وحجم التأيير إلختبار التحصيل. n2  ،  D   و  t( قيمة  18جدول )

 111 .( نسبة الكسب المعدل في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي19جدول)

  ومسددتوى الّداللددة لتعددّرف t( المتوّسددطات الحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة وقيمددة  11جدددول )
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  شمشقد  ال
ُتعنى بتنمية شخصّية المتعّلمدين وتعلديمهم سدبل التي  االجتماعّيةسات المؤسّ  المدرسة إحدى أهمّ  تعدّ 

التفكيدددر والدددتعلم بمدددا يسددداعدهم علدددى اكتسددداب المهدددارات المتنّوعدددة سدددّيما المتعّلقدددة بالحصدددول علدددى مصدددادر 
 تعلديم الطالدب كيدف ميدل  ، وقد فرضت شعارات جديدة على المدرسدةالمعلومات وتوظيفها في عملية التعّلم

 ة لمنداهج التعلديم العدامّ المعدايير الوطنّيد ينسدجم مدع مدا ورد فديوهذا مدا  ،م؟ وتعليم الطالب كيف يفكر؟ يتعلّ 
رة بإكسداب المنداهج الجديددة المطدوّ  ، وهي:  ضرورة أن تهدتمّ الجمهورّية العربّية الّسورّيةما قبل الجامعي في 

ة، ومهددددارات اسددددتخدام المصددددادر......  )وزارة التربيددددة، بمسددددتوياتها كافّدددد ما مهددددارات التفكيددددرالمهددددارات، سدددديّ 
2114 ،14.) 

هددددف  أنّ  سدددّيماة، ضدددرورة فدددي عصدددر التكنولوجيدددا والسدددرع افساسدددّيةتعلددديم التفكيدددر ومهاراتددده ُيعددد  و
ة تعلّدم مهدارات التفكيدر تنمية التفكير، وأمام التزايد المستّمر للمعلومات تبدرز أهمّيديتمّيل في  التعليم النهاةيّ 

ًا دة مددن حيددث فاةدددتها واسددتخدامها فددي معالجددة المعلومددات أّيددالتددي تبقددى صددالحة متجدددّ  ،وعملياتدده افساسددّية
 نّ (: إذ أوضددددح أ1999( عددددن جددددروان)Steinberg)وهددددذا مدددا أشددددار إليدددده الباحددددث سدددترنبرج ، كدددان نوعهددددا

ندا مدن وهدي تمكنّ  ،ا مهدارات التفكيدر فتبقدى جديددةأّمد ،هدا االبدًا مدا تصدبح قديمدةولكنّ  ،ة طبعداً المعارف مهّمد 
النظر عن المكان والزمان أو أنواع المعرفة التي تستخدم مهارات  اكتساب المعرفة واالستدالل عليها بغّض 

، فالطالددب يسددتطيع عنددد امتالكدده مهددارات التفكيددر تحديددد مددا يحتاجدده (61صالتعامددل معهددا  )التفكيددر فددي 
ه، مّما يقوده إلى حّل المشكلة التي يواجهها من خالل وضع الخطوات المؤّدية لذلك بدّقة، ورسم خّطة عمل

الحّل، وللوصول إلدى هدذا الهددف البدد أن تقددم المنداهج للمتعلمدين معدارف متنوعدة ومنهدا منداهج الدراسدات 
اكتسددداب  م علدددىلّ : مسددداعدة المدددتعاالجتماعّيدددة التدددي تلعدددب دورًا مهّمدددًا فدددي مجدددال تنميدددة التفكيدددر مدددن خدددالل

بدا  الرأي واتخاذ القرار بما يخدم الصالح العامّ   .مهارات التفكير وا 

 عُيتوق دد : علددى الجمهورّيددة العربّيددة الّسددورّيةفددي  االجتماعّيددةافهددداف العامددة لمندداهج الدراسددات  وتددنّص 
تجداه ارات مسدؤولة مواطندًا قدادرًا علدى التفكيدر العلمدّي الناقدد والنظمدّي، وعلدى اتخداذ قدر  م أن يكدونلّ من المتع

 ،ة البحددث العلمدّي مدن حيددث تحديدد المشدكالت المجتمعّيددةّيدة، وعلددى اسدتخدام منهجّيدة والبيةيّ القضدايا السدكان
ات المعاصدددرة فدددي وتوظيدددف التقنّيددد ،تحليلهدددا واقتدددراح الحلدددول المناسدددبة ومدددن يدددمّ  ،وجمدددع المعلومدددات حولهدددا

؛ ويتطّلب هذا افمدر اسدتخدام (111، 2114،ارة التربيةوفهم دورها االيجاّبي والسلّبي  )وز  ،مجاالت الحياة
 التقانات ومصادر المعلومات المختلفة في التعليم والتعّلم.
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، ق السدددريعة للمعلومددداتاةدددالطر ب التدددي تفدددتح أبدددوا ى تلدددك التقاندددات والمصدددادرحددددإ المكتبدددةوتعدددّد  
وهددذا  ،قدددرات عاليددة الددذي يحتدداجاالندددماج فددي مجتمددع المعلومددات والمدرسددة أحددوج مددا تكددون إليهددا فددي ظددّل 

وتجددر اإلشدارة هندا  ،ه مدن تفعيدل المكتبدةندتمكّ  اسدتراتيجّيةأمين المكتبة أن يبدأ بسرعة في بنا   يتطّلب من
 جعددل اإلحاطددة بمددا يسددتّجد مددن ،الددذي لددم يسددبق لدده مييددل السددرعة فددي تضدداعف حجددم المعددارف إلددى أنّ 

مدن أهدّم  الدذي يعددّ  إتقدان اسدتخدامهاسدتبعدًا إال مدن خدالل ن مُ معلومات في الميادين ّكافة أمرًا يكاد أن يكدو 
إال  ق المعلومدات ال يدأتيمدع المعرفدة المتزايددة وسدرعة تددفّ  الطالدبف ّيدرات، فتكالسدبل لمتابعدة تلدك التطدوّ 

  .وتحليلها واالستفادة منها وتقديمها ق الوصول إليهااةبإتقان طر 

شددريكًا مباشددرًا فددي مجمددل العملّيددات التعليّميددة لمختلفددة بمصددادرها االمدرسددّية  أضددحت المكتبددة لقددد 
ًا مدددن باعتبارهدددا جدددز ًا أساسددديّ  بالددددور التربدددوّي والتعّلمددديّ  إلدددى االهتمدددام مّمدددا يددددفع ،والتربوّيدددة لتطدددوير التعلددديم

علدى  المتعّلمدينوهدذا بددوره يقودندا إلدى تددريب  ،ةمّيدة التعلّ ة التعليمّيدندات العملّيدمدن مكوّ و  المدرسدة ناتوّ مك
 إذ ،ةعنصدرًا رةيسدًا فدي العمليدة التعليمّيد المدتعّلمعلدى اعتبدار  المكتبّيدةاستخدام مهارات مصادر المعلومدات 

مدن أجلده بهددف تعويدده  عدد  برامج التددريب تُ  ولهذا نجد أنّ  ،ة ومصادرها إال لخدمتهلم تنشأ المكتبة المدرسيّ 
ومدن هدذه المهدارات:  ،جهدد عليها بأسدرع وقدت وأقدلّ للبحث عن المعلومات وسهولة الحصول ها على ارتياد

قددرا ة ، مهدارات اختبدار الكتدب ونقددها ،مهدارات القدرا ة الناقددة ،اتمهدارات اسدتخدام الكتدب والمراجدع والددوريّ 
مهددارات تسددجيل  ،مهددارات التخطدديط المختصددر لددبعض الموضددوعات ،رات والخددراةطالرسددوم البيانيددة والمصددوّ 
عداد قاةمة المراجع وتلخيص موضوع أو كتاب معيّ  ابةوكتالمعلومات وتلخيصها  مهارات جمع ، نالمقال وا 

وبرامجه المساعدة  مهارات استخدام التقنيات الحديية من الحاسب اآلليّ  ،المعلومات من مصادرها المختلفة
 .وقواعد البيانات ابكة اإللكترونّيةشالمهارات وساةل االتصاالت كالبحث في ، والبحث في فهارسه

ة ة التعليمّيدلمهارات استخدام مصادر المعلومات المشدروط بتكاملده مدع العملّيد المتعلمينفنجاح تعليم 
 ،ةوتكددوين مهددارات وخبددرات عملّيدد ،ة المتكاملددة القددادرة علددى اإلبددداعإعددداد الشخصدديّ أن يسددهم فددي مددن شددأنه 

وتفسددير  ،نددة فددي الموضددوع الواحدددالع علددى اآلرا  المتبايمددن خددالل االطّدد افساسددّيةكيددر فة مهددارات التوتنمّيدد
بأسدداليب  و ةعدددّ  كددذلك فهددم المواقددف والمشددكالت مددن جوانددب ًا، والقضددايا التددي تحتدداج إلددى تفسدديرًا منطقّيدد

ا يسداعده علدى اكتسداب مهدارات المالحظدة والمقارندة والتصدنيف والتلخديص وتنظديم المعلومدات مّمد ،عةمتنوّ 
 .والتطبيق
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يميدل إلدى    التعلديم افساسديّ  مرحلدة مدتعّلم أنّ  ( مدن2111) مصدطفى ويلتقي ذلدك كلّده مدع مدا أّكدده
ا يوجددب علددى المعّلمددين مّمدد ،كيددر مددن التسدداؤالت حددول مددا يشدداهده ويسددمعهويُ  ،ل واالكتشددافالبحددث والتخّيدد

العمدددل علدددى تنميتهدددا عدددن طريدددق المالحظدددة والتجريدددب ومختلدددف افنشدددطة  اسدددتيمار هدددذه الميدددول ومدددن يدددمّ 
أكيددر قدددرة علددى الفهددم واالسددتيعاب  طلبددةهددذه القدددرات يجددب أن تسددتيمر وتصددقل لتخددرج  إنّ لددذلك فدد ،ةالعلمّيدد

   واستخدام مهدارات التفكيدر فدي مختلدف المواقدف التدي تدواجههم سدوا  كدان ذلدك داخدل المدرسدة أو خارجهدا
 (.21)ص

تعتمدد  ،بّيدةالمكتقتان تتبعان في تعليم استخدام مصادر المعلومدات يهناك طر يتجه المربون إلى أن و 
تعتمدد بينمدا  ،ب المهدارةيتطلّد عند نشو  موقف تعليمديّ  متعّلم لكلّ  على التوجيه الفرديّ  منها ولىالطريقة اف

مدع العنايدة بالتوجيده  بشكل جماعيّ  المكتبّيةباستخدام مصادر المعلومات  اليانية على تدريس منهج خاّص 
التددي تعمددل علددى ربدددط ( 2111علددى حددّد تعبيددر علّيدددان )الدددة ق الفعّ اةددأفضددل الطر  إال أنّ ، الفددرديّ  واإلرشدداد

 أي تعمدددل علدددى التكامدددل بدددين المدددنهج الدراسددديّ  ،ةمهدددارات اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات بدددالخبرات التعليمّيددد
ات اسددتخدام اسددتراتيجيّ  المتعّلمددينب تطبيددق هددذه المهددارات مددن قبددل ويتطلّدد، (116ص)   المكتبّيددةوالتربيددة 

ده نمددوذج يمكددن أن يقلّددد   تقدددديم ، التددي تتضددّمنالنمذجدددة ةسددتراتيجيّ اومنهددا  ،ةرات العملّيدددالمهددا لتعلدديمالددة فعّ 
والتمهيدد للددرس وبالتسداؤل  ،إلدى مجموعدات الطلبدةبتقسديم  سدتراتيجّيةاالوتبددأ هدذه  ،ويسترشدون فيه الطلبة

المهدددارة إلدددى  وتقسددديم ،حدددول خطدددوات المهدددارة المطلوبدددة الطلبدددةومناقشدددة  ،مبصدددوت مرتفدددع مدددن قبدددل المعلّددد
 ،مجموعدة إلدى تقليدده فدي تنفيدذ المهدارة يددعو أقددرهم ضدمن كدلّ يّم  ،أمامهمالمعّلم للمهارة  خطوات، وتمييل

مجموعددة بتطبيددق  ضددمن كددلّ  الطلبددةيقددوم  ومددن يددمّ  ،ة صددعوبة فددي تنفيددذ المهددارةومسدداعدته عندددما يواجدده أّيدد
 .(Baldwin and Bachman, 2006, 21  ) المهارة

تقترن  حين سّيمافاعلّية  م وأكيرهام بالقدوة أنجح أساليب التعلّ التعلّ اإلهتمام بالنمذجة من أن وينطلق 
 ةسدتراتيجيّ وقدد يكدون اسدتخدام هدذه اال، أينا  القيام بعملفي  مها النموذج أو القدوةبإيضاحات وتعليقات يقدّ 

ة باسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المرتبطددد افساسدددّيةمناسدددب فدددي تطبيدددق البرندددامج لتعلددديم مهدددارات التفكيدددر 
للعالقددات  ر عقلدديّ عمليددة تكددوين تصددوّ Hollidy (2111   :)وفددق تعريددف هوليدددي لنمذجددة فّن ا، المكتبّيددة

وتفسددير هددذه ر شددرح التددي تددربط بددين أشدديا  أو ظددواهر أو أحددداث باسددتخدام تميدديالت وأشددكال للمحاكدداة تيّسدد
 (. p 57  ) ؤ بهاحداث والتنبّ افشيا  والظواهر واف
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لقددد أّكددد باندددورا   أّن افبحدداث الخاّصددة بالنمذجددة أظهددرت فّعالّيددة هددذه االسددتراتيجّية مددن حيددث إتاحددة 
شددراك الطلبددة فددي تقليددد سددلوكّيات المعلّددم التددي  الفرصددة للطلبددة مراقبددة عملّيددات التفكيددر الخاّصددة بددالمعّلم، وا 

، والتركيدددز علدددى تفسدددير المعلومدددات تشدددّجع علدددى نقدددل طدددرق التفكيدددر، وتوضددديح كيفّيدددة التفكيدددر فدددي الددددرس
والبيانددددات، وتحليددددل الخطددددوات وتقددددديم االسددددتنتاجات حددددول مددددا تددددّم تعّلمدددده مددددن خددددالل حددددّل نشدددداط معددددّين   

(Duplass, 2006, 204.) 

من معرفة ومهارات واتجاهات للقيام  مما يلزمه بكلّ  الطلبةة تزويد ه ال يمكن الجزم بإمكانيّ ونظرًا فنّ 
عديدد مدن الدراسدات السدابقة النتداةج  أنّ  سدّيما م،طيلدة فتدرة دراسدته ممن تدريبه لذلك البدّ  ،ةالمدرسيّ  مبمهامه

سدددابها عنددددهم دون واكت افساسدددّيةمسدددتوى فهدددم مهدددارات التفكيدددر  أشدددارت إلدددى أنّ  الطلبدددةت علدددى التددي أجري ددد
ة بددين مسددتوى العالقددة ايجابّيدد :ص فددي أنّ لت جميعهددا للنتيجددة ذاتهددا التددي تددتلخّ توّصددو  ،المسددتوى المطلددوب

الدراسددات فددي  قلّددةلباحيددة ، كمددا تبددّين لافساسددّية وبددين تحصدديلهم الّدراسدديّ لمهددارات التفكيددر  الطلبددةاكتسدداب 
وفددق النمذجددة قدداةم علددى اسددتخدام مصددادر  التددي هدددفت لتصددميم برنددامج تدددريبيّ  الجمهورّيددة العربّيددة الّسددورّية

 بعدد والسدّيما الطلبدةوالتحصديل لددى  افساسدّيةفدي تنميدة مهدارات التفكيدر  وتعدّرف أيدره ،المكتبّيدةالمعلومات 
 ،افساسددديّ الخدددامس بمدددا فيهدددا منددداهج الصدددّف  ،افساسددديّ منددداهج الحلقدددة اليانيدددة مدددن مرحلدددة التعلددديم تطدددوير 

 .م2111-2111 الّدراسيّ  ة في العامّ وتطبيقها في المدارس فّول مرّ 

وفدددق النمذجددة قددداةم علدددى  مددن الضدددروري بندددا  برنددامج تددددريبيّ  هالباحيدددة انطالقدددًا مّمددا سدددبق أّنددد رىتددو 
 وتنميتهدا افساسدّيةوذلدك لمسداعدتهم علدى اكتسداب مهدارات التفكيدر  ،المكتبّيدةاستخدام مصدادر المعلومدات 

وبالتدالي  ،راسدّيةالد أيندا  تعلديمهم مختلدف المدوادّ  فدي ن متابعدة اكتسداب المهدارات العليداوا مديتمكنّ ل وتطويرها
إمكانّيددة تنميددة مهددارات التفكيددر تعددّرف ل لددذلك جددا  هددذا البحددث ،ة اإلفددادة منهددا فددي تحصدديلهم الدراسدديانّيددإمك

وفددق النمذجدددة قدداةم علدددى  برنددامج تددددريبيّ افساسددّية والتحصدديل فدددي مدداّدة الدراسدددات االجتماعّيددة مدددن خددالل 
 .المكتبّيةاستخدام مصادر المعلومات 

 ش كلم ال حث: أواًل: 
ة جا ت السياسدات التربوّيد، و ةة والملحّ ة الضروريّ القضايا الوطنيّ  من أهمّ  مسألة التطوير التربويّ  تعدّ 

وضدعت  فعلى صعيد التطبيق العملديّ  ،هذا السياق في سورية ضمن التي تبنتها وعملت عليها وزارة التربية
ازه ووضددعه موضددع التطبيددق إنجدد دّ والددذي يعددمددن الطلبددة  المندداهج الجديدددة فددي متندداول الشددريحة المسددتهدفة

وما يتبدع  ،المنشود في مسار التطوير التربويّ  للطريق الصحيحبإقرار العمل به بعد تجربته خطوة و  العمليّ 
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وتنويددع المحتدوى وتعميددق  ، واسدتخدام التقانددات الحدييدة ودمجهدا فددي التعلديمذلدك مدن تحددديث أسداليب التعلدديم
ق افهداف لتكون مخرجات العملية التربوية متناسبة مع القدر ي إلى تمكين افدا  وتحقيالمضمون بما يؤدّ 

 .من الجهود المبذولة في هذا الصددالكبير 

ولتحقيدق هدذا الهددف علدى  ،ةمخرجدات العمليدة التربوّيد تحسدينعملية تطوير المناهج بهدف  وجا ت
 مددن كفايددات التدددريس بالموضددوعة ة المعنّيددالبشددريّ  لألطددرمددن تمكددين افدا   ال بدددّ  صددعيد التطبيددق العملدديّ 

وتمكين المدرسين من استخدام تقانات التعليم وتمكدين  ةوتطوير مهارات العاملين وتنويع افساليب التدريسيّ 
ذلدك باالعتبدار  كدلّ  الدوزارة الطلبة من استخدام مصادر التعلم المختلفة ومنها المكتبة المدرسدية، وقدد أخدذت

مدن أجدل تحقيدق المعدايير  ة من خالل المتابعدة والتددريب المسدتمرّ التنفيذيّ  وبرامجها ة عملها المستقبليّ بخطّ 
  الوطنّية.

 ه يعددددّ فّنددد علدددى التطبيدددق العملددديّ الحدييدددة منددداهج الدراسدددات االجتماعّيدددة  علدددى هدددذا افسددداس ركدددزتو 
بينهددا  والتددي مددن ة للمندداهج، لتحددافظ علددى مسددارها فددي تحقيددق المعددايير الوطنّيدددراسددتهاًا فددي عنصددرًا أساسدديّ 

 (.5، 2112 ،ألبحاث )وزارة التربيةل الطلبة إعداد

ر العصدر ف يساير تطدوّ خلق جيل مبدع وميقّ  لقد جا  هذا التطوير في المناهج وتطبيقاتها من أجل
ة فدددي الجمهورّيدددة ة وااللكترونّيدددالتطبيدددق علدددى مصدددادر المعلومدددات الورقّيددد بيدددد أنّ  ،والمعلومددداتيّ  التكنولدددوجيّ 

 فهدداف منداهج الدراسدات االجتماعّيدة، تلبيتهاقصور المكتبات وعدم  في ظلّ  سّيماة صعب العربّية الّسوريّ 
 والدراسات السابقة. ة المختلفةوهذا ما كشفت عنه تجربة بنا  المناهج والكتب الدراسيّ 

خددالل عمددل الباحيددة فددي شددعبة المكتبددات المدرّسددية ومشدداركتها المددوّجهين فددي الزيددارات  إذ تبددين مددن
ق االستفادة من مصادر المعلومات المتوافرة في المكتبات تعوّ  ةعدّ  مشكالتأن  ،ة لمكتبات المدارسيّ التفقد

وهدددذا مدددا أّكدتددده الدراسدددة التدددي أعدددّدتها الباحيدددة فدددي مرحلدددة  ،ما فدددي تددددريس المنددداهج الجديددددةة سددديّ المدرسددديّ 
وتوظيفهددا، بمددا يسدداعد المتعّلمددين الماجسددتير التددي شددّكلت دافعددًا لهددا للبحددث عددن سددبل تطددوير أدا  المكتبددة 

 على اكتساب مهارات التفكير التي تعّد أساسًا قوّيًا للتعّلم.

ات الحدييدة الالزمدة وعلى الدرام مدن تدوافر مصدادر الدتعّلم سدوا  المطبوعدة أو ايدر المطبوعدة والتقنّيد
ة فددي تبددات المدرسدديّ ة علددى المكدّيددمددن خددالل الجددوالت التفق - لت الباحيددةللتعامددل مددع هددذه المصددادر، توّصدد

 - ةالت الوسداةل التعليمّيدالت اإلعدارة وافنشدطة وسدجّ واالطدالع علدى سدجّ  افساسديّ مدارس مرحلدة التعلديم 
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القدددرة علددى الحصددول علددى  الطلبددةي لدددى الت تخلددو مددن افنشددطة التددي يمكددن أن تنّمددإلددى أّن تلددك السددجّ 
 .بسرعة إليهمالمعلومة  إيصالالمعلومات التي تساعد في 

لمهددارات اسددتخدام  الطلبددةة فددي امددتالك االبّيدد اً قصددور  نتدداةج دراسددات عديدددةن لدددى العددودة إلددى بدديّ وت
ة عمدل واضدحة أالبية أمنا  المكتبات ال يملكون خطّد وذلك فنّ  ،ةمصادر المعلومات في المكتبة المدرسيّ 

وال التدي ترفدد منداهجهم سداعدهم فدي الحصدول علدى المعلومدات ت الدراسديّ  وجلّية فمين المكتبة خالل العدامّ 
علددى اسددتخدام مهددارات مصددادر  الطلبددةة لتدددريب بددرامج خاّصدد إلنجدداز مددينتعدداون بيددنهم وبددين المعلّ  يوجددد

ض بعد إليده أشدارت ، وهدذا مداوأيدر ذلدك فدي تحصديلهم عليهدا الطلبدةة تددريب رادم أهمّيد المكتبّيدةالمعلومات 
، (2111، ودراسددددة العدددداجز)(2115) (، ودراسددددة باجدددده2119) منهددددا: دراسددددة الشددددنبري الدراسددددات السددددابقة
 (.Merchant& Hepworth2112، ودراسة مركانت وهيبوس((2112ودراسة الزمامي)

ق مددددا يتعلّددددب السددددّيماالمطلددددوب  م ال يددددزال دون الحدددددّ دور المعلّدددد نّ أ كمددددا بّينددددت نتدددداةج دراسددددات أخددددرى
 المكتبّيدةا يجعدل مصدادر المعلومدات ة، مّمدة التعلمّيديمّيدة التعلة فدي العملّيدبتوظيف أسداليب المكتبدة المدرسديّ 

وتوظيفهدا فدي خدمدة  ،مدين عدن تفعيلهداة نظدرًا إلحجدام المعلّ ة التعليمّيدمحدودة الفاةدة بل على هدام  العملّيد
الدراسددات السددابقة بعددض دتدده وهددذا مددا أكّ  بوجدده خدداص، االجتماعّيددة لدراسدداتابوجدده عددام و  ةالدراسدديّ  ندداهجالم

 (.2111)افسمريدراسة ( و 2111)اليبيتيدراسة ( و 1994)انعالمدراسة 

مدددن مهدددارات اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات  افساسددديّ  الصدددّف الخدددامس طلبدددةن ولمعرفدددة مددددى تمّكددد
باستطالع آرا  عدد من طلبة الصّف الخامس افساسّي حول اسدتخدامهم لمصدادر قامت الباحية  المكتبّية،

المعلومات المكتبّية وحاجتهم لهذا االستخدام، و بّينت النتداةج وجدود مسدتوى متددّني فدي اكتسدابهم للمهدارات 
)انظدر وحاجتهم الكتساب مهارات تساعدهم في اسدتخدام مصدادر المعلومدات مّمدا يدوفر دعمدًا معرفّيدًا لهدم. 

( لذلك كدان التفكيدر فدي يندا  برندامج تددريبي يسداعد الطلبدة فدي اسدتخدام مصدادر المعلومدات 1الملحق رقم 
 المكتبية والتحقق من مدى فاعليته. 

 :مشكلة البحث بالسؤال اآلتي تحديدا سبق يمكن ممّ 

وي ت شةم   ة مالشكتووق ال شذةم  ائم على استزدام شصادر الشدلوشات   ر اشج تدرة ي  واعلة م شا 
 ؟االةتشاعة مة الدراسات والتحصةل وي شاد   ،األساسة مشهارات التفكةر 
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 م ال حث:أهشة  ثا ةًا: 
 بد:بحث أهمية هذا ال ميلتت 

مدن خدالل  المكتبّيةستراتيجية جديدة في تعليم الطلبة مهارات استخدام مصادر المعلومات اتجريب  .1
 ة.ة التعليميّ ة في العمليّ ي إلى نتاةج إيجابيّ خطوات النمذجة قد تؤدّ 

ي سددين فددالمدرّ و  م فددي البحددث دلددياًل فمنددا  المكتبدداتالمصددمّ  ل البرنددامج التدددريبيّ أن يشددكّ  إمكانّيددة .2
ة اسدددتخدام مهدددارات مصدددادر ز علدددى إكسددداب الطلبدددة كيفّيددديرّكددد هّندددإإذ  ،ة الدراسدددات االجتماعّيدددةمدددادّ 

 .المكتبّيةالمعلومات 
 تبرز، و بشكل مستقلّ  المكتبّيةستخدام مهارات مصادر المعلومات ال يمكن أن يتيح الفرصة للطلبة .1

  .المختلفةاتها واستراتيجي التفكير اتفي تنمية عمليّ  تهأهميّ 
ة إلى تفعيل دور المكتبات سات التربويّ ة في المؤسّ ة التعليميّ اهتمام المعنيين بالعمليّ  يتوقع أن يوجه .1

السددديما فدددي و  ،بشدددكل مباشدددر ومسدددتقلّ  افساسدددّيةة ومصدددادرها فدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر المدرسددديّ 
 في المكتبّيةة التربية دخال مادّ إلي المناهج لواضع   دليالً كما يشكل  و االجتماعّيةتدريس الدراسات 
 .افساسيّ مرحلة التعليم 

تندداول  الددذي -علددم الباحيددة  ودبحددد الجمهورّيددة العربّيددة الّسددورّيةافول مددن نوعدده فددي  كوندده البحددث .5
، والتحصديل افساسدّيةفدي تنميدة مهدارات التفكيدر  المكتبّيةومصادر المعلومات  ستراتيجية النمذجةا

 .االجتماعّيةة الدراسات في مادّ  الدراسيّ 

  أهداف ال حث:ثالثًا: 
برنامج تدريبّي وفدق النمذجدة قداةم فاعلّية  تصميم برنامج ومن يم قياس فعرّ يهدف هذا البحث إلى ت

ة والتحصددديل فدددي مدددادّ  افساسدددّيةفدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر  المكتبّيدددةعلدددى اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات 
  :ة اآلتيةوذلك من خالل تحقيق افهداف الفرعيّ  ،االجتماعّيةالدراسات 

طلبددة ل االجتماعّيددةت الواجددب توافرهددا فددي محتددوى كتدداب الدراسددا افساسددّيةتحديددد مهددارات التفكيددر  .1
 .افساسيّ الخامس الصّف 

الخددامس مددن الصددّف  طلبددة المكتسددبة مددن قبددل المكتبّيددةقيدداس مهددارة اسددتخدام مصددادر المعلومددات  .2
 .بعد تطبيق البرنامج افساسيّ مرحلة التعليم 
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 افساسدديّ الخددامس مددن مرحلدة التعلدديم الصدّف  طلبددة التددي اكتسدبها افساسددّيةقيداس مهددارات التفكيدر  .1
 .عد تطبيق البرنامجب
الخدددامس مدددن الصدددّف  طلبدددةلددددى  االجتماعّيدددةة الدراسدددات فدددي مدددادّ  تقدددويم مددددى التحصددديل الدراسددديّ  .1

 .بعد تطبيق البرنامج افساسيّ مرحلة التعليم 

  أسئلم ال حث:را دًا: 
  :عن افسةلة اآلتيةاإلجابة البحث  حاول 

الخدامس الصدّف  لطلبدة االجتماعّيدةما مهارات التفكير الواجب توافرها في محتدوى كتداب الدراسدات  .1
 ؟افساسيّ 

الصدددّف  لطلبدددة االجتماعّيددةنة فدددي محتدددوى كتدداب الدراسدددات المتضددمّ  افساسدددّيةمددا مهدددارات التفكيددر  .2
 ؟افساسيّ الخامس 

لدددى اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات لتددددريب الطلبدددة عوفدددق النمذجدددة م المصدددمّ  مدددا البرندددامج التددددريبيّ  .1
 ؟المكتبّية

فدي تنميدة  المكتبّيدةوفدق النمذجدة قداةم علدى اسدتخدام مصدادر المعلومدات مصدّمم برنامج فاعلّية ما  .1
 افساسديّ الخدامس الصدّف  طلبدة( لددى همهدارة علدى حدد وفدي كدلّ  ،)ككلّ  افساسّيةمهارات التفكير 
 ؟االجتماعّيةة الدراسات من خالل مادّ 

فدددي  المكتبّيدددةوفدددق النمذجدددة قددداةم علدددى اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات  مصدددّمم برندددامجة فاعلّيددد مدددا .5
 ؟ االجتماعّيةة الدراسات في مادّ  افساسيّ الخامس من مرحلة التعليم الصّف  طلبةالتحصيل لدى 

فدي  المكتبّيدةوفق النمذجة قاةم على استخدام مهارات مصادر المعلومات مصّمم برنامج فاعلّية  ما .6
الخدامس مدن مرحلدة التعلديم الصدّف  طلبدةلددى  المكتبّيدةاستخدام مصادر المعلومات مهارات  تنمية

  ؟افساسيّ 
الصددّف  طلبددةلدددى  التحصدديل الدراسدديّ بددين  و افساسددّيةالعالقددة بددين اكتسدداب مهددارات التفكيددر  مددا .4

 ؟االجتماعّيةة الدراسات في مادّ  افساسيّ الخامس 
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 :رات ال حثشتغة  زاشسًا: 
 :ةرات المستقلّ المتغيّ  .1

  ّالباحية  قامتالذي  المكتبّيةالقاةم على استخدام مهارات مصادر المعلومات  البرنامج التدريبي
 .نة البحثته على عيّ بقياس فاعليّ 

 إناث( )ذكور+ الجنس. 
  :رات التابعةالمتغيّ  .2

 لتطبيق  البعديّ ها نتاةج اختبار مهارات التفكير تظهر أالتي  مهارات التفكير افساسّية المكتسبة
 .ةوالوحدات التعليميّ  البرنامج

  الذي تمّ  ةمصادر المعلومات المكتبّية في المكتبة المدرسيّ استخدام مستوى أدا  الطلبة لمهارات 
 .قياسه عبر بطاقة المالحظة

 ة في مادّ  البعديّ  ها نتاةج االختبار التحصيليّ تهر أظة كما تحصيل طلبة المجموعة التجريبيّ  ىتو سم
 .له ااسات االجتماعّية الذي خضعو الدر 

 :ات ال حثورضة  سادسًا: 
  : شدى اكتساب الطل م لشهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م قمات الشتدل  الفرضة   .1

ة، و جريبّيددالت البحددثمتوّسددط درجددات عّينددة داللددة إحصدداةّية بددين  وفددرق ذ يوجدددال الفرضددّية افولددى: 
 .ةالبعديّ  المكتبّيةابطة من الطلبة في بطاقة المالحظة الض البحثمتوّسط درجات عّينة 

جريبّيدة فدي الت البحدثدرجدات عّيندة  يمتوّسدط بدينداللدة إحصداةّية  وفرق ذ يوجدال الفرضّية اليانية: 
 .والبعديّ  طبيقين القبليّ المكتبّية بين التبطاقة المالحظة 

ابطة فدي الضد البحدثدرجدات عّيندة  يمتوّسدط بديناةّية داللدة إحصد وفرق ذ يوجدال الفرضّية اليالية: 
 .والبعديّ  طبيقين القبليّ المكتبّية بين التبطاقة المالحظة 
جريبّيدة فدي الت البحدثدرجدات عّيندة  يمتوّسدط بدينداللة إحصاةّية  وفرق ذ يوجدال ابعة: الفرضّية الر 
 .  اثإن -ذكور  والتي تعزى لمتغّير الجنس   البعدّية المكتبّيةبطاقة المالحظة 
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  األساسة م:لشهارات التفكةر  الطل مالشتدل قم  شدى اكتساب  اتالفرضة   .2

 التجريبّيددة، و البحددثةّية بددين متوّسددط درجددات عّينددة داللددة إحصددا وفددرق ذ يوجدددال الفرضددّية افولددى: 
 .البعديّ  افساسّيةابطة في اختبار مهارات التفكير الض البحثمتوّسط درجات عّينة 

جريبّيدة فدي الت البحدثدرجدات عّيندة  يمتوّسدط بديناةّية داللدة إحصد وفرق ذ يوجدال الفرضّية اليانية: 
 .والبعديّ  بين الّتطبيقين القبليّ  افساسّيةاختبار مهارات التفكير 

ابطة فدي الضد البحدثدرجدات عّيندة  يمتوّسدط بديناةّية داللدة إحصد وفرق ذ يوجدال الفرضّية اليالية: 
 .والبعديّ  طبيقين القبليّ افساسّية بين التاختبار مهارات التفكير 

جريبّيدة فدي الت البحدثدرجدات عّيندة  يمتوّسدط بديناةّية داللة إحص وفرق ذ يوجدال ابعة: الفرضّية الر 
 .  إناث -ذكور  والتي تعزى لمتغّير الجنس   البعديّ  افساسّيةاختبار مهارات التفكير 

 :ة الدراسات االةتشاعة مطل م وي شاد  لل راسي  الد حصةل الت الشتدل قم اتالفرضة   .3

متوّسددط و ، بطةة بددين متوّسددط درجددات العّينددة الّضددداللددة إحصدداةيّ  وفددرق ذ يوجددد: ال ولددىالفرضددّية اف
 .حصيلّي البعديّ في االختبار الت جريبّية من الطلبةدرجات العّينة الت

التجريبّيدة فدي  البحدثدرجدات عّيندة  يمتوّسدط بديناةّية داللدة إحصد وفرق ذ يوجد: ال الفرضّية اليانية
 .والبعديّ  طبيقين القبليّ االختبار التحصيلّي بين الت

الضدابطة فدي  البحدثدرجدات عّيندة  يمتوّسدط بديناةّية داللدة إحصد وفرق ذ يوجد: ال الفرضّية اليالية
 .والبعديّ  طبيقين القبليّ بين الت حصيليّ االختبار الت

التجريبّيدة فدي  البحدثدرجدات عّيندة  يمتوّسدط بدينداللة إحصاةّية  وفرق ذ يوجد: ال الفرضّية الرابعة
 .  إناث -ذكور  والتي تعزى لمتغّير الجنس   االختبار التحصيلّي البعديّ 

و دةن  الشكت ة ملشهارات استزدام شصادر الشدلوشات  الطل مالشتدل قم  الدال م  ةن اكتساب  اتالفرضة   .4
 :والتحصةل الدراسي األساسة مهارات التفكةر ش

جريبّيدة فدي الت البحدثدرجات عّيندة ذات داللة إحصاةّية بين  ارتباط عالقة يوجدال  الفرضية افولى:
 .وبين درجاتهم في اختبار مهارات التفكير البعديّ  البعدّية المكتبّيةبطاقة المالحظة 
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جريبّيدة فدي الت البحدثدرجدات عّيندة ذات داللة إحصاةّية بدين  ارتباط عالقة يوجدال  الفرضية اليانية:
 درجاتهم في االختبار التحصيلي البعدي.وبين  البعدّية المكتبّيةبطاقة المالحظة 

 ش هج ال حث:سا دًا: 
لتحديددد أسدداليب توظيددف اسددتخدام مصددادر المعلومددات  التحليلدديّ  المددنهج الوصددفيّ  فددي البحددث اسددتخدم

، ة قبدل دراسدة البرندامج التددريبيّ درجة ممارستهم لهذه المهارات في المكتبة المدرسيّ  على فتعرّ الو  ،المكتبّية
م لوصددف ظدداهرة أو مشددكلة   أحددد أشددكال التحليددل والتفسددير العلمددّي المددنظّ : هبأّندد ف المددنهج الوصددفيّ عددر  يُ و 

المشدددكلة وتصدددنيفها ندددة عدددن الظددداهرة أو عدددن طريدددق جمدددع بياندددات ومعلومدددات مقنّ  اً دة وتصدددويرها كمّيدددمحددددّ 
خضاعها للدراسة الدقيقة  .(121، 2111  )ملحم،  وتحليلها وا 

مددى اكتسداب الطلبدة مدن  إلدى فتعدرّ للو  ،مالمصدمّ  الختيدار البرندامج التددريبيّ  المنهج التجريبديّ  ع  ب  واتُ 
م في التحكّ    :هنّ بأ ف المنهج التجريبيّ ر  ع  ويُ ، المكتبّيةالستخدام مصادر المعلومات  افساسيّ مرحلة التعليم 

وتغييره بهدف تحديد وقياس تأييره على  ر واحد يقوم الباحث بتطويعهرات في ظاهرة ما باستينا  متغيّ المتغيّ 
 (.168، 2111  )زيتون،  الدراسة موضوعالظاهرة 

 :ته عة  و شةتشع ال حث ثاش ًا: 
تكددون مجتمددع البحددث مددن  2111-2111لمديريددة التربيددة للعددام الدراسددي  اإلحصدداةيبحسددب الدددليل 

( مدرسددة مددن مدددارس التعلدديم افساسددي، وبلدد  عدددد الطلبددة مددن 214مدددارس مدينددة حمددص المكونددة مددن )
 ( طالب وطالبة. 151112)

مدددن  افساسدديّ الخددامس طلبددة الصددّف نددت مددن مجمددوعتين مددن تكوّ واختيددرت عينددة مقصددودة للبحددث 
ة افولدى المجموعدة التجريبّيد طلبدة، بلد  عددد افساسديّ لحلقدة اليانيدة مدن التعلديم ل ة المخزوميدةرسة عكرممد
 طالبًا وطالبًة.( 11المجموعة الضابطة ) طلبةوعدد  طالبًا وطالبًة،( 19)

 أدوات ال حث:تاسدًا: 
 :ف البحثاهدأمت افدوات اآلتية بما يسهم في تحقيق مّ صُ 

الواجددب توافرهددا  المكتبّيددةنة اسدتخدام مصددادر المعلومددات المتضددمّ  افساسددّيةمهددارات التفكيددر بقاةمدة  .1
 .افساسيّ الخامس  للصفّ  االجتماعّيةفي كتاب الدراسات 
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فة من قاةمة مهارات استخدام مصادر مؤلّ حتوى كتاب الدراسات االجتماعّية تحليل مل معيار تحليل .2
وفددق اسددتمارة  ةحسدداب التكددرارات والنسددب المةوّيددو  افساسددّيةومهددارات التفكيددر  المكتبّيددةالمعلومددات 

 .التحليل
درجدة تعدرف وفدق عبدارات سدلوكية ل المكتبّيدةمهارات اسدتخدام مصدادر المعلومدات لبطاقة مالحظة  .1

 .حيث يمكن مالحظتها وقياسها ،للمهارات خالل العمل في المكتبة المدرسية الطلبةممارسة 
لألهدددداف المعرفيدددة للوحددددات  افساسددديّ الخدددامس طلبدددة الصدددّف اختبدددار تحصددديلي لقيددداس تحصددديل  .1

 .االجتماعّيةالمحددة من كتاب الدراسات 
لقيداس أيدر البرنددامج التددريبي وفدق النمذجدة القداةم علدى اسددتخدام  افساسدّيةاختبدار مهدارات التفكيدر  .5

الخددامس مددن طلبددة الصددّف لدددى  افساسددّيةفددي تنميددة مهددارات التفكيددر  المكتبّيددةمصددادر المعلومددات 
 .االجتماعّيةالل مادة الدراسات خ

مددن خددالل  المكتبّيددةم وفددق النمذجددة قدداةم علددى اسددتخدام مصددادر المعلومددات مصددمّ  برنددامج تدددريبيّ  .6
عددة علدددى محددداور، موزّ  خمسددةن مدددن كددوّ مالخدددامس افساسددّي و  االجتماعّيدددة للصددفّ ة الدراسددات مددادّ 

السدتة،  افساسّيةوضمن كل محور مهارات التفكير  ،المكتبّيةمهارات استخدام مصادر المعلومات 
 للصدفّ  االجتماعّيدةن في الوحدات المختارة من كتاب الدراسات المتضمّ  ى المحتوى المعرفيّ غطّ يُ و 

 .افساسيّ الخامس 

 إةرالات ال حث:عا رًا: 
ة بهددددف الوصدددول لتحقيدددق أهدددداف البحدددث قامدددت الباحيدددة بعددددد مدددن اإلجدددرا ات المتسلسدددلة المنظّمددد

 :م كاآلتيالمنظّ  وللخروج بالشكل المنطقيّ  ،تساؤالته عنواإلجابة 

 .بموضوع البحث الحاليّ قة ات المتعلّ الع على البحوث والدراسات السابقة وافدبيّ االطّ  .1
الواجددب  المكتبّيددةنة اسددتخدام مصددادر المعلومددات المتضددمّ  افساسددّيةإعددداد قاةمددة بمهددارات التفكيددر  .2

 .د من صدقها ويباتهاوالتأكّ  ،افساسيّ الخامس  للصفّ  االجتماعّية توافرها في كتاب الدراسات
في  افساسيّ الخامس  للصفّ  االجتماعّيةة الدراسات م لمادّ تحليل محتوى كتاب التلميذ ودليل المعلّ  .1

 .ة لهذا الغرضضو  قاةمة المهارات المعدّ 
د مدددن والتأّكددد ،تصدددميمهاتصدددميم بطاقدددة المالحظدددة لقيددداس مسدددتوى افدا  لددددى الطلبدددة مدددن خدددالل  .1

 .صدقها ويباتها
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 ،د مدددن يباتدددهًا للتأّكدددد مدددن صددددقه، وتجريبددده اسدددتطالعيّ والتأّكددد ،تصدددميم اختبدددار التحصددديل الدراسددديّ  .5
 .وتحليل بنوده وحساب الزمن الالزم لإلجابة عن بنوده جميعاً 

 ،د من يباتهللتأكّ  اً وتجريبه استطالعيّ  ،د من صدقهوالتأكّ  ،افساسّيةتصميم اختبار مهارات التفكير  .6
 .وتحليل بنوده وحساب الزمن الالزم لإلجابة عن بنوده جميعاً 

 ،وضدبطه المكتبّيدةتصميم البرنامج التدريبي وفق النمذجة القاةم على استخدام مصادر المعلومدات  .4
 .ةًا لوضعه في صورته النهاةيّ تجريبه استطالعيّ  يمّ 

الخددددامس طلبددددة الصددددّف نددددة البحددددث مددددن عيّ تعددددّرف مجتمددددع البحددددث ودراسددددة خصاةصدددده، واختيددددار  .8
 .افساسيّ 

 .المكتبّيةة بمهارات استخدام مصادر المعلومات لبطاقة المالحظة الخاصّ  تطبيق قبليّ  .9
 .افساسّيةالختبار مهارات التفكير  تطبيق قبليّ  .11
 .االجتماعّيةة الدراسات الختبار التحصيل لمادّ  تطبيق قبليّ  .11
 .المكتبّيةالقاةم على استخدام مصادر المعلومات  تطبيق البرنامج التدريبيّ  .12
ة بددأدا  الطلبددة فددي مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات لبطاقددة المالحظددة الخاّصدد تطبيددق بعددديّ  .11

 .المكتبّية
 .، واختبار التحصيل الدراسيافساسّيةتطبيق بعدي الختبار مهارات التفكير  .11
جرا  العمليات اإلحصاة .15  .ية المناسبة للحصول على النتاةججمع البيانات وتبويبها وا 
 المقترحات.تفسير النتاةج ووضع  .16

 حدود ال حث:حادي ع ر: 
 :هذا البحث ضمن الحدود اآلتية طبق

 م:الحدود ال  رة  

فددي مدينددة افساسددّي الخددامس مددن مدددارس الحلقددة اليانيددة مددن مرحلددة التعلدديم طلبددة الصددّف نددة مددن عيّ 
 .حمص

 م:الحدود الاشا ة   

 .م 2112/2111الدراسي  للعامّ  اليانيّ  الدراسيّ الفصل 
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  م:الحدود الدلشة  

  افساسيّ الخامس  للصفّ  االجتماعّيةكتاب الدراسات. 
  من خالل بطاقة المالحظة المكتبّيةقياس أدا  الطلبة لمهارات استخدام مصادر المعلومات. 
  المعد من قبل الباحية. فساسّيةامن خالل اختبار مهارات التفكير  افساسّيةقياس مهارات التفكير 
  ّفدددي مددداّدة  المعطددداة الدراسدددّية وحدددداتالفدددي  مدددن خدددالل اختبدددار تحصددديليّ  قيددداس التحصددديل الدراسدددي

 .ةالمعرفيّ  توفق مستويا اليانيّ  في الفصل الدراسيّ  الدراسات االجتماعّية

 م:اإلةرائة   هوتدرةفات ،شصطلحات ال حثثا ي ع ر: 
   :مالفاعلة   .1

ُتعددر ف الفاعليددة لغددة:  كددون الشددي  فدداعاًل وهددي مقدددرة الشددي  علددى التددأيير . كمددا يعرفهددا اصددطالحًا: 
 بأنهددا القدددرة علددى إنجدداز افهددداف أوالمدددخالت لبلددوج النتدداةج المرجددوة والوصددول إليهددا بأقصددى حددد ممكددن  

 (. 11،  2115)زيتون، 

وفددق  الندداجم عددن اسددتخدام البرنددامج التدددريبيّ : مقدددار التددأيير)التغير( ه أ  دد اً ه ال احثددم إةرائة ددو دددر  وت  
 افساسدددّيةفددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر  النمذجددة القددداةم علدددى اسدددتخدام مهددارات مصدددادر المعلومدددات المكتبيدددة

ة والتحصددديل لمدددادّ  )المالحظدددة ددددددددد التصدددنيف دددددددددد المقارندددة دددددددددد تنظددديم المعلومدددات دددددددددد التلخددديص ددددددددد التطبيدددق(،
افساسددّي، وقيسددت الخددامس طلبددة الصددّف لدددى )المتغيددرات التابعددة( واالحتفدداظ بهمددا  االجتماعّيددةالدراسددات 

بحسدداب نسددبة الكسددب المعدددل وحجددم افيددر، )وتعددد االسددتراتيجية فعالددة عندددما تزيددد نسددبة الكسددب المعدددل 
 (. في االختبار القبليمعدل على نسبة الكسب ال في االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

  :ال ر اشج التدرة ي   .2

ها ض أنّ فتر  ويُ  ،ات المقصودة التي يمكن تحديدها وتكرارهاه:  مجموعة من افنشطة والعمليّ ف بأنّ عر  يُ 
سددة أو النظددام تأييرهددا إلددى المؤسّ  ويمتدددّ  ،نددة مددن اففددرادر تددأييرًا مراوبددًا فددي مجموعددة أو مجموعددات معيّ تددؤيّ 
ذا كددان البرنددامج سددببًا فددي إبفحددص مددا  البرنددامج مددن خددالل تقددويم افيددر الددذي يهددتمّ فاعلّيددة  رختب ددة، وتُ بعاّمدد

 ،ات النجداحوتحديدد محّكد ،ة لدهب توضيح افهدداف اإلجراةّيدرات في االتجاه المطلوب وهذا يتطلّ إحداث تغيّ 
 (.125، 2111عالم، )  م نحو افهدافوقياس التقدّ 
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ن مددن مجموعددة والمكددوّ الباحيددة وفددق النمذجددة،  هتمصددمّ البرنددامج الددذي  هبأّندد ًا:ه ال احثددم إةرائة ددو دددر  وت  
الخامس من مرحلة الصّف  ة لتزويد طلبةافنشطة التدريبيّ  ط وم والمخطّ المنظّ  افهداف والمحتوى المعرفيّ 

تهدف تسدد ،المكتبّيددةدة فددي اسددتخدام مصددادر المعلومددات مهددارات ومعددارف وخبددرات متجدددّ ، افساسدديّ التعلدديم 
ة فدددي خبدددراتهم واتجاهددداتهم وسدددلوكهم مدددن أجدددل تنميدددة مهددداراتهم فدددي التفكيدددر ة مسدددتمرّ رات إيجابّيدددإحدددداث تغّيددد

 .والتعاون ضمن المجتمع المدرسيّ 

  ات شا ورال الشدروم:ستراتةةة  ا .3

يلر فهاعر  ويُ  مجموعدة مدن اإلجدرا ات التدي يقدوم بهدا أّنها    Henson & Eller (1999:)هينسون وا 
م قبدل وأيندا  وبعدد سدتخد  التدي تُ  م الدذاتيّ م والدتحكّ ة وأسداليب الدتعلّ ات الذهنّيدم للمعرفة بافنشدطة والعملّيدالمتعلّ 
وتتبندى الباحيدة   ة افخدرى المشدكالت وبداقي العمليدات المعرفّيد ر والفهم والتخطيط واإلدارة وحلّ م للتذكّ التعلّ 

 (258 ص)هذا التعريف إجراةيًا 

 : م ال شذةمستراتةةة  ا .4

ورا  المعرفددددة التددددي  سدددتراتيجيات مددددااسددددتراتيجيات التدددي أخددددذت بددددأكير مدددن واحدددددة مددددن اال هدددي مددددنو 
فدي ضدو  مفهدوم مدا ورا   االجتماعّية ( لتدريس الموادّ 1995)Wilen & Phillipsاستخدمها ولن وفيليبس 

 :الخطوات التالية ةستراتيجيّ االن هذه وتتضمّ  ،المعرفة

أميلدة لهدا مدع عدرض عدرض  و تهداوأهميّ  للطدالب ل تعريدف المهدارةوذلك من خال ،تقديم المهارة –أ 
 .ب عليهاة التغلّ وأسبابها وكيفيّ  ع وقوع الطالب فيهالبعض افخطا  التي يتوقّ 

 .مالنمذجة بواسطة المعلّ  –ب 

م يقارن المتعلّ  ، يمّ مكما فعل المعلّ طالب بنمذجة المهارة  بأن يقوم كلّ  ،مالنمذجة بواسطة المتعلّ  -جد 
ا فددي واحدددد لرخددر عّمدد ر كددلّ يعّبددبحيددث  ،عمليددات زميددل لدده يجلددس بجددوارهو بددين ذجددة عملياتدده فددي النمبددين 
 التقويم النهاةي. علىم بنا  د من فهم المتعلّ م يتأكّ والمعلّ  ،تفكيره من عملياتالمتعلم  يتمكن، وبذلك ذهنه

ّلمّية، تعتمد على تقديم نموذج الباحية كنموذج بأّنها استراتيجّية تعليمّية تع ال احثم إةرائةًا: اوهدر  ت   و
وقددوة للطلبددة، والعمددل ضددمن فريددق مددن الطلبددة بحيددث يكددون كددّل طالددب نمددوذج للطلبددة اآلخددرين، وذلددك مددن 
خالل تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة يتّم فيها تبدادل افدوار وتبدادل اآلرا  تحدت إشدراف الباحيدة بغيدة 

 ،ة مسددبقًا لهددذا الغددرضة معدددّ ات تقويمّيددده محّكددهددارات المطلوبددة وفددق مددا تحدددّ إلددى إتقددان الموصددول الطلبددة 
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وذلددك لتنميددة  ،المكتبّيددةلدددى الطلبددة حددول مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات  ر عقلدديّ بحيددث تنددتج تصددوّ 
  .االجتماعّيةالتحصيل في الدراسات  و افساسّيةمهارات التفكير 

 :مالشكت م الشدرسة   .5

تسهم فدي تحقيدق أهدداف الدتعّلم وخدمدة  ،الةة فعّ  وسيلة تربويّ  :هابأنّ  ةالمكتبة المدرسيّ  فت الباحيةوعر  
يراةهدداالمندداهج الدراسدديّ  كسددابهم مهددارات البحددث عددن  الطلبددة وتنميددة قدددراتهمالكشددف عددن ميددول  يوفدد ،ة وا  وا 

إلددى اففضددل  رات طددامح قددادر علددى مواكبددة التطددوّ  ف مبدددعميقّدد تنشددةة جيددل واع   يالمعرفددة التددي تسدداعد فدد
 .(12، 2111)حاج ماف،  وتتبنى الباحية هذا التعريف إجراةياً 

 (:Skill)الشهارة  .6

ى للمر  إال عبر الخبرة ة ال تتأتّ  قدرة فعليّ  بأّنها: (2115) التعليم فها معجم مصطلحات التربية وعرّ 
نددة، أو تجعلدده قددادرًا فتسدداعد علددى كيفيددة التصددرف إزا  واقعددة معيّ  ،ةالمدرسدديّ  ة والمتواصددلة والتجددارب الذاتّيدد

تمامه بشكل مفيد وميمر بهدف إيبات أمر ما، أو مساعد اآلخرين  ، 2115)جرجس،  على القيام بعمل، وا 
526.) 

ندة، تكدون فدي أالدب افحيدان ندة أو تحصديل أهدداف معيّ ها:  القدرة على أدا  مهام معيّ ف بأنّ عر  تُ كما 
ف المهددارات فددي يددالث مجدداالت صددن  مددن خددالل فتددرات طويلددة فددي التدددريب والممارسددة، واالبددًا مددا تُ  مكتسددبة

 (.Shukla, 2005, 205)وتتبنى الباحية هذا التعريف إجراةياً    ةحركيّ  والحس ةنيّ اة والوجدالعقليّ  :هي

 :الشكت ة مشهارات استزدام شصادر الشدلوشات  .7

كسابهم المهارات التي تساعدهم على تدريب الطلبة  ها: ف بأنّ عر  تُ  على استخدام الكتب والمكتبات، وا 
المصدددادر واالسدددتخدام الدددواعي لهدددا  إلدددىف ة التعدددرّ وتددددريبهم علدددى كيفّيددد ،الوصدددول إلدددى المعلومدددات بأنفسدددهم

كسددابهم القدددرة  ومناقشددتها وتقييمهددا، باإلضددافة إلددى تدددريبهم علددى أسددلوب البحددث العلمددّي والتفكيددر النقدددي، وا 
، 2111 )خلف اهلل، الهدددددادف والتسددددداؤل العلمددددديّ  ،طدددددالعواال ،والتعدددددود علدددددى حدددددب القدددددرا ة، ى التعبيدددددرعلددددد

www.kenanaonline.com.) 

سددر لدده اسددتخدام مصددادر ليهددا الطالددب لتيّ إتلددك الطددرق وافسدداليب التددي يحتدداج    بدددوي بأّنهددا:فهددا وعرّ 
لدده الحصددول علددى الخبددرة التددي تجعلدده يكتسددب  ئوتهّيدد ،د لدده طريددق إعددداد ورقددة البحددثوتمهّدد ،مالددتعلّ  ومددوادّ 

 .(18، 2111 )بدوي،   المعلومات التي يحتاج إليها بنفسه في الوقت الذي يريده
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الددتعّلم طلبددة الصددّف الخددامس افساسددّي مددن ن المهددارات التددي تمّكدد :هددا أ    اً هددا ال احثددم إةرائة ددو  در  وت  
قدددة بالدراسدددات ة المتعلّ موجدددودة فدددي المكتبدددة المدرسددديّ اإلفدددادة مدددن أوعيدددة المعلومدددات ال فددديوتسددداعد  الدددذاتّي،

مهدددارة اسدددتخدام الكتدددب  ددددددددد )مهدددارة اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات فدددي ل هدددذه المهدددارات، وتتميّددداالجتماعّيدددة
 . مهارة التلخيص( ددددددة لكترونيّ اإل الشابكةمهارة استخدام  دددددددد مهارة قرا ة الخريطة ددددددد ةالمرجعيّ 

 : األساسة مشهارات التفكةر  .8

ل فددي المعرفددة والمالحظددة والمقارنددة والتصددنيف والترتيددب وتنظدديم هددا:  المهددارات التددي تتميّددف بأنّ عددر  وتُ 
 (. 16-12 ،2112)شواهين، المعلومات والتطبيق 

مددن  علددى جمددع المعلومددات افساسدديّ الخددامس الصددّف  قدددرة طالددبهددا:  أ    وهددا ال احثددم إةرائةدداً وتدر  
ومالحظتهددددا، ومقارنتهددددا، وتصددددنيفها،  مصددددادر المعلومددددات المكتبّيددددة المرتّبددددة بمددددادة الدراسددددات االجتماعّيددددة،

ن مدددن تنظددديم المعلومدددات وتلخيصدددها، وذلدددك مدددن خدددالل القيدددام بنشددداط ذهندددي، عندددد تطبيدددق افنشدددطة ليدددتمكّ 
، افساسدّيةرات التفكيدر امه في اختبارالطالب عليها  لالمقدمة من قبل المعلم، وتقاس بالعالمة التي يحص

تنظددديم المعلومددددات،  )المقارندددة، المالحظدددة، التصدددنيف،: المسدددتهدفة فدددي البحدددث هددددي افساسدددّيةوالمهدددارات 
 .التلخيص، التطبيق(

 : األساسي  شرحلم التدل م  .9

التاسدددع وهدددي مجانيدددة الصدددّف  افول وحتدددىالصدددّف  تبددددأ مدددن ،ة مددددتها تسدددع سدددنوات مرحلدددة تعليمّيددد
لزامية وتتك  ن من:وّ وا 

 الرابعالصّف  حتى افول والصّف  الحلقة افولى: من. 

 (1، 2111، التاسع  )وزارة التربيةالصّف  حتى الخامس والصّف  الحلقة اليانية: من 

 التحصةل الدراسي:  .11

أو ة قها الفرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصل إليه في مادة دراسديّ  درجة االكتساب التي يحقّ  
 (. 115 ،1998   )عالم، ما مجالفي 
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ببمحتوى  في االختبار التحصيليّ  الطالبالدرجة التي يحصل عليها  :ي  والشقصود  التحصةل الدراس
مدن قبدل  والمعددّ  ،افساسديّ الخدامس مدن مرحلدة التعلديم الصدّف  فدي االجتماعّيدةة الدراسدات في مادّ المعرفي 
 .الباحية

 :االةتشاعة مة الدراسات شاد   .11

 ،ةة وفدي وحددات دراسديّ واإلنسدانيّ  االجتماعّيدةيجمدع فدروع المعرفدة بدالعلوم  تكدامليّ  دراسديّ برندامج     
فيدة واالقتصداد ة مدن التداريو والجغرامن خاللها مجموعة من المعارف والمهارات والقيم مشتقّ  الطلبةيكتسب 

منددمج فدي الصدفوف مدن  السياسة وعلدم الدنفس والفلسدفة واللغدة والفندون والتقاندة بشدكل موعلم االجتماع وعل
( الحلقة اليانية من مرحلة التعليم 9-5ومتداخلة في الصفوف ) افساسيّ ( الحلقة افولى من التعليم 1-1)

 (.111، 2114 ،  )وزارة التربية ومترابط في التعليم اليانوي افساسيّ 

رة مدن قبدل وزارة التربيدة والتدي تددرس المقدرّ  االجتماعّيدةة الدراسدات والمقصود بها في هدذا البحدث مدادّ 
 .افساسيّ لصف الخامس الحلقة اليانية من مرحلة التعليم ل
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 :تشهةد
يهدددف هددذا الفصددل إلددى بيددان موقددع افبحدداث والدراسددات السددابقة ذات العالقددة مددن متغّيددرات البحددث 
الحدددالّي، كمدددا يهددددف إلدددى تعدددّرف كيفّيدددة تنددداول الدراسدددات السدددابقة لهدددذا الموضدددوع ومعالجتددده، واإلفدددادة مدددن 

وقد واجهدت الباحيدة طار أهداف البحث الحالّي، إإجرا اتها، ومناهجها، وأدواتها، ونتاةجها، وتوصياتها في 
وأيرهدددا فدددي تنميدددة  ،ةت باسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المكتبّيدددصدددعوبات بسدددبب نددددرة الدراسدددات التدددي اهتّمددد

ت بواقدددع وجددددت دراسدددات اهتّمددد إذ، االجتماعّيدددةالدراسدددات  مددداّدةوالتحصددديل فدددي  افساسدددّيةمهدددارات التفكيدددر 
 ت بمهارات التفكير.ة، ودراسات اهتمّ راسيّ الد استخدام المكتبة في الموادّ 

وافكير ارتباطًا بمتغّيرات البحث، وأويقها الدراسات التي استفادت منها  انتقا  لذا سعت الباحية إلى
إلى  افقدملنشرها من  حسب التسلسل الزمنيّ وستعرض هذه الّدراسات  صلة بموضوع البحث الحالّي،

ع فيها، ومجتمع الّدراسة وعينتها، وأدواتها، راسة والمنهج المتبّ من الد هدفالباحية على ال تز ركّ و  ،افحدث
 .الفصلالتعليق عليها في نهاية  لت إليها يمّ وأهّم النتاةج التي توصّ 

"إعددداد  ر دداشج شتكاشددل لتدلددةم طددالب وطال ددات الشدددار  الثا وةددم،  :(  د ددوان2112)شرسددي  دراسددم .1
ودي . كةفةم استزدام الشكت م وشصادر الشدلوشات وي شصر شع دراسم شةدا ةم على شحاوظم الغر ةم"

 شصر.

تعدددّرف برندددامج التربيدددة المكتبيدددة المطبدددق بمكتبدددات المددددارس اليانويدددة بمحافظدددة  إلدددى هددددف الدراسدددة
، بيقددده مدددع التخطددديط الجيدددد لبرندددامج تعلددديم اسدددتخدام المكتبدددة فدددي مرحلدددة التعلددديم اليدددانويالغربيدددة، وكيفيدددة تط
المددددنهج ، واعتمدددد أمندددا  المكتبدددات المدرسدددية فدددي مددددارس اليانويدددة بمحافظدددة الغربيدددة واختيدددرت العيندددة مدددن

 .كأداة للدراسة تحصيليالختبار واالبرنامج تدريبي، ، وتم اتخاذ الالتجريبي

 اآلتية: نتاةج لى الأسفرت الدراسة ع 

 ظهور أهمية إعداد برنامج متكامل لتعليم طالب وطالبات المرحلة اليانوية بمصر. -
 استخدام المكتبة ومصادرها المتنوعة.  -
وتوصددددلت الدراسددددة إلددددى بعددددض التوصدددديات مددددن أهمهددددا: إدراج البرنددددامج فددددي الجدددددول المدرسددددي،  -

 عليم االبتداةي واإلعدادي.والتخطيط لبرنامج التربية المكتبية لطالب مرحلتي الت
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"شددددى توظةدددف الشكت دددم الشدرسدددةم شدددن   دددل شدرسدددي الشدددواد  :(  د دددوان2112) األسدددشريدراسدددم  .2
 السدودةم. وي للشرحلم الثا وةم وي زدشم الشقررات الدراسةم  تدلةم شحاوظم شحاةل"االةتشاعة م 

تعددّرف توظيددف المكتبددة المدرسددية فددي خدمددة المقددررات الدراسددية مددن قبددل مدرسددي  إلددى الدراسددة تهدددف
المواد االجتماعّية للصف افول يانوي بتعليم محافظة محايل، ومن يم حصر المعوقات التي تواجده عمليدة 

دارة المدرسددة والطالددب وأمددين المكتبددة  تتكوندد، التوظيددف والمتصددلة بكددل مددن المدددرس والمكتبددة المدرسددية وا 
 .( معلماً 51) من مدرسي المواد االجتماعّية للصف افول اليانوي بمحافظة محايل وبل  عددها العينة

 . كأداة للدراسةستبانة ، واستخدمت االالمنهج الوصفيالدراسة واعتمدت 

 أن توظيددف المكتبددة ال يددتم بالصددورة المأمولددة، ومددن المعوقددات :يددةتتوصددل الباحددث إلددى النتدداةج اآلو 
مدن كتدب ومراجدع ومدواد سدمعية وبصدرية  االجتماعّيةلمكتبة هي قلة المصادر التي تخدم المواد المتصلة با

وأطددالس ودوريددات ومجددالت علميددة، ومددن المعوقددات المتصددلة بالمدددرس: عدددم تددوفر الوقددت الكددافي، وفقدددان 
المعوقدددات تابعدددة عمليددات توظيددف المكتبددة وتفعيلهددا، أمددا مم دروح التعدداون بددين المدددرس أمددين المكتبددة، عدد

المرتبطة بإدارة المدرسدة عددم فدتح المكتبدة لمرتاديهدا خدارج أوقدات الددوام وعددم الحدرص علدى تهيةدة وتدوفير 
مصددادر المكتبددة للمدرسددين، أمددا المتصددلة بالطالددب فتنحصددر أن الطالددب ال يتدداح لدده فرصددة المشدداركة فددي 

ة بأمين المكتبة عدم وجدود لقدا ات بدين اختيار مصادر المكنية وعدم توافر الوقت الرتياد المكتبة، والمتصل
 المدرسون والطالب مع أمين المكتبة للتدريب على استخدام المكتبة، عدم تخصصه في المكتبات.

هج الدراسدي "الشكت دم الشدرسدةم ووظةفتهدا ودي تحقةدق أهدداف الشد  (  د وان2112)الاشاشي  دراسم .3
 الرةاض  السدودةم. وي وي الشرحلم الثا وةم"

الكشددف عددن التصددور الميددالي للمكتبددة المدرسددية فددي مسدداندة العمليددة التعليميددة، إلددى  الدراسددة تهدددف
ومدددى دفددع افسدداتذة والطددالب إلددى اسددتخدام المكتبددة واالسددتفادة مددن محتوياتهددا فددي المددنهج، والتعددرف علددى 

واقعية بين العملية افسباب التي تحد من استخدام المكتبة المدرسية، وبيان الطرق المناسبة لتأسيس عالقة 
( معلمدًا 51( طالبدًا و)121اشدتملت العيندة )، و التعليمة واستخدام المكتبة المدرسية وكعنصر مساند للمدنهج

الباحدددث االسدددتبانة ، واعتمدددد المدددنهج الوصدددفي الويدداةقي والمدددنهج المسدددحي، واسدددتخدم أمنددا  مكتبدددات (11و)
 .لتحقيق أهداف الدراسة والمقابلة وفحص سجالت المكتبة

 أسفرت الدراسة على النتاةج اآلتية:و 
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 الخطة الدراسية ال تلزم وال تشجع افستاذ أو الطالب على استخدام المكتبة المدرسية. -
 ال يوجد أير للمكتبة المدرسية في المناهج الدراسية في ظل الخطة الدراسية.  -
 عدم وجود ارتباط بين مجموعات المكتبة والمنهج الدراسي. -
 ة المدرسية قديمة وال تجدد إال في فترات متباعدة. مجموعات المكتب -
 بين المعلم وأمين المكتبة.  ال يوجد تعاون ما -

"الشصددادر اإلضدداوةم واسدتزداشها وددي التددرة  وحاةددم شحتددوى  :(  د دوان2112)القحطددا ي  دراسدم .4
 السدودةم. وي "لها  شدة م أ ها االةتشاعة مكتب الدراسات 

واسدتخدامها كمحدور أساسدي فدي محتدوى  ،الكشف عن أهمية المصدادر اإلضدافية إلى الدراسة تهدف
اختيددرت عينددة عشددواةية بلدد  ، و ومدددى حاجددة كتددب الدراسددات االجتماعّيددة لهددا ،مددنهج الدراسددات االجتماعّيددة

أسلوب تحليل  ، واعتمد في تحقيق افهداف علىاستخدم الباحث المنهج الوصفي ، وقد( معلماً 51) عددها
 االستبانة.و ى، المحتو 

 توصل الباحث إلى النتاةج التالية:و 

 .االجتماعّيةبروز أهمية المصادر اإلضافية وفق التدريس عند مدرسي الدراسات  -
علددى المعددايير التربويددة التددي يجددب افخددذ بهددا عنددد اسددتخدام  االجتماعّيددةاتفدداق مدرسددي الدراسددات  -

 المصادر اإلضافية.
اإلضدافية الفتقارهدا الملمدوس إلدى المعلومدات اإلضدافية سدوا   حاجة الكتب الدراسدية إلدى المصدادر -

 من ناحية نقص المعلومات أو اموضها أو صعوبتها.
شا ورال الشدروددم علدى ت دزةال طدالب  استراتةةة م"أثر استزدام  :(  د وان2113دراسم زضراوي ) .5

 وددي م الشكتو ددم"الرةاضدة   م وددي حلدول الش ددكالت ات لألزطدال الشتضددش  الفر دم الرا دددم  دد م الرةاضددة  
 شصر. سوهاج 

فدي تحسدين  )اسدتراتيجّية النمذجدة(مدا ورا  المعرفة اسدتراتيجّيةف أيدر اسدتخدام تعرّ  إلى الدراسة تهدف
نة فدي الحلدول المكتوبدة للمشدكالت ات في تحديدد افخطدا  المتضدمّ أدا  طالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيّ 

 من نة الدراسةعيّ واختيرت ، في هذه الدراسة هو منهج البحث التجريبيّ منهج البحث المستخدم و ، ةالرياضيّ 
 م.2112/2111 الجامعيّ  ة التربية بسوهاج للعامّ ات بكليّ الفرقة الرابعة شعبة الرياضيّ  لبةط
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ف علدددى أدا  طدددالب الفرقدددة الرابعدددة شدددعبة اختبدددار اسدددتهدف التعدددرّ  فدددي ل افدوات المسدددتخدمةتتميّدددو 
 ر الصددفّ ة مددن مقددرّ نة فددي الحلددول المكتوبددة للمشددكالت الرياضدديّ افخطددا  المتضددمّ ات فددي تحديددد الرياضدديّ 

 ما ورا  المعرفة. استراتيجّية و ل اليانويّ افوّ 

 ت الدراسة إلى النتيجة اآلتية:توصلّ 

ى إلددى ات قددد أدّ مددا ورا  المعرفددة مددع طددالب الفرقددة الرابعددة شددعبة الرياضدديّ  اسددتراتيجّيةاسددتخدام  نّ إ -
ة المكتوبة، وكذلك حسن نة في حلول المشكالت الرياضيّ في تحديد افخطا  المتضمّ  همةتحسين أدا

 هم في تحديد أسباب تلك افخطا .ةأدا
 األساسددة م وم شهددارات التفكةددر ت شة دد وددي "أثددر  ر دداشج تدلةشددي  : (  د ددوان2113دراسددم الشسدداعةد ) .6

  األردن." وي الساد  التحصةل وي الةغراوةا ع د طالب الصف  

علدددى تنميدددة هدددذه  افساسدددّيةالكشدددف عدددن أيدددر برندددامج تعليمدددي لمهدددارات التفكيدددر  إلدددى الدراسدددة تهددددف
، من طلبة الصدف السدادس افساسديّ العينة  فتتألّ و ، بة الصف السادسالمهارات، وعلى التحصيل لدى طل

 ( طالبًا.11نة ضابطة بل  عددها )، وعيّ اً ( طالب11ة بل  عددها)هما تجريبيّ اإحد: ينت  وقد اختيرت مجموع

 .في الدراسة استخدم المنهج التجريبيّ 

 التصدنيف ددددددددد )المقارندة افساسدّيةلمهارات التفكيدر  البرنامج التعليميّ  للدراسة: تاربع أدو أتطبيق  تمّ و 
طريقدددة التدددريس باسدددتخدام مهدددارات التفكيدددر و االسدددترجاع(،  دددددددددد الترميدددز دددددددددد تمييددل المعلومدددات ددددددددددد الترتيدددب دددددددد

 الجغرافيا. ماّدةل اختبار تحصيليّ و اختبار مهارات التفكير، و ، افساسّية

 : إلى نتاةج الدراسةخلصت 

 يّ ة، مسدتوى افدا  الكلّدللمجموعة التجريبيّ  يّ ة بين مستوى افدا  الكلّ وجود فرق ذي داللة إحصاةيّ  -
الددذي  عددزى فيددر البرنددامج التعليمدديّ ، يُ افساسددّيةارات التفكيددر للمجموعددة الضددابطة علددى اختبددار مهدد

 ة.على المجموعة التجريبيّ  ق  ب  طُ 
ط تحصددديل ة، ومتوّسدددط تحصددديل المجموعدددة التجريبّيدددة بدددين متوّسدددوجدددود فدددروق ذي داللدددة إحصددداةيّ  -

 بيّ يجداإلدى افيدر اإلعدزى ة يُ على اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبّيد المجموعة الضابطة
 ة. الجغرافيا للمجموعة التجريبيّ  ماّدةم في تعلّ  افساسّيةالستخدام مهارات التفكير 
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ة ودي ةدد ""التر ةدم الشكت ةدم لطال دات الشرحلدم الثا وةدم  شدة دم ةددة :(  د دوان2115) ا اةه  دراسم .7
 السدودةم. 

عينة من التكونت ، و تعّرف واقع التربية المكتبية في المدارس اليانوية للبنات بجدة إلى الدراسةفت هد
من طالبدات المسدتوى افول بجامعدة الملدك عبدد العزيدز بجددة الالتدي أتممدن دراسدة هدذه الكتدب  طالبةً  121

لعلمدّي لياليدة كتدب الباحية التحليدل ا، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد اليالية في المرحلة اليانوية
 دراسية من المنهج الدراسي المقررة لماّدة المكتبة من حيث الشكل والمحتوى الموضوعي.

ن تدددريس موضددوعات هددذه المدداّدة قددد أخفددق فددي تحقيددق افهددداف التددي أ عددن نتدداةج الدراسددةوأسددفرت 
وانعدددددام المواقددددف  حددددددتها وزارة المعددددارف بالسددددعودية، العتمادهددددا علددددى الجانددددب النظددددري والتلقددددين والحفددددظ

التعليمية التي يمكن أن تتوافر من خالل التعاون بين معلمدة مداّدة المكتبدة وبداقي معلمدات النظدري والتلقدين 
 من جانب المعلمة.

 شدداد ة"وا ددع اسددتزدام القددرالات الزارةةددم كشصدددر وددي تدددرة   :(  د ددوان2115) ةددم الدددةن  دراسددم .8
 السدودةم.  ةدة وي التارةخ لدى شدرسات الشرحلم الثا وةم  شدة م ةدة"

تعدددّرف واقدددع اسدددتخدام القدددرا ات الخارجيدددة كمصددددر مدددن مصدددادر تددددريس مقدددرر  إلدددى الدراسدددة تهددددف
وتعددّرف أهددم المعوقددات التددي تحددول دون  ،التدداريو مددن وجهددة نظددر مدرسددات المرحلددة اليانويددة بمدينددة جدددة

ن جميدع المعلمدات الالتدي يدرسدون مداّدة التداريو بالمرحلدة اليانويدة بمديندة جددة، وقدد مد تتكوند، و استخدامها
 . كأداة للدراسةستبانة ، واالالمنهج الوصفي التحليلي ، اعتمد( معلمة146) كان عددهن

 ية:توتوصلت الباحية إلى النتاةج اآل

ل الكلدي لمددى االسدتخدام ن استخدام مصدادر القدرا ات الخارجيدة كدان بدرجدة عاليدة إذ كدان المعددإ -
 عاليًا.

  .المراجع المتخصصة دددددد افطالسددددد  إن أكير مصادر القرا ات الخارجية استخدامًا هي: الخراةط -
ن أكير المعوقات التي تحول دون اسدتخدام القدرا ات الخارجيدة هدي حشدو الكتداب المدرسدي، عددم إ -

 الدراسية.توافر المراجع في المكتبة، ضيق وقت الحصة 
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"تدلددةم التفكةددر شددن زددالل تدددرة  الةغراوةددا، وأثددر  علددى تحصددةل  :(  د ددوان2116األهدددل ) دراسددم .9
  .السدودةموي  ".م تفكةرهن  الرا ع اال تدائي وت شة   تلشةذات الصف  

فدي تددريس التفكيددر مدن خدالل مدداّدة الجغرافيدا فددي  مدة المعدددّ قيداس أيدر دليددل المعلّ  إلددى الدراسدة تهددف
عدة ( تلميدذة موزّ 54ندة الدراسدة مدن )ندت عيّ تكوّ و ، ة تفكيدرهنّ وتنمّيد بع االبتدداةيّ االر  تحصيل تلميذات الصفّ 
المددنهج واعتمدددت علددى ،الرابع الصددفّ  بددًة فدديلا( ط11ة )ومجموعددة تجريبّيدد ،(26علددى مجموعددة ضددابطة )

 التجريبيّ 
 ددددددد الدربط ددددددد التعليل دددددد مة لتعليم بعض مهارات التفكير)االتصالدليل المعلّ  فكانت الدراسةأدوات أما  
 اختبار المهارات.و ، اختبار تحصيليّ و المرونة(،  ددددددد الطالقة دددددد التصنيف دددددد المقارنة دددددد الوصف
 ة:النتاةج اآلتيّ عن أسفرت الدراسة و 
ة ين التجريبّيددددط درجددددات التلميددددذات فددددي المجمددددوعت  ة بددددين متوّسددددة إحصدددداةيّ وجددددود فددددروق ذات داللدددد -

 ة.والضابطة لصالح المجموعة التجريبيّ 
 والبعدديّ  ين القبلديّ ة فدي التطبيق دط درجات التلميدذات للمجموعدة التجريبّيدة بين متوسّ وجود فروق دالّ  -

 .لصالح البعديّ 
)تعلدديم التفكيددر مددن خددالل  ر المسددتقلّ كبيددرة للمتغّيددة حجددم افيددر، وبدرجددة ت قيمددة )إيتددا( عددن قددوّ دلّدد -

 (. المنهج المدرسيّ 
 دائم علدى أسدلوب الشحاكداة لت شةدم  ددض شهدارات  " ر اشج تق ي   :(  د وان2119دراسم السدود ) .11

 ولسطةن. وي ة" غا   التاسع األساسي   شا ورال الشدروم وي ش هاج الدلوم لدى طل م الصف  

قاةم على أسلوب المحاكاة في تنمية بعض مهارات مدا  ة برنامج تقنيّ اليّ معرفة فع إلى الدراسة تهدف
 اسدتخدم الباحدث المدنهج الوصدفيّ و ، ةبغدزّ  التاسع افساسديّ  ورا  المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصفّ 

بمدرسددة اختيددرت عينددة الدراسددة مددن طلبددة الصددف التاسددع و ، ، والمددنهج التجريبدديّ ، والمددنهج البندداةيّ التحليلدديّ 
( 91وبلدد  عدددددهم ) ،ة افساسددّية للبنددات( طالبددًا ومدددن مدرسددة رقّيدد41اليرمددوك العليددا للبنددين وبلدد  عددددها )

 ،مودليددل للمعلّدد ،ورا  المعرفددة قاةمددة بمهددارات مددا إعددداد لتحقيددق أهددداف الدراسددة تددمّ ، ةطالبددة مددن اددرب اددزّ 
 ختبار للمهارات.او  ،ودليل للطالب

 لت الدراسة إلى: توصّ  و

 ين لصالح المجموعة الضابطة.طات المجموعت  بين متوسّ  د فروق في االختبار البعديّ توج -
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ين لصدالح المجموعددة طات درجدات الطددالب للمجمدوعت  بددين متوّسد توجدد فدروق فددي االختبدار البعدديّ  -
 ة.التجريبيّ 

ين لصدالح المجموعدة طات درجدات الطالبدات للمجمدوعت  بدين متوّسد توجد فروق في االختبار البعديّ  -
 ة.التجريبيّ 

(: "وا ددع اسددتزدام الشكت ددم الشدرسددةم وددي تدددرة  شقددرر التددارةخ للصددف 2119دراسددم ال دد  ري ) .11
الثا ي الثا وي األد دي شدن وةهدم  ظدر شدلشدات شداد ة التدارةخ وشداد ة الشكت دم وال حدث  شددار  شكدم 

 السدودةم. شكم الشكرشم وي  الشكرشم"

الكشددف عددن واقددع اسددتخدام المكتبددة المدرسددية فددي تدددريس مقددرر التدداريو للصددف  إلددى الدراسددة تهدددف
اختيرت عينة الدراسة بطريقة ، الياني اليانوي افدبي من وجهة نظر معلمات التاريو وماّدة البحث والمكتبة

، المددددنهج الوصددددفي التحليلددددي، واعتمددددد ( معلمددددة )تخصددددص تدددداريو ومكتبددددة(112عشددددواةية حيددددث بلغددددت )
 لباحية االستبانة كأداة لجمع البيانات على محاور الدراسة.استخدمت ا

 توصلت الدراسة إلى النتاةج التالية:و 

يددتم بالصددورة المأمولددة فقددد كددان المتوسددط  أن دور معلمددة التدداريو فددي اسددتخدام المكتبددة المدرسددية ال -
 ( وهو مستوى متوسط.1.685) انحرافًا معيارياً ( و 2.11) العام للمحور

 دور المكتبدددة المدرسدددية فدددي دعدددم مقدددرر التددداريو فقدددد جدددا  المتوسدددط الحسدددابي العدددامبدددرزت أهميدددة  -
 ( وهو مستوى مرتفع.1.951) انحرافًا معيارياً ( و 2.461)

أن دور مقددرر المكتبددة والبحددث فددي تكددوين اتجاهددات ومهددارات التربيددة المكتبيددة لدددى الطالبددات جددا   -
 بمستوى مرتفع.

متوسددطات اسددتجابات المعلمددات تعددزى إلددى متغيددر )سددنوات توجددد فددروق ذات داللددة إحصدداةية بددين  -
 سنة(. 21-16) وذلك لصالح فةة سنوات الخبرة ،الخبرة(

ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصدداةية بددين متوسددطات اسددتجابات المعلمددات تعددزى لمتغيددري )المؤهددل  -
 التخصص(.  -العلمي 
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م على ت شةم  ة  آم لآلةات القر الشفاهةشة  ال شذةم  استراتةةة مم "ودالة   :(  د وان2111دراسم   تةن ) .12
م شك ددوددي  "ل ثددا وي  األو   م الحدةثددم  شدد هج الكةشةددال للصددف  شهددارات الدلددم وددي تدددرة  ال ظرةددم الذرة دد

 م.السدودة   شم، الشكر  

النمذجدة المفاهيميدة لريدات القرآنيدة علدى عمليدات العلدم  اسدتراتيجّيةة فعالّيد معرفدة إلدى الدراسة تهدف
اسدتخدم الباحدث مدنهج التصدميم ، و يدانويّ الل افوّ  لنظرية الذرية الحديية بمنهج الكيميدا  للصدفّ في تدريس ا

وبلدد  عددددها  ،مددةة المكرّ مدينددة مّكدد ل اليددانويّ افوّ  نددة الدراسددة مددن طلبددة الصددفّ اختيددرت عيّ ، و شددبه التجريبدديّ 
تحليددل  أهددداف الدراسددة تددمّ لتحقيددق ، و (21ة )تجريبّيدد(، و 25ت إلددى مجمددوعتين ضددابطة )سددم  قُ  ةً ( طالبدد19)

دليدل للمعلمدة و م، اختبار عمليات العلّ كما استخدم ، مالعلّ ات ة الحديية وفق عمليّ ة الذريّ محتوى وحدة النظريّ 
 ة.النمذجة المفاهيميّ  استراتيجّيةلتدريس الوحدة وفق 

طالبددات ي درجددات اختبددار ة بددين متوسددط  توجددد فددروق ذات داللددة إحصدداةيّ  :أندده ت الدراسددة إلددىتوصددلّ 
ة، وطالبدات المجموعدة الضدابطة التدي النمذجدة المفاهيمّيد اسدتراتيجّيةة التدي درسدت وفدق المجموعة التجريبّيد

النمذجددة  سددتراتيجّيةد وجددود أيددر الا يؤّكدد، مّمدديّ الكلّدد المحاضددرة فددي التطبيددق البعددديّ  اسددتراتيجّيةت وفددق س ددر  دُ 
  م.علّ تات الة على بعض عمليّ ة لريات القرآنيّ المفاهيميّ 

ال شذةم والتلزةال وي عالج صدو ات وهدم  استراتةةةَتيم "ودالة   :(  د وان2112دراسم شحشود ) .13
 أسةوط، شصر.وي  وزفض  لق القرالة لدى دارسات الشدار  الصدةقم للفتةات" ،الشقرول

 دس االبتدداةيّ اتعّرف صعوبات فهم المقرو  التي تعاني منها دارسات الصف السإلى  الدراسة تهدف
النمذجدددة والتلخدددديص فددددي عددددالج صددددعوبات فهددددم  اسددددتراتيجيت ية المددددارس الصددددديقة، والوقددددوف علددددى فعالّيددددب

 .، والمنهج شبه التجريبيّ التحليليّ  المنهج الوصفيّ فيها استخدم الباحث و ،  ، وخفض قلق القرا ةو المقر 

س الصددديقة بالمدددار  السددادس االبتددداةيّ  الصددفّ  طالبدداتمددن  طالبددة( 21نددة الدراسددة مددن )عيّ وتكونددت 
للوقددوف علددى  اختبددار تشخيصدديّ و ، قاةمددة بمهددارات الفهددم القراةدديّ  ، واسددتخدم فيهدداللفتيددات بمحافظددة أسدديوط
 النمذجة والتلخيص.  استراتيجيت يدليل الستخدام و ، صعوبات الفهم القراةيّ 

ات فهم المقرو  ي النمذجة والتلخيص في عالج صعوبة استراتيجيت  فاعليّ  :عن أسفرت نتاةج الدراسةو 
  .وخفض قلق القرا ة

 



 دراسات سابقة  الفصل الثاني
 

 

29 

 :تدقةب على الدراسات السا قمال
 لقد توصّلت الباحية من خالل عرض الدراسات السابقة إلى ما يلي:

 هدف الدراسات السا قم:

فدددي الفهدددم القراةدددّي  تنوعددت أهدددداف الدراسدددات بعضدددها هددددف إلدددى تقّصدددي فعالّيدددة اسدددتراتيجّية النمذجدددة
(، كمددا هدددفت دراسددات أخددرى إلددى تقّصددي فعالّيددة االسددتراتيجّية فددي 2112واالسددتيعاب كمددا فددي )محمددود، 

(، كمدددا هددددفت 2111(، )خضدددراوي، 2119التحصددديل الدراسدددّي مدددع اخدددتالف بدددالمواّد الدراسدددّية )السدددعود، 
 (.2111(، )بنين، 2119)السعود،  بعضها اآلخر إلى تقّصي فعالّية االستراتيجّية في مهارات التفكير

( ببنددا  بددرامج تدريبيددة إلكسدداب المعّلمددين والمتعلمددين مهددارات 2111كمددت اهتمددت دراسددة المسدداعيد )
  التفكير والتحصيل.

هدفت الدراسات المتعلقة بدراسة واقع اسدتخدام المكتبدة المدرسدية بمصدادرها المختلفدة بمددى توظيفهدا 
(، ودراسدددة 2115(، ودراسدددة نجدددم الددددين )2119تالفهدددا كدراسدددة الشدددنبري )فدددي تددددريس المدددواد الدراسدددية باخ

(، والددبعض مددن الدراسددات هدددفت الكشددف عددن الصددعوبات 2112(، ودراسددة القحطدداني )2112افسددمري )
(، ، ودراسددددة 2115التددددي تواجدددده المعلمددددين والطلبددددة عنددددد اسددددتخدام مصددددادر المكتبددددة كدراسددددة نجددددم الدددددين )

(، ودراسدددات هددددفت التعدددرف علدددى واقدددع التربيدددة المكتبيدددة 2112لقحطددداني )(، ودراسدددة ا2112افسدددمري )
 (.2115بالمدارس كدراسة باناجه )

 :والّدراسة الحالية تهدف إلى 

 بنا  برنامج تدريبي وفق استراتيجّية النمذجة قاةم على استخدام مصادر المعلومات المكتبية. .1
 التفكير افساسّية والتحصيل.تعّرف فعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات  .2

 عة  م الد راسات الس ا قم:

ضّمت عينات الّدراسات الّسدابقة المعلمدين وأمندا  المكتبدات والمتعلمدين فدي جميدع المراحدل الّدراسدية، 
(، 2115(، ودراسددة نجددم الدددين )2119فهندداك دراسددات اقتصددرت عينتهددا علددى المعلمددين كدراسددة الشددنبري )

 (.2111(، ودراسة افسمري )2112ودراسة القحطاني )
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(، ودراسة)المسدداعيد، 2116(، ودراسددة االهدددل )2115كمددا اقتصددرت علددى الطلبددة كدراسددة باناجدده )
 (.2112دراسة محمود ) (،2111(، دراسة خضراوي )2111

( علددددى عينددددة مددددن أمنددددا  المكتبددددات، واشددددتملت دراسددددة الزمددددامي 2112، واشددددتملت دراسددددة مرسددددي )
 مين، طلبة، وأمنا  المكتبات(.( على عينات )معل2112)

 .وتكّونت عّينة الدراسة الحالية من طلبة الّصف الخامس افساسي 

 ش هج الد راسات الس ا قم:

اعتمدددت معظددم الدراسددات المددنهج التجريبددي والمددنهج شددبه التجريبددي والددبعض افخددر اعتمددد المددنهج 
 التجريبي والوصفي التحليلي معًا.

هج التجريبددّي، إذ تددّم تقسدديم عّينددة الدراسددة إلددى مجمددوعت ين )ضددابطة، اسددتخدمت معظددم الدراسددات المددن
 (.2111(، ودراسة خضراوي )2119تجريبّية( كدراسة السعود )

(، ودراسدددة بندددين 2112وبعدددض الدراسدددات اعتمدددد المدددنهج شدددبه التجريبدددّي كمدددا فدددي دراسدددة محمدددود )
(2111.) 

افة إلى المنهج التجريبّي كدراسدة محمدود كما اعتمدت دراسات على المنهج الوصفي التحليلّي باإلض
 (. 2112ودراسة مرسي ) (،2119(، ودراسة السعود )2112)

  تتبع الّدراسة الحالية المنهج التجريبي في تعّرف مهارات التفكير افساسّية التي اكتسبها طلبة الّصف
إلكسابهم مهارات التفكير، وأير الخامس افساسي الذين خضعوا للبرنامج التدريبي المصمم في الّدراسة 

 هذا البرنامج في تحصيلهم في ماّدة الدراسات االجتماعّية.

 أدوات الد راسات السا قم:

 لدى القيام بمسح شامل للدراسات المعروضة سابقًا نجد أّن أدواتها تنّوعت بين:

اسة مرسي ودر  (،2116(، ودراسة افهدل )2111إعداد اختبار تحصيلّي ميل: دراسة خضراوي ) -
(2112.) 

(، واختبدددار 2112اختبدددارات متنّوعدددة كاختبدددار لتشدددخيص صدددعوبات الفهدددم القراةدددّي دراسدددة محمدددود ) -
 (2111لعملّيات التعّلم دراسة بنين )
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(، دراسدددة بندددين 2112كدراسدددة محمدددود ) أدلّدددة للمعلّدددم والطالدددب للتددددريس وفدددق اسدددتراتيجّية النمذجدددة -
 (.2116(، ودراسة افهدل )2119(، دراسة السعود )2111)

(، ودراسددددة 2112(، و دراسددددة الزمددددامي )2112االسدددتبانة كددددأداة للبحددددث ميددددل: دراسددددة افسددددمري ) -
 (.2112القحطاني )

 (.2112(، ودراسة القحطاني )2112تحليل المحتوى كدراسة مرسي ) -

  الحالية على بطاقة المالحظة المكتبّية، واختبار مهارات التفكير افساسّية، واختبار واعتمدت الّدراسة
الّتحصيل كأدوات لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة للتحّقق من سؤال الدراسة، وفرضياتها، والتوّصل 

 لنتاةج.

  تائج الدراسات السا قم:

 يأتي:من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن استخالص ما 
أجملددت معظددم الدراسددات أن هندداك ضددعفًا فددي مسددتوى المكتبددات المدرسددية، وأنهددا تواجدده مشددكالت  -

عديدة بحاجة إلى خطط وبرامج كافية، كما بينت بعض الدراسات أن هنداك نقدص باالعتمداد علدى 
ن مصادر المكتبة المدرسية في العملية التدريسية، وارتبداط الطلبدة بالمكتبدة ضدعيف، ودور المعلمدي

 ضعيف في استخدام مصادر المكتبة وافكير استخدامًا للموسوعات والمراجع.
( فقد أكدت نتاةجها على أن مصادر المكتبة تنمي مهارات التفكير ومهارات 2112دراسة مرسي ) -

 الخريطة.
يبتددت الدراسددات فعالّيددة اسددتراتيجّية النمذجددة فددي تحقيددق افهددداف الموضددوعة، وأيرهددا فددي اكتسدداب أ -

 ة العلمّية، وتنمّية مهارات التفكير وزيادة التحصيل، وتحسين أدا  الطلبة.المعرف
بيندددت االبيدددة الّدراسدددات الّسدددابقة أن مسدددتوى أدا  العّيندددة الّتجريبيدددة أعلدددى فدددي االختبدددارات البعديدددة  -

لمهدددارات التفكيدددر، مدددن مسدددتوى أداةهدددا فدددي االختبدددارات القبليدددة، وحتدددى عندددد مقارندددة أدا  المجموعدددة 
ية بأدا  المجموعة الّضابطة نجد أن مستوى أدا  المجموعة الّتجريبيدة فدي االختبدار البعددي الّتجريب

 لمهارات التفكير أعلى من مستوى أدا  المجموعة الّضابطة في هذا االختبار. 
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 واستفادت ال احثم شن الد راسات الس ا قم وي:

 في الدراسة.تحديد قاةمة بمهارات التفكير افساسّية التي تم اعتمادها  .1
إعددداد البرندددامج التددددريبي وفدددق النمذجدددة القددداةم علدددى اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المكتبيدددة لتنميدددة  .2

 مهارات التفكير افساسّية.
 إعداد اختبار مهارات التفكير افساسّية. .1
 إعداد اختبار التحصيل الدراسي في ماّدة الدراسات االجتماعّية. .1
 بمهارات التفكير.كتابة اإلطار النظري الخاص  .5
 افساليب اإلحصاةية.  .6



 

 الثالثالفصـل 
 اإلطــار النظـــرّي

 
 النمذجة اسرتاتيجّية احملّور األّول:

 مصادر املعلومات املكتبّيةالرتبية املكتبة و احملور الثاني:

 التفكري ومستوياتهاحملور الثالث: 

 ماّدة الدراسات االجتماعّيةاحملور الرابع: 
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 تمهيد:

قدداةم الوفددق النمذجددة  ة برنددامج تدددريبيّ اختبددار فاعلّيددهددو يسددعى هددذا البحددث لإلجابددة عددن سددؤال رةدديس 
 مددداّدةوالتحصددديل فدددي  افساسدددّيةفدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر  المكتبّيدددةعلدددى اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات 

مدددن العدددودة إلدددى المعلومدددات ذات صدددلة بطبيعدددة البحدددث  للوصدددول لدددذلك كدددان البددددّ  االجتماعّيدددة،الدراسدددات 
ة، وتجيددب بدددورها عددن بعددض افسددةلة المطروحددة فيهددا مددن ة والتحليلّيددوتسددليط الضددو  علددى الجوانددب النظرّيدد

، وكددذلك افساسددّية، ومهددارات التفكيددر المكتبّيددةومصددادر المعلومددات  ،النمذجددة اسددتراتيجّيةخددالل التعريددف ب
 . االجتماعّية الدراساتلك الواجب توافرها في محتوى كتاب ت

 الفصل إلى أربعة محاور على النحو اآلتي:قسم ولتحقيق ذلك  

 النمذجة. استراتيجّية 
  المكتبّيةمصادر المعلومات التربية المكتبية و. 
  افساسّيةمهارات التفكير. 
 االجتماعّيةالدراسات  ماّدة. 

 ال شذةمالشحور األول: إستراتةةةم 

 ات شا ورال الشدروم:ستراتةةة  ا -1-1

سدمح يُ م التدي تقدوم علدى نمدط مدن التددريس، ات الدتعلّ ات ما ورا  المعرفدة مدن اسدتراتيجيّ استراتيجيّ  تعدّ 
م، هدذه ة للدتعلّ ة الذاتّيدل المسدؤوليّ ه مدن تحّمد، يمكّندم مسدتقلّ ة في تطوير تعلّ م باستخدام مهاراته الخاصّ للمتعلّ 

م وأساليب التعلّ  الذهنّيةات م للمعرفة بافنشطة والعمليّ عبارة عن إجرا ات يقوم بها المتعلّ  هي اتاالستراتيجيّ 
 ر والفهدددددددددم والتخطددددددددديط واإلدارة وحددددددددددلّ م للتددددددددددذكّ التدددددددددي يسددددددددددتخدمها قبدددددددددل وبعدددددددددد الدددددددددتعلّ  م الدددددددددذاتيّ والدددددددددتحكّ 

 (.Henson&Eller,1999,258)المشكالت

جدرا ات التدي يسدتخدمها الفدرد للسديطرة إلهدا سلسدلة مدن انّ ما ورا  المعرفة علدى أ استراتيجّيةف عر  تُ  و
 عمليددة الددتعلموهددذه اإلجددرا ات تسدداعد علددى تنظدديم  د مددن تحقيددق افهدددافوالتأّكدد المعرفّيددة،علددى افنشددطة 

د مددددددن تحقيددددددق أهددددددداف هددددددذه والتأّكددددددالمعرفّيددددددة، ، وتشددددددمل علددددددى التخطدددددديط ومراقبددددددة افنشددددددطة ومراقبتهددددددا
 (.Broyon,2004,140افنشطة)
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ات هددا مجموعددة مددن اإلجددرا ات التددي يقددوم بهددا الطالددب للمعرفددة بافنشددطة والعملّيددف أيضددًا بأنّ عددر  تُ  و
 (. 115، 2115ورا  المعرفة)فتحي، للقيام بعمليات ماقبل التعلم وفي أيناةه وبعده التي تستخدم  الذهنّية

هدددا تؤكدددد علدددى دور يدددة أنّ تدددرى الباح، ات مدددا ورا  المعرفدددةسدددتراتيجيّ لسدددابقة الومدددن خدددالل التعريفدددات ا
 مه.م باستخدام مهاراته الخاصة، ومراقبة وتقويم تعلّ أينا  التعلّ في في اكتساب المعرفة  م اإليجابيّ المتعلّ 

 ( افسس التي تقوم عليها استراتيجيات ماورا  المعرفة وهي: 1985) Dirkes أوضح ديركس إذ

 .ربط المعلومات المكتسبة بالمعلومات السابقة 
 ات التفكير المناسبة.ار السليم الستراتيجيّ االختي 
 .التخطيط والمتابعة وتقويم عمليات التفكير 

 :أتيوشن هذ  االستراتةةةات شا ة 

بات واحتياجات الطالب على وعي بمتطلّ  كونالتخطيط أن ي استراتيجّيةتتطلب  التزطةط: استراتةةة م .1
 ة.اته وقدراته الشخصيّ بإمكانيّ ة التي هو بصدد التعامل معها، وكذلك على وعي المهمّ 

د هددف ( سلسلة للتدريب تبددأ بوضدع مجموعدة مدن افسدةلة تحددّ 2112) Pollaedوقد وضع بوالرد 
ة م، وتترافدق مددع عملّيدددة للسددير فدي عمليددة الددتعلّ وضددع خطددوات محددّ  ويدتمّ ، التخطدديط يددمّ و مدن م نشداط الددتعلّ 

الفحدص وهدو تقدويم  الحصدول عليهدا، ومدن يدمّ  النتاةج التدي تدمّ م و ة للجهد المبذول في التعلّ المراقبة المستمرّ 
القيدددددام بددددده فدددددي الخطدددددوات  تدددددمّ  مدددددا إعدددددادة رصدددددد لكدددددلّ  يوهددددد، للنتددددداةج، وتنتهدددددي بالوصدددددول إلدددددى المراجعدددددة

 (.159السابقة)

 ى يتخذ منها أسلوبًا في حلّ حتّ  ستراتيجّيةه من الضروري تدريب الطلبة على هذه االوترى الباحية أنّ 
 م.أينا  التعلّ  في التي تواجهه المشكالت

أساليب  م بالقدوة من أنجحلى كون التعلّ ع ستراتيجّيةز هذه االتركّ  التوضةح:أو ال شذةم  استراتةةة م .2
 ،م( في أينا  قيامه بالعملمها النموذج أو القدوة )المعلّ التعلم وأكيرها فاعلية عندما يقترن بإيضاحات يقدّ 

 اته في أينا  قيامه بحلّ في إبراز المهارات عن طريق إيضاح سلوكيّ م النموذج ص دور المعلّ ويتلخّ 
عملية، وفي الحاالت  ة تنفيذ كلّ ، وكيفيّ المشكالت، وتوضيح أسباب اختياره كل خطوة من خطوات الحلّ 

التي ال يعرف فيها اإلجابة أو ال يريد إعطاةها للطلبة يستطيع أن يقود طالبه في التخطيط للوصول إلى 
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ذلك من خالل  ويتمّ  بها، ق الهدفتحقّ ية التي ة مع إيضاح افسباب والكيفيّ تنفيذ الخطّ  ومن يمّ  اإلجابة
 .(191،191، 1999ر فيه )جروان، ا يفكّ عمّ  اً أو كتابيّ  اً ر لفظيّ ممارسة االستجواب الذاتي ليعبّ 

بعددة فددي المرحلددة المتّ ات االسددتراتيجيّ  مددن أهدمّ  سددتراتيجّيةهددذه اال مددع فتحددي جدروان بددأنّ  وتتفدق الباحيددة
فدددي تطبيدددق البرندددامج لتعلددديم مهدددارات التفكيدددر، وقدددد اسدددتعانت الباحيدددة  سدددّيماطة ة والمتوّسدددة االبتداةّيدددالدراسددديّ 

إلجددرا ات الص توضدديح ذلددك بالتفصدديل فددي الجددز  المخّصدد وسدديتمّ  ،لهددذا البحددث المعدددّ  البرنددامج التدددريبيّ ب
 وخطوات البحث. 

التفكير بصوت مرتفع أسلوب يستخدم فيه الفرد صوته في  وع:التفكةر  صوت شسش استراتةةة م .3
فكر بصوت مرتفع لتقديم معلومات عن معرفة المستخدم ال استراتيجّيةأفكاره أينا  القرا ة، وتستخدم 
هو مساعدة الطلبة  ستراتيجّيةالمشكالت، والقصد من ورا  استخدام هذه اال وعملياته خالل القرا ة أو حلّ 

 Baumannات لتوجيه التفكير أو تيسيره)درة على مراقبة القرا ة والفهم واستخدام استراتيجيّ على تطوير الق
et al, 1993,185.) 

ة الخاصّ المعرفّية ات م توجيه الطلبة من خالل نمذجة االستراتيجيّ ب من المعلّ تتطلّ  ستراتيجّيةفهذه اال
ًا يمكدن أن تكددون مصددرا يرّيدد اللفظّيدةاللغددة  نّ فاليب جديدددة لمعالجدة المعلومدات، ف الطلبددة إلدى أسدعدر  بده، يُ 

أو جعددل المعرفّيددة ًا مددن قبددل الطلبددة، ويطلددق عليهددا النمذجددة التددي يمكددن معالجتهددا داخلّيددالمعرفّيددة للعمليددات 
  (.Ciardiello,1998,221التفكير مسموعًا)

أهدم افسداليب تدريب الطلبدة علدى التفكيدر بصدوت مسدموع مدن خدالل النمذجدة مدن  أنّ  وترى الباحية
فهدددي تسددداعدهم علدددى  التدددي يمكدددن مدددن خاللهدددا اكتسددداب المهدددارات المطلدددوب تحقيقهدددا مدددن البرندددامج المعددددّ 

ة، وعلدديهم أن أيندا  العمددل، وتقدويم النتدداةج مدن خدالل التسدداؤالت الذاتّيدفدي ة، ومراقبددة افدا  التخطديط للمهّمد
م في جلسات البرنامج المقدّ  ستراتيجّيةية هذه االتستخدم الباحوس ،بعد أن يالحظوا المعلم نفسه وا العمليؤدّ 

 النمذجة. استراتيجّيةجز  من  ستراتيجّيةفي هذا البحث على اعتبار هذه اال

تعتمد على تكوين مجموعات صغيرة داخل الفصل تقوم بالمشاركة في  :م التداو ي  التدل   استراتةةة م .4
 ،م، وتهدف إلى تشجيع روح التعاون والعمل الجماعيّ م باستخدام استراتيجيات التدريس والتعلّ عملية التعلّ 

 خرى.افم للجماعة وأفراد الجماعات ا يضمن التعلّ ممّ 
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دهم وتعددوّ  الطلبددة علددى العمددل الجمدداعيّ  تدددّرباالسددتراتيجيات التددي  مددن أهددمّ  سددتراتيجّيةهددذه اال وتعدددّ 
 ة.العمليّ على االندماج في منهم الضعاف  و تشّجع الطلبة الصفّ على المشاركة في 

تاح الفرصة تُ  ستراتيجّيةوفي هذه اال :للطل ماستزدام ال ظةر أو الش اركم الث ائةم  استراتةةة م .5
ة، وذلك من خالل مراقبة أعمال ة التفكير أو التفكير حول التفكير بصورة عمليّ للطلبة ليقوموا بتمييل عمليّ 

مجموعة متباعدة  ين وتجلس كلّ مجموعة طالب   تقسيم الطلبة إلى مجموعات تضم كلّ  فيها يتمّ  زمالةهم، و
بالقدر الذي ال يسمح بتشوي  مجموعة على أخرى في حالة التفكير بصوت  ،عن المجموعات افخرى

في  ر بصوت عال  أي يفكّ  ،المشكلة بصوت عال   مجموعة بحلّ  ين في كلّ حيث يقوم أحد الطالب   ،عال  
ما يرى أو يسمع من زميله أي  وبتركيز شديد في كلّ  اً دأينا  الحل، وأن يقوم اآلخر باالستماع جيّ 

خطأ عليه أن  خطوة يخطوها أو عبارة ينطقها، وفي حالة اكتشاف المستمع فيّ  المتابعة الدقيقة لكلّ 
يشير إلى موقع الخطأ دون أن يصحح الخطأ، وفي حالة عجز زميله عن تصحيح الخطأ يمكن للمستمع 

حول ما ينبغي عمله لتصحيح الخطأ أو متابعة الحل في االتجاه الصحيح،  أو إشارةً  أن يقدم له اقتراحاً 
ل في إلى التأمّ  قيام الفرد بالمراقبة في عمل زمالةه يقوده حتماً  على أساس أنّ  ستراتيجّيةاال وتقوم هذه

 .(Tanner & Jones،2112،151) عمله

االسددتراتيجيات التددي يمكددن مددن خاللهددا إكسدداب الطلبددة  مددن أهددمّ  سددتراتيجّيةهددذه اال أنّ  وتددرى الباحيددة
 مسدتخدماً  يقدوم الطالدب بنمذجدة المعلدمّ  إذ، افساسدّيةرات التفكيدر اومهد المكتبّيدةمهارات مصادر المعلومات 

ر بما يدراه التفكير بصوت مرتفع أمام زميله الذي يتخذه هو بدوره كنموذج يحتذي به أيضًا ويفكّ  استراتيجّية
  .فيما بعد نفسه الدوربم يقوم ويسمعه، ي

عادة م بوعي ومرونة الختصار النّص المتعلّ  اة عمل يستخدمهوهي خطّ  التلزةال: استراتةةة م .6 ، وا 
للموضوع، ويسأل  افساسّيةبحيث يختبر الطالب قدراته في التركيز على اففكار  ،جديد بناةه في نّص 

ة باختصار ووضوح)إبراهيم، ة والضروريّ النقاط المهمّ  نفسه إذا كان قد نجح في إعادة صيااة كلّ 
2111 ،162-165.) 

م أن سهلة لذا يجب علدى المعلّدالة مهمّ بالتعليم الطلبة مهارة التلخيص ليس  ومن هنا يمكن القول إنّ 
يعطديهم متسدعًا مدن الوقدت لكدي  يدمّ  ،دوهالتلخديص باسدتمرار أمدام الطلبدة كدي يحداكوه ويقلّد اسدتراتيجّيةينمذج 

ن من مهارة التلخيص ة أن ينجح الطلبة بكفا ة عالية دون التمكّ م إمكانيّ ر المعلّ يمارسوها بالفعل، وال يتصوّ 
 . بدرجة كبيرة
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 ال شذةم: استراتةةة مالتدرةف   -1-2

وف علدى مجموعدة النمذجدة، ولدذلك عمددت الباحيدة علدى الوقد اسدتراتيجّيةوفق  ذ البرنامج التدريبيّ ينفّ 
ا قددد مّمدد ،ة تنفيددذها وتقويمهدداعناصددرها وكيفّيددتحديددد  ة ميددل: تعريفهددا وسددتراتجيّ قددة بهددذه االمددن النقدداط المتعلّ 

  يسهم في تكوين صورة متكاملة وواضحة عنها.

ة م أهمّيدددة أن يددددرك المعلّدددم، ومدددن هندددا تدددأتي أهمّيدددشدددكالن قاعددددة رةيسدددة للمعلّددديالنمدددوذج والقددددوة   إنّ 
ة، م وأكيرهدا فاعلّيدم بالقدوة من أنجح أساليب الدتعلّ والمراوب أمام الطلبة، فالتعلّ  ع السلوك الذكيّ عرض أنوا

ة  ة التعليمّيدأيندا  قيامده بالعملّيدفدي م( مها النمدوذج أو القددوة )المعلّددّ يقدعندما يقترن بإيضداحات أو تعليقدات 
 (.296، 2116، الملكي)

 ، إال أنّ افساسدددّيةة مهدددارات التفكيدددر ة التدددي تناولدددت تنمّيدددكييدددر مدددن افدبيدددات النظرّيددد ورادددم تصدددريح
، ولهدذا افساسدّيةالنمذجدة فدي تنميدة مهدارات التفكيدر  ةة دراسة اسدتخدمت اسدتراتيجيّ الباحية لم تعير على أيّ 
مدا يجابهده مدن مشدكالت  ر بنفسده فدي حدلّ م يفّكدة جعل المدتعلّ يرتبط بكيفيّ  ستراتيجّيةفمحور االهتمام في اال

ة التدي ه للمهّمدةدما يحدث في ذهنده فدي أيندا  أدا أو التلفظ بكلّ  تهامواقف، وتنظيم أفكاره وترتيبها، وكتابأو 
حيدث تسدبق النمذجدة عدادة أنشدطة ميدل التجدارب  ،هو بصددها، وقد بدأت لتيسير تطوير الحرف والمجتمع

ع مددنهم، قددب الطلبددة أوال مددا هددو متوقّددة بحيددث يراالمعددادالت الرياضدديّ  حددلّ و ة، ة، ومهددام التربيددة البدنّيددالعلمّيدد
جديدددة  هم مددن إتقددان مفدداهيم ومهدداراتيمكددنّ لتهم أو نشدداطهم الخدداص ليشددعروا بالراحددة عنددد االنخددراط بمهّمدد

(Duplass, 2006, 204.) 

 ( لتدددريس المددوادّ 1995) Wilen & Phillips التددي اسددتخدمها ولددن وفيليددبس سددتراتيجّيةل االوتميّدد
الددذين  ن يمددة فددي تنميددة مهددارات التفكيددر، مددن خددالل المعلّ مهّمدد ات، وتعدددّ االسددتراتيجيّ  ة هددذهكافّدد االجتماعّيددة

إلظهدار وتوضديح عمليدات تفكيدرهم أمدام الطلبدة، والطلبدة يمكدن لهدم  لديهم القدرة على التفكير بصوت عدال  
في ذلك أن يراقبوا طرق ممارسة واستخدام المهارات التدي يجدب أن يتعلموهدا، وبعدد ذلدك بإمكدان الطلبدة أن 

يضاحه بصوت عال  أما زميلهم بنمذجة تفكير وايقوم ات الطلبة، حيدث يقومدون بمالحظدة عملّيد مزمالةه موا 
 (.Gama, 2004,68ث  )يلهم المتحدّ تفكير زم

م علدى أن يكدون م الخبرة عن طريق التقليد، لذا من افجدى أن  يحرص المعلّ ن الطلبة من تعلّ ويتمكّ 
، وتدوجيههم نحدو مهدارات التفكيدر السدليم، والعمدل للطلبدةدًا في تفكيره واتجاهاتده لكدي يكدون قددوة نموذجًا جيّ 
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ه سلوكهم في مواقف الحياة مسدتقباًل  بة لالتجاهات الصحيحة التي توجّ اكتساب الطل تها، ومن يمّ على تنميّ 
 (.16-15، 2112)مصطفى، 

أينا  مالحظته لألشيا  والظواهر، في م أن يعمل على  توجيه الطلبة توجيهًا سليمًا ومن واجب المعلّ 
لدم نموذجدًا جيددًا ، وذلدك عدن طريدق أن يكدون المعمالنظدر والتفكيدر فيمدا يحددث حدوله ونوجعل الطلبة يمعند

 (.122، 2111في تفكيره واتجاهاته لكي يكون قدوة للطالب  )مصطفى، 

ة مّيدة تعلّ تعليميّ  استراتيجّيةها: النمذجة المستخدمة بأنّ  استراتيجّيةف الباحية واستنادًا إلى ما سبق تعرّ 
للطلبدة  اً طالدب نموذجد كدلّ  بة، والعمل ضمن فريدق مدن الطلبدة يكدونتعتمد على الباحية كنموذج للقدوة للطل

فيها تبدادل افدوار وتبدادل اآلرا  تحدت  يتمّ  ،لرخرين، وذلك من خالل تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة
ة ة معدددّ ت تقويمّيددده محكدداّ بغيددة وصددول الطلبددة إلددى إتقددان المهددارات المطلوبددة وفددق مددا تحدددّ ، إشددراف الباحيددة

 مسبقًا لهذا الغرض.

 ال شذةم: استراتةةة مزطوات  -1-3

ن وتنمية التفكير. وتتضمّ  االجتماعّيةلتدريس المواد  استراتيجّية( 1995من ولن وفيلبس ) يقترح كلّ 
 الخطوات اآلتية: ستراتيجّيةهذه اال

 أواًل: تقدةم الشهارات:

م معلّدها الة مقدرو ة يعددّ تعليمّيد مداّدةًا من خالل م الطلبة ذاتيّ م مباشرة، أو يتعلّ المعلّ  بوساطةذلك  ويتمّ 
نة فيهدا، والصدعوبات تها، وعمليات التفكير المتضمّ نًا تعريف المهارة، وأهميّ حول المهارة المراد دراستها، مبيّ 

 ب عليها. ة التغلّ ع وقوع الطلبة فيها، وكيفيّ التي يتوقّ 
 م:الشدل    وساطمثا ةًا: ال شذةم 

ر بصددوت يفّكدد هم يتظدداهر أنددفددالمعلّ  ،المهددارةنة فددي ة المتضددمّ ات العقلّيددنموذجددًا للعملّيددالمعلددم م يقدددّ  إذ
مشدكلة معيندة أمدام الطلبدة، ويمدارس التسداؤل  حًا كيدف يسدتخدم المهدارة وهدو يحدلّ مرتفع أمام الطلبدة، موّضد

 ا يدور في رأسه.ًا عمّ ر لفظيّ ويعبّ  ،الذاتيّ 
 الطل م:  وساطمثالثًا: ال شذةم 

عملياتده بعمليدات زميدل  الدبالطا فعدل، يدم يقدارن يطلب المعلم من طالبه القيام بنمذجة المهدارة ميلمد
ات منهما لرخر بما يدور في ذهنه، وبدذلك يصدبح الطلبدة مددركين لعملّيد ر كلّ له يجلس بجواره، بحيث يعبّ 
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لوا إلى الحل  حوا كيف توصّ د من فهم الطلبة لعملية التفكير بأن يطلب منهم أن يوضّ م يتأكّ تفكيرهم، والمعلّ 
 (.14، 2116)بدر، 

شدراف مدن  وفي هدذه الخطدوة مدن الضدروريّ  إعطدا  الطلبدة فرصدة كافيدة فدا  المهدام تحدت توجيده وا 
للطددالب لددألدا  المصددحوب بتغذيددة راجعددة مددن  ب  إعطددا  وقددت كدداف  عمليددة النمذجددة تتطلّدد م، أي أنّ المعلّدد
و عدددم فهددم الطلبددة خطددأ أ يقددوم المعلددم بإعطددا  التغذيددة الراجعددة المباشددرة، وذلددك لتصددحيح أيّ  إذمددين، المعلّ 
ب وقوع الطلبة فدي التددريب علدى إجدرا ات ايدر صدحيحة أو مفداهيم خاطةدة، وعندد وقدوع الطلبدة ى يتجنّ حتّ 

ب مندده العددودة إلددى الخطددوة افولددى  )أبددو نيدددان، بالخطددأ فدديمكن للمعلددم بددالرجوع إلددى الخلددف حتددى لدددو تطلّدد
2111 ،14-18.) 

 ال شذةم: استراتةةة مأهشةم  -1-4

النمذجة، وبدت هذه النقاط مدن خدالل  استراتيجّيةة أهميّ  تبينون بتحديد بعض النقاط التي قام الباحي
 هذه النقاط: ، وفيما يأتي أهمّ ستراتيجّيةرت حول هذه االافبحاث والدراسات التي قاموا فيها، والتي تمحوّ 

تحديدددد  النمذجدددة فدددي تحسدددين أدا  الطلبدددة فدددي اسدددتراتيجّية( أيدددر 2111أظهدددرت دراسدددة خضدددراوي ) .1
 ات.الرياضيّ  ماّدةافخطا ، وأسبابها في 

(. 2118)جروان، ه ن، وهذا ما بيّ والتعليم الة في ديمومة التعلمّ ة كبرى كطريقة فعّ للنمذجة أهميّ  إنّ  .2
لددى  المكتبّيدةم اسدتخدام مصدادر المعلومدات وهو ما نحتاجه في هذه الدراسة من أجدل ديمومدة تعلّد

 ة بالمستقبل.ة والجامعيّ ة المدرسيّ الطلبة خالل المراحل الدراسيّ 
النمذجددة  اسددتراتيجّيةعددن طريددق توضدديح  افساسددّيةللمعلددم دور بددارز فددي تعلدديم مهددارات التفكيددر  إنّ  .1

سددديما المالحظدددة والمقارندددة والتلخددديص مدددن خدددالل التوجيددده والمراقبدددة والنشددداط ة، للطلبدددة أو العملّيددد
 والنقا  بصوت عال.ث المسبق للعمل والتقييم الالحق له، والتحدّ 

ة بددين معرفددة الطلبددة لطريقددة تفكيددرهم، وبمددا يسددتخدمونه مددن عمليددات وقدددرتهم وجددود عالقددة إيجابّيدد .1
 على استخدامها.

عدددادة النظدددر فدددي افسددداليب تجعدددل الطلبدددة قدددادرين علدددى مواجهدددة الصدددعوبات فدددي أيندددا  الدددتعلّ  .5 م، وا 
)الهاشددددمي  ةة التعليمّيددددكة بالعملّيددددمددددن خددددالل المشددددار  بدددددور إيجددددابيّ  م، والقيدددداالذهنّيددددةوالنشدددداطات 
 (.51-52، 2114والدليمي،
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 ال شذةم: استراتةةة مرات ازتةار ش ر   -1-5

نة فددي المتضددمّ  افساسددّيةالنمذجددة فددي تنميددة مهددارات التفكيددر  اسددتراتيجّيةعلددى  الحدداليّ  البحددثعتمددد ي
 طلبدةلددى  االجتماعّيدةالدراسدات  مداّدةفدي  ، وتنمية التحصيل الدراسيّ المكتبّيةاستخدام مصادر المعلومات 

 رات اآلتية: ، وذلك للمبرّ افساسيّ الخامس  الصفّ 

ر  كمدا تراندي أفّكد ر  عبدارة  فّكد ات مدن حيدث التدأيير، إنّ مدن أقدوى االسدتراتيجيّ  ستراتيجّيةهذه اال تعدّ  .1
 ما أقوله . عمل  اهي أقوى من عبارة  

 فهمها. وتقليد المهارة التي نودّ ات التي تقوم على تبسيط النمذجة من االستراتيجيّ  .2
ة ومهدارات اسدتخدام ق مدع طبيعدة فصدولنا الدراسديّ ر في عدد كبير من الطلبة، وهذا يتفّ النمذجة تؤيّ  .1

 .المكتبّيةمصادر المعلومات 
النمذجة مجموعة من االجدرا ات منهدا: االيضداح، التسدجيل، التنبيده لألخطدا ،  استراتيجّيةن تتضمّ  .1

ب علددى افخطدا  الموجددودة فددي تفكيددرهم وتددوجيههم ا يسدداعد الطلبدة علددى التغلّددوهددذ ،مراقبدة النمددوذج
 في االتجاه الصحيح.

يصدالهم  للطدالب كيدف تدتمّ  ليتضدحليب النمذجة التفكيدر بصدوت مرتفدع امن أس .5 خطدوات المهدارة، وا 
 إلى المعرفة.

الدراسدددي  الصدددفّ ة أو افنشدددطة والمواقدددف فدددي المكتبدددة المدرسددديّ  للطلبدددةالنمذجدددة  اسدددتراتيجّيةتتددديح  .6
 مه في مواقف الحياة المختلفة.تعلّ  ن الطلبة من استخدام ما تمّ موه، كما تمكّ لتطبيق ما تعلّ 

د .4 أى الطلبدة، والتفكيدر بدالنمط ر  عرض أنواع السلوك الصحيح والمراوب فيده مدن قبدل الباحيدة أمدام م 
ي لدددديهم دة، لينّمدددجّيددد ل قددددوةبممارسدددته بدددالخطوة الالحقدددة، يشدددكّ  وقيدددامهم همتددده أمدددامالمطلدددوب تنميّ 

 المهارات الصحيحة والتفكير الصحيح.
م مييدرات وأسدةلة للجددل قددّ تو  ،الفرصة الستغالل المعرفة بصورة صحيحة االستراتيجية للطلبةتتيح  .8

مدددن تعلددديم مهدددارات البحدددث  ما يمكدددنهمّمددد ،ع الطلبدددة علدددى طدددرح أفكدددارهم الجديددددة واختبارهددداشدددجّ تو 
 واالكتشاف وطرح افسةلة وتنظيم المعلومات واستخدامها.

مة )الباحية( النموذج أمام الطلبة بالتعبير عدن م مهارات التفكير يكون أيسر بأن تكون المعلّ تعلّ  إنّ  .9
بتنفيددذ  ونقومدديواضددحة وبصددوت يسددمعه الطلبددة حينمددا قددوم بهددا بلغددة تات التفكيددر التددي اسددتراتيجيّ 

 لمهارة.ا
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على دور المعلمة )الباحيدة( بتنفيدذ المهدارة خطدوة خطدوة أمدام الطلبدة فقدط،  فقطال تقتصر النمذجة  .11
نمددا يقددوم إلددى ج م مرحلددة مددن مراحددل تعلّدد توضدديح دقيددق للخيددارات المتاحددة فددي كددلّ علددى انددب ذلددك وا 

  .من التوضيح وافدا  معاً  المهارة، وتحديد أسباب انتقا  خيار دون اآلخر، فال بدّ 
ا فدددي يوا عّمدددمدددة )الباحيدددة( مدددن طالبهدددا أن يتحددددّ النمذجدددة أن تطلدددب المعلّ  اسدددتراتيجّيةندددات مدددن مكوّ  .11

مدة، وحدين يسدمعون لوصدف زمالةهدم تنمدو لدديهم مروندة وهم يقومون بتنفيذ المهدارة المتعلّ  ،أذهانهم
 ع في افساليب لمواجهة المشاكل.ل التنوّ التفكير وتقبّ 

ات أخدرى منهدا: التفكيدر ن اسدتراتيجيّ ها تتضدمّ النمذجة أنّ  استراتيجّيةعلى  رات االعتمادمبرّ  من أهمّ  .12
تهددا فددي اإلجابددة، عندددما تسددأل المعلمددة )الباحيددة( نفسددها عددن خطّ  بصددوت عددال، والتسدداؤل الددذاتيّ 

 ة.من خالل توزيع الطلبة كمجموعات داخل المكتبة المدرسيّ  م التعاونيّ وخطوات التفكير، والتعلّ 
ة من منطلق أن أكير فاعليّ  الطالب(، والتي تعدّ  بوساطةالنمذجة )النمذجة  اتيجّيةاستر من خطوات  .11

 ة.مة )الباحية( فكير من مرّ م بها المعلّ و قستالطالب يقوم بالخطوات التي 

علدى اسدتخدام  النمذجدة فدي إعدداد البرندامج التددريبيّ  اسدتراتيجّيةولهذه المبررات سوف تعتمد الباحيدة 
 .افساسّيةمن أجل تنمية مهارات التفكير  المكتبّيةمصادر المعلومات 

 ووائد ال ةئم القائشم على ال شذةم: -1-6

 ص هذه الفواةد باآلتي:تتلخّ 

 موا منها.هم ويتعلّ  ور الطلبة بالحرية ليكتشفوا أخطاشع 
 باسددتخدام  م الطلبددة بإعطدداةهم بعددض الددرؤى السددريعة لإلجددرا  الكلدديّ العمددل علددى تحسددين جددودة تعلّدد

 ة النمذجة.دور 
  ّة النمذجة  ة لعمليّ ز على المراحل النوعيّ إعطا  تمارين للطالب ترك(Abrams, 2001, 269). 

 ( فدي البرندامج التددريبيّ 1995) النمذجة التي اقترحها ولدن وفيليدبس استراتيجّيةوقد اعتمدت الباحية 
 وفق الخطوات اآلتية:

 )الباحية(. مةل المعلّ ورة من قبن عرض المهارة على السبّ التهيةة: وتتضمّ  .1
م وربدط الددرس بدالخبرات السدابقة وتحديدد ة الدتعلّ تهدف هذه المرحلة إلى: توضديح الهددف مدن عملّيد .2

 .عة من الطلبةافخطا  المتوقّ 
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عدن  يدةً مة )الباحية(: وفيهدا تشدرح المهدارة ويجدري تطبيقهدا أمدام الطلبدة متحدّ النمذجة بوساطة المعلّ  .1
 خطوات المهارة.

)الباحيدددة(  )الباحيدددة( مددع الطلبدددة: يقدددوم الطلبددة بتطبيدددق المهدددارة بمشدداركة المعلمدددة مدددةالمعلّ مشدداركة  .1
 عن خطوات تنفيذ المهارة. ةً يمتحدّ 

وذلدك مدع تقدديم مسداعدة مدن ، النمذجة بوساطة الطلبة: يقدوم الطلبدة بتطبيقدات أخدرى علدى المهدارة .5
 )الباحية(. مةالمعلّ 

 ة.ة وباستقالليّ بطالقة وبدقّ  التقويم: يقوم الطلبة بأدا  المهارة .6

 الشحور الثا ي: التر ةم الشكت ةم وشصادر الشدلوشات الشكت ةم

 :الشكت ة مشفهوم التر ةم  -2-1

هم مدن االسدتخدام التدي تمكدنّ  المكتبّيدةه نحدو تعلديم الطلبدة المهدارات ة التوّجدد التربويون على أهميّ يؤكّ 
وقدد أورد البداحيون جملدة مدن التعريفدات التدي تناولدت التربيدة  ،المكتبّيةالواعي، والمفيد لمصادر المعلومات 

 ، نورد منها اآلتي:المكتبّية

مها المدرسدددة للطالدددب بقصدددد ة التدددي تقددددّ ّيدددو هدددا:  مجموعدددة الخبدددرات الترب( بأنّ 2112فهدددا نددداتوت )عرّ 
، ويعمدل ي إلى تعديل سلوكهيؤدّ ًا ًا، نموّ ًا ونفسيّ ًا وجسميّ ًا واجتماعيّ ًا ويقافيّ الشامل عقليّ  مساعدته على النموّ 

فددي  المكتبّيددةق ذلددك مددن خددالل تددوفير مصددادر المعلومددات ة المنشددودة، ويتحقّددعلددى تحقيددق افهددداف التربوّيدد
  (.115-111، 2112ة  )ناتوت، مختلف المعارف والعلوم المتواجدة في المكتبة المدرسيّ 

التدي تسداعد علدى  افساسدّيةة، والمهدارات هدا:  جملدة التددريبات الفنّيد( بأنّ 1996فهدا الرابحدي )كما عرّ 
م أو الترفيدده أو ق افمددر بددالتعليم أو الددتعلّ الوصددول إلددى المعلومددة مهمددا كددان وعاؤهددا بأسددرع وقددت، سددوا  تعلّدد

نّ  لطالدب بكدلّ إتقان حرفة من الحرف، وليس المقصود أن يلدم اّ  ه بجملدة مدن مدا نمددّ أندواع علدوم المكتبدات، وا 
ته مدددن المعلومدددات، كترتيدددب الحدددروف يطة التدددي تسددداعده علدددى العيدددور علدددى ضدددالّ البسددد المكتبّيدددةالمعدددارف 
 (.119صة  )ف مختلف الكتب المرجعيّ تعرّ ة، و الهجاةيّ 

ر لدده التددي يحتدداج إليهددا الطلبددة لتيسدد ق وافسدداليب والمددوادّ اةددهددا:  الطر بأنّ  (2111)فهددا العلدديّ بينمددا عرّ 
ئ لدده الحصددول علددى لدده طريددق إعددداد ورقددة البحددث وتهّيددد م والتيقيددف، وتمهّددالددتعلّ  اسددتخدام مصددادر ومددوادّ 

 (. 44الخبرة التي تجعله يكتسب المعلومات التي يحتاج إليها وقت ما يشا   )ص
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كساب خبدرات ها:  عبارة عن تدريب يتضمّ ( بأنّ 1999نها عبد الشافي )ويبيّ  ن إرشادات وتعليمات، وا 
ادة القصدددوى مدددن المكتبددات التدددي تتدددوافر بدددالمجتمع، علدددى االسددتف المكتبّيدددةلمعاونددة المسدددتفيدين مدددن الخدمددة 

طة عدن جواندب الخدمدة ومصادر المعلومات على اختالف أشكالها وأنواعها. أي تزويدده بالمعلومدات المبّسد
الع عليهدا، والبحددث المختلفدة، وهدذه الجوانددب تدرتبط بالحصدول علددى المدواد التدي يرابدون فددي االطّد المكتبّيدة

بعة في تنظديم المكتبدة مات من المصادر المختلفة في ارض كان، والطرق المتّ في المراجع، وجمع المعلو 
هم مددددن االعتمدددداد علددددى نفسددددهم، واإلحسدددداس باليقددددة  لمقتنياتهددددا، ومددددا إلددددى ذلددددك مددددن المهددددارات التددددي تمكددددنّ 

 (. 196-195ص)

يسددهم فددي بمددا  ،إحاطددة الطلبددة بالمهددارات المناسددبة والكافيددة المكتبّيددةالمقصددود مددن التربيددة  ونجددد أنّ 
ة لجميددددع المراحددددل هددددذه المهددددارات ضددددروريّ  وتعدددددّ  ،اكتسدددداب الخبددددرات التددددي تسدددداعدهم علددددى زيددددادة معددددارفهم

ات فدددي التربيدددة المتطلّبددد مدددن أهدددمّ  الدددذي يعددددّ  والمسدددتمرّ  تسدددهم فدددي تحقيدددق مبددددأ التعلددديم الدددذاتيّ  إذة، التعليمّيددد
 المعاصرة في ضو  المناهج الجديدة.

 :مالشكت ة  أهداف التر ةم  -2-2
 أهمها:و من يشير إليها الباحيون، عّدة في نقاط  المكتبّيةص أهداف التربية تتلخّ 

 .المكتبّيةة مصادر المعلومات تزويد الطلبة بالمعلومات التي تساعدهم على معرفة أهميّ  .1
اكتسددداب الطلبدددة المهدددارات والقددددرات المختلفدددة التدددي تسددداعدهم علدددى اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات  .2

 هارة التلخيص وجمع المعلومات واختيار الكتب.، كمالمكتبّية
س بالمدرسددة ر  د  ة، عددن طريددق الددربط بددين الموضددوعات التددي تُددّيددتكامددل المكتبددة مددع المندداهج التعليم .1

 والمصادر المتوافرة في المكتبة.
مددن االسددتقالل واالعتمدداد علددى نفسدده فددي الحصددول علددى المعلومددات مددن مصددادر  الطالددبتمكددين  .1

 دة.متعدّ 
 دواةر المعارف(. -افطالس -ة )القواميسلطلبة القدرة على البحث في الكتب المرجعيّ إكساب ا .5
 ة.ة والمستقبليّ ًا الستخدام مختلف أنواع المكتبات في حياته الحاليّ ًا وعلميّ نفسيّ  الطالبتأهيل  .6
 ،الواحددالع على اآلرا  المتباينة حدول الموضدوع تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة من خالل االطّ  .4

 على الفهم واالستيعاب واالستنتاج. هما يساعدممّ 
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ا يساعده على النمدو السدليم، ة، ممّ عة في معالجة مشكالت الطالب الخاصّ استيمار القرا ات المتنوّ  .8
 .افساسّيةم مع تقدير الكتاب كوسيلة من وساةل التعلّ 

ة وبدددالتيقيف بالمنددداهج الدراسددديّ ة المرتبطدددة اسدددتيمار أوقدددات الفدددراج لددددى الطلبدددة فدددي القدددرا ات الجدددادّ  .9
 .(19-14، 2112(؛ )مصطفى، 11، 1996  )خليفة، الذاتيّ 

 :الشكت ة مشصادر الشدلوشات  -2-3
ي ن أن تلّبدددوالتدددي يمّكددد ،ممنهدددا الطلبدددة أو المعلّددد يسدددتقىمصدددادر المعلومدددات هدددي المصدددادر التدددي  إنّ 

تمدددد عليهدددا المكتبدددة فدددي تقدددديم خددددماتها التدددي تع افساسدددّيةوهدددي أيضدددًا الركيدددزة  ،احتياجددده وترضدددي اهتمامددده
 يالية أنواع: على عة، وهيوأنشطتها المتنوّ 

 على: ة، وتشتمل هذه الموادّ للمكتبة المدرسيّ  افساسّيةل الركيزة تشكّ  الشط وعم: أواًل: الشواد  

، ولديس الجمداعيّ  الفدرديّ  م والتيقيدف الدذاتيّ الكتداب أكيدر الوسداةط لألفكدار بهددف الدتعلّ  الكتب: يعدّ  - أ
 ة.في المكتبة المدرسيّ  المكتبّيةافساس في بنا  وتنمية المجموعات  وب هاوالكت

طريقدة معالجتده وفدق تصدميمه  ه: كتداب تدمّ ة المرجدع بأّندفت جمعية المكتبدات افمريكّيدالمراجع: عرّ  - ب
ابع، أو معلومدددة مدددن المعلومدددات لقرا اتددده بشدددكل متتددد مددداّدةلموضدددوعاته مدددن أجدددل استشدددارته حدددول 

 ه ال يسمح بقرا ته إال داخل مبنى المكتبة.باإلضافة إلى أنّ 
ة بين ة هذه الفةة من الكتب المرجعيّ وقد أجمع خبرا  المكتبات على ضرورة اقتنا  المكتبة المدرسيّ 

ة، فضدداًل عددن مناسددبتها بددات المندداهج الدراسدديّ مجموعاتدده علددى أن تتسددم بمال متهددا ومناسددبتها لمتطلّ 
 ة.مراحل دون الجامعيّ لطالب مختلف ال

ًا، بدددة هجاةّيدددة مرتّ موضدددوعات المعرفدددة البشدددريّ  يضدددمّ  وهدددي كتددداب مرجعددديّ الموسدددوعة الموسدددوعات:  - ت
مدددن المقددداالت أو الدراسدددات المكتوبدددة مدددن قبدددل أشدددخاص كبيدددرة ة مجموعدددة الموسدددوعة عدددادّ  وتضدددمّ 

والشددداملة  افساسدددّيةح الفكدددرة دة منشدددورة فدددي الموسدددوعة التدددي توّضدددمتخصصدددين فدددي مجددداالت محددددّ 
زة للموضوع الذي يريده الباحث، وتختلف الموسوعات فيما بينها تبعًا للموضوع الذي تغطيده والمركّ 

 هة إليهم.ته ومستوى المعلومات المعالجة، والحجم، وفةة المستهدفين الموجّ ومدى شموليّ 
يقدوم بجمدع  عدّدة، نة أو لغاتهو كتاب يحتوي على مفردات لغة معيّ القاموس القواميس والمعاجم:  - ث

ح طريقة نطقها ويعطي معانيهدا رها ويوضّ يشرحها أو يفسّ  ًا، يمّ افلفاظ أو المفردات، ويرتبها هجاةيّ 
 دة مع أميلة لكل استعمال.المختلفة واستعماالتها المتعدّ 
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ات: هددي المطبوعددات التددي تصدددر علددى فتددرات محدددودة أو ايددر محدددودة منتظمددة أو ايددر الدددوريّ  - ج
 ،ابولها عنوان واحد ينظم جميع حلقاتها أو أعدادها ويشترك في تحريرها العديد من الكتّ  ،منتظمة

 (.182-141، 2112ويقصد بها أن تصدر إلى ماال نهاية  )الناتوت، 

صداحب انفجدار المعلومدات الدذي يشدهده العدالم اليدوم يدورة فدي مجدال  غةدر الشط وعدم: ثا ةًا: "الشواد  
عديمة الفاةددة مدالم تصدحبها يدورة ممايلدة فدي  ها ستظلّ ر المعلومات، وانى موادّ كيرة مصاد فنّ  ،االتصال

 حفظها وعرضها ونقلها، ونذكر من هذه المصادر:

 ة: ميل افشرطة وافسطوانات.المصادر السمعيّ  - أ
ة لالسدتفادة التدي ال تحتداج بدالواقع إلدى جهداز أو آلدة عدرض خاّصد ة: وهي الموادّ المصادر البصريّ  - ب

ة، دة ومنهدددا: النمددداذج، الكدددرات افرضددديّ ومتعددددّ  ن هدددذه مجموعدددات كبيدددرة مدددن المدددوادّ ضدددمّ منهدددا، وتت
مة والصددددامتة، الشددددراةح ة، الخددددراةط المجّسددددة والتخطيطّيددددالملصددددقات والصددددور، الرسددددوم التوضدددديحيّ 

 ة. ات، الشراةح المجهريّ ة، الشفافيّ الفلميّ 
، 2116  )مصدطفى، ت الحاسدوب اآللديّ اة: ميل اففالم الناطقة وبرمجيّ ة البصريّ المصادر السمعيّ  - ت

111 .) 

ًا علدى وسداةط ممغنطدة ندة إلكترونّيدة مخزّ  وهي مصادر المعلومات التقليدّيد م:لكترو ة  اإل  ثالثًا: الشواد  
ًا حال إنتاجها من قبل مصدريها في ملدف قواعدد نة إلكترونيّ ة المخزّ أو مليزرة، أو تلك المصادر اير الورقيّ 

 (.18، 1999للمستفيدين عن طريق االتصال المباشر  )عبد الهادي، بيانات متاحة 

 :الشكت ة مم استزدام شصادر الشدلوشات أهشة   -2-4

 استخدام مصادر المعلومات لها فواةد كييرة نوجزها فيما يأتي: إنّ 

 مناسددبةُتعتبددر جّيدددة فالمصددادر  ،فدديهم مددياًل إلددى الدراسددة تييددر اهتمددام الطلبددة بمددا يدرسددونه، وتبددثّ  .1
ي إلددى إيددارة اهتمددام الطلبددة تددؤدّ  فّنهااسددتخدامًا سددليماً  هااسددتخدم فددي حددال ولمسددتوى الطلبددة للدددرس

 م والدراسة.د ميلهم للتعلّ بالدرس، وتجدّ 
الطلبة الدذين يدرسدون الحقداةق بمسداعدة المصدادر  نّ إ رًا، وأيم أسرع وأكير فاةدة وأبقى تجعل التعلّ  .2

 ة أطول.قاةق أكير ولمدّ رون هذه الحة يتذكّ التعليميّ 
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ان بدالد ناةيدة، وحتدى في حالدة دراسدة حدوادث ماضدية أو حيداة سدكّ  سّيما الخبرة المباشرة محلّ  تحلّ  .1
ة ة، يجدب أن تشدمل الدراسدة خبدرات ايدر مباشدرة عدن طريدق مصدادر تعليمّيدفي حالة البيةة المحلّيد

ر م وتيّسدإلى اقتصداد فدي وقدت الدتعلّ ي ا يؤدّ بجانب الخبرات المباشرة التي يمكن الوصول إليها، ممّ 
 ما دعت الضرورة إلى ذلك.ة دون عنا  كلّ إعادة الخبرة أكير من مرّ 

تساعد على توضيح وتبسيط كيير من  ة، يمّ ما في المرحلة االبتداةيّ سيّ تساعد على الوضوح والفهم  .1
 ر فهمها وتعلمها.النظريات واآلرا  والمعاني فتيسّ 

ي كييدددر مدددن أجددزا  الددددرس، كمدددا تسددداعد علدددى تركيدددز انتبددداه الطلبدددة، تسدداعد علدددى إدخدددال الحيددداة فددد .5
 ر ربط المعلومات بعضها ببعض.بهم في معلومات يجمعونها، وتيسّ وتراّ 

بداه، ة، واالنتقددراتهم علدى الدقّد تقويدة ة المالحظة عند الطلبة كمدا تسداعد علدىتساعد على تنمية قوّ  .6
وبصور  هم بخبرات جديدةورابتهم في االستطالع وتمدّ تيير خيالهم  و على إيارةوالنقد، والمقارنة، 

 ة جديدة.ذهنيّ 
 (.211-211، 2112تساعد على تلخيص الدرس  )الطيطي، .4

 م:الشصش    م وي ال ر اشج التدرة ي  الشتضش   الشكت ة مالشهارات  -3-5

 اآلتية: المكتبّيةم المهارات المصمّ  ن البرنامج التدريبيّ تضمّ 

ة تنظيم ها: تقوم على معرفة الطلبة كيفيّ بأنّ  اً فها الباحية إجراةيّ تعرّ   م:شهارة التواصل شع الشكت .1
ف أشكالها، وتعريف الطلبة تسمية أجزا  الكتاب تعرّ المكتبّية داخل المكتبة، و مصادر المعلومات 

ة، والعمل على تحديد أوجه التشابه واالختالف بين ة البصريّ أو المرجع أو المواد السمعيّ 
 ة استخدام الطلبة للمواد المطبوعة.وكيفيّ المصادر، 

وتعرفها الباحية إجراةيًا بأنها: تقوم على تعريف الطالب بأنواعها، وكيفية  شهارة استزدام الشراةع: .2
الفروق بينها ومن يم كيفية استخدامها ومن المراجع ف تعرّ و ترتيب محتواها، ومختصراتها، 

 (.ةة والتاريخيّ معارف والقواميس الجغرافيّ افطالس ودواةر الالمستخدمة في البرنامج )

(:  قدرة الطلبة على قرا ة وتحليل وتفسير 2115فها بارعيدة )عرّ  شهارة التداشل شع الزرةطم: .1
 (.121صة وفي أقصر وقت ممكن  )واستنتاج البيانات من الخريطة بدقّ 
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، ولتددريس الطلبدة جتماعّيدةاالة المسدتخدمة فدي تددريس الدراسدات والخراةط من أكير الوساةل التعليمّيد
ن قدرب، وفهدم العديددد عدص فدي اآلتدي:  تسدداعد الطلبدة فدي المالحظدة تدتلخّ  ،مهدارات الخريطدة أهميدة وفواةدد

ة أخدرى، وتنميدة مهدارات يمكدن اسدتخدامها فدي من العالقات التي قدد ال يددركونها عدن طريدق وسداةل تعليمّيد
ة والمجداورة والعدالم، تسداعد الطلبدة فدي مجدال متابعدة المحلّيدع الطلبدة علدى فهدم بيةدتهم ة، تشدجّ الحياة اليومّيد

من التسلية والمرح المفيدد مدن خدالل اسدتغالل الوقدت فدي رسدم الخدراةط  الحوادث الجارية وفهمها، إيجاد جوّ 
 (.56-55، 1992وصنعها وقرا تها وربطها بالواقع  )سعادة، 

ة مدن خدالل معرفدة بدة مدن فهدم الخريطدة الجغرافّيدم في تمكدين الطلالمصمّ  البرنامج التدريبيّ  وقد اهتمّ 
 ها وهي:المهارات التي تتضمنّ 

معرفدددة العندددوان، تحديدددد مقيددداس الرسدددم، اسدددتخدام مفتددداح  مهدددارة تحديدددد موضدددوع الخريطدددة: وتضدددمّ  -
 رموزها، تحديد االتجاه، تحديد المواقع. الخريطة لحلّ 

ن مدن: وتتكدوّ  ،أعلدى مدن المهدارة السدابقة ةب هذه المهدارة قددرات عقلّيدمهارة تحليل الخريطة: وتتطلّ  -
دراك العالقات بيوصف توزيع الظاهرات الجغرافيّ   الظاهرات، وعقد المقارنات. نة، وا 

مهارة تفسير الخريطة: أي تفسير الظاهرات والعالقات بينها، وقرا ة مابين السطور لكشف المعندى  -
 حة على الخريطة.من ورا  الرموز الموضّ 

 (.65، 2112(، )المطروشي، 111-2111،111 من الخريطة )السكران،مهارة االستنتاج  -

ن الطالددب مددن قددرا ة الخريطددة، وتحليددل مددا هددا تمّكددبأنّ  :ف الباحيددة مهددارة التعامددل مددع الخريطددةوتعددرّ 
ب تنميددة هددذه المهددارة تتطلّدد وتجددد الباحيددة أنّ  ،تحتويدده مددن ظدداهرات، وتفسدديرها، واسددتنتاج المعلومددات منهددا

ة مدن خدالل اإلرشداد والتددريب والممارسدة واالسدتمراريّ  ة تتدوافر فيهدا عناصدر التوجيده ويبدمر المرور بخبرات 
 التعامل مع مصادر المكتبة المتوافرة من الخراةط والمراجع وافطالس.

نترنيت( )اإلة لكترونيّ استخدام الشابكة اإلتعتبر   تر ةت(:م )اإل لكترو ة  ل ا كم اإل شهارة استزدام ا .1
، ويقصد ة الحدييةففي عصرنا الراهن مصدرًا من مصادر المعر  االجتماعّيةفي تدريس الدراسات 

ليتعّرف أساليب البحث، واالستفادة  Googleبها في هذا البحث استخدام الطالب لمحّرك البحث 
 .من خدماته

ة ها فددددي العملّيددددالسددددتخدام عددددّدة فواةددددد ( إلددددى2115)( ومحمددددود 1991مددددن القدددداعود ) إذ يشددددير كددددلّ 
 منها: و ،ةالتعليميّ 
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ن الطلبددة مددن اسددتدعا  المعلومددات مددن بنددوك المعلومددات، وقواعددد البيانددات المنتشددرة فددي العددالم مّكددت -
 ة.ل بين المكتبات العالميّ والتجوّ 

 االجتماعّيددةص الدراسددات م فددي تخّصددي مطالددب الددتعلّ ي المعلومددات التددي تلّبددن الطلبددة مددن تلقّددمّكددت -
 والمرتبطة بها.

 ة.مشكالتهم بأنفسهم والقدرة على اتخاذ القرار بطريقة عقالنيّ  تساعد الطلبة على حلّ  -
لون المعلومدات ويحلّ  ،رون الظواهر بشكل صحيحتساعد في رسم خراةط دقيقة تجعل الطلبة يتصوّ  -

 ة.ة علميّ بدقّ 

المقرو ، وأيضًا  في النّص اففكار الرةيسة  تتيح الفرصة أمام الطالب لتحديد شهارة التلزةال: .5
دراك العالقات بينها.ة في النّص المهمّ  إلحداث تكامل بين المعلومات  ، من خالل تنظيم وا 

عادة إنتاجه في صورة فيها اختصار شكل ة التي يتمّ وتشير هذه المهارة إلى العمليّ  أخرى  المقرو ، وا 
ا ، مّمدافساسدّيةن اففكدار الرةيسدة للنقداط اته وجدوهره مدعلى أساسيّ  من خالل مجموعة من اإلجرا ات تُبقي

ف ايدر تعدرّ  اً وأيضد ة،ة من الحقداةق وافدلّدتنمية مهارة الطالب في التركيز على المعلومات المهمّ  يسهم في
 استبعاده. أجلمن  المهمّ 

 مهارة التلخيص من خالل: وتتمّ 

  تعزيز فهم المقرو . ة، وليس االقتباسات من أجلالتأكيد على استخدام كلمات الطلبة الخاصّ  -
الطلبدة قدد حكمدوا علدى  د من أنّ للتأكّ  ؛ةة أم شفهيّ تحديد الفترة الزمنية للتلخيص، سوا  أكانت كتابيّ  -

 ة لألفكار.ة النسبيّ افهميّ 
  وضع معايير لقبول أو استبعاد المعلومات. وال سّيما ترك الطلبة ُيناقشون ُملخصاتهم -
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 وشستوةاتهالشحور الثالث: التفكةر 

 :شفهوم التفكةر -3-1

ر اسدم والتفّكد وهو إعمدال الخداطر فدي الشدي  )فكر( ماّدةمن  غة يشتقّ التفكير في اللّ  التفكةر لغم:
 (.114، 1118ل )ابن منظور، التفكير وهو التأمّ 

ر فدي افمدر أعمددل ، وفّكددرًا: تأّمدل بنظدر ورؤيددة فدي الشدي وجدا  فدي المعجدم الوسدديط فكدر وُفك در وفك دد
 له ورتب بعض ما يعلم ليصل إلى المجهول.عق

هددا فهددو ل إلددى حلّ ر فددي المشددكلة: أي أعمددل عقلدده فيدده ليتوّصددر وفّكددوأفكددر فددي افمددر فيدده فهددو مفّكدد
ر فددي ر فددي افمددر: أعمددل عقلدده فيدده وتفّكددر، وفّكددر فددالن بددافمر: أخطددره فددي بالدده، وأفتكددر: تددذكّ ر، وفّكددمفّكدد

 (. 421، 1985كور، مدافمر أفتكر)

عمدال العقدل فدي المعلدوم للوصدول إلدى معرفدة المجهدول)المعجم الوسديط، هدو إ :اصطالحاً  التفكةر
1942 ،698) 
بهددا توليددد اففكددار عددن معرفددة  ة التددي يددتمّ  العملّيدد :هر( بأّندد)كيددف نفّكدد فددي كتابدده جددون ديددويفدده عرّ وي

 ،العالقدددة التدددي تدددربط افشددديا  ببعضدددهاللفدددرد، وهدددو أيضدددًا معرفدددة المعرفّيدددة ة إدخالهدددا فدددي البنّيددد سدددابقة، يدددمّ 
المشدكلة،  ل فدي أسدلوب حدلّ يتميّد فالتفكير عندده نشداط عقلدي ذهنديّ  ،ةوالوصول إلى الحقاةق والقواعد العامّ 

 (.25، 2111)دياب، أهداف التربية  والذي يفترض أن يكون من أهمّ 

وأكيرها قبواًل عند التربويين، حيث يعّرف  ،( من أشهر التعريفات2111)Costa كوستاتعريف  دويع
ة لهددذه المدددخالت للوصددول ة وعمددل مراجعددات إدراكّيددة للمدددخالت الحسدديّ ه إجددرا  عمليددات عقلّيددبأّندد التفكيددر: 

عطدددددا  قيمدددددة لهدددددذه اففكدددددار ددددددددد واالسدددددتنباط ددددددددد دة، مدددددن خدددددالل اسدددددتخدام: االسدددددتداللإلدددددى نهايدددددة محددددددّ    وا 
 (.11، 2115)إبراهيم،

دة ز بخصدداةص متعدددّ يتمّيدد نشدداط فكددريّ هددو:   Perkin (1985) بيركنددزر مددن وجهددة نظددر والتفكيدد
ل، والقدرة على اختيار بدديل مدن عددد كبيدر في الموقف المشكّ  افساسّيةالقدرة على إدراك العالقات  :منهما

عدادة تنظديم الخبدرات السدابقة، والقددرة علدى  إعدادة اففكدار من البدداةل المتاحدة، والقددرة علدى االستبصدار، وا 
 (.p28)  المتاحة بهدف الوصول إلى أفكار جديدة
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ي أو االستكشددداف المددددروس للخبدددرة مدددن أجدددل التقّصددد  :هبأّندددDe bono (2111 ) فددده ديبوندددوويعرّ 
ة يمارس بها الذكا  نشاطه اعتمادًا على الخبرة، أو هدو التفكير مهارة عمليّ  ويفترض أيضًا  أنّ . ارض ما 

  .(p151)ل إلى الهدف للخبرة من أجل التوصّ  ر أو متأن  صّ أو متب اكتشاف مترو  

أّن التفكيدددر هدددو المعالجدددة الذهنّيدددة للمددددركات الحسدددّية، وذلدددك لتكدددوين  Beyer (1981)بددداير ويدددرى
صدار حكم حولها )  (.p45اففكار، ونقدها وا 

أجددل اددرض  ي المدددروس للخبددرة مددن التقّصدد :هبأّندد (2115) تعريددف التفكيددر لدددى الخليلدديّ نجددد بينمددا 
 (. 111صالمشكالت  ) ما، قد يكون هذا الغرض هو الفهم أو اتخاذ القرار أو حلّ 

ة للمددخالت ة نسدتطيع مدن خاللهدا القيدام بمعالجدة عقلّيدة معرفّيدعملّيد  :هبأّند( 2111)جدروان  هفيعرّ و 
والمعلومدددات المسدددترجعة لتكدددوين اففكدددار والحكدددم عليهدددا، وهدددي عمليدددة ايدددر مفهومدددة تمدددام الفهدددم،  ،ةالحسددديّ 

  وتشددتمل علددى اإلدراك والخبددرة السددابقة، والمعالجددة الواعيددة واالحتضددان والحدددس وبهددا يكددون للخبددر معنددى
  .(212)ص 

ارسهم الفكرّية وطريقة وعليه تستخلص الباحية أن مفهوم التفكير يختلف عند التربويين، باختالف مد
تناولهم لموضوع التفكير، ويمكن تعريف التفكير بأّنه:  وسيلة عقلّية يستطيع الطلبة من خاللها التعامل مع 
افشدددديا  والوقدددداةع وافحددددداث مددددن خددددالل العملّيددددات المعرفّيددددة التددددي تتميّددددل فددددي اسددددتخدام الرمددددوز والمفدددداهيم 

 والكلمات.

   م التفكةر:أهشة   -3-2

همّيدة التفكيدر فدي مواضديع كييدرة ال حصدر لهدا، واسدتطاعت الباحيدة خدالل مراجعتهدا لدألدب تتجلّدى أ
  التربوّي ذي الصلة من تحديد جملة من النقاط التي تدّل على أهمّية التفكير ومنها:

 دوره في مساعدة الطلبة على فهم المحتوى الدراسّي. .1
 رفع مستوى التحصيل من خالل االستيمار الوظيفّي له. .2
 نمية شخصّية الفرد ومساعدته على التمّيز واالستقاللّية.ت .1
 يعطي التفكير الطلبة إحساسًا بالسيطرة على أفكارهم. .1
 عند الطلبة. ي مهارات الجانب الوجدانيّ ينمّ  .5
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 زصائال التفكةر:  -3-3

 :باآلتيز التفكير بخصاةص يمكن إجمالها يتميّ 

 .التفكير سلوك هادف ال يحدث في فراج أو بال هدف 
 وتراكم خبراته. ،الفرد مع نموّ  يزداد تعقيداً  سلوك تطوريّ  التفكير 
  ّال هو التفكير الذي يستند إلى أفضل المعلومات الممكدن توافرهدا، ويسترشدد بافسداليب التفكير الفع

 ات الصحيحة.واالستراتيجيّ 
 بالتددددريب ال اايدددة يمكدددن بلواهدددا الكمدددال فدددي التفكيدددر أمدددر ايدددر ممكدددن فدددي الواقدددع، والتفكيدددر الفّعددد

 والمران.
  ّالزمان )فترة التفكير(، الموقدف أو المناسدبة،  ل التفكير من تداخل عناصر المحيط التي تضمّ يتشك

ة، )لفظّيدد يحدددث التفكيددر بأشددكال وأنددواع وأنمدداط مختلفددةو ، والموضددوع الددذي يجددري حولدده التفكيددر
 . تهمنها خصوصيّ  ة( لكلّ ة، شكليّ ة، مكانيّ ة، كميّ رمزيّ 

 ير انعكاسًا للعالقات والروابط بين الظواهر وافحداث وافشيا  في شكل لفظّي أو رمزّي.يعّد التفك 
  التفكير يدّل على خصاةص الفرد الشخصّية، إذ إّن نظام الحاجات والدوافع واالنفعاالت لدى الفدرد

 واتجاهاته وميوله ينعكس على تفكيره.
 .ا لتفكير نشاط عقلّي اير مباشر 
  أبددو 24-25، 2111عفانددة وعبيددد، )التفكيددر الفّعددال اايددة يمكددن بلواهددا بالتدددريب والممارسددة( ،)

 .(14، 2115(، )ابراهيم،11، 2112، )الحيلة، (61، 2111العينين، 

 :شهارات التفكةر -3-4

 مهدددارات التفكيدددر بأّنهدددا:  قددددرة المدددتعّلم علدددى شدددرح العملّيدددات العقلّيدددة (Sternbergعدددّرف سدددتيرنبرج )
تقدان، وحدّدد العملّيدات العقليدة بقددرة المدتعّلم علدى إدراك العالقدات فدي  وتعريفها وفهمهدا وممارسدتها بسدرعة وا 
المواقددف والقدددرة علددى اختيددار البددداةل والقدددرة علددى االستبصددار وتنظدديم اففكددار والخبددرات المتاحددة للوصددول 

لى تمكين المتعّلم مدن االحتفداظ بقددرة عاليدة إلى أفكار جديدة، كما بّين أّن اكتساب هذه المهارات بالعمل ع
 (.112، 1981ويابتة في معالجة المعلومات )خير اهلل، 



 اإلطار النظري  الفصل الثالث
 

 

53 

ة التي يقوم بها الفرد من أجل جمع المعلومات وحفظهدا أو ها:  تلك العمليات العقليّ فها ويلسون أنّ عرّ 
سدتنتاجات وصددنع القددرارات  تخزينهدا، وذلددك مدن خددالل إجدرا ات التحليددل والتخطديط والتقيدديم والوصدول إلددى ا

 (.15، 2111)سعادة، 

لنتنددداول بهدددا البياندددات  اً حرفّيددد يهدددا أدا ً ة، نؤدّ ة ونوعّيدددهدددا عبدددارة عدددن  إجدددرا ات خاّصدددف بأنّ كمدددا تعدددرّ 
ق أهداف تفكيرنا، أو لتقييم افمور والمجاالت التي تعدرض لندا، أو والمعلومات تناواًل مقصودًا مباشرًا، لنحقّ 

 (. 111-69، 2115مشكلة ما، أو لنتخذ قرارًا ما  )البنعلي،  نخوضها، أو لنحلّ 

 ،ن على تعريف واحدو باحيتفق اليولم  ،دةها كييرة ومتعدّ يالحظ من خالل ما سبق من التعريفات بأنّ 
ات ومهددارات ويقصددد بمسددتويات التفكيددر ذلددك الترتيددب الرأسددي لعملّيدد ،وذلدك لوجددود أنددواع ومسددتويات للتفكيددر

 ها من افدنى إلى افعلى حسب درجة تعقيدها.جالتفكير، وتدرّ 

 شستوةات التفكةر: -3-5

وهنداك  ،المهارات تنقسم إلدى قسدمين: مهدارات تفكيدر عليدا، ومهدارات تفكيدر دنيدا لقد أورد المربون أن
تدددريس مهددارات  م نفسدده، كمددا أنّ ه يمكددن التمييددز بينهمددا، وهددذه الفددروق تكمددن فددي المددتعلّ علددى أّندد اتفدداق عددامّ 

ن تحددديات للطالددب للتفسددير والتحليددل ومعالجددة وتتضددمّ  ،التفكيددر العليددا والدددنيا قددد تكددون متداخلددة ومتشددابكة
 المعلومات.

 ين للتفكير هما:ز الباحيون في مجال التفكير بين مستوي  ميّ و 

ب ممارسدة أو تتطلّد دة والتدياير المعقّد الذهنّيةة أو عبارة عن افنشطة العقليّ  هو: افساسيّ التفكير  
لدة فدي مسدتويات )الحفدظ والمتميّ  أو العقلديّ  تنفيذ المستويات اليالية الدنيا من تصنيف بلوم للمجال المعرفيّ 

ة ن مهارات كييرة من بينها المعرفة والمالحظة والمقارنة والتصدنيف وهدي ضدروريّ ويتضمّ  ،والفهم والتطبيق(
 .بلالنتقال لمواجهة مستويات التفكير المركّ 

مهددارات التفكيددر الناقددد والتفكيددر  دة التددي تضددمّ ات المعقّددل مجموعددة مددن العملّيددب: يميّددالتفكيددر المرّكدد
 سدعادة،)؛ (16 ،2112)جدروان،   ة صنع القرارات والتفكير فوق المعرفديّ المشكالت وعمليّ  وحلّ  االبتكاريّ 
2116 ،61( ،)Marzono, 2001 ،211، 2116(، )محمود). 
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وترى الباحية أّنه من الضرورّي إتقان مهارات المستوى افساسّي بصورة فّعالة تسهم بسرعة االنتقدال 
للمسدددتوى افكيدددر تعقيددددًا، فمهدددارات مسدددتوى التفكيدددر افساسدددّي يضدددّم مهدددارات ذهنّيدددة بسددديطة، فدددي حدددين أّن 

 متعّددة.  التفكير المرّكب يضّم أنماط التفكير المعّقد التي تتأّلف من مهارات فرعّية

 ونورد هنا التصنيفات المتعّددة للباحيين والتربويين:

، إحددى وعشدرين مهدارة إذ صدّنفت فيده مهدارات التفكيدر فدي، (1996ن )وتص ةف شاراا و وآزدر  -
 :اآلتيفةات على النحو  يجا ت في يمانو 

 ن تحديد المشكلة وتحديد أهدافها.مهارات التركيز: وتتضمّ  .1
 وتتضمن المالحظة وصيااة افسةلة.مهارات جمع المعلومات:  .2
 ن االستدعا  والترميز.ر: وتتضمّ مهارات التذكّ  .1
 ن المقارنة والتصنيف والترتيب والتمييل.مهارات التنظيم: وتتضمّ  .1
 ن بيان اففكار الرةيسة.مهارات التحليل: وتتضمّ  .5
 ؤ واإلضافة.ن االستدالل والتنبّ مهارات التوليد: وتتضمّ  .6
عادة البنا  والتركيبوتتضمّ مهارات التكامل:  .4  (.166، 2111)مارزانو وآخرون،  ن التلخيص وا 

فقددد وضددعوا قاةمددة بمهددارات التفكيددر  ؛Raths & others (1991)راذ  وآزددرون تصدد ةف  -
 :اآلتيعلى النحو 

مهدارة النقدد  -مهدارة التفسدير -مهدارة التصدنيف -مهدارة المالحظدة -مهارة المقارنة -مهارة التلخيص 
مهددارة تصددميم  -ف االفتراضدداتتعددرّ مهددارة  -مهددارة إدراك العالقددات -مهددارة جمددع البيانددات -لالتخّيدد مهددارة–

مهدارة  -مهدارة صدنع التعميمدات وتخدريج النتداةج -ات وفحصدهامهدارة وضدع الفرضديّ  -مهارة التنبؤ -البحث
 (.p210)  والبرهنةن المعايير مهارات التقويم: وتتضمّ  -رمهارة الحفظ والتذكّ  -طرح افسةلة وتوليدها

 :باآلتي افساسّيةمهارات التفكير  ف الةشدةم األشرةكةم لإل راف وتطوةر الش اهجة تص -

 تعريف المشكالت، وضع افهداف. وتضمّ  مهارات التركيز: .1
  .المراقبة، طرح افسةلة مهارات جمع المعلومات: وتضمّ  .2
 .ر: وتضم الترميز، االستذكارمهارات التذكّ  .1
 المقارنة، التصنيف، الترتيب. التنظيم: وتضمّ مهارات  .1
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 .ات والمركبات، تعريف العالقات وافنماطالصفّ تعريف  مهارات التحليل: وتضمّ  .5
 االستدالل، التنبؤ، التفصيل، التمييل. مهارات االستنباط: وتضمّ  .6
عادة البنا . مهارات التكامل: وتضمّ  .4  التلخيص وا 
 )لجنددددة الترجمددددة والتعريددددب، ق، تعريددددف افخطددددا التحقّدددد س معددددايير،تأسددددي مهددددارات التقيدددديم: وتضددددمّ  .8

2116 ،21.) 

 هي: مستوياتفي ستة ف مستويات التفكير صنّ (؛ إذ 2116) ال اوع تص ةف -

( وفدددق 28)صالتطبيدددق -تنظددديم المعلومدددات -صالملّخددد -التصدددنيف -المقارنة/المقابلدددة -المالحظدددة
 المخطط اآلتي:
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 ( تص ةف ال اوع لشهارات التفكةر1الشزطط ر م )

 زددددددددددرةطم شهددددددددددددارات وعشدددددلة ددددات التفكةدددددددددددددددددر

  
 

    
 

 العملّيات فوق المعرفّية  مهارات التفكير المرّكبة  مهارات التفكير افساسّية

 

          
 التفكير عن التفكير  اتخاذ القرارات  حل المشكالت  التفكير اإلبداعيّ   التفكير الناقد 

          

 المالحظة 
 المقارنة/المقابلة 
 التصنيف 
 الملّخص 
 تنظيم المعلومات 
 التطبيق 

 

  تقويم مصداقّية
 ويبات المعلومات

 تتبع المغالطات 
  العالقة بين السبب

 والنتيجة
 استخالص النتاةج 
 التنّبؤ 
  الفرضّياتاختيار 
  التعرف على اإلفادة

 الناقصة

 

  توليد
 المعلومات

 افصالة 
 الطالقة 
 المرونة 
 التفاصيل 

 

 تحديد المشكلة 
  البحث عن

 الحلول
 تقويم الحلول 
  اختيار الحل

 افنسب

 

 تحديد افهداف 
 بحث الدالةل 
 العواقب والنتاةج 
 ترتيب البداةل 
  اختيار البديل

 افنسب

 
  تحليل الخطوات التي

التفكير لفرد ما  مّر بها
 عند قيامه بعملية مركبة
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 دددددددددد المقارندددة دددددددددد المالحظدددة دددددددددد المعرفدددة :ل فددديتتميّددد افساسدددّيةمهدددارات التفكيدددر   إلدددى أنّ  آخدددرويشدددير 
دددددددد مهدارات المالحظدة  :توتضدمنّ  ،ةوالمهارات العلمّيد ،التطبيقددددددد  تنظيم المعلوماتددددددددد  الترتيبددددددد  التصنيف
 .(16-12، 2112 )شواهين، التجريبددددددد  ؤالتنبّ ددددددد  القياسدددددد  االتصالدددددددد التصنيف 

 دددددددد االسدتنباط دددددددد القيداس ددددددد لمالحظةا :نتتضمّ  افساسّيةمهارات التفكير  أن ( 1999) زيتون رذكّ يو 
 االتصددال ددددددددددد ةة والزمانّيدداسددتخدام العالقددات المكانّيدد ددددددددد اسددتخدام افرقددامدددددددد  ؤالتنّبدد دددددددددد االسددتدالل دددددددددد االسددتقرا 

 (.112، 1999زيتون، )

، ويتطلدب تعلديم هدذه افساسدّيةمهدارات التفكيدر السابق يالحظ تصدنيفات عّديددة ل الل العرضخومن 
مددن مسددتوياتها الدددنيا عليهدا كشددرط  الطلبددةوتدددريب  المهدارات تعلددم مسددتوياتها واالنتقددال تددريجيًا فددي تعلمهددا،

 م مهارات التفكير العليا.ة قبل انتقالهم لتعلّ مة ضروريّ ومقدّ 

 شهارات التفكةر الشتضش م وي ال ر اشج: -3-6

عملدت الباحيدة علدى و  الندافع دددددددفها كمدا صدنّ  دددددد على ست مهارات أساسدية للتفكيدرحالي البحث ال رّكز
مددن خدددالل  المصدددّمم مددن قبلهددا، والددذي جدددرى تطبيقدده البرنددامج التدددريبيّ تضددمين هددذه المهددارات السدددت فددي 

لباحيدة مددن وذلدك لصددلتها بموضدوع البحدث وتوافقهددا مدع مدا تسددعى إليده ا االجتماعّيدةالدراسددات  مداّدةتددريس 
تعزيدز مهدارات اسدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبّيدة لدددى الطلبدة، مدع التأكيدد علدى أهمّيدة مهدارات التفكيددر 

 : على النحو اآلتي وهي والعالقة الترابطّية فيما بينهم،

هي القدرة على تنظيم المعلومات، التي تّم جمعها لبيان أوجه الشدبه واالخدتالف  :الشقار مشهارة . 1
بينها، مما يستيير قابلّية المتعّلمين للدرس، ويوّلد لدديهم دافعّيدة لالسدتمرار فيده بقددر مدا تحمدل هدذه المقارندة 

 (.151، 2111من عناصر التشويق واإليارة )طاف ، 

 والمقارنة يمكن أن تكون مقارنة مفتوحة، أو مقارنة هادفة أو مرّكزة.

على تحديد أوجه االتفاق واالختالف بين افشيا  المراد المقارنة  وتعّرفها الباحية إجراةّيًا: بأّنها القدرة
بينها، وتتطّلب المقارنة القددرة علدى التحليدل والتفسدير واالسدتنتاج والدربط والخدروج بتعميمدات يمكدن تطبيقهدا 

 في ظواهر أخرى. 

 :اآلتيولتنفيذ هذه المهارة يجب على الطالب القيام ب

 ة.تحديد الهدف من مهارة المقارن -
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 تحديد مجاالت الشبه واالختالف في عملّية المقارنة. -
 تصميم جدول للمقارنة. -
 استخدام جميع الوساةل والتقنيات الالزمة لعملّية المقارنة. -
 الكشف عن جميع أوجه الشبه / والكشف عن جميع أوجه االختالف. -
 التوّصل إلى االستنتاجات لتحقيق هدف المقارنة. -

توجيددده الدددذهن والحدددواس نحدددو ظددداهرة مدددن الظدددواهر بهددددف دراسدددتها، ة عملّيددد  الشالحظدددم:شهدددارة . 2
والمالحظدة هدي  ،أهميدة ومدا هدو أقدلّ  ف على ما هو هدامّ ب عمل الحواس لتنظيم المالحظات، والتعرّ وتتطلّ 

ل المالحظدة جدز ًا مدن عمليدات م، وتشدكّ اكتسدابها عدن طريدق الدتعلّ  ة تدمّ ب استخدام قددرات منظّمدنشاط يتطلّ 
 (.191-191، 2114م المتسلسل  )مصطفى، المنظّ التفكير 

مددين يحتدداجون إلددى المعلّ  ولهددذا فددإنّ  ،لجمددع المعلومددات عددن العددالم المحدديط مهمددة والمالحظددة وسدديلة 
ة وبشكل مباشر من افشديا  والمدواد التدي تحديط بهدم  موا بفاعليّ تطوير هذه المهارة لدى تالمذتهم حتى يتعلّ 

(Letsholo & Yandila, 2002, p 12 .) 
م ومضددبوط للظددواهر أو افحددداث أو افمددور ف المالحظددة كمددا يددأتي:  انتبدداه مقصددود مددنظّ كمددا تعددرّ 

 هددا:  المعلومددات التددي يددتمّ فهددا )مددارزانو( بأنّ (. ويعرّ 112، 1999بغيددة اكتشدداف أسددبابها وقوانينهددا  )زيتددون، 
 (.112، 1995ة أو أكير  )مارزانو، الحصول عليها من خالل حاسّ 

الخمدس للحصدول  الباحية مهارة المالحظدة: االسدتخدام الهدادف لواحددة أو أكيدر مدن الحدواّس  فوتعرّ 
ة للمعرفدددة وهددي مددن المصددادر افولّيدد ،علددى معلومددات عددن الشددي  أو الظدداهرة التددي تقدددع عليهددا المالحظددة

 .تكرارة والة والشموليّ فر فيها شروط الدقّ اة، على أن تتو ة العلميّ أساس المنهجيّ  والتعّلم، وتعدّ 
 :اآلتيولتنفيذ هذه المهارة يجب على الطالب القيام ب

 تحديد الهدف من المالحظة. -
 بنا  قاعدة أولّية لألمور التي البّد من توجيه الطلبة لمالحظتها. -
 اختيار الوسيلة التعليمّية المناسبة التي تسهم بتنمّية مهارات المالحظة. -
 توجيه الطلبة إلى ضرورة تدوين مالحظاتهم. -
 ناقشة الطلبة في المالحظات التي قاموا بتدوينها.م -
 التوّصل مع الطلبة من خالل المناقشة إلى أبرز المالحظات ومن يّم تدوينها. -
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من عمليات التفكير تقوم على المالحظة للظواهر الماّدّية، وافمدور  هي عملّية التص ةف:شهارة . 3
المعنوّية واستنتاج سماتها الظاهرة والمجّردة، وضّم المتشابهات منها إلى بعضها، وتكوين أصناف مدن كدّل 
المتشددابهات، وتحديددد االخددتالف بددين الظددواهر للتمييددز بوسدداطتها بددين افصددناف فضدداًل عددن تحديددد افمددور 

ظة  )المت  .(21، 2111وزارة التربية والتعليم، ضّمنة بين الظواهر وافمور الُمالح 

 القددددرة علدددى تجميدددع افشددديا  التدددي لهدددا نفدددس الخصددداةص، وتعدددد مدددن أولدددى كمدددا أن التصدددنيف هدددو 
 (.218، 1995  )مارزانو، المهارات التي يكتسبها العقل البشريّ 

ندا بحاجدة إلدى مجموعدة مدن افنشدطة التدريبيدة إنّ ف، ولكدي نسداعد الطلبدة علدى تنميدة مهدارة التصدنيف
 افشيا  المتشابهة، وافشيا  المختلفة.على  للتعّرف

م بتصددددنيف ومقارنددددة ن قيددددام المددددتعلّ  مهددددارة تتضددددمّ بأّنهددددا مهددددارة التصددددنيف : (1999)ف زيتددددونوعددددرّ 
ومعايير مشدتركة   نة اعتمادًا على خواّص جمعها إلى فةات أو مجموعات معيّ  المعلومات والبيانات التي تمّ 

 (. 111ص)

هدا:  مهدارة فدرز وفدق افندواع وتجميدع وترتيدب علدى أسداس نقداط بأنّ  Ango (2112) مانكو فهاويعرّ 
التشابهات واالختالفات، وهذه المهارة تساعد الطلبة على فهم وتشكيل مفاهيم وعلى إعطا  معنى لألشيا   

(p18-19.) 

منهدا  لكدلّ  ،افشديا  أو المفدردات أو البياندات فدي فةدات أو مجموعداتًا: وضع فها الباحية إجراةيّ وتعرّ 
 .خصاةص ُتمّيزها عن ايرها وفق نظام يستوعب جميع المفردات أو افشيا 

 ولتنفيذ هذه المهارة يجب على الطالب القيام باآلتي:

 تحديد الهدف من مهارة المالحظة. -
 تعًرف طبيعة الموضوع المالحظ. -
 وع الظاهرة، ووضع عناوين لها.استنتاج سمات الموض -
ضّم جميع العناصر التي تنتمي إلى العناوين لتكوين مجموعات تختّص كّل منها بصفات مشتركة  -

 أو متمايلة.

خراجها على شكل رسومات بيانيّ  ،عرض المعلوماتهي عملّية   ت ظةم الشدلوشات:شهارة . 4 ة أو وا 
دراك طبيعة العالقات ،جداول بحيث يسهل فهمها  :يأتيناتها. وُيراعى فيها ما بين مكوّ  وا 
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 .ة تعبيرها عن البياناتودقّ  ،والعناوين الفرعية ،وضوح العنوان الرةيس .1
 .واستخالص المعنى المقصود ،سهولة إجرا  المقارنة بين البيانات .2
 (15، 2111وزارة التربية والتعليم،   )والفني في التصميم والشكل مراعاة العنصر االقتصاديّ  .1

وتعّرفها الباحية إجراةّيًا: بأّنها القدرة على ترتيدب المعلومدات التدي تدّم جمعهدا بصدورة تحقّدق االسدتفادة 
 منها في تفسير وتحليلها المشكلة أو الظاهرة.

 القيام باآلتي: ولتنفيذ هذه المهارة يجب على الطالب 

 ت.معرفة أنماط تنظيم المعلومات وهي افهمية، الزمن، السبب، اإلجرا ا -
 إعداد البيانات إعدادًا مبدةّيًا. -
 إدراك العالقات التي ترنبط بأوجه الموضوع. -
 تنظيم المعلومات وفقًا فحد التنظيمات السابقة بحيث تسّهل قرا تها وتفسيرها وتحليلها.  -

هي مهارة استخدام المبادئ والحقاةق النظرّية التي سبق تعّلمها لحّل مشدكلة فدي  التط ةق:شهارة . 5
 (.51، 2112، شواهينف جديد )موق

توظيدف المعلومدات أو الطراةدق التدي ت عّلمهدا الطالدب فدي التعامدل مدع   وتعّرفها الباحية إجراةّيًا بأّنهدا:
مواقف أو مشكالت جديدة ايدر مألوفدة، وذلدك عدن طريدق اسدتخدام المفداهيم والقدوانين والحقداةق والنظريدات 

 . رة على معطيات جديدةالمعروفة لديه وتطبيقها بطريقة اير مباش

 ولتنفيذ هذه المهارة يجب على الطالب القيام باآلتي:

 فهم طبيعة الموضوع ومن يّم تقسيمه إلى عناصر. -
 ترتيب العناصر في خطوات يفهمها المتعلّم. -
 تحديد القواعد العلمّية والنظرّية التي يمكن تطبيقها في الموضوع. -
 القاعدة العلمّية أو النظرّية في الموضوع. استخراج المعطيات التي تتطّلبها -
 تطبيق المعطيات في القاعدة. -
 السير وفق خطوات القاعدة العلمّية أو النظرّية في التطبيق. -

هدددو مهدددارة تيّسدددر فهدددم النصدددوص، وتوضددديح كيفيدددة ارتبددداط المفددداهيم المهمدددة  التلزدددةال:شهدددارة . 6
بالمعلومدات التدي تدم تلخيصدها، ولدذلك تعدد مهدارة  ببعضها البعض، كما أنها تيسر االحتفاظ الطويل المدى
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التلخيص مهارة انتاجية لتعلديم المدواد، إنده يتضدمن تقيديم المعلومدات المهمدة لكدل جدز  مدن المعلومدات التدي 
 (.chapm,1993,79يجب إهمالها والمعلومات التي يجب االنتباه إليها )

  المختلفة. الميادين والتلخيص ليس له مجال معين أو موضوع محدد بل يمارس في

مونه من نجد الطلبة يستخدمون مهارة التلخيص من خالل ما يقدّ  نا أنّ  (1996) عبد الحميد دوقد أكّ 
ة هدددذه الممارسدددات لعملّيددد ة، علدددى الدددرام مدددن أنّ صدددورة مختصدددرة لمدددا قدددرؤوه وفهمدددوه مدددن المنددداهج الدراسددديّ 

نما يدتمّ  ،ة التلخيص بطريقة تفصيلية مقصودةمهار دم تعلم الطلبة عالتلخيص ال تتم بطريقة علمية وذلك ل  وا 
 .(94  )صة لهادون توضيح للمهارات الفرعيّ  اإلشارة إليها بشكل إجماليّ 

بددات ة أصدبحت ضددرورة فرضددتها متطلّ ممارسددة مهدارة التلخدديص بالصددورة العلمّيدد أن  ويشدير آخددر إلددى
 (.81، 1995  )قاسم، والتمييز والنقدة، والقدرة على التحليل ها تسهم في تنمية الشخصيّ العصر، فنّ 

عدادة  إيجاد الفكرة الرةيسة، واففكار الفرعيّ وتعرفه الباحية إجراةّيًا بأّنه:  ة فدي الدنّص أو الموضدوع، وا 
وتتدددداخل مهدددارة  ،ةد معيددداره الوضدددوح والدقّدددة واإليجددداز والنوعّيدددصددديااتها وفدددق ترتيدددب معدددّين، وبمقددددار محددددّ 

 .اب والمقارنة والترتيب والتفسير التلخيص مع مهارات االستيع

 :اآلتيولتنفيذ هذه المهارة يجب على الطالب القيام ب

 قرا ة الموضوع قرا ة متأنّية أولّية من أجل فهم المعنى. -
 التركيز على اففكار الرةيسّية في الموضوع. -
 وضع خط أو أشارة تحت كّل فكرة رةيسة. -
 تلخيص الموضوع بأسلوب خاّص. -
  بالرسوم التوضيحّية والبيانّية، والخراةط في التلخيص.االستعانة  -

وفددق النمذجددة القدداةم علددى مصددادر المعلومددات علددى تنميددة مهددارات الحددالي المبنددي ويسددتند البرنددامج 
مدن خدالل مجموعدة مدن افنشدطة المكتبيدة التدي يدتم تعلمهدا واكتسدابها مدن خدالل  السدابقةالتفكيدر افساسدية 

مدددو وتتطدددور مدددع نمدددو مهدددارات اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المتضدددمنة للمهدددارات التددددريب عليهدددا، وأنهدددا تن
 التفكير افساسية في مجال الدراسات االجتماعية كمادة معرفية. 
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 الشحور الرا ع: شادة الدراسات االةتشاعةم

 :االةتشاعة مالدراسات  شاد ةشفهوم  -4-1

 تناولوهدا، ومنهدا الدذين البداحيين نظدر وجهدات دبتعددّ  االجتماعّيدة الدراسدات مفهدوم دت تعريفداتتعددّ 
 مايلي:

بدراسددة اإلنسددان فددي الماضددي  هددا:  تلددك المددواد التددي تهددتمّ ( بأنّ 2115) أبددو النددور وآخددرون مددا أورده
والحاضددر، مددن حيددث عالقددات اإلنسددان كفددرد مددن جهددة، وكفددرد وعضددو ضددمن الجماعددة مددن جهددة يانيددة، 

(. 11ص درس المشدكالت التدي نشدأت وتنشدأ عدن هدذه العالقدات )وعالقاته بالبيةة التي يعي  فيهدا، كمدا تد
ز اهتمامهددا علددى عالقددات اإلنسددان وميددادين االجتماعّيددة  ترّكدد المددوادّ  (: أنّ 2111فددي حددين يجددد الفددتالوي )

 (.18صسلوكه والوساةل التي تجعل هذه العالقات وهذا السلوك على أحسن وجه ممكن  )

ها:  تقوم بدراسة تفاعل اإلنسان مع أخيده اإلنسدان فدي الزمدان نّ ( بأ2111فها أبو حلو وآخرون )وعرّ 
والمكددان أي تفاعلدده مددع المجتمددع والطبيعددة التددي يعددي  فيهددا، ومعرفددة مددا يحدددث مددن مشددكالت نتيجددة تلددك 

 (.8، 2111أبو حلو وآخرون، التفاعالت والبحث عن الحلول السليمة لها  )

ة، وهي لة فاراض تربويّ طة والمعدّ لعلوم االجتماعّية المبسّ ها:  تلك افها عبد اللطيف فؤاد بأنّ كما عرّ 
فهدا المصدر الذي تلجأ إليه الدراسات االجتماعّية في استقصا  المعلومات المناسبة للطالب وهناك من يعرّ 

 (. 15، 1991 ة  )القاعود،اختيارها فاراض تعليميّ  ها أجزا  من العلوم االجتماعّية تمّ أنّ 

هدددا: بأنّ  ة لمنددداهج الدراسدددات االجتماعّيدددة فدددي التعلددديم مدددا قبدددل الجدددامعيّ يير الوطنّيدددوقدددد ورد فدددي المعدددا
ة، يكتسددب ة فددي وحدددات دراسدديّ ، يجمددع فددروع المعرفددة بددالعلوم االجتماعّيددة اإلنسددانيّ تكددامليّ   برنددامج دراسدديّ 

قة من التاريو والجغرافيدة واالقتصداد وعلدم التالمذة من خاللها مجموعة من المعارف والمهارات والقيم المشتّ 
 (. 111، 2114االجتماع وعلم السياسة وعلم النفس والفلسفة واللغة والتقانة )وزارة التربية،

قة من العلوم االجتماعّية، مندمجدة أجزا  مشتّ  الدراسات االجتماعّية تعدّ  مما سبق تستنتج الباحية أنّ 
بمدا فيهدا  ها اكتسداب الطلبدة للمعدارف والمهداراتة معينة، أهمّ بويّ ضمن أهداف تر  مع بعضها بشكل تكامليّ 

 . مهارات التفكير
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 :االةتشاعة مالدراسات  شاد ةأهشةم  -4-2

 ن من النقاط اآلتية:ها تتيح للطلبة التمكّ ة الدراسات االجتماعّية في أنّ تكمن أهميّ 

 تعد منبع التعلم االجتماعي والتربية االجتماعّية. -
هددا، مددن خددالل معرفددة خصدداةص مددام الطلبددة بالمشددكالت االجتماعّيددة والعمددل علددى حلّ تزيددد مددن اهت -

زه عن ايره وتحفظ المجتمع الذي يعي  فيه من حيث تاريخه، ومعتقداته، وتقاليده، وقيمه التي تميّ 
 ته.هويّ 

 .تساعد على تنمية التفكير العلميّ  -
السدددليم القددداةم علدددى الحدددوار،  نسدددانيّ عدددة كمهدددارات التواصدددل اإلتسددداعد علدددى تنميدددة المهدددارات المتنوّ  -

 واالحترام المتبادل، وقبول اآلخر.
ة ة والجمالّيدددة واالقتصددداديّ ة والبيةّيدددة واإلنسدددانيّ ة والقومّيدددد علدددى نظدددام القددديم االجتماعّيدددة والوطنّيدددتؤّكددد -

 له للتعامل مع تحديات عصر العولمة.ة التي تؤهّ ة والحقوقيّ ة والعلميّ وافخالقيّ 
 ة.ة بالعمليّ الجوانب النظريّ تهتم بربط  -
مهددا وبنددا  جسددور ، مددن خددالل معرفددة اليقافددات افخددرى، وتفهّ تسدداعد علددى فهددم فكددرة التفدداهم الدددوليّ  -

 التعاون معها.
 تسهم في بنا  اإلنسان الصالح. -
 استخدام مهارات التفكير السليم في التعاطي مع القضايا المطروحة. -
(؛ 112 ،2114تاجهددددا )وزارة التربيددددة فددددي ج.ع.س، نإ اكتسدددداب القدددددرة علددددى توظيددددف المعرفددددة و -

(؛ )أبدددددو سدددددريع، 14، 1991(؛ )القددددداعود،21-18، 1989(؛ )السدددددكران، 11، 1991 )اللقددددداني،
2118 ،61.) 

أهدافها كما على  تعّرفالمن  ة الدراسات االجتماعّية ودورها في بنا  الطلبة، البدّ ى تتضح أهميّ وحتّ 
 ة.ة السوريّ ة العربيّ وردت في مناهج الجمهوريّ 

 م:م السورة  م الدر ة  وي الةشهورة   االةتشاعة مأهداف تدرة  الدراسات  -4-3

ًا مددن خددالل م اجتماعّيددة بتربيددة المددتعلّ د الهدددف الددرةيس لتدددريس الدراسددات االجتماعّيددة واإلنسددانيّ يتحدددّ 
كسدابه كفايدات ومهدار  ات يتفاعدل مدن مساعدته علدى فهدم ماضدي مجتمعده وترايده، وفهدم العدالم مدن حولده، وا 
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ًا، ويمتلددك القدددرة علددى اتخدداذ القددرار وروح المبددادرة لصددالح وطندده وأمتدده خاللهددا مددع قضددايا مجتمعدده إيجابّيدد
مدن تددريس ع ة جمعا ، وذلك بعد اكتسابه المعدارف والمهدارات واالتجاهدات والقديم المناسدبة، ويتوقّدواإلنسانيّ 

 مواطنًا: المتعلم أن يكون الدراسات االجتماعية

 .واإلنسانيّ  والقوميّ  متمتعًا بمشاعر االنتما  الوطنيّ  -
 .والعالميّ  والعربيّ  يّ ة على المستوى المحلّ مقدرًا الجهود التي تبذلها الحكومة في المجاالت كافّ  -
 مراعيًا القوانين المعمول بها في بلده والعالم. -
 ّا للدفاع عنها.ة ومستعدّ واإلنسانيّ  ةة وترايها وقيمها الروحيّ ة ولغتها القوميّ ة العربيّ ًا بافمّ معتزّ  -
 ة.ة والعالميّ محافظًا على البيةة المحليّ  -
ة، بمدددا يدددتال م مدددع أهدددداف ين فدددي مجددداالت الحيددداة كافّدددالسدددليم   وافخالقددديّ  الجمددداليّ  عدددًا بدددالحّس متمتّ  -

 المجتمع وقيمه.
 ة.نًا من التواصل اإلنساني بأشكالها المختلفعلى التواصل في مجتمعه ومتمكّ  اً قادر  -
 .والناقد والنظميّ  قادرًا على التفكير العلميّ  -
ة وفددق سياسددات المجتمددع وخططدده ة والبيةّيددقددادرًا علددى اتخدداذ قددرارات مسددؤولة تجدداه القضددايا السددكانيّ  -

 التنموية.
 ة.ة واالقتصاديّ ة واالجتماعّية والسكانيّ ة والعلميّ يّ قادرًا على اكتساب الحقاةق والمبادئ والمفاهيم البية -
 ة وأساليب العمل في الحياة من خالل:رات التقنيّ على التفاعل مع التطوّ قادرًا  -
 .م الذاتيّ القدرة على التعلّ  -
ة، وجمددددع مددددن حيددددث تحديددددد المشددددكالت المجتمعّيدددد ة البحددددث العلمدددديّ القدددددرة علددددى اسددددتخدام منهجّيدددد -

 تحليلها واقتراح الحلول المناسبة. المعلومات حولها، ومن يمّ 
 يق.القدرة على العمل ضمن فر  -
 .والسلبيّ  ات المعاصرة في مجاالت الحياة، وفهم دورها اإليجابيّ القدرة على توظيف التقنيّ  -
)وزارة  ة وتوظيفها لخدمة المجتمع والمصلحة العامةديّ ات التعدّ بإيجابيّ  منفتحًا على اآلخرين ومؤمناً  -

 (.11-11، 2112التربية، 
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 :االةتشاعة مالدراسات  شاد ةتاوةد الطالب  ها لدى دراسم  الشهارات التي ةتم   أهم   -4-4

 مين باآلتي:ز مناهج الدراسات االجتماعّية على إكسابها للمتعلّ المهارات التي تركّ  أهمّ  حدد المربون

 ة.التاريخيّ  ة وة مهارة استخدام افطالس، ودواةر المعارف، والقواميس الجغرافيّ تنميّ  -
 موجزة عنها.الجمع المعلومات من مصادر مختلفة، وتبويبها واستعمالها وكتابة التقارير  -
 ة المختلفة. ات افرضيّ ة والكرّ اكتساب مهارات التعامل مع الخراةط والرسوم البيانيّ  -
، 2111)الفدتالوي،  والمسدتمرّ  تنمية مهارات االستفادة من تكنولوجيا التعليم في التحصيل المستقلّ  -

21-22.) 
 اكتساب مهارات التفكير. -

ة ة والعربيّ رات ومتابعة وفهم افحداث المحليّ اكتساب مهارات تجعل الطلبة قادرين على مسايرة التطوّ 
(؛ )خضدددر، 29-24، 2111ة )جامدددل، ة وحركّيدددومهدددارات أداةّيددد م الدددذاتيّ ة، ومنهدددا مهدددارات الدددتعلّ والعالمّيددد
 (.11-19، 2112(؛ )الطيطي، 12، 2116
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  البحثمنهج 

 عّينة البحث
 :ا، وهي، وضبطهالبحثتصميم أدوات 

 اخلامس األساسّي أداة حتليل حمتوى كتاب الدراسات االجتماعّية للصّف. 

 بطاقة املالحظة املكتبّية. 

 اختبار التحصيل. 

 اختبار مهارات التفكري األساسّية. 

 وفق النمذجة القائم على استخدام مصاادر املعلوماات    املعّد الربنامج التدرييّب

 .املكتبّية

 يإجراءات التجريب النهائ
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 تشهةد: 
عرضددًا للطريقددة واإلجددرا ات التددي قامددت بهددا الباحيددة مددن أجددل اإلجابددة عددن اآلتددي ن الفصددل يتضددمّ 
عددددادها، وصددددق ويبدددات  البحدددث، وأدوات البحدددثندددة ، وعيّ البحدددثشدددتمل علدددى مدددنهج ي، البحدددثتسددداؤالت  وا 

 ة، وذلك على النحو اآلتي: افدوات، والمعالجة اإلحصاةيّ 

 : ال حثش هج أواًل: 
ة الدراسدات بتحليل محتدوى كتداب ودليدل مدادّ  في قيامها من خالل استخدمت الباحية المنهج الوصفيّ 

الخددامس افساسددّي، السددتخراج وتحديددد مهددارات التفكيددر افساسددّية المتضددّمنة اسددتخدام  االجتماعّيددة للصددفّ 
ة موجدودة هدو المدنهج الدذي يددرس ظداهرة أو حدديًا أو قضديّ  مصادر المعلومات المكتبّيدة، والمدنهج الوصدفيّ 

ادددا )اآل ل الباحدددث فيهدددان الحصدددول منهدددا علدددى معلومدددات تجيدددب عدددن أسدددةلة البحدددث دون تددددخّ ًا يمكدددحالّيددد
 (.81، 2112وافستاذ، 

ين )مجموعة ضدابطة ين متكافةت  استخدام مجموعت  من خالل  اعتمدت الباحية على المنهج التجريبيّ و 
افساسّية، ومهارات استخدام  التفكيرومهارات  ،ق في )التحصيلًا فيما يتعلّ تا قبليّ ر  ب  ختُ ة(، اُ ومجموعة تجريبيّ 

)البرنددامج وفددق النمذجددة  ر المسددتقلّ ة للمتغّيدد(، يددم أخضددعت المجموعددة التجريبّيددمصددادر المعلومددات المكتبّيددة
بالطريقدة القاةم على استخدام مصادر المعلومات المكتبّيدة(، وحجدب عدن المجموعدة الضدابطة التدي درسدت 

( )البرنددامج التدددريبيّ  ر المسددتقلّ ة تطبيددق المتغّيددًا لقيدداس فاعلّيدددراسددة بعددديّ ي ال، يددم اختبددرت مجمددوعت  التقليدّيددة
، ومهدارات ، ومهدارات التفكيدر افساسدّية)التحصديل الدراسديّ  المتغّيرات التابعدةة في على المجموعة التجريبيّ 

 ين.مقارنة نتاةج المجموعت   ( لتتمّ استخدام مصادر المعلومات المكتبّية

 :  تهعة  ال حث و ثا ةًا: شةتشع 
تكددون مجتمددع البحددث مددن  2111-2111لمديريددة التربيددة للعددام الدراسددي  اإلحصدداةيبحسددب الدددليل 

( مدرسددة مددن مدددارس التعلدديم افساسددي، وبلدد  عدددد الطلبددة مددن 214مدددارس مدينددة حمددص المكونددة مددن )
 ( طالب وطالبة. 151112)

ة الصدّف الخدامس افساسدّي مدن مدرسدة وتمّيلت عّينة البحدث التدي اختيدرت بطريقدة قصددّية مدن طلبد
عكرمة المخزومّية في مدينة حمص، وذلك لتواّفر الشدروط الالزمدة للتجربدة المتعّلقدة بغرفدة المكتبدة، وقاعدة 
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( 19) المطالعة، والحواسيب، ومصادر المعلومات، وتم اختيار مجموعتين إحداها تجريبية بل  عدد أفرادها
 ( توّزع العّينة1وطالبة، ويبّين الجدول ) ( طالباً 11وعددها )وطالبًة، وافخرى ضابطة  طالباً 

 تواع أوراد عة م الد راسم حسب ة سهم( 1ةدول )
 الشةشوعم الضا طم الشةشوعم الت ةرة ةم 
 إناث ذكور إناث ذكور الجنس
 21 20 19 20 العدد
 41 39 المجموع

 : ال حثأدوات ثالثًا: 
واعتمددداد عددددد مدددن افدوات لتحقيدددق أهدددداف البحدددث المتمّيلدددة فدددي قيددداس مهدددارات تصدددميم لقدددد جدددرى 

استخدام مصادر المعلومات المكتبّية المكتسبة لدى عّينة البحث، وقيداس مهدارات التفكيدر افساسدّية لدديهم، 
 بددددددد:وبيان مدى تحصيلهم الدراسّي في ماّدة الدراسات االجتماعّية وتميّلت تلك افدوات 

الخددددامس  تحليددددل محتددددوى كتدددداب الدراسددددات االجتماعّيددددة للصددددفّ ل تصددددميم معيددددار وقاةمددددة التحليددددل .1
 افساسّي.

 بطاقة المالحظة.تصميم  .2
 .االختبار التحصيليّ بنا   .1
 مهارات التفكير افساسّية. بنا  مقياس .1
  .مكتبّيةوفق النمذجة القاةم على استخدام مصادر المعلومات ال البرنامج التدريبيّ بنا   .5

: أداة تحلةل شحتوىأواًل:   كتاب الدراسات االةتشاعة م للصف  الزاش  األساسي 

هو جميع اإلجرا ات التي يقوم بها واضع الماّدة التعليمّية لتجزةة المهدارات يقصد بتحليل المحتوى:  
الجدز  مدن المعرفدة التدي والمفاهيم والحقاةق العلمّية إلى العناصر التدي تتكدّون منهدا حتّدى يتوصدل إلدى ذلدك 

 (.14، 1984طعيمة،   )يمتلكها المتعّلم

 ه:  أسددلوب بحيدديّ ة الدراسددّية بأّندد( تحليددل مضددمون المددادّ 2118سددمارة والعددديلي ) ف كددّل مددنكمددا عددرّ 
دة ًا، وفددق معددايير محدددّ ومنظّمدد اً ًا وموضددوعيّ يسددتهدف وصددف المحتددوى الظدداهر للمددادة الّدراسددّية، وصددفًا كمّيدد
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مجموعة الحقاةق والمفاهيم والتعميمات والمهارات واالتجاهات والقيم المتضّمنة على تعّرف الو مسبقًا، أو ه
 (.51صة الدراسّية  )في المادّ 

 الخامس اتبعت الباحية الخطوات اآلتية: ولتحليل كتاب الدراسات االجتماعّية للصفّ 

 صادر الشدلوشات الشكت ة م:إعداد  ائشم  شهارات التفكةر األساسة م الشتضش  م استزدام ش -1-1

مهارات، هدي: المالحظدة دددددددد المقارندة ست نت مهارات التفكير افساسّية في صورتها النهاةية من تكوّ 
 .دددددد التصنيف ددددددد التلخيص ددددددد تنظيم المعلومات دددددددد التطبيق

لتواصدددل مدددع المكتبدددة دددددددددد ندددت مدددن مهدددارات اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المكتبّيدددة، وهدددي: اكمدددا تكوّ 
 .نترنيت( ددددددد التلخيصة )اإللكترونيّ استخدام المراجع دددددددد التعامل مع الخراةط دددددددد استخدام الشابكة اإل

اعتمدت الباحية في اشتقاق قاةمة المهارات المعتمدة  ا تقاق  ائشم الشهارات الشدتشد ة وي التحلةل: - أ
 اآلتية:في التحليل على المصادر 

  ّة التربيدة فدي مديندة حمدص، وعددد ة الدراسات في وزارة التربيدة، وفدي مديرّيدهي مادّ استطالع آرا  موج
هين ( مددوجّ 5نددة مددنهم بلغددت )ين لعيّ ة الدراسددات االجتماعّيددة، مددن خددالل توجيدده سددؤال  سددي مددادّ مددن مدرّ 

 سًا:( مدرّ 15و)
 (2) الملحق اب الدراسات االجتماعّية؟: ما مهارات التفكير افساسّية الواجب توافرها في كت1س
: مدددددا مهدددددارات اسدددددتخدام مصدددددادر المعلومدددددات المكتبّيدددددة الواجدددددب توافرهدددددا فدددددي كتددددداب الدراسدددددات 2س

 (1ملحق )الاالجتماعّية؟ 
  المعايير التي ُبن ي  عليها كتاب الدراسات االجتماعّية للصّف الخدامس افساسدّي مدن قبدل وزارة التربيدة

 .ة السورّيةفي الجمهورّية العربيّ 
 )افهداف العاّمة لمناهج الدراسات االجتماعّية. )وردت في الفصل اليالث من الدراسة 
 الخدددامس فدددي الحلقدددة  ة لكدددّل درس مدددن دروس مدددادة الدراسدددات االجتماعّيدددة للصدددفّ افهدددداف التعليمّيددد

 (.2112)وزارة التربية، ماليانية من التعليم افساسّي، كما وردت في دليل المعلّ 
 (1)ملحق.الدة في خريطة المهارات الواردة في كتاب الدراسات االجتماعّيةهارات افساسّية المحدّ الم. 
  تصنيفات مهارات التفكير التي وضعت من قبل الباحيين دددددد والتي سبق عرضها في البحث الحالي دددددد

تصدنيف و ة، تصدنيف الجمعيدة افمريكّيدو (، raths & othersتصدنيف )و ومدنهم: تصدنيف مدارزانو، 
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اعتمددداده مدددن قبدددل الباحيدددة لمالةمتددده لمهدددارات التفكيدددر  الندددافع لمهدددارات التفكيدددر افساسدددّية، والدددذي تدددمّ 
 ة الدراسات االجتماعّية.ة بطبيعة مادّ المتضّمنة استخدام مصادر المعلومات المكتبّية والخاصّ 

ة لقاةمدددة مهدددارات إعدددداد الصدددورة افولّيددد جدددرىاسدددتنادًا إلدددى مدددا سدددبق  م للقائشدددم:الصدددورة األولة ددد -ب
 افساسدّية، وتحديدد أهدم مهدارات التفكيدر المكتبّيدةاسدتخدام مصدادر المعلومدات  المتضدّمنة افساسدّيةالتفكيدر 

والتددي ينبغددي  االجتماعّيددة الدراسدداتالمرتبطددة بمنهدداج  المكتبّيددةاسددتخدام مصددادر المعلومددات و  المتضددّمنة
 .افساسيّ الخامس  للصفّ  االجتماعّية الدراساتتوافرها في كتاب 

ة فدددي القاةمدددة، بهددددف مهدددارة متضدددمنّ  كدددلّ ل فيمدددا يدددأتي التعريدددف اإلجراةددديّ  م:التدرةفدددات اإلةرائة ددد -ج
 مهارة: كلّ ة على رات الدالّ اشتقاق المؤشّ 

 :شهارات التفكةر األساسة م 
 :المعلومات المكتبّية، وتتيح ب استخدام مصادر تتطلّ  نة في المحتوى وكّل فكرة متضمّ  المالحظة

ل إلى المعلومة من خالل وصف وتحليل افشيا  وتسميتها وفق للطالب استخدام حواسه للتوصّ 
 د.معيار محدّ 

 :ب استخدام مصادر المعلومات المكتبّية، وتتيح تتطلّ  نة في المحتوى وكّل فكرة متضمّ  المقارنة
 وتنظيم نقاط االتفاق مع بعضها أو اختالفها.للطالب بيان أوجه الشبه واالختالف بين افشيا ، 

 :ب استخدام مصادر المعلومات المكتبّية، وتتيح تتطلّ  و ة في المحتوىكّل فكرة متضمنّ  التصنيف
للطالب تنظيم افشيا  التي تشترك بخصاةص مشتركة وتجميعها إلى مجموعات وعنونتها وفق 

 خصاةص مشتركة.
  :ب استخدام مصادر المعلومات المكتبّية، وتتيح توى، وتتطلّ نة في المحكّل فكرة متضمّ التلخيص

 ة وبشكل مترابط ومتماسك، وتلخيصها إلى فقرة أو موضوع. للطالب دمج المعلومات بفاعليّ 
 :ب استخدام مصادر المعلومات المكتبّية، تتطلّ  نة في المحتوى وكّل فكرة متضمّ  تنظيم المعلومات

 اق متتابع وفقًا لمعيار محدد.وتتيح للطالب وضع المعلومات في سي
 :المكتبّية، وتتيح  ب استخدام مصادر المعلوماتتتطلّ  و كّل فكرة متضمنة في المحتوى التطبيق

 ة.للطالب تطبيق ما لديه من معلومات بطريقة وظيفيّ 
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  :شهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م 

ًا، ومواصلة التفكير في مختلدف تفكير ذاتيّ ال يتلقهم من كسب الطلبة المهارات التي تمكنّ التي تُ وهي 
ة ، كمدا تسداعد علدى اإلفدادة مدن كافّدباسدتمرار تفكيدرال يمراحل التعلديم ومدا بعدد فتدرة التعلديم الرسدمي أي تلقد

ل هدذه المهدارات فدي: )التواصدل مدع وتتميّد ،ةة بصدفة مسدتمرّ أوعية المعلومات الموجودة في المكتبة المدرسديّ 
 ة ددددددددد التلخيص(. لكترونيّ دد استخدام المراجع ددددددد التعامل مع الخريطة دددددد استخدام الشابكة اإلالمكتبة ددددد

 :ة تنظيم مصادر المعلومات تقوم هذه المهارة على معرفة الطالب كيفيّ  التواصل مع المكتبة
 اب أو المرجع أو الموادّ المكتبّية داخل المكتبة، وتعّرف أشكالها، وتعريف الطالب تسمية أجزا  الكت

ة استخدام العمل على تحديد أوجه التشابه واالختالف بين المصادر، وكيفيّ  و ة،ة البصريّ السمعيّ 
 المطبوعة.  الطالب للموادّ 

 :تقوم هذه المهارة على معرفة الخطوات الصحيحة للوصول إلى المعلومة  استخدام المراجع
 ة استخدامها. ة، وكيفيّ أشكال المراجع كافّ المطلوب استخراجها من المراجع، وتعّرف 

 :فواةد الخريطة، والخطوات الصحيحة بتقوم هذه المهارة على تعريف الطالب  التعامل مع الخريطة
ها وتحديد أوجه الشبه ةالستخراج المعلومات من الخريطة من خالل قرا تها، وتسمية أجزا

 ة.واالختالف بين الخراةط الجغرافيّ 
  أساليب البحث على الشابكة، بتقوم هذه المهارة على تعريف الطالب  ة:لكترونيّ الشابكة اإلاستخدام

 تمّ  و كات البحث،ة البحث عن المعلومات المطلوبة في أحد محرّ وأهم خدماتها، وتعّرف على كيفيّ 
 ك للبحث.كمحرّ  Googleاختيار 

 :كتاب والخريطة المن  ّص ة تلخيص نتقوم هذه المهارة على تعريف الطالب كيفيّ  التلخيص
 وصفحات الويب بشكّل مترابط ومتماسك.

مين ة السابقة على مجموعة من المحكّ ضت التعريفات اإلجراةيّ ر عُ م: تقةةم التدرةفات اإلةرائة   -د
 تها.تها، وصحّ الخامس، ودقّ  لمعرفة مدى مالةمتها لمنهاج الدراسات االجتماعّية للصفّ 

مدين المختصدين فدي ة ددددددددد علدى مجموعدة مدن المحكّ ددد في صدورتها افولّيدة دددديم عرضت القاةمة المعدّ  
فددددي المكتبددددات والمعلومددددات لمعرفددددة مدددددى مالةمددددة المهددددارات  االختصاصدددديينق التدددددريس، و اةددددالمندددداهج وطر 

مكانّيددددالخددددامس، وتحديددددد دقّ  دة لمنهدددداج الدراسددددات االجتماعّيددددة للصددددفّ المحدددددّ  ة الحددددذف والتعددددديل أو تهددددا، وا 
 اإلضافة.
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التوصل  مين، تمّ بعد إجرا  التعديالت التي أشار إليها السادة المحكّ  :م للقائشمالصورة ال هائة   -هد
 (.6و) (5) المالحقة. إلى القاةمة في صورتها النهاةيّ 

وجدددرت عمليدددة التحليدددل فدددي ضدددو  قاةمدددة مهدددارات التفكيدددر المتضدددّمنة اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات 
 النهاةية للقاةمة. المكتبّية وفق الصورة

 إةرالات عشلةم التحلةل: -1-2

اسدددتخدام  المتضدددّمنةعمليدددة التحليدددل إلدددى تحديدددد مهدددارات التفكيدددر  هددددفت الهددددف شدددن التحلةدددل: -أ
الخدامس  للصدفّ  االجتماعّيدةالدراسدات  لمنهداجفي كتاب الطالب ودليل المعلم  المكتبّيةمصادر المعلومات 

 إعدادها. ر باستخدام قاةمة المهارات التي تمّ وتكرارها في المقرّ ، ومعرفة مدى توافرها افساسيّ 

الدراسدددات  لمنهددداجم( المعلّددد دليدددلندددة التحليدددل مدددن )كتددداب الطالدددب، و ندددت عيّ تكوّ   دددم التحلةدددل:عة   -ب
حها الجدددددول ، ويوّضددددم2111-2112للفصدددل ين الدراسددددي ين للعدددداّم  الخددددامس افساسدددديّ  االجتماعّيدددة للصددددفّ 

 اآلتي:

 وصف عة م التحلةل( 2)ةدول 

عدد درو   ع وان الوحدة ر م الوحدة
 الوحدة

أر ام صفحات كتاب 
 الطالب

أر ام صفحات كتاب 
 الشدلم

 54 – 18 16 - 9 4 افرض واإلنسان الوحدة األولى
 45 – 58 46 - 14 6 حضارة العرب القدما  الوحدة الثا ةم
 86 – 46 111 -44 5 شبه الجزيرة العربيةالحياة في  الوحدة الثالثم
 111 – 84 111 -111 5 الحياة في بالد الشام الوحدة الرا دم
 111 – 111 151 -112 1 الحياة في العراق الوحدة الزاشسم
 126 -111 141 -151 6 سورية والعمل العربي المشترك الوحدة السادسم

 

الدراسددات االجتماعّيددة علددى أساسددها،  منهدداجتحليددل  جددرىل العناصددر التددي تميّدد وئددات التحلةددل: -ج
 ل مهارات التفكير افساسّية المتضّمنة استخدام مصادر المعلومات المكتبّية.وتميّ 

اختيرت الفكرة افساسّية في الموضوع، والتي تدور حولها فقرات المحتوى كوحدة  :وحدة التحلةل -د
 للتحليل.
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 اآلتي: تصشةم استشارة التحلةل على ال كل -ه

جرى تصميم استمارة لتحليل محتوى منهج الدراسات االجتماعية وفق النموذج الموضدح فدي الجددول 
(1). 

 استشارة التحلةل( 3)ةدول 

وحدة  م
 الصف حم التحلةل

شهارات استزدام 
شصادر الشدلوشات 

 الشكت ة م

 شصادر الشدلوشات الشكت ة مشهارات التفكةر األساسة م الشتضش  م استزدام 

ت ظةم  التلزةال التص ةف الشقار م الشالحظم
 التط ةق الشدلوشات

          

 

 الضوابط اآلتية في عملية التحليل: ُروعيتّ  ضوا ط التحلةل: -و

 ة لمهدددارات التفكيدددر افساسدددّية، ومهدددارات اسدددتخدام تحليدددل المحتدددوى فدددي ضدددو  التعريفدددات اإلجراةّيددد
 المعلومات المكتبّية.مصادر 

  ّة التحليل.ة في عمليّ ة والرسوم التوضيحيّ إدخال الصور والخراةط وافشكال البياني 
 ة المسدددددتخدمة فدددددي سدددددياق اسدددددتخدام مصدددددادر شدددددمول التحليدددددل لألسدددددةلة المرافقدددددة للوسددددداةل التعليمّيددددد

 المعلومات المكتبّية.
  ّة لكّل درس.إدخال افهداف التعليمي 
  م.ة، وافنشطة المتواجدة في كتاب المعلّ الصّفيّ إدخال النشاطات اير 

  صدق التحلةل: -1-3

 مدددى تحقيددق افداة للغددرض الددذي : صدددق التحليددل علددى صدددق أداة التحليددل والددذي يقصددد بدده يعتمددد
سدليمًا للمجدال  المقيداس تميديالً  أسدةلةلقياسه، ويعتمد مدى تمييل  ت  ع  ض  من أجله، فتقيس افداة ما وُ  ت  د  ع  أُ 

 (.61، 2111اا،راد قياسه  )اآلالم

لقددد جددرى تقدددير صدددق التحليددل مددن خددالل إجددرا ات بنددا  وتحديددد قاةمددة مهددارات التفكيددر المتضددّمنة 
علدى  ةصدورتها افولّيد فدي عرضدت اسدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبّيدة فدي الدراسدات االجتماعّيدة، يدمّ 

ي التربيدة فدي )جدامعتي دمشدق ت دبكليّ  التددريس هيةدة أعضدا  مدن التربيدة فدي ينالمختّصد مدن مجموعدة
 (، لمعرفة مدى مالةمة التعريفات اإلجراةّية لفةات التحليل،16)الملحق  هينالموجّ  من ومجموعة والبعث(،
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التحليدل، إلبددا  آراةهدم فدي مددى مناسدبتها للهددف  عناصدر لدألداة، ومراجعدة الصددق الظداهري مدن دللتأّكد
مين لكتابة مالحظاتهم حول صالحيتها للتحليل مدع ارة التحليل على المحكّ المرجو منها، كما عرضت استم

 ة تعديالت مقترحة.أيّ 

  :ث ات التحلةل -1-4

  إذا أعيددد تطبيقدده علددى العينددة نفسددها بعددد فتددرة زمنيددة  اسددتقرار نتدداةج القيدداسالتحليددل  ويقصددد بيبددات
 .(281، 1994)عدس، 

 :ةاآلتيقامت الباحية باإلجرا ات د من يبات التحليل للتأكّ و 

  ّة دددددددد مددن بددين وحدددات كتدداب الدراسددات نددة عشددواةيّ اختيددرت الوحدددة اليانيددة مددن كتدداب الطالددب ددددددد كعي
 االجتماعّية.

 دت مهددارات ة بالتحليددل، وحدددّ قامددت الباحيددة بتحليددل محتددوى الوحدددة اليانيددة وفددق االسددتمارة الخاّصدد
 خدام مصادر المعلومات المكتبّية.التفكير افساسّية المتضّمنة است

 معادلدة هولسدتي  حسداب خدالل مدن التحليدل يبدات مدن دالتأّكد جدرى(Holsti)  لحسداب معامدل
 بعد التحليل ةعمليّ  أعادتحللت الباحية الوحدة المختارة، يم  إذ، (226، 2111االتفاق )طعيمة، 

 معادلة هولستي بين التحليلين. قامت بحساب يم ومن أسبوعين،

   
 ( )

(     )
 

  هي عدد الفةات التي اتفق عليها المحّللين. Mحيث 
 مجموع الفةات التي حللت من قبل كّل من المحّللين. N1 ،N2 و

( وحدددددة لمهددددارات التفكيددددر افساسددددّية 185بلدددد  عدددددد وحدددددات التحليددددل فددددي محتددددوى الوحدددددة اليانيددددة )
حددددة لمهدددارات اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات ( و 54المتضدددّمنة اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المكتبّيدددة، و)

 والجدولين اآلتيين يبينان النتاةج: ، المكتبّية
الشدلم لشادة الدراسات االةتشاعة م للصف  ودلةل ةم شداشل الث ات للوحدة الثا ةم الشحللم شن كتاب الطالب ( 4)ةدول 

 األساسة ملشهارات التفكةر  الزاش  األساسي  
  ةم شداشل الث ات عدد الوحدات الشزتلف علةها عدد وحدات التحلةل الشتفق علةها الشحلالن

 1.95 15 141 (2( و)1الباحية)
 1.91 18 164 (2( و)1الباحية)
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 أداة أنّ  على وتدل مرتفعة، مهارات التفكير افساسّية هي قيمة نسبة القيم اليبات لتحليل نالحظ أنّ 
 للتحليل. افداة الستخدام تطمةنّ  الباحية وتجعل اليبات، من مناسب بقدر عتتمتّ  التحليل

 ةم شداشل الث ات للوحدة الثا ةم الشحللم شن كتاب الطالب وكتاب الشدلم لشادة الدراسات االةتشاعة م للصف ( 5)ةدول 
 الشكت ة م لشهارات استزدام شصادر الشدلوشات الزاش  األساسي  

  ةم شداشل الث ات عدد الوحدات الشزتلف علةها عدد وحدات التحلةل الشتفق علةها الشحلالن
 1.95 5 52 (2( و)1الباحية)
 1.91 9 18 (2( و)1الباحية)

 

( نسدبة معامدل اليبدات لمهدارات اسدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبّيدة، وهدي نسدبة 5يظهر الجددول )
ة م لمادّ يعطي يقة بأداة التحليل التي جرى على أساسها تحليل كتاب الطالب وكتاب المعلّ ا ممّ  ،اتفاق عالية

 الخامس افساسّي. الدراسات االجتماعّية للصفّ 

 إةرالات التحلةل:  -1-5

 التحليل وفق الخطوات اآلتية: جرى

 وتحديددد مبدايددة قامددت الباحيددة بقددرا ة محتددوى كددّل درس مددن وحدددات كتدداب الطالددب، وكتدداب المعلّدد ،
 ة لهذا الغرض.وحدات التحليل في كّل درس وفق االستمارة المعدّ 

  رصددددد تكددددرارات ظهددددور فةددددات التحليددددل )مهددددارات التفكيددددر افساسددددّية المتضددددّمنة اسددددتخدام مصددددادر
 م.المعلومات المكتبّية( في محتوى كتاب الطالب، وكتاب المعلّ 

 صادر المعلومدات المكتبّيدة ضدمن كدّل مهدارة ترتيب مهارات التفكير افساسّية المتضّمنة استخدام م
ة لكددّل مهددارة مددن وحسدداب النسددبة المةوّيدد ه،مددن مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة لحددد

مهارات استخدام المعلومات المكتبّية، وحسداب مهدارات التفكيدر افساسدّية نسدبة إلدى كدّل مهدارة مدن 
من كددّل وحدددة مددن وحدددات كتدداب الطالددب ودليددل ضدد مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة

 .(8(،)4المالحق )المعّلم. 
  يددم ضددمن مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة ومهددارات التفكيددر افساسددّية فددي كددّل مددن

 كتاب الطالب ودليل المعّلم.
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 تفرةغ ال ةا ات وتفسةرها: -1-6

 إذ( نتاةج تحليل محتوى كتداب الدراسدات االجتماعّيدة للصدف الخدامس افساسدّي، 6الجدول ) يوّضح
 حة أدناه: عة على فةات التحليل الموضّ ( وحدة موزّ 111بل  عدد وحدات التحليل )

  تائج تحلةل شحتوى كتاب الدراسات االةتشاعة م للصف الزاش  األساسي  ( 6)ةدول 

 

 استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م:شهارات  (1

ليهددا ت%(، 52قدددره ) ت المرتبددة افولددى بددوزن نسددبيّ مهددارة التعامددل مددع الخريطددة قددد احتلّدد يالحددظ أنّ 
جا ت مهارة اسدتخدام المراجدع، ومهدارة التلخديص يّم %(، 18قدره ) مهارة التواصل مع المكتبة بوزن نسبيّ 

قددره  ة بدوزن نسدبيّ لكترونّيد%(، وفي المرتبدة افخيدرة مهدارة اسدتخدام الشدابكة اإل1واحد مقداره ) بوزن نسبيّ 
(2.)% 

  

ام شصادر شهارات استزد
 الشدلوشات الشكت ة م

 شهارات التفكةر الشتضش  م استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م

ت ظةم  التلزةال التص ةف الشقار م الشالحظم
 التط ةق الشدلوشات

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 
التواصل مع 

 المكتبة
51 18 26 52 15 11 12 21 11 68 11 88 12 61 

 21.6 11.8 26.1 9.2 11.5 21 /111النسبة/
استخدام 
 المراجع

5 1 5 111 1 21 1 1 1 61 1 81 1 81 
 1 1 2.1 1 1.4 1.8 /111النسبة/

التعامل مع 
 الخريطة

64 52 64 111 11 21.8 8 11.9 11 19.1 15 22.1 28 11.4 
 21.5 %11.5 %11 4.6 11.4 51.5 /111النسبة/

استخدام 
 الشابكة

1 2 1 111 1 11.1 1 11.1 1 111 2 66.6 1 111 
 2.1 1.5 2.1 1.4 1.4 2.1 /111النسبة/

 التلخيص
5 1 2 11 1 1 1 1 5 111 5 111 5 111 

 1.8 1.8 1.8 1 1 1.5 /111النسبة/
المجموع 
 الكّلي

111 111 49.2 11 21.8 21 16.1 58 11.6 41 51.8 42 55.1 

% 
 

111 49.2 21.8 16.1 11.6 51.8 
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 :الشكت ة ماستزدام شصادر الشدلوشات  الشتضش  مم األساسة  شهارات التفكةر  (2

%(، تلتها مهارة التطبيق بدوزن 49.21قدره ) جا ت مهارة المالحظة في المرتبة افولى بوزن نسبيّ 
%(، 51.81مقدددار )ب %(، وفددي المرتبددة الياليددة مهددارة تنظدديم المعلومددات بددوزن نسددبيّ 55.18قدددره ) نسددبيّ 

%(، فدي حدين جدا ت مهدارة المقارندة 11.61مقدداره ) تلتها في المرتبة الرابعدة مهدارة التلخديص بدوزن نسدبيّ 
 %(، والمرتبدة افخيددرة كاندت لمهددارة التصدنيف بددوزن نسددبيّ 21.8مقددداره ) فدي المرتبددة الخامسدة بددوزن نسدبيّ 

 %(.16.15مقداره )

م لمدادة الدراسدات االجتماعّيدة للصدف الخدامس افساسدّي، ( نتاةج تحليل كتداب المعلّد4ن الجدول )يبيّ 
 حة أدناه:عة على فةات التحليل الموضّ ( وحدة موزّ 111بل  عدد وحدات التحليل) إذ

  تائج تحلةل شحتوى كتاب الدراسات االةتشاعة م للصف الزاش  األساسي  ( 7ةدول )

 

 

شهارات استزدام شصادر 
 الشدلوشات الشكت ة م

 شهارات التفكةر الشتضش  م استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م

ت ظةم  التلزةال التص ةف الشقار م الشالحظم
 التط ةق الشدلوشات

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 
التواصل مع 

 المكتبة
62 11 11 69.1 11 51.8 11 18.1 11 41.9 15 42.5 11 61.5 

 24.4 11.2 11.5 21.8 21.6 %29.8 /111النسبة/
استخدام 
 المراجع

9 6% 4 44.4 4 44.4 1 11.1 6 66.6 5 55.5 6 66.6 
 1.1 1.1 1.1 2.4 1.8 1.8 /111النسبة/

 التعامل مع
 الخريطة

64 14 64 111 11 21.8 8 11.9 11 19.1 15 22.1 28 11.4 
 19.1 11.1 9 5.5 9.4 16.5 /111النسبة/

استخدام 
 الشابكة

1 2 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 
 2 2 2 %2 2 2 /111النسبة/

 التلخيص
1 2 2 66.6 1 11.1 1 11.1 1 111 1 111 2 66.6 

 1.1 2 2 1.6 1.6 1.1 /111النسبة/
المجموع 
 الكّلي

111 122 81.4 59 11.9 16 11.9 69 14.9 41 19.1 49 51.8 

% 111 81.4 11.9 11.9 14.9 19.1 51.8 
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 شهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م: (1

%(، يليها مهارة 14قدره ) ت الرتبة افولى بوزن نسبيّ مهارة التعامل مع الخريطة قد احتلّ  يالحظ أنّ 
%(، وجددا ت مهددارة اسددتخدام المراجددع فددي المرتبددة الياليددة بددوزن 11قدددره ) التواصددل مددع المكتبددة بددوزن نسددبيّ 

ة لكترونّيددفيهددا مهددارة التلخدديص، ومهددارة اسددتخدام الشددابكة اإل ت%(، والمرتبددة افخيددرة جددا 6مقددداره ) نسددبيّ 
 %(.2قدره ) بوزن نسبيّ 

 :الشكت ة ماستزدام شصادر الشدلوشات  الشتضش  مم ساسة  األشهارات التفكةر  (2

%(، تلتها مهارة التطبيق بدوزن 81.42جا ت مهارة المالحظة في المرتبة افولى بوزن نسبي قدره )
%(، 19.11مقددداره ) %(، وفددي المرتبددة الياليددة مهددارة تنظدديم المعلومددات بددوزن نسددبيّ 51.86قدددره ) نسددبيّ 

%(، فدي حدين جدا ت مهدارة المقارندة 14.91مقدداره ) تلتها في المرتبة الرابعدة مهدارة التلخديص بدوزن نسدبيّ 
 %(، والمرتبة افخيدرة كاندت لمهدارة التصدنيف بدوزن نسدبيّ 11.94مقداره ) في المرتبة الخامسة بوزن نسبيّ 

 %(. 11.91مقداره )

 م: التدلةق على ال تائج السا ق -1-7

 :( ما يلي4( و)6الجدولين )ويفهم من نتاةج 

 م للصددف الخددامس جميددع مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات محتددوى كتدداب ودليددل المعلّدد تندداول
قدددد يعدددود ذلدددك  ومهدددارة اسدددتخدام الخريطدددة أكبدددر نسدددبة، قدددت حقّ  و، ولكدددن بنسدددب متفاوتدددة المكتبّيدددة

التواصدددل مدددع  ة، تالهددداباسدددتخدام الخريطدددة الجغرافّيددد االجتماعّيدددة الدراسددداتة الرتبددداط محتدددوى مدددادّ 
تكون معدومدة، وقدد جدا   نسبته أن ا استخدام الشابكة فتكادأمّ ، ةمصادر المكتبة والمراجع الجغرافيّ 

ن ضدددرورة اسدددتخدام الطالدددب فدوات البحدددث الدددذي تضدددمّ  مدددع خريطدددة الكتددداب المدرسددديّ  اً ذلدددك متفقّددد
 ة.وقرا ة الخريطة الجغرافيّ  العلميّ 

  ومهددارات التفكيددر بددين كتدداب الطالددب  المكتبّيددةاتفددق ترتيددب مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات
ب مددن قاربددة، ويعددود ذلددك لألنشددطة التددي تتطلّددتوبنسددب مم، إذ جددا ت بالترتيددب نفسدده ودليددل المعلّدد

زت علددى ضددرورة ة للمندداهج التددي رّكددم تعلدديم الطالددب لهددذه المهددارات بحسددب المعددايير الوطنّيددالمعلّدد
علدى  اً ، ليكدون قدادر المكتبّيدةإكساب الطالب مهارات التفكير ومهارات اسدتخدام مصدادر المعلومدات 
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 ،موتيسدير عمليدة الددتعلّ ، ، وجدذب الطلبددة إلدى موضدوعات جديدددةت بأسددلوب علمديّ كاّل معالجدة المشد
 وتعميق الفهم لديهم.

 لومدددات المكتبّيدددة فدددي عددددم التددددّرج فدددي تضدددمين مهدددارات التفكيدددر المتضدددّمنة اسدددتخدام مصدددادر المع
محتددوى الكتدداب، مّمددا يؤّكددد عدددم وجددود اسددتراتيجّية محددّددة لتضددمينها بشددكل متسلسددل يراعددي تدددّرج 
المهددارات، وبالتددالي التدددّرج فددي اكتسددابها للطالددب، مّمددا يددؤّدي إلددى اكتسدداب مهددارات التفكيددر العليددا، 

المالحظددة والتطبيددق لضددرورة وراددم ذلددك يمكددن القددول إّن واضددعي المندداهج قددد اعتمدددوا علددى مهددارة 
 التدريب العملي لمحتوى ماّدة الدراسات االجتماعّية.

  طريقة عرض محتوى كتاب الدراسات االجتماعّية اعتمد على وضع خريطة ومجموعة من الصور
في بداية كّل درس، وُيطلب من الطالب التفكير فيها، متبوعة بمجموعة من افسدةلة المتعّلقدة بهدم، 

اط التعليمّيددددة المراددددوب تعّلمهددددا تباعددددًا، وينتهددددي الدددددرس بأسددددةلة التقددددويم وافنشددددطة يددددّم عددددرض النقدددد
الالصدددفّية وهدددي بهدددذه الطريقدددة تنّمدددي لددددى الطالدددب مهدددارات التفكيدددر المتضدددّمنة اسدددتخدام مصدددادر 
 المعلومات المكتبّية المطلوبة، بشرط استخدام مصادر المعلومات المكتبّية من قبل المعّلم للطلبة.

 :الشالحظم الشكت ة م  طا م: ثا ةاً 

ن من خالل اتصدال الباحدث المباشدر بافشدخاص أو افشديا  التدي ها مالحظة سلوك معيّ ف بأنّ وتعرّ 
 (.121، 2114)عطوي،  ي أو ساحة المدرسةالصفّ سها ميل مالحظة الطلبة في الموقف يدرّ 

 تحدةد الهدف شن  طا م الشالحظم:  -2-1

نددة مالحظددة، وذلددك بهدددف تعددّرف واقددع أدا  طلبددة الصددّف الخددامس عيّ قامددت الباحيددة بإعددداد بطاقددة 
أيندا  تنفيدذ الموقدف،  فدي ة والضابطة داخل المكتبدة فدي ضدو  مدا يقومدون بده مدن إجدرا اتالدراسة التجريبيّ 

وعملدددت الباحيدددة علدددى اشدددتقاق أسدددةلة بطاقدددة المالحظدددة مدددن قاةمدددة مهدددارات اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات 
مهددارات التفكيددر افساسددّية المتضددّمنة اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة الموجددودة فددي  المكتبّيدة، وقاةمددة
ليكددون بمقدددور الباحيددة تقدددير  يمكددن مالحظتهددا وقياسددها، ،ة، وصدديااتها بطريقددة سددلوكيّ البرنددامج التدددريبيّ 

 درجة ممارسة طلبة الصّف الخامس لهذه المهارات.
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   ال  طا م الشالحظم:  -2-2

الدراسددات السددابقة ذات و  ة بعددد مراجعددة افدب التربددويّ نددا  بطاقددة المالحظددة بصددورتها افولّيددب جددرى
العالقدددة بموضدددوع مهدددارات اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المكتبّيدددة، ومهدددارات التفكيدددر افساسدددّية المتضدددّمنة 

ت ة، وتضدددمنّ ّيدددلكتروناسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المكتبّيدددة، وبعدددض المراجدددع والكتدددب ومواقدددع الشدددابكة اإل
للتفكيدددر د لكدددّل مهدددارة سدددت مهدددارات أساسدددّية خمدددس مهدددارات السدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المكتبّيدددة، وحددددّ 

 منتمية إليها.المتضّمنة استخدام مصادر المعلومات المكتبّية 

 التقدةر الكشي ألدال الطل م للشهارات:  -2-3

الدب للمهدارات المحدددة فدي المكتبددة لقيداس درجدة ممارسدة الط مت وفدق أسدلوب ليكدرت الخماسديّ صدمّ 
إعطاؤها  ًا(، وتمّ ًا ددددد كبيرة دددددد متوسطة دددددد منخفضة ددددد منخفضة جدّ حسب الترتيب اآلتي: )كبيرة جدّ  والصّف،

 ( على التتالي.1 – 2 – 1 – 1 - 5ة اآلتية: )التقديرات الرقميّ 

 تدلةشات  طا م الشالحظم الشكت ة م:  -2-4

أي ن ذكر الهدف مدن البطاقدة حتدى يدتمكّ  دة، كما تمّ تكون تعليمات البطاقة واضحة ومحدّ روعي أن 
 ة.مالحظ استخدامها بدقّ 

 ض ط  طا م الشالحظم: -2-5

 : صدق  طا م الشالحظم - أ

 :صدق الشحك شةن  

مدددين مدددن المحكّ السدددادة مدددن  عدددددقامدددت الباحيدددة بعرضدددها علدددى  ،بعدددد إعدددداد البطاقدددة بشدددكلها افولددديّ 
آراةهدم و مالحظداتهم إبددا  ب قدامواحيدث  ،دمشدق والبعدث تيجامعبة التربية ة في كليّ الهيةة التدريسيّ أعضا  

ومددددى مناسدددبتها لقيددداس الممارسدددات حدددول مناسدددبة فقدددرات بطاقدددة المالحظدددة، ووضدددوح صدددياااتها اللغوّيدددة، 
اقتدراح معدايير لتحديدد أينا  الدرس فدي الصدّف، يدم طلدب مدنهم في ة للمهارات داخل ارفة المكتبة و السلوكيّ 

 درجة الممارسة.

دددوأُ  عدددادة صددديااتها بشددددكّل أوضدددح و حددددذف و  ،مدددين بتعدددديل المهدددداراتبمالحظدددات السددددادة المحكّ  ذ  خ  ا 
والفصل في افسةلة التي تشمل أكير مدن مهدارة أو إضدافة مهدارات جديددة، لبعضها البعض منها و بالدمج 
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( مهدارات السدتخدام مصدادر المعلومدات 5التعدديل ) وبذلك أصبح عددد المهدارات فدي بطاقدة المالحظدة بعدد
 عة كاآلتي:موزّ و  المكتبّية

 تواع شهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م وي الد راسم وأواا ها ال س ةم وي  طا م الشالحظم( 8ةدول )

شهارات استزدام شصادر 
 الشدلوشات الشكت ة م

 ساسة م الشتضش  م وي شهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة مشهارات التفكةر األ
 التط ةق ت ظةم الشدلوشات التلزةال الشقار م التص ةف الشالحظم

 التواصل مع المكتبة
2 6 1 1 1 1 

11 22.22 
 استخدام المراجع

1 2 1 1 1 1 
11 21.61 

 التعامل مع الخريطة
1 4 1 1 1 1 

11 22.22 
 استخدام الشابكة االلكترونية

2 1 1 1 1 2 
11 14.16 

 التلخيص
2 1 2 1 1 1 

11 14.16 
61 99.99 11 21 11 1 9 11 

 

 :صدق االتساق الدازلي  

نددة لبطاقددة المالحظددة بتطبيددق بطاقددة المالحظددة علددى عيّ  ق مددن صدددق االتسدداق الددداخليّ جددرى التحقّدد
حسدداب معامددل ارتبدداط  وجددرىنددة الدراسددة، ، مددن خددارج أفددراد عيّ وطالبددةً  اً ( طالبدد11نددة مددن )اسددتطالعية مكوّ 
يددة لبطاقددة المالحظددة باسددتخدام البرنددامج كلّ بطاقددة المالحظددة والدرجددة ال أسددةلةمددن  سددؤال كددلّ بيرسددون بددين 
 ،1.11وكّلهدددددا دالّدددددة عندددددد  1.811 – 1.592، وتراوحدددددت معدددددامالت االرتبددددداط بدددددين (spss) اإلحصددددداةيّ 

 ح ذلك:ل اآلتي يوضّ والجدو 

 والشهارة التي ة تشي إلةها  طا م الشالحظم الشكت ة مشداشالت االرت اط  ةن كل  سؤال وي ( 9)ةدول 
 شداشل االرت اط السؤال الشهارة شداشل االرت اط السؤال الشهارة شداشل االرت اط السؤال الشهارة

صل مع 
مهارة التوا

المكتبة
 1 0.759** 

  

مهارة استخدام **0.693 9
الشابكة االلكترونية 

 

1 0.732** 

2 0.717** 11 0.811** 2 0.701** 

3 0.666** 11 0.705** 3 0.656** 

4 0.849** 12 0.636** 4 0.779** 

5 0.410** 13 0.726** 5 0.889** 
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 شداشل االرت اط السؤال الشهارة شداشل االرت اط السؤال الشهارة شداشل االرت اط السؤال الشهارة
6 0.765** 

 
مهارة التعامل مع الخريطة
 

 

1 0.764** 6 0.726** 

7 0.716** 2 0.587** 7 0.790** 

8 0.816** 3 0.805** 8 0.736** 

9 0.484** 4 0.718** 9 0.853** 

11 0.560** 5 0.803** 11 0.671** 

11 0.743** 6 0.845** 11 0.796** 

12 0.640** 7 0.614** 

ص
مهارة التلخي

 

1 0.769** 

13 0.676** 8 0.652** 2 0.753** 

14 0.819** 9 0.701** 3 0.716** 

مهارة استخدام المر 
اجع

 1 0.553** 11 0.594** 4 0.813** 

2 0.683** 11 0.731** 5 0.796** 

3 0.745** 12 0.645** 6 0.527** 

4 0.685** 13 0.464** 7 0.592** 

5 0.651** 14 0.691** 8 0.670** 

6 0.493** 

 

9 0.643** 

7 0.766** 11 0.612** 

8 0.756** 11 0.636** 

 

( أن معامل ارتباط افسةلة بالمهارات في حدود مقبولة وجميعهدا ذات داللدة 11يالحظ من الجدول )
( ممدا يددل علدى التجدانس a=0.01( أو عندد مسدتوى داللدة )a=0.05إحصاةية سدوا  عندد مسدتوى داللدة )

 الداخلي لالختبار.

 الشالحظم:   طا مث ات  - ب

أجرت الباحيدة خطدوات عددة للتأّكدد مدن يبدات البطاقدة، وذلدك بعدد تطبيقهدا علدى العيندة االسدتطالعية 
 بطريقتين، هما التجزةة النصفّية ومعامل ألفا كرونباخ.

 :طرةقم التةائم ال صفة م  

استخدام درجات العّينة االستطالعّية لحساب يبدات البطاقدة بطريقدة التجزةدة النصدفّية حيدث احتسدبت 
درجدددة النصدددف افّول لكدددّل سدددؤال مدددن أسدددةلة البطاقدددة، وكدددذلك درجدددة النصدددف اليددداني مدددن الددددرجات، وذلدددك 

 :النتاةجن يبيّ  (11). والجدول براون –لحساب معامل االرتباط بين النصفين وفق سبيرمان 
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 ةم شداشالت االرت اط ل طا م الشالحظم لشدى ششارسم الطل م لشهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م، ( 10)ةدول 
 ول طا م الشالحظم ككل  

 ألفا كرو  اغ  راون -سة رشان  شهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م الر م
 0.913 1.911 المكتبةالتواصل مع  1
 0.905 1.862 استخدام المراجع 2
 0.742 1.966 التعامل مع الخريطة 1
 0.923 1.821 استخدام الشابكة االلكترونية 1
 0.885 1.688 التلخيص 5

 1.852 1.419 بطاقة المالحظة الصّفية ككلّ 

 

 طرةقم ألفا كرو  اخ:  

 (. 11والنتاةج تظهر في الجدول ) كما حسب معامل ألفا كرونباخ

ة إحصداةيًا عندد مسدتوى داللدة المكتبّيدة دالّدجميدع أبعداد بطاقدة المالحظدة  أنّ  ومن خالل النتاةج تبدّين
(a=0.05)  ّد وتؤّكدددد، ع بدرجدددة عاليدددة مدددن اليبددداتبطاقدددة المالحظدددة تتمتّددد علدددى أنّ  وهدددي قددديم مرتفعدددة تددددل

 للتطبيق في الدراسة. تهاصالحي

 الصورة ال هائة م ل طا م الشالحظم الشكت ة م:  -2-6

ورتها النهاةيدددة أصدددبحت فدددي صددد المكتبّيدددةبعدددد االنتهدددا  مدددن تقددددير صددددق ويبدددات بطاقدددة المالحظدددة 
  .(9)الملحق 

 :لشاد ة الدراسات االةتشاعة م حصةلي  االزت ار التثالثًا: 

كنتيجدة لدراسدة موضدوع أو وحددة المعرفة والمهارات المكتسبة مدن قبدل الطلبدة   :التحصيللقد قصد ب
 . نةة معيّ م لقياس تحصيل الطلبة فهداف تعليميّ هو إجرا  منظّ  نة، واالختبار التحصيليّ ة معيّ تعليميّ 

ددلددذا أُ  علددى  اليدداني لقيدداس تحصدديل الطلبددة فددي محتددوى وحدددات الفصددل الدراسدديّ  اختبددار تحصدديليّ  دّ ع 
 النحو اآلتي:
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 :التحصةلي   زت اراالم إلعداد الزطوات الش هةة  

  تحدةد الهدف شن االزت ار: -3-1

مددن مرحلددة التعلدديم افساسددّي الصددّف الخددامس  طلبددةإلددى قيدداس تحصدديل  يهدددف االختبددار التحصدديليّ 
م مدددن كتددداب 2112/2111 اليددداني لعدددامّ  دة لوحددددات الفصدددل الدراسددديّ ة المحددددّ افساسدددّي لألهدددداف المعرفّيددد
 افساسّي.الخامس  الدراسات االجتماعّية للصفّ 

 إعداد ةدول شواصفات االزت ار:  -3-2

تحديددد  جدرى حددد بالمجدال المعرفدي، يدم إذ المدراد قياسده تحديدد النطداق )المجدال( السدلوكيّ لقدد جدرى 
 افهداف المراوب تحقيقها داخل المجال بطريقة سلوكية إجراةية يمكن قياسها بدقة. 

ة أهمّيد مستوى من هدذه المسدتويات بمدا يتفدق مدع عددد ودت افوزان النسبّية التي تناسب كّل وقد ُحد  
اسددة دددددددد در ة التددي شددملتها الاليدداني للمددادّ  دة للوحدددات والدددروس فددي الفصددل الدراسدديّ ة المحدددّ افهددداف السددلوكيّ 

والتي يقيسها االختبار ددددددد والجداول اآلتية توضح افوزان النسدبّية لمجداالت افهدداف السدلوكّية، ولمسدتويات 
 الخامس افساسّي: افهداف السلوكّية في المجال المعرفي لماّدة الدراسات االجتماعّية للصفّ 

 األواان ال  س ة م لشةاالت األهداف الس لوكة م لدرو  الفصل الثا ي شن شاد ة الدراسات االةتشاعة م( 11)ةدول 
 الوان ال س ي لكل  شةال ةالعدد األهداف وي كل  ش شةاالت أهداف الدرو 

 49.11 81 المعرفي
 19.61 21 الوجداني
 1.98 1 المهاري

 %111 112المجموع = 

 

األواان ال  س ة م لشستوةات األهداف الس لوكة م وي الشةال الشدروي لدرو  الفصل الثا ي شن شاد ة الدراسات ( 12)ةدول 
 االةتشاعة م

شستوةات الشةال 
 الشدروي

عدد األهداف وي كل  
 الوان ال س ي لكل  شستوى  ال س م لألهداف وي الشةال الشدروي شستوى

 11.94 11 تذكر
 14.11 11 فهم
 11.11 9 تطبيق
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شستوةات الشةال 
 الشدروي

عدد األهداف وي كل  
 شستوى

 الوان ال س ي لكل  شستوى  ال س م لألهداف وي الشةال الشدروي

 9.84 8 تحليل
 - - تركيب
 - - تقويم

 %111 41المجموع = 

 

دت الوحددددات ودروس مدددواد الدراسدددات حددددّ  إذ، د محتدددوى المددداّدة المدددراد تصدددميم االختبدددار فيهددداحدددديدددم 
، وذلدددك حسدددب 2111-2112 الدراسددديّ  الخدددامس افساسدددّي فدددي الفصدددل اليددداني للعدددامّ  االجتماعّيدددة للصدددفّ 

 توزيع مناهج هذه المواد الصادر عن وزارة التربية في الجمهورّية العربّية السورّية.

  قاةمة تربط بأّنه: ف جدول المواصفاتعر  ويُ  ،إعداد جدول مواصفات لالختبار التحصيليّ كما جرى 
ى إعددداده مددن ناحيددة، وهددو مددن ناحيددة، وعدددد فقددرات االختبددار الددذي سدديتولّ  بددين افهددداف والمحتددوى العلمدديّ 

مين، والبعد الياني: عبارة عن مصفوفة ذات بعدين: البعد افول: يميل المحتوى العلمي المراد تعليمه للمتعلّ 
 (.219-218، 2111مله بعد االنتها  من دراسة هذا المحتوى )الفتالوي،ل ما يستطيع المعلم عيميّ 

 إعداد جداول المواصفات بغرض تحديد: وتمّ 

 موضوعات المواد الدراسّية التي يجب وضع أسةلة عليها. .1
 نواتج المهارات المطلوب قياسها. .2
 الدراسّية. عة في كّل موضوع من موضوعات الموادّ عدد افسةلة المتوقّ  .1

( يبدين مواصدفات االختبدار الّتحصديلّي موزعدًا عليهدا افوزان النسدبّية لكدّل موضدوع مدن 12ل )والجدو 
 ة المناسبة لمستويات افهداف المراد قياسها.موضوعات المحتوى والنسبة المةويّ 

وبددددذلك أمكددددن التوصددددل لعدددددد أسددددةلة االختبددددار فددددي كددددّل موضددددوع مددددن موضددددوعات كتدددداب الدراسددددات 
 (.11توى من المستويات المعرفّية للتحصيل على النحو الموضح في الجدول )االجتماعّية وفي كّل مس
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 الشةال الشدروي( ةدول شواصفات االزت ار الت حصةلي وي شاد ة الدراسات االةتشاعة م ووق شستوةات األهداف وي 13) ةدول

 ع اصر الشحتوى
 تقوةم تركةب تحلةل تط ةق وهم تذكر

 عدد األسئلم لكل  در  % شج ك
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 1 11.11 9     12.5 1 11.11 1 11.11 1 8.82 1 الدرس افول
 1 8.61 4       11.11 1 6.66 2 5.88 2 الدرس الياني2

 2 6.14 5         6.66 2 8.82 1 الدرس اليالث
 2 6.14 5         1.11 1 11.46 1 الدرس الرابع
 2 4.11 6         1.11 1 11.41 5 الدرس الخامس
 2 4.11 6     12.5 1 11.11 1 11 1 2.91 1 الدرس افول
 2 4.11 6       22.22 2 11 1 2.91 1 الدرس الياني
 2 6.14 5         6.66 2 8.82 1 الدرس اليالث
 1 1.41 1         6.66 2 2.91 1 الدرس الّرابع
 1 1.41 1         6.66 2 2.91 1 الدرس افول
 2 1.92 1         6.66 2 5.88 2 الدرس الياني
 1 11.11 9     25 2 11.11 1 6.66 2 11.46 1 الدرس اليالث
 1 8.61 4     14.5 1 11.11 1 6.66 2 2.91 1 الدرس الّرابع

 2 4.11 6     12.5 1   6.66 2 8.82 1 الخامسالدرس 
 11 111 81     9.84 8 11.11 9 14.11 11 11.94 11 المجموع

 11 - - 1 1 11 11 افسةلة كّلها مج
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 صةاغم أسئلم االزت ار:  -3-3

وعندد صديااة  ،ددة، واعتمدادًا علدى المحتدوى المحددّ على افهداف المحدّ  صيغت أسةلة االختبار بنا ً 
ًا ددددددد واضدحة خاليدة مدن ًا دددددد صدحيحة فكرّيدافسةلة أخذت الباحيدة فدي اعتبارهدا أن تكدون افسدةلة سدليمة لغوّيد

تشددتمل كددّل  -دددددددد مناسددبة لمسددتوى طلبددة الصددّف الخددامس افساسدديّ  ة للمحتددوى وافهدددافالغمددوض ددددددددد مميلّدد
 .(151-152، 1999عبارة على فكرة أساسّية ال تحتمل التأويل )عالم، 

د( ة )االختيدار مدن متعددّ ( سؤااًل، وهو من ندوع االختبدارات الموضدوعيّ 11وقد اشتمل االختبار على )
ة التي يمكدن قياسدها، إذ تصدلح لقيداس الكييدر مدن التعليميّ   والتي تستخدم لقياس أنواع مختلفة من افهداف

، 1998ر أو الفهدددم أو التطبيدددق أو التحليدددل أو التركيدددب أو التقدددويم  )أبدددو ناهيدددة، ة كالتدددذكّ المهدددارات العقلّيددد
عدددده بدرجددددة عاليددددة مددددن علددددى تمتّ  ل صدددددقه ويباتدددده عددددالوةً ز هددددذه االختبددددار بارتفدددداع معدددددّ (.  كمددددا يتمّيدددد42

ة لتصنيف عت هذه االختبارات ضمن المستويات المعرفّية الستّ (. وقد وقّ 1، 1982بو لبدة، ة  )أالموضوعيّ 
 بلوم وهي مستويات: )الّتذكر د الفهم د التطبيق د التحليل د التركيب د التقويم(.

 تدلةشات االزت ار:  صةاغم -3-4

عنهدددا، وتضدددمنت  واإلجابدددةة التعامدددل مدددع أسدددةلة االختبدددار إلدددى كيفّيددد الطلبدددةصددديغت بهددددف إرشددداد 
يم  ،ة، وعلى المفحوص قرا ة أسةلة االختبار قرا ة متأنيّ نفسها ةاإلجابة على الورقة االمتحانيّ  التعليمات أنّ 

 على اإلجابة الصحيحة. تظليل الرمز الدالّ 

درجددة، حيددث لكددّل سددؤال مددن أسددةلة االختبددار  11=  العالمددة العظمددى لالختبددار التحصدديليّ  وحددددت
  حدة عند اختيار البديل الصحيح، وعند اختيار البديل الخاطئ ينال السؤال درجة الصفر.درجة وا

  التةرةب والشدالةم اإلحصائة م ألسئلم االزت ار: -3-5

ة مدن مدرسدة عكرمدة المخزومّيد وطالبدةً  اً طالبد (11ة مدن )ندة عشدواةيّ تجربة االختبار على عيّ  أجريت
، وذلدك لتحليدل النتداةج واسدتخراج نفدس خصداةص المجتمدع افصدليّ ، ولهدم البحدثندة مدن خدارج عيّ المحدية 

ما تكون اير واضحة، ولمعرفة الزمن الالزم أو البداةل التي ربّ  سةلةالصدق واليبات، والستيضاح بعض اف
  لإلجابة.
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  اشن االزت ار: - أ

والزمن الدذي  في اإلجابة طالبزمن االختبار عن طريق احتساب الزمن الذي انتهى عنده أول  د  د  حُ 
 في اإلجابة، وأخذ متوسط الزمنين في االختبار التحصيلّي.  طالبانتهى فيه آخر 

 دقيقة. 15=  االجتماعّية الدراساتلماّدة  حصيليّ فكان زمن االختبار الت

  تصحةح االزت ار: - ب

االختبدار، مدن أجدل تحديدد  أسدةلةة علدى ندة االسدتطالعيّ تصحيح االختبار بعدد إجابدة طلبدة العيّ  جرى
 كمدا جدرى(، 11 -1، بذلك تكون الدرجة التي يحصل عليها الطلبة محصورة بدين )سؤال كلّ درجة واحدة ل

  (.11 )الملحق رقم االستعانة به في التصحيح مفتاح لإلجابة و إعداد

:والتشةةا شداشل السهولم والصدو م تحلةل وقرات  - ت  لالزت ار الت حصةلي 

بحساب معامل سدهولة االختبدار وذلدك حسدب المعادلدة  أينا  الّتطبيق االستطالعيّ في قامت الباحية 
 اآلتية:

 

  

 

 لمددداّدة الدراسدددات االجتماعّيدددة للصدددفّ  معامدددل السدددهولة والصدددعوبة لالختبدددار التحصددديليّ وبدددذلك يعندددي 
 الخامس افساسّي:

 طالبًا وطالبة. 11االستطالعية التي طبق عليها االختبار بشكل أولي = عدد أفراد العّينة 
 درجة. 122مجموع الّدرجات التي حصلوا عليها في الّتطبيق االستطالعي افولي = 

 درجة. 911=  11×  11مجموع النهايات العظمى لدرجات اففراد = 
مراددوب بدده مددن معامددل السددهولة أي حقددق االختبددار الحددد ال 1311معامددل السددهولة لالختبددار ككددل = 

 خاةيدددل،ي)م 134 – 131حيدددث يتدددراوح معامدددل السدددهولة المرادددوب فيددده فدددي هدددذا الندددوع مدددن االختبدددارات بدددين 
 . 1366. أما معامل الصعوبة لالختبار فقد بل : (.94، 2119

 معامل السهولة – 1معامل الصعوبة = 
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كل ة مددن حيددث الشددإخددراج افوراق االمتحانّيدد بعددد إجددرا  المعالجددات اإلحصدداةّية فسددةلة االختبددار تددمّ 
ة بما يدتال م مدع تسلسدل الوحددات بت افسةلة داخل افوراق االمتحانيّ حيث رتّ  )نظام ترتيب افسةلة(، العامّ 

، ومدن حيدث تعليمدات االختبدارات )زمدن اإلجابدة د والفصدول والددروس المدأخوذة منهدا فدي الكتداب المدرسديّ 
 نظام اإلجابة د نظام التصحيح(.

 االزت ار: وقرات صدق  - ث

 قامت الباحية بالتأّكد من صدق االختبار بطريقتين:ا  من صيااة أسةلة االختبار بعد االنته

 :مين من افساتذة أعضا  الهيةة عرض االختبار على مجموعة من المحكّ  صدق المحتوى
ين في هين التربويين واالختصاصيّ البعث، وعدد من الموجّ  ودمشق  تية التربية في جامعة في كليّ التدريسيّ 
 وذلك للوقوف على: قبل تطبيق االختبار استطالعّيًا، ة التربية في حمصربية ومديريّ وزارة الت

 ًا.مدى سالمة أسةلة االختبارات لغويّ  -1

 .العلميةمدى صحة الماّدة  -2

 مدى تمييل االختبار للمحتوى وافهداف. -1

 الذي يقيسه. للمستوى المعرفيّ  مدى انتما  السؤال االختباريّ  -1

 .المطروحة لمضمون السؤال االختباريّ مدى مال مة البداةل  -5

ة، وتعددددديل افخطددددا  قددددت بإعددددادة ترتيددددب افسددددةلة بصددددورة عشددددواةيّ مالحظدددداتهم التددددي تعلّ  تلقدددديوبعددددد 
ليدددا، وأجدددرت الباحيدددة التعدددديالت الالزمدددة فدددي ضدددو  آرا  ة العُ المطبعيدددة، والتركيدددز علدددى المسدددتويات المعرفّيددد

 ة. مين حتى بدا االختبار بصورته النهاةيّ المحكّ 

  ّقامت الباحية بتطبيق االختبار على العّينة االستطالعّية، يّم استخرجت  :صدق االتساق الداخلي
 معامالت االرتباط بين افسةلة.

 االزت ار:وقرات ث ات  - ج

بأّنده خلدو االختبدار مدن أخطدا  القيداس بمدا يدؤّدي إلدى زيدادة يبدات درجدات االختبدار،  ف الث ات:ر  وع  
 (.115، 1998رها وتعميمها)الشبيتي، وبالتالي سهولة تفسي

 ق اآلتية:اةقامت الباحية بحساب يبات االختبار التحصيلّي بالطر  
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  طريقة إعادة االختبار"Test-re-"Test:  قامت الباحية بتطبيق االختبار التحصيلّي على عّينة
 ةً طالبو  طالباً ( 11راسة، بل  عددها )داستطالعية من طلبة الصّف الخامس افساسّي من خارج أفراد ال

وبعد مرور ، لماّدة الدراسات االجتماعّية االختبار التحصيليّ  ق  ب  طُ  (، وعكرمة المخزومّيةمن مدرسة )
ذاتها ة على العّينة االستطالعيّ  ذاته أسبوعين من موعد التطبيق افول قامت الباحية بتطبيق االختبار

 بهدف تعّرف مدى يبات االختبار التحصيلّي.

 إجابة لكلّ  وعالمة صفر، صحيحة إجابة لكلّ  واحدة عالمة برصد االختبار بتصحيح الباحية قامت
عمددت إلدى اسدتخراج  يدمّ ، االختبدار التحصديليّ  لفقدرات ةالنموذجّيد اإلجابدة (11الملحدق ) نويبديّ  ،خاطةدة

( وهددي 1.854بلدد  )ل واليدداني، وقددد ين افوّ ة فددي التطبيق ددمعامددل االرتبدداط بددين درجددات العّينددة االسددتطالعيّ 
 يبات االختبار مرتفع.  ًا وتشير إلى أنّ قيمة مقبولة إحصاةيّ 

  طريقة التجزةة النصفية"half Method-Split":  استخدمت الباحية استجابات العّينة
 إذل لالختبار التحصيلّي لحساب معامل يبات هذه االختبار. افوّ  ة في التطبيق االستطالعيّ االستطالعيّ 
 جرى ة(، يمّ افسةلة الزوجيّ  ة واآلخر يضمّ ين )أحدهما يضم افسةلة الفرديّ ين متكافة  بار إلى نصف  قّسم االخت

معامل يبات االختبار ككّل )معامل االتساق  حسبين، وبعدها حساب معامل االرتباط بين درجات النصف  
وهي:  "Spearmn-Brownمن خالل معادلة سبيرمان د براون   ""Intrnal. Consis-Tency الداخليّ 

R1 = [2R × 1/2] / [1 + 1/2 R] 

أبدو معامدل يبدات االختبدار ككدّل  ) [R1]ي االختبدار د معامدل االرتبداط بدين نصدف   [R 1/2]حيدث: 
 (. 11، 1994حطب وصادق، 

 ةدول(14)  طرةقم التةائم ال صفةم شداشالت ث ات االزت ار الت حصةلي  
 الدازليشداشل االتساق 

 سبيرمان د براون ارتباط الجزأين
0.88 .0.91 

 

ة هدددذه االختبدددار د صدددالحيّ ع بيبدددات مرتفدددع وتؤّكددداالختبدددار التحصددديلّي يتمتّددد هدددذه القددديم دلّدددت علدددى أنّ 
 للتطبيق في الدراسة.
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 : م لالزت ار التحصةلي  الصورة ال هائة   -3-7

درجته من  دد  ُتحد، و سؤااًل من نوع االختيار من متعدّ ( 11ة من )ن االختبار في صورته النهاةيّ كوّ يت
 (11الملحق )( دقيقة. 15، وزمن الالزم لتطبيقه )( درجة11)

 األساسة مشهارات التفكةر  ازت اررا دًا: 

لقيددداس مهدددارات التفكيدددر  مقيددداسإلدددى بندددا   سدددعت الباحيدددة مدددن خدددالل اّطالعهدددا علدددى افدب التربدددويّ 
 افساسّية لدى طلبة الصّف الخامس افساسّي، بما يتناسب مع أهداف الدراسة.

فدي بندا  االختبدار،  واعتمدت الباحية على مجموعدة مدن البحدوث والدراسدات السدابقة وافدب النظدريّ 
؛ النوايسة 2118 ؛ أمين2111؛ العاتكي 2112حيث استعانت بالدراسات ذات العالقة، ومنها: )الرفاعي 

 (... الو.2111دراسة محمود  ؛2116؛ عيمان وهاشم 2116؛ افهدل 2114

عداد االختبارات. كما اطلعت الباحية على المراجع المتعلّ   قة بمهارات التفكير وا 

 :األساسة مم إلعداد ازت ار شهارات التفكةر الزطوات الش هةة  

 تحدةد الهدف شن االزت ار:  -4-1

الخدامس مدن  الصدفّ لددى طلبدة مهدارات التفكيدر افساسدّية إلدى قيداس مهدارات التفكيدر يهدف اختبار 
 .افساسيّ مرحلة التعليم 

 إعداد ةدول الشواصفات الزت ار شهارات التفكةر األساسة م:  -4-2

 دول المواصفات على النحو اآلتي:ج لقد جرى إعداد

 : تحديد مهارات التفكير المراد قياسها
مهارات التفكير افساسدّية المتضدّمنة اسدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبّيدة الموجدودة يقيس االختبار 

الخدددامس، وهدددي: )المالحظدددة ددددددددد التصدددنيف دددددددددد المقارندددة دددددددددد  ة الدراسدددات االجتماعّيدددة للصدددفّ فدددي كتددداب مدددادّ 
 التلخيص دددددد تنظيم المعلومات ددددددد التطبيق(.

 لقياس كّل مهارة من مهارات التفكير افساسّية: فقرات الالزمةالتحديد عدد 
ت الباحية جدول مواصفات اختبار مهارات التفكير فقرات الالزمة لقياس كّل مهارة أعدّ اللتحديد عدد 

هو ربط مهارات التفكير افساسّية المتضّمنة اسدتخدام مصدادر  :الغرض من جدول المواصفات، و افساسّية
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ة بكدددّل مهدددارة مرتبطدددًا بكدددّل ة بعناصدددر محتدددوى الكتددداب، وتحديدددد افسدددةلة الخاّصدددالمعلومدددات المكتبّيدددة مباشدددر 
 وفيما يأتي جدول مواصفات االختبار: ،عنصر من عناصر المحتوى

 األواان ال  س ة م لشهارات التفكةر األساسة م وألسئلم ازت ار هذ  الشهارات( 15ةدول )
 عدد أسئلم ازت ار شهارات التفكةر الشتدلقم  ها الوان ال س ي عدد الشهارات وكتاب الشدلمشحتوى كتاب الطالب، 

 9 28.52 85 مهارة المالحظة
 5 12.18 16 مهارة المقارنة
 5 8.42 26 مهارة التصنيف
 4 14.11 51 مهارة التلخيص

 4 16.11 19 مهارة تنظيم المعلومات
 4 14.11 51 مهارة التطبيق
 11 111 298 المجموع

 

 : م الزت ار شهارات التفكةر الكل ي  وقرات كل  ازت ار شن االزت ارات الستم الشكو   صةاغم -4-3

 :منتكّونت أسةلة االختبار 

  من متعّدد. االختيارأسةلة 
 .افسةلة المقالّية 
 .أسةلة الصّح والخطأ 
 .مل  الفرااات 

ة، أن تكدددون مفهومددة مددن قبدددل ، السددالمة اللغوّيددالعلمّيدددة: الصددحة ة افسددةلةوقددد روعددي فددي صدددياا  
 بمادة الدراسات االجتماعّية. و أن تكونالطالب ومناسبة لمستواه، 

 تدلةشات ازت ار شهارات التفكةر:  صةاغم -4-4

 اآلتي: نوتتضمّ 

  ّنفسها. ةاإلجابة على الورقة االمتحاني 
  = درجة 11العالمة العظمى لالختبار 
  أسدددةلة االختبدددار درجدددة واحددددة عندددد اختيدددار البدددديل الصدددحيح، وعندددد اختيدددار البدددديل لكدددّل سدددؤال مدددن

 الخاطئ ينال السؤال درجة الصفر.
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  ّعلى اإلجابة الصحيحة. ع الرمز الدالّ مربّ  لّ لظ ة يمّ اقرأ أسةلة االختبار قرا ة متأني 
 الزمن المسموح به لإلجابة. 

 الشحك شةن:عرض ازت ار شهارات التفكةر األساسة م على  -4-5

مدين مدن السدادة أعضدا  الهيةدة ة علدى مجموعدة المحكّ عرض اختبار مهارات التفكيدر بصدورته افولّيد
 وذلك بغرض: (،16ملحق )ة التربية في جامعة دمشق ة في كليّ التدريسيّ 

 لها.مدى انتما  كّل سؤال للمهارة التي يميّ على تعّرف ال 
  ّفسةلة االختبار. والعلمّيةة التّأكد من الصيااة اللغوي 
 .مالةمة البداةل المطروحة كإجابات عن أسةلة االختبار 
 والصور وضوح المعلومات. 

ذفت بعددض أسددةلة االختبددار بسددبب عدددم وضددوح مددي االختبددار ُحددوبندداً  علددى مالحظددات السددادة محكّ 
حتدى أصدبح صيااتها أو لتكرارها بافسلوب مع أسةلة أخرى، كما عّدلت بعض البداةل المطروحة لألسدةلة 

 .ة( مهارات تفكير أساسيّ 6( سؤااًل موزعة على )11االختبار بشكّله النهاةي يتكّون من )

  التةرةب والشدالةم اإلحصائة م ألسئلم االزت ار: -4-6

الخدامس  الصدفّ طالدب وطالبدة مدن طدالب  (11)طبق االختبدار علدى عيندة اسدتطالعية مكوندة مدن 
 ي:يأت ة ماالمحدية، وقد أوضحت نتاةج التجربة االستطالعيّ  ةفي مدرسة عكرمة المخزوميّ  افساسيّ 

فدي اإلجابدة  طالدبحدد زمن االختبار عن طريدق حسداب الدّزمن الدذي انتهدى عندده أول  اشن االزت ار: . أ
ط الزمن المناسب د(، وبذلك يكون متوسّ  45انتهى عند ) طالبآخر  د(، بينما وجد أنّ  51ه )فوجد أنّ 

 د(. 62االختبار هو )لإلجابة عن جميع أسةلة 

 وفق تطبيق المعادلة: 

 زمن االختبار=
 افخير زمن انتها  الطالب افول+ زمن انتها  الطالب

2 

يحصل الطالب على درجة واحددة لكدّل إجابدة صدحيحة كاملدة، ويندال تصحةح ازت ار شهارات التفكةر:  . ب
 (.11الملحق) الصفر في حال اإلجابة الخاطةة.
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ة المفحوصدين الدذين :  نسدباهولة بأّنهدف معامدل السدعدر  تُ  والصدو م والتشةةا لالزت ار:شداشل السهولم  . ت
شددير إلددى نسددبة تأمددا معامددل الصددعوبة ف ،المشددارك يّ كلّددؤال إجابددة صددحيحة إلددى العدددد الأجددابوا عددن السدد

 ي للمفحوصين .كلّ الراسبين في الّسؤال بالنسبة إلى العدد ال

 بًا وطالبةً لطا 11=  االستطالعية التي طبق عليها االختبار بشكل أوليّ عدد أفراد العّينة وكان 

 111مجموع الّدرجات التي حصلوا عليها في الّتطبيق االستطالعي افولي = 

 1211=  11×  11مجموع النهايات العظمى لدرجات اففراد = 

مدن معامدل السدهولة،. أي حقق االختبار الحدد المرادوب بده  1315معامل السهولة لالختبار ككل = 
 1365أما معامل الصعوبة لالختبار فقد بل : 

لالختبددار باسددتخدام معامددل ارتبدداط  حسددبت معددامالت التجددانس الددداخليّ االتسدداق الدددازلي لالزت ددار:  . ث
، والمهدارة التدي ينتمدي إليهدا، وذلدك كمدا سدؤال كدلّ ج معدامالت االرتبداط بدين ابيرسون، من خالل استخر 

 في الجدول اآلتي:

 شداشالت االرت اط  ةن كل  سؤال وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م، والشهارة التي ة تشي إلةها( 16)دول ة

 سؤال شهارة
شداشل 
 االرت اط

 سؤال شهارة
شداشل 
 االرت اط

 سؤال شهارة
شداشل 
 االرت اط

 سؤال شهارة
شداشل 
 االرت اط

المالحظة
 

1 0.784** 

المقارنة
 2 0.745** 

ص
التلخي

 

المعلومات **0.670 2
 5 0.549** 
2 0.731** 1 0.853** 1 0.741** 6 0.787** 
1 0.753** 1 0.816** 1 0.799** 4 0.659** 
1 0.718** 5 0.670** 5 0.770** 

التطبيق
 

1 0.676** 
5 0.652** 

صنيف
الت

 

1 0.832** 6 0.896** 2 0.758** 
6 0.486** 2 0.732** 4 0.765** 1 0.797** 
4 0.849** 1 0.849** 

تنظيم
 

1 0.455* 1 0.673** 
8 0.797** 1 0.882** 2 0.716** 5 0.659** 
9 0.746** 5 0.831** 1 0.495** 6 0.553** 

 
1 0.856**  1 0.805** 1 0.808** 4 0.523** 
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معامل ارتباط افسةلة بالمهارات في حدود مقبولة وجميعهدا ذات داللدة  ( أنّ 16يالحظ من الجدول )
ا يددل علدى التجدانس مّمد ،(a=0.01( أو عند مسدتوى داللدة )a=0.05ة سوا  عند مستوى داللة )إحصاةيّ 
 لالختبار. الداخليّ 

كمددا فددي وقامددت الباحيددة أيضددًا بحسدداب معددامالت االرتبدداط بددين كددّل مهددارة والدرجددة الكّليددة لالختبددار، 
 (:14)الجدول 

 شداشالت االرت اط  ةن كل  شهارة شن شهارات التفكةر األساسة م والدرةم الكل ةم لالزت ار( 17)ةدول 
 شداشل االرت اط شهارة التفكةر األساسة م شداشل االرت اط شهارة التفكةر األساسة م

 **0.770 التلخيص **0.717 المالحظة
 **0.769 تنظيم المعلومات **0.819 المقارنة
 **0.796 التطبيق **0.802 التصنيف

 

ة لالختبددار فددي حدددود معددامالت االرتبدداط بددين كددّل مهددارة والدرجددة الكّلّيدد أنّ  (14)يالحددظ مددن الجدددول 
يشددددير الجدددددول إلددددى درجددددة عاليددددة مددددن التجددددانس الددددداخلي  إذ(، a=0.01مقبولددددة وكّلهددددا ذات داللددددة عنددددد )

 أسةلة االختبار تقيس مهارات التفكير افساسّية فعاًل. ختبار، وهذا يعني أنّ لال
 ق اآلتية:اةقامت الباحية بحساب يبات االختبار بالطر ث ات االزت ار:  . ج
  طرةقم إعادة االزت ار""Test-re-Test : 

ل التطبيددق افوّ ة، وأعيددد التطبيددق بعددد أسددبوعين مددن موعددد سددتطالعيّ االنددة عيّ الق االختبددار علددى ب ددطُ 
عمدددت إلددى اسددتخراج معامددل االرتبدداط بددين درجددات العّينددة  مدددى يبددات االختبددار، يددمّ علددى تعددّرف البهدددف 

ة عنددد مسددتوى معددامالت يبددات االختبددار الفرعّيدد ل واليدداني، وقددد اتضددح أنّ ة فددي التطبيقددين افوّ االسددتطالعيّ 
 ع بدرجة عالية من اليبات. ختبار يتمتّ اال على أنّ  ( وهي قيم مرتفعة تدلّ 18( بحسب الجدول )1.15)

 شداشالت الث ات الزت ار شهارات التفكةر األساسة م( 18)ةدول 

ازت ار شهارة  
 الشالحظم

ازت ار 
شهارة 
 الشقار م

ازت ار شهارة 
 التص ةف

ازت ار شهارة 
 التلزةال

ازت ار شهارة 
ت ظةم 
 الشدلوشات

ازت ار 
شهارة 
 التط ةق

ازت ار 
شهارات 

 التفكةر الكل ي
معامل 
 0.755 0.833 0.776 0.890 0.899 0.892 0.874 اليبات
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   م طرةقم التةائم ال صفة"Split-half Method": 

ل لالختبدار لحسداب افوّ  ة في التطبيدق االسدتطالعيّ استخدمت الباحية استجابات العّينة االستطالعيّ 
 ة واآلخدر يضدمّ افسةلة الفردّيد ين )أحدهما يضمّ االختبار إلى نصف   م  س  حيث قُ  ،معامل يبات هذه االختبارات

معامددل  حسددب (، يددمّ نددة لالختبددار الكلّدديّ مددن االختبددارات السددتة المكوّ  ة مددن كددّل اختبددار فرعدديّ افسددةلة الزوجّيدد
سبيرمان  ح بمعادلةح  صُ  يمّ  (1،45)االرتباط بين قسمي االختبار باستعمال معامل االرتباط بيرسون، فبل  

 .(0.917)براون فبل  معامل يبات االختبار 

كمددا حسدددبت طريقدددة ألفدددا كرونبدداخ التدددي تحددددد القيمدددة افدندددى لمعامددل اليبدددات، ونتيجدددة ذلدددك تراوحدددت 
 حة بالجدول اآلتي:دة لالختبار، موضّ ، وهي قيم يبات جيّ (0.892 - 0.786معامالت اليبات بين )

  ةم شداشل الث ات الزت ار شهارات التفكةر األساسة م( 19)ةدول 
  ةم شداشل الث ات ألفا كرو  اخ االزت ار الفرعي

 0.886 اختبار مهارة المالحظة
 0.850 اختبار مهارة المقارنة
 0.883 اختبار مهارة التصنيف
 0.892 اختبار مهارة التلخيص

 0.757 اختبار مهارة تنظيم المعلومات
 0.786 مهارة التطبيقاختبار 

 0.917 االختبار ككلّ 

 : م الزت ار شهارات التفكةرالصورة ال هائة   -4-7

( 11ة )ة، وعدد فقراته النهاةّيدة اختبارات فرعيّ ن من ستّ يتكوّ  افساسّية أصبح اختبار مهارات التفكير
( 45ختبددددار)وزمدددن اال( درجددددة، 11ة ب)دت درجتدددده النهاةّيدددعدددة بحسددددب جددددول المواصددددفات، وحددددّ فقدددرة موزّ 

 (12دقيقة.الملحق رقم )
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 ووق ال شذةم القائم على استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م: التدرة ي  ال ر اشج زاشسًا: 

5-1-  :  التدرةف  ال ر اشج التدرة ي 

قدة ة المتعلّ رة في المكتبدة المدرسديّ فّ االمتو  المكتبّيةهو برنامج قاةم على استخدام مصادر المعلومات و 
ة النمذجة، لتنمية مهارات استخدام مصادر المعلومات ستراتيجيّ اذ باستخدام ينفّ  ،االجتماعّيةة الدراسات بمادّ 

متها ة التي صمّ ن من مجموعة من التدريبات وافنشطة والخبرات التعليميّ ة، ويتكوّ افساسيّ ومهارات التفكير 
 الباحية.

  :درة ي  تحدةد الهدف شن ال ر اشج الت -5-2

تعد افهداف صلب عملية التدريب، والنوافذ افولى التي يتركز حولها البرنامج، لكي يكتسب الطلبدة 
معددارف ومهددارات محددددة، ويددرتبط اشددتقاق افهددداف بطبيعددة المرحلددة الدراسددّية، ونددوع التعلدديم، وعلددى ضددو  

ياسه، كما ينبغي أن تتندوع افهداف يتّم تحديد أهداف كّل حلقة تعليمّية، وبشكل سلوكّي يمكن مالحظته وق
افهداف وأال تقتصر على المعلومات والمعارف بل تمتّد إلى الجواندب الدنفس حركّيدة، والفكرّيدة، والوجدانّيدة 

 في مستوياتها الُعليا.

مهدددارات اسدددتخدام مصدددادر  افساسددديّ الخدددامس  الصدددفّ  طلبدددةإلدددى إكسددداب الحدددالّي البرندددامج ويهددددف 
ة، اسدتخدام الشدابكة مع المكتبدة، اسدتخدام المراجدع، اسدتخدام الخدراةط الجغرافّيد)التواصل المكتبّيةالمعلومات 

فددي  المتضددّمنةة، والتحصدديل افساسدديّ تنميددة مهددارات التفكيددر تدده فددي معرفددة فاعليّ ، و االلكترونيددة، التلخدديص(
، ومنهداج راسدة، وهدي: )المالحظدة د المقارندة. الّتصدنيف د التلخديص د تنظديم المعلومدات د التطبيدق(الدهدذه 

 .االجتماعّيةالدراسات 

 ضوئها: علىال ر اشج  يَ    الش ادئ التي     -5-3

مناسدبًا مدن حيدث المحتدوى مدع افهدداف التدي سدعى  عملت الباحية على أن يكون البرندامج التددريبيّ 
 وهي: قهإلى تحقي

ات ًا، وفددددي صددددلب موضددددوعمهددددارات اسددددتخدام مصددددادر المعلومددددات المكتبّيددددة عملّيددددب الطلبددددة تزويددددد - أ
دتده لوسديل فدارجو  أن العجدز عدن أو منفصل، وهذا بناً  على مدا أكّ  البرنامج وليس كنشاط مستقلّ 

ه مجموعدة مدن المعدارف أو ة، وتقديمه على أّندة التعليميّ ربط التدريب على استخدام المكتبة بالعمليّ 
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)عبدددد الهدددادي،  كبيدددراً  ة يعتبدددر خطدددأً مجموعدددة مدددن المهدددارات المنفصدددلة عدددن مواقدددف الحيددداة اليومّيددد
2111 ،19.) 

جًا فدددي درجدددة الصدددعوبة، لدددذا اسدددتخدمت طريقدددة تعلددديم مهدددارات اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات متددددرّ  - ب
ة ضدمن تكرار المهارة فكير من مرّ  ج واالستمرار والتتابع والتكامل، إذ يتمّ النمذجة التي تتسم بالتدرّ 

 .بة لممارسة المهاراترة للطلالمجموعات، وهذا من شأنه إتاحة فرص مستمرة ومتكرّ 
تاحدة الفرصدة ة النمذجة، وخطواتهدا، والفواةدد التدي تحقّ ستراتيجيّ اتزويد الطلبة بمعلومات عن  - ت قهدا، وا 

 ًا.لهم لتجريبها عمليّ 
م لمهدارات مصدادر المعلومدات تنمية مهارات التفكير افساسّية من خالل التددريب والممارسدة والدتعلّ  - ث

  واكتشاف الطالب بنفسه قدرته على التفكير.ماعّية، المرتبطة بماّدة الدراسات االجت
، فدي فتدرة التددريب علدى البرندامج افساسديّ الخدامس  الصدفّ م هدم طلبدة الباحيدة، والمدتعلّ  والمعلم هد - ج

 ة النمذجة لولن فيلبس.ستراتيجيّ اوفق 

 شكو  ات ال ر اشج:  -5-4

مكّوندددات النمددداذج، ، محتدددواه العلمددديّ  منهدددا: أهدددداف البرندددامج،مكوندددات عدددّدة، اشدددتمل البرندددامج علدددى 
 ة، أساليب التقويم.، الوساةل التعليميّ أساليب التعليم والتدريب

  :إعداد الشحتوى الدلشي لل ر اشج الت درة ي - أ

قامت الباحية في ضو  الهدف من البرنامج بتنظيم المحتوى، وترتيب النماذج بحيث تخددم افهدداف 
ن التدددريب علددى إحدددى ة كددّل نمددوذج مددن هددذه النمدداذج تضددمّ ج تدريبّيددعلددى شددكل نمدداذ م  م  ُصدد التعليميددة، و

 اآلتي: النحوة الدراسات االجتماعّية على مهارات استخدام مصادر المعلومات المكتبّية المرتبطة بمادّ 

 .نموذج التواصل مع المكتبة 

 .نموذج استخدام المراجع 

 .نموذج التعامل مع الخريطة 

 نترنيت(.ة )اإللكترونيّ نموذج استخدام الشابكة اإل 

 .نموذج التلخيص 
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  شكو ات ال شاذج: - ب

 نات فيما يأتي:ة في كّل نموذج، ويمكن إيجاز هذه المكوّ نات أساسيّ توجد مكوّ 

  .عنوان النموذج 

   ّنموذج.للة افهداف التعليمي 

   ّة للنموذج.افهداف التدريبي 

  .مهارات التفكير افساسّية المكتسبة 

   ّالمستخدمة. اتالوساةل والتقني 

   بالنموذج. الزمن الخاّص 

   ّة النمذجة.ستراتيجيّ اة وفق افنشطة التدريبي  

 تحدةد أسالةب التدلةم وي ال ر اشج:  - ت

التي يتّم اسدتخدامه فدي تددريب  دت الباحية أساليب التعليمحدّ  ،بالرجوع إلى أهداف ومحتوى البرنامج
الطلبددة إلكسددابهم مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة ومهددارات التفكيددر افساسددّية المتضددّمنة فددي 

 البرنامج، وهذه افساليب هي:

  تدريس الجانب النظرّي لمحتوى البرنامج من خالل استخدام أسلوب المحاضرة والمناقشة، و قامت
انب النظرّية لكّل من استراتيجّية النمذجة، ومهارات استخدام مصادر المعلومات الباحية بشرح الجو 

 المكتبّية، موضع التدريب كما هي في البرنامج. 
  تددددريب الطلبدددة علدددى أدا  افنشدددطة التدريبّيدددة للبرندددامج وفدددق اسدددتراتيجّية النمذجدددة والتدددي تدددّم شدددرحها

 ( 11بشكل مفّصل في البرنامج. )الملحق 

 تدلةشة م: الوسائل ال - ث

اسددددتخدمت مصددددادر المعلومددددات المكتبّيددددة كافّددددة المتددددوافرة فددددي المكتبددددة المدرسددددّية المرتبطددددة بمنهدددداج 
الدراسات االجتماعّية )الكتب، القصص، المراجع، افطالس، القواميس، الموسوعات، الخراةط، المصّورات، 

 الصور، الشابكة اإللكترونّية بما تحتويه من مراجع إلكترونّية(.
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 وي ال ر اشج:  التقوةمتحدةد أسالةب  - ج

ة فدددي البرندددامج هدددي بطاقدددة المالحظدددة لمهدددارات اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات افساسددديّ أداة التقدددويم 
 داة في القياس ين القبلّي والبعدّي.، وقد استخدمت الباحية افالمكتبّية

 ووق ال شذةم: اإلطار الدام لسةر إةرالات ت فةذ التدرةب وي ال ر اشج التدرة ي   -5-5

 أواًل: شرحلم الت ظةم:

 ،ةتنظيم المجموعات: تقوم المعلمة )الباحية( بتقسيم الطلبة إلدى مجموعدات داخدل المكتبدة المدرسديّ  - أ
مجموعددة مددع بعضددها الددبعض، ويجددري تقسدديم الطلبددة وفددق  جلددس كددلّ ت و طلبددةفددة مددن خمسددة مؤلّ 

 منخفض(.)مرتفع، متوسط،  معيار قدراتهم ومستوياتهم المختلفة
الدذي يقدوم  الطالدب )الباحيدة( بتوزيدع افدوار علدى المجموعدات، إذ إنّ  مةتوزيع افدوار: تقوم المعلّ  - ب

 ن، يلعب دور المراقب في النشاطات التالية وبالعكس.بدور النموذج في نشاط معيّ 

 :ثا ةًا: شرحلم عرض ال شوذج الدام  

ةددة للدددرس، مددن خددالل طددرح مجموعددة مددن افسددةلة مددة )الباحيددة( بالتهيالتمهيددد للتدددريس: تقددوم المعلّ  - أ
م، وتقدددديم أميلدددة ة الدددتعلّ فدددي عملّيددد المكتبّيدددةة مصدددادر المعلومدددات المييدددرة النتبددداه الطلبدددة حدددول أهمّيددد

ع أن يقدع ة، مدع التأكيدد علدى افخطدا  التدي مدن المتوقّدة حدول االسدتفادة مدن المكتبدة المدرسديّ حياتيّ 
التدددي  المكتبّيدددةة عدددن المهدددارة )الباحيدددة( فكدددرة مختصدددرة نظرّيددد ةم المعلمدددتقددددّ  فيهدددا الطلبدددة، ومدددن يدددمّ 

 ع أن يقدددوم بهدددا الطلبدددة بعدددد العدددرض النظدددريّ المتوقّددد المهدددامّ  حة أهدددمّ موّضددد ،ب عليهدددا الطلبدددةسددديتدرّ 
 . المكتبّيةللمهارة 

ة مهارات التفكير من خالل استخدام مصدادر المعلومدات )الباحية(: لتنميّ  مةالنمذجة بوساطة المعلّ  - ب
المطلددوب  المكتبّيددةمددة )الباحيددة( بدددور النمددوذج أمددام الطلبددة فددي تقددديم المهددارة ، تقددوم المعلّ المكتبّيددة

)الباحيدة( بصدوت مرتفدع  مدةر المعلّ عة وجديدة، إذ تفّكددة ومتنوّ ب عليها، مع تقديم حلول متعدّ التدرّ 
ة )الباحيدددة( مدددن ، وتوضددديح مدددا يددددور فدددي ذهدددن المعلمدددالمكتبّيدددةفدددي أيندددا  تقدددديم خطدددوات المهدددارة 

 ، وتوضديح المشدكالت التدي تواجده الحدلّ ات للتفكير بصوت مرتفع ومستخدمة التسداؤل الدذاتيّ عمليّ 
 ب عليها.ة التغلّ وكيفيّ 
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 ثالثًا: شرحلم االرت اط: 

)الباحيدددة( بوجدددود  مدددةهدددذه الخطدددوة عندددد إحسددداس المعلّ  )الباحيدددة( مدددع الطلبدددة: تدددتمّ  مدددةمشددداركة المعلّ 
 المكتبّيدةفي تنفيذ خطوات تنفيدذ المهدارة  للطلبة)الباحية(  مةهارة وضرورة معاونة المعلّ صعوبة في تنفيذ الم

ئالمطلوبة، إذ  ط تفكير الطلبة إلظهار المشدكالت التدي يمكدن أن تدواجههم فدي أيندا  ممارسدة لتنشّ  أن ُتخط 
 مددةوقددع فيدده تقددوم المعلّ  ب عليهددا، وفددي حددال عدددم إدراك الطلبددة للخطددأ الددذية التغلّددوكيفّيدد المكتبّيددةالمهددارة 

 .بشكل  مباشر   )الباحية( بتقديم بداةل وتوجيهات للحل دون تقديم الحلّ 

 م:را دًا: شرحلم االستقاللة  

إذ يقدددوم  ،النمذجدددة بوسددداطة الطلبدددة: يقدددوم أحدددد الطلبدددة بددددور النمدددوذج أمدددام زمالةددده فدددي المجموعدددة - أ
ومسددتخدمًا  ،بصددوت مرتفددع المكتبّيددةة ب علددى المهددار بإيضدداح تفكيددره فددي أينددا  تنفيددذ خطددوات التدددرّ 

ن طريق تقديم المهارة عمه النموذج ويقوم الطلبة اآلخرون بدور المراقب، وتسجيل ما يقدّ  ،التساؤل
بالخطدددأ وفدددي حدددال عددددم إدراك الخطدددأ يطدددرح الطلبدددة لددده  هويقومدددون بتقدددديم التنبيددده فدددي حدددال وقوعددد
وبعددد االنتهددا  مددن تنفيددذ خطددوات المهددارة  ،دون تقددديم الحددلّ  مجموعددة مددن البددداةل وتوجيهددات للحددلّ 

 تبادل افدوار. د يتمّ والوقت المحدّ  المكتبّية
تقددويم المهددارة المكتسددبة: بعددد انتهددا  الطلبددة مددن اإلجابددة عددن افنشددطة فددي الوحدددة، يطددرح المعلددم  - ب

 البحث.ة والضعف في سؤااًل لتقويم أدا  الطلبة وتحديد نقاط القوّ 

 : لل ر اشج )تحكةم ال ر اشج وتةرة ه استطالعة ًا(التطوةر التةرة ي   -5-6

مين على مجموعة من المحكّ  ته، عرضعندما انتهت الباحية من إعداد البرنامج التدريبّي إعدادًا أولّياً 
ة الدراسات االجتماعّية، الملحق هي مادّ ، وموجّ و البعث دمشق ت ية التربية بجامعين من أساتذة كليّ المختصّ 

تطالع آراةهم في البرنامج التدريبّي من حيث )تكامل أهدافه مع أهداف الدراسة، ومناسدبة بهدف اس ،(11)
 توقد استفادالمّدة الزمنّية لتطبيقه، وسالمة الّلغة المستخدمة ومناسبتها لطلبة الصّف الخامس افساسّي(، 

 .العيّ جاهز للتجريب االستط الباحية من مالحظات المحكمين، ليصار البرنامج التدريبيّ 
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 : ال حثرا دًا: تكاوؤ عة ات 
 قامت الباحية بالتّأكد من تكافؤ عّينات الدراسة كاآلتي:

مة من قبل القبلّية المصمّ  المكتبّيةقت بطاقة المالحظة طبّ  :الشكت ة متط ةق  طا م الشالحظم  -أواًل 
فساسددددّي )التجريبيددددة نتددددي الّدراسددددة مددددن طلبددددة الصددددّف الخددددامس االباحيددددة فاددددراض هددددذه الدراسددددة علددددى عيّ 

ط ج المتوّسدااسدتخر  ، وعملت الباحية إلى رصد درجاتهم، يدمّ والضابطة( قبل البد  بتطبيق البرنامج التدريبيّ 
ين نت دددالفدددروق بدددين العيّ علدددى لتعدددّرف ل  tم اختبدددار  الهدددذه الددددرجات، واسدددتخد الحسدددابي واالنحدددراف المعيددداريّ 

 ن ذلك:( يبيّ 21القبلّية. والجدول )ة في بطاقة المالحظة الضابطة والتجريبيّ 

الدة تةن  " وشستوى الداللم لتدر ف الفرق  ةنt طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم "الشتوس  ( 20)ةدول 
ا طم شن الطل م الت ةرة ةم   طا م الشالحظم الصف ة م الق لة م وي والض 

اال حراف  لشتوسطا الددد الدة  م الشهارات
شستوى  t ةشم  د.ح الشدةاري

 القرار الداللم

 التواصل مع المكتبة
 5.680 30.307 39 الّتجريبية

78 0.779 0.438 
اير 
 6.217 29.268 41 الّضابطة دال

 استخدام المراجع
 3.958 29.564 39 الّتجريبية

اير  0.560 0.586 78
 5.272 28.951 41 الّضابطة دال

 التعامل مع الخريطة
 5.606 30.307 39 الّتجريبية

78 0.963 0.338 
اير 
 5.624 29.097 41 الّضابطة دال

 استخدام الشابكة
 5.845 20.794 39 الّتجريبية

78 0.704 0.484 
اير 
 3.778 20.024 41 الّضابطة دال

 التلخيص
 3.571 23.076 39 الّتجريبية

78 0.739 0.698 
اير 
 3.780 22.756 41 الّضابطة دال

 المكتبّيةبطاقة المالحظة 
 القبلّية

 12.519 134.051 39 الّتجريبية
78 1.243 0.216 

اير 
 15.674 130.097 41 الّضابطة دال

 

سدوا   (a=0.05)ًا عند مستوى داللة   اير داّلة إحصاةيّ  t قيمة   ( نرى أنّ 21من خالل الجدول )
مددن مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة أكددان ذلددك بالنسددبة للبطاقددة ككددّل أو بالنسددبة لكددّل مهددارة 

ة والضدابطة نتدين التجريبّيدة بدين متوسدط درجدات العيّ وبالتالي ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصداةيّ  ا،على حد
نتددين فددي مدددى اكتسدداب وجددود تكددافؤ بددين العيّ القبلّيددة، وهددذا يعندي  المكتبّيددةمدن الطلبددة فددي بطاقددة المالحظددة 



 منهج البحث وإجراءاته  الفصل الرابع
 

 

103 

ن عبدر تطبيدق بطاقدة المالحظدة تبديّ  البرندامجقبل البد  بتنفيدذ  استخدام مصادر المعلومات المكتبّيةمهارات 
 القبلّية.  المكتبّية

 ق اختبددار مهددارات التفكيددر افساسددّية القبلدديّ ُطب دد م:األساسددة  تط ةددق ازت ددار شهددارات التفكةددر  - ثا ةدداً 
ة والضددابطة( قبددل ي الدراسددة مددن طلبددة الصددّف الخددامس افساسددّي )التجريبّيددنت ددلهددذه الدراسددة علددى عيّ  عدددّ الم

واالنحراف  ط الحسابيّ ج المتوسّ ااستخر  ، ورصدت درجاتهم في االختبار، يمّ البد  بتطبيق البرنامج التدريبيّ 
ة فدي ين الضدابطة والتجريبّيدنت دبدين العيّ الفدروق علدى لتعدّرف ل  tم اختبدار  الهدذه الددرجات، واسدتخد المعياريّ 

  ح ذلك:( يوضّ 21. والجدول )اختبار مهارات التفكير افساسّية القبليّ 

الدة تةن  " وشستوى الداللم لتدر ف الفرق  ةنtالشتوسطات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم "( 21ةدول )
ا طم الت ةرة ةم  ازت ار شهارات التفكةر األساسة م الق لي الطل م وي شن والض 

 الشتوسط الددد الدة  م الشهارات
اال حراف 
 د.ح الشدةاري

 ةشم 
"t" 

شستوى 
 القرار الداللم

 المالحظة
 1.468 4.051 39 الّتجريبية

78 1.159 0.250 
اير 
 1.559 3.658 41 الّضابطة دال

 المقارنة
 0.996 2.179 39 الّتجريبية

78 1.669 0.099 
اير 
 0.778 2.512 41 الّضابطة دال

 التصنيف
 0.909 2.410 39 الّتجريبية

78 1.731 0.087 
اير 
 0.601 2.707 41 الّضابطة دال

 التلخيص
 1.117 2.410 39 الّتجريبية

78 1.671 0.099 
اير 
 0.851 2.780 41 الّضابطة دال

 تنظيم المعلومات
 1.050 3.051 39 الّتجريبية

78 0.012 0.991 
اير 
 0.864 3.048 41 الّضابطة دال

 التطبيق
 1.619 2.461 39 الّتجريبية

78 0.845 0.400 
اير 
 1.496 2.756 41 الّضابطة دال

اختبار مهارات التفكير 
 افساسّية القبلي ككلّ 

 3.152 16.564 39 التجريبية
78 1.265 0.210 

 اير
 3.202 17.463 41 الّضابطة دال

 

سددوا   (a=0.05)ًا عنددد مسددتوى داللددة   ايددر دالّددة إحصدداةيّ tقيمددة   ( أنّ 21يتضددح مددن الجدددول )  
، وبالتددالي ال اأكددان ذلددك بالنسددبة الختبددار مهددارات التفكيددر افساسددّية ككددّل أو بالنسددبة لكددّل مهددارة علددى حددد
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ة والضدابطة مدن الطلبدة فدي اختبدار ين التجريبّيدنت دط درجدات العيّ متوّسدة بدين توجد فروق ذات داللة إحصاةيّ 
ين فددي مدددى اكتسدداب مهددارات التفكيددر افساسددّية نت دد، وهددذا يعنددي تكددافؤ العيّ مهددارات التفكيددر افساسددّية القبلدديّ 

 .ن من خالل تطبيق اختبار مهارات التفكير افساسّية القبليّ كما تبيّ  ،قبل البد  بتنفيذ التجربة

ة قامت الباحيدة بتطبيدق االختبدار التحصديلّي القبلدّي المعددّ  تط ةق ازت ار الت حصةل الدراسي: - الثاً ث
ة )الدراسدات االجتماعّيدة( فدي مدادّ  لهذه الدراسة حسب تصنيف بلوم لألهداف السلوكّية في المجدال المعرفديّ 

 .تحصيل الطلبة القبليّ على لتعّرف ل( سؤااًل 11ن من )والمكوّ 

( قبددل أن يبدددأ 2111-2112) الدراسدديّ  اليدداني مددن العددامّ  الّتطبيددق فددي بدايددة الفصددل الدراسدديّ  وجددرى
 تاسدددددتخرج مّ يددددد ورصددددددت درجددددداتهم فدددددي االختبدددددار، و ها االختبدددددار،ني الددددددروس التدددددي تضدددددمّ الطلبدددددة بتلقّددددد

واالنحرافدات طات الحسابّية لدرجات الطلبة فدي االختبدار التحصديلّي لة بالمتوسّ ة المتميّ اإلحصا ات الوصفيّ 
ة فددددي االختبددددار ين الضددددابطة والتجريبّيددددنت ددددالفددددروق بددددين العيّ علددددى لتعددددّرف ل  tالمعيارّيددددة، واسددددتخدم اختبددددار  
 ح ذلك:( يوضّ 22التحصيلّي القبلّي. والجدول )

" وشستوى الداللم لتدر ف الفرق  ةن الدة تةن tالشتوسطات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم "( 22ةدول )
ا طم وي االزت ار الت حصةلي  الق لي   الت ةرة ةم والض 

االزت ار 
 التحصةلي

 القرار شستوى الداللم "t" ةشم  د.ح اال حراف الشدةاري الشتوسط الددد الدة  م
 2.511 6.179 39 الّتجريبية

 اير دال 0.776 0.286 48
 2.339 6.024 41 الّضابطة

 

، وبالتددالي ال (a=0.05) ًا عنددد مسددتوى داللددة  ايددر دالّددة إحصدداةيّ tقيمددة   أنّ  (22)يوضددح الجدددول 
 ة والضابطة في االختبدار التحصديليّ نتين التجريبيّ ة بين متوسط درجات العيّ توجد فروق ذات داللة إحصاةيّ 

فدددي مددداّدة فدددي  ين فدددي مسدددتواهم التحصددديليّ نت دددالعيّ  وهدددذا يعندددي تكدددافؤ )الدراسدددات االجتماعّيدددة(، لمدددادةالقبلدددّي 
 دة في الّدراسة قبل البد  بتنفيذ التجربة.المحدّ  الدراسات االجتماعّية
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 زاشسًا: األسالةب اإلحصائةم الشستزدشم:
اسدددتخدمت الباحيدددة فدددي هدددذه الّدراسدددة الرزمدددة اإلحصددداةّية للعلدددوم االجتماعّيدددة فدددي إجدددرا  التحلددديالت 

 .وذلك فيما يأتيStatistical Packages for Social Sciences (SPSS)اإلحصاةّية 

 .طات الحسابّية واالنحرافات المعيارّيةحساب المتوسّ  .1
 صدق االتساق الداخلّي استخدم معامل ارتباط بيرسون. إليجاد .2
 إليجاد معامل اليبات استخدم معادلة التجزةة النصفّية. .1
 .طات الّدرجاتمتوسّ ( داللة الفروق بين t) استخدم اختبار .1
 استخدم معامل إيتا إليجاد حجم افير. .5
 استخدام معامل بالك لحساب الكسب المعدل. .6

 



 

 امسالفصـل اخل
 عرض النتائج وحتليلها

 
 مقّدمة

 .هارات استخدام مصادر املعلومات املكتبّيةمباملتعّلقة  النتائج أواًل:
 .املتعّلقة مبهارات التفكري األساسّية ثانيًا: النتائج
 .الدراسي بالتحصيل املتعّلقة ثالثًا: النتائج

املكتبياة، وبا     .مهاارات مصاادر املعلوماات    املتعّلقة بالعالقاة با    النتائج رابعًا:

 .مهارات التفكري األساسّية، والتحصيل ملاّدة الدراسات االجتماعّية
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 تشهةد:

على استخدام  ةالمصّمم وفق النمذجة القاةم دريبيّ التة البرنامج فاعليّ على تعّرف ال إلىالبحث  هدف
الدراسددددات  مدددداّدةالتحصدددديل فددددي  و ،ةافساسدددديّ فددددي تنميددددة مهددددارات التفكيددددر  المكتبّيددددةمصددددادر المعلومددددات 

، وأعّدت افساسيّ الخامس  الصفّ ًا لطلبة صّممت الباحية برنامجًا تدريبيّ  الهدف هذا ولتحقيق ،االجتماعّية
مدددى اكتسدداب علددى  تعددّرفالة، وذلددك بهدددف افساسدديّ اختبددارًا لمهددارات التفكيددر  ومكتبّيددة، بطاقددة مالحظددة 

 راسدديّ الد اليدداني مددن العددامّ  لددك فددي الفصددل الدراسدديّ لهددذه المهددارات، وجددرى تطبيددق ذ( البحددثعّينددة )الطلبددة 
 طلبددة علددى قب دداالجتماعّيددة، طُ راسددات الدللطلبددة فددي  اً تحصدديليّ  اً كمددا أعددّدت اختبددار  ،م2112-2111

 التجربدة، مدّدة انتهدا  راسدي، وبعددالدابطة، وذلدك فدي الفصدل اليداني مدن العدام الضجريبّية و الت المجموعتين
الطلبة لمهارات  تنميةنات، وأير العيّ  بين الفروق لمعرفة اً إحصاةيّ  هاحللتو  الّنتاةج فّرات و جمعت البيانات،

عدددن طريدددق البرندددامج التددددريبّي المصدددّمم وفدددق  االجتماعّيدددةالدراسدددات  مددداّدةحصددديل لالتة و افساسددديّ التفكيدددر 
 .النمذجة

 اآلتي: النحو على لمتغّيراتها، وذلك وفقاً  مصّنفة البحث نتاةج عرض الفصل هذا وجرى في

 .المكتبّيةالطلبة لمهارات استخدام مصادر المعلومات  تنميةالمتعّلقة بمدى  تاةجالن أواًل:

 .ةافساسيّ الطلبة لمهارات التفكير  تنميةالمتعّلقة بمدى  يانيًا: الّنتاةج

 االجتماعّية.الدراسات  ماّدةللطلبة في  راسيّ الد حصيلالتب المتعّلقة ياليًا: الّنتاةج

المتعّلقدة بالعالقدة بدين اكتسداب الطلبدة لمهدارات اسدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبيدة،  الّنتاةج بعًا:را
 .االجتماعّيةالدراسات  ماّدةة، واختبار التحصيل لافساسيّ وبين مهارات التفكير 

 اتفقت التي راساتالدو  ضو  اآلرا  في الحاليّ  البحث عنها أسفرت التي تاةجالن تفسيرجرى  ومن يمّ 
 .ةالحاليّ  تاةجالن مع اختلفت أو
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لشهدارات اسدتزدام شصدادر الشدلوشدات  الطل دم ت شةدمالشتدل قدم  شددى  تائجال  :أوالً 
 .الشكت ة م

الفرضة م األولى: ال ةوةد ورق ذو داللم إحصائة م  ةن شتوس ط درةات عة  دم ال حدث التةرة ة دم، و 
 الطل م وي  طا م الشالحظم الشكت ة م ال ددة م.شتوس ط درةات عة  م ال حث الضا طم شن 

( بين متوّسطي درجدات الطلبدة فدي المجمدوعت ين التجريبّيدة t-test( نتاةج اختبار )21يبّين الجدول )
 والضابطة في بطاقة المالحظة المكتبّية ومهاراتها الفرعّية في القياس البعدّي.

وشستوى الداللم لتدر ف الفرق  ةن شتوس ط درةات  "t"الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم  ( الشتوس طات23)ةدول 
ا طم شن الطل م وي  طا م الشالحظم الشكت ة م ال ددة م:  الدة  م الت ةرة ة م وشتوس ط درةات الدة  م الض 

 الشتوس ط الددد الدة  م الشهارات
اال حراف 
 الشدةاري

 "t" ةشم  د.ح
 شستوى
 الد اللم

 القرار

 التواصل شع الشكت م
 6.675 55.897 39 الّتجريبّية

 دال   0.00 18.521- 78
 5.695 30.243 41 الّضابطة

 استزدام الشراةع
 5.714 44.974 39 الّتجريبّية

 دال   0.00 11.947- 78
 5.729 29.682 41 الّضابطة

 التداشل شع الزرةطم
 8.610 48.153 39 الّتجريبّية

 ل  دا 0.00 10.613- 78
 7.256 29.292 41 الّضابطة

 استزدام ال ا كم اإللكترو ة م
 5.851 44.025 39 الّتجريبّية

 دال   0.00 16.453- 78
 6.704 20.829 41 الّضابطة

 التلزةال
 5.701 44.256 39 الّتجريبّية

 ل  دا 0.00 18.369- 78
 4.550 23.122 41 الّضابطة

 الشكت ة م ال ددة م طا م الشالحظم 
 ككل  

 20.318 237.307 39 الّتجريبّية
 ل  دا 0.00 26.099- 78

 15.109 133.170 41 الّضابطة

 

الخدامس  الصدفّ الّتجريبّيدة مدن طلبدة  البحدثعّيندة  درجدات متوّسدط ( أنّ 21) الجددول مدن يّتضدح
 بل  إذ لبطاقة المالحظة المكتبية، البعديّ العّينة الّضابطة في الّتطبيق  درجات متوّسط من أكبر افساسيّ 
 133.170))ابطة العّينة الضد درجات متوّسط حين بل  في (237.307) العّينة التجريبّية درجات متوّسط



 عرض النتائج وتحليلها  الفصل الخامس
 

 

109 

  t  قيمدة بلغت إذ إحصاةّية داللة ياضيّ الر  الفرق وظهر لهذا ،جريبّيةلصالح العّينة الت (111.114) بفارق
 .1.15عند مستوى داللة  ذات داللة إحصاةّية وهي (26.099-)

جريبّيددة والّضددابطة بدددا ين التنت ددهددذا الفددارق بددين متوّسددطات درجددات العيّ  كمدا يبددّين الجدددول السددابق أنّ  
تلتهدددا مهدددارة اسدددتخدام الشددددابكة (، 25.651)حيدددث بلددد  ، أكيدددر وضدددوحًا فدددي مهدددارة التواصدددل مدددع المكتبددددة

  مهدارة التعامدل مدع الخريطدة يدمّ  (،21.111)مهارة التلخيص بفارق بلد   يمّ  (،21.196)ة بفارق لكترونيّ اإل
 البحدث، وهدذه الفدروق جميعهدا كاندت لصدالح عّيندة (15.292)أخيرًا مهارة اسدتخدام المراجدع (، 18.861)
 جريبّية من الطلبة.الت

 
ا طم وي  طا م الشالحظم  ةن شتوس طات درةات الدة  م التةرة ة م و وق لفر ل ( رسم  ةا ي1ال كل ) درةات الدة  م الض 

 الشكت ة م على حداشهارة شن شهارات استزدام شصادر الشدلوشات  م وي كل  الشكت ة م ال ددة  

 
ا طم  يفروق  ةن شتوس ط( رسم  ةا ي لل2ال كل ) وي  طا م الشالحظم درةات الدة  م الت ةرة ة م ودرةات الدة  م الض 

 م ككل  الشكت ة م ال ددة  
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 و، الّضدددابطة البحدددثداللدددة إحصددداةّية بدددين متوّسدددط درجدددات عّيندددة  وفدددرق ذ وجدددود ةت دددة ن ه دددا وشدددن
، وفدي البعدديّ طبيدق فدي الت ككدلّ  المكتبّيدةجريبّيدة مدن الطلبدة فدي بطاقدة المالحظدة متوّسط درجات العّينة الت

لصدالح عّيندة  االجتماعّيةالدراسات  فيما يخّص  المكتبّيةمهارة من مهارات استخدام مصادر المعلومات  كلّ 
 جريبّية من الطلبة.الت البحث

 م األولى وش ا  تها: تفسةر الفرضة  

 و ،التجريبّيددة البحددث عّينددةدرجددات  متوّسددط بددين إحصدداةّيةداللددة  وفددرق ذ إلددى وجددود النتدداةج أشددارت
 .التجريبّية البحث عّينةلصالح  ككلّ  المكتبّية البعدّيةفي بطاقة المالحظة  الضابطة العّينةدرجات  متوّسط

مهددارات  الطلبددةلددة فددي إكسدداب نجددح فددي تحقيددق أهدافدده المتميّ  التدددريبيّ البرنددامج  علددى أنّ  هددذا يدددلّ و 
عندددما جددرت  الضددابطة العّينددةعلددى  التجريبّيددة ّينددةالعق ظهددر تفددوّ  إذ، اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة

 التجريبّيددة العّيندةفددي أدا   ملحدوظ ن، كمدا بدددا هنداك تحّسددمالحظدتهم مدن قبددل الباحيدة فددي المكتبدة المدرسددّية
افمدر الدذي سدهل ، نمدن التحّسد هاالدرجة نفسد لم تبدُ  الّضابطة العّينة بعد خضوعهم للبرنامج، في حين أنّ 

ة مهددارات اسدتخدام مصددادر المعلومددات وتشددجيعهم علدى ممارسدد ،الصددّفّيةإلددى ادرفهم  تعّلمالددعلديهم نقددل أيدر 
هدذه البندود و ، المكتبيدةحصولهم على تقديرات عالية على بنود بطاقدة المالحظدة  على هذاساعد ، و المكتبّية

 .لمهارات استخدام مصادر المعلوماتالتي تعبر عن الممارسات والسلوكيات الجزةية المكونة 

فدي تنميدة مهدارات اسدتخدام  الّضدابطة العّينةطلبة على  التجريبّية العّينةطلبة ق تفوّ  الباحية أنّ  رىوت
مصادر المعلومات المكتبّية، وتطبيقها، وممارستها في أينا  استخدام مصادر المعلومات المكتبّيدة المتدوافرة 

افساسدددّي  الخدددامس الصدددفّ  طلبدددةإكسددداب  فدددي التددددريبيّ البرندددامج  نجددداحعلدددى  يددددلّ فدددي المكتبدددة المدرسدددّية، 
رهم وتدذكّ  ،ريدأك االعّيندة التجريبّيدة معهدى إلدى تفاعدل ا أدّ مّمد سدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبّيدة؛مهدارات ا

تلدك المواقددف التددي كانددت  سددّيما الصدّفّية المناسددبة، وتوظيفهددا فددي المواقددف اللمعلومدات والخبددرات الددواردة فيهد
 استخدام مصادر المعلومات المكتبّية وممارستها.ات تستدعي تطبيق إحدى مهار 

كما بّينت النتداةج أّن تفدّوق العّيندة التجريبّيدة علدى العّيندة الضدابطة فدي جميدع المهدارات، إال أّنده كدان 
أكيدر ظهددورًا فددي مهددارة التواصددل مددع المكتبددة، وحصدلت هددذه المهددارة علددى وزن نسددبّي فددي بطاقددة المالحظددة 

، وكدان افعلدى مدن بدين افوزان النسدبّية التدي كاندت لبقّيدة المهدارات، والسدبب 25.651ددددد المكتبّية مسداويًا ل
، والمتعّلقة بهذه المهارة، ومن يّم إمكانّية وافنشطة المقترحة في البرنامج التمارينتفاعلهم مع في ذلك هو: 

 االستفادة من ذلك في أينا  دروسهم الصّفّية.



 عرض النتائج وتحليلها  الفصل الخامس
 

 

111 

 إلى األس اب الشحتشلم اآلتةم:وةرةع ذلك شن ش ظور ال احثم 

 ،ة تندددرج فددي إطارهدداإلددى مهددارات فرعّيدداسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة أواًل د تقسدديم مهددارات 
 دراسة هذه المهارات وامتالكها. الطلبةل على ، افمر الذي سهّ الكّلّيةوتكون بمجملها المهارة 

ات نددة لمهددار الفرعّيددة المكوّ اكتسدداب المهددارات  الطلبددةعلددى  هتمارينددو  البرنددامج أنشددطةسددّهلت يانيددًا د 
 .استخدام مصادر المعلومات المكتبّية

وفدق اسدتراتيجّية النمذجدة التدي تقدوم علدى عدرض الجدز  النظدرّي حدول كدّل مهدارة امج ياليًا د بنا  البرند
ارسة كّل طالب دوره في استخدام هذه المهارة من المهارات، وتطبيق المهارة أمام الطلبة أكير من مّرة، ومم

 عملّيًا.

ومّكن هذا افمر الطلبة من االستفادة من خبرات البرنامج التددريبّي وأنشدطته، و نقدل أيدر الدتعّلم إلدى 
 ارفهم الصّفّية من خالل قدرتهم على خلق المواقف الصّفّية التي مّكنتهم من ممارسة هذه المهارات.

التددي بّينددت نتاةجهددا أّن  الددتعّلم  (2112محمددود )دراسددة  شددن: شددع دراسددم كددل   وتتفددق هددذ  ال تةةددم 
المعتمددد علددى اسددتراتيجّية النمذجددة يعددّزز أدا  و اكتسدداب هددذه المهددارات لدددى الطلبددة فيمددا يتعلّددق بددالقرا ة ، 

حدو المعرفدة وأالبّية الدراسات التي اعتمدت على استراتيجّية النمذجة أّكدت على تكوين اتجاهات إيجابّيدة ن
 .(2119سة السعود )، ودرا(2111) بنينالعلمّية كدراسة 

الفرضة م الثا ةم: ال ةوةد ورق ذو داللدم إحصدائة م  دةن شتوس دطي درةدات عة  دم ال حدث التةرة ة دم 
.  وي  طا م الشالحظم الشكت ة م  ةن التط ةَقةن الق لي  وال ددي 

)ت( للعّيندددة التجريبّيدددة فدددي بطاقدددة المالحظدددة  ، اسدددتخدم اختبدددارةهدددذه الفرضددديّ مدددن صدددّحة  وللتحقّدددق
 (:21المكتبّية بين التطبيق ين القبلّي و البعدّي: كما هي موّضحة في الجدول )

وشستوى الداللم لتدر ف الفرق وي شتوس طي درةات  "t"الشتوس طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم ( 24ةدول )
 الحظم الشكت ة م  ةن التط ةَقةن الق لي  و ال ددي  الدة  م التةرة ة م وي  طا م الش

 الشتوس ط الددد الدة  م الشهارات
اال حراف 
 الشدةاري

 "t" ةشم  د.ح
شستوى 
 الد اللم

 القرار

 التواصل شع الشكت م
 5.680 30.307 39 القبليّ 

 دال 0.00 16.783 38
 6.675 55.897 39 البعديّ 

 دال 0.00 13.520 38 3.958 29.564 39 القبليّ  استزدام الشراةع
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 5.714 44.974 39 البعديّ 

 التداشل شع الزرةطم
 5.606 30.307 39 القبليّ 

 دال 0.00 10.671 38
 8.610 48.153 39 البعديّ 

 ملكترو ة  استزدام ال ا كم اإل 
 5.845 20.794 39 القبليّ 

 دال 0.00 19.364 38
 5.851 44.025 39 البعديّ 

 التلزةال
 3.571 23.076 39 القبليّ 

 دال 0.00 17.368 38
 5.701 44.256 39 البعديّ 

ال ددة م   طا م الشالحظم الشكت ة م
 ككل  

 12.519 134.051 39 القبليّ 
 دال 0.00 23.977 38

 20.318 237.307 39 البعديّ 

 

عّيندة البحدث التجريبّيدة مدن طلبدة الصدّف الخدامس افساسدّي  درجدات متوّسدط أنّ ( 21) الجددوليبّين 
 ،هم في الّتطبيق القبلّي للبطاقة ككلّ درجات متوّسط من أكبرفي التطبيق البعدّي لبطاقة المالحظة المكتبّية 

هم فدي التطبيدق القبلدّي   درجدات متوّسدط بلد  حدين فدي ،(237.307) التجريبّيدةالعّيندة  درجدات متوّسدط بلد  إذ
 داللة الرياضيّ  الفرق وظهر لهذا ( لصالح التطبيق البعدّي للبطاقة،103.256بفارق بل  ) ،(134.051)

وبالنسدبة لكدّل  ،t  (23.977)  قيمدة بلغدت إذ لصالح التطبيدق البعددّي، 1.15عند مستوى داللة  إحصاةّية
السددابق تحّسددن أدا  مهددارة مددن مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة فقددد بدددا مددن خددالل الجدددول 

 الطلبة لهذه المهارات في التطبيق البعدّي عّما كان عليه في التطبيق القبلّي.

ويمكددن ترتيددب اكتسددابهم لهددذه المهددارات ترتيبددًا تنازلّيددًا مددن المهددارة افكيددر اكتسددابًا إلددى المهددارة افقددّل  
طبيق ددين القبلددّي و البعدددّي لبطاقددة اكتسددابًا مددن خددالل التعددّرف علددى الفددروق بددين متوّسددطات درجدداتهم بددين الت

اسدتخدام (، تلتهدا مهدارة 25.59بفدارق بدين التطبيق دين قددره ) التواصل مع المكتبةالمالحظة المكتبّية: مهارة 
(، 14.816) التعامل مع الخريطة(، فمهارة 21.18) التلخيص(، يّم مهارة 21.211) ةلكترونيّ الشابكة اإل

(، وكمددا هددو مالحددظ مددن خددالل الجدددول حيددث كددّل الفددروق السددابقة 15.11) اسددتخدام المراجددعوأخيدرًا مهددارة 
 كانت لصالح التطبيق البعدّي لبطاقة المالحظة المكتبّية. 
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رسم  ةا ي للفروق  ةن شتوس طات درةات الدة  م التةرة ة م وي  طا م الشالحظم الشكت ة م  ةن التط ةَقةن ( 3ال كل )

 وي كل  شهارة شن شهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م على حدا  لي  و ال ددي  الق
 

 

 
ةن ط ةقَ الشكت ة م ككل   ةن التةرة ة م وي  طا م الشالحظم شتوس طي درةات الدة  م الت ق  ةن( رسم  ةا ي للفر4ال كل )

  ال ددي   و الق لي  
مدن  البحدث التجريبّيدة عّيندةدرجدات  متوّسدطي بدين إحصداةّيةداللدة  فدرق ذو وجدود ةت دة ن ه دا وشدن

مهددارة مددن مهددارات  وفددي كددلّ  التطبيق ددين القبلددّي و البعدددّي، بددين ككددلّ بطاقددة المالحظددة المكتبّيددة فددي  الطلبددة
 استخدام مصادر المعلومات المكتبّية لصالح التطبيق البعدّي.
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ولشدروم واعلةم ال ر اشج التددرة ي وودق ال شذةدم ودي ت شةدم شهدارات اسدتزدام شصدادر الشدلوشدات 
 الشكت ةم: 

 تم استزدام األسالةب اإلحصائةم اآلتةم:

إّن مفهددوم حجددم الداللددة اإلحصدداةّية للنتدداةج يعّبددر عددن  :اسددتزدم شداشددل إةتددا إلةةدداد حةددم األثددر -1
أو العالقددات بصددرف النظددر عددن حجددم الفددرق، أو حجددم مدددى اليقددة التددي نوليهددا لنتدداةج الفددروق 

االرتباط، بينما يرّكز مفهوم حجدم التدأيير علدى الفدرق، حجدم االرتبداط، بصدرف النظدر عدن مددى 
 اليقة التي نضعها في النتاةج.

  ( باستخدام المعادلة التالية:n2قامت الباحية بحساب مرّبع إيتا )

  T2  
= n2  

T2+df 

إيتددا، يعبددر عددن نسددبة التبدداين الكلّددّي فددي المتغّيددر التددابع الددذي يمكددن أن يرجددع إلددى ( مربددع n2حيددث )
 (.2118،114المتغّير المستقّل)القشطة، 

T2  .مرّبع قيم ت =(Df) درجات الحرية = 

 شن شقاةة  حةم التأثةر( الةدول الشرةدي  الشقترح لتحدةد شستوةات حةم التأثةر  ال س م لكل  شقةا  24)ةدول 

 األداة الشستزدشم
 حةم التأثةر

 ك ةر شتوسط صغةر
n2 0.10 - 029 0.30 – 0.49 0.50 وأكبر 

 استزدام شداشل  الك لحساب الكسب الشددل. -2

م  م 
 ع

 
م  م 
 ع  م

بالكس المعدل     نسبة 

 )القبلي(.= المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في االختبار التحصيلي 1حيث: م

 = المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في االختبار التحصيلي )البعدي(. 2م      

  ع = الدرجة العظمى لالختبار.      
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 ( توضح النتاةج اآلتية:24 – 26والجدولين )

 " وحةم التأثةر لكل شهارة شن شهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ةم n2" ،" D و " "t"(  ةشم 26)ةدول 
 حةم التأثةر T n2 الشهارة ر التا عالشتغة   ر الشستقل  الشتغة  

البرنامج التدريبي وفق النمذجة
 

بطاقة المالحظ
 ة

المكتبّية
 

البعدّية
 

 كبير 0.88 16.783 التواصل مع المكتبة
 كبير 0.82 13.520 استخدام المراجع

 كبير 0.74 10.671 التعامل مع الخريطة
 كبير 0.90 19.364 استخدام الشابكة االلكترونية

 كبير 0.88 17.368 التلخيص
 كبير 0.93 23.977 بطاقة المالحظة المكتبّيةالبعدّية ككل

 

 الشدلوشات الشكت ةملكل شهارة شن شهارات استزدام شصادر (  س م الكسب الشددل وي 27ةدول)

 
فدددي اكتسددداب مهدددارات  ( يتضدددح أّن حجدددم تدددأيير البرندددامج وفدددق النمذجدددة26وبدددالنظر إلدددى الجددددول )

اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة للعّيندددة التجريبّيددة فددي بطاقددة المالحظدددة القبلّيددة والبعدّيددة كددان كبيدددرًا، 
%( مددن التبدداين الكلّددّي لمسددتوى اكتسدداب المهددارات لطلبددة العّينددة التجريبّيددة، يرجددع إلددى 91ومعنددى ذلددك أّن )

 ّية النمذجة. فاعلّية البرنامج التدريبّي وفق استراتيج

لددم تصددل إلددى نسددبة الكسددب  أي  (1.89( أن نسددبة الكسددب المعدددل هددي )24ويتضددح مددن الجدددول )
، إال أن نسدبة الكسدب لددى المجموعدة التجريبيدة التدي بلغدت 2.1المعدل المعيارية التي حدددها)بالك( وهدي 

لتددريبي وفدق النمذجدة الدذي ، وعلدى ذلدك يمكدن الحكدم بدأن البرندامج اقد اقتربت من الدرجة المعيارية 8.09
 اعتمدته الباحية كان فعااًل، وأنه أسهم في إتقان الطلبة لمهارات استخدام مصادر المعلومات المكتبية. 

 

  س م الكسب الشتوسط ال ددي الشتوسط الق لي  الدرةم الدظشى الشهارة
 1 55.897 30.307 71 التواصل مع المكتبة
 1.44 44.974 29.564 65 استخدام المراجع

 1.45 48.153 30.307 71 التعامل مع الخريطة
 1 44.025 20.794 55 استخدام الشابكة االلكترونية

 1 44.256 23.076 55 التلخيص
 1.89 237.307 134.051 315 بطاقة المالحظة المكتبّيةالبعدّية ككل
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 م الثا ةم وش ا  تها:تفسةر الفرضة  

 البحدث عّيندةدرجدات  يمتوّسدطفدي  إحصداةّيةداللدة  وفدرق ذ وجدوديتضح من خدالل النتداةج السدابقة 
 .البعديّ  التطبيقلصالح  البعديّ و  القبليّ ين التطبيق  بين  المكتبّية، وذلكفي بطاقة المالحظة التجريبّية 

ر هذه الّنتاةج بأ  إذ، ة فدي البرندامج التددريبيّ المعددّ  العلمّيدة ماّدةاستفادت من ال التجريبّية عّينةال نّ وتُبر 
فدددي اسدددتخدام مهدددارات مصدددادر  هةدددعلدددى أسدددس تجعلددده يسدددتطيع تحسدددين أدا الطالدددبت أعددددّ  مددداّدةهدددذه ال نّ إ

 الّتجريبّيدة العّيندةن أفدراد مّكد والعملديّ  النظدريّ ين علدى الجدانب   التددريبيّ وتركيدز البرندامج المعلومات المكتبّيدة، 
 إليها.االفتقار  ها و عدممن اكتساب

 إلى األس اب الشحتشلم اآلتةم:وةرةع ذلك شن ش ظور ال احثم 

المهدارات  اسدتخدامأسداليب علدى تعدّرف الفدي  مدن الطلبدة جريبّيةعّينة التالساعد  دريبيّ البرنامج الت إنّ 
اسدتخدام ة مهدارات بأهمّيد الطالدبة لتعريدف ة وعملّيدعرضده فدي البرندامج مدن خبدرات نظرّيد من خالل مدا تدمّ 

 وخطددوات تطبيقهددا فددي الدددروس المختلفددة، ولهددذا يمكددن للباحيددة تلخدديص أهددمّ  ة،مصددادر المعلومددات المكتبّيدد
تدددريبهم السددتخدام مصددادر المكتبددة  والتددي اسددتطاعت أن تالحظهددا فددي أينددا  الطلبددة،الخطددوات التددي اتبعهددا 

 :ةالمدرسيّ 

 تركيزالجة من خالل مها بصورة متدرّ وتقدي ،وتعريفها لهم للطلبة،عرض المهارة المطلوب إكسابها  .1
 .التدريبيّ خالل البرنامج  تعريفهم بها من والتي تمّ  المكتبّية، للمهارات الطلبةعلى ممارسة 

 عند تطبيق المهارة. تباعهااتحديد الخطوات والقواعد التي يجب  .2
 وشرحها من قبل الباحية. الفرعّية،مهارة التوضيح  .1
راف الباحيدة وتدوجيههم شدإتحدت رحها، شدتطبيق المهارة من قبل أحد الطلبة ضمن كّل مجموعدة، و  .1

ر   .ادهمشوا 
 كّل مجموعة، وبالتبادل بينهم. تطبيق المهارة من قبل الطلبة ضمن .5

دوُ  ا؛مهدارة علدى حدد ق بكدلّ جريبّية على البطاقدة ومدا يتعلّدق بنتاةج العّينة التوفيما يتعلّ  تحّسدن أدا   د  ج 
استينا ، وبدا أكير في  دونظهر في جميع المهارات المكتبّية الطلبة لمهارات استخدام مصادر المعلومات 

هدددا نوعدددًا مدددا مدددن التعقيدددد ومعرفدددة هدددذه المهدددارة تتصدددف ببسددداطتها، وخلوّ  مهدددارة التواصدددل مدددع المكتبدددة فنّ 
 .ةة السابقة بطريقة مستمرّ استخدامها من قبل الطلبة في المراحل الدراسيّ 
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متوّسدطات علدى ة المكتبّيدة البعدّيدبطاقة المالحظة جريبّية في في العّينة الت الطلبة حصول هذا و إنّ 
تطبيق البطاقة ذاتها عليهم قبدل دراسدتهم  ا قد حصلوا عليه هم أنفسهم عندانو مع ما ك درجات عالية مقارنةً 

 باآلتي: رُ س  ف  يُ  للبرنامج،

  رشداد نّفذوهاافنشطة التي إّن  تعّلمللد ة شدديدةً ودافعّيد كبيدرةً  القدت اسدتجابةً  هاتحت توجيده الباحيدة وا 
المهدددارات فدددي مواقدددف جديددددة ، نتيجدددة إدراك الطلبدددة أهمّيدددة مدددا يتعّلمدددوه، و تطبيدددق سدددوا  علدددى حددددّ 

 .واعتمادهم على أنفسهم في استخالص النتاةج
 اسددددتخدام مصددددادر المعلومددددات واسددددتخدام مهددددارات  ،المناقشددددات والحددددوارات المشدددداركة الواعيددددة فددددي

 تعّلمفي دفعهم لل إيجابّياً  تر ، أيّ سواً  في المكتبة المدرسّية أو في الصفّ  استخدامًا وظيفياً المكتبّية 
 .على تطبيق هذه المهارات في المواقف الصّفّية و تشجيعهم

  توضدديح الخطددوات التددي اتبعوهددا، و العقبددات التددي وقفددت أمددامهم، وكيفّيددة التغلّددب عليهددا، و طلددب
المسدددداعدة حددددين يحتدددداجون إليهددددا فددددي المرحلددددة اليانيددددة مددددن مراحددددل اسددددتخدام اسددددتراتيجّية النمذجددددة، 

همددًا للمعلومددات التددي قدداموا بدراسددتها، كمددا إّن طريقددة وتحّكمهددم فددي عملّيددة الددتعّلم، و جعلهددم أكيددر ف
النمذجة سّهلت على الطلبة استيعابهم للمهارات المكتبّية، وفهم الغرض مّما قاموا بتعّلمه، ورابدتهم 

 في معرفة المزيد عن المهارات التي تدّربوا عليها.
 ت، وكاندت كدل مجموعدة تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة ساعد على المناقشة وتبادل المعلومدا

حريصة على تفّوقها على المجموعات افخرى، مّما جعلهم يراقبون فهمهم للماّدة التعليمّية و إجرا  
المعالجات الالزمة عن طريق توجيه افسةلة فنفسهم و ففرانهم، و تقييم نتاةج جهودهم من أفكار 

 قدد مدا سدبق يمكدن أن يكدون وكدلّ كتبّيدة، ومحاولة إعادة بناةها وبالتالي زيدادة اكتسداب للمهدارات الم
بطاقدددة المالحظدددة المكتبّيدددة إلدددى أدا  أفضدددل علدددى  التجريبّيدددة العّيندددةفدددي  الطلبدددةهم فدددي وصدددول سدددأ

 البعدّية مقارنة بأداةهم القبلّي عليها.

ة: مدع اسدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبّيد فيمدا يخدّص  :شع الدراسدات السدا قموتتفق هذ  ال تةةم 
 تخدام مصادر المعلومات المكتبّية.ة للطلبة السة إعداد برامج تدريبيّ ( حول أهميّ 2112ي )دراسة مرس

(، 2111بندين)ودراسدة  ،(2112النمذجدة فقدد اتفقدت مدع دراسدة محمدود ) اسدتراتيجّية ا فيما يخدّص أمّ 
فدي زيدادة فهدم الطلبدة للمعلومدات والمهدارات التدي  النمذجدة اسدتراتيجّيةة حول فاعلّيد (2119السعود)ودراسة 

 مهم.بوا عليها في البرنامج وترسيو تعلّ تدرّ 
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الفرضة م الثالثم: ال ةوةدد ودرق ذو داللدم إحصدائة م  دةن شتوسدطي درةدات عة  دم ال حدث الضدا طم 
.  وي  طا م الشالحظم الشكت ة م  ةن التط ةَقةن الق لي  و ال ددي 

( للعّينة الضابطة في بطاقة المالحظة المكتبّيدة t، استخدم اختبار )ةالفرضيّ هذه من صّحة  وللتحّقق
 : (28بين التطبيق ين القبلّي و البعدّي: كما هي موّضحة في الجدول )

وشستوى الداللم لتدر ف الفرق  ةن شتوس طي درةات  "t"( الشتوس طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم 28)ةدول 
: الدة  م ا  لضا طم شن الطل م وي  طا م الشالحظم الشكت ة م  ةن التط ةَقةن الق لي  وال ددي 

اال حراف  الشتوس ط الددد الدة  م الشهارات
 ةشم  د.ح الشدةاري

"t" 
شستوى 
 القرار الد اللم

 التواصل شع الشكت م
 6.217 29.268 41 القبليّ 

40 1.899 0.065 
غير 
 5.695 30.243 41 البعديّ  دال

 استزدام الشراةع
 5.272 28.951 41 القبليّ 

40 1.040 0.305 
غير 
 5.729 29.682 41 البعديّ  دال

 التداشل شع الزرةطم
 5.624 29.097 41 القبليّ 

40 0.211 0.834 
غير 
 7.256 29.292 41 البعديّ  دال

 ملكترو ة  استزدام ال ا كم اإل 
 3.778 20.024 41 القبليّ 

40 0.924 0.361 
غير 
 6.704 20.829 41 البعديّ  دال

 التلزةال
 3.780 22.756 41 القبليّ 

40 0.889 0.379 
غير 
 4.550 23.122 41 البعديّ  دال

  طا م الشالحظم الشكت ة م
 ال ددة م ككل  

 15.674 130.097 41 القبليّ 
40 1.789 0.081 

غير 
 15.109 133.170 41 البعديّ  دال

 

افساسدّي الخدامس  الصدفّ ابطة مدن طلبدة البحدث الضدعّيندة  درجدات متوّسدط إنّ ( 28) الجدوليبّين 
 ،القبليّ طبيق هم في التدرجات متوّسط منأعلى بفارق بسيط المكتبّية لبطاقة المالحظة  البعديّ طبيق في الت

 القبلديّ طبيدق هم فدي التدرجدات متوّسدط بلد  حدين فدي 133.170العّيندة الّضدابطة  درجدات متوّسدط بلد  إذ
 داللة ياضيّ الر  الفرق ه لم يظهر لهذاللبطاقة، إال أنّ  البعديّ طبيق ، وهذا الفارق كان لصالح الت130.097
وهدذا أيضدًا  .1.15عندد مسدتوى داللدة  ذات داللة إحصاةّية اير وهي t  1.789  قيمة بلغت إذ إحصاةّية

 .المكتبّية على حدامهارة من مهارات استخدام مصادر المعلومات  ينطبق على كلّ 

وهو اير ذي  ،( إّن الفارق بين متوّسطات جميع هذه المهارات بسيط جّداً 28وكما يوّضح الجدول )
داللددددة إحصدددداةّية، ويمكددددن أن ترتّددددب هددددذه المهددددارات تنازلّيددددًا بحسددددب الفددددروق بددددين أدا  الطلبددددة علددددى بطاقددددة 
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، يّم مهارة 1.945 التواصل مع المكتبةبيق ين القبلّي و البعدّي على الشكل اآلتي: مهارة المالحظة في التط
 ،1.166 التلخددديص، فمهدددارة 1.411 اسدددتخدام المراجدددع، يدددّم مهدددارة 1.815 ةلكترونّيددداسدددتخدام الشدددابكة اإل

 لصالح التطبيق البعدّي. 1.195 التعامل مع الخريطةوأخيرًا مهارة 

 
رسم  ةا ي للفروق  ةن شتوس طات درةات الدة  م الضا طم وي  طا م الشالحظم الشكت ة م  ةن التط ةَقةن الق لي  ( 5ال كل )

 و ال ددي  وي كل شهارة شن شهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م على حدا

 
شتوس طي درةات الدة  م الضا طم وي  طا م الشالحظم الشكت ة م ككل   ةن التط ةَقةن   ةنرسم  ةا ي للفرق ( 6ال كل )

 الق لي  و ال ددي  
ابطة من البحث الضدرجات عّينة  يمتوّسط بينداللة إحصاةّية  فرق ذو عدم وجود ةت ة ن ه ا وشن

مهددارة مددن مهدددارات  ، وفددي كدددلّ البعددديّ و  القبلددديّ ين طبيق ددبددين الت ككدددلّ المكتبّيددة الطلبددة فددي بطاقدددة المالحظددة 
 استخدام مصادر المعلومات المكتبية.
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 تفسةر الفرضةم الثالثم وش ا  تها: 

فدروق  عددم وجدود الّضدابطة، العّيندةعلدى  و البعدّيدة المكتبّيدة القبلّيدةأوضح تطبيدق بطاقدة المالحظدة 
المكتبّيدة في بطاقة المالحظدة  الطلبةمن  الّضابطة البحث عّينةدرجات  يمتوّسط بين إحصاةّيةذات داللة 

 .البعديّ  و القبليّ ين التطبيق  بين مهارة من مهارات استخدام مصادر المعلومات المكتبّية  وفي كلّ  ،ككلّ 

سددتخدام مصددادر مهددارات ا إحددراز تقددّدم فددي أدا مددن عدددم الددتمّكن  الضددابطة البحددث عّينددة أظهددر أفددراد
المعلومات المكتبّية على بطاقة المالحظة المكتبّية، وذلك عندما تكّرر تطبيقهدا علديهم بعدد مضدي مدّدة مدن 

 لدراسة البرنامج التدريبّي من قبل العّينة التجريبّية. الالزمةالزمن، وهي المّدة 

 خددامس افساسدديّ ال صددفّ ال طلبددةضددعفًا ملحوظددًا فددي مسددتوى أدا   بّينددت الضددابطة العّينددةنتدداةج  إنّ 
 المكتبّية البعدّية، وذلك مقارنًة بأدا  أقرانهم في التجريبّية.على بطاقة المالحظة 

 وترةع ال احثم هذا الضدف إلى االحتشاالت اآلتةم: 

اسدتخدام مصدادر المعلومدات لمهدارات  افساسديّ  الخدامس الصفّ  طلبةأواًل د ضعف مستوى اكتساب 
 .الدراسةشير لذلك في مشكلة كما أ المكتبّية،

ة التركيددز علددى أهمّيدد واسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة م إدراكهددم ووعدديهم بمهددارات ديانيددًا د عدد
كسابها تنميّ   .للطلبةتها وا 

اسددتخدام مصددادر وفّنهددم لددم يخضددعوا لدراسددة البرنددامج التدددريبّي لددم تددتح لهددم فددرص لتطددوير مهددارات 
، افمدددر الدددذي أّدى إلدددى محدددافظتهم علدددى المسدددتوى نفسددده مدددن االكتسددداب لهدددذه لدددديهمالمعلومدددات المكتبّيدددة 

اسدددتخدام المهدددارات، هدددذا المسدددتوى الدددذي كدددانوا يعّبدددرون عنددده لددددى قيدددام الباحيدددة بمالحظدددة أداةهدددم لمهدددارات 
 في المكتبة وارفهم الصّفية.مصادر المعلومات المكتبّية 

: التدي أظهدرت ضدرورة تددريب الطلبدة علدى ما قهذ  ال تةةدم تتفدق شدع  تدائج  ددض الدراسدات السد
 .(2112(، ودراسة افسمري )2112ي )استخدام المكتبة المدرسّية دراسة مرس
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الفرضة م الرا دم: ال ةوةد ورق ذو داللدم إحصدائة م  دةن شتوس دطي درةدات عة  دم ال حدث التةرة ة دم 
 لة   "ذكور د إ اث".وي  طا م الشالحظم الشكت ة م ال ددة م، والتي ت داى لشتغة ر ا

وشستوى الد اللم لتدر ف الفرق وي الدة  م التةرة ة م  "t"الشتوس طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم ( 29ةدول )
  ةن شتوس طي درةات الطل م ووق شتغة ر الة   وي  طا م الشالحظم الشكت ة م الق لة م

اال حراف  الشتوس ط الددد الدة  م الشهارات
 ةشم  د.ح الشدةاري

"t" 
شستوى 
 القرار الد اللم

 التواصل شع الشكت م
 6.712 55.000 21 ذكور

 غير دال 0.396 0.858 37
 6.685 56.842 19 إناث

 استزدام الشراةع
 6.483 44.600 21 ذكور

 غير دال 0.680 0.415 37
 4.923 45.368 19 إناث

 التداشل شع الزرةطم
 7.697 49.100 21 ذكور

37 0.699 0.489 
غير 
 9.587 47.157 19 إناث دال

 استزدام ال ا كم االلكترو ةم
 6.320 42.950 21 ذكور

37 1.184 0.244 
غير 
 5.241 45.157 19 إناث دال

 التلزةال
 5.423 42.950 21 ذكور

37 1.491 0.144 
غير 
 5.804 45.631 19 إناث دال

ال ددة م  الشالحظم الشكت ة م طا م 
 ككل

 21.221 234.600 21 ذكور
37 0.851 0.400 

غير 
 19.480 240.157 19 إناث دال

جريبّيدة مدن الطلبدة الدذكور أقدل بفدارق البحدث التعّيندة  درجدات متوّسدط أنّ ( 29) الجددولنالحدظ مدن 
 ،ةالمكتبّيدة البعدّيدالّتجريبّية من الطلبة اإلنداث فدي بطاقدة المالحظدة البحث بسيط من متوّسط درجات عّينة 

 ، بفدارق قددره240.157، فدي حدين كدان متوّسدط درجدات اإلنداث 234.600الدذكور درجدات متوّسط بل  إذ
 t  0.851  قيمدة بلغدت إذ ،إحصداةّية داللدة ياضديّ الر  الفرق ه لم يظهر لهذالصالح اإلناث، إال أنّ  5.554

 .1.15عند مستوى داللة  ذات داللة إحصاةّية اير وهي

فقد تباينت متوّسطات درجات الذكور عن متوّسطات درجات اإلناث مهارة على حدا،  سبة لكلّ وبالن 
إنما بدرجات بسديطة جدّدًا، وكاندت الفدروق لصدالح اإلنداث فدي أالبيدة مهدارات اسدتخدام مصدادر المعلومدات 

مهدددددارة اسدددددتخدام الشدددددابكة ، تلتهدددددا 2.681اآلتدددددي: )مهدددددارة التلخددددديص جدددددا ت علدددددى الترتيدددددب  والمكتبّيدددددة، 
ا فدددي ، أّمدد1.468، تلتهددا اسددتخدام المراجددع 1.812مهددارة التواصددل مددع المكتبدددة  ، يددمّ 2.214ة لكترونّيدداإل

ه لدم يكدن إال أّند .1.911حيث بلغت ، مهارة التعامل مع الخريطة فكانت فروق المتوّسطات لصالح الذكور
 اللة إحصاةّية.لهذه الفروق د
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الشكت ة م ووق شتغة ر الة   وي  طا م الشالحظم  التةرة ةمدرةات الدة  م  اتشتوس ط وق  ةن( رسم  ةا ي للفر 7ال كل )

  الشكت ة م على حداشهارة شن شهارات استزدام شصادر الشدلوشات  وي كل  

 
ككل  ووق شتغة ر شتوس طي درةات الدة  م التةرة ةم وي  طا م الشالحظم الشكت ة م  رسم  ةا ي للفروق  ةن( 8ال كل )

  الة  
مدن  ةجريبّيدالبحدث التداللدة إحصداةّية بدين متوّسدط درجدات عّيندة  فرق ذو عدم وجود ةت ة ن ه ا وشن
مهدارة مدن مهدارات  فدي كدلّ  ، وة ككدلّ المكتبّيدة البعدّيدمتوّسط درجات اإلناث في بطاقة المالحظة و الذكور، 

 .المكتبّية على حدااستخدام مصادر المعلومات 

 م الرا دم وش ا  تها: فسةر الفرضة  ت

من  ةالتجريبيّ  البحث عّينةدرجات  متوّسطبين  إحصاةّيةفروق ذات داللة  عدم وجود النتاةجأظهرت 
 البعدّيددةالمكتبّيددة فددي بطاقددة المالحظددة  الطالبدداتمددن  ةالتجريبّيدد البحددث عّينددةدرجددات  متوّسددطبددين و  الطلبددة،
 و بالنسبة لكّل مهارة على حدا، فلم يظهر أّية فروق أيضًا. ،ككلّ 
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 بحيدث سداعد كدال   ،في أنشطته وتمارينده تنّوع التدريبيّ البرنامج  إلى أنّ : تائجوترةع ال احثم هذ  ال 
قددوا نجاحددًا فددي معدده، وبالتددالي اسددتطاعوا أن يحقّ  التفاعددل علددى االنسددجام و المتدددّربين الطلبددةالجنسددين مددن 

مدن ترجمدة هدذا االكتسداب إلدى مواقدف  وأن يتمّكندوا استخدام مصادر المعلومدات المكتبّيدة؛اكتساب مهارات 
دراسدتهم للبرنددامج  بعددالطلبدة مدع متوّسدط درجدات الطالبدات أدا   متوّسدطلددى مقارندة سدلوكية بددت متقاربدة 

 .التدريبيّ 

 :التفكةر األساسة م هاراتدى ت شةم الطل م لش ش الشتدل قم تائجل ثا ةًا: ا
الفرضة م األولى: ال ةوةد ورق ذو داللم إحصائة م  ةن شتوس ط درةات عة  دم ال حدث التةرة ة دم، و 

.  شتوس ط درةات عة  م ال حث الضا طم وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م ال ددي 

طلبدة العّيندة  درجدات متوّسدطتعدّرف الفدروق بدين   t  اختبدار مخد  سدتُ اُ  الفرضدّية ههدذ مدن قللتحقّد
 في اختبار مهارات التفكير افساسّية البعدّي. الضابطة العّينة طلبة درجات متوّسطبين و  التجريبّية

درةات وشستوى الداللم لتدر ف الفرق  ةن شتوس ط  "t"الشتوس طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم ( 31ةدول )
 الدة  م التةرة ة م وشتوس ط درةات الدة  م الضا طم وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م ال ددي  

 شتوس طال الددد الدة  م الشهارات
اال حراف 
 الشدةاري

 "t" ةشم  ح.د
شستوى 
 الد اللم

 القرار

 الشالحظم
 0.723 7.717 39 الّتجريبّية

 دال 0.000 14.080 78
 1.761 3.439 41 الّضابطة

 الشقار م
 0.554 4.538 39 الّتجريبّية

 دال 0.000 5.214 78
 1.913 2.878 41 الّضابطة

 الت ص ةف
 0.506 4.512 39 الّتجريبّية

 دال 0.000 7.693 78
 1.337 2.756 41 الّضابطة

 التلزةال
 0.505 6.538 39 الّتجريبّية

 دال 0.000 11.544 78
 1.808 3.073 41 الّضابطة

 ت ظةم الشدلوشات
 0.492 6.615 39 الّتجريبّية

 دال 0.000 8.769 78
 2.192 3.463 41 الّضابطة

 التط ةق
 0.543 6.615 39 الّتجريبّية

 دال 0.000 10.865 78
 2.182 2.707 41 الّضابطة
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ككل  ال ددي  االزت ار   
 1.466 36.538 39 الّتجريبّية

 دال 0.000 17.098 78
 6.497 18.317 41 الّضابطة

عّيندة البحدث التجريبّيدة مدن طلبدة الصدّف الخدامس  درجدات متوّسدط أنّ ( 11) الجددول مدن يتضدح
 ،العّينة الضابطة في التطبيق البعدّي الختبار مهارات التفكير افساسّية درجات متوّسط من أكبرافساسّي 

 فدي ،36.538في اختبار مهدارات التفكيدر افساسدّية البعددّي ككدّل  التجريبّيةالعّينة  درجات متوّسط بل  إذ
لصدالح العّيندة  18.221بفدارق بدين المتوّسدطين بلد   ،18.317 الضدابطة العّيندة درجات متوّسط بل  حين

  t  قيمدة بلغدت إذ ،1.15عندد مسدتوى داللدة  إحصداةّية داللدة الرياضديّ  الفدرق وظهدر لهدذا التجريبّيدة،
17.098 . 

، تلتهدا 1.248وكما يتضح من الجددول ترتيدب مهدارات التفكيدر افساسدّية كداآلتي: مهدارة المالحظدة 
، يدددددّم مهدددددارة 1.152تنظددددديم المعلومدددددات ، فمهدددددارة 1.165التلخددددديص ، يدددددّم مهدددددارة 1.918 التطبيدددددقمهدددددارة 

 ، وجميع هذه الفروق كانت لصالح العّينة التجريبّية. 1.66 المقارنة، و أخيرًا مهارة 1.456 صنيفالت

 
ا طم شن الطل م ( 9ال كل ) رسم  ةا ي للفروق  ةن شتوس طات درةات الدة  م التةرة ة م و ةن شتوس ط درةات الدة  م الض 

 وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م كل  شهارة على حدا
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رسم  ةا ي للفرق  ةن شتوس طي درةات الدة  َتةن التةرة ة م و الضا طم وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م ( 11ال كل )

 ككل  
متوسدط و  البحدث الضدابطة، عّينةدرجات  متوّسط بين إحصاةّيةداللة  فرق ذو وجود ةت ة ن ه ا وشن
وفدي  البعددّي، التطبيدقفدي  ككدلّ  افساسدّية التفكيدرفدي اختبدار مهدارات  الطلبدةمدن  التجريبّيدة العّيندةدرجات 

 افساسّية لصالح عّينة البحث التجريبّية من الطلبة. التفكيرمهارة من مهارات  كلّ 
 تفسةر الفرضة م األولى وش ا  تها: 

و  ،التجريبّيددة البحددث عّينددةدرجددات  متوّسددط بددين إحصدداةّيةداللددة ذو ق فددر  إلددى وجددود النتدداةج أشددارت
، التجريبّيدة البحدث عّيندةلصدالح  ككدلّ  اختبار مهارات التفكير افساسّيةفي  الضابطة العّينةدرجات  متوّسط

 التفكير افساسّية مهارات  الطلبةنجح في إكساب  التدريبيالبرنامج  على أنّ  هذا يدلّ و 

كما بّينت النتاةج أّن تفدوق العّيندة التجريبّيدة علدى العّيندة الضدابطة لدوحظ فدي كدّل المهدارات، وجدا ت 
، يددّم مهددارة التلخدديص، فمهددارة تنظدديم المعلومددات، يددّم مهددارة التطبيددقكدداآلتي: مهددارة المالحظددة، تلتهددا مهددارة 

 . المقارنة، وأخيرًا مهارة صنيفالت

 األس اب الشحتشلم اآلتةم: إلىوةرةع ذلك شن ش ظور ال احثم 

أينا  في ة مختلفة ة مارسوا مهارات عقليّ من المجموعة التجريبيّ افساسّي الخامس  الصفّ طلبة  نّ إ .1
ة نتيجددة تعامددل افساسدديّ ى إلددى تعزيددز مهددارات التفكيددر النمذجددة، وهددذا أدّ  اسددتراتيجّيةالتدددريب وفددق 

دراك العالقدات للوصدول إلدى ب البحدث والمالحظدة الطلبة مع مواقف ومشكالت تتطلّد والتصدنيف وا 
 مجموعة. النتيجة المطلوبة لهم عن طريق التفكير، وتبادل اآلرا  والنتاةج بين الطلبة ضمن كلّ 
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التعاون المتبادل بين الطلبة مابين المجموعات ساعد علدى تبدادل المعلومدات، والمهدارات، وأنشدطة  .2
 اسدتراتيجّيةدة الباحية في المرحلدة اليانيدة مدن مرحلدة ق منها بمساعالتحقّ  و ،وتبادل اففكار واآلرا 

 ة لدى الطلبة.افساسيّ دة نمت مهارات التفكير النمذجة، هذا باإلضافة إلى استخدام أنشطة متعدّ 
، طرح افسةلة، المحاضرة، م التعاونيّ النمذجة مجموعة من افساليب ميل: التعلّ  استراتيجّيةفت وظّ  .1

ات التفكيدددددر ، باإلضددددافة إلدددددى ممارسدددددة عملّيدددددبصدددددوت عدددددال   التسددددداؤالت و اآلرا  و تبددددادل اففكدددددار
ا سدداعد التلخدديص، مّمدد إجددرا  المقارنددات و التصددنيف و ة بشددكل مباشددر ميددل المالحظددة وافساسدديّ 

 ،الطلبة على التعبير عن أفكارهم وتعديلها
و  مده،تعلّ  ونيددتحديدد مدا ير  السدابقة، و مالنمذجة الطلبة على اسدتدعا  خبدراته استراتيجّيةساعدت  .1

جعددل مددا هددذا  م الجديددد، والسددابق بددالتعلّ  ممهددمقارنددة تعلّ  ، ووضددع إجابددات لألسددةلة التددي يطرحونهددا
 م.في حدوث التعلّ  ين و إيجابيننطينش الطلبة

سداعد المكتبّيدة ن الطلبة من مهارات استخدام مصدادر المعلومدات مكّ استراتيجّية النمذجة تاستخدام  .5
ذلدددك مدددن خدددالل ممارسدددة هدددذه المهدددارات مدددع  واكتسددداب مهدددارات التفكيدددر افساسدددّية،  الطلبدددة علدددى

ب اسدددتخدام تلدددك المهدددارات فدددي مواقدددف خدددارج فتدددرة البرندددامج ة الجديددددة التدددي تتطلّدددالمواقدددف التعليمّيددد
  .التدريبيّ 

( حول وجود فرق بين 2111(، والمساعيد )2116) افهدل شن: وتتفق هذ  ال تةةم شع دراسم كل  
 لمجموعت ين في اختبار مهارات التفكير افساسّية.ا

 اسدتراتيجّيةة د علدى فاعلّيد( الذي أّكد2112النمذجة فقد اتفقت مع دراسة محمود ) استراتيجّيةا أير مّ أ
 النمذجة في اكتساب المهارات.

م الفرضة م الثا ةم: ال ةوةد ورق ذو داللدم إحصدائة م  دةن شتوس دطي درةدات عة  دم ال حدث التةرة ة د
.  وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م  ةن الت ط ةَقةن الق لي  و ال ددي 

وشستوى الد اللم للتدر ف الفرق  ةن شتوس طي درةات  "t"لشتوس طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم ( 31ةدول )
 الدة  م التةرة ة م شن الطل م وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م  ةن الت ط ةقةن الق لي  و ال ددي  

 القرار شستوى الد اللم "t" ةشم  د.ح اال حراف الشدةاري الشتوس ط الددد الت ط ةق الشهارات

 الشالحظم
 1.468 4.051 39 القبليّ 

 دال 0.000 12.958 38
 0.723 7.717 39 البعديّ 



 عرض النتائج وتحليلها  الفصل الخامس
 

 

127 

 القرار شستوى الد اللم "t" ةشم  د.ح اال حراف الشدةاري الشتوس ط الددد الت ط ةق الشهارات

 الشقار م
 0.996 179..2 39 القبليّ 

 دال 0.000 13.250 38
 0.554 4.538 39 البعديّ 

 الت ص ةف
 0.909 2.410 39 القبليّ 

 دال 0.000 12.551 38
 0.506 4.512 39 البعديّ 

 التلزةال
 1.117 2.410 39 القبليّ 

 دال 0.000 21.169 38
 0.505 6.538 39 البعديّ 

 ت ظةم الشدلوشات
 1.050 3.051 39 القبليّ 

 دال 0.000 18.743 38
 0.492 6.615 39 البعديّ 

 التط ةق
 1.619 2.461 39 القبليّ 

 دال 0.000 15.038 38
 0.543 6.615 39 البعديّ 

 االزت ار ككل
 3.152 16.564 39 القبليّ 

 دال 0.000 35.584 38
 1.466 36.538 39 البعديّ 

 

عّيندة البحدث التجريبّيدة مدن طلبدة الصدّف الخدامس افساسدّي  درجدات متوّسدط أنّ ( 11) الجددوليبّين 
 إذ ،هم فدي التطبيدق القبلديّ درجدات متوّسدط مدن أكبدرفي التطبيق البعدّي الختبار مهدارات التفكيدر افساسدّية 

 حين في ،36.538في اختبار مهارات التفكير افساسّية البعدّي ككّل  التجريبّيةالعّينة  درجات متوّسط بل 
 الرياضدي الفدرق ، وظهدر لهدذا19.974بفدارق بلد   ،16.564هم فدي التطبيدق القبلدّي درجدات متوّسدط بلد 
 .t  35.584  قيمة بلغت إذلصالح التطبيق البعدّي،  1.15عند مستوى داللة  إحصاةّية داللة

ومددن الجدددول نجددد أّن الفددروق بددين متوّسددطات درجددات الطلبددة فددي االختبددار بددين التطبيق ددين القبلددّي و 
، يدددّم مهددددارة المالحظددددة 1.128، تلتهددددا مهدددارة التلخدددديص 1.151 البعددددّي يّتضددددح كددداآلتي: مهددددارة التطبيدددق

، 2.112ارة التصدنيف ، وأخيدرًا مهد2.159، يدّم مهدارة المقارندة 1.561تنظيم المعلومدات ، فمهارة 1.666
 وجميع الفروق كانت لصالح التطبيق البعدّي لالختبار. 
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شتوس طات درةات الدة  م التةرة ة م وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م  ةن  رسم  ةا ي للفروق  ةن( 11ال كل )

 على حدا التفكةر األساسة مالتط ةَقةن الق لي  و ال ددي  وي كل  شهارة شن شهارات 
 

 
درةات الدة  م التةرة ة م وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م ككل   ةن  يشتوس ط ق  ةن( رسم  ةا ي للفر12ال كل )

 التط ةَقةن الق لي  و ال ددي  
 

مدن  البحدث التجريبّيدة ندةعيّ درجدات  متوّسدطي بدين إحصداةّيةداللدة  فدرق ذو وجدود ةت دة ن ه دا وشدن
مهددارة مددن  وفددي كددلّ  التطبيق ددين القبلددّي و البعدددّي، بددين ككددلّ  افساسددّية التفكيددرفددي اختبددار مهددارات  الطلبددة

 افساسّية لصالح التطبيق البعدّي. التفكيرمهارات 
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 ولشدروم واعلةم ال ر اشج التدرة ي ووق ال شذةم وي ت شةم شهارات التفكةر األساسةم:

 ( 11-12الباحية حساب حجم التأيير ونسبة الكسب المعدل وظهرت النتاةج وفق الجدولين )اعتمدت 

 التفكةر األساسةم" وحةم التأثةر لكل شهارة شن شهارات  n2" ،" D و " "t"(  ةشم 32)ةدول 
 حةم التأثةر T n2 الشهارة الشتغةر التا ع الشتغةر الشستقل

البرنامج التدريبي وفق 
النمذجة

اختبار مهارات التفكير افساسّية 
 كبير 0.81 12.958 المالحظة 

 كبير 0.82 13.250 المقارنة
 كبير 0.80 12.551 الّتصنيف
 كبير 0.92 21.169 التلخيص

 كبير 0.90 18.743 تنظيم المعلومات
 كبير 0.85 15.038 التطبيق

 كبير 0.97 35.584 االختبار ككل
 

 لكل شهارة شن شهارات التفكةر األساسةم(  س م الكسب الشددل وي 33ةدول)

 
في اكتساب مهارات التفكير  ( يتضح أّن حجم تأيير البرنامج وفق النمذجة12وبالنظر إلى الجدول )

%( 94افساسّية للعّينة التجريبّية في اختبار مهارات التفكير القبلّي و البعدّي كان كبيدرًا، ومعندى ذلدك أّن )
مددن التبدداين الكلددّي لمسددتوى اكتسدداب المهددارات لطلبددة العّينددة التجريبّيددة، يرجددع إلددى فاعلّيددة البرنددامج التدددريبّي 

 . وفق استراتيجّية النمذجة

 

  س م الكسب الشتوسط ال ددي الشتوسط الق لي  الدرةم الدظشى الشهارة
 1114 7.717 4.051 9 الشالحظم
 113 4.538 179..2 5 الشقار م

 1123 4.512 2.410 5 الت ص ةف

 117 6.538 2.410 7 التلزةال

 114 6.615 3.051 7 ت ظةم الشدلوشات

 115 6.615 2.461 7 التط ةق

 1134 36.538 16.564 41 االزت ار ككل
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وهي  وهي أكبر من واحد صحيح  (1.11( أن نسبة الكسب المعدل هي )11ويتضح من الجدول )
، وعلددى ذلددك يمكددن الحكددم بددأن البرنددامج التدددريبي وفددق النمذجددة  المعياريددة التددي حددددها)بالك( المعدددلعنددد 

 اسية.الذي اعتمدته الباحية كان فعااًل، وأنه أسهم في إتقان الطلبة لمهارات التفكير افس

 تفسةر الفرضة م الثا ةم و ش ا  تها:

مددن  التجريبّيددة البحددث عّينددةدرجددات  يمتوّسددط بددين إحصدداةّيةفددروق ذات داللددة  وجددود النتدداةج بّينددت
 التطبيدقلصدالح  البعدديّ  و القبلديّ ين التطبيق دبدين  ، وذلدكككدلّ  افساسدّية التفكيدرفدي اختبدار مهدارات الطلبة 
 .البعديّ 

ن أداةهددم علددى اختبددار يحسددمددن ت التدددريبيّ البرندامج  تمكّنددوا بواسددطة الّتجريبّيددة العّينددةطلبددة  أنّ ُيالحدظ 
 .افساسّية التفكيرمهارات 

أفسدحت الباحيدة  إذة التددريب، افساسدّي فدي عملّيدبالددور وُيعزى هذا التحّسدن فدي افدا  إلدى قيدامهم 
لبرندددامج ضدددمن كدددّل مجموعدددة وفدددق أنشدددطة ابالتسددداؤل والحدددوار وتبدددادل افدوار فيمدددا بيدددنهم  للطلبدددةالمجدددال 
 .والحصول على المعرفة بأنفسهم ،التدريبيّ 

كمدا أتاحددت النمذجدة للطلبددة السدير فددي خطدوات منّظمددة أسدهمت بشددكل كبيدر فددي تنمّيدة قدددرتهم علددى 
ة التفكير، مّما أّدى إلى تنمّية القددرة علدى ترتيدب اففكدار لددى الطلبدة، و حدّل المشدكالت التدي تدواجههم بيقد

 أكير ومرونة عقلّية.

عطا  وقت للتفكير فدي اإلجابدة، وتوضديح المغدزى  حرصت النمذجة على توجيه أسةلة ذات معنى وا 
من كّل سؤال لتعليم الطلبة بأنفسهم كيفّية معالجة موضوعات البرنامج، مّما جعلهم أكير قدرة على اإلجابة 

 عن اختبار مهارات التفكير.

ّب ح و الطلبة اهتمام إيارة أنّ  إذ ،البرنامج تنفيذ أينا  في للطلبة ةاإليجابيّ  المشاركة و ةالدافعيّ  زيادة
 التدي الطلبدة لددى ةالدافعّيد مدن يزيدد ةالتعلمّيد ةافنشدطة التعليمّيد فدي عالتندوّ  و جديددة أمور إلى ستطالعهما

 الطالدب تعامدل كاندت التفكيدر لمهدارات ةاإليراةّيد مداّدةال أنّ  كمدا ،مهدارات التفكيدر مسدتوى رفدع علدى تعمدل
 ةالعقلّيد اتدهعمليّ  يسدتخدم أي ،بنفسده يقدارن أ وويتنبّ  ،فيصنّ  أن يستطيع بنفسه المعرفة إلى ليتوصّ  كعالم
 الطدالب قددرة ويزيدد ،الصدفّ  ارفدة داخدل الميمدر التفاعدل اإليجدابيّ  ةعمليّ  في يساعد اممّ  ،ةإيجابيّ  بصورة

 المجال تركت ،النهاية مفتوحة بصورة التفكير مهارات عرض أنّ  كما ،والتفاعل معها المعرفة تحصيل في
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 مداّدةال لديده فالطالدب ؛التفكيدر و البحث في طريقة و ماّدةك االجتماعّيةالدراسات  مع الطالب للتفاعل أمام
 .للتفكير الفرصة ة ولديهالمعرفيّ 

، و المتابعددة ز ويددحفتال التوجيدده و علددى التنظدديم وة فددي أينددا  الددور  التدريبّيدداقتصددر دور الباحيددة  و
مّما شّكل عاماًل مساعدًا إلظهار أدا  أكير تمّكنًا في اإلجابة عن بنود االختبار، وذلك بعد دراسة البرنامج 

 .عّما كان عليه أداؤهم قبل دراسة البرنامج

التدي أّكددت وجدود فدروق تعدزى لفعالّيدة  (2116افهددل) :شدع كدل  شدن دراسدم الحالي   ال حث اتفق و
 دام الوياةق التاريخّية في تنمّية مهارات التفكير.استخ

البعددّي  القبلديّ ة بوجود فروق بدين التطبيدق ( التي توافق مع نتيجة الفرضيّ 2119) ودراسة المسعود 
 النمذجة. ستراتيجّيةى اللصالح التجريبية تر 

 حدث الضدا طم الفرضة م الثالثم: ال ةوةدد ودرق ذو داللدم إحصدائة م  دةن شتوس دطي درةدات عة  دم ال
.  وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م  ةن التط ةَقةن الق لي  وال ددي 

وشستوى الد اللم للتدر ف على الفرق وي شتوس طي  "t"الشتوس طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم ( 34ةدول )
ا طم شن الطل م وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م  ةن التط ةَقةن الق لي  و ال ددي    درةات الدة  م الض 

 الشتوس ط الددد الت ط ةق الشهارات
اال حراف 
 الشدةاري

 "t" ةشم  د.ح
شستوى 
 الد اللم

 القرار

 الشالحظم
 1.559 3.658 41 القبليّ 

 غير دال 0.107 1.650 40
 1.761 3.439 41 البعديّ 

 الشقار م
 0.778 2.512 41 القبليّ 

 غير دال 0.197 1.312 40
 1.913 2.878 41 البعديّ 

 الت ص ةف
 0.601 2.707 41 القبليّ 

 غير دال 0.826 0.221 40
 1.337 2.756 41 البعديّ 

 التلزةال
 0.851 2.780 41 القبليّ 

 غير دال 0.244 1.182 40
 1.808 3.073 41 البعديّ 

 ت ظةم الشدلوشات
 0.864 3.048 41 القبليّ 

 غير دال 0.200 1.303 40
 2.192 3.463 41 البعديّ 

 غير دال 0.876 0.157 40 1.496 2.756 41 القبليّ  التط ةق
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 2.182 2.707 41 البعديّ 

 االزت ار ككل
 3.202 17.463 41 القبليّ 

 غير دال 0.424 0.807 40
 6.497 18.317 41 البعديّ 

 

عّيندة البحدث الضددابطة مدن الطلبدة فددي التطبيدق البعدددّي  درجدات متوّسدط أنّ ( 11) الجددوليبدّين 
 بلد  إذ ،هم في التطبيق القبلديّ درجات متوّسط من الختبار مهارات التفكير افساسّية أعلى بفارق بسيط جّداً 

 بل  حين في18.317 العّينة الضابطة في اختبار مهارات التفكير افساسّية البعدّي ككّل  درجات متوّسط
لصدالح التطبيدق البعددّي، إال أّنده لدم  1.851، بفارق قدر بدددد 17.463هم في التطبيق القبلّي درجات متوّسط

عندد  ذات داللة إحصاةّية اير وهي t  0.807  قيمة بلغت إذ ،إحصاةّية داللة الرياضيّ  الفرق يظهر لهذا
وفدي كدّل مهدارات التفكيدر بددت درجدات الطلبدة فدي التطبيدق البعددّي أعلدى قلدياًل مّمدا  ،1.15مسدتوى داللدة 

، 1.115كانت عليه في التطبيق القبلّي، فقد تغّيرت الدرجات بفوارق قّدرت في مهارة تنظديم المعلومدات بدددد 
، أّمدا 1.119بيدق ، وأخيرًا مهارتا التصدنيف والتط1.291، يّم مهارة التلخيص 1.166تلتها مهارة المقارنة 

، إال أّن فددروق 1.219فددي مهددارة المالحظددة فقددد بدددت فددروق المتوّسددطات لصددالح التطبيددق القبلددّي و بلغددت 
 المتوّسطات جميعها ليس لها داللة إحصاةّية. 

 
ت التفكةر  ةن التط ةَقةن الق لي  شتوس طات درةات الدة  م الضا طم وي ازت ار شهارا رسم  ةا ي الفروق  ةن( 13ال كل )

 و ال ددي  وي كل  شهارة شن شهارات التفكةر األساسة م على حدا
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ازت ار شهارات التفكةر األساسة م ككل   ةن ةرة ة م وي شتوس طي درةات الدة  م الت ق  ةن( رسم  ةا ي للفر14ال كل )

 ال ددي   و الق لي  ةن ط ةقَ الت
 البحدث الضدابطة عّيندةدرجدات  متوّسطي بين إحصاةّيةفروق ذات داللة  عدم وجود ةت ة ن ه ا وشن

مهدارة مدن  في كدلّ  و ،ككلّ  التطبيق ين القبلّي و البعديّ  بين افساسّية التفكيرفي اختبار مهارات  الطلبةمن 
 افساسّية. التفكيرمهارات 

 تفسةر الفرضة م الثالثم وش ا  تها:

 علدى تعمدل ةإضدافيّ  أنشدطة أو خبدرات أّيدة يتلقدوا لدم الضدابطة المجموعدة أفدراد أنّ  إلدى ذلك يرجع و
 .التجريبّية المجموعة أفراد مع حدث كما ،تفكيرهم استيارة

 عدن لهدمالبعددّي  افدا  طاتمتوّسد فدي طفيدف ارتفداع وجدود نفسده، الوقدت فدي ننكدر، ال نداأنّ  ايدر
 هأّند إال ة،إحصداةيّ  داللدة ةأّيد لده لديس التغيدر هدذا بدأنّ  تسليمنا ومع لالختبار، القبليّ  افدا  في طاتهممتوسّ 
سدّيما بعدد  مدا؛ حدد   إلدى بندوده وبمحتدوى االختبدار، بموقدف الضدابطة المجموعدة أفدراد ألفدة مددى إلدى يشدير
 االجتماعّية من قبلهم.الدراسات  ماّدةاسة در 

إحصدائة م  دةن شتوس دطي درةدات عة  دم ال حدث التةرة ة دم الفرضة م الرا دم: ال ةوةد ورق ذو داللدم 
، و التي ت دَاى لشتغة ر الة   "ذكور د إ اث".  وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م ال ددي 

وشستوى الد اللم لتدر ف الفروق وي الدة  م التةرة ة م  "t"الشتوس طات الحسا ة م و اال حراوات الشدةارة م و ةشم ( 35ةدول )
  ةن شتوس ط درةات الطل م وشتوس ط درةات الطال ات وي ازت ار شهارات التفكةر األساسة م ال ددي  

اال حراف  الشتوس ط الددد التط ةق الشهارات
شستوى  "t" ةشم  د.ح الشدةاري

 القرار الد اللم

 الشالحظم
 0.695 7.800 21 ذكور

 غير دالة 0.475 0.722 37
 0.760 7.631 19 إناث
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 الشقار م
 0.604 4.550 21 ذكور

 غير دالة 0.896 0.132 37
 0.512 4.526 19 إناث

 الت ص ةف
 0.512 4.500 21 ذكور

 غير دالة 0.874 0.160 37
 0.512 4.526 19 إناث

 التلزةال
 0.512 6.500 21 ذكور

 غير دالة 0.632 0.483 37
 0.507 6.578 19 إناث

 ت ظةم الشدلوشات
 0.489 6.650 21 ذكور

 غير دالة 0.659 0.445 37
 0.507 6.578 19 إناث

 التط ةق
 0.604 6.550 21 ذكور

 غير دالة 0.448 0.766 37
 0.477 6.684 19 إناث

 االزت ار ككل
 1.276 36.550 21 ذكور

 غير دالة 0.961 0.050 37
 1.678 36.526 19 إناث

 

عّيندة البحدث التجريبّيدة مدن الطلبدة )الدذكور( كدان أكبدر  درجدات متوّسدط أنّ ( 15) الجددوليتبّين مدن 
 بل  إذ ،بفارق بسيط جّدًا من متوّسط درجات الطلبة )اإلناث( في اختبار مهارات التفكير افساسّية البعديّ 

، بفدارق قُدد ر  بددددد 36.526، فدي حدين بلد  متوّسدط درجدات اإلنداث 36.550الطلبدة الدذكور  درجدات متوّسط
 t  0.050  قيمدة بلغدت إذ إحصداةّية داللدة الرياضديّ  الفدرق إال أّنه لدم يظهدر لهدذا لصالح الذكور، 1.121

، وبالنسبة لكدّل مهدارة علدى حددا، فقدد بدّين الجددول 1.15عند مستوى داللة  ذات داللة إحصاةّية اير وهي
تفدددّوق اإلنددداث علدددى الدددذكور فدددي مهدددارات التطبيددددق، حيدددث كدددان الفدددارق بدددين متوّسدددطات درجدددات العّينت ددددين 

، وجميددع الفددروق السددابقة كانددت لصددالح 1.126، فمهددارة التصددنيف 1.148، يددّم مهددارة التلخدديص 1.111
ظدددديم ، و مهددددارة تن1.169اإلندددداث، أّمددددا مهددددارة المالحظددددة فقددددد بلغددددت الفددددروق بددددين متوّسددددطات الدددددرجات 

وكاندت هدذه الفدروق لصدالح الدذكور، إال أّنده لدم يكدن للفدروق  1.121، ومهدارة المقارندة 1.124المعلومات 
 السابقة داللة إحصاةّية في جميع المهارات.
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التفكةر  ةن الذكور واإل اث شتوس طات درةات الدة  م التةرة ة م وي ازت ار شهارات  رسم  ةا ي للفروق  ةن( 15ال كل )

 وي كل  شهارة شن شهارات التفكةر األساسة م على حدا

 
 ةن ازت ار شهارات التفكةر األساسة م ككل درةات الدة  م الت ةرة ة م وي  يشتوس طق  ةن ( رسم  ةا ي للفر16ال كل )

 الذكور واإل اث
مدن  البحدث التجريبّيدة عّيندةدرجدات  متوّسط بين إحصاةّيةداللة  ذوفرق  عدم وجود ةت ة ن ه ا وشن 

افساسددّية البعدددّي، و فددي  التفكيددرفددي اختبددار مهددارات ومتوّسددط درجددات الطلبددة )اإلندداث(  الطلبددة )الددذكور(،
 كّل مهارة من مهارات التفكير افساسّية على حدا.

 تفسةر  تائج الفرضة م الرا دم و ش ا  تها:

مددن  التجريبّيددة البحددث عّينددةدرجددات  متوّسددطبددين أيضددًا  إحصدداةّيةداللددة  وفددرق ذ وجددودعدددم  تبددّين
قددددد كددددان لفددددروق و  ،البعددددديّ  افساسددددّية التفكيددددرفددددي اختبددددار مهددددارات  الطالبددددات متوّسددددط درجدددداتو  الطلبددددة،
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لصدددالح الدددذكور فدددي المهدددارات )تنظددديم المعلومدددات، المالحظدددة، المقارندددة( و  إحصددداةّيةداللدددة  المتوّسدددطات
 .لصالح اإلناث في المهارات )التطبيق، التلخيص، التصنيف(

فددي تحسددين مسددتوى  أيددر واضددح التدددريبيّ للبرنددامج قددد يكددون دددددددد ومددن خددالل النتدداةج السددابقة كّلهددا ددددددددد 
هذا افير لم يختلف حسب جنس الطالدب، و ُيعدز ى ذلدك  ، إال أنّ افساسّية التفكيرلمهارات  الطلبةاكتساب 

نفسددها، كمددا أبدددى كالهمددا،  ةالزمنّيدد مددّدةالإلددى أّن الطلبددة مددن كل ددي الجنسددين خضددعوا للبرنددامج التدددريبّي فددي 
مددنهم ت دراسددة جوانددب البرنددامج التددي تطلّبددوحسددب مددا الحظتدده الباحيددة، تفدداعاًل علددى اخددتالف الجددنس فددي 

وقد يرجع تفّوق الطلبة مدن الدذكور ، تبادل اآلرا  و مساعدة بعضهم البعض ضمن كّل مجموعة التعاون و
و اإلندداث فددي بعدددض المهددارات لتدددوّزع المهددام فيمدددا بيددنهم ضدددمن كددّل مجموعدددة و ممارسددة مهدددارة أكيددر مدددن 

 اليانية.
بددات فددي العّينددة وعنددد تطبيددق اختبددار مهددارات التفكيددر افساسددّية البعدددّي علدديهم أظهددر الطلبددة و الطال

التجريبّيددة االهتمددام ذاتدده عنددد اإلجابددة عددن بنددود االختبددار، وبالتددالي أبدددوا اكتسددابًا متقاربددًا لمختلددف مهددارات 
 التفكير افساسّية.

  التحصةل للطل م وي ازت ار شاد ة الدراسات االةتشاعة م: الشتدل قم : ال تائجثالثاً 
التةرة ة دم،  درةدات عة  دم ال حدث يصائة م  ةن شتوس دطداللم إحال ةوةد ورق ذو الفرضة م األولى: 

. االزت ار التحصةلي  الضا طم وي  شتوس ط درةات عة  م ال حثو   ال ددي 

وشستوى الداللم لتدر ف الفرق  ةن شتوس ط درةات  "t"الشتوس طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم ( 36ةدول )
 الدة  م التةرة ة م وشتوس ط درةات الدة  م الضا طم وي االزت ار التحصةلي  ال ددي  لشاد ة الدراسات االةتشاعة م

اال حراف  الشتوس ط الددد الدة  م
شستوى  "t" ةشم  د.ح الشدةاري

 القرار الد اللم

 1.417 28.205 19 الّتجريبّية
 دال 0.000 5.458 78

 5.215 23.487 41 الّضابطة

 متوّسدط مدن أكبدرالعّيندة التجريبّيدة  درجات متوّسط( نجد النتاةج كاآلتي: 16وبالعودة إلى الجدول )
 بلد  إذ ،العّينة الضدابطة فدي التطبيدق البعددّي لالختبدار التحصديلّي فدي مداّدة الدراسدات االجتماعّيدة درجات
بفدارق  23.487 الضابطة العّينة درجات متوّسط بل  حين في ،28.205 التجريبّيةالعّينة  درجات متوّسط
االختبددار فددي  t  5.458 قيمددة  بلغددت إذ إحصدداةّية داللددة المتوّسددطاتبددين لفددروق لوظهددرت  ،1.418

 .1.15داللة عند مستوى  ذات داللة إحصاةّية  t  ، وكانت قيمةالتحصيلّي في ماّدة الدراسات االجتماعّية



 عرض النتائج وتحليلها  الفصل الخامس
 

 

137 

 
ق  ةن شتوس ط درةات الدة  م التةرة ة م و  ةن شتوس ط درةات الدة  م الضا طم وي االزت ار لفررسم  ةا ي ل( 17ال كل )

 التحصةلي  ال ددي  لشاد ة الدراسات االةتشاعة م
جريبّيدة، ومتوّسدط الت داللة إحصاةّية بين متوّسط درجات عّيندة البحدث وفرق ذ وجود ةت ة ن ه ا وشن

 .البعديّ  االختبار التحصيليّ ابطة في الض درجات عّينة البحث

 ش ا  تها: و األولىم تفسةر الفرضة  

تفّوق طلبة العّينة التجريبّية في االختبار التحصيلّي البعدّي ككّل على طلبة العّيندة  إلى النتاةجتشير 
الضددابطة، و ال بددّد مددن التنويدده إلددى أّن الطلبددة عندددما أجددابوا عددن االختبددار التحصدديلّي القبلددّي لددم يكونددوا قددد 

حدين قدّدم لهدم االختبدار  تناولوا بعد مختلف الخبرات المتضمنة في هدذا االختبدار بالبحدث فدي صدفوفهم، أّمدا
التحصدديلّي البعدددّي؛ فكددانوا قددد أتّمددوا دراسددة هددذه الخبددرات فددي صددفوفهم ومددع معّلمدديهم، وهددذا يفّسددر أحيانددًا 
التحّسن في متوّسط درجاتهم بين التطبيق ين القبلّي و البعددّي، إال أّن هدذه الفدروق المالحظدة بدين متوّسدطي 

 ين لم يخضعوا للبرنامج التدريبّي لصالح طلبة العّينة التجريبّية.درجات الطلبة المتدّربين و الطلبة الذ

التطبيدق فدي  الضدابطة العّيندة مدنعلدى أقدرانهم  التجريبّيدة العّيندةق تفدوّ إرجاع  الباحيةلذلك حاولت  و
 :إلى افسباب المحتملة اآلتية التحصيليّ  البعدّي لالختبار

اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة و مهددارات الطلبددة لمهددارات إلددى اكتسدداب  قالتفددوّ يرجددع هددذا  .1
دتده نتداةج أكّ  وهدذا مدا ،هدذا افمدرل صدّممالم التددريبيّ مدن خدالل دراسدتهم للبرندامج التفكير افساسّية 
 فدددي إيجابّيددداً ر هدددذا االكتسدداب فدددأيّ  المكتبّيدددة؛ واختبددار مهدددارات التفكيدددر افساسددّية،بطاقددة المالحظدددة 

 التحصدديليّ  التطبيددق البعدددّي لالختبددارمًا ملحوظددًا فددي إلددى إحددرازهم تقدددّ ى أدّ و  ،الدراسدديّ تحصدديلهم 
ة افنشدددطة تددددريبهم علدددى ممارسددد هدددذا الفدددرق إلدددى يعدددودو  ،الضدددابطة العّيندددةفقدددرانهم أفدددراد  النسدددبةب
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مصدددادر المعلومدددات المكتبّيدددة فدددي توسددديع ة جعلهدددم يددددركون مددددى أهمّيدددمّمدددا  ،واكتسدددابهاالمكتبّيدددة 
فددددي  إتاحددددة مختلددددف الفددددرص للمشدددداركة اإليجابّيددددة و تهم للددددتعّلم،زيددددادة دافعّيددددو  معددددارفهم ومددددداركهم،

ل إلدى توّصدوال اسدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبّيدة،مهدارات تطبيدق النشاطات التي تنطوي على 
و ينّظم المعلومدات التدي يحصدل عليهدا، ويقدارن بدين المهدّم و  ،فيصنّ  و ،فيالحظ ،المعرفة بنفسه

 ؛ةيجابيّ إبصورة  التفكير افساسّيةأي يستخدم مهارات و يلّخص هذه المعلومات،  ،ويستنتج افهّم،
بين أقرانه، ويزيد مدن  بينه و و ،همعّلمبينه وبين  الصفّ إحداث تفاعل في ارفة  علىا يساعد ممّ 

 تشددجيعهم علددى حددبّ  و الطلبددةإيددارة االهتمددام لدددى  نّ و فقدرتدده علددى تحصدديل مختلددف المعددارف، 
ي إلددى اسددتيارة ، وهددذا يددؤدّ تعّلمة للددعددة يزيددد مددن الدافعّيددالمتنوّ  العلمّيددةتقددديم افنشددطة  و ،االسددتطالع
 .رفع مستوى تحصيلهم الدراسيّ  و ،للدراسةحماستهم 

مددا تطلبدده تنفيددذها  و ،ةافساسدديّ  التفكيددرفددي عددرض افنشددطة التددي انطددوت علددى مهددارات  عالتنددوّ  إنّ  .2
 ،للمعلومدات ل مدن الحفدظ اآللديّ قلّ  الحقًا؛ الصفّ ارفة  ة وية المدرسيّ المكتتفاعل في  من حوار و

صدل إلدى لي ،فقط ذّكر والفهمالت الحفظ و بعيدًا عن مهارات التفكير افساسّيةاستخدام  للطلبةوأتاح 
ل الفرصة للكشف عن المزيد مدن الحقداةق مدن خدال للطالبأتاح  المعالجة العميقة للمعلومات، كما

 ة.عليميّ والمواقف التالمرور بالخبرات 

فدي تنفيدذ النشداطات  ، سدّيمافي أيندا  تنفيدذ الددروس للطلبةزة المشاركة المتميّ ب النتيجةر هذه فسّ تكما 
، فقدددد افساسددّية التفكيددرمهددارات  بمهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومدددات المكتبّيددة و ذات العالقددة التمددارينو 

تنفيذ هدذه افنشدطة التدي سداعدتهم علدى اكتسداب ب الطلبةشغف  الصّفّيةجوالتها  في أينا الحظت الباحية و 
 ، كمدددا وجددددت الباحيدددة أنّ مدددن الطلبدددة فدددي المجموعدددة الضدددابطةبصدددورة أفضدددل  العلمّيدددةوالمفددداهيم  الحقددداةق
هددذه افنشددطة علددى قيدداس مددا  بحيددث ال يقددف حدددّ  ؛دة كددان عدداماًل مددؤيراً افنشددطة المتعدددّ فددي  الطلبددةمشدداركة 

نّ  التددذّكرومددا يتصددل بهددذا مددن قدددرة علددى  ،قدداةق ومعلومدداتمددن ح الطلبددةله حّصدد مددا يقدديس أهدددافًا والفهددم، وا 
 عمومًا. الدراسيرفع مستوى تحصيلهم  و ،مهارات التفكير افساسّيةة تتصل بتنميّ 
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الفرضددة م الثا ةددم: ال ةوةددد وددرق ذو داللددم إحصددائة م  ددةن شتوس ددطي عة  ددم ال حددث التةرة ة ددم وددي 
.االزت ار   التحصةلي   ةن التط ةَقةن الق لي  و ال ددي 

وشستوى الداللم لتدر ف الفرق  ةن شتوس ط درةات  "t"الشتوس طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم ( 37ةدول )
الدراسات  الدة  م التةرة ة م الق لي  وشتوس ط درةات الدة  م التةرة ةم ال ددي  وي االزت ار التحصةلي  ال ددي  لشاد ة

 االةتشاعة م
 القرار شستوى الد اللم "t" ةشم  د.ح اال حراف الشدةاري الشتوس ط الددد الدة  م
 2.511 6.179 39 قبليّ 

 دالّ  0.000 44.506 38
 1.417 28.205 39 بعديّ 

 

العّيندة التجريبّيدة فدي التطبيدق البعددّي الختبدار  درجدات متوّسدط( يتبدّين أّن 14) الجددولمدن خدالل 
فدي التطبيدق  درجاتالد متوّسدط بلد  إذ ،فدي التطبيدق القبلديّ  درجاتال متوّسط من أكبرالدراسات االجتماعّية 

 تبددّين أنّ  و، 22.126بفددارق  6.179الدددرجات فددي التطبيددق القبلدديّ  متوّسددط بلدد ، بينمددا 28.205البعدددّي 
 ،اختبدار الدراسدات االجتماعّيدةفدي t  44.506 قيمدة  بلغدت إذ إحصداةّية، داللدة المتوّسدطاتبدين لفدروق ل

 .1.15عند مستوى داللة  ذات داللة إحصاةّيةوهي 

 
 رسم  ةا ي للفرق  ةن شتوس طي درةات الدة  م التةرة ة م الق لي  وشتوس ط درةات الدة  م التةرة ة م ال ددي  ( 18ال كل )

 وي االزت ار التحصةلي  ال ددي  لشاد ة الدراسات االةتشاعة م
ة فددي االختبددار نددة البحددث التجريبّيددعيّ  يطمتوّسدد بددينة داللددة إحصدداةيّ  وجددود فددرق ذو ةت ددة ن ه ددا وشددن

 .لّي بين التطبيق ين القبلّي و البعديّ التحصي
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 وي التحصةل وي شادة الدراسات االةتشاعةم: ولشدروم واعلةم ال ر اشج التدرة ي ووق ال شذةم

 ( 19-18الباحية حساب حجم التأيير ونسبة الكسب المعدل وظهرت النتاةج وفق الجدولين )اعتمدت 

 " وحةم التأثةر إلزت ار التحصةل n2" ،" D و " "t"(  ةشم 38)ةدول 
 حةم التأثةر T n2 الشهارة ر التا عالشتغة   ر الشستقل  الشتغة  

 كبير 1.98 44.506 التحصيل اختبار التحصيل  البرنامج التدريبي

 

  (  س م الكسب الشددل وي االزت ار التحصةلي الق لي وال ددي39ةدول)
 س م الكسب  الشتوسط الحسا ي لالزت ار ال ددي الشتوسط الحسا ي لالزت ار الق لي  الدرةم الشةشوعم

 الشددل

 2.92 10.182 9.2.9 08 التةرة ةم

 
( يتضدددح أّن حجددم تددأيير البرنددامج وفدددق النمذجددة فددي التحصدديل الدراسدددي 18وبددالنظر إلددى الجدددول )

لمدددادة الدراسدددات االجتماعيدددة للعّيندددة التجريبّيدددة فدددي االختبدددار القبلدددّي و البعددددّي كدددان كبيدددرًا، ومعندددى ذلدددك أّن 
إلدى فاعلّيدة البرندامج التددريبّي %( من التباين الكلدّي لمسدتوى التحصديل لطلبدة العّيندة التجريبّيدة، يرجدع 98)

 وفق استراتيجّية النمذجة. 

وهي  وهي أكبر من واحد صحيح  (1.65( أن نسبة الكسب المعدل هي )19ويتضح من الجدول )
، وعلددى ذلددك يمكددن الحكددم بددأن البرنددامج التدددريبي وفددق النمذجددة  المعياريددة التددي حددددها)بالك( المعدددلعنددد 

التددي تددوفر فددرص المشدداركة  النمذجددةويعددود ذلددك إلددى طبيعددة اسددتراتيجية  عددااًل،الددذي اعتمدتدده الباحيددة كددان ف
فددي الموقددف التعليمددي، والتوصددل إلددى المعرفددة بأنفسددهم مددن خددالل االعتمدداد اإليجددابي المتبددادل بددين  للطلبددة

بعضددهم بعضددًا، إذ يسدداعد الطالددب مرتفددع التحصدديل كددل مددن الطالددب متوسددط ومددنخفض التحصدديل، بددذلك 
 مستوى التمكن من المادة العلمية. يتحقق لدى أفراد المجموعة الوصول إلى

 ش ا  تها: و ثا ةمالم فسةر الفرضة  ت

 ويمكن إرجاع النتيجة إلى افسباب اآلتية:

طبيعة اسدتراتيجّية النمذجدة التدي سداعدت الطلبدة علدى اكتسداب مهدارات اسدتخدام المكتبدة المدرسدّية  -
التي مّكنت مدن تدذّكر الحقداةق و المفداهيم و التعميمدات التدي كدان لهدا دور بدارز فدي تهيةدة الطلبدة 
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ل توظيدف مصدادر المكتبدة فدي عملّيدة تعلّدم مقدّرر الدراسدات االجتماعّيدة، و للتعّلم الجديد، من خال
تحقيدددق مبددددأ االسدددتمرار و التتدددابع فدددي اكتسددداب و تنظددديم الخبدددرات التعليمّيدددة، وهدددذا البندددا  المعرفدددّي 
للمعلومات يتّم من خدالل تعلديم الطالدب لنفسده، و هدو مدا يدؤّدي إلدى الدتعّلم ذي المعندى، و انددماج 

ت القديمة مع الجديدة في نسق واحد، وشّجعه على تطبيق ما تعّلمه من مهدارات اسدتخدام المعلوما
مصددادر المعلومددات المكتبّيددة و مهددارات التفكيددر افساسددّية فددي حددّل المشددكالت التعليمّيددة التددي يمددّر 

 بها مّما كان له افير البارز في زيادة التحصيل.
عّينة التجريبّية، مّما أّدى إلى زيادة تشجيع الطلبة في أيندا  سيادة مناخ التعّلم الجماعّي بين أفراد ال -

المواقددف التعليمّيددة المختلفددة فددي الصددّف، و إقبددالهم علددى الددتعّلم و التوّصددل إلددى حلددول ومقترحددات 
 أّدت إلى زيادة التحصيل.

نتداةج  وا عليهدا، كمدا بّينتدهز ّكدر  ودروس البرندامج فدي  اسدتخدام المكتبدةمهدارات الطلبدة اسدتخدم لقد  -
ّجع هددددذا افمدددر علددددى ممارسددددتها، وتطبيقهددددا فددددي مختلددددف شددددبطاقدددة المالحظددددة المكتبّيددددة البعدّيددددة، و 

فاعلدة  ةشداركو م، هدمر نشدط فدي تعّلمالمواقف التعليمّيدة، وليتمكّندوا مدن ذلدك البدّد أن يكدون لهدم دو 
 و ،ومدداتبددذل المزيددد مددن الجهددد فددي الحصددول علددى المعل للطلبددة أتدداح، هددذا مددا فددي بنددا  معددارفهم

بين  بينهم و و ،المناقشة بين بعضهم من جهة سير عن طريق الحوار واتكوين االستنتاجات والتف
 الجددذب للخبددرات و اإليددارة و مصددادر المكتبددة المدرسددّية مددن جهددة أخددرى، مّمددا سدداعد علددى تواجددد

جز ًا من بنيتهم  ، و يزيد من إمكانّية فهمها و استيعابها، و اختزانها بالذاكرة، وجعلهاالتعامل معها
ى إلددى ا أدّ مّمدد ؛دبددذلك ظهددرت قدددرتهم فددي التعامددل مددع االختبددار التحصدديلّي بشددكل جّيدد و المعرفّيددة،

 ،بما حصلوا عليه سابقًا عند تطبيق االختبار القبليّ مقارنة  ن تحصيلهم العلميّ تحسّ 
دة فرصددًا جّيدد الطلبددةنح مددت تفكاندد مدداّدة الدراسددات االجتماعّيددة؛ل مهددمخددالل تعلّ  تددوّفر تقنّيددات التعلدديم -

طلدب مدنهم  مات فدي ذلدك، ورات والمجسّ ة المختلفة، مستخدمين المصوّ لمالحظة الظواهر الجغرافيّ 
علدى  الظدواهر بندا ً  االجتماعّية، ومارسوا التصدنيف للحدوادث و ة وتفسير بعض الظواهر التاريخيّ 

جدرا  ، و تلخيص المهّم منها ،تنظيم المعلومات التي يحصلون عليهاإلى  دة، إضافةً معايير محدّ  وا 
 .المقارنات

ر ذلدك بالتدالي أيّد و ،ندتهم مدن اكتسدابهامكّ  و ،افساسدّية التفكيدرفدي تعدريفهم بمهدارات  سدهمأ كّل ذلك
 مدداّدةل البعددديّ  يّ التحصدديلدرجدداتهم فددي االختبددار  متوّسددطه بّينددافمددر الددذي  ،الدراسدديّ مسددتوى تحصدديلهم  فددي

  .االجتماعّية الدراسات
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الفرضة م الثالثم: ال ةوةدد ودرق ذو داللدم إحصدائة م  دةن شتوس دطي درةدات عة  دم ال حدث الضدا طم 
.  وي االزت ار التحصةلي   ةن التط ةَقةن الق لي  و ال ددي 

وشستوى الد اللم لتدر ف الفرق  ةن شتوس ط درةات  "t"الشتوس طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم ( 41ةدول )
  م الضا طم الق لي  وشتوس ط درةات الدة  م الضا طم وي االزت ار التحصةلي  ال ددي  لشاد ة الدراسات االةتشاعة مالدة  
 القرار مستوى الّداللة  t قيمة  د.ح االنحراف المعياري المتوّسط العدد العّينة
 2.339 6.024 41 قبليّ 

 دال   0.000 18.886 41
 5.215 23.487 41 بعديّ 

 

العّينددة الضددابطة مددن الطلبددة فددي التطبيددق البعدددّي  درجددات متوّسددط أنّ ( نجددد 11) الجدددولبقددرا ة 
 متوّسدط بلد  إذ ،في التطبيق القبلّي لهذا االختبار همدرجات متوّسط من أكبرالختبار الدراسات االجتماعّية 

بفددارق  6.024هم فددي التطبيددق القبلددّي درجددات متوّسددط بلدد ، بينمددا 23.487هم فددي التطبيددق البعدددّي درجدات
اختبدار فدي  t  18.886 قيمدة  بلغدت إذ إحصداةّية داللدة المتوّسدطاتبدين لفدروق لظهدرت  و ،14.161

 .1.15عند مستوى داللة  ذات داللة إحصاةّية وهي، الدراسات االجتماعّية

 
درةات الدة  م الضا طم الق لي  وشتوس ط درةات الدة  م الضا طم وي االزت ار رسم  ةا ي للفرق  ةن شتوس ط ( 19ال كل )

 التحصةلي  ال ددي  لشاد ة الدراسات االةتشاعة م
فدي االختبدار  الضدابطةندة البحدث عيّ  يطمتوّسد بدينة داللدة إحصداةيّ  وجدود فدرق ذو ةت دة ن ه دا وشدن

 .لّي بين التطبيق ين القبلّي و البعديّ التحصي
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 ش ا  تها: و الثالثمم الفرضة  تفسةر 

 الطلبدةمدن  الضدابطة العّيندةدرجدات  يمتوّسدط بدين إحصداةّيةداللدة  وفدرق ذ وجدود النتداةجلقد أيبتدت 
 التطبيددقلصددالح  البعددديّ  و القبلدديّ ين التطبيق ددبددين  االجتماعّيددة الدراسدداتمدداّدة فددي  التحصدديليّ  فددي االختبددار

 .البعديّ 

فدي التطبيدق البعددّي لالختبدار التحصديلّي ككدّل،  الضابطة العّينة لطلبة إّن ارتفاع التحصيل الدراسيّ 
، فهؤال  الطلبدة درسدوا محتدوى المداّدة العلمّيدة لمداّدة  عّما كان عليه في االختبار القبلّي أمٌر طبيعيٌّ ومنطقيٌّ
الدراسات االجتماعّية في الفصل الدراسّي الياني، و عندما قّدم لهم االختبار التحصيلّي الذي اعتمد بنا هدا 

المحتوى العلمّي تمكّنوا من التعاطي معهدا أفضدل مّمدا كدان عليده الوضدع قبدل أن يدرسدوا هدذه المداّدة، على 
إال أّن فددروق متوّسددطات درجدداتهم بددين التطبيق ددين القبلددّي و البعدددّي ددددد و كمددا تّمددت اإلشددارة إليدده فددي موضددع 

فر الفددرص اتددو  لقلّددةنتيجددة يعددود ذلددك سددابق ددددد أقددّل بكييددر مددن فددروق متوّسددطات درجددات العّينددة التجريبّيددة، و 
و التمّكن من استخدام  اكتسابها ممارستها و و التفكير افساسّيةهارات م تعّلمة التي تساعدهم على يّ التعليم

  مهارات استخدام مصادر المعلومات المكتبّية.

التةرة ة دم الفرضة م الرا دم: ال ةوةد ورق ذو داللدم إحصدائة م  دةن شتوس دطي درةدات عة  دم ال حدث 
  والتي ت داى لشتغة ر الة   "ذكور، إ اث" ،وي االزت ار التحصةلي  ال ددي  

وشستوى الداللم لتدر ف الفروق  ةن شتوس طي درةات  "t"الشتوس طات الحسا ة م واال حراوات الشدةارة م و ةشم ( 41ةدول )
   وي شاد ة الدراسات االةتشاعة مالدة  م التةرة ة م وي االزت ار ال ددي  والتي ت داى لشتغة ر الة 

 القرار شستوى الداللم "t" ةشم  د.ح اال حراف الشدةاري الشتوس ط الددد الدة  م
 1.559 27.700 21 ذكور

 دال   0.020 2.425 37
 1.045 28.736 19 إناث

 

عّيندة البحدث التجريبّيدة مدن الدذكور  درجدات متوّسدط أنّ ( يمكدن مالحظدة 11) بدالنظر إلدى الجددول
يمايددل تقريبددًا بفددارق بسدديط جددّدًا متوّسددط درجددات العّينددة التجريبّيددة مددن اإلندداث فددي التطبيددق البعدددّي لالختبددار 

، فدي 27.700التحصيلّي لماّدة الدراسات االجتماعّية، إذ بل  متوّسط درجات العّيندة التجريبّيدة مدن الدذكور 
لصدالح اإلنداث،  1.116بفارق بسيط بل   28.736حين كان متوّسط درجات العّينة التجريبّية من اإلناث 

 .1.15عند مستوى داللة  ذات داللة إحصاةّية هي، و التحصيليّ  في االختبار t  2.425 قيمة  بلغت وقد
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رةات الدة  م التةرة ةم وي االزت ار ال ددي  و التي ت داى لشتغة ر الة   رسم  ةا ي لفرق  ةن شتوس طي د( 20ال كل )

 وي شاد ة الدراسات االةتشاعة م
درجددات  يطمتوّسدد بددينة داللددة إحصدداةيّ  أّندده ال يوجددد فددرق ذووةت ددة ن شددن  تددائج الفرضددة م السددا قم: 

  .بّية في االختبار التحصيلّي البعديّ نة البحث التجريعيّ 

 ش ا  تها: و الرا دمم تفسةر الفرضة  

علدددى  المتددددّربين الطلبدددةالجنسدددين مدددن لدددي حيدددث سدداعد ك، أنشدددطته وتماريندددهب الطلبدددة البرندددامج سدداعد
اسددتخدام مصددادر قددوا نجاحددًا فددي اكتسدداب مهددارات بالتددالي اسددتطاعوا أن يحقّ  معدده، و التفاعددل االنسددجام و

ة قدددوّ  فنّ منهددداج الدراسدددات االجتماعّيدددة المعلومدددات المكتبّيدددة. و أن يسدددتخدموا هدددذه المصدددادر عندددد دراسدددة 
فددي  ينالجنس دد متوسددطات تبالتددالي كاندد و ،ينالجنس دد يقهددا هددذا االسددتخدام هددي واحدددة لكلددالجددذب التددي يحقّ 

التشددويق أينددا  بحدديهم  ، فددذلك يتوافددق مددع ميددولهم، حيددث يجددد كالهمددا المتعددة واالختبددار التحصدديلّي متقاربددة
 وترسيو المعلومات لديهم.ة إلى مواقف سلوكيّ  وتحويل هذا االكتساب، عن المعلومة، واكتشافهم لها
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را دًا: ال تدائج الشتدل قدم  الدال دم  دةن اكتسداب الطل دم لشهدارات اسدتزدام شصدادر الشدلوشدات 
.  الشكت ة م، و  ةن شهارات التفكةر األساسة م، و التحصةل الدراسي 

التةرة ة ددم وددي  ال حددثائة م  ددةن درةددات عة  ددم ال توةددد عال ددم ذات داللددم إحصددالفرضددةم األولددى: 
 .وي ازت ار شهارات التفكةر ال ددي ةن درةاتهم  ال ددة م، و  طا م الشالحظم الشكت ة م

دة حُ ة الفرضديّ د مدن صدحّ للتأكّ  ة فدي بطاقدة ندة التجريبّيدت معدامالت االرتبداط بدين درجدات طلبدة العيّ ب  س 
 .(البعديّ ة )التطبيق افساسيّ درجاتهم في اختبار مهارات التفكير  المالحظة، و

شداشل االرت اط ل ةرسون و شستوى الداللم  ةن درةات الدة  م التةرة ة م وي  طا م الشالحظم الشكت ة م ( 42ةدول )
 ، و ةن درةاتهم وي ازت ار التحصةل .و  ةن درةاته وي ازت ار الشهارات ال ددي   ،ال ددة م

شداش
االرت اط ل 
وشستوى 
الد اللم

 طا م الشالحظم  
 الشكت ة م ال ددة م

ازت ار شهارات التفكةر 
 األساسة م

 زت اراال
 التحصةلي  

  وع األداة

 0.657 0.748 شداشل  ةرسون
 

 طا م الشالحظم 
 0.000 0.000 الداللمشستوى  الشكت ة م ال ددة م

 0.718 شداشل  ةرسون
 

التفكةر ازت ار شهارات  0.657
 0.000 0.000 الداللمشستوى  األساسة م

 شداشل  ةرسون
 

0.718 0.748 
 التحصةلي   زت اراال

 0.000 0.000 الداللمشستوى 

 

اسدددتنادًا إلدددى الجددددول السدددابق يمكدددن القدددول: إّن قيمدددة معامدددل االرتبددداط بدددين اختبدددار مهدددارات التفكيدددر 
( و هدذا يعندي أّن هنداك 1،111وهدي دالّدة عندد مسدتوى )( 0.657افساسّية، و بطاقدة المالحظدة يسداوي )

 عالقة طردّية و قوّية بينهما.

 البحدث عّيندة الطلبدةموجبدة بدين درجدات  ارتباطّيدةوجدود عالقدة  :حصداةّيةاإل النتداةجمن خالل  يتبّين
 افساسدددّية التفكيدددردرجددداتهم فدددي اختبدددار مهدددارات بدددين  ، والبعدّيدددةالمكتبّيدددة فدددي بطاقدددة المالحظدددة  التجريبّيدددة
 .البعديّ 
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 وش ا  تها: تفسةر الفرضةم

جا ت نتاةج الفرضّية لتؤّكد وجود عالقة إيجابّية قوّية داّلة إحصاةّيًا بدين درجدات الطلبدة فدي اختبدار 
 مهارات التفكير، و بطاقة المالحظة المكتبّية.

أدا  الطلبدة فدي  و افساسدّية التفكيدر مهدارات مقيداس على افدا  بين ةإيجابيّ  ارتباط عالقة ظهرت -
 علدى تددلّ  مدافإنّ  شدي  علدى دلدت إن النتداةج وهدذهصدحيح،  العكدس وبطاقدة المالحظدة المكتبّيدة 

 فدي للبرنامج التدريبّي وفدق النمذجدة القداةم علدى اسدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبّيدة الهامّ  الدور
 تنمّية مهارات التفكير افساسّية. رفع

ومسدتوى ، افساسدّية التفكيدرلمهدارات  الطلبةة بين مستوى اكتساب الطرديّ  رتباطّيةاالهذه العالقة  إنّ 
اسددددتخدام مصددددادر ر بددددالرجوع إلددددى طبيعددددة تفّسدددداكتسدددداب مهددددارات اسددددتخدام مصددددادر المعلومددددات المكتبّيددددة، 

تسدبوا مهدارات الذين اك الطلبة أنّ  المعلومات المكتبّية من خالل البرنامج التدريبي وفق استراتيجّية النمذجة،
نددوا مددن توظيددف هددذه المهددارات فددي دروسددهم تمكّ  مصددادر المعلومددات المكتبّيددة و مهددارات التفكيددر افساسددّية

وبالتدالي ظهدرت هدذه  ،إزالدة الغمدوض فيهدا و ،الدراسدّية لمدوادّ ل اً فهمد و اً ل لهم اسدتيعابافمر الذي سهّ  ًا،دجيّ 
المعلومدات علدى الوصدول إلدى  تهمقددر  و ،افساسدّية التفكيدرلمهدارات  الطلبدةبين اكتساب  اإليجابّيةالعالقة 

 بحددث وال طريقددةم هم علددى تفهّددتسدداعدمددن خددالل التدددّرب علددى اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبّيددة التددي 
ة بفعالّيدد الطلبددةهددذا سدداعد علدى إشددراك  ة لدديهم، وافساسدديّ  التفكيددرتفكيدر، ومددنحهم فرصددة لتنميدة مهددارات ال

 فدير إيجابّيدًا الدراسّية، افمدر الدذي أيّد ماّدةة نحو اليجابيّ إاتجاهات  تكوين مّية التعّلمّية، ويعلفي العملّية الت
 .راسيّ تحصيلهم الد

التةرة ة ددم وددي  ال حددثال توةددد عال ددم ذات داللددم إحصددائة م  ددةن درةددات عة  ددم الفرضددةم الثا ةددم: 
 . التحصةلي  ال ددي   ودرةاتهم وي االزت ارال ددة م،   طا م الشالحظم الشكت ة م

دة حُ ة الفرضديّ د مدن صدحّ للتأكّ  ة فدي بطاقدة ندة التجريبّيدت معدامالت االرتبداط بدين درجدات طلبدة العيّ ب  س 
  المالحظة، و درجاتهم في االختبار التحصيلّي البعدّي.

( يمكددن القددول: إّن قيمددة معامددل االرتبدداط بددين اختبددار التحصدديل، و بطاقددة 12اسددتنادًا إلددى الجدددول )
( و هدددذا يعندددي أّن هنددداك عالقدددة 1،111( وهدددي دالّدددة عندددد مسدددتوى )1،418المالحظدددة المكتبّيدددة يسددداوي )

 طردّية و قوّية بينهما.
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 البحدث عّيندة الطلبدةموجبدة بدين درجدات  ارتباطّيدةوجدود عالقدة  :حصداةّيةاإل النتداةجمن خالل  يتبّين
 .البعديّ  هم في االختبار التحصيليّ و درجات البعدّيةالمكتبّية في بطاقة المالحظة  التجريبّية

 وش ا  تها: تفسةر الفرضةم

جا ت نتاةج الفرضّية لتؤّكد وجود عالقة إيجابّيدة قوّيدة دالّدة إحصداةّيًا بدين درجدات الطلبدة فدي بطاقدة 
 المالحظة المكتبّية، واختبار التحصيل البعدي.

 مقيداس علدى افدا  و االجتماعّيدةالدراسدات  ماّدة في التحصيل بين ةإيجابيّ  ارتباط عالقة ظهرت -
 مداّدة فدي الدرجدة ارتفعدت مداكلّ  هأّند يعندي هدذا و ،اسدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبّيدة مهدارات

 العكدس وأدا  الطلبدة فدي بطاقدة المالحظدة المكتبّيدة  فدي الدرجدة ارتفعدتالدراسدات االجتماعّيدة 
للبرندامج التددريبّي وفدق  الهدامّ  الددور علدى تددلّ  مدافإنّ  شدي  علدى تدلّد إن النتداةج هدذه وصدحيح، 

مداّدة تحصيل الطلبة فدي  مستوى رفع في النمذجة القاةم على استخدام مصادر المعلومات المكتبّية
 الدراسات االجتماعّية. 

أدا  الطلبدة فدي  و افساسدّية التفكيدر مهدارات مقيداس على افدا  بين ةإيجابيّ  ارتباط عالقة ظهرت -
 علدى تددلّ  مدافإنّ  شدي  علدى دلدت إن النتداةج وهدذهصدحيح،  العكدس وتبّيدة بطاقدة المالحظدة المك

 فدي للبرنامج التدريبّي وفدق النمذجدة القداةم علدى اسدتخدام مصدادر المعلومدات المكتبّيدة الهامّ  الدور
 تنمّية مهارات التفكير افساسّية. رفع

بددين  و ،افساسددّية التفكيددرلمهددارات  الطلبددةة بددين مسددتوى اكتسدداب الطردّيدد رتباطّيددةهددذه العالقددة اال إنّ 
ر بدالرجوع تفّسدومستوى اكتساب مهارات استخدام مصادر المعلومات المكتبّيدة، ، الّدراسي التحصيلمستوى 

 إذ استخدام مصادر المعلومات المكتبّية من خدالل البرندامج التددريبي وفدق اسدتراتيجّية النمذجدة،إلى طبيعة 
الطلبة مهارات عندما اكتسب  لهذاواتجاهات، و  ،ومهارات ،ملياتوع ،لوماتنة من معمكوّ  البرنامج بنية نّ إ

استخدام مصادر المعلومات المكتبّية تمّكنوا من استخدامها في العملّيدة التعليمّيدة فدي دراسدة مداّدة الدراسدات 
 االجتماعّية مّما شّكل لديهم ماّدة إيراةّية.
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 :ال حثاإلةا م عن السؤال الرئة  وي 

ووق ال شذةم  ائم على استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ة م ودي ت شةدم   ر اشج تدرة ي   واعلةمشا 
 شهارات التفكةر األساسة م و التحصةل وي شاد ة الدراسات االةتشاعة م؟

مدن  صدّممالم التددريبيّ البرندامج  أنّ  تبدّين ،تهاق مدن صدحّ التحقّد و البحدث،ات فرضديّ  اإلجابة عدنبعد 
الطلبدددة علدددى مهدددارات  تعدددّرففدددي  يجدددابيّ اإل ال وفّعدددال هكدددان لددده دور  فدددق اسدددتراتيجّية النمذجدددةو قبدددل الباحيدددة 

 عّيندددةالق ده تفدددوّ اكتسدددابها، وهدددذا أّكددد واسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المكتبّيدددة و مهدددارات التفكيدددر افساسدددّية 
، و افساسدّيةالتفكيدر فدي اختبدار مهدارات  و المكتبّيدة،في بطاقدة المالحظدة  الضابطة العّينةعلى  الّتجريبّية

في رفع مستوى التحصيل الدراسّي في ماّدة الدراسات االجتماعّية من خدالل نتداةج االختبدار البعددّي للطلبدة 
 و تفوق العّينة التجريبّية على العّينة الضابطة.

 إلى افسباب الممكنة اآلتية: التدريبيّ البرنامج  نجاحع الباحية رج  وتُ 

 الطالددبيسددهل علددى  ،متسلسددلة منطقيدداً  و ،مترابطددة و ،عددةتمددارين متنوّ  البرنددامج أنشددطة و تضددمين .1
 معها. التفاعل

 قداةم و معندى ذو مالدتعلّ  تجعلالمكتبّية افنشطة  من بالعديد قيامه خالل من معرفته الطالب يبني .2
 ذهنده في المعرفة ترسو و متسلسل و ممنظّ  لديه بشكل المهارات بعض تنمو بذلك و ،الفهم على

 .المختلفة التعليم مواقف في على تصرفاته فتنعكس تهشخصيّ  من جز اً  وتصبح
يكتشدفون  م، فالطلبدةالدتعلّ  ةعملّيد فدي النشداط علدى زيرّكد النمذجدة سدتراتيجّيةوفقدًا ال التددريس إنّ  .1

 اكتشداف علدى يسداعد امّمد جديددة مواقدف فدي معدارف مدن إليده يتوصدلون مدا قدونويطبّ  بأنفسدهم
 إتقانهم لها، و للمهارات استيعابهم الطلبة على لتسهّ  النمذجة أنّ  كما ،سليم علميّ  بشكل المعرفة
يحتاجونهدا فدي  التدي الموضدوعات عدن المزيدد معرفة في رابتهم و مه،بتعلّ  قاموا اممّ  الغرض وفهم

 دراستهم لماّدة الدراسات االجتماعّية.
 .اً جومتدرّ  اً طومبسّ  مجزأً عرض البرنامج  .1
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 البحث مقرتحات
 ال حث شقترحات / أوال

 :يلي بما توصي أن للباحية يمكن نتاةج نم الحاليّ  البحث إليه لتوصّ  ما ضو  في
 و واقدع المجتمدع و الطدالب حاجدات ضدو  فدي المختلفدة المهدارات لتنميدة النمذجدة بدرامج تصدميم -

 .العصر اتتحديّ  و باتهمتطلّ 
 عن أفكارهم للتعبير الفرصة إعطاةهم و الطلبة لدى السابقة والمعلومات بالمفاهيم االهتمام ضرورة -

 .عنها ثالتحدّ  و
يمّيددة المراحددل التعلالمكتبّيددة لدددى الطلبددة فددي االهتمددام بتنميددة مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات  -

 .م الذاتيّ التعلّ عملّية نجاح ي إكاّفًة لما لها من أهمّية كبرى ف
ة مهددددارات اسددددتخدام مصددددادر المعلومددددات فددددي ة لتنمّيددددة دورّيددددبددددرامج تدريبّيدددد ضددددرورة تقددددديم دورات و -

ة المهددارات بحسددب منفصددل يهدددف إلددى تنمّيدد ر دراسدديّ مددن خددالل تقددديم مقددرّ  ةً ة كافّددالمراحددل الدراسدديّ 
 ة.المرحلة الدراسيّ 

ة اسدددتخدام مهدددارات مصدددادر ة علدددى كيفّيدددبتددددريب الطلبدددة بصدددورة عملّيددد ضدددرورة االهتمدددام العملددديّ  -
ة، أو مدددن خدددالل بدددرامج ذلدددك مدددن خدددالل منددداهج للمكتبدددة المدرسددديّ  أن يدددتمّ  ة، والمعلومدددات المكتبّيددد

 لهذا الغرض. خصيصاً  ة تعدّ تدريبيّ 
ن خدددالل تضدددافر الجهدددود بدددين المدّرسدددين و أمندددا  المكتبدددات لمحاولدددة تحسدددين العمليدددة التعليمّيدددة مددد -

 التعاون فيما بينهم إليرا  المناهج الدراسّية بمصادر المعلومات المكتبّية.
 دراسة العوامل المؤّيرة في التحصيل الدراسّي للطلبة. -

 :عاشم شقترحاتثا ةًا: 
 :اآلتية ةالمستقبليّ  الدراسات بعض الباحية تقترح اليّ الح للبحث امتداداً 

 .المشكالت حلّ  مهارات و لياالعُ  التفكير مهارات ةتنميّ  في النمذجة توظيف أير دراسة -
فدي  الطلبدة تحصديل فدي ةلكترونّيدلمعلومدات اإلالقاةمدة علدى مصدادر ا البدرامج توظيدف أيدر دراسدة -

 .كاّفةً  الموادّ 
مصدادر المعلومدات فدي تنمّيدة مهدارات التفكيدر فدي المراحدل  علدى قداةم تددريبيّ  برندامج أيدر دراسدة -

 الدراسّية كاّفًة.
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 ملخص البحث باللغة العربية
تعدددّد المكتبدددة المدرسدددية إحددددى أهدددّم تقنيدددات التعلددديم التدددي بددددأت تتطدددور تحدددت عندددوان مراكدددز مصدددادر 
الددتعلم، والتددي ُتعنددى بتنميددة شخصددّية المتعّلمددين وتعلدديمهم سددبل التفكيددر والددتعلم بمددا يسدداعدهم علددى اكتسدداب 

 المهارات المتنّوعة سّيما المتعّلقة بمصادر الحصول على المعلومات وتوظيفها في عملية التعّلم.

وعلى اعتبار مناهج الدراسات االجتماعية من أكير المناهج الدراسية التي تتطلب استخدام مصادر  
 ممدا المتغيدرة والظداهرات الحياتيدة، والمشدكالت الموضدوعات، فدي اندى مدن بده تتسدم لمدا المعلومدات نظدراً 

دراك لفهمهدا، للطلبدة معالجتهدا، يتديح  باسدتخدام إال ذلدك تحقيدق يمكدن وال بينهدا، القاةمدة العالقدات وا 
فتكّيددف الطالددب مددع المعرفددة المتزايددة وسددرعة تدددّفق المعلومددات ال يددأتي إال مناسدبة  تدريسددية اسدتراتيجيات

ويتطلّددب تطبيددق هددذه المهددارات مددن قبددل ، منهددا وتقددديمهابإتقددان طددرق الوصددول إليهددا وتحليلهددا واالسددتفادة 
 المتعّلمين استخدام استراتيجّيات فّعالة لتعليم المهارات العملّية، ومنها استراتيجّية النمذجة.

وتتضّمن هذه االستراتيجية  تقديم نموذج يمكن أن يقّلده الطلبة ويسترشدون فيه. وتبدأ بتقسيم الطلبة 
د للدددرس والتسدداؤل بصددوت مرتفددع مددن قبددل المعلّددم، ومناقشددة الطلبددة حددول خطددوات إلددى مجموعددات، والتمهيدد

المهارة المطلوبة، وتقسيم المهارة إلى خطوات، وتمييدل المعلّدم للمهدارة أمدامهم، يدّم يددعى أقددرهم ضدمن كدّل 
 مجموعة إلى تقليده في تنفيذ المهارة، ومن يّم يقوم الطلبة ضمن كّل مجموعة بتطبيق المهارة.

معرفدة فاعليدة برندامج تددريبي قداةم علدى اسدتخدام مصدادر المعلومدات  :إلدى الحالي البحث يهدف ذال
المكتبيددة فددي تنميدددة مهددارات التفكيددر افساسدددية، والتحصدديل فدددي مددادة الدراسددات االجتماعيدددة لطلبددة الصدددف 

 اآلتية:افهداف الفرعية الرةيس  الهدفتفرع عن هذا يالخامس افساسي، و 

الصف  لطلبةمهارات التفكير الواجب توافرها في محتوى كتاب الدراسات االجتماعية  تحديد .1
 .الخامس افساس

الصف  لطلبةمهارات التفكير افساسية المتضمنة في محتوى كتاب الدراسات االجتماعية تحديد  .2
 .الخامس افساسي

دريب الطلبة على استخدام لت قاةم على استخدام مصادر المعلومات المكتبية  برنامج تدريبيإعداد  .1
لتنمية مهارات التفكير والتحصيل في مادة الدراسات االجتماعية  مصادر المعلومات المكتبية
 للصف الخامس افساسي.
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قاةم على استخدام مصادر المعلومات المكتبية في الوفق النمذجة المصمم برنامج الفاعلية  قياس .1
الصف الخامس  طلبةكل مهارة على حدة( لدى وفي  ،تنمية مهارات التفكير افساسية )ككل

 .افساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية
قاةم على استخدام مصادر المعلومات المكتبية في الوفق النمذجة  المصمم برنامجالفاعلية  قياس .5

 .الصف الخامس من مرحلة التعليم افساسي في مادة الدراسات االجتماعية طلبةالتحصيل لدى 
قاةم على استخدام مهارات مصادر المعلومات الوفق النمذجة المصمم برنامج الفاعلية  قياس .6

الصف الخامس من مرحلة  طلبةالمكتبية في تنمية استخدام مصادر المعلومات المكتبية لدى 
 .التعليم افساسي

فكير التاستخدام مصادر المعلومات المكتبية، وبين مهارات بين اكتساب مهارات  قياس االرتباط .4
 .الصف الخامس افساسي طلبةافساسية، لدى 

التحصيل بين ، و استخدام مصادر المعلومات المكتبيةبين اكتساب مهارات  قياس االرتباط .8
 الصف الخامس افساسي في مادة الدراسات االجتماعية؟ طلبةالدراسي لدى 

فهددو يتدديح ، بيعددة البحددثلتناسددبه مددع ط اتبعددت الباحيددة المددنهج التجريبدديولتحقيددق افهددداف السددابقة 
التحكم بالمتغير المستقل )البرنامج التدريبي وفق النمذجة(، لمعرفة فاعليتده فدي المتغيدرات التابعدة )مهدارات 

عيندة استخدام مصدادر المعلومدات المكتبيدة، مهدارات التفكيدر افساسدية، والتحصديل(، وفدق ذلدك تدم اختيدار 
قّسددموا إلددى و بمدينددة حمددص،   عكرمددة المخزوميددة طلبددة الصددف الخددامس افساسددي مددن مدرسددة مددن البحددث 

وطبدددق  ( طالبدددًا وطالبدددًة،19تجريبيدددة بلددد  عدددددها )و ( طالبدددًا وطالبدددًة، 11مجمدددوعتين ضدددابطة بلددد  عدددددها )
 .2111-2112البحث خالل الفصل الياني من العام الدراسي 

 :المحددة في ضو  افهداف افدوات اآلتيةاستخدمت 

مهارات التفكير افساسية المتضمنة استخدام مصادر المعلومات المكتبية الواجب توافرها في بقاةمة  .1
 كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس افساسي.

تحليل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية مؤلفة من قاةمة مهارات استخدام مصادر المعلومات لأداة  .2
 تفكير افساسية.ومهارات ال ،المكتبية

درجة تعرف مهارات استخدام مصادر المعلومات المكتبية وفق عبارات سلوكية للبطاقة مالحظة  .1
 ممارسة الطلبة للمهارات خالل العمل في المكتبة المدرسية.
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اختبار تحصيلي لقياس تحصيل طلبة الصف الخامس افساسي لألهداف المعرفية للوحدات المحددة  .1
 الجتماعية.من كتاب الدراسات ا

 اختبار مهارات التفكير افساسية لقياس أير البرنامج التدريبي وفق النمذجة القاةم على استخدام .5
مصادر المعلومات المكتبية في تنمية مهارات التفكير افساسية لدى طلبة الصف الخامس من خالل 

 مادة الدراسات االجتماعية.
على استخدام مصادر المعلومات المكتبية من خالل مصمم وفق النمذجة قاةم التدريبي البرنامج ال .6

محاور، موزعة على مهارات  خمسةكون من ممادة الدراسات االجتماعية للصف الخامس افساسي و 
 ياستخدام مصادر المعلومات المكتبية وضمن كل محور مهارات التفكير افساسية الستة، وتغط

ن كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس المحتوى المعرفي المتضمن في الوحدات المختارة م
 افساسي.

 ال تائج اآلتةم: نأسفر ال حث عو 

 أواًل: النتاةج المتعلقة بمدى اكتساب الطلبة لمهارات استخدام مصادر المعلومات المكتبية.

متوّسددط درجددات  و، الّضددابطة البحددثداللددة إحصدداةّية بددين متوّسددط درجددات عّينددة  وفددرق ذ وجددود -
مهارة  ، وفي كلّ البعديّ طبيق في الت ككلّ  المكتبّيةجريبّية من الطلبة في بطاقة المالحظة العّينة الت

لصدالح عّيندة  االجتماعّيدةالدراسدات  فيمدا يخدّص  المكتبّيدةمن مهارات استخدام مصدادر المعلومدات 
 جريبّية من الطلبة.الت البحث

بطاقدة فدي  الطلبدةمدن  التجريبّيدة البحدث عّيندةدرجدات  متوّسدطي بين إحصاةّيةداللة  فرق ذو وجود -
اسددتخدام مهددارة مددن مهددارات  وفددي كددلّ  التطبيق ددين القبلددّي و البعدددّي، بددين ككددلّ المالحظددة المكتبّيددة 

 مصادر المعلومات المكتبّية لصالح التطبيق البعدّي.
فددي اكتسدداب مهددارات اسددتخدام مصددادر المعلومددات المكتبيددة  إن حجددم تددأيير البرنددامج وفددق النمذجددة -

%( مدن 91للمجموعة التجريبية في بطاقة المالحظة القبليدة والبعديدة كدان كبيدرًا، ومعندى ذلدك أن )
التبدداين الكلددي لمسددتوى اكتسدداب المهددارات لطلبددة المجموعددة التجريبيددة، يرجددع إلددى فاعليددة البرنددامج 

 جة. التدريبي وفق إستراتيجية النمذ
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ابطة مدن الطلبدة فدي البحدث الضددرجدات عّيندة  يمتوّسدط بدينداللدة إحصداةّية  فدرق ذو عددم وجدود -
مهارة من مهارات اسدتخدام  ، وفي كلّ البعديّ و  القبليّ ين طبيق  بين الت ككلّ المكتبّية بطاقة المالحظة 

 مصادر المعلومات المكتبية.
عّينددة البحددث التجريبّيددة مددن الدددذكور، فددرق ذو داللددة إحصددداةّية بددين متوّسددط درجددات  عدددم وجددود -

ومتوّسط درجات اإلناث في بطاقة المالحظة المكتبّيدة البعدّيدة ككدّل، و فدي كدّل مهدارة مدن مهدارات 
 استخدام مصادر المعلومات المكتبّية على حدا.

 :يانيًا: النتاةج المتعلقة بمدى اكتساب الطلبة لمهارات التفكير افساسية

درجدات  بدين متوّسدطو  البحدث الضدابطة، عّيندةدرجدات  متوّسدط بدين إحصداةّيةداللدة  فدرق ذو وجود -
وفدي  البعددّي، التطبيدقفدي  ككدلّ  افساسدّية التفكيدرفدي اختبدار مهدارات  الطلبدةمدن  التجريبّية العّينة
 افساسّية لصالح عّينة البحث التجريبّية من الطلبة. التفكيرمهارة من مهارات  كلّ 

فدي  الطلبدةمدن  البحدث التجريبّيدة عّيندةدرجدات  متوّسدطي بدين إحصداةّيةاللدة د فرق ذو وجود يتبّين -
مهارة من مهدارات  وفي كلّ  التطبيق ين القبلّي و البعدّي، بين ككلّ  افساسّية التفكيراختبار مهارات 

 افساسّية لصالح التطبيق البعدّي. التفكير
فددي اكتسداب مهدارات التفكيددر افساسدية للمجموعدة التجريبيددة  إن حجدم تدأيير البرنددامج وفدق النمذجدة -

%( مدن التبداين الكلدي 94في اختبار مهارات التفكير القبلدي والبعددي كدان كبيدرًا، ومعندى ذلدك أن )
لمسددتوى اكتسدداب المهددارات لطلبددة المجموعددة التجريبيددة، يرجددع إلددى فاعليددة البرنددامج التدددريبي وفددق 

 إستراتيجية النمذجة. 
فدي  الطلبةمن  البحث الضابطة عّينةدرجات  متوّسطي بين إحصاةّيةفروق ذات داللة  ودعدم وج -

مهدددارة مدددن  فدددي كدددلّ  و ،ككدددلّ  التطبيق دددين القبلدددّي و البعدددديّ  بدددين افساسدددّية التفكيدددراختبدددار مهدددارات 
 افساسّية. التفكيرمهارات 

الطلبدددة مدددن  جريبّيدددةالبحدددث الت عّيندددةدرجدددات  متوّسدددط بدددين إحصددداةّيةداللدددة  فدددرق ذو عددددم وجدددود -
افساسدّية البعددّي، و فدي  التفكيدرفدي اختبدار مهدارات ومتوّسط درجدات الطلبدة )اإلنداث(  )الذكور(،

 كّل مهارة من مهارات التفكير افساسّية على حدا.
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 :ياليًا: النتاةج المتعلقة بالتحصيل الدراسي للطلبة في مادة الدراسات االجتماعية

جريبّيدة، ومتوّسدط درجدات عّيندة الت داللة إحصاةّية بين متوّسط درجدات عّيندة البحدث وفرق ذ وجود -
 .البعديّ  االختبار التحصيليّ ابطة في الض البحث

لّي بدين ة فدي االختبدار التحصديندة البحدث التجريبّيدعيّ  يطمتوّسد بدينة داللدة إحصداةيّ  وجدود فدرق ذو -
 .التطبيق ين القبلّي و البعديّ 

لّي بدين فدي االختبدار التحصدي الضدابطةندة البحدث عيّ  يطمتوّسد بدينة ة إحصداةيّ داللد وجود فرق ذو -
 .التطبيق ين القبلّي و البعديّ 

بّيدددة فدددي االختبددددار ندددة البحدددث التجريدرجدددات عيّ  يطمتوّسددد بدددينة داللدددة إحصددداةيّ  ال يوجدددد فدددرق ذو -
  .التحصيلّي البعديّ 

لمهارات استخدام مصادر المعلومات المكتبية، وبين رابعًا: النتاةج المتعلقة بالعالقة بين اكتساب الطلبة 
 مهارات التفكير افساسية، والتحصيل الدراسي:

فددي بطاقددة المالحظددة  التجريبّيددة البحددث عّينددة الطلبددةموجبددة بددين درجددات  ارتباطّيددةوجددود عالقددة  -
و درجدداتهم فددي  البعددديّ  افساسددّية التفكيددردرجدداتهم فددي اختبددار مهددارات بددين  ، والبعدّيددةالمكتبّيددة 

 .االختبار التحصيليّ 

 اآلتةم: ال حث شقترحاتو  اًل على تلك ال تائج وضدت ال احثم 

 .وواقع المجتمع الطالب، حاجات ضو  في المختلفة المهارات لتنمية النمذجة برامج تصميم -
االهتمدددام بتنميدددة مهدددارات اسدددتخدام مصدددادر المعلومدددات المكتبيدددة لددددى الطلبدددة فدددي كافدددة المراحدددل  -

 يمية.التعل
ضرورة تقديم دورات وبرامج تدريبية دورية لتنمية مهارات استخدام مصادر المعلومات فدي المراحدل  -

الدراسدددية كافدددة، واالهتمدددام بتددددريب الطلبدددة بصدددورة عمليدددة علدددى كيفيدددة اسدددتخدام مهدددارات مصدددادر 
 المعلومات المكتبية.

 العملية التعليمية. تضافر الجهود بين المدرسين وأمنا  المكتبات لمحاولة تحسين -
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اير  . رسالة دكتوراهالمعاصرة ويياس أيره في إكسابهم تلك المهارات وتنمية اتجاهاتهم نحو الجغرافية

 . جامعة عمان العربية: كلية العلوم التربوية واإلنسانية. افردن.منشورة

عمان: دار الميسرة للنشر  .راسات االجتماعيةطراةق تدريس الد(. 2116).فخري رشيد ،خضر .15
 والتوزيع.

(. أير استخدام استراتيجيات ما ورا  المعرفة على تشخيص 2111زين العابدين شحاته. ) ،خضراوي .16
طالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضيات لألخطا  المتضمنة في حلول المشكالت الرياضية المكتوية. 

 .111-118ص ،1ع ،14 مج. كلية التربية. جامعة المنيا. النفسمجلة البحث في التربية وعلم 

 22/12/2111تاريو الدخول:  التربية المكتبية: حصة المكتبة.(. 2111خلف اهلل، محمد جابر.) .14

Wwwkenanaonline.com                                                              

القاهرة: الدار  .المكتبية لتالميذ المدرسة االبتداةية: دليل المعلمالتربية (. 1996شعبان.) ،خليفة .18
 المصرية اللبنانية.

 . عمان: دار صفا  للنشر.الطفل ومهارات التفكير(. 2115أمل عبد السالم.) ،الخليلي .19

 بيروت. دار النهضة. .بحوث نفسية وتربوية(. 1981سيد.) ،خير اهلل .11

 ازة: مكتبة دار المنارة. .التفكير وتعلمهاتعليم مهارات (. 2111).سهيل ،دياب .11

تونس: المنظمة  .المكتبة المدرسية في التعليم والتعلم: دليل أمين المكتبة(. 1996محمد.) ،الرابحي .12
 العربية للتربية واليقافة والعلوم.

 الدراسي المنهج أهداف تحقيق في ووظيفتها المدرسية المكتبة(. 2112.)اهلل عبد سلطان الزمامى، .11
 فهد الملك مكتبة: الرياض ،الرياض بمدينة البنين مدارس على ميدانية دراسة: اليانوية المرحلة في

 .الوطنية

 دار الشروق والتوزيع. :افردن .2. طأساليب تدريس العلوم .(2111).عاي  ،زيتون .11
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 عمان: دار الشروق. .أساليب تدريس العلوم .(1999).عاي  ،زيتون .15

 عمان: دار الشروق للنشر.. تدريس مهارات التفكير (.2112أحمد جودت.) ،سعادة .16

 الشرق دار . نابلس:1ط ،افميلة مةات مع التفكير مهارات تدريس (.2111أحمد.) جودت، سعادة .14
 والتوزيع. للنشر

: دار افردن .تدريس مهارات التفكير)مع مةات من افميلة((. 2116جودت أحمد.) ،سعادة .18
 الشروق.

.افردن: دار 1.طتدريس مهارات الخراةط ونماذج الكرة افرضية(. 1992جودت أحمد.) سعادة، .19
 اليقافة للنشر.

برنامج تقني قاةم على أسلوب المحاكاة لتنمية بعض مهارات ما (. 2119هاني إسماعيل.) ،السعود .51
 تير اير منشورة.رسالة ماجس.ورا  المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع افساسي بغزة

 الجامعة اإلسالمية. كلية التربية ازة.

 عمان: دار الشروق. .أساليب تدريس الدراسات االجتماعية(. 2111).محمد ،السكران .51

 .عمان: دار الشروق .أساليب تدريس الدراسات االجتماعية(. 1989).محمد ،السكران .52

مفاهيم ومصطلحات في العلوم (. 2118).العديلي. عبد السالم موسى و نواف أحمد ،سمارة .51
 عمان: دار الميسرة. التربوية.

. القاهرة: البحث العلمي مع تطبيقات في مجال الدراسات االجتماعيّة(. 2116محّمد. ) ،شفيق .51
 المكتب الجامعي الحديث.

واقع استخدام المكتبة المدرسية في تدريس مقرر التاريو (.2119راية بنت صالح مغيث.) ،الشنبري .55
الياني اليانوي افدبي من وجهة نظر معلمات مادة التاريو ومادة المكتبة والبحث بمدارس للصف 

 كلية التربية. جامعة أم القرى. .اير منشورة . رسالة ماجستيرمكة المكرمة

أير استخدام الخراةط االلكترونية من خالل الشبكة  (.2111مسعود محمد تومان.) ،الشهراني .56
ة الجغرافيا على تحصيل طالب الصف الياني المتوسط بمحافظة بيشة العنكبوتية في تدريس ماد

 . كلية التربية جامعة أم القرى.اير منشورة . رسالة دكتوراهواتجاهاتهم نحوها
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 إربد: دار افمل للنشر والتوزيع. .تطوير مهارات التفكير في تدريس العلوم (.2112خير.) ،شواهين .54

 التفكير، عمان: دار جهينة.(. تعليم 2111طاف ، محمود.) .58

 تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية: مفهومه. أسسه. استخداماته.(.2111رشدي أحمد.) طعيمة، .59
 القاهرة: دار الفكر العربي.

 .تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية: مفهومه. أسسه. استخداماته(. 1984رشدي.) ،طعيمة .61
 القاهرة: دار الفكر العربي.

عمان: النظم  .العمليات العقلية للتفكير اإليجابي: مهارات وتطبيقات(.2111محمد حمد.) ،الطيطي .61
 التربوية الحديية. 

عمان: .الدراسات االجتماعية )طبيعتها. أهدافها. وطراةق تدريسها((. 2112محمد حمد) ،الطيطي .62
 دار الميسرة.

أير الرحالت المعرفية عبر الويب )الويب ويست( (. 2112مرفت عبد الرحمن صالح. ) ،الطويلعي .61
في تدريس المواد االجتماعية على التحصيل الدراسي وتنمية التنور التقني لدى طالبات التعليم 

 . كلية التربية. جامعة أم القرى.اير منشورة . رسالة ماجستيراليانوي . السعودية

صيل وتنمية مهارات التفكير لدى تالميذ أير إستراتيجية باير في التح(. 2111سندس.) ،العاتكي .61
كلية التربية.  رسالة دكتوراه اير منشورة..الصف الرابع افساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية

 .جامعة دمشق

الصعوبات التي تواجه رواد المكتبات المدرسية بمدارس دولة فلسطين (. 2111فؤاد علي.) ،العاجز .65
 .بية. الجامعة اإلسالميةكلية التر  . ازة:وسبل عالجها

، المكتبة المدرسية، تنظيمها، مصادرها ودورها في مستقبل التربية(. 1999عبد الشافي، حسن.) .66
 القاهرة: الدار المعرفية.

، كلية التربية جامعة حقيبة تدريبية في مصادر المعلومات(. 2111عبد الهادي بدوي، محمد.) .64
 افزهر
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. مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. 1ط .التفكير والمنهاج المدرسي(. 2111عبيد. وليم )و  عزو ،عفانة .68
 الكويت.

. عمان: مبادئ اإلحصا  في التربية وعلم النفس اإلحصاةي التحليلي(. 1994عبد الرحمن.) ،عدس .69
 دار الفكر.

(. أير استراتيجيات ما ورا  المعرفة في تدريس العلوم على التحصيل 2111سمير.) ،عقيلي .41
مجلة دراسات المناهج وطرق ومهارات ما ورا  المعرفة واالتجاه نحو المادة لدى التالميذ المكفوفين. 

 .66-62 ، صيناير ،151عمصر،. التدريس

. دار واته. طرقه اإلحصاةيةأساليب البحث العلمي: مفهومه. أد(. 2114جودت عزت ) ،عطوي .41
  www.djelfa.info 11/11/2112تاريو الدخول:  اليقافة.

الّنشر  مصر: دار .1. طوالتّربويّة النّفسيّة العلوم في البحث مناهج(. 1998الدين. ) رجا  ،عالم .42
 للجامعات. 

التشخيصية مرجعية المحك في المجاالت التّربويّة االختبارات (. 2111صالح الدين. ) ،عالم .41
 القاهرة: دار الفكر العربي. .والنّفسيّة والتّدريبيّة

المهارات المكتبية في المكتبة المدرسية: الفلسفة وافهداف (. 2111أحمد عبد اهلل.) ،العلي .41
 الكويت: وزارة التربية. .والضرورة التربوية

 عمان: دار صفا . .المدرسيةالمكتبات (. 2111ربحي.) ،عليان .45

فاعلية برنامج مقترح في افلعاب التربوية لتنمية  (.2115حازم ومصالحة. عبد الهادي.) ،عيسى .46
. بحث مقدم إلى مؤتمر التربوي بعض مهارات التفكير العلمي لدى تالميذ الصف اليالث افساسي
 ازة. فلسطين. الياني. الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل.

(. أير التدريس بالنمذجة وتتابعه مع لعب افدوار في تنمية 2112مندور عبد السالم.) ،فتح اهلل .44
االستيعاب المفاهيمي واالتجاه نحو تعلم الكيميا  لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة 

 .251-184ص ،121ع ،مجلة رسالة الخليج العربيالمتوسطة بالمملكة العربية السعودية. 

http://www.djelfa.info/
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عمان: دار الشروق  .ةكفايات تدريس المواد االجتماعي(. 2111).سهيلة محسن كاظم ،الفتالوي .48
 للنشر والتوزيع.

(. أير استخدام الحاسوب في تحصيل طلبة الصف افول يانوي في تعليم 1991إبراهيم.) ،القاعود .49
 .51-25.ص8. القاهرة. عمجلة دراسات تربوية الخراةط في افردن.

 .افمل)د.م(: دار  .الدراسات االجتماعية: مناهجها. أساليبها. تطبيقاتها(. 1991).إبراهيم ،القاعود .81

مطالب توظيف تقنيات الجيل الياني من التعليم (. 2112محمد جبران محي.) ،القحطاني .81
 رسالة. االلكتروني في تدريس الدراسات االجتماعية بالمرحلة اليانوية من وجهة نظر المختصين

 . كلية التربية. جامعة أم القرى.اير منشورة دكتوراه

 وحاجة التدريس في واستخدامها أهميتها: اإلضافية المصادر(. 2112.)علي بن سالم القحطاني، .82
 العربية بالمملكة المتوسطة المرحلة على تطبيقية دراسة لها االجتماعية الدراسات كتب محتوى

 .2ع ،21مج ،للتربية العربية المجلة السعودية،

أير توظيف استراتيجيات ماورا  المعرفة في تنمية المفاهيم العلمية (. 2118القشطة، أحمد عودة.) .81
 رسالة ماجستير، كلية ازة، فلسطين.والمهارات الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس بغزة، 

. اإلمارات العربية علميةتعليم مهارات التفكير: مداخل وتدريبات  (.2116).لجنة الترجمة والتعريب .81
 دار الكتاب الجامعي. المتحدة:

(. تعليم التفكير في تدريس الدراسات االجتماعية، القاهرة: عالم 1991اللقاني، أحمد حسين.) .85
 الكتب.

 :القاهرة .تدريس المواد االجتماعية .(1991).احمد حسين و حسن. فارعة ورضوان. برنس ،اللقاني .86
 .1عالم الكتب. ج

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في (. 1999. علي أحمد.)والجملأحمد حسين  ،اللقاني .84
 . القاهرة: مصر: عالم الكتب.المناهج وطرق التدريس

 . ترجمة:التّدريس وطرق للمنهج عمل إطار التّفكير أبعاد(. 1995)روبرت وآخرون. ،مارزانو .88
 اليازجي. مكتبة ازة: خطاب. ومحّمد نشوان يعقوب
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روبرت وبراندت. روناي وسوهيوز. كارولين وجونز. بوفالي وبرسيسن. بربارا ورانكن. ، مارزانو .89
 . ترجمة:التّدريس وطرق للمنهج عمل إطار التّفكير: أبعاد(. 2111)شارلز. ستيوارت وسوهر.

 عمان: دار الفرقان. خطاب. ومحّمد نشوان يعقوب

  .عالم الكتب القاهرة:. 1ط .تفكير بال حدود. (2116صالح الدين.) ،محمود .91

 . القاهرة: عالم الكتب.تعليم الجغرافيا في عصر المعلومات(. 2115صالح الدين.) محمود، .91

(. فاعلية إستراتيجيتي النمذجة والتلخيص في عالج صعوبات 2112عبد الرزاق مختار.) ،محمود .92
المجلة الدولية لألبحاث فهم المقرو  وخفض قلق القرا ة لدى دارسات المدارس الصديقة للفتيات. 

 .258-219ص،11ع،جامعة اإلمارات العربية المتحدة. .التربوية

أير برنامج تعليمي على تنمية مهارات التفكير افساسية وعلى (. 2111عصالن.) ،المساعيد .91
. رسالة دكتوراه اير منشورة. كلية التحصيل في الجغرافيا عند طالب الصف السادس افساسي

 وية العليا. افردن.الدراسات الترب

 الراشدين الخلفا  وحدة تدريس في التاريخية الوياةق استخدام فعالية(. 2111.)هندي رضا مسعود، .91
 ،التدريس وطرق للمناهج المصرية الجمعية اإلعدادية، المرحلة تالميذ لدى الناقد التفكير تنمية على

 .45ع القاهرة،

 . دمشق: جامعة دمشق.في التربية الحدييةالقياس والتقويم (. 2119مطانيوس.) ،ميخاةيل .95

 . القاهرة: منشورات مجمع اللغة العربية.1ط .(. المعجم الوسيط1985).إبراهيم ،مذكور .96

االختبارات والمقاييس في العلوم النّفسيّة والتّربويّة  (.2112)، صالح أحمد د أمين علي سليمان.مراد .94
 .الحديث بالكتا دار . القاهرة:د خطوات إعدادها وخصاةصها

إعداد برنامج متكامل لتعليم طالب وطالبات المدارس اليانوية. كيفية  (.2112.)نادية سعد، مرسي .98
 طنطا:.استخدام المكتبة ومصادر المعلومات في مصر مع دراسة ميدانية على محافظة الغربية

 جامعة طنطا. 

 . القاهرة: دار الفكر.المراهقةتعليم التفكير اإلبداعي من الطفولة إلى (. 2114فهيم.)، مصطفى .99
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الطفل ومهارات التفكير في رياض افطفال والمدرسة االبتداةية:رؤية (. 2111).فهيم ،مصطفى .111
 . القاهرة: دار الفكر العربي.مستقبلية للتعليم في الوطن العربي

 دار الفكر العربي. :مهارات التفكير في مراحل التعليم العام. القاهرة (.2112).فهيم ،مصطفى .111

(. مهارات القرا ة االلكترونية: رؤية مستقبلية لتطوير أساليب التفكير.... 2111فهيم.) ،مصطفى .112
 القاهرة: دار الفكر.

مدى تمكن معلمي الجغرافية في المرحلة اليانوية بسلطنة  (.2112راشد عبد اهلل.) ،المطروشي .111
 .كلية التربية. جامعة قابوس. سلطنة عمان.منشورةاير  . رسالة ماجستيرعمان من مهارات الخريطة

 . دار المعارف. القاهرة.1. ج2ط مجمع اللغة العربية.(. 1942).المعجم الوسيط .111

 . عمان: دار الميسرة. 1ط .مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 2111سامي.) ،ملحم .115

. المييرة للتفكير االبتكاريسلوكيات معلم الرياضيات الصفية (. 2116).عوض بن صالح ،الملكي .116
مؤسسة الملك عبد  .المؤتمر العلمي اإلقليمي للموهبة حول رعاية الموهبة. تربية من أجل المستقبل

 العزيز لرعاية الموهبة. المملكة السعودية.

 بيروت: دار النهضة العربية. ،المكتبة المدرسية المطورة .(2112).الناتوت، هالل .114

واقع استخدام القرا ات الخارجية كمصدر في تدريس  (.2115).حنان عبد الجليل ،نجم الدين .118
 جامعة أم القرى: كلية التربية.  مادة التاريو لدى مدرسات المرحلة اليانوية بمدينة جدة.

مقدمة   ورقةإستراتيجيات التدريب على برنامج تنمية مهارات التفكير(. 2116).عبد اهلل ،النافع .119
 .14/11/2112تاريو الدخول  . الرياض.1124ربيع اآلخر.  5-1إلى ملتقى التدريب والتنمية.

                                                                    www.moudir.com  

صفية التعليمية التعلمية للدراسات االجتماعية تطوير أنموذج للبيةة ال(. 2114).عاي  ،النوايسة .111
قاةم على مهارات التفكير الناقد في ضو  المعايير المعاصرة وقياس فاعليته في تنمية تلك المهارات 

رسالة دكتوراه اير منشورة. كلية الدراسات التربوية العليا. جامعة عمان العربية  لدى الطلبة.
 للدراسات العليا. 

http://www.moudir.com/
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المعايير الوطنية لمناهج التّعليم العام ما (. 2114وزارة الّتربية في الجمهورية العربّية السورية. ) .111
 . دمشق.قبل الجامعي في الجمهورية العربيّة السورية المجلد افّول واليّاني واليّالث

عليم افساسي النظام الداخلي لمدارس التّ (. 2111وزارة الّتربية في الجمهورية العربّية السورية. ) .112
 . دمشق.م16/8/2111تاريو  1151/111المعدل بالقرار رقم 

- 2111(. الدليل االحصاةي لمدارس محافظة حمص لعام 2111وزارة التربية في الجمهورية.) .111
2111. 

. دليل المعلم لكتاب الدراسات االجتماعية(. 2112.)في الجمهورية العربية السورية وزارة التربية .111
 العامة للمطبوعات. سوريا: المؤسسة
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 البحث مالحق
 

املعلوماات املكتبياة   (  اساتبانة مادى متكال الطلباة مال اساتخدام مصاادر        1امللحق رقم )

 املرتبطة مبنهاج الدراسات االجتماعية
( مهارات التفكري األساسية الواجب توافرهاا   كتااب الدراساات االجتماعياة     2امللحق رقم )

 للصف اخلامس األساسي
( مهااارات اسااتخدام مصااادر املعلومااات املكتبيااة الواجااب توافرهااا   كتاااب  1امللحااق رقاام )

 للصف اخلامس األساسيالدراسات االجتماعية 
 ( خريطة كتاب الدراسات االجتماعية واملهارات األساسية اليت تضمنتها1امللحق رقم )
 ( قائمة مهارات التفكري األساسية واملؤشرات اليت تعرب عل كل مهارة5امللحق رقم )
( قائمااة مهااارات الااتفكري األساسااية املتضاامنة اسااتخدام مصااادر املعلومااات   6امللحااق رقاام )

 كتبيةامل
( عينة مقتطعة مل أوراق حتليال حمتاوى ماادة الدراساات االجتماعياة للصاف       4امللحق رقم )

 اخلامس األساسي
( جداول حتليل حمتوى كتاب ودليل الدراسات االجتماعياة سساب الوحادات    8امللحق رقم )

 الدراسية
 ( بطاقة املالحظة املكتبية9امللحق رقم )
 لي ملاّدة الّدراسات االجتماعّية   الّصف اخلامس األساسي( االختبار الّتحصي11امللحق رقم )
( مفتاا  إجاباة االختباار الّتحصايلي ملااّدة الّدراساات االجتماعّياة   الّصاف         11امللحق رقام ) 

 اخلامس األساسي
 ( اختبار مهارات التفكري األساسّية12امللحق رقم )
 ساسّية( مفتا  إجابة اختبار مهارات التفكري األ11امللحق رقم )
 ( الربنامج التدرييب11امللحق رقم )
 ( التوقيت الزمين لتطبيق التجربة النهائية15امللحق رقم )
 البحثحمكمي أدوات ( أمساء الّسادة 16امللحق رقم )
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 ( 1)الملحق رقم 
 المرتبطة بمنهاج الدراسات االجتماعيةاستبانة مدى تمكن الطلبة من استخدام مصادر المعلومات المكتبية 

 
  :تحية طيبة

شددن   ددل طل ددم وا ددع اسددتزدام شصددادر الشدلوشددات الشكت ةددم  اسددتبيان حددول تقددوم الباحيددة بإعددداد 
  وشدو اتها. شدار  الحلقم الثا ةم شن شرحلم التدلةم األساسي

 أرجو التكرم باإلجابة بكل موضوعية عن فقرات االستبانة
 تداو كم اكرةن حسن 

  الباحية أمينة حاج ماف

 اإلةرالات الشكت ةم حدد شدى استزدام الر م
 وا ع االستزدام

 شددوشمً  ضدةفم شتوسطم شق ولم عالةم
      .فرة في المكتبةامع مصادر المعلومات المتو  أتعامل 1
      في المكتبة المدرسيةأستطيع البحث بمفردي عن المعلومات  2
      عن طريقة تصنيف الكتب في المكتبة المدرسيةلديك معرفة  1

1 
)كتب  المختلفة درب على كيفية التعامل مع مصادر القرا اتأ

 .تاريخية جغرافية(
     

      تستطيع استخراج الكتب من الرفوف بنفسك  5

6 
فرة االخراةط وافطلس المتو  معرفةعلى  تساعدني أمينة المكتبة

 .في المكتبة
     

4 
المصادر المتوافرة بالمكتبة المرتبطة  على ترشدك أمينة المكتبة
  .بالدراسات االجتماعية

     

8 
على استخدام الموسوعات والتراجم المتوافرة في تحذني المعلمة

  .المكتبة
     

9 
لمساعدي في المناسبة في  مصادر المعلومات المكتبيةب أستعين

 فهم الدرس.
     

      .ربط النشاط الطالبي بخدمات المكتبة المدرسية ومصادرها يتم 11

11 
بإعداد أبحاث تتطلب استخدام مصادر  كلفت من معلمتك
  .المعلومات المكتبة

     

      .مع زمالةك كنشاط مكتبيمجالت حاةط باعداد  شاركت 12

11 
 ،)كالقصةافعمال المتعلقة بالمكتبة ب توجهك أمينة المكتبة للقيام

  .(....تصميم مجسمات ،رسم خراةط
     

      قمت بتلخيص قصة قرأتها بنا ًا على طلب المعلمة. 11
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      شاركت بإعداد ألبومات صور حول موضوع محدد. 15
      استخدمت مصادر المكتبة لكتابة موضوع يتعلق بدراستك 16
      تدربت على معرفة أجزا  الكتاب. 14
      استطيع التمييز بين المرجع والكتاب. 18
      رسمت منظر من وحي قصة قرأتها كنشاط مكتبي. 19
      استخدمت االذاعة المدرسية بالقا  خطاب لمناسبة محددة 21

 
 شا الشدو ات التي تدا ي ش ها وتحد شن استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ةم:

1-............................................. 
2-............................................ 
1-............................................ 
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 (2) رقم الملحق
 للصف الخامس األساسي مهارات التفكير األساسية الواجب توافرها في كتاب الدراسات االجتماعية

 

 النسبة المئوية مهارات التفكير الترتيب

 %02 المالحظة 2

 %.9 التصنيف 1

 %91 التطبيق 0

 %42 تنظيم المعلومات 4

 %41 المقارنة 2

 %08 التلخيص 9

 
  



   مالحق البحث
 

 

172 

 (1) رقم الملحق
توافرها في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس  مهارات استخدام مصادر المعلومات المكتبية الواجب

 األساسي
 

 النسبة المئوية مصادر المعلومات المكتبيةمهارات  الترتيب

 %01 استخدام الخريطة 2

 %4. التواصل مع المكتبة 1

 %90 استخدام المراجع 0

 %09 التلخيص 2

 %.0 استخدام الصور واألشكال البيانية 9

 %24 األطالساستخدام  .

 %28 استخدام الشابكة االلكترونية 
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 (1) رقم الملحق
 خريطة كتاب الدراسات االجتماعية والمهارات األساسية التي تضمنتها

 

 مهارة التواصل مع اآلخرين .1
 مهارة المالحظة والوصف .2
 تنمية التفكير الناقد .1
 وتصنيفها ومعالجتهاجمع المعلومات وتحليلها  .1
 حل المشكالت واتخاذ القرار .5
 استخدام افدوات للبحث في الدراسات االجتماعية .6
نشا  الجداول وافشكال البيانية .4  تخزين المعلومات وا 
 (.5، 2111/2111قرا ة الخريطة وقرا ة الصورة واستيمار الوقت)وزارة التربية،  .8
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 (5) رقم الملحق
 قائمة مهارات التفكير األساسية والمؤشرات التي تعبر عن كل مهارة

شهارة التفكةر 
 األساسةم

 الشؤ رات التي تد ر ع ها

 المالحظة

 استخدام إحدى الحواس للحصول على المعلومة من الخريطة أو الصورة أو المرجع. .1
 استخدام أحد الحواس في مراقبة المتغيرات. .2
الطالب من استخدام مصادر المعلومات وكيفية استخدامها باستخدام  وصف مايراه .1

 الكلمات أو العبارات.
 تحليل افشيا  إلى إجزاةها. .1
 تسمية افجزا  المكونة لشي  ما. .5

 المقارنة
 بيان أوجه الشبه واالختالف بين افشيا . .1
 تنظيم نقاط اتفاق افشيا  مع بعضها، ونقاط االختالف. .2

 التصنيف

 افشيا  التي تشترك بنفس الخصاةصتجميع  .1
 تنظيم افشيا  في مجموعات على أساس خصاةص أو صفات مشتركة. .2
 وضع معيار ارتباط هذه افشيا  ببعضها. .1
 تسمية المجموعات المشتركة بصفات معينة. .1

 دمج المعلومات بفاعلية وبشكل مترابط ومتماسك. .1 التلخيص
 من مرجع، كتاب، صورة، خريطة. تلخيص )سيرة ذاتية، فقرة، معلومات مطلوبة( .2

تنظيم 
 المعلومات

وضع المعلومات )أشيا ، ظواهر، شخصيات، حوادث( في سياق متتابع وفق معيار  .1
 محدد.

تغيير الشكل دون تغيير جوهر المعلومات، أي إضافة جديد للمعلومات بتغيير  .2
 صورتها وتمييلها برموز أو مخططات أو صور أو رسومات بيانية.

 التطبيق
 .استخدام المفهومات والقوانين والمبادئ والحقاةق في موقف جديد .1
 تطبيق الطالب ماتعلمه بطريقة وظيفية لما لديه من معلومات. .2
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 (6) رقم الملحق
 قائمة مهارات التفكير األساسية المتضمنة استخدام مصادر المعلومات المكتبية

 الشؤ رات التي تد ر ع ها الشهارات الشكت ةم
شهارات التفكةر األساسةم 
الشتضش م استزدام شصادر 

 الشدلوشات الشكت ةم

مهارة التواصل مع 
 المكتبة

تنظيم مصادر المعلومات المكتبية داخل  .1
 المكتبة.

 معرفة أشكال مصادر المعلومات المكتبية. .2
تسمية أجزا  الكتاب أو المرجع أو المواد  .1

 السمعية البصرية.
حديد أوجه الشبه واالختالف في مصادر ت .1

 المعلومات المكتبية.

 مهارة المالحظة
 مهارة المقارنة
 مهارة التصنيف
 مهارة التطبيق

مهارة استخدام 
 المراجع

 بيان المالمح الفارقة بين الكتاب والمرجع. .1
توضيح الخطوات الصحيحة للوصول إلى  .2

 المعلومة في الكتاب المرجعي.
تتخذ للوصول إلى  تحديد الخطوات التي .1

 المعلومة المطلوبة.
تسمية افجزا  المكونة للمرجع أو  .1

 الموسوعة.
ذكر أشكال المراجع المتوافرة في المكتبة  .5

 المدرسية.

 مهارة المالحظة
 مهارة التصنيف
 مهارة المقارنة
 مهارة التلخيص

 مهارة تنظيم المعلومات
 مهارة التطبيق

مهارة التعامل مع 
 الخريطة

الخطوات الصحيحة للوصول إلى توضح  .1
 المعلومة في الخريطة.

ذكر أشكال الخراةط الجغرافية المتوافرة في  .2
 المكتبة المدرسية.

تحديد خطوات قرا ة الخريطة الجغرافية  .1
 واستخداماتها.

 تسمية افجزا  المكونة للخريطة. .1
تحديد أوجه الشبه واالختالف بين أشكال  .5

 حظةمهارة المال
 مهارة التصنيف
 مهارة المقارنة
 مهارة التلخيص

 مهارة تنظيم المعلومات
 مهارة التطبيق
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 الخراةط الجغرافية. 

مهارة استخدام 
 الشابكة االلكترونية

توضيح أساليب البحث على الشابكة  .1
 االلكترونية.

 تحديد أهم خدمات الشابكة االلكترونية. .2
البحث في المواقع االلكترونية الستخراج  .1

 المعلومات.
التعرف على خطوات البحث في الشابكة  .1

 االلكترونية.

 مهارة المالحظة
 مهارة التصنيف
 مهارة المقارنة
 مهارة التلخيص

 مهارة تنظيم المعلومات
 مهارة التطبيق

 مهارة التلخيص

 توضيح المقصود من التلخيص. .1
 التمييز نبين التلخيص واالختصار .2
تلخيص المعلومات المطلوبة من الخريطة،  .1

 الكتاب، المرجع، الصور

 مهارة المالحظة
 مهارة التصنيف
 مهارة المقارنة
 مهارة التلخيص

 مهارة تنظيم المعلومات
 مهارة التطبيق
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 (4) رقم الملحق
 االجتماعية للصف الخامس األساسيعينة مقتطعة من أوراق تحليل محتوى مادة الدراسات 

 الصفحة وحدة التحليل الرقم
مهارات استخدام مصادر 

 المعلومات المكتبية

 مهارات التفكير االساسية

 التلخيص التصنيف المقارنة المالحظة
تنظيم 

 المعلومات
 التطبيق

  11 1   1 استخدام المراجع 66 ( وصف حدائق بابل8حاول من الشكل ) 66

 1 1 1 1 1 1 التواصل مع المكتبة 66 اذكر عجائب الدنيا االخرى 67

 1 1  1 1 1 التواصل مع المكتبة 67 قم بجمع صور ألثار العراق القديم وصنفها 68

      1 استخدام المراجع 67 قم بجمع صور ألثار العراق القديم وصنفها 69

( حةةةةدد ال ةةةةدود الب ريةةةةة لشةةةةب  8الخريطةةةةة) 71

 العربيةالجزيرة 
 1 1    1 قراءة الخريطة 68

 1 1    1 قراءة الخريطة 68 حدد مواقع الممالك والمدن 71

 1 1  1 1 1 التواصل مع المكتبة 71 اجمع صورا عن أثار اليمن وصنفها 73

      1 قراءة الخريطة 115 ( تضاريس بالد الشام1الخريطة رقم ) 74

 1      الخريطةقراءة  116 ت ديد الجبال بالخريطة 76

    1 1  قراءة الخريطة 116 حدد المناطق التي تسقط فيها أمطار غزيرة 77

    1 1  قراءة الخريطة 116 ما المناطق التي يوجد فيها نباتات كثيرة 78

     1  قراءة الخريطة 117 حاول تسمية السهول الضيقة والواسعة  79

 1      قراءة الخريطة 118 حاول ت ديد أهم االنهار على الخريطة 81

 1 1 1   1 التلخيص 116 (1مقطع تضريسي لبالد الشام الشكل ) 81
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 (8) رقم الملحق
 االجتماعية بحسب الوحدات الدراسيةجداول تحليل محتوى كتاب ودليل الدراسات 
 

 (  تائج تحلةل شحتوى كتاب الدراسات االةتشاعةم لشهارات التفكةر األساسةم1ةدول ر م )

 
 شحتوى كتاب الدراسات االةتشاعةم لشهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ةم(  تائج تحلةل 2ةدول ر م )

 ع وان الوحدة الر م

 شهارات التفكةر الشتضش م استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ةم
التواصل شع 
 الشكت م

استزدام 
 الشراةع

التداشل شع 
 الزرةطم

استزدام 
 ال ا كم

 التلزةال

 % ك % ك % ك % ك % ك
الوحدة 
 افولى

 1 1 1 1 21 16 21 1 16 8 افرض واإلنسان

الوحدة 
 اليانية

حضارة العرب 
 1 1 1 1 19 11 11 2 11 4 القدما 

 ع وان الوحدة الر م

 شهارات التفكةر الشتضش م استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ةم

ت ظةم  التلزةال التص ةف الشقار م الشالحظم
 التط ةق الشدلوشات

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
الوحدة 
 افولى

 11 11 6 21 5 21 4 26 24 افرض واإلنسان
 

21 
 

الوحدة 
 اليانية

حضارة العرب 
 القدما 

21 21 5 16 1 11 8 11 21 
 

16 
 

الوحدة 
 اليالية

الحياة في شبه 
 الجزيرة العربية

21 19 1 11 1 19 18 11 19 
 

12 
 

الوحدة 
 الرابعة

الحياة في بالد 
 الشام

11 11 6 19 1 19 6 11 5 
 

6 
 

الوحدة 
 الخامسة

 1 1 2 11 1 16 5 11 11 الحياة في العراق
 

8 
 

الوحدة 
 السادسة

سورية والعمل 
 العربي المشترك

12 12 1 11 2 11 18 11 12 
 

11 
 

 41 111 58 111 21 111 11 111 111 مجموع الوحدات المجموع
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 ع وان الوحدة الر م

 شهارات التفكةر الشتضش م استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ةم
التواصل شع 
 الشكت م

استزدام 
 الشراةع

التداشل شع 
 الزرةطم

استزدام 
 التلزةال ال ا كم

 % ك % ك % ك % ك % ك
الوحدة 
 اليالية

الحياة في شبه 
 الجزيرة العربية

12 21 1 1 11 15 1 1 1 1 

الوحدة 
 الرابعة

 11 2 1 1 22 15 1 1 21 11 الحياة في بالد الشام

الوحدة 
 الخامسة

 61 1 1 1 15 11 1 1 8 1 الحياة في العراق

الوحدة 
 السادسة

سورية والعمل 
 العربي المشترك

9 18 2 11 1 5 1 111 1 1 

 111 5 111 1 111 64 111 5 111 51 مجموع الوحدات المجموع

 
 (  تائج تحلةل شحتوى دلةل الدراسات االةتشاعةم للصف الزاش  األساسي3ةدول ر م )

 
  

 ع وان الوحدة الر م

 شهارات التفكةر الشتضش م استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ةم

ت ظةم  التلزةال التص ةف الشقار م الشالحظم
 التط ةق الشدلوشات

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 24 افرض واإلنسان الوحدة افولى

 
19 

 
11 

 
16 

 
12 

 
18 

 
 11 حضارة العرب القدما  الوحدة اليانية

 
11 

 
11 

 
19 

 
19 

 
19 

 
 الوحدة اليالية

الحياة في شبه الجزيرة 
 العربية

15 
 

8 
 

6 
 

9 
 

11 
 

15 
 

 14 الحياة في بالد الشام الوحدة الرابعة
 

2 
 

2 
 

11 
 

8 
 

9 
 

الوحدة 
 الخامسة

 11 الحياة في العراق
 

11 
 

9 
 

4 
 

4 
 

4 
 

الوحدة 
 السادسة

سورية والعمل العربي 
 المشترك

19 
 

9 
 

6 
 

8 
 

11 
 

11 
 

 122 مجموع الوحدات المجموع
 

59 
 

16 
 

69 
 

41 
 

49 
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 (  تائج تحلةل شحتوى دلةل الدراسات االةتشاعةم لشهارات استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ةم4ةدول ر م )

 ع وان الوحدة الر م

 شهارات التفكةر الشتضش م استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ةم
التواصل شع 
 الشكت م

 استزدام
 الشراةع

التداشل شع 
 الزرةطم

استزدام 
 التلزةال ال ا كم

 % ك % ك % ك % ك % ك
الوحدة 
 افولى

 21 افرض واإلنسان
 

5 
 

5 
 

1 
 

1 
 

 11 حضارة العرب القدما  الوحدة اليانية
 

1 
 

21 
 

2 
 

1 
 

 الوحدة اليالية
الحياة في شبه الجزيرة 

 العربية
1 

 
1 

 
11 

 
1 

 
1 

 
الوحدة 
 الرابعة

 6 الحياة في بالد الشام
 

1 
 

14 
 

1 
 

1 
 

الوحدة 
 الخامسة

 5 الحياة في العراق
 

1 
 

12 
 

1 
 

1 
 

الوحدة 
 السادسة

سورية والعمل العربي 
 المشترك

15 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

  1  1  64  9  62 مجموع الوحدات المجموع
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 (9) رقم الملحق
 بطاقة المالحظة المكتبية

التسلسل
 شهارة 

استزدام شصادر 
 الشدلوشات

 المهارات الفرعيّة المنتمية لها
مهارات التفكير 

 المتضمنة

 درةم الششارسم
ك ةرة 
 شددوشم ضدةفم شتوسطم ك ةرة ةداً 

1 
 

التواصل شع شهارة 
 الشكت م

 

      التص ةف .ةحدد الكتب الشط وعم لشؤلف واحد وي شكت م الشدرسم .1

ةشةا أشك م الكتب والشراةع الشوةودة على الرووف  حسب  .2
      التص ةف الشوضوع الشحدد.

      التط ةق ةزرج الكتاب الشحدد شن شو ده وي الزاا م. .3

      شالحظم كتاب.ةستزلال الشدلوشات الوصفةم عن كل  .4

      شالحظم .ةحلل أةاال الكتاب .5

      شقار م ةفرق  ةن الكتاب الدادي والشرةع. .6

      تط ةق ةددد شصادر الشدلوشات الشكت ةم الشتواورة وي الشكت م. .7

      شقار م ةحدد أوةه االزتالف وي شصادر الشدلوشات الشكت ةم. .8

      شقار م الشدلوشات الشكت ةم.ةحدد أوةه ال  ه وي شصادر  .9

      التص ةف ةص ف شصادر الشدلوشات الشكت ةم  حسب أ كالها. .11

      التط ةق ةذكر شثااًل لكل  كل شن أ كال شصادر الشدلوشات الشكت ةم. .11

      الشقار م ةفرق  ةن الكتاب الشةلم الدورةم .12

شةشوعم شن ة ةن أوةه ال  ه  ةن عدد شن الشوضوعات وي  .13
 الكتب

 
      الشقار م
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التسلسل
 شهارة 

استزدام شصادر 
 الشدلوشات

 المهارات الفرعيّة المنتمية لها
مهارات التفكير 

 المتضمنة

 درةم الششارسم
ك ةرة 
 شددوشم ضدةفم شتوسطم ك ةرة ةداً 

ة ةن أوةه االزتالف  ةن عدد شن الشوضوعات وي شةشوعم شن  .14
      الشقار م الكتب

2 

 
 
 
 شهارة
 

 استزدام
 

 الشراةع

      التط ةق ةستزدم الشوسوعات الشرت م ترتة ًا الف ائةًا. .1

      التط ةق ةستزدم الشوسوعات الشرت م ووق الشوضوعاًت. .2

      الشقار م ةقارن  ةن الكتاب الدادي والكتاب الشرةدي. .3

      التص ةف ةستزرج الشدلوشات الشطلو م شن الشرةع. .4

      الشالحظم ةزتار الشوسوعم الشتزصصم  الشوضوع الشطلوب. .5

      التص ةف/الشالحظم ة حث عن الشدلوشم دازل الشوسوعم حسب ترتة ها .6

      ت ظةم الشدلوشات الشطلو م  دد استزراةها شن الشوسوعم.ة ظم الشدلوشات  .7

      التلزةال ةلزال الشدلوشات  دد ت ظةشها. .8

      التص ةف ةص ف وئات الشراةع التي تشد ا  الشدلوشات. .9

      الشالحظم ةسشي األةاال الشكو م للشوسوعم. .11

      الشقار م ةشةا  ةن الشداةم والشوسوعات. .11

      التط ةق ةستزرج الشدلوشات شن الشوسوعات أو الشداةم. .12

      التط ةق ةستزدم أ واعًا شن األطال  لإلةا م وي الشوضوع الشحدد. .13

3 

 
 
 

      التص ةف الةغراوةم ةص ف الزرائط حسب أ كالها .1

      شدلوشاتت ظةم  ة ظم الشدلوشات الشطلو م شن الزرةطم الط ةدةم .2

      الشقار م ةقارن  ةن أ واع التضارة  وي الزرةطم الط ةدةم .3
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التسلسل
 شهارة 

استزدام شصادر 
 الشدلوشات

 المهارات الفرعيّة المنتمية لها
مهارات التفكير 

 المتضمنة

 درةم الششارسم
ك ةرة 
 شددوشم ضدةفم شتوسطم ك ةرة ةداً 

 
 
 
 شهارة

  رالة الزرةطم

      ت ظةم شدلوشات ة ظم الشدلوشات الشطلو م شن الزرةطم ال  رةم .4
      الشقار م ةقارن  ةن تواع السكان شن الزرةطم ال  رةم .5
      الشالحظم/تط ةق ةستزدم شقةا  الرسم وي أسفل الزرةطم .6
      الشالحظم ةحدد ع وان الزرةطم .7
      الشقار م ةحدد  كل الزرةطم .8
      الشالحظم ةسشي األةاال الشكو م للزرةطم. .9
      الشقار م ةشةا  ةن الرشوا الشوةودة وي شفتاح الزرةطم .11
      الشقار م ةحدد أوةه الت ا ه  ةن أ كال الزرائط الةغراوةم. .11
      الشقار م االزتالف  ةن أ كال الزرائط الةغراوةم.ةحدد أوةه  .12
      ت ظةم الشدلوشات ةستزرج الشدلوشات الشطلو م شن الزرةطم .13
      التلزةال ةلزال الشدلوشات الشستزرةم شن الزرةطم .14

استزدام ال ا كم  4
 )اال تر ةت(

      شالحظم ةسشي شا ةحتاةه ت غةل ال ا كم االلكترو ةم .1
      شقار م ةوضح أسالةب ال حث وي ال ا كم االلكترو ةم. .2
      التط ةق ةستزدم  شوذج شن أدوات ال حث وي ال ا كم االلكترو ةم .3
      التط ةق ة حث وي شوا ع الشدلوشات الشتواورة وي ال ا كم االلكترو ةم .4
ة ظم الشدلوشات الزاصم  شوضوعه والتي حصل علةها شن  .5

      ت ظةم شدلوشات االلكترو ةم ال ا كم

      التلزةال ةلزال الشدلوشات التي حصل علةها شن ال ا كم االلكترو ةم .6
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التسلسل
 شهارة 

استزدام شصادر 
 الشدلوشات

 المهارات الفرعيّة المنتمية لها
مهارات التفكير 

 المتضمنة

 درةم الششارسم
ك ةرة 
 شددوشم ضدةفم شتوسطم ك ةرة ةداً 

      الشقار م ةقارن  ةن الصور الشهشم والشتصلم  شوضوعه. .7
      الشقار م ةشةا  ةن الشدلوشات التي حصل علةها شن ال ا كم االلكترو ةم .8
      تص ةف/تط ةق وي شحرك ال حثةستزدم أسالةب ال حث  .9
      شالحظم ةحدد أهم زدشات ال ا كم االلكترو ةم. .11
ةقارن  ةن الشدلوشات األ رب إلى شوضوعه والتي حصل علةها شن  .11
      الشقار م ل ا كم االلكترو ةما

5 

 شهارة التلزةال
 
 

      الشالحظم ةحدد األوكار الفرعةم الشكو م للشوضوع الشطروح. .1

      التص ةف ةحدد الشصادر األولةم الشرت طم  الشوضوع الشطروح. .2

      التص ةف ةص ف الشدلوشات ذات الصلم  الشوضوع إلى رؤو  أوكار. .3

      الشقار م ةشةا  ةن التلزةال واالزتصار. .4

      شالحظم ةقرأ الكتاب أو ال ال الشتدلقم  الشوضوع الشطلوب تلزةصه .5

      ت ظةم الشدلوشات األوكار الشتضش م وي الكتاب   ال على هدف التلزةالةرتب  .6

      تلزةال ةدشج الشدلوشات   كل شترا ط وشتشاسك .7

      ت ظةم شدلوشات ةحذف الةشل التي ال تساهم وي وهم ال ال .8

      ت ظةم شدلوشات ةقدم الفكرة التي ةدور حولها ال ال .9

      ت ظةم شدلوشات التي  ال الةكون ةشلم شن الةشل  .11

      التط ةق ةلزال  صًا شن كتاب أو  صم. .11
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 (11)الملحق رقم 
 الخامس األساسي االختبار الّتحصيلي لماّدة الّدراسات االجتماعّية في الّصف

 :الطالب/ عزيزتي الطالبةعزيزي 
 .اقرأ افسةلة اآلتية، ومن يم أجب 
 ( صفحات.5يتكون االختبار من ) 
 ( سؤااًل.11عدد أسةلة االختبار ) 

 ................الجنس: ذكر
 ................أنيى 

 احتشال   الص حةحم ولإلةا م (اإلةا م ور م على صحةحاً  ترا  ا لذي لالحتشال   الشواوق الحرف دائرة ظل ل  
واحد(:

 السددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؤال
 .ةقع سهل الغاب وي :1
A لبنان B سورية C فلسطين D افردن 
 .وسر اتصاف األ هار الساحلةم  أ ها  صةرة وسرةدم الةرةان:2

A ازارة افمطار B قرب الجبال من البحر C  انحدارات الجبال
 الشديدة

D  اتساع السهول
 الساحلية

 .القائد الدر ي الذي ا تصر وي شدركم الةرشوك هو:3
A المينى بن الحارث B بو عبيد بن الجراح C سعد بن أبي وقاص D خالد بن الوليد 
 .تسدى الحكوشات إلى الحفاظ على الص اعات القدةشم ألهشةتها:4

A  االقتصادية
 والسياحية

B االقتصادية والتجارية C  االقتصادية
 والصناعية

D  االقتصادية
 والزراعية

 .تتشةا الص اعم الحدةثم عن الص اعم القدةشم  د:5

A قلة التكاليف B سرعة اإلنتاج C قلة االنتاج D  االعتماد على
 الموارد البشرية

 .عاصشم الدولم األشوةم:6
A دمشق B بغداد C مكة المكرمة D الكوفة 
 .أهم أعشال ع د الشلك  ن شروان الادهار الدولم األشوةم:7
A ظهور الدواوين B الفتوحات اإلسالمية C بنا  المدن D تعريب الدواوين 
 .الش طقم التي وتحها طارق  ن اةاد هي:8
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A السند B المغرب افقصى C افندلس D ما ورا  النهر 
 . وسر اةادة عدد السكان وي  الد الراودةن:9
A زيادة الوالدات B كيرة الشباب C زيادة الوفيات D الزواج المبكر 
 .وسر أهشةم شدة تي ال صرة والكووم وي الدراق: .11

A  بسبب أراضيها
 الخصبة

B لتوافر افنهار فيها C بسبب الموقع التجاري D  بسبب اعداد
 السكان

 .شن أس اب تدرةب الدواوةن وي الدولم األشوةم:11

A  لتقليص نفوذ الفرس
 والروم

B 
فن اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية للدولة 

 افموية
C 

للمساعدة في نشر 
اللغة العربية في بالد 

 الفرس
D  لعدم معرفة العرب

 باللغات افخرى

 . دأت حروب التحرةر وي الدراق وي عهد الزلةفم:12
A عيمان بن عفان B علي بن أبي طالب C عمر بن الخطاب D أبي بكر الصديق 
.ةدد التااشك  القوا ةن واأل ظشم دازل الشدرسم و التساوي  ةن ةشةع اشالئك وي الشدرسم صفم شن 13

 صفات:
A المواطنة B التعاون C الوطنية D الديمقراطية 
 ..تظهر   اتات الغا م الشتوسطم وي  الد الراودةن ع د:14
A افهواز B المنطقة الجبلية C  الفراتضفاف نهر D السهول الساحلية 
 .تحدد شدة  التدلةم االلااشي والشةا ي وي سورةم ب:15
A 9سنوات B 11 سنوات C 12سنة D 4سنوات 
 .أعدم  هدال الساد  شن أةار شن أةل التضحةم وي س ةل :16

A  تحرير سورية من
 االحتالل الفرنسي

B  تحرير فلسطين من
 الكيان الصهيوني

C 
العربية تحرير افمة 
من االحتالل 

 العيماني
D تحرير جنوب لبنان 

 .شن أهم الثروات ال اط ةم وي  الد الراودةن:17
A الكبريت B النفط C الفوسفات D الملح 
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 :شن زالل تحلةل الزرةط حدد الشوضوع الذي تتحدث ع ه الزرةطم .18

 
A مشكالت االستعمار B الحدود الطبيعية C  العربيالتجزةة للوطن D البيةات الطبيعية 
 . أي شن الصور اآلتةم تدل على أن الشةاان التةاري لهذ  الدولم را ح:19

A 

 

B 

 

C 

 

 
 

D 

 
 
 

 .ةدد شن أس اب التصحر الط ةدي وي  الد ال ام:21

 
A قلة افمطار B زحف الرمال C الرعي الجاةر D سبق صحيح كل ما 
 ال ام أشطارًا:.أكثر ش اطق  الد 21

 
A المنطقة الساحلية B المنطقة الداخلية C الهضاب الداخلية D  المنطقة الجبلية

 الغربية
 .ةقترب  هرا الفرات ودةلم شن  دضهشا ع د:22
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A  مدينة بغداد ويصبان
 في الخليج العربي

B 
مدينة بغداد ويشكالن 
شط العرب ويصبان 
 في الخليج العربي

C  كرمة علي ويصبان
 في الخليج العربي

D 

مدينة بغداد 
ويشكالن نهر شط 
العرب ويصب في 

 الخليج العربي
 .شن الشدو ات الدازلةم التي تش ع  ةام ص اعم شتطورة وي الوطن الدر ي:23

A  الفقر و هجرة
 العلما 

B الحواجز الجمركية C  ضعف االتفاقيات
 االقتصادية العربية

D  سيطرة الشركات
 افجنبية

 ششارسم الدةشقراطةم تد ي:. 24

A احترام آرا  اآلخرين B  المشاركة في
 المؤتمرات

C  االعتدا  على حقوق
 اآلخرين

D االلتزام بالقوانين 

 .تتحقق شقوشات الوحدة الدر ةم شن زالل:25

A  عقد الصفقات مع
 الشركات افجنبية

B  تبادل الموارد
 االقتصادية والبشرية

C  تبادل المواد
 االقتصادية والتجارية

D  استيراد الصناعات
 افجنبية

 . أي ةشلم  راةك تص ف ضشن ح ك لوط ك:26

A  يجب أن أتعلم ففيد
 وطني

B  يجب أن أحافظ على
 النظافة

C  يجب أن أدافع عن
 وطني

D  يجب أن أتعاون مع
 زمالةي

 .شالفرق  ةن السكن الد وائي والسكن الش تظم:27

A 
السكن العشواةي 

يكون ضمن إشراف 
 الدولة

B  السكن العشواةي يبني
 ضمن شوارع عريضة

C 
يتعرض السكن 

العشواةي للعديد من 
 الحوادث

D 

يتعرض السكن 
المنتظم لإلنذارات 
بافخال  من قبل 

 الدولة
 .ةرت ط  ةاح التداون الدر ي اال تصادي ب:28

A  خسارة الميزان
 التجاري

B  االستيمار افميل
 االقتصاديةلليروات 

C زيادة النمو السكاني D  ضعف التكامل
 االقتصادي
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 .شةا عن شاذا تتحدث الصورة:29

 
A  االحتفاالت في

 الصومال
B  واقع المعيشي في

 الدول العربية
C  توزيع المساعدات

 االنسانية
D االزيا  الشعبية 

 . شن أ كال التداون الدر ي الذي تدعشه سورةم :31

A 

 المجاني مشروع التعليم

 

B 

 مشروع ربط الشبكات الكهرباةي

 

C 

 مشروع مصفاة حمص

 

D 

 استخراج النفط من قبل الشركات افجنبية
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 (11)الملحق رقم 
 الّتحصيلي لماّدة الّدراسات االجتماعّية في الّصف الخامس األساسي مفتاح إجابة االختبار

ر م 
 الس ؤال

ر م  اإلةا م
 الس ؤال

 اإلةا م
A B C D A B C D 

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     
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 (12)رقم 
 اختبار مهارات التفكير األساسّية

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة
 .اقرأ افسةلة اآلتية، ومن يم أجب عنها في ورقة افسةلة 

 ( صفحة.11يتكون االختبار من ) 
  سؤال 11 االختبار: بنودعدد 
 .........................:أنيى الجنس: ذكر.........................: 

 اختر اإلجابة الصحيحة من الخيارات المتاحة:
 أواًل: ازت ار شهارة الشالحظم

 شن صفات السكن ال ظاشي: .1
 تتعرض مناطق السكن النظامي للحوادث. .ب الدولة.تبنى المناطق النظامية بإشراف  أ.
ال تتددددددددوافر الشددددددددروط الصددددددددحية فددددددددي السددددددددكن  د. تبنى المنازل بطريقة قريبة من بعضها. ج.

 النظامي.
 ()اإلةا م الصحةحم: 

 شا وةه االزتالف  ةن الكتاب والشرةع: .2
الكتددداب مرتدددب ترتيبدددًا ابجدددديا ، والمرجدددع مرتدددب  أ.

 ترتيبًا هجاةياً 
ال  الكتددداب يقدددرأ مدددن أولددده إلدددى آخدددره، والمرجدددع ب.

 يقرأ من أوله إلى آخره
الكتددددددداب يحتدددددددوي علدددددددى موضدددددددوعات عديددددددددة،  ج.

 والمرجع يحتوي على موضوعات متخصصة
الكتددددددددددداب يحتدددددددددددوي علدددددددددددى موضدددددددددددوع واحدددددددددددد  د.

متخصددددص، والمرجددددع يحتددددوي علددددى موضددددوع 
 واحد متخصص

 ()اإلةا م الصحةحم: 
أوضاع األرض وي كل وصل: وضع ر م الصورة ع د الفصل ا ظر إلى الصور التي توضح  .1

 الش اسب:
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 فصل الربيع ب. فصل الصيف أ.
 فصل الخريف د. فصل الشتا  ج.

 ()اإلةا م الصحةحم: 
 عن شاذا تد ر الصور اآلتةم: .4

   
 الكوارث الطبيعية ب. الكوارث اإلنسانية أ.
 التصحر د. الفيضانات ج.

 ()اإلةا م الصحةحم: 
 .أي شن الزرائط اآلتةم هي زرةطم ط ةدةم:5

 
 )ج(. شعار لدولة فلسطين ب(. حدود دولة فلسطين) )أ(.تضاريس دولة فلسطين

 ()اإلةا م الصحةحم: 
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 .شا أوةه ال  ه الذي تتحدث ع ه الصور اآلتةم:6

   
 توليد الطاقة ب. الطاقة المتجددة أ.
 موارد الطاقة د. الطواحين ج.

 ()اإلةا م الصحةحم: 
 .أ ظر إلى الزرةطم وأةب: أكثر السهول ا ت ارًا وي الوطن الدر ي هي:7

 
 السهول الداخلية ب. السهول الساحلية أ.
 السهول الرسوبية الفيضية د. السهول الرسوبية ج.

 ()اإلةا م الصحةحم: 
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 :. حدد القارات على الزرةطم اآلتةم8

 
 قارة أفريقيا .1 قارة....................... .2 قارة أسيا .1
 قارة استراليا .6 قارة أمريكا الجنوبية .5 قارة أمريكا الشمالية .1
 شن زالل شالحظم الزط الاش ي  ةد الفرق  الس وات  ةن التارةخ الشةالدي والتارةخ الهةري..9

 
 سنة1162 ب. سنة 62 أ.
 سنة1511 د. سنة1116 ج.

 ()اإلةا م الصحةحم: 
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 ثا ةًا: ازت ار شهارة الشقار م
 ا ظر إلى الزرةطم اآلتةم و ارن  ةن ال ةئم الة لةم وال ةئم الدازلةم شن حةث الشو ع: .1

 
تقدددع البيةدددة الجبليدددة فدددي الشدددمال والشدددرق، والبيةدددة  أ.

 الداخلية في الوسط من ليبيا.
تقددددع البيةددددة الجبليددددة فددددي الشددددمال والشددددرق،  .ب

والشدددمال مدددن  الوسدددطوالبيةدددة الداخليدددة فدددي 
 ليبيا.

تقدددع البيةدددة الجبليدددة فدددي الشدددمال الجندددوب، والبيةدددة  ج.
 الداخلية في الوسط و الجنوب من ليبيا.

تقددددع البيةددددة الجبليددددة فددددي الشددددمال الجنددددوب،  د.
والبيةدددة الداخليدددة فدددي الغدددرب والجندددوب مدددن 

 ليبيا.
 ()اإلةا م الصحةحم: 

 ال ةئم الة لةم وال ةئم الدازلةم شن حةث الشساحم:ا ظر إلى الزرةطم السا قم و ارن  ةن  .2
مسدددداحة البيةددددة الجبليددددة أكبددددر مددددن مسدددداحة البيةددددة  أ.

 الداخلية.
مسدداحة البيةددة الجبليددة أصددغر مددن مسدداحة  ب.

 البيةة الداخلية.
مسدداحة البيةددة الجبليددة تتسدداوى مددع مسدداحة البيةددة  ج.

 الداخلية.
مسدداحة البيةددة الداخليددة أصددغر مددن مسدداحة  د.

 البيةة الجبلية.
 ()اإلةا م الصحةحم: 
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 .شن زالل الشقار م  ةن ط قات األرض شن حةث السشاكم  ةد أن:3

 
 الغطا  يتساوى سماكة مع النواة الداخلية ب. الغطا  أكير سماكة من النواة الخارجية والداخلية أ.
 الغطا  أكير سماكة من القشرة د. الغطا  هو الطبقة االقل سماكة ج.

 ()اإلةا م الصحةحم: 
 وأشأل الةدول الذي ةشثل شقار م  ةن ال ظام الشلكي وال ظام الةشهوري: .أزتر شن الد ارات4

 ينتقل الحكم في النظام الملكي بالوراية من أنظمة الحكم الديمقراطي النظام الجمهوري
 الرةيس ولي العهد

 الملك ينتقل الحكم في النظام الجمهوري بالوراية
 ينتقل الحكم في النظام الجمهوري باالنتخابات ينتقل الحكم في النظام الملكي باالنتخابات

 ال ظام الةشهوري ال ظام الشلكي م
1   
2   
1   

 :الصحةحم شن الشقار م  ةن الشوسوعم الداشم والشوسوعم الشتزصصم اإلةا مازتر  .5
الموسدددوعة العامدددة لهدددا أكيدددر مدددن مؤلدددف، أمدددا  أ.

 المتخصصة فيكتبها مؤلف واحد. الموسوعة
الموسدددوعة العامدددة متعددددددة الموضدددوعات، أمددددا  ب.

الموسددددددوعة المتخصصددددددة مختصددددددة بموضددددددوع 
 واحد.

الموسدوعة العامدة ترتيددب حسدب موضددوعاتها،  ج.
 أما المتخصصة فترتب ابجديًا.

الموسددددوعة العامددددة لهددددا أكيددددر مددددن جددددز ، أمددددا  د.
 الموسوعة المتخصصة فهي جز  واحد.

 ()اإلةا م الصحةحم: 
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 ثالثًا: ازت ار شهارة التص ةف
شصادر الشدلوشات الشكت ةم الشتوورة وي شكت تك:  م  تص ةفها حسب  وعها وضع  اآلتةمتشثل الصور  .1

 ر شها وي الةدول:

           
(1(                       )2(                             )3                    )    (4) 

 شواد سشدةم و صرةم الشواد اإللكترو ةم شراةع كتب
    
 .ص ف الزرائط اآلتةم  حسب  وعها2

 . )تواع الثروات(2. )الحدود السورةم(                                        1

            
 (التر م وي الوطن الدر ي.)تواع 4. تواع السكان وي  ارة أورةقةا                               3

        
 زرائط   رةم زرائط سةاسةم زرائط ا تصادةم زرائط ط ةدةم

    
 أي شن الشةشوعات اآلتةم توضع ضشن الشدن األثرةم: .1
 )زنوبيا، حمورابي، بلقيس( ب. )ماري، تدمر، أوااريت( أ.
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 المسماري، الهيرواليفية()الخط افرامي، الخط  د. )اليرموك، القادسية، بدر( ج.
 اإلةا م الصحةحم: )        (

 .لدةك شةشوعم الصور اآلتةم التي تتحدث عن الص اعات: ص فها  حسب الةدول:4

           
(1)                           (2(                        )3(                         )4) 

 الحدةثمالص اعات  الص اعات الةدوةم
  
ص ف الشوارد الشائةم للوطن الدر ي  حسب  وعها: األ ةض الشتوسط، األطلسي،    اة سوة ، اله دي،  .5

 ال ةل، الش دب، األحشر، الداصي.
 الشضائق ال حار الشحةطات األ هار
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 را دًا: ازت ار شهارة التلزةال:
والشطلوب  رالة ال ال  رالة صاشتم أكثر شن شرة لفهم الفكرة الرئةسةم  :لدةك الشوضوع اآلتي

 وةه:
 

  

 الصداقة

صدا م صاد م، لقد  شا أةشل الصدا م ! وشا أحسن الحةاة شع األصد ال األووةال ! وشا أتد  الحةاة  ال
زالصه له، ولكن هل كل إ سان  ا تقت الصدا م شن الصدق؛ وكل واحد شن الصدةقةن ةصدق وي ح ه ألزةه وا 

 ؟ةصلح أن ةكون صدةقاً 
"  :ةةب علة ا أن  حسن ازتةار الصدةق، ألن الصدةق ع وان صدةقه، وقد  ال رسول اه صلى اه علةه وسلم

ولذا ال د أن  . ل لي شن صدةقك أ ل لك شن أ ت :و دةشًا  الوا ،" الشرل على دةن زلةله ولة ظر أحدكم شن ةزالل
الشتأدب  آداب اإلسالم الشحاوظ على  دائر اه، أشا إذا لم  حسن ازتةار  ،ح التقي زتار الصدةق الصال

  الصدةق.
 ،و دذر  إذا أزطأ وي حق ا أحةا ا ،إن الصدةق الصالح درة غالةم، وثروة ثشة م ةةب أن  حاوظ علةه و تحشل االته

 :حتى ال  فقد صدا ته، ةقول ال اعر،وال  دات ه على الصغةرة والك ةرة
 إذا ك ت وي كل األشور شدات ًا صدةقك لم تلق الذي ال تددات ه

 ودش واحدًا أوصل أزاك وإ ه شقدارف ذ ب شرة و شةا  ده 
و ذل دائم وعطال، والصدةق الحق هو الذي ةكون  ةوار صدةقه و ت  ،والصدا م ش اركم وي السرال والضرال

 ال دة، وال ةتزلى ع ه حةن ةحتاج إلةه 
وةر د  دائشًا إلى شا ة فده وةفةد  وي الد ةا  ،ال الصدةق لصدةقه أ ه ةزلال له ال صحوشن عالشات إزال

 واآلزر.

 .واحرال على الصدةق الشزلال الووي لتسدد  صح ته وةسدد  صح تك
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 را دًا: ازت ار التلزةال
 شن صفات الفقرة وي الشقطع: .1

 تنتهي بالفاصلة المنقوطة)؛(. .ب (.،تنتهي بالفاصلة) أ.
 تنتهي بالنقطة).(. د. تنتهي باالستفهام)؟(. ج.

 ()اإلةا م الصحةحم: 
 .شن  واعد التلزةال:2
 قاعدة التكميل ب. .قاعدة أ.
 قاعدة التعديل د. قاعدة الحذف. ج.

 ()اإلةا م الصحةحم: 
 :.شن زالل  رالتك لل ال أكثر شن شرة  ةن الفكرة الرئةسةم للشوضوع3
 الصداقة معنى ب. أهمية الصداقة أ.
 اخالص الصديق د. الصديق الوفي ج.

 ()اإلةا م الصحةحم: 
 .تم تقسةم الشوضوع إلى وقرات ورعةم: ضع ع وان ورعي للفقرة الفارغم:4

 معنى الصداقة :الفقرة االولى
 اختيار الصديق الفقرة اليانية:
 الفقرة اليالية:
 عالمات الصداقة الفقرة الرابعة:

ات ع الزطوة الرا دم شن شهارة التلزةال، وضع زطوط تحت الةشل األساسةم التدي ت دةر إلدى كةفةدم  .5
 .ترا ط أةاال الفقرة اآلتةم شع  دضها وحذف الد ارات الاائدة

وبدذل داةدم وعطدا ، فالصدديق الحدق هدو الدذي يكدون بجدوار صدديقه  ،والصداقة مشاركة في السرا  والضرا 
عندده حدددين يحتدداج إليددده ومددن عالمدددات إخددالص الصدددديق لصددديقه أنددده يخلددص لددده وقددت الشدددة، وال يتخلدددى 

 .ويرشدددددددددددددددددددددده داةمدددددددددددددددددددددًا إلدددددددددددددددددددددى مدددددددددددددددددددددا ينفعددددددددددددددددددددده ويفيدددددددددددددددددددددده فدددددددددددددددددددددي الددددددددددددددددددددددنيا واآلخدددددددددددددددددددددرة ،النصدددددددددددددددددددددح
 .فاحرص على الصديق المخلص الوفي لتسعد بصحبته ويسعد بصحبتك

 .أعد صةاغم الفقرة السا قم  دد أن حذوت الد ارات الاائدة:6
.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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 زاشسًا: ازت ار شهارة ت ظةم الشدلوشات

إلدى  األ ددم.لدةك  ائشدم  الحضدارات الدر ةدم وتدوارةخ  ةاشهدا  ظدم الشدلوشدات للحضدارات شدن الحضدارة 1
 األحدث:

 م151 -251كنده ب. ق.م 115-951سبأ أ.
 ق.م 1461-1821ماري د. ق.م1211 -1151أوااريت ج.

1.  
2.  
3.  
4.  

 ا ظر إلى ال كل: وصل  ةن الكواكب وترتة ها الش اسب  حسب  ر ها شن ال ش : .2

 
 الش تري أورا   الاهرة   تون

 
 السا ع الثاشن الثا ي الزاش 

 

ال ظددام الةشهددوري شدداهي الشترادوددات التددي  عددن شوضددوع Google.شددن أةددل ال حددث ع ددر شتصددفح 3
 احتاةها لل حث:

 الصحافة .ب االنتخابات أ.
 المملكة د. السلطة ج.



   مالحق البحث
 

 

202 

 أ رأ الزرةطم اآلتةم و م  ازتةار الد ارات الصحةحم شن زالل الشدلوشات الشستزرةم:

 
 صح او زطأ الد ارات

  .يحد المملكة العربية السعودية من الجنوب بالد الشام4
المنددددب وبددداب السدددالم لوقدددوعهم .تسدددتفيد المملكدددة العربيدددة السدددعودية مدددن مضددديقي بددداب 5

 ضمن أراضيها.
 

 ..ارسم رشا ال هر الستزداشه وي الزرةطم6
 

 أربط بين الكلمات اآلتية لتخرج منها عبارتين من أسلوبك:.7
 البيةة، التلوث، االشعاع، المخلفات، النظافة، حماية، العناية، الدولة، إجرا ات.
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 زاشسًا: ازت ار شهارة التط ةق
 تدد شن الزدشات الصحةم التي تقدشها الدولم: .1

 
 .ش روع السكن ال  ا ي1

 
 .ش روع الشؤسسم والزان2

 
 .شكت م األسد4 .ش روع ص اعم األدوةم3

 ...............................................................االةا م:
 ا ظر إلى الزرةطم وحدد شد ى كل رشا شن الرشوا: .2

 

 ة دددددددددددددددددددددددددددددددددةر الرشدددددددددددددددددددددددددددددددددا
 .......................إلى

 ة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةر الرشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
 إلى.......................
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  ال ظام الشت ع وي األردن هو  ظام: .3
 )ب(. جمهوري )أ(. ملكي

 )د(. تشريعي )ج(. دستوري
 أكتب ع ارة عن حقوق الطفل:.4
1-.................................................................................. 
 ر ط ال  كات الكهر ائةم  ةن الدول الدر ةم هو  وع شن التداون:.5

 )ب( التعاون اليقافي )أ(. التعاون السياسي
 )د( التعاون في مجال االتصاالت )ج( التعاون االقتصادي

 ةال شن السلطم الدولم: .شةل  ال دب6
 )ب( الرةيس . التنفيذية()أ

 )د( القضاةية )ج( التشريعية
 عن زرةطم شدة م حشال: Google.طلب ش ك ال حث ع ر شتصفح 7

 )أ(اتبع الخطوات اآلتية:
 . أفتح متصفح االنترنيت1 - أ
 Internet . انقر على أيقونة2 - ب

Explorer 
. انقر داخل شريط العنوان واكتب 1 - ت

 حمص

 )ب( اتبع الخطوات اآلتية:
 أفتح متصفح االنترنيت .1

 Internet Explorer . انقر مرتين على أيقونة2
 . انقر داخل شريط العنوان واكتب مدينة حمص1

 )ج(اتبع الخطوات اآلتية:
 .افتح متصفح االنترنيت1
 Internet Explorer.انقر مرتين على أيقونة2
 .أنقر على خيار الخراةط.1
 داخل شريط العنوان واكتب حمص. انقر 1

 اتبع الخطوات اآلتية:( )د
 .افتح متصفح االنترنيت1
 Internet Explorer.انقر مرتين على أيقونة2
 .أنقر على خيار صور.1
 . انقر داخل شريط العنوان واكتب مدينة حمص1
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 (11)الملحق رقم 
 التفكير األساسّية مفتاح إجابة اختبار مهارات

 وع 
 الدرةم اإلةا م ر م الس ؤال االزت ار

ظم
الح
الش
رة 
شها
ار 
زت 
ا

 

 درجة 1 أ 1
 درجة 1 ب 2
 درجة 1 ج 1
 درجة 1 ب 1
 درجة 1 أ 5
 درجة 1 د 6
 درجة 1 د 4
 درجة 1 قارة أوربا 8
 درجة 1 أ 9

ر م
شقا
ة ال
هار
ر ش

زت ا
ا

 

 درجة 1 ج 1
 درجة 1 ب 2
 درجة 1 د 1
 درجة 1 اذا ذكر صفتين يأخذ الدرجة 1
 درجة 1 ب 5

ةف
ص 
 الت
هارة

ر ش
زت ا

ا
 

1 
 مواد سمعية بصرية مواد الكترونية مراجع كتب

 درجة 1
1 1 1 2 

2 
 بشرية سياسية اقتصادية طبيعية

 درجة 1
1 2 1 1 

 درجة 1 أ 1

1 
 درجة 1 صناعات يدوية

 درجة 1
2 1 1 1 

5 
 المضاةق البحار المحيطات االنهار

 المندب المتوسط الهندي النيل درجة 1
 قناة سويس افحمر افطلسي العاصي
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 وع 
 الدرةم اإلةا م ر م الس ؤال االزت ار

ال
لزة
 الت
هارة

ر ش
زت ا

ا
 

 درجة 1 د 1
 درجة 1 ج 2
 درجة 1 ب 1

1 

 :معنى الصداقةافولىالفقرة 
 درجة 1

 
 

 الفقرة اليانية: اختيار الصديق
 الفقرة اليالية: التعامل مع الصديق
 الفقرة الرابعة: عالمات الصداقة

 درجة 1 ان يحذف اربع جمل من النص 5
 درجة 2 ان يكتب يالث عبارات مترابطة من النص 6

ات
لوش
لشد
م ا
تظة
رة  

شها
ار 
زت 
ا

 

 درجة 1 ب أ ج د 1

2 
 المشتري اورانس الزهرة نبتون

 درجة 1
 الياني الخامس السابع اليامن

 درجة 1 أ 1
 درجة 1 خطأ 1
 درجة 1 خطأ 5
 درجة 1 أن يرسم رمز النهر 6
 درجة 1 يكتب عبارة صحيحة أن 4

ةق
تط 
ة ال
هار
ر ش

زت ا
ا

 

 درجة 1 1 1
 درجة 1 عاصمة بحيرة 2
 درجة 1 أ 1
 درجة 1 أن يكتب عبارة صحيحة 1
 درجة 1 ج 5
 درجة 1 ج 6
 درجة 1 ج 4
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 (14) رقم الملحق
 البرنامج التدريبي

 
 
 

 ر اشج تدرة ي ووق ال شذةم  ائم 
على استزدام شصادر الشدلوشات 

 الشكت ةم

 شقدشم ال ر اشج: أوالً 

 دلةل ال ر اشج التدرة ي: ثا ةاً 

 الش هاج التدرة ي لل ر اشج: را داً 

الزلفةم ال ظرةم : ثالثاً 
 لل ر اشج
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 شقدشم ال ر اشج: أواًل:
البحدث  لما كنا نعي  في عصر سباق المعلومات، فأصبح مدن الضدروري أن يدتعلم الطالدب أسداليب

مصددادر المعلومددات المتنوعددة )المطبوعددة وايددر المطبوعددة( عددن المعلومددات، والحصددول عليهددا مددن خددالل 
حتددى يسددتفيد منهددا فددي حياتدده الدراسددية، والمسددتقبلية، إذ أجمددع التربويددون والسياسددات التربويددة علددى أهميددة 
الدددور الددذي تقددوم بدده مصددادر المعلومددات المكتبيددة فددي تحسددين تحصدديل التالميددذ وصددقل مهدداراتهم العلميددة 

 .والفكرية،
واسدددتنادًا إلدددى مدددا سدددبق وانطالقدددًا مدددن الحاجدددة إلدددى تفعيدددل افنشدددطة القاةمدددة علدددى اسدددتخدام مصدددادر 
المعلومدات المكتبيدة ونظدرًا فهميتهددا بوصدفها جدز ًا مددن البرندامج التعليمدي الدذي ييسددر للتالميدذ تعلدم الكييددر 

معلومات عمليدًا وفدي صدلب من المهارات واالتجاهات، ينبغي أن يتعلم التالميذ مهارات استخدام مصادر ال
موضددوعات الدراسددة ولدديس كنشدداط مسددتقل أو منفصددل، وهددذه النقطددة أكدددتها لوسدديل فددارجو عندددما قالددت أن 
العجز عن ربط التدريب على استخدام مصادر المكتبة بالعمليدة التعليميدة، وتقديمده علدى أنده مجموعدة مدن 

 قف الحياة اليومية يعتبر خطًأ كبيرًا .المعارف أو مجموعة من المهارات المنفصلة تمامًا عن موا
)الباحية( أنه من المهم تدريب التالميدذ علدى اسدتخدام هدذه المصدادر وبيدان أيرهدا  لذا وجدت المعلمة

فددي تنميددة مهددارات التفكيددر افساسددية والتحصدديل لددددى التالميددذ فددي مددادة الدراسددات االجتماعيددة، وقددد نظدددم 
 ته بمنهجية محددة ترمي إلى تحقيق الهدف افساسي منه. محتوى البرنامج واختيرت طريقته وأنشط

 ثا ةًا: دلةل ال ر اشج:
يهدددف البرنددامج إلددى إكسدداب تالميددذ الصددف الخددامس مددن مرحلددة : الهدددف الدددام لل ر دداشج -1-2

التعلددددديم افساسدددددي مهدددددارات اسدددددتخدام مصدددددادر المعلومدددددات المكتبيدددددة و تنميدددددة مهدددددارات التفكيدددددر افساسدددددية 
 مادة الدراسات االجتماعية.والتحصيل في 

فددي نهايددة البرنددامج يتوقددع مددن تالميددذ الصددف الخددامس مددن  األهددداف التفصددةلةم لل ر دداشج: -2-2
 المهارات اآلتية: مرحلة التعليم افساسي أن يكتسبوا

 .مهارات استخدام مصادر المعلومات المكتبية المرتبطة بمادة الدراسات االجتماعية 
 ة )المالحظة، المقارنة، التصنيف، التلخيص، تنظيم المعلومات، التطبيق(مهارات التفكير افساسي 
تعتمدددد دراسدددة هدددذا البرندددامج علدددى طريقدددة النمذجدددة فدددي التددددريس والدددور   أسدددلوب التددددرةب: -3-2

 التدريبية معًا.
جرى اختيار المحتوى في ضو  الهدف العام للبرنامج وافهداف  الشحتوى الدلشي لل ر اشج: -4-2
 لية الخاصة به. ونظم هذا المحتوى التدريبي في نماذج تدريبية يتضمن كل منها ما يأتي:التفصي
: يتضمن عنوانًا واضحًا محددًا يعكس فكرة النموذج التدريبي افساسي، ويوضح العناصر الد وان -

 الرةيسة للنموذج.
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والمهارات وهي العبارات التي تصف ما يتوقع من التالميذ امتالكه من المعارف األهداف:  -
واالتجاهات المتعلقة بمحتوى النموذج بعد دراسته، وتحدد مستوى افدا  الذي يفترض أن يصل 

 إليه الطالب وتحققه.
ويميل هذا المكون خبرات التعلم وافنشطة المساعدة على تحقيق  الشحتوى واأل  طم التدلةشةم: -

ك من متابعة عمليات التعلم افهداف التعليمية للنموذج، إذ تهدف هذه افنشطة إلى تمكين
 للمحتوى العلمي لمادة الدراسات االجتماعية باستخدام مصادر المعلومات المكتبية.

يعتمد هذا البرنامج على العديد من افنشطة المعتمدة على مصادر المكتبة  أ  طم التدرةب: -
 لتحقيق افهداف المرجوة من دراسة البرنامج

 اعات التدريبية للبرنامج التدريبي على النحو اآلتي:تحدد عدد الس اشن التدرةب: -5-2
 الاشن الالام عدد الةلسات الش هاج التدرة ي

 ساعة واحدة جلسة واحدة مرحلة التنظيم والتعريف بالبرنامج
 ساعات 4 جلسات 1 مهارة التواصل مع المصادر المكتبية
 ساعتين جلسة واحدة مرحلة عرض المهارة افساسية والفرعية

 ساعتين جلسة واحدة مرحلة االرتباط
 ساعات 1 جلسة واحدة مرحلة االستقاللية

 ساعات 4 جلسات 1 مهارة استخدام المراجع
 ساعتين جلسة واحدة مرحلة عرض المهارة افساسية والفرعية

 ساعتين جلسة واحدة مرحلة االرتباط
 ساعات 1 جلسة واحدة مرحلة االستقاللية

 ساعات 4 جلسات 1 الخريطةمهارة التعامل مع 
 ساعتين جلسة واحدة مرحلة عرض المهارة افساسية والفرعية

 ساعتين جلسة واحدة مرحلة االرتباط
 ساعات 1 جلسة واحدة مرحلة االستقاللية

 ساعات 4 جلسات 1 مهارة استخدام الشابكة
 ساعتين جلسة واحدة مرحلة عرض المهارة افساسية والفرعية

 ساعتين جلسة واحدة االرتباطمرحلة 
 ساعات 1 جلسة واحدة مرحلة االستقاللية
 ساعات 4 جلسات 1 مهارة التلخيص

 ساعتين جلسة واحدة مرحلة عرض المهارة افساسية والفرعية
 ساعتين جلسة واحدة مرحلة االرتباط
 ساعات 1 جلسة واحدة مرحلة االستقاللية
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 لل ر اشج:ثالثًا: الزلفةم ال ظرةم 
 أواًل: استزدام شصادر الشدلوشات الشكت ةم:

هددي الحقدداةق و البيانددات التددي تغيددر مددن الحالددة المعرفيددة للشددخص فددي :تدرةددف شصددادر الشدلوشددات
موضددوع معددين، وهددذه المعلومددات أصددبحت ضددرورة ملحددة، للتالميددذ لتعددر ف كيفيددة تندداول المعلومددات بهدددف 

 تحقيق اآلتي:استخدامها استخدامًا وظيفيًا من أجل 
 الحصول على المعلومات وكيفية التعامل معها. مهارة -
 تنظيم المعلومات وتوظيفها، ومن يم استنباط المعلومات الجديدة. -
 القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات الحديية، وفهمها واستخدامها بمهارة والحفاظ عليها. -
 السليم.القدرة على التعبير المبنى على التفكير  -

 ومن أهم مالمح الستخدام مصادر المعلومات المكتبية:
 شصادر الشدلوشات الشكت ةم:  -1

مصدددددادر المعلومدددددات متنوعدددددة ومتعدددددددة، فلدددددم يعدددددد الكتددددداب المدرسدددددي المصددددددر الوحيدددددد للمعرفدددددة أو 
ت للمعلومات التي يحتاج إليها الطالب، بل تعدى إلدى العديدد مدن المدواد التدي يمكدن الصدول علدى المعلومدا

 من خاللها؛ إذ تقسم المصادر على النحو اآلتي:
 أواًل: المصادر المطبوعة وتشمل ما يأتي:

 الكتب: هي مؤلفات تحوي معلومات عامة حول موضوعات المعرفة متخصصة في موضوع محدد. -
الموسوعات: وهي إنتاج فكري بموضوعات متعددة موضوعة في مجلد بحيث تشكل وحدة ورقية  -

 ينًا أما ألفباةيا أو موضوعيا.مرتبة ترتيبًا مع
القواميس والمعاجم: هي كتب تحتوي على كلمات اللغة أو مصطلحات الموضوعات مع تفسير  -

 معناها.
الدوريات: هي كل مطبوع يصدر على فترات منتظمة بحيث يظل ترقيم افعداد متتاليًا ويحمل عنوانًا  -

 واحدة ميل الصحف والمجالت.
 .الخراةط -

 اير المطبوعة)سمعية وبصرية(: يانيًا: المصادر
 النماذج. -
 الكرات افرضية. -
 برامج الحاسوب. -
 شبكة االنترنيت -
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تعريف التالميذ بالكتاب وبمكوناته أو أجزاةه حتى يمكنهم من استخدام الكتاب شكو ات الكتاب:  -2
 واالستفادة منه، وأجزا  الكتاب هي:

 االف الكتاب 
 اسم المؤلف ومكان النشر وتاريو النشر والطبعة.وتشتمل على عنوان الكتاب و  :صفحة العنوان 
  مقدمة الكتاب: وتشتمل على أهداف المؤلف من تأليف الكتاب، كما تشتمل على ملخص

 لموضوع الكتاب.
 .موضوع الكتاب )النص( أو متن الكتاب 
 .قاةمة محتويات الكتاب، ويطلق عليه الفهرس 
  المؤلف.قاةمة المراجع أو المصادر التي اعتمد عليها  

وهو ترتيب المواد المتوافرة بالمكتبة ترتيبًا موضوعيًا بحيث يجعل جميع مواد التص ةف وي الشكت م:  -1
الموضوع الواحد في مكان واحد على رفوف المكتبة، ومن يم تجاورها المواد ذات الصلة بموضوعها. 

بشرية إلى عشر رتب ويتبع تصنيف ديوي العشري في المكتبات المدرسية والذي يقسم المعرفة ال
 :رةيسية، ويتفرع كل قسم إلى عشرة فروع، ونكتفي بتعريف التالميذ بالرتب العشر افولى

 الشوضوع أر ام التص ةف الشوضوع أر ام التص ةف
 العلوم التطبيقية 511 المعارف العامة 111
 التقانة 611 الفلسفة 111
 الفنون 411 الدين 211
 اآلداب 811 العلوم االجتماعية 111
 الجغرافيا والتاريو والتراجم 911 اللغات 111

 
 ثا ةًا: الكتب الشرةدةم:

تصنف الكتب أيا كان شكلها من نوعان: نوع يقرأ من أوله إلى آخدره علدى اتصدال، سدوا  فدي جلسدة 
واحدددة، أو عدددة جلسددات، ميددل: القصددص كتددب المعلومددات العامددة، الكتددب الدراسددية، ونددوع يرجددع إليدده فقددط 
الستقا  معلومات محددة مدن مواضديع محدددة فيده: ميدل القدواميس وقدواةم الكتدب وهدذه الندوع اصدطلح عليده 

 اسم الكتب المرجعية أو المراجع.
وهذا ال وع ةفرق  ة ه و ةن ال وع األول  ثالث ششةاات أساسةم كاش دم وةده،   سدطها علدى الوةدو  

 اآلتةم:
نوع من الكتب قد صمم للرجوع إليه للحصول على كسرات عدم قابليتها للقرا ة المتصلة: إن هذا ال .1

من المعلومات في مواضديع محدددة منده، ولدم تقصدد بده أن يقدرأ مدن أولده إلدى آخدره، فددليل الهداتف 
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رتبت فيه أسما  افشخاص والمؤسسات في ترتيب معين، للحصول على رقم التلفون الخاص بأي 
فيدده ألفدداظ اللغددة فددي ترتيددب معددين، للرجددوع إلددى أي مددنهم، وكددذلك قددواميس المفددردات اللغويددة رتبددت 

 منها للحصول على معناه أو مقابالته. 
تنظدديم المعلومددات فيهددا: بمددا أن هددذه الكتددب ال تقددرأ مددن أولهددا إلددى آخرهددا، بددل يرجددع إلددى معلومددات  .2

موضعية فيها، فال بد من ترتيب المعلومات في ترتيب معين يساعد على الوصول إلى المعلومات 
لوبة، دون الحاجة إلى المدرور بغيرهدا، بدل يدتم القفدز إليهدا مباشدرة، وقدد يكدون الترتيدب هجاةيدًا المط

 أو مصنفًا أو زمنيًا أو جغرافيًا، كما قد يكون مزيجًا من عدد منها.
أما في الكتب العادية اير المرجعية فدال يحتداج افمدر إلدى عمليدة التنظديم هدذه، بدل تخضدع لرؤيدة  .1

 أ هذه الكتب من أولها إلى آخرها.المؤلف، وحيث تقر 
متانددة الشددكل المددادي: تسددتخدم هددذه النوعيددة مددن الكتددب كييددرًا، وفددي مواضددع محددددة. لددذا البددد وأن  .1

تصدددنع مدددن ورق متدددين، وتطبدددع طباعدددة فددداخرة، كمدددا تجلدددد تجليددددًا سدددميكًا حتدددى تصدددمد لالسدددتخدام 
 في الكتب المرجعية.الطويل الشاق، كما تعكس الطباعة تدرج عملية ترتيب المعلومات 

اسدتخدامها بأنده هدين نسدبيا لدذا فهدي ليسدت فدي حاجدة إلدى هدذا  أما الكتب اير المرجعية.. فيوصف
 اإلتقان. 

وقبل الدخول في تفاصيل فةات الكتب المرجعية... البد من التدذكير بدأن هنداك كتبدًا مرجعيدة عامدة، 
ة متخصصددة تعددالج فقددط جانبددًا محددددًا مددن تعددالج كددل جزةيددات المعرفددة البشددرية، بينمددا هندداك كتددب مرجعيدد

 جوانب المعرفة، تنص عليه سلفًا.
 وتقع الكتب المرجعية في الفةات اآلتية:

 القواميس اللغوية. .1
 دواةر المعارف/الموسوعات. .2
 معاجم التراجم. .1
 المعاجم الجغرافية وافطالس. .1

 ثالثًا:  رالة الزرائط الةغراوةم:
العصدور قبدل اللغدة المكتوبدة، لتحديدد اتجاهاتده وقدد صدنعها علدى استخدم اإلنسان الخريطة منذ أقدم 

الرمال وجلود الحيوانات، لتحديد أماكن الصيد، وتطورت بعد ذلك حتى وصلت إلى وضدعها الدراهن، وذلدك 
 فهميتها في دراسة سطح افرض وما عليه من ظاهرات طبيعية وبشرية.

هي صورة مصغرة ومبسطة لسطح افرض أو جز  منه وتميل شكل مستو،  شفهوم الزرةطم: -1
وبمقياس معين، بحيث تظهر مطابقة للواقع أو قريبة منه. فهي مزيج من الرموز، أو افلوان، تساعد 
الذهن على تخيل الواقع، وهي أداة اتصال تعتمد على لغة مكتوبة بحروف معينة معروضة في صورة 
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وهي أداة توزع الظواهر طبيعية أو بشرية وربطها  ،تاج ما بها من معلوماتتسهل على الطالب استن
دراك ما بينها من عالقات.  وتفسيرها وا 

 وللخريطددة اسددتخدامات واسددعة فددي المجدداالت كافددة، وهددذا مددا يبددرر أهميددة اكتسدداب التالميددذ مهددارات
لتدي يعيشدون فيهدا، وتنمدي القددرة ( في أهميتها في فهم البيةدة ا2116استخدام الخريطة، إذ يشير الرشايده )

علددددى المالحظددددة الدقيقددددة، وتحديددددد مواقددددع الظددددواهر والمقارنددددة فيمددددا بينهددددا، وتنظدددديم المعلومددددات مددددن خددددالل 
  االستنتاج من الخريطة.

 وتنحصر أهمية الخراةط في تدريس الدراسات االجتماعية فيما يأتي:
نمية قدرة الطالب على التفكير بمستوياته تنمية مهارات التفكير: تلعب الخريطة دورًا حيويًا في ت .1

المختلفة من المالحظة والتعليل والربط والمقارنة والتصنيف من خالل تقديم خريطة مياًل للمناخ 
وأخرى لتوزع السكان ومالحظة المظاهر على الخريطتين، والمقارنة بينهم، والربط بين توزع السكان 

 في المناطق ذات المناخ الجيد.
قاةق والمعلومات: تظهر الخراةط حقاةق ومعلومات خاصة باإلنسان وعالقته بالبيةة اظهار الح .2

وبالمنطقة التي تميلها الخريطة كالموقع واالتجاه والمساحات والمسافات والحقاةق الخاصة بالظاهرات 
 الطبيعية والبشرية وما يصاحبها من متغيرات جغرافية واقتصادية واجتماعية وحربية.

ومات: تعتبر الخريطة من أنجح وساةل تلخيص المعلومات حيث تسجل المعلومات تلخيص المعل .1
وتجمعها في مكان واحد أمام التالميذ يم أنها برموزها وألوانها تجمع في المكان الواحد عدة ظاهرات 

 طبيعية وبشرية، يستطيع التالميذ بسهولة أن يقوموا بدراسة عالقة هذه الظاهرات بعضها ببعض.
 وتتضمن الخريطة مجموعة من العناصر وهي: زرةطم:ع اصر ال -2

 :هو الذي يبين موضوع الخريطة، إذ إن لكل خريطة عنوان. الد وان 

 
 زرةطم   ه الةاةرة الدر ةم
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 :لكل خريطة دليل وهو يشمل الرموز والمصطلحات التي تعبر عن المحتوى  شفتاح الزرةطم
ميل: افلوان والخطوط وافشكال التي تساعد على قرا ة الخريطة وفهمها، ويطلق عليها اسم دليل 

 الخريطة، ويكون في إحدى زواياها.

 
 :وهو يعكس  يعد من العناصر المهمة وال سيما في حساب المسافات والمساحات شقةا  الرسم

 المسافة بين ما على الخريطة، وما يقابلها على الطبيعة.
  ( كلم عندها 1سم، ويقابلها على الطبيعة ) 1مياًل: إذا كانت المسافة بين مكانين على الخريطة

  111 1111/ 1يكون المقياس 
 : أ واع الشقاةة 

 
المقياس الكسري: تبين في هذا المقياس النسبة بين المسافة على الخريطة، ومايقابلهدا علدى الطبيعدة 

 سنتيمتر نقول: 1كلم وحسب الخريطة  151على شكل كسر فإذا كانت المسافة بين مدينة أ وب 

 المسافة على الخريطة
= 

 سم 1
= 

1 
= 

1 

 181 11 111 181 كلم 151 المسافة على الطبيعة
المقياس الخطي: وهو الذي نجده أسفل الخريطة، وهو عبارة عن خط مسدتقيم مقسدم إلدى وحددات أو 
مضدداعفاتها مرقمددة بأرقددام متتاليددة للمسددافات المقابلددة لهددا علددى الطبيعددة، وطددول الخددط يتناسددب مددع مسددافة 

 الخريطة.
 : هناك سهم في الخريطة يشير إلى الجهة الشمالية لتسهيل تحديد باقي الجهات، حيث  االتةا

 يكون الشمال في أعلى الخريطة، والجنوب في أسفلها، والشرق إلى اليمين، والغرب إلى اليسار.
 أ واع الزرائط: -3

 هناك عدة أنواع من الخراةط، يمكن تصنيفها إلى يالية أنواع رةيسية وهي:
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 ...طبيعية: وهي التي توضح السطح المختلفة من جبال وهضاب وسهول وأنهارخراةط  -
 تربة وايرها. -مناخية -خراةط نباتية -خراةط التضاريس -
خراةط بشرية: وهي التي توضح حياة اإلنسان ونشاطه االقتصادي من زراعة وصناعة  -

، خراةط الزراعة، ..ميل: خراةط توزيع السكان، خراةط نمو السكان، خراةط الصناعة.ومعادن
 خراةط المواصالت.

 شهارات استزدام الزرةطم: -4
تعد مهارة قرا ة الخريطة، من المهارات الرةيسية بالنسبة للتلميذ التصالها المباشر بالعمليدة التعليميدة 

 :وتتكون من
 مهارة قرا ة الخريطة: وتتكون من المهارات الفرعية اآلتية: .1
 مهارة تحديد العنوان. .أ 
 م مفتاح الخريطة.مهارة استخدا .ب 
 مهارة تحديد اتجاهات الخريطة. .ج 

 فلو حاولنا قرا ة خريطة طبيعية، فإننا نالحظ ما يلي: 
 المرتفعات: كالجبال والهضاب لونت باللون البني وهذا التلوين يزداد عمقًا بحسب االرتفاع.

 السهول: لونت باللون افخضر.
 تعمقنا في افعماق.باللون افزرق ويزداد اللون زرقة كلما  :البحار

 المجاري النهرية: توضح بخطوط زرقا  دقيقة.
 مهارة تحليل الخريطة: وتتكون من المهارات الفرعية اآلتية: .2
 توزيع الظواهر المميلة على الخارطة ووصفها. .أ 
 إدراك العالقات بين الظاهرات. .ب 
 عقد المقارنات بين الظواهر على خارطة واحدة أو خريطتين وتفسيرها.  .ج 

 را دًا: ال ا كم االلكترو ةم كشصدر للشدلوشات:
تعددد شددبكة االنترنيددت مددن أبددرز مسددتحديات التقنيددة، فهددي موسددوعة عالميددة تقدددم خدددماتها للمسددتفيدين 

وهددي شددبكة عالميددة تضددم ماليددين مددن الحاسددبات اآلليددة  ،كافددة فددي جميددع المجدداالت، كمصدددر للمعلومددات
 ية وافقمار الصناعية، وتعد أكبر شبكة حسابات في العالم.يرتبط بعضها ببعض عن طريق الشبكة الهاتف

ويعد استخدام المتصفح والبحث عن المعلومات عبر االنترنيت من المهام افساسية التي يجب على 
 الطالب إتقانها في مجال دراسته.
 أهم أسالةب ال حث وي اال تر ةت:

 الوصول المباشر من خالل عناوين المواقع. .1



   مالحق البحث
 

 

216 

 موضوع البحث. البحث من خالل .2
 البحث من خالل محركات البحث.  .1

 زدشات اال تر ةت: توور   كم اال تر ةت لألوراد زدشات كثةرة وأهشها:
الدخول إلى مراكز معلومات: باستخدام شبكة االنترنيت يستطيع الطلبة الدخول إلى مراكز  .1

في المكتبات  المعلومات، ومحركات البحث المختلفة، للوصول إلى أي مصدر أو مرجع موجود
العالمية، ومكتبات الجامعات، أو الحصول على ملخص لهذه المعلومات أو الدراسات أو المقاالت 

 ويمكن تخزينها بسهولة على أقراص.
البريد اإللكتروني: يستطيع الطلبة من خالل هذه الخدمة االتصال ببعضهم البعض دون عنا ، بل  .2

 .وبفاعلية، ومن دون مواعيد مسبقة أو محددة
 :Googleشتصفح اال تر ةت 

Google  ( صفر111متبوعًا بماةة ) 1هي مصطلح رياضي يعني 
وقدددد وضدددع هدددذا المصدددطلح العدددالم ميلتدددون سددديرونا، وانتشدددر هدددذا المصدددطلح فدددي كتددداب الرياضددديات 

 والخيال الذي ألفه كاسنر وجيمس نيومان.
علددى تنظددديم  Google علدددى يددد الري بيدددج وسدديرجي بدددرين ويقددوم 1998تأسددس المتصددفح عددام 

المعلومددات الدوليددة وتسددهيل الوصددول إليهددا واإلفددادة منهددا عالميددًا، وكخطددوة أولددى إلنجدداز هددذه المهمددة، قامددا 
بتطددوير أسددلوب جديددد للبحددث علددى االنترنيددت، وكددان منشددأ هددذا افسددلوب هددو إحدددى  Googleمؤسسددا 

عددالم، واآلن معروفددة علددى نطدداق قاعددات جامعددة سددتانفورد، يددم انتشددر بددين البدداحيين عددن المعلومددات حددول ال
واسددع بأنهددا صدداحبة أكبددر محددرك بحددث علددى مسددتوى العددالم، والددذي يددوفر خدمددة مجانيددة سددهلة االسددتخدام 
ويعطيددددك عددددادة النتدددداةج ذات العالقددددة فددددي جددددز  مددددن اليانيددددة، ويعتبددددر مددددن أحددددد أشددددهر خمددددس مواقددددع علددددى 

 االنترنيت.
 في هذه الوحدة هي: والتي سنتناولها Googleومن أهم خدمات البحث عبر 

 البحث في خيار الويب عن الموضوعات من كتب ومقاالت وتقارير. -
 البحث في خيار الصور عن صور الموضوعات. -
  .البحث في خيار الخراةط -
 البحث في خيار افخبار. -

 شتطل ات االتصال  ال  كم:
 جهاز حاسوب. .1
 كارت مودم وهو الذي يمنح جهاز الحاسوب القدرة على االتصال بافجهزة اآلخرى. .2
 خط تلفون أو كابل تلفون.  .1
 برنامج من إحدى برامج المتصفحات.  .1
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 اشتراك لدى أحدى مؤسسات توفر خدمة االنترنيت. .5
 طرةقم تسةةل ع وان لشو ع اال تر ةت دازل ص دوق الد وان:

ات البحدث هدي كيفيدة اختيدار الكلمدات التدي تكتبهدا فدي خاندة البحدث أولى مهارات التعامل مع محركد
لتددأتي إليددك النتدداةج التددي تريددد فحسددب وتددذكر اندده كلمددا زادت كفددا ة اسددتخدامك لمحركددات البحددث عظمددت 
اسددتفادتك مددن شددبكة المعلومددات بصددورة عامددة. النقدداط التاليددة تصدددق علددى كددل محركددات البحددث تقريبددا وان 

 (google.com).كات افكير شهرةكانت تتحدث عن المحر 
التلدوث اإلشدعاعي فدي العدراق )للبحث حول )التلوث اإلشعاعي فدي العدراق( مديال يمكندك أن تكتدب  .1

فددددددي خانددددددة البحددددددث وسدددددديأتي لددددددك المحددددددرك بكددددددل الصددددددفحات التددددددي وردت بهددددددا كلمتددددددا )التلددددددوث( 
أكيدددر وهدددذه  و)اإلشدددعاع(و)العراق( سدددوا  كاندددت علدددى التدددوالي مباشدددرة أو فصدددلت بينهمدددا كلمدددة أو

 .الصيغة من البحث تأتي االبا بالحد افقصى من النتاةج
 :لتقليص النتاةج يمكنك إتباع أكير من أسلوب .2
  ( الفاةدددة منهددا هددي البحددث عددن جميددع المواقددع التددي تحددوي مددا " ")عالمددات التنصدديص اسددتخدام

 بداخلها بالكامل و بنفس الترتيب.
لكددي تبحددث عددن المواقددع التددي تحددوي الجملددة و بالكامددل و بددنفس الترتيددب ضددع البحددث بهددذه  شثددال:
  التلوث اإلشعاعي في العراق . :الصورة

فعندما تضع الكلمات المبحوث عنها بين عالماتي تنصيص يأتي محرك البحدث إليدك بالصدفحات 
ي تحددوي الكلمددات بترتيبهددا التددي تحددوي نصددا ممددايال بالضددبط لهددذه الكلمددات فسددتأتي لددك النتدداةج التدد

 .تماما كما في خانة البحث
  الفاةدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي جميع الكلمات: (+)العالمة استخدام. 

: لكي تبحث عن المواقع التي تحوي الكلمتين جغرافية و بالد الشام ضع البحث بهذه الصورة:شثال
 جغرافية + بالد الشام.

 الفاةددة منهدا هدي البحدث عدن جميدع المواقدع التدي تحدوي كلمدة وال تحدوي كلمدة أخدرى.: (-)العالمدة 
 البيةي -التلوث :ميال

  الرابط(OR) :.الفاةدة منه هي البحث عن جميع المواقع التي تحو بإحدى الكلمات أو جميعها 
 زاشسًا: التلزةال شن شصادر الشدلوشات الشكت ةم:

ترتبط بالقرا ة سدوا  فدي المدواد الدراسدية، أو القدرا ة الحدرة أو الكتدب : مهارة كتابية، تدرةف التلزةال
عدادة  والمقاالت، وتقوم على التركيز على العناصر افساسية المتضمنة في أحد الموضوعات أو الكتدب، وا 

 إيجاز اير مخلي بالمعاني الرةيسية، ويتم اكتساب المهارة تدريجياً ‘عرضها في 
 وتحتاج إلى تحديد اآلتي: 
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 .الهدف من التلخيص 
 .دقة المالحظة 
 .االستيعاب الدقيق للمضمون 

  روط التلزةال: ةتطلب التلزةال ال روط اآلتةم:
 .أن تكون نابعة من الحاجة إلى التلخيص 
 .أن يكون هناك معايير للتلخيص المطلوب يلتزم بها الملخص 
 .أن تقدم بلغة الطالب، ال بلغة الكاتب أو المؤلف 
 لمواد الدراسية أو القرا ات الخارجية.أن يكون مجالها ا 
 .أن يميز الطالب بين النقل والتلخيص واالختصار 

 الفرق  ةن التلزةال واالزتصار:
التلخيص يعتمد على اففكدار الموجدودة فدي كدل فصدل فيستخلصدها ويعبدر عنهدا بكلمدات أو عبدارات 

 من عنده، ويهدف إلى اإلبقا  على روح النص، والخطوط العريضة فيه.
االختصدددار: فيسدددتخدم كييدددرًا مدددن عبدددارات وأسددداليب الدددنص افصدددلي، واالختصدددار يهددددف إلدددى حدددذف 

 الشواهد والتكرار والحواشي واإلبقا  على السياق العام.
 كةفةم التدرب على التلزةال:

 .البد من قرا ة الكتاب كله قبل البد  في التلخيص 
  التلخيص.ترتيب اففكار المتضمنة في الكتاب بنا  على الهدف من 
 .عند القيام بالتلخيص يمكن العودة إلى النص الموجود في الكتاب 
 .بعض الكتب تحتوي تلخيصًا للنص، يمكن االستعانة به في عمل الملخص المطلوب 
  بعد التدرب على التلخيص، يكتسب الطالب القدرة على التلخيص، التي تمكنه من استخالص

 وقت قصير.اففكار الرةيسية بعد قرا ة النص كله ب
 : واعد التلزةال

 قاعدة الحذف: 
تحديد الزمان والمكان، ووصف  :يمكن حذف كل الجمل التي ال تساهم في فهم النص ميل

 .افشيا  وافشخاص. وافعمال اليانوية
 قاعدة الدمج: 

 .يمكن دمج الجملة في جمل أخرى تشكل شرطا الزما أو نتيجة للجملة
  قاعدة البنا: 

حاللها محلها شرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي  يمكن بنا  جملة من جمل وا 
 .للجمل
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 قاعدة التعميم: 
يمكن استبدال مجموعة من الجمل بجملة تعميمية تحمل في ذاتها المعاني التي حملتها 

 .الجمل المستبدلة
 تسير عملية التلخيص وفق الخطوات اآلتية: :زطوات تلزةال ال ال

 إحصا  عدد الكلمات أو افسطر، وتعيين الحد المطلوبالربع أو النصف. .1
 قرا ة النص قرا ة صامتة أكير من مرة لفهم الفكرة الرةيسية فيه .2
كتابة جملة واحدة فقط لتحدد فكرة الموضوع بلغتك الخاصة، يم وضع خطا تحتالجملة الدالة على  .1

 .االنسجام بينهماهذه الفكرة، يم مقارنة الجملتين إلعادة النظر في
قرا ة النص مرة أخرى ووضع خطوط تحت الجمل الدالة على الفكرة الفرعية التي تدعم الفكرة  .1

 .الرةيسية
وضع خطوط تحت الجمل افساسية التي تشير إلى كيفية ترابط أجزا  النص مع بعضها وحذف  .5

 .العبارات الزاةدة
 \تلخيص النص\إعادة بنا  النص  .6

كاتب، وعنوان الموضوع أو النص والفكرة الرةيسية له،واالستمرار في كتابة تبدأ بكتابة اسم ال *
 .التلخيص دون حذف أية فكرة باستخدام أدوات الربط

 .التعبير بإيجاز *
 .إنها  التلخيص بجملة نهاةية تشير إلى أهمية الموضوع *
 .تلخيص ما يقوله الكاتب وعدم تحريف معنى النص افصلي *

 .الكتابة افولى له وتدقيقهمراجعة النص بعد  .4
 .قرا ة النص الملخص مرة أخرى من قبل شخص آخر قرا ة نقدية .8
تحرير النص لغويا بتصحيح افخطا  اإلمالةية والنحوية ووضع عالمات الترقيم يم كتابته بشكله  .9

 :النهاةي مع مالحظة
 الصيااة السليمة. 
 اإليجاز 
  الدقة-افسلوب اللغوي الصحيح-. 
  اللغويالترابط. 
 سالمة اففكار الرةيسية والفرعية. 
 شمول اففكار ودقتها. 
 صحة عرض اففكار. 
 تجنب اإلضافة أو التحريف أو التعريف أو النقد للموضوع. 
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 را دًا: الش هاج التدرة ي لل ر اشج:
 ال شوذج التدرة دددددددي األول:

 اتوحدة التواصل شع شصادر الشدلوشات الشكت ةم لةشع الشدلوش
 األهداف التدلةشةم:

 يتوقع عقب انتها  الطالب من تنفيذ افنشطة التدريبية أن يكون قد تمكن من القيام بما يأتي:
 يتعّرف طريقة تصنيف الكتب وطريقة ترتيبها على الرفوف. .1
 يعّرف معنى كلمة التصنيف؟ .2
 يذكر أشكال مصادر المعلومات المكتبية المتوافرة في المكتبة المدرسية. .1
 فجزا  المكونة للكتاب أو المرجع أو المواد السمعية البصرية.يسمي ا .1
 يحدد أوجه التشابه واالختالف في مصادر المعلومات المكتبية. .5
 يوضح الخطوات الصحيحة للوصول إلى كتاب معين. .6
 يتدرب على تنظيم مصادر المعلومات المكتبية.  .4
 يتدرب على تحديد الكتب المطبوعة لمؤلف واحد. .8
 تحديد المصادر المطبوعة لموضوع محدد.يتدرب على  .9
 يميز بين مصادر المعلومات المكتبية. .11
 يفرق بين لكتاب العادي والمرجع .11

 :الشهارات الشكتس م
 يتوقع من الطالب بعد القيام بافنشطة التدريبية أن يكتسب المهارات اآلتية: 

 مهارة المالحظة، مهارة التصنيف، مهارة المقارنة، مهارة التطبيق.
 لوسائل والتق ةات التدلةشةم:ا

 الكتب، الدوريات، المراجع المتواجدة في المكتبة المرتبطة بمادة الدراسات االجتماعية
 الشهارات الفرعةم:

 .مهارة تعر ف مصادر المعلومات المكتبية 
 .مهارة تعر ف مكونات الكتاب 
 .مهارة البحث عن المعلومات 
 المكتبية. مهارة جمع المعلومات من مصادر المعلومات 
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 شهارة تدَرف شصادر الشدلوشات
 أوال: شرحلم ال شوذج الدام:

  ال  اط األول:
تقوم المعلمة بتعريف مصادر المعلومات للتالميذ من خدالل اسدتخراج مجموعدة مدن  الزطوة اآلولى:

 المصادر من الرفوف وعرض كل نوع من المصادر وتحديد نوعه مع نفسها بصوت مرتفع 
    
    
 

 تقوم بفرزها من خالل الجدول اآلتي: الزطوة الثا ةم:
 شوضوع الشصدر اسم الشؤلف  وع الشصدر ع وان الشصدر

    
    
    
    
    
 

 عناوين من كل نوع من المصادر بحسب الجدول: 1ستستخرج المعلمة  ال  اط الثا ي:
 عنوان عنوان عنوان نوع المصدر

    كتب مطبوعة

    مجالت

    موسوعات

    معاجم

    أشرطة

    صور

    مجسمات

    خراةط



   مالحق البحث
 

 

222 

 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:
مدددن كدددل مجموعدددة مجموعدددة المصدددادر اآلتيدددة وبمسددداعدة  للطالدددبتعطدددي المعلمدددة  ال  ددداط الثالدددث:

 أسلوب تصنيف المصادر حسب نوعها: بإتباع طالبالمعلمة يقوم كل 
خراجهدا الفندي يقدوم  الزطوة األولى: التعرف على مصادر المعلومات المكتبيدة ومدن خدالل عنوانهدا وا 

 بتصنيفها:

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
 الزطوة الثا ةم: ورا الشصادر ووق الةدول اآلتي: 

 شوضوع الشصدر اسم الشؤلف  وع الشصدر ع وان الشصدر
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 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:
 الثالث:ال  اط 

 يقوم تلميذ من كل مجموعة وبمساعدة المعلمة بجولة على المكتبة، يم يكتب اآلتي:
 .عناوين يالية أنواع الكتب مطبوعة 
 .عناوين يالية أنواع المعاجم متخصصة 
 .عناوين يالية أنواع الخراةط 
 .عناوين يالية أنواع المجالت 

 شهارة تدَرف شكو ات الكتاب
 شرحلم ال شوذج الدام:

 :لتعر ف مكونات الكتاب ستقوم المعلمة بتحديد المكونات شفهياً  :ال  اط األول
 ماهي أجزا  الكتاب؟ يتألف الكتاب من: الزطوة األولى:

 صفحة العنوان. .1
 االف الكتاب. .2
 مقدمة الكتاب. .1
 موضوع الكتاب )النص(. .1
 قاةمة المحتويات. .5
 الكتاب.قاةمة المراجع التي اعتمد عليها المؤلف في تأليف  .6

 يتكون االف الكتاب من افجزا  اآلتية: الزطوة الثا ةم:
 عنوان الكتاب. .1
 اسم المؤلف. .2
 مكان النشر. .1
 اسم الناشر. .1
 تاريو النشر. .5
 أجزا  الكتاب. .6

 تقوم المعلمة باختيار كتاب بشكل عشواةي من الرف وتتبع تعر ف مكونات الكتاب  ال  اط الثا ي:
 ما مكونات الكتاب وهو بعنوان)..........................(يتسا ل الطالب الزطوة األولى: 

 يتألف الكتاب من:
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 المكونات  الرقم
1- ................................ 
2- ................................ 
1- ................................ 
1- ................................ 
5- ................................ 
6- ................................ 

بعدد أن حدددنا مكوندات الكتداب ننتقدل إلدى تحديدد أجدزا  صدفحة العندوان التدي تعرفندا  :الزطوة الثا ةم
 :بموضوع الكتاب

 افجزا  الرقم
1- ................................ 
2- ................................ 
1- ................................ 
1- ................................ 
5- ................................ 
6- ................................ 

 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:
كتددداب بشدددكل عشدددواةي مدددن الدددرف وتتبدددع  يقدددوم الطالدددب بمسددداعدة المعلمدددة باختيدددار ال  ددداط الثالدددث:

 خطوات تع رف مكونات الكتاب وفق الخطوات اآلتية:
 : يتسا ل الطالب ماهي مكونات الكتاب وهو بعنوان ).........................(الزطوة األولى

 يتألف الكتاب من:
 المكونات الرقم
1- ................................ 
2- ................................ 
1- ................................ 
1- ................................ 
5- ................................ 
6- ................................ 

العندوان التدي تعرفندا بعدد أن حدددنا مكوندات الكتداب ننتقدل إلدى تحديدد أجدزا  صدفحة  الزطوة الثا ةم:
 :بموضوع الكتاب
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 أجزا  الكتاب المختار افجزا  الرقم
1- ................................. .............................. 
2- ................................ ................................... 
1- ................................ ................................... 
1- ................................ ................................... 
5- ................................ ................................... 
6- ................................ ................................... 
 

 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:
 بعد أن قام كل تلميذ من كل مجموعة وكتب عناوين الكتب في التمرين السابق: ال  اط الرا ع:

 .عناوين يالية أنواع الكتب مطبوعة 
 .عناوين يالية أنواع المعاجم متخصصة 
 .عناوين يالية أنواع الخراةط 
 .عناوين يالية أنواع المجالت 

 بتحديد مكونات الكتب وأجزاةها.يقوم كل تلميذ 
 شهارة استزدام ال حث عن الشدلوشات

 شرحلم ال شوذج الدام:
 ال  اط األول:

 
 

، وضدرورة البحدث داخدل المكتبدة الشةشوعدم ال شسدةم)الباحية( موضدوعًا محدددًا وهدو  تحدد المعلمة
 السؤال اآلتي: عن المصادر المكتبية المتوافرة في المكتبة وتتناول هذا الموضوع، من خالل

 كيف سيتم البحث ضمن مصادر المكتبة عن المجموعة الشمسية؟
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)الباحية( بصوت مرتفع، المجموعة الشمسية أين أجد الكتب التي تتحدث عنهدا فدي  تتسا ل المعلمة

رأيكم، هل هو موضوع جغرافي أم فلك أم موضوع آخر. فيتسا ل التالميذ ويجيبدون بمجموعدة مدن افسدةلة 
 ة المعلمة)الباحية(.لمساعد
 من خالل االطالع على كعوب الكتب الموجودة على الرف؟ 
 هل عنوان الكتاب يكفي فتمكن من التوصل للموضوع؟ 
 من خالل التصنيف الموجود في المكتبة والذي صممه أمين المكتبة؟ 

أنظدددر ضدددمن سدددجل التصدددنيف الدددذي وضدددعته أميندددة المكتبدددة لمصدددادر المعلومدددات الزطدددوة األولدددى: 
المكتبية، فعرف أين تم تصنيفه، ضمن أي موضوع الستخرج الكتدب المتعلقدة بهدذا الموضدوع، مداذا تقدول 

(، ونعددم هددو موضددوع ضددمن 911هددذه السددجالت نعددم المجموعددة الشمسددية ضددمن تصددنيف الجغرافيددا وهددو)
 (.111المعارف العامة ضمن الموسوعات الجغرافية أيضا وهو ضمن رقم )

ج المعلمة)الباحيددددة( الكتددددب والموسددددوعات مددددن الرفددددوف المتعلقددددة بموضددددوع تسددددتخر  الزطددددوة الثا ةددددم:
 المجموعة الشمسية.

 وهكذا ترون كيف نستطيع أن نستخرج أي موضوع ما رأيكم في موضوع آخر تستخرجونه بأنفسكم.
 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:
بوسدداطة التالميددذ وبمسدداعدة المعلمة)الباحيددة( مددن خددالل تقددديم تمددرين  تددتم النمذجددة ال  دداط الثددا ي:

واحد لكل مجموعة من مجموعات التالميدذ المكوندة مدن خمدس تالميدذ، حيدث يأخدذ تلميدذ ضدمن المجموعدة 
 التمرين ويكون هو النموذج لباقي التالميذ.

 كواكب افخرى.استخرج تصنيف الكتب ضمن موضوع شكل افرض وبعده عن ال الزطوة األولى:
يبدأ الطالب بالتفكير بصوت عدال ضدمن كدل مجموعدة، أيدن أجدد موضدوع افرض،  الزطوة الثا ةم:

(، والمعددددارف 911فيبدددددأ بالبحددددث ضددددمن سددددجل التصددددنيف ليجددددد بددددأن افرض ضددددمن تصددددنيف الجغرافيددددا)
 (، ويقوم ويخرج الكتب والموسوعات المتعلقة بالموضوع ضمن طاولة المجموعة.111العامة)
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 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:
 

 
 
 

 
 

 
 شهارة ةشع الشدلوشات

 أواًل: شرحلم ال شوذج الدام:
 تحددددددد المعلمة)الباحيدددددة( موضدددددوعًا محدددددددًا وهدددددو جمدددددع المعلومدددددات عدددددن موضدددددوع ال  ددددداط األول:

الديمقراطيددة عنددد الشددعوب المختلفددة، وضددرورة البحددث داخددل المكتبددة عددن المصددادر المكتبيددة المتددوافرة فددي 
 المكتبة لجمع معلومات من الكتب التي سيتم استخراجها.

 ةشع الشدلوشات  )ال احثم(  صوت شرتفع لتحدةد زطوات تتسالل الشدلشم
 كيف سيتم البحث ضمن مصادر المكتبة عن موضوع الديمقراطية عند الشعوب؟ الزطوة األولى:
: أين أجد الكتب المتعلقدة بهدذا الموضدوع مدن الرفدوف؟ سدأجدها بحسدب تصدنيفها فدي الزطوة الثا ةم

 سجل المكتبة ضمن موضوع الفلسفة والعلوم االجتماعية والتاريو.
بعددد أن حصددلت علددى هددذه الكتددب والمراجددع؟ كيددف سددأبدأ فددي معرفددة أيددن مددن هددذه  :الزطددوة الثالثددم

 ؟الكتب يتعلق بموضوعي
 أوال: يجب أن أسجل عنوان كل كتاب.

 يانيًا: أقرأ قاةمة المحتويات الخاصة بكل كتاب.
 ياليًا: أتعرف محتويات الكتب التي اخترتها وافقرب إلى الموضوع.

 المعلومات والفقرات من كل كتاب تتحدث عن الديمقراطية من خالل: سأقوم بجمعالزطوة الرا دم: 
  .سأحدد العنوان الرةيسي للموضوع الذي سأتحدث عته 
 .تحديد اففكار الرةيسية للموضوع الذي أبحث فيه 
 ار الرةيسية.كسأستخرج من الكتب الفقرات التي تتحدث عن افف 
 .سأقوم بتلخيص الفقرات بأسلوبي الخاص 
 معلومات التي حصلت عليها.ترتيب ال 
 .سأقرأ الموضوع أكير من مرة وسأقوم بحذف أي أضافات موجودة 

 حدد كتاب لكل من الموضوعات اآلتية:
 مملكة إيبال

 التاريخ األموي

 حقوق الطفل
 الكواكب الشمسية

 المناخ في بالد الرافدين
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يبدددأ الطالددب بتفكيددر بصددوت مرتفددع ضددمن مجموعتدده كيددف يبحددث  الزطددوة األولددى: ال  دداط الثددا ي:
 زنوبيا؟ ضمن مصادر المكتبة عن موضوع

 يذكر خطوات عملية البحث ضمن المكتبة.
 : أين يجد الكتب المتعلقة بهذا الموضوع من الرفوف؟ الزطوة الثا ةم

 التصنيف:.......................
 الموضوع:......................

 يجمع الكتب والمراجع التي تتحدث عن زنوبيا الزطوة الثالثم:
 أوال: الكتب التي وجدها:

1......................................... 2.......................................... 
1.......................................... 1......................................... 

 يانيًا: يقرأ قاةمة المحتويات الخاصة بكل كتاب استخرجه.
 ياليًا: أتعرف محتويات الكتب التي اخترتها وافقرب إلى الموضوع.

 جمع المعلومات والفقرات من كل كتاب تتحدث عن الديمقراطية من خالل:الزطوة الرا دم: 
  .تحدد العنوان الرةيسي للموضوع الذي تتحدث عته 

.......................................................................... 
 .تحديد اففكار الرةيسية للموضوع 

1. ............................................................ 
2. ............................................................ 
1. ......................................................... 
1. ................................................................. 
  دث عن اففكار الرةيسية.تستخرج من الكتب الفقرات التي تتح 
 .تلخيص الفقرات بأسلوبك الخاص 
 .ترتيب المعلومات التي حصلت عليها 
 .أقرأ الموضوع أكير من مرة وقم بحذف أي أضافات موجودة 

 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:
 ةام الطالب شن كل شةشوعم  ددور ال شدوذج شدن زدالل القةدام  هدذا ال  داط، وهدو  ال  اط الثالث:

 ةشع الشدلوشات حول الزط الشسشاري.
يبدددأ الطالددب بتفكيددر بصددوت مرتفددع ضددمن مجموعتدده كيددف يبحددث ضددمن مصددادر  الزطددوة األولددى:
 الخط المسماري؟ المكتبة عن موضوع

 يذكر خطوات عملية البحث ضمن المكتبة.
 : أين يجد الكتب المتعلقة بهذا الموضوع من الرفوف؟ لثا ةمالزطوة ا
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 التصنيف:.......................
 الموضوع:......................

 يجمع الكتب والمراجع التي تتحدث عن زنوبيا الزطوة الثالثم:
 أوال: الكتب التي وجدها:

1......................................... 2.......................................... 
1.......................................... 1......................................... 

 يانيًا: يقرأ قاةمة المحتويات الخاصة بكل كتاب استخرجه.
 ياليًا: أتعرف محتويات الكتب التي اخترتها وافقرب إلى الموضوع.

 جمع المعلومات والفقرات من كل كتاب تتحدث عن الديمقراطية من خالل:الزطوة الرا دم: 
  .تحدد العنوان الرةيسي للموضوع الذي تتحدث عته 

.......................................................................... 
 .تحديد اففكار الرةيسية للموضوع 

5. ............................................................ 
6. ............................................................ 
4. ......................................................... 
8. ................................................................. 
  الكتب الفقرات التي تتحدث عن اففكار الرةيسية. تستخرج من 
 .تلخيص الفقرات بأسلوبك الخاص 
 .ترتيب المعلومات التي حصلت عليها 
 .أقرأ الموضوع أكير من مرة وقم بحذف أي أضافات موجودة 

 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:

 

حاول جمع المعلومات التي تتحدث 
 عن 

 نهر الفرات 
 زنوبيا ملكة تدمر
 الخالفة الراشدية

 المعارك في العصر افموي
 القارات والمحيطات 
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 ال شوذج التدرة دددددددي الثا ي:
 وحدة استزدام الكتب الشرةدةم 

 األهدددددددداف التدلةشةددددددم:
 من المتوقع عقب انتها  الطالب من افنشطة التدريبية أن يكون قد تمكن من القيام بما يأتي:

 يعرف المرجع. .1
 يبين المالمح الفارقة بين الكتاب المرجعي والكتاب العادي. .2
 يذكر فواةد المراجع لمادة الدراسات االجتماعية. .1
 يوضح الخطوات الصحيحة للوصول إلى المعلومة في الكتاب المرجعي. .1
 .يحدد الخطوات التي تتخذ للوصول إلى اإلجابة المطلوبة .5
 مدرسية.يذكر أشكال المراجع المتوافرة في المكتبة ال .6
 يحدد أوجه التشابه واالختالف بين المرجع والموسوعة. .4
 يلخص المعلومات من المرجع. .8
 .تدريب التالميذ على استخدام الموسوعات، المعاجم، التراجم، افطالس .9

 تدريب التالميذ على البحث عن المعلومة ضمن المراجع. .11
 الشهارات الشكتس م:

 مهارة المقارنة، مهارة تنظيم المعلومات مهارة استخدام المراجع، مهارة المالحظة،
 الوسائل والتق ةات التدلةشةم:

الموسدددددوعات، المعددددداجم، افطدددددالس، القدددددواميس المتواجددددددة فدددددي المكتبدددددة المرتبطدددددة بمدددددادة الدراسدددددات 
 االجتماعية.

 األ  طم التدرة ةم على شهارة التواصل شع الشكت م
 الشهارات الفرعةم الستزدام الشراةع:

  استخدام الموسوعات.مهارة 
 .مهارة استخدام المعاجم الجغرافية 
 .مهارة استخدام معاجم التراجم والسي 
 .مهارة استخدام افطالس 
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 شهارة استزدام الشوسوعات
 أواًل: شرحلم ال شوذج الدام:

 تتسا ل المعلمة)الباحية( بصوت مرتفع لتحديد خطوات مهارة استخدام الموسوعات: ال  اط األول:
 أن الموضوع الذي أبحث عنه هو تحديد الموسوعة التي سأستخدمها في المكتبة.الزطوة األولى: 

 كما سأحدد الموضوع الذي سأبحث عنه وهو)الصخور الرسوبية(.
 سأحدد نوع الموضوع هل هو جغرافي، ديانات، آيار، مدن، تاريو. 

 رأس موضوع آخر مدن آيار تاريخي جغرافي نوع الموضوع

 - - - - جغرافي الرسوبيةالصخور 

 
 سأقوم بوضع قاةمة بالمترادفات لكلمة )الصخور الرسوبية(:الزطوة الثا ةم:

 المترادفات المتعلقة بالموضوع

 الصخور

 التربة

 طبقات افرض

 
 سأفت  عن الموسوعات المتواجدة في مكتبة المدرسة  الزطوة الثالثم:
 سأحدد نوع الموسوعات التي تم العيور عليها في مكتبة المدرسة  الزطوة الرا دم:

  هل هي عامة أو متخصصة؟ 
 ما اختصاص الموسوعة المتخصصة؟ 

 الزطوة الزاشسم:
 سأقرأ قاةمة محتويات الموسوعة الموجودة ضمن الفهارس المرفقة. .1
 سأختار الموضوعات افقرب إلى موضوع الصخور الرسوبية. .2
الفهارس مرتبة ترتيبًا الفباةيا سأبحث عن الموضوعات افقرب حول الكلمات في حال كانت  .1

 اآلتية)التربة، الصخور، طبقات افرض(.
 صخور( بحسب الحرف وفق اآلتي:)سأفت  عن الكلمات المرادفة لكلمة  .1

 حرف التا      التربة 
 حرف الصاد     الصخور 
 حرف الطا            طبقات افرض 
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 السادسم:الزطوة 
 في حال كانت الموسوعة موضوعية سأبحث تبعًا للموضوع. -1
 سأفت  عن الصفحة المتصلة بالموضوع. -2

سددددأقوم بمالحظددددة الموسددددوعات المتددددوافرة فددددي المكتبددددة المدرسددددية وأسددددتخرجها مددددن الرفددددوف بحسددددب 
المعلومدات تصنيفها، إلى موسوعات عامة وموسوعات متخصصة بالجغرافيا، وأقدوم بداالطالع علدى تنظديم 

 بحسب المتوافر في قاةمة المحتويات.
 ستقوم المعلمة بتقديم نموذج عملي أمامكم عن البحث في موسوعات المكتبية: ال  اط الثا ي:

تفكر المعلمة بصدوت مرتفدع حدول تحليدل خطدوات البحدث فدي الموسدوعات عدن موضدوع يددور حدول 
 )ملكة تدمر(.

 ث عنه ضمن الموسوعات هو مملكة تدمر.موضوعنا اليوم الذي سنبحالزطوة األولى: 
 كيف أبحث عن مملكة تدمر؟ -1
 ما نوع الموضوع؟ نوع موضوع مملكة تدمر هو تاريخي، آيار. -2

 الزطوة الثا ةم:
 بداية أضع مترادفات لكلمة مملكة تدمر 

 المترادفات المتعلقة بالموضوع

 مملكة تدمر

 الحضارات القديمة

 الممالك القديمة

 زنوبيا

 القديمة سوريا

 الزطوة الثالثم:
 أفت  عن الموسوعات المتواجدة في المكتبة المدرسية، عامة ومتخصصة بالموضوع .1

 مملكة تدمر 
 زنوبيا 
 الحضارات القديمة 
 سوريا القديمة 
 الممالك القديمة 

 بحيت في المكتبة وجدت فيها عدد من الموسوعات وهي: .2
 .موسوعة دمشق 
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 .موسوعة اآليار التاريخية 
 أتعرف نوع الموسوعاتالزطوة الرا دم: 

 شتزصصم عاشم ع وان الشوسوعم

 *  موسوعة دمشق.

 *  موسوعة اآليار التاريخية.

 الزطوة الزاشسم:
 بداية أبحث في موسوعة دمشق: .1

 هل هي موسوعة متخصصة أم عامة؟ -
 هل رتبت محتوياتها ترتيبًا أبجديًا أم موضوعياً؟. -

 لإلجابة عن السؤالين البد لي من االطالع على المقدمة وقاةمة المحتويات وأستنتج أنها:  .2
موسوعة متخصصة بالتاريو السوري وجغرافية الحضارات القديمة فيها، صدرت بمناسبة  -

 دمشق عاصمة اليقافة.
 مرتبة ترتيبًا موضوعيًا. -

مفردات التي تتكلم عن مملكة التاريو وضمن الموضوع ال :من قاةمة المحتويات أجد موضوع  .1
 تدمر وهي:

 ممالك سوريا القديمة. -
 تدمر السورية. -
 أيار افنباط والتدمريين في سوريا. -
 التدمريين. -

 وضمن موضوع أماكن دمشقية )مسرح تدمر(. .1
 الزطوة السادسم:

 يم أبحث في الموسوعة اليانية والتي تحمل عنوان )اآليار التاريخية(. .1
 م عامة؟هل هي موسوعة متخصصة أ -
 هل رتبت محتوياتها ترتيبًا أبجديًا أم موضوعيًا؟ -

 لإلجابة عن السؤالين البد لي من االطالع على المقدمة وقاةمة المحتويات وأستنتج أنها:   .2
 موسوعة متخصصة بالحضارات والشعوب والمدن والحرف القديمة واللغات. -
 مرتبة ترتيبًا أبجديًا. -

 (.186من قاةمة المحتويات أجد موضوع مملكة تدمر في حرف التا  وموجودة في الصفحة )  .1
 .وهكذا بعد أن أصبحت لدي المعلومات المختلفة عن مملكة تدمر أكتب الموضوع المطلوب .4
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اسددتطعت هنددا أن أتعددرف أنددواع الموسددوعات، وهددي عامددة وخاصددة، وهددي أمددا مرتبددة ترتيبددًا أبجددديًا أو 
 تنظيم المعلومات داخل الموسوعة. خالل تحليل قاةمة المحتويات، وتعر فموضوعيًا من 

 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:
 تط ةق ال  اط ضشن ال شذةم شن   ل الطالب  شساعدة الشدلشم: ال  اط الثالث:

 الورق بحسب ترتيب الخطوات: الموضوع: النظام الملكي وامرابحث عن الموضوع اآلتي، 
 موضوع:ال الزطوة األولى:

 رأ  شوضوع آزر شدن آثار تارةزي ةغراوي  وع الشوضوع

      

 
 الزطوة الثا ةم:

 الشترادوات الشتدلقم  الشوضوع

 

 

 

 
 :إيجاد الموسوعات الموجودة في مكتبة مدرستك والمتعلقة بعنوان الموضوع الزطوة الثالثم:
 ............................الموسوعات:...................................اذكر عناوين 

 تحديد نوع الموسوعات التي تم إيجادها في مكتبة مدرستك:الزطوة الرا دم: 
 شتزصصم عاشم ع وان الشوسوعم

   

   

 
إيجاد رؤوس الموضوعات المتعلقة بعنوان الموضوع من الموسوعة المرتبة ترتيبدًا  الزطوة الزاشسم:

 ألفباةيًا:
 الصفحم الحرف الشرت ط  ها رأ  الشوضوع الر م
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إيجاد رؤوس الموضوعات المتعلقة بعنوان الموضوع من الموسوعة المرتبة ترتيبدًا  الزطوة السادسم:
 موضوعيًا:

 الصفحم رأ  الشوضوع الر م

   

   

   

 
 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:

ويتكون من أربع تمارين، كدل تمدرين يطبقده تلميدذ مدن كدل مجموعدة كنمدوذج للتالميدذ  ال  اط الرا ع:
اآلخرين دون مساعدة المعلمة، يتم اختيار التالميذ بالترتيب ليكون نموذجدًا بندا ًا علدى درجتده المرتفعدة فدي 

 والتمارين هي: ابحث عن الموضوعات اآلتية: االختبارات القبلية.
 اللغة اآلرامية 
 حمورابي 
 المسارح التاريخية 
 المواقع افيرية في سورية 

 شهارة استزدام الشداةم الةغراوةم
 

 وكر شدي حول استزدام  
 الشداةم 

 
 
 

 أواًل: شرحلم ال شوذج الدام: 
لتحديدددد خطدددوات مهدددارة اسدددتخدام المعددداجم تتسدددا ل المعلمة)الباحيدددة( بصدددوت مرتفدددع  ال  ددداط األول:

 الجغرافية:
 الزطوة األولى: 

 إن ما سيحدد نوع المعجم المراد استخدامه هو عنوان الموضوع الذي سيتم البحث فيه. .1
 الموضوع الذي سأبحث عنه هو )البترول(. .2
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 سأبحث في المكتبة عن المعاجم الجغرافية المتوافرة في المكتبة المدرسية. .1
  ةم:الزطوة الثا

 سأضع قاةمة المترادفات لعنوان الموضوع الذي سأبحث عنه .1
 الشترادوات الشتدلقم  الشوضوع

 اليروات الباطنية

 النفط

 اليروات افرضية

 مشتقات النفط

 الزطوة الثالثم:
 سأقرأ قاةمة محتويات المعجم الموجودة ضمن الفهارس المرفقة. .1
 سأحدد نوع المعجم المتواجد في المكتبة. .2
 سأختار الموضوعات افقرب إلى عنوان الموضوع. .1

في حال كانت الفهارس مرتبة ترتيبًا أبجديًا سأبحث عن الموضدوعات افقدرب حدول  الزطوة الرا دم:
 الكلمات.

 الزطوة الزاشسم:
 سأفت  عن الكلمات المرادفة لكلمة )البترول( بحسب الحرف وفق اآلتي: .1

 حرف اليا    اليروات الباطنية
 حرف الطا        افرض طبقات
 حرف النون       النفط

 كتابة المعلومات عن عنوان الموضوع الذي سأبحث عنه الزطوة السادسم:
هندددا قمددددت بمالحظددددة المعددداجم المتددددوافرة فددددي المكتبدددة المدرسددددية و واسددددتخرجها مدددن الرفددددوف بحسددددب 

مختلفة عدن الموسدوعات بطريقدة  تصنيفها، واالطالع على تنظيم المعلومات حيث يتم تنظيمها أبجديًا فهي
 الترتيب فنها ترتيبًا أبجديًا فقط.

سددتقوم المعلمددة بتقددديم نمددوذج عملددي أمددامكم عددن البحددث فددي المعدداجم المتخصصددة  ال  دداط الثددا ي:
 بالدراسات االجتماعية المكتبية:

تفكددر المعلمدددة بصدددوت مرتفدددع حدددول تحليدددل خطدددوات البحدددث فدددي المعددداجم عدددن موضدددوع يددددور حدددول 
 )المضاةق البحرية(.

 موضوعنا اليوم الذي سنبحث عنه ضمن المعاجم هو جبال طوروس.الزطوة األولى: 
 كيف أبحث عن جبال طوروس؟ .1
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 نوع موضوع جبال طوروس هو تاريخي، آيار، جغرافي ما نوع الموضوع؟ .2
 الخطوة اليانية:

 بداية أضع مترادفات لكلمة جبال طوروس .1
 الشترادوات الشتدلقم  الشوضوع

 الجبال

 الحدود الطبيعية

 التضاريس

 السالسل الجبلية

 الزطوة الثالثم:
 أفت  عن المعاجم المتواجدة في المكتبة المدرسية، عامة ومتخصصة بالموضوع .1

 الجبال 
 الحدود الطبيعية 
 التضاريس 
 السالسل الجبلية 

 بحيت في المكتبة وجدت فيها معجم جغرافي وهو: .2
 المعجم الجغرافي لسورية

 أتعرف نوع المعجم: .1
 شتزصال  عام  ع وان الشدةم

 *  المعجم الجغرافي لسورية

   

 
 الزطوة الرا دم:

 بداية أبحث في المعجم الجغرافي لسورية: .1
 هل رتبت محتوياتها ترتيبًا أبجديًا أم موضوعيًا؟ -

 لإلجابة عن هذا السؤال البد لي من االطالع على المقدمة وقاةمة المحتويات وأستنتج أنه:   .2
 معجم متخصص بجغرافية سورية قديمًا وحدييًا. -
 مرتب ترتيبًا موضوعيًا. -
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جبال طوروس وضمن الموضوع المفردات التي تتكلم عن  :من قاةمة المحتويات أجد موضوع  .1
 جبال طوروس وهي:

 سالسل الجبال -
 جبال طوروس -

 امتدادها، موقعها بالنسبة لسورية ،اكتب عن جبال طوروسالزطوة الزاشسم: 
وهدي عامدة وخاصدة، وهدي أمدا مرتبدة ترتيبدًا موضدوعيًا مدن  ،استطعت هنا أن أتعدرف أندواع المعداجم

 تنظيم المعلومات داخل المعجم.  خالل تحليل قاةمة المحتويات، وتعر ف
 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:

 تط ةق ال  اط ضشن ال شذةم شن   ل الطالب  شساعدة الشدلشم:   اط الثالث:ال
 أبحث عن الموضوع اآلتي، وامأل الورق بحسب ترتيب الخطوات: الموضوع: نهر الفرات

 الموضوع: الزطوة األولى:
 رأ  شوضوع آزر شدن آثار تارةزي ةغراوي  وع الشوضوع

      

 
 الزطوة الثا ةم: 

 الشتدلقم  الشوضوعالشترادوات 

 

 

 
 :إيجاد المعاجم الموجودة في مكتبة مدرستك والمتعلقة بعنوان الموضوعالزطوة الثالثم: 

 اذكر عناوين المعاجم:...................................................................
.......................................................................................... 

 تحديد نوع المعجم الذي تم إيجاده في مكتبة مدرستك:
 شتزصال عام ع وان الشدةم
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إيجدداد رؤوس الموضدوعات المتعلقدة بعندوان الموضددوع مدن الموسدوعة المرتبدة ترتيبددًا  الزطدوة الرا ددم:
 موضوعيًا:

 الصفحم رأ  الشوضوع الر م

   

   

   

 
 الزطوة الزاشسم: اكتب عن شوضوع  هر الفرات:

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

 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:
 ال  اط الرا ع:

ويتكون من خمس تمارين، كل تمرين يطبقه تلميدذ مدن كدل مجموعدة كنمدوذج للتالميدذ اآلخدرين، يدتم 
 اختيار التالميذ بالترتيب ليكون نموذجًا بنا ًا على درجته المرتفعة في االختبارات القبلية.

 والتمارين هي: ابحث عن الموضوعات اآلتية:
 الديانات في سورية 
 الجبال في سورية 
  القاسم اليقفيمحمد بن 
 نهر دجلة 
 البحر المتوسط 

 شهارة استزدام شدةم التراةم والسةر:
 أواًل: شرحلم ال شوذج الدام:

تتسا ل المعلمة)الباحية( بصوت مرتفع لتحديد خطوات مهارة استخدام معجم التدراجم  ال  اط األول:
 والسير:

 الزطوة األولى: 
 عنوان الموضوع الذي سيتم البحث فيه.إن ما سيحدد نوع المعجم المراد استخدامه هو  .1
 الموضوع الذي سأبحث عنه هو )شخصية خولة بنت افزور(. .2
 كيف سأبحث عن سيرة خولة بنت افزور؟ .1
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 الموضوع هو البحث عن شخصية تاريخية لذا سأبحث ضمن معاجم التراجم. .1
 الزطوة الثا ةم:

 سة.سأبحث عن المعاجم الخاصة بالتراجم الموجودة في مكتبة المدر  .1
 هل رتبت ترتيبًا أبجديا أو موضوعيًا؟ .2
 سأنظر في قاةمة الفهارس أو المحتويات فعرف طريقة ترتيب معاجم التراجم. .1

 الزطوة الثالثم:
 الفهارس في معاجم التراجم مرتبة ترتيبًا أبجديًا سأبحث عن الشخصية بالحرف افول من االسم

 بحرف الخا  -----خولة بنت افزور
 كتابة المعلومات عن لسيرة الذاتية لخولة بنت افزور الرا دم:الزطوة 

هنددددا سددددأالحظ معدددداجم التددددراجم المتددددوافرة فددددي المكتبددددة المدرسددددية و واسددددتخرجها مددددن الرفددددوف بحسددددب 
 تصنيفها، واالطالع على تنظيم المعلومات حيث يتم تنظيمها أبجديًا داةمًا.

سددتقوم المعلمددة بتقددديم نمددوذج عملددي أمددامكم عددن البحددث فددي المعدداجم المتخصصددة  ال  دداط الثددا ي:
تفكر المعلمة بصوت مرتفع حول تحليدل خطدوات البحدث فدي المعداجم عدن موضدوع يددور  بالتراجم والسير:

 حول )خالد بن الوليد(.
 الزطوة األولى:

 يد.موضوعنا الذي سنبحث عنه ضمن المعاجم اليوم هو شخصية خالد بن الول .1
 كيف أبحث عن خالد بن الوليد؟ .2
 سيرة ذاتية ،نوع موضوع خالد بن الوليد هو تاريخي، آيار، جغرافي، أعالم :ما نوع الموضوع؟ .1

 الزطوة الثا ةم:
 أفت  عن المعاجم المتواجدة في المكتبة المدرسية، عامة ومتخصصة بالموضوع. .1
 الموضوع هو السيرة الذاتية لخالد بن الوليد. .2
 مكتبة وجدت فيها معجم افعالم العرب.بحيت في ال .1
 أتعرف نوع المعجم: .1

 شتزصال  عام  ع وان الشدةم

 *  معجم االعالم العرب
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 الزطوة الثالثم:
 أبحث في معجم أعالم العرب: .1

 هل رتبت محتوياتها ترتيبًا أبجديًا أم موضوعيًا. -
 لإلجابة عن هذا السؤال البد لي من االطالع على المقدمة وقاةمة المحتويات وأستنتج أنه:  .2

 معجم متخصص بافعالم العرب.  -
 مرتب ترتيبًا ابجديًا. -

 خالد بن الوليد بحرف الخا . :من قاةمة المحتويات أجد موضوع  .1
 والدته، معاركه، إسالمه. ،اكتب عن سيرة خالد بن الوليد الزطوة الرا دم:

وهددي عامددة وخاصددة، وهددي مرتبددة ترتيبددًا أبجددديًا مددن خددالل  ،اسددتطعت هنددا أن أتعددرف أنددواع المعدداجم
 تحليل قاةمة المحتويات، والتعرف على تنظيم المعلومات داخل المعجم. 

 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:
 اعدة الشدلشم:تط ةق ال  اط ضشن ال شذةم شن   ل الطالب  شس ال  اط الثالث:

 ابحث عن الموضوع اآلتي، وامأل الورق بحسب ترتيب الخطوات: الموضوع: عمر بن الخطاب
 الموضوع: الزطوة األولى:

 رأ  شوضوع آزر إعالم آثار تارةزي ةغراوي  وع الشوضوع

      

 
 الزطوة الثا ةم: 

 :إيجاد المعاجم الموجودة في مكتبة مدرستك والمتعلقة بعنوان الموضوع
................................................................................................ 

 تحديد نوع المعجم الذي تم إيجاده في مكتبة مدرستك:
 شتزصال عام ع وان الشدةم
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إيجددداد رؤوس الموضدددوعات المتعلقددة بعندددوان الموضددوع مدددن المعجددم المرتبدددة ترتيبدددًا  الزطددوة الثالثدددم:
 أبجديًا:

 الحرف رأ  الشوضوع

  

  

 
 الزطوة الرا دم: اكتب عن شوضوع عشر  ن الزطاب:

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

 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:
ويتكون من خمس تمارين، كل تمرين يطبقه تلميذ من كل مجموعة كنموذج للتالميدذ  ال  اط الرا ع:

 اآلخرين، يتم اختيار التالميذ بالترتيب ليكون نموذجًا بنا ًا على درجته المرتفعة في االختبارات القبلية.
 والتمارين هي: ابحث عن الموضوعات اآلتية:

 مروان بن عبد الملك 
 محمد بن القاسم اليقفي 
 وبيازن 
 أبو عبيد بن الجراح 
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 التدرة دددددددي الثالث: ال شوذج
 وحدة تدلةم  رالة الزرائط واألطال 

 
 األهدددددددداف التدلةشةددددددم:

 وحدة أن يكون قد تمكن من القيام بما يأتي:المن المتوقع عقب انتها  الطالب من دراسة 
 عرف الخريطة.ي .1
 الهدف من الخريطة. يبين .2
 الخريطة لمادة الدراسات االجتماعية.ذكر فواةد ي .1
 الخطوات الصحيحة للوصول إلى المعلومة في الخريطة. يوضح .1
 ذكر أشكال الخراةط الجغرافية المتوافرة في المكتبة المدرسية.ي .5
 خطوات قرا ة الخريطة الجغرافية واستخدامها. يحدد .6
 قدم أفكارًا يمكن افخذ بها عند البد  في استخدام الخريطة.ي .4
 افجزا  المكونة للخريطة. سميي .8
 حدد أوجه التشابه واالختالف بين أشكال الخراةط الجغرافية.ي .9
 يرسم شكاًل توضيحيًا يبين الجهات افربع. .11
 يحدد عنوان الخريطة. .11
 يميز بين أنواع الخراةط الجغرافية من خالل العنوان. .12
 يحدد المكان الذي يوضع فيه مفتاح الخريطة. .11
 ة في الخريطة.يرسم الرموز الموجود .11
 يقارن بين الرموز الموجودة في الخريطة أو خريطتين. .15
 يضع مجموعة من افسةلة من خالل المعلومات الموجودة في الخريطة. .16
 يقارن بالمعلومات الموجودة بين خريطتين. .14
 يقارن بين خريطة المناخ وخريطة توزع السكان. .18
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 يستخلص المعلومات من الخريطة. .19
 ستخرجها من الخريطة في ورقة خارجية.ينظم المعلومات التي ا .21

مهدددارة قدددرا ة الخريطدددة، مهدددارة تحليدددل الخريطدددة، مهدددارة المالحظدددة، مهدددارة : الشهدددارات الشكتسددد م
 المقارنة، مهارة تنظيم المعلومات، مهارة التلخيص.

 الوسائل والتق ةات التدلةشةم:
 دة الدراسات االجتماعية.افطالس، الموسوعات المتواجدة في المكتبة المرتبطة بما ،الخراةط

 الشهارات الفرعةم لشهارة التداشل شع الزرةطم:
 :مهارة قرا ة الخريطة وتتضمن 

 مهارة تحديد العنوان. -
 مهارة استخدام مفتاح الخريطة. -
 مهارة تحديد اتجاهات الخريطة. -
 .مهارة تحليل الخريطة 

 شهارة  رالة الزرةطم
 الدددددددام:أواًل: شرحدددددلم ال شدددوذج 

 )تقدةم ال شوذج الدام لقرالة الزرةطم(. :ال  اط األول
)الباحيدة( بصدوت مرتفدع لتحديدد خطدوات مهدارة قدرا ة الخريطدة لقدرا ة الخريطدة البدد  تتسا ل المعلمة

 من أن أالحظ:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زرةطم تضارة  أورةقةا
 رشا االتةاهات 

 شفتاح الزرةطم

 ع وان الزرةطم

 شقا  الرسم
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 الزطوة األولى: تحدةد الد وان:
 سأالحظ عنوان الخريطة أو اسمها، فن العنوان يخبرني عن محتواها.

 الزطوة الثا ةم: تحدةد اتةاهات الزرةطم:
 سأحدد االتجاه باستخدام خطوط الطول ودواةر العرض، من خالل افسهم الموجودة في الخريطة.

 الزرةطم:الزطوة الثالثم: استزدام شفتاح 
سأسددتخدم دليددل الرمددوز علددى اعتبددار الخريطددة تمييددل رمددزي لسددطح افرض أو جددز  منهددا، لددذا فهددي 

 تحتاج إلى ترجمة ما تحتويه من رموز عن طريق دليل الخريطة.
تفكدددر المعلمة)الباحيددة( بصدددوت مرتفددع حدددول تحليددل خطدددوات قددرا ة الخريطدددة وهدددي  ال  دداط الثدددا ي:

 خريطة لبالد الشام.
ريطددة بددالد الشددام مددا هددي عناصددر قددرا ة الخريطددة تددتم قددرا ة الخريطددة مددن خددالل الخطددوات لقددرا ة خ

 اآلتية:
فتعدًرف الخريطدة وشدكلها البدد مدن أن أقدرأ عنوانهدا وعندوان الخريطدة هندا هدو )بدالد الزطوة األولى: 

 الشام طبيعيًا( إذا هي خريطة طبيعية توضح الجبال والهضاب والتضاريس.
أحدد موقع بالد الشام على الخريطة مدن خدالل مقيداس االتجاهدات لدذا البدد لدي مدن  الزطوة الثا ةم:

 أن أحدد افسهم الموجودة في الخريطة.
 شماال: تركيا -1
 جنوبًا: افردن، -2

 المملكة العربية السعودية
 شرقا: العراق -1
 اربا: البحر المتوسط -1

 الزطوة الثالثم:
 سأستخدم دليل الرموز،

 ما تحتويه لذا فهي تحتاج إلى ترجمة
 من رموز عن طريق دليل الخريطة.
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 من خالل مفتاح الخريطة استطيع أن اصل إلى ما اريد معرفته عن الخريطة:
 وأتعر ف الرموز التي تحتويها الخريطة الخاصة بالتضاريس الطبيعية:

 

 
 

 
 

 استخدم الرموز لمعرفة ما تتحدث عن الخريطة وأجيب عن افسةلة اآلتية:
 أنهار ضمن الخريطة؟ 1ابحث عن  .1

 نهر الفرات، نهر العاصي، نهر افردن
 أبحث عن بحيرة ضمن الخريطة؟ .2

 بحيرة افسد.
 اذكر العواصم الموجودة على الخريطة؟ .1

 دمشق، عمان، القدس، بيروت.
 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:

 قرا ة خريطة شبه الجزيرة العربية من قبل الطالب بمساعدة المعلمة ال  اط الثالث:
 : قرا ة العنوان:الزطوة األولى

 عنوان الخريطة:...........................
 .............................نوع الخريطة:
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 اتجاه الخريطة: الزطوة الثا ةم:
 ........الشمال................ :حدود شبه الجزيرة العربية

 الغرب.....................الشرق.........................  الجنوب.......................
 ارسم شكل الرموز من مفتاح الخريطة: الزطوة الثالثم:

 النفط........................ -1
 الذهب..................... -2
 مصفاة تكرير................. -1

 من خالل قرا ة الخريطة والرموز:أجب عن افسةلة اآلتية 
 مواقع للذهب 1حدد  -1

............................................................................ 
 مواقع للنفط 1حدد -2

............................................................................ 
 مواقع لمصفاة تكرير 1حدد  -1

............................................................................ 
 مواقع للحديد 1حدد -1

........................................................................... 
 حدد أهم عناصر الخريطة التالية ال  اط الرا ع:

 خريطة توزع اليروات في بالد الشام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:

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

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

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

................
. 
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ويتكددون مددن خمددس تمددارين، كددل تمددرين يطبقدده تلميددذ مددن كددل مجموعددة كنمددوذج  ال  دداط الزدداش :
بنددا ًا علددى درجتدده المرتفعددة فددي االختبددارات للتالميددذ اآلخددرين، يددتم اختيددار التالميددذ بالترتيددب ليكددون نموذجددًا 

 القبلية.
 التمارين هي: ابحث عن الموضوعات اآلتية:

وكدل عندوان سديحدد محتواهددا  ،تحديدد العنددوان: لددينا مجموعدة مدن العنداوين للخددراةط الزطدوة األولدى:
 ونوعها:

 وصف لها)عن ماذا تتحدث( نوعها عنوان الخريطة

   افمويالفتوحات العسكرية في العهد 

   توزع اليروات الباطنية في بالد الشام

   توزع الكيافة السكانية في العراق

   ازوات الرسول)ص(

   تضاريس شبه الجزيرة العربية

 
تحديدد االتجاهدات: يدتم توزيدع الخددراةط تباعدًا علدى التالميدذ وسديجيب كدل تلميدذ مددن  الزطدوة الثا ةدم:

 المجموعة الواحدة تباعًا على افسةلة الخاصة بكل خريطة وهي:
 في العهد افموي: الطالب افول: خريطة الفتوحات العسكرية 

االتجاهات التي تخيل انك مع حملة الفتوحات الخاصة بالقاةد محمد بن القاسم اليقفي فحدد  .1
 :مرت بها الحملة

يم اتجهت من  ،.................... وصواًل إلى كراتشي.بدأت الحملة من مدينة المداةن باتجاه
 .......................كراتشي اربًا إلى مدينة

أريدك أن تحدد اتجاهات حملة الباهلي انطلقت الحملة من مدينة المداةن  .2
 ................إلى... إلى مرو يم انقسمت الحملة باتجاه...................باتجاه

 مدينة خوارزه وبتجاه الشرق إلى مدينة بخاري.
 الطالب الياني: خريطة توزع اليروات الباطنية في بالد الشام 

سنقوم برحلة علمية نتجه بها حول المناطق التي تحتوي على مصفاة لتكرير النفط انطلقنا من  .1
 .....................إلى مدينة الالذقية.مدينة حمص باتجاه.

 ومن مدينة الالذقية....................إلى مدينة حيفا .2
 ومن مدينة حيفا باتجاه................وصلنا إلى مدينة عمان .1
 وعدنا باتجاه..................إلى مدينة حمص .1
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 الطالب اليالث: خريطة توزع الكيافة السكانية في العراق 
 .....................دولة العراق مع تركيا من جهةتتجاور  .1
 ومن جهة الشرق........................... .2
 والجمهورية العربية السورية من جهة............................. .1

 )الطالب الرابع: خريطة ازوات الرسول)ص 
 حدد موقع معركة تبوك على الخريطة............................ .1
فسك قاةد للجي  وتريد الذهاب من مدينة دمشق للمشاركة في معركة تبوك فأي اتجاه تخيل ن .2

 سوف تتجه من خالل الخريطة:..........................
لدينا جي  آخر سيتجه من مكة المكرمة إلى معركة مؤته فأي اتجاه سوف يأخذ حتى يصل  .1

 إلى المعركة..............................
  الخامس: خريطة تضاريس شبه الجزيرة العربية:الطالب 

لو سرت اتجاه الشرق من العاصمة الرياض فما هي العاصمة التي سوف تمر  .1
 ............................بها

لو سرت اتجاه الجنوب من الخريطة فما هي الجبال التي ستصل إليها في  .2
 .......................الخريطة

 الرياض فأي بحر سوف يصادفك:......................لو سرت ارب مدينة  .1
 لو اتجهت شرقًا فما هو الخليج الذي سيصادفك:............................ .1

 تحديد دليل الرموز والتعرف عليها:الزطوة الثالثم: 
 في العهد افموي: الطالب افول: خريطة الفتوحات العسكرية 

 :والرشوا الزرةطم الة ر  زالل شن اآلتةم األسئلم عن أةب
 ارسم شكال لرموز من مفتاح الخريطة: (1

 رمز الدولة البيزنطية....................... -
 رمز حملة الباهلي..................... -

 مدن مر بها الباهلي في حملته 1ضع داةرة وحدد  (2
 الطالب الياني: خريطة توزع اليروات الباطنية في بالد الشام 

 :والرشوا الزرةطم  رالة زالل شن اآلتةم األسئلم عن أةب
 ارسم شكال لرموز من مفتاح الخريطة: (1

 ملح....................... -
 إسفلت..................... -
 فوسفات................. -
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 للفوسفاتمواقع 1 -للغاز موقعين –مواقع للملح  1ضع داةرة وحدد  (2
  العراقالطالب اليالث: خريطة توزع الكيافة السكانية في 

 :والرشوا الزرةطم  رالة زالل شن اآلتةم األسئلم عن أةب
 ارسم شكل الرموز من مفتاح الخريطة: (1

 رمز الكيافة السكانية المرتفعة....................... -
 رمز المناطق النادرة السكن..................... -
 رمز مناطق منخفضة الكيافة................. -
مدينتين في المناطق نادرة  –مدينة في المناطق ذات الكيافة المرتفعة 2ضع داةرة وحدد  (2

 السكن.
 )الطالب الرابع: خريطة ازوات الرسول)ص 
 :والرشوا الزرةطم  رالة زالل شن اآلتةم األسئلم عن أةب

 ومعركتين في بالد الشام–معارك في شبه الجزيرة العربية 1ضع داةرة وحدد 
  الخامس: خريطة تضاريس شبه الجزيرة العربية.الطالب 

 :والرشوا الزرةطم  رالة زالل شن اآلتةم األسئلم عن أةب
 ارسم شكل الرموز من مفتاح الخريطة: (1

 رمز وادي....................... -
 رمز العاصمة..................... -
 رمز الكيبان الرملية................. -
 عاصمتين. –مواقع لوديان  1ضع داةرة وحدد  (2

 شهارة تحلةل الزرةطم
 أواًل: شرحدددددلم ال شدددوذج الدددددددام:

 سأستخدم مهارة قرا ة الخريطة. الزطوة األولى: ال  اط األول:
 :مهارة توزع الظاهرات وصفها الزطوة الثا ةم:

الخريطة، فتعرف على توزع سأنظر إلى الخريطة، يم سأكتب ما أالحظه من رموز في  .1
 الظاهرات وأصفها بحسب نوع الخريطة.

 الخريطة بحسب الظواهر، وتوزع الموقع، حيث من بتدونها، قمت التي المعلومات سأصنف .2
 .بتحليلها أقوم التي
 :وتفسيرها المقارنات عقدمهارة : الثالثم الزطوة
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ومقارنة ما تميله الخريطة بمعلومات  سأستخرج أوجه التشابه واالختالف بين ظاهرتين من الخريطة،
 .سابقة لدي ومن خالل ذلك يمكن الوصول إلى تعميم

 ال  اط الثا ي:
 استخدام مهارة قرا ة الخريطة.الزطوة األولى: 

 عنوان الخريطة: تضاريس إفريقيا .1
 نوع الخريطة: طبيعية .2
 اتجاه الخريطة: .1

 :اتجاهات القارة اففريقية
 الشمال: البحر المتوسط

 الجنوب: المحيط افطلسي
 الشرق: المحيط افطلسي

 الغرب: المحيط الهندي وبحر افحمر
 الرموز من مفتاح الخريطة:ارسم  كل  .1

 
 :الزطوة الثا ةم: تواع الظاهرات وصفها

سأنظر إلى الخريطة، يم سأكتب ما أالحظه من رموز في الخريطة، فتعرف على توزع الظاهرات  .1
 الهضاب، الجبال، افنهاروأصفها ميل: السهول، 

سأصنف المعلومات التي قمت بتدونها، من حيث الموقع، وتوزع الظواهر، بحسب الخريطة التي  .1
 أقوم بتحليلها.

 ،حدود قارة أفريقيا هي البحر المتوسط، المحيط الهندي، المحيط افطلسي 
 و.أهم افنهار في القارة اففريقية هي نهر النيل، نهر النيجر، نهر الكونغ 
 .أهم الجبال هي جبال افطلس 
 أهم البحيرات بحيرة فكتوريا 
 .السهول في القارة االفريقية تمتد على طول افنهار 
 ينبع نهر النيل من بحير فكتوريا 
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 الزطوة الثالثم: عقد الشقار ات وتفسةرها:
السددهول علددى مددن خددالل الخريطددة اسددتنتج أن القددارة االفريقيددة محاطددة بالميدداه مددن أربددع جهددات، تمتددد 

 .طول افنهار
 ال  اط الثالث:

 سأستخدم مهارة قرا ة الخريطة.الزطوة األولى: 
 الخطوة اليانية:

 أنظر إلى الخريطة وأسجل ما أالحظه
 امتداد الساحل لبحر المتوسط على -

 طول الحدود الشرقية لبالد الشام.
 تكير الخلجان والرؤوس على طول -

 الساحل
 طوليجاور الساحل السهول على  -

 البحر وتتوسع من انطاكية وحتى
 طرابلس وتضيق بعدها حتى عكا

 لتعود وتتوسع.
 تمتد الجبال ببالد الشام منها على -

 امتداد الساحل ومنها داخلية
 انى المنطقة بافنهار: نهر دجلة، -
 الفرات، العاصي، -

 :وتفسةرها الشقار ات عقد: الثالثم الزطوة
 اقتراب الجبال من الساحل،تضيق السهول على ساحل المتوسط بسبب 

 تتكون بالد الشام من يالث بيةات: جبلية، ساحلية، داخلية
 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:

 تحليل الخريطة من قبل الطالب بمساعدة المعلمة ال  اط الرا ع:
 : مهارة قرا ة الخريطة:الزطوة األولى

 عنوان الخريطة:...................... .1
 .........................نوع الخريطة: .2
 اتجاه الخريطة: .1

 حدود العراق: الشمال........................
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 الجنوب.......................
 الشرق........................
 الغرب........................

 ...............بحيرة..........ارسم شكل الرمز من مفتاح الخريطة: الوادي.........حدود
 أجب عن افسةلة اآلتية من خالل قرا ة الخريطة والرموز.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 حدد واديين. ،حدد مدينتي الموصل والسليمانية
 تنظيم المعلومات من الخريطة: الزطوة الثا ةم:

 تشكل الجبال في العراق قوسا جبليا ممتدًا هما....................و......................
 ودجلة على طول افراضي ويمر عبر...............................يمتد نهري الفرات 

 يتجه نهري دجلة والفرات من الشمال إلى...................ويلتقيان في منطقة..................
 حلل كل شن الزرائط اآلتةم:ثالثًا: شرحلم االستقاللةم: 
 الجزيرة العربيةتضاريس شبه  الفتوحات العسكرية في العهد افموي

 ازوات الرسول)ص( توزع اليروات الباطنية في بالد الشام

  توزع الكيافة السكانية في العراق
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 :را عالتدرة ي ال ال شوذج
 استزدام اال تر ةت كشصدر للشدلوشاتوحدة 

 
 األهدددددددداف التدلةشةددددددم:

 يكون قد تمكن من القيام بما يأتي:أن  وحدةالمن المتوقع عقب انتها  الطالب من دراسة 
 يعر ف االنترنيت. .1
 يحدد متطلبات االتصال باإلنترنيت. .2
 يوضح الطالب أهم أساليب البحث في االنترنيت. .1
 يذكر الطالب أهم خدمات االنترنيت. .1
 يتصل بافنترنيت من خالل متصفح االنترنيت إكسبلورر. .5
 يط العنوان.داخل صندوق شر  Googleمحرك البحث يكتب عنوان موقع  .6
 .Googleيفتح صفحة البحث عن الصور في محرك البحث .4
 .Googleالبحث محرك فيالخراةط  عن البحث صفحة يفتح .8
 .Googleالبحث محرك فيافخبار  عن البحث صفحة يفتح .9
 يقارن بين طريقة البحث حسب الموضوع وطريقة البحث بحسب الكلمات المفتاحية. .11
 االنترنيتيتعرف على خطوات البحث في شبكة  .11
 يشرح خطوات البحث عن موضوع معين. .12
 Googleيستخرج الصور من محرك البحث  .11
 Googleيستخرج الخراةط من محرك البحث .11
 Googleيستخرج عناوين الموضوعات من محرك البحث  .15
 Googleيقارن بين أنماط البحث في  .16
 عن موضوع معين. Googleيبحث في  .14
 صور لموضوع معين. Googleيبحث في  .18
 .Googleوقع معين على الخراةط في يحدد م .19
 .Googleينظم المعلومات التي يستخرجها من محرك البحث  .21
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مهارة المالحظدة، مهدارة التلخديص، مهدارة المقارندة، مهدارة تنظديم المعلومدات، : الشهارات الشكتس م
 مهارة التطبيق

 شبكة االنترنيت، الحاسوب الوسائل والتق ةات التدلةشةم:
 
 
 
 
 
 

 ال حث ع ر شحركات ال حث:شهارة 
 أواًل: شرحدددددلم ال شدددوذج الدددددددام:

 :األولىالزطوة  ال  اط األول:
 .بحث عنهأريد ان أحدد ما سأ .1
وقتًا للتفكير في  ينفسي عطسأاالنترنت و  أمام جلسأحدد المفاهيم، قبل ان أحلل الموضوع و سأ .2

معلومات فنية، تقارير، وصف لحوادث ، إحصاةياتآرا ، »بحث عنها سأالمعلومة التي  أشكال
 «معينة، صور الو..

أي  إجرا معلومات تاريخية، وعند  أمبحث عن معلومات آنية ومتجددة سأما كنت  إذاحدد سأ .1
 مفاهيم اصغر إلىاستعالم يجب ان تجزئ الفكرة 

بحث عنه من أيد ان أر قرر ما ، سأجملتين أوفي جملة  أيبحث عنه، أحدد ما يجب ان سأ .1
الحضارات ما هي  الحضارة العربية القديمة،ان ابحث عن  أريد، أسةلةيم معينة على شكل مفاه

 القديمة أو الحضارات القديمة العربية في أي منطقة من المناطق الوطن العربي.
حدد واسددرد الكلمدات المفتاحيددة الهامدة لكدل مفهددوم وبعدد تحديددد المفداهيم الرةيسددية سدأ الزطدوة الثا ةددم:

 . الممالك القديمة، العصور القديمة، الحضارة القديمةيجب سرد الكلمات الهامة، ميال 
 العصور، القديمة، العرب، الممالك، الحضارة.استنبط مترادفات للكلمات المفتاحية  الزطوة الثالثم:

 عالمات التنصيص.حدد العالقات المنطقية بين الكلمات باستخدام سأ ا دم:الزطوة الر 
  عن جميع المواقع التي تحوي عالمة التنصيص:  الحضارات العربية القديمة  وهكذا سأبحث

 جميع الكلمات
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 ،الحضارات+ القديمة+ العربية وهكذا سأبحث عن المواقع التي  عالمة )+( العصور+ القديمة
 ور القديمة أو الحضارات القديمة العربية.تحتوي فقط العص

 تحوي كلمة أخرى الفاةدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي كلمة وال (-)العالمة 
 البيةي –التلوث :شثال

 العربية القديمة العصور orالحضارات العربية القديمة  (OR)الرابط 
 الكلمات أو جميعهاإحدى  عن جميع المواقع التي تحوي وهكذا سأبحث

 .Googleوهو  المناسبالبحث محرك سأختار  الزطوة السادسم:
 ال  اط الثا ي:

 الموضوع المطلوب الحصول على معلومات حوله هو)التصحر(: األولىالزطوة 
 أحلل عنوان الموضوع وهو التصحر .1
 البادية.أسباب التصحر، مكافحة التصحر، مشكالت البيةة، ، ما هو المطلوب بالتحديد .2

حدد واسددرد الكلمدات المفتاحيددة الهامدة لكدل مفهددوم وبعدد تحديددد المفداهيم الرةيسددية سدأ الزطدوة الثا ةددم:
  طرق، مشكالت. ،مكافحة، أسبابيجب سرد الكلمات الهامة، ميال 

 التصحر، مكافحة، أسباب، مشكالت.استنبط مترادفات للكلمات المفتاحية  الزطوة الثالثم:
 عالمات التنصيص.حدد العالقات المنطقية بين الكلمات باستخدام سأ الزطوة الرا دم:

  عن جميع المواقع التي تحوي جميع الكلماتعالمة التنصيص:  التصحر  وهكذا سأبحث 
 ،طرق + التصحر، مكافحة + التصحر، مشكالت + البيةة وهكذا  عالمة )+( أسباب + التصحر

 صحر أو مكافحة التصحر، مشكالت البيةة.سأبحث عن المواقع التي تحتوي فقط أسباب الت
 الفاةدة منها هي البحث عن جميع المواقع التي تحوي كلمة والتحوي كلمة أخرى (-)العالمة 

 البادية –التصحر:شثال
  الرابط(OR) أسباب التصحرorمشكالت البيةة 

 إحدى الكلمات أو جميعها عن جميع المواقع التي تحوي وهكذا سأبحث
 .Googleوهو  المناسبالبحث محرك سأختار  الزطوة السادسم:

 ثا ةًا: الشرحلم اإلرت اط:
 ال شذةم  وساطم الطالب  شساعدة الشدلشم ال  اط الثالث:
الموضوع المطلوب الحصول على معلومات حوله هو)مظاهر االزدهار االقتصادي : األولىالزطوة 

 في الدولة افموية(
 وهو.........................................تحليل عنوان الموضوع 

 ما هو المطلوب بالتحديد؟
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 عن ماذا ستبحث ضمن عنوان هذا الموضوع؟
.............................................. 
............................................. 

تحديددد المفدداهيم الرةيسدددية يجددب سدددرد الكلمددات المفتاحيددة الهامدددة لكددل مفهددوم وبعدددد  الزطددوة الثا ةدددم:
 .الكلمات الهامة
 المفاهيم الرةيسية

1.  

2.  

1.  

 استنبط مترادفات للكلمات المفتاحية الزطوة الثالثم:
.................-...................-................-..................... 
 عالمات التنصيص.حدد العالقات المنطقية بين الكلمات باستخدام سأ الزطوة الرا دم:

    :عالمة التنصيص 
 )+( عالمة 
 العالمة(-) 
  الرابط(OR) 

 Googleوهو  المناسبسأختار محرك البحث  الزطوة السادسم:
 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:

ويتكون من خمس تمارين، كل تمرين يطبقه تلميذ من كل مجموعة كنموذج للتالميدذ  ال  اط الرا ع:
 اآلخرين، والتمارين هي: ابحث عن الموضوعات اآلتية:

 الطاقة الصديقة للبيةة 
 المجموعة الشمسية 
 بالد الشام جغرافيا 
 أهم الجبال في سورية 
 الخلفا  الراشدين 
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 Googleشهارة وتح شحرك ال حث

 شرحدددددلم ال شدددوذج الدددددددام:أواًل: 
 تتكون نافذة الصفحة من:و : Googleتدرف  اوذة شحرك ال حث  ال  اط األول:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عند اختيار هذا الخيار يتم صفحة جديدة يتم من خاللها البحث ضمن شبكة االنترنيت  زدشم وةب: .1

 عن الموضوعات )مقاالت، كتب إلكترونية، تقارير، مدونات(
عند اختيار هذا الخيار يتم صفحة جديدة يتم من خاللها البحث ضمن شبكة االنترنيت  زدشم صور: .2

 الصور فقط المتوافرة عن الموضوع المطلوب.
عند اختيار هذا الخيار يتم صفحة جديدة يتم من خاللها البحث ضمن شبكة االنترنيت  زدشم زرائط: .1

 عن الخراةط فقط المتوافرة عن الموضوع المطلوب.
: عند اختيار هذا الخيار يتم صفحة جديدة يتم من خاللها البحث ضمن شبكة زدشم األز ار .1

 البحث عنه. االنترنيت عن أخر افخبار عن الموضوع المطلوب
 .Googleسننتقل إلى صفحة فتح بريد على موقع  Gmail: عند الضغط على Gmail زدشم .5
 : في هذا الموقع يتم تسجيل عنوان الموضوع المطلوب البحث عنه.شو ع تسةةل الد وان .6
 عند الضغط على هذا الخيار يقوم الموقع بعملية البحث المطلوبة. زةار ال حث: .4

1
2

1 15

6

4
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 :زةار تغةر اللغم .8
 وسنستعرض كل خدمة من هذه الخدمات لحد

 Googleطريقة الوصول إلى نافذة المحرك  ال  اط الثا ي:
 سأفتح متصفح االنترنيت: الزطوة األولى:

 المعروضة على سطح المكتب. Internet Explorerسأضغط مرتين بالفأر على أيقونة  -1
يوجد في أسفل شريط  الزطوة الثا ةم:

افدوات مسددتطيل لكتابددة عنددوان الصددفحة أو 
الموقع المطلوب الوصول إليه ولكتابة عنوان 

 الموقع أقوم بالخطوات اآلتية:
 سأنقر داخل شريط العنوان .1
سأكتب عنوان الموقع المطلوب  .2

زيارته والعنوان هو 
www.google.com 

من  enterسأضغط مفتاح اإلدخال  .1
لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة 

 الموقع المطلوب.
 طريقة البحث داخل محرك البحث. الزطوة الثالثم:

 (.1الرقم )سأختار من النافذة المفتوحة خيار ويب  .1
 سأكتب في مربع البحث عنوان الموضوع الذي ابحث عنه وهو الحضارات العربية القديمة. .2

 
 لنحصل على النتيجة. أو على أيقونة بحث في الصفحة enterسأضغط مفتاح اإلدخال  .1
 الموضوعات الظاهرة انقر على موضوع محدد ليتم فتحه.ومن  .1

سأكتب وي شر ع ال حث 
ع وان الشوضوع الذي 
ا حث ع ه وهو 

 الحضارات الدر ةم القدةشم

1 

سأكتب ع وان الشو ع 
الشطلوب اةارته 
والد وان هو 

www.google.co
m 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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شدن زدالل تط ةدق الشدلشدم الزطدوات علدى الحاسدب  Google: زطوات ودتح شو دع ال  اط الثالث

 و  كل ش ا ر أشام التالشةذ:
 فتح متصفح االنترنيت الزطوة األولى:

 المعروضة على سطح المكتب. Internet Explorerاضغط مرتين بالفأر على أيقونة  -1
يوجد في أسفل شريط افدوات مسدتطيل لكتابدة عندوان الصدفحة أو الموقدع المطلدوب  الزطوة الثا ةم:

 الوصول إليه ولكتابة عنوان الموقع أقوم بالخطوات اآلتية:
 انقر داخل شريط العنوان -1
 www.google.comاكتب عنوان الموقع المطلوب زيارته والعنوان هو  -2
 من لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة الموقع المطلوب. enterاضغط مفتاح اإلدخال  -1

 طريقة البحث داخل محرك البحث الزطوة الثالثم:
 اكتب في مربع البحث عنوان الموضوع الذي ابحث عنه وهو )التصحر( .1
 اضغط على أيقونة بحث أحصل على النتيجة. أو enterاضغط مفتاح اإلدخال  .2
 ومن الموضوعات الظاهرة انقر على موضوع محدد ليتم فتحه. .1
ملف من شريط افدوات ومن لى ع اضغط المتصفح إطار داخل المعروضةيب الو  صفحة لحفظ .1

 القاةمة المنسدلة اختار حفظ الصفحة باسم،

سأزتار شن 
الشوضوعات 
 الظاهرة

http://www.google.com/
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 .فتظهر صفحة جديدة نكتب اسم الملف الذي نريد حفظه ونضغط على افمر حفظ .5

 
 

 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:
 مباشرة.تطبيق النشاط من قبل الطالب بمساعدة المعلمة على الحاسب  ال  اط الرا ع:

  طريقة الوصول إلى نافذة المحركGoogle  حقوق الطفلوالبحث عن موضوع 
 : سأفتح متصفح االنترنيتالزطوة األولى

 المعروضة على سطح المكتب..………………..............بالفأر على أيقونة .أضغط -1
يوجد في أسفل شريط افدوات مسدتطيل لكتابدة عندوان الصدفحة أو الموقدع المطلدوب  الزطوة الثا ةم:

 الوصول إليه ولكتابة عنوان الموقع أقوم بالخطوات اآلتية:
 .......................سأنقر داخل .1
 ...............................سأكتب عنوان الموقع المطلوب زيارته والعنوان هو .2
 .................. من لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة الموقع المطلوب..أضغط .1

 طريقة البحث داخل محرك البحث. الزطوة الثالثم:

شلف شن لى ع اضغط
 رةط األدوات وشن 

الش سدلم ازتار القائشم 
 حفظ الصفحم  اسم،

 كتب اسم الشلف الذي 
 رةد حفظه و ضغط على 

 األشر حفظ
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 ......................أختار من النافذة المفتوحة .1
 ............................أكتب في مربع البحث عنوان الموضوع الذي ابحث عنه وهو .2
 لنحصل على النتيجة. ........................................ أو على أيقونة.أضغط .1
 ومن الموضوعات الظاهرة انقر على موضوع محدد ليتم فتحه. .1
............ من شريط لىع اضغط المتصفح إطار داخل المعروضةيب الو  صفحة لحفظ .5

 ............................افدوات ومن القاةمة المنسدلة اختار
 ............................ الذي نريد حفظه ونضغط على افمر.تظهر صفحة جديدة نكتب

 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:
 ويتكون من خمس تمارين إبحث عن الموضوعات اآلتية: :الزاش ال  اط 

 أسباب الفقر والبطالة في الدول العربية 
 معنى كلمة الديمقراطية 
 مملكة ماري 
  العرب في العصر افمويالقادة 

 .Googleشهارة ال حث عن صورة وي
 أواًل: شرحدددددلم ال شدددوذج الدددددددام:

 Googleال حث عن الصور وي  ال  اط األول:
 Googleسأتبع خطوات فتح محرك البحث الزطوة األولى: 

 فتح متصفح االنترنيت
 المعروضة على سطح المكتب. Internet Explorerسأضغط مرتين بالفأر على أيقونة  -1

يوجد في أسفل شريط افدوات مسدتطيل لكتابدة عندوان الصدفحة أو الموقدع المطلدوب  الزطوة الثا ةم:
 الوصول إليه ولكتابة عنوان الموقع أقوم بالخطوات اآلتية:

 سأنقر داخل شريط العنوان. .1
 www.google.comسأكتب عنوان الموقع المطلوب زيارته والعنوان هو  .2
 من لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة الموقع المطلوب. enterسأضغط مفتاح اإلدخال  .1

http://www.google.com/
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 طريقة البحث عن الصور ضمن محرك البحث الزطوة الثا ةم:

 .(2سأضغط من النافذة المفتوحة على خيار صور الرقم ) .1
يدتم البحدث فيهدا عدن  Googleعند الضغط على  صور  سيتم التحويل إلى صدفحة جديددة بموقدع  .2

 الصور فقط.
 سنكتب عنوان الموضوع الذي سأبحث عن صور له. .1

 
 أو على أيقونة بحث فتظهر الصور فقط المتعلقة بهذا الموضوع Enterوسنضغط  .1

 
ولحفظ صورة معينة سنقوم بالضغط على رابط الصورة يم نقوم بالضغط على الفدأرة بدالزر اليميندي  .5

 حفظ الصورة.يم نختار 

سأكتب عنوان الموقع 
المطلوب زيارته 
والعنوان هو 

www.google.co
m 

سأكتب وي شر ع ال حث 
الشوضوع الذي ا حث ع وان 

عن صور له وهو الحضارات 
 الدر ةم القدةشم

ازتر شن الصور شا 
 ترةد

2 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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 .فتظهر صفحة جديدة نكتب اسم الملف الذي نريد حفظه ونضغط على افمر حفظ

 
 سنضغط على الفأرة بالزر اليميني على الصورة يم نختار إظهار الصورة.وإلظهار الصورة  .6

مدددن خدددالل تطبيدددق المعلمدددة Googleخطدددوات البحدددث عدددن الصدددور فدددي موقدددع  ال  ددداط الثدددا ي:
 الخطوات على الحاسب وبشكل مباشر أمام التالميذ:

 Googleأتبع خطوات فتح محرك البحث  الزطوة األولى:
 فتح متصفح االنترنيتا -1
 المعروضة على سطح المكتب. Internet Explorerأضغط مرتين بالفأر على أيقونة  -2

 الزطوة الثا ةم:
 .أنقر داخل مربع عنوان الصفحة الموجود ضمن شريط افدوات .1
 .www.google.comأكتب عنوان الموقع المطلوب زيارته والعنوان هو  .2
 من لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة الموقع المطلوب. enterخال أضغط مفتاح اإلد .1

 كتب اسم الشلف الذي 
 رةد حفظه و ضغط على 

 األشر حفظ

 را ط الصورةلى ع اضغط
وأ وم  الضغط على الفأرة 

وشن القائشم  الار الةشة ي 
الش سدلم ازتار حفظ 

 الصورة

http://www.google.com/
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 طريقة البحث عن الصور ضمن محرك البحث الزطوة الثا ةم:

 .(2الرقم )أضغط من النافذة المفتوحة على خيار صور  .1
يدتم البحدث فيهدا عدن  Googleعند الضغط على  صور  سيتم التحويل إلى صدفحة جديددة بموقدع  .2

 الصور فقط.
 أكتب عنوان الموضوع الذي سأبحث عن صور له وهو )التصحر(. .1

 
 بحث فتظهر الصور فقط المتعلقة بهذا الموضوع أو على أيقونة Enterوأضغط .1

 

سأكتب عنوان الموقع 
المطلوب زيارته والعنوان هو 

www.google.com 
 

سأكتب وي شر ع ال حث 
ع وان الشوضوع الذي ا حث 
 عن صور له وهو التصحر

ازتر شن الصور شا 
 ترةد

2 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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ولحفظ صورة معينة سأقوم بالضغط على رابط الصورة يم أقوم بالضغط علدى الفدأرة بدالزر اليميندي  .5
 يم اختار حفظ الصورة.

 .فتظهر صفحة جديدة أكتب اسم الملف الذي أريد حفظه وأضغط على افمر حفظ

 
 

 
 وإلظهار الصورة أضغط على الفأرة بالزر اليميني على الصورة يم أختار إظهار الصورة.

 االرت اط:ثا ةًا: شرحلم 
 تطبيق النشاط من قبل الطالب بمساعدة المعلمة على الحاسب مباشرة. ال  اط الثالث:

  طريقة الوصول إلى نافذة المحركGoogle  حقوق الطفلوالبحث عن صور لموضوع 
 الزطوة األولى:

 سأفتح متصفح االنترنيت .1
 المكتب.المعروضة على سطح .………………..............بالفأر على أيقونة .أضغط .2

يوجد في أسفل شريط افدوات مسدتطيل لكتابدة عندوان الصدفحة أو الموقدع المطلدوب  الزطوة الثا ةم:
 الوصول إليه ولكتابة عنوان الموقع أقوم بالخطوات اآلتية:

 .......................سأنقر داخل .1

أكتب اسم الشلف الذي 
 رةد حفظه واضغط على 

 األشر حفظ

 وأقوم رابط الصورة لىع اضغط
 يمينعلى الفأرة بالزر البالضغط 

المنسدلة اختار حفظ ومن القاةمة ي
 الصورة
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 ...............................سأكتب عنوان الموقع المطلوب زيارته والعنوان هو .2
 .................. من لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة الموقع المطلوب..أضغط .1

 الزطوة الثالثم: طرةقم ال حث عن الصور ضشن شحركات ال حث
 .........................أضغط من النافذة المفتوحة على الخيار .1
 يتم Google بموقع جديدة صفحة إلى التحويل سيتم ...................على الضغط عند .2

 ...................فقطفيها البحث
 أكتب عنوان الموضوع الذي سأبحث عن صورة عنه وهو )حقوق الطفل( .1
 الموضوع بهذا المتعلقة فقط الصور فتظهر............أيقونة على أو..............وأضغط .1
 بالزر الفأرة على بالضغط أقوم يم.................. .على بالضغط سأقوم معينة صورة ولحفظ .5

 .........................اختار يم اليميني
فتظهر صفحة جديدة أكتب اسم الملف الذي أريد حفظه وأضغط على  .6

 افمر......................
 ................... على الصورة يم أختار.....................وإلظهار الصورة أضغط على .7

 االستقاللةم:ثالثًا: شرحلم 
 ابحث عن الموضوعات اآلتية: ال  اط الرا ع:

 صور عن مظاهر الفقر والبطالة في الدول العربية 
 صور حقوق الطفل 
 صور لمظاهر الديمقراطية 
 صور لمملكة ماري 
 صور ورسومات للقادة العرب في العصر افموي. 
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 .Googleشهارة ال حث عن زرةطم وي
 الدددددددام: أواًل: شرحدددددلم ال شدددوذج

 Googleال حث عن زرةطم وي  ال  اط األول:
 Googleسأتبع خطوات فتح محرك البحث  الزطوة األولى:
 الزطوة الثا ةم:

 .(1سأضغط من النافذة المفتوحة على خيار خراةط الرقم ) .1

 
فيهدا عدن يدتم البحدث  Googleعند الضدغط علدى  خدراةط  يدتم التحويدل إلدى صدفحة جديددة بموقدع  .2

 الخراةط فقط
 لفددأرة علددى نضددغط الخريطددة وإلظهددارفددي مكددان البحددث،  حمددص فددي التربيددة مديريددة موقددعسددنكتب  .1

 .الخريطة إظهار نختار يم الخريطة يعلى اليمين بالزر

 
 عليها يظهر العنوان بالتفصيليظهر لنا العنوان به إشارة حمرا  وعند الوقوف 

1 

سأكتب وي شر ع ال حث 
ع وان الشو ع الذي ا حث 

 عن زرةطم له

1
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والطباعة والحفظ من خالل شريط أدوات يظهر  –ويمكن أيضا التكبير والتصغير للخريطة  – .1

 أعال الخريطة.

 
مددددن خددددالل تطبيددددق المعلمددددة  Googleخطددددوات البحددددث عددددن الخددددراةط فددددي موقددددع  ال  دددداط الثددددا ي:

 الخطوات على الحاسب وبشكل مباشر أمام التالميذ: خريطة وموقع قلعة الحصن
 Googleأتبع خطوات فتح محرك البحث  الزطوة األولى:

 فتح متصفح االنترنيتأ .1
 المعروضة على سطح المكتب. Internet Explorerأضغط مرتين بالفأر على أيقونة  .2

 الزطوة الثا ةم:
 .أنقر داخل مربع عنوان الصفحة الموجود ضمن شريط افدوات .1
 www.google.comأكتب عنوان الموقع المطلوب زيارته والعنوان هو  .2
 من لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة الموقع المطلوب enterأضغط مفتاح اإلدخال  .1

  

نضغط بالفأر على الزر 
اليميني ونختار حفظ أو 

 طباعة

نضغط بالفأر فيظهر 
 عنوان الموقع

http://www.google.com/
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 الزطوة الثالثم:
  .(1أضغط من النافذة المفتوحة على خيار خراةط الرقم ) .1

 
يتم البحث فيها عن  Googleعند الضغط على  خراةط  يتم التحويل إلى صفحة جديدة بموقع  .1

 الخراةط فقط

 لفأرة على نضغط الخريطة وإلظهارفي مكان البحث،  حمص فيسنكتب خريطة قلعة الحصن  .0
 .الخريطة إظهار نختار يم الخريطة يعلى اليمين بالزر

 
والطباعة والحفظ من خالل شريط أدوات يظهر أعال  –ويمكن أيضا التكبير والتصغير للخريطة  .1

 الخريطة.
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 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:
 الطالب بمساعدة المعلمة على الحاسب مباشرة.تطبيق النشاط من قبل  ال  اط الثالث:

 والبحث عن الخراةط لخريطة مدينة بغداد Googleطريقة الوصول إلى نافذة المحرك 
 الزطوة األولى:

 سأفتح متصفح االنترنيت .1
 المعروضة على سطح المكتب..………………..............بالفأر على أيقونة .أضغط .2

يوجد في أسفل شريط افدوات مسدتطيل لكتابدة عندوان الصدفحة أو الموقدع المطلدوب  الزطوة الثا ةم:
 الوصول إليه ولكتابة عنوان الخريطة أقوم بالخطوات اآلتية:

 .......................سأنقر داخل .1
 ...............................سأكتب عنوان الخريطة المطلوبة والخريطة هو .2
 . من لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة الموقع المطلوب...................أضغط .1

 الزطوة الثالثم: طرةقم ال حث عن الزرةطم ضشن شحركات ال حث
 .........................أضغط من النافذة المفتوحة على الخيار .1
 يتم Google بموقع جديدة صفحة إلى التحويل سيتم ...................على الضغط عند .2

 ...................فقطفيها البحث
 أكتب عنوان الخريطة الذي سأبحث عنها وهي )مدينة بغداد( .1
 الموضوع بهذا المتعلقة فقطالخريطة  فتظهر............أيقونة على أو..............وأضغط .1
 بالزر الفأرة على بالضغط أقوم يم.................. .على بالضغط سأقومالخريطة  ولحفظ .5

 .........................اختار يم اليميني
فتظهر صفحة جديدة أكتب اسم الملف الذي أريد حفظه وأضغط على  .6

 افمر......................
................... على الخريطة يم .وإلظهار موقع ضمن الخريطة أضغط على .7

 أختار....................
 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:

 تطبيق النشاط من قبل الطالب بمساعدة المعلمة على الحاسب مباشرة. ال  اط الرا ع:
 بحث عن الموضوعات اآلتية:

 خريطة عن الفتوحات االسالمية 
 خريطة عن مدينة بغداد 
 .خريطة مملكة ماري 
 خريطة الطقس في سورية. 
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 .Googleشهارة ال حث عن األز ار وي
 أواًل: شرحدددددلم ال شدددوذج الدددددددام:

 Googleال حث عن األز ار وي  ال  اط األول:
 Googleسأتبع خطوات فتح محرك البحث  الزطوة األولى:

 فتح متصفح االنترنيتسأ .1
 المعروضة على سطح المكتب. Internet Explorerسأضغط مرتين بالفأر على أيقونة  .2

 الزطوة الثا ةم:
 .سأنقر داخل مربع عنوان الصفحة الموجود ضمن شريط افدوات .1
 www.google.comسأكتب عنوان الموقع المطلوب زيارته والعنوان هو  .2
 من لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة الموقع المطلوب. enterسأضغط مفتاح اإلدخال  .1

 الزطوة الثالثم:
 (1سأضغط من النافذة المفتوحة على خيار افخبار الرقم ) .1

 
يتم البحث فيها عن  Googleعند الضغط على  افخبار  سيتم التحويل إلى صفحة جديدة بموقع  .2

 افخبار فقط.

 

1 

http://www.google.com/
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فتظهددر أخددر افخبددار  Enterسددنكتب الخبددر وهددو )اآليددار فددي سددورية(و سددأبحث عندده وسنضددغط  .1
 المكتوبة عن اآليار في سورية.

 
ولحفظ خبر معين نقوم بالضدغط علدى رابدط الخبدر يدم نقدوم بالضدغط علدى الفدأرة بدالزر اليميندي يدم  .1

 نختار حفظ.

 
 وإلظهار الخبر نضغط على الفأرة بالزر اليميني على الخبر يم نختار فتح. .5

 

سأكتب وي شر ع ال حث 
ع وان الشو ع الذي ا حث 

 أز ار ع هعن 

 ضغط  الفأر على الار 
 الةشة ي و زتار حفظ 

 ضغط  الفأر على الار 
 و زتار وتح الةشة ي 
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مددن خددالل تطبيددق المعلمددة  Googleخطددوات البحددث عددن اخددر االخبددار فددي موقددع  ال  دداط الثددا ي:
 التصحر :الخطوات على الحاسب وبشكل مباشر أمام التالميذ

 Googleأتبع خطوات فتح محرك البحث  الزطوة األولى:
 .فتح متصفح االنترنيتأ .1
 المعروضة على سطح المكتب. Internet Explorerأضغط مرتين بالفأر على أيقونة  .2

 الزطوة الثا ةم:
 .أنقر داخل مربع عنوان الصفحة الموجود ضمن شريط افدوات .1
 www.google.comأكتب عنوان الموقع المطلوب زيارته والعنوان هو  .2
 ب.من لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة الموقع المطلو enterأضغط مفتاح اإلدخال  .3

 الزطوة الثالثم:
 .(1أضغط من النافذة المفتوحة على خيار افخبار الرقم ) .1

 

يدتم البحدث فيهدا عدن  Googleعند الضغط على  افخبار  يتم التحويل إلى صدفحة جديددة بموقدع  .2
 افخبار فقط.

 

http://www.google.com/
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فتظهدر أخدر افخبدار المكتوبدة عدن  Enter وسنضدغطنكتب الخبر وهو )التصحر(و سأبحث عنه  .1
 التصحر.

ولحفظ خبر معين نقوم بالضدغط علدى رابدط الخبدر يدم نقدوم بالضدغط علدى الفدأرة بدالزر اليميندي يدم  .1
 نختار حفظ.

 
 وإلظهار الخبر نضغط على الفأرة بالزر اليميني على الخبر يم نختار فتح. .5

 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:
مددن خددالل تطبيددق الطالددب  Googleخطددوات البحددث عددن اخددر االخبددار فددي موقددع  ال  دداط الثالددث:

 حقوق الطفل :الخطوات على الحاسب وبمساعدة المعلمة
 Googleأتبع خطوات فتح محرك البحث  الزطوة األولى:

 .............................فتحأ .1
 المعروضة على سطح المكتب. Internet Explorer.............. على أيقونة .أضغط مرتين .2

 الزطوة الثا ةم:
 ...............الصفحة الموجود ضمن شريط افدوات.أنقر داخل .1
 111111111111111111111111111111111111111111زأكتب عنوان الموقع المطلوب زيارته والعنوان هو .2
 بطلو....................من لوحة المفاتيح للدخول إلى نافذة الموقع الم.أضغط .3

 الزطوة الثالثم:
 .............أضغط من النافذة المفتوحة على خيار .1
يددتم البحددث  Google.................يددتم التحويددل إلددى صددفحة جديدددة بموقددع .عنددد الضددغط علددى .2

 .....................فيها عن
............فتظهدددر أخدددر افخبدددار .نكتدددب الخبدددر وهدددو )حقدددوق الطفدددل( و سدددأبحث عنددده وسنضدددغط .1

 المكتوبة عن الموضوع المطلوب
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.............يم نقوم بالضغط على الفدأرة بدالزر اليميندي يدم .ولحفظ خبر معين نقوم بالضغط على .1
 نختار...............

 ................على الخبر يم نختار..................وإلظهار الخبر نضغط على الفأرة .5
 ثالثًا: شرحلم االستقاللةم:

 تطبيق النشاط من قبل الطالب بمساعدة المعلمة على الحاسب مباشرة.  ع:ال  اط الرا
 بحث عن الموضوعات اآلتية:

 .أخبار عن أخر الدراسات التاريخية حول الفتوحات افسالمية 
 .أخبار عن مظاهر الديمقراطية في البالد العربية 
 في مملكة ماري. أخبار جديدة عن االكتشافات 
  سوريةأخبار عن الطقس في. 
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 التدرة دددددددي الزاش : ال شوذج
 شهارة التلزةالوحدة 

 األهدددددددداف التدلةشةددددددم:
أن يكدون قدد تمكدن مدن  إعدداد البحدوث والتلخديصمن المتوقع عقب انتها  الطالدب مدن دراسدة وحددة 

 القيام بما يأتي:
 يعرف الطالب المقصود من التلخيص ودرجاته. .1
 يحدد متطلبات تلخيص نص. .2
 يوضح خطوات التلخيص التي مر بها. .1
 يسرح قواعد التلخيص. .1
 يميز الطالب بين التلخيص واالختصار. .5
 يلخص الطالب نصًا من كتاب، أو كتابًا، أو قصة. .6

 األهداف التدرة ةم:
 .تدريب التالميذ على كتابة موضوع بسيط من كتب مختلفة .1
 تدريب التالميذ على تلخيص موضوع من الكتب أو المقاالت. .2

 :الشهارات الشكتس م
 مهارة التلخيص، مهارة المالحظة، مهارة المقارنة، مهارة التطبيق

 الوسائل والتق ةات التدلةشةم:
 الكتب، الدوريات، المراجع المتواجدة في المكتبة المرتبطة بمادة الدراسات االجتماعية

 حصتين دراسيتين/ساعتين/ :الاشن
 شهارة التلزةال:

 ال شدددوذج الدددددددام:أواًل: شرحدددددلم 
تقوم الشدلشم)ال احثدم(  تحدةدد زطدوات التلزدةال، ةتراودق شدع كدل زطدوة شةشوعدم  ال  اط األول:

 شن االسئلم:
 تسير عملية التلخيص وفق الخطوات اآلتية: :زطوات تلزةال ال ال

 .فيه الرةيسية الفكرة لفهم مرة من أكير صامتة قرا ة سأقرأ النص: األولىالزطوة 
 يدم خاصة بدالملخص، افساسية بلغة الموضوع فكرة لتحدد فقط واحدة جملة سأكتبالزطوة الثا ةم: 

 .بينهما في االنسجام النظر إلعادة الجملتين مقارنة يم الفكرة، هذه على الدالة تحت الجملة خطا وضع
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 التدي الفرعيدة الفكرة على الدالة الجمل تحت خطوط وسأضع أخرى مرة سأقرأ النص الزطوة الثالثم:
 .الرةيسية الفكرة تدعم

ضع خطوط تحت الجمل افساسية التي تشير إلى كيفيدة تدرابط أجدزا  الدنص مدع سأ الزطوة الرا دم:
 .بعضها وحذف العبارات الزاةدة

 النص/من خالل: /تلخيص النص بنا  سأعيدالزطوة الزاشسم: 
 حذف دون التلخيص كتابة في واالستمرارله،  الرةيسية والفكرة النص أو الموضوع عنوان كتابة 

 .الربط أدوات باستخدام فكرة أية
 بإيجاز التعبير. 
  الموضوع أهمية إلى تشير نهاةية بجملة التلخيص إنها. 
 افصلي النص معنى تحريف وعدم الكاتب يقوله ما تلخيص. 
  يم كتابته بشكله تحرير النص لغويا بتصحيح افخطا  اإلمالةية والنحوية ووضع عالمات الترقيم

 النهاةي
 تلخيص الموضوع التالي من قبل المعلمة)الباحية( وفق خطوات التلخيص: ال  اط الثا ي:
 الشوضوع: حشورا ي

الملك البابلي الشهير مؤسس إمبراطورية بابدل الشدهيرة وصداحب الشدريعة التدي تعدد مدن أقددم الشدراةع 
قبددل المدديالد،  1451وسدنة  1492ة الممتددة بددين سددنة فدي تدداريو اليقافدة اإلنسددانية، تددولى العدر  فددي الحقبدد

وقدام حمدورابي بأتبداع سياسدة مركزيدة تعتمدد علدى سدلطته دون تددخل مدن قبدل الكهندة، وكاندت االمبراطوريدة 
تدار من قبدل الحكدام الدذين يعيدنهم فدي المددن واالقداليم المختلفدة، وكدان كدل حداكم مسدؤول عدن إدارة شدؤون 

واجباتددده فدددي حفدددظ افمدددن واالسدددتقرار واإلشدددراف علدددى تنفيدددذ المشددداريع العامدددة  أقليمددده بصدددورة عامدددة وتتركدددز
والمحافظددة علدددى أمدددن وسدددالمة طدددرق المواصدددالت، إضددافة إلدددى مسدددؤولياته المباشدددرة عدددن إدارة المقاطعدددات 
واالراضددي الملكيددة، وكددان حمددورابي علددى اتصددال مباشددر داةددم مددع أقاليمدده وموظفيهددا يددوجههم ويبعددث إلدديهم 

ت التفصدديلية فددي مختلددف القضددايا، ويسددتدل إلددى ذلددك مددن مجموعددة الرسدداةل الملكيددة الكييددرة التددي بالتعليمددا
 أرسلها إلى حكامه وال سيما حاكم الرسا.

لعل أهم ما اكتشدف مدن نصدوص مسدمارية مدن العهدد البدابلي مجموعدة القوانيدت البابليدة التدي تعتبدر 
قدانون حمدورابي أهدم المجموعدات القانونيدة المتدوافرة بحق أقدم وأكمدل مجموعدة قدوانين مكتشدفة فدي العدالم، و 

لدينا اآلن، وقد ضمت مواد قانون حمورابي على وجه الخصوص معالجات لكيير من القضدايا االقتصدادية 
واالجتماعية ويميل قانون حمورابي الذي صدر في السنوات اآلخيدرة مدن عهدده، قمدة مدا وصدلت إليده وحددة 

يث طبق القانون على جميع المدن واالقاليم التي ضمتها الدولة البابلية وضم البالد السياسية والحضارية ح
القدددانون مختلدددف القواعدددد وافحكدددام القانونيدددة كمبددددأ التعدددويض ومبددددأ القصددداص ومبددددأ عددددم جدددواز التعسدددف 
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ضددافة القواعددد التددي تطلبهدد ا باسددتعمال الحددق الفددردي ومبدددأ القددوة القدداهرة، وكددان يددتم تعددديل بعددض القددوانين وا 
 المرحلة الجديدة التي يمر بها العراق.

وخدالل عهدد حمدورابي شديد فددي بابدل عددد مدن القصدور والمعابددد الضدخمة، وحدددت البيدوت الخاصددة 
شوارع المدينة الضيقة والمتعرجة، وكان للبيت النموذجي فنا  مركزي تحيط به الغرف وكان يحيط بالمدينة 

عدددة بوابددات يعقددد عنهددا التجددار أسددواقهم وقددد تدداجر هددؤال  الغددزاة، وكددان لدده  \سددور ضددخم للدددفاع عليهددا ض
 بالمواد الغذاةية والمنسوجات ومواد البنا  والمواشي.

 246-245ال شوسوعم اآلثار
 .فيه الرةيسية الفكرة لفهم مرة من أكير صامتة قرا ة النص قرا ة: األولىالزطوة 

 حكم حشورا ي :الرةيسية هيومن خالل قرا تي للنص أكير من مرة تبين أن الفكرة 
 يدم خاصدة بدالملخص، افساسدية بلغدة الموضدوع فكدرة لتحددد فقدط واحددة جملة أكتبالزطوة الثا ةم: 

 .ه الفقرة تقسيم الموضوع إلى فكر فقرات وتحديد كل فقرة بعنوان يعبر عن الفكرة الفرعية له
نجازاته -  فكرة الموضوع افساسية هي حكم حمورابي وا 

 إ ةاااته حشورا ي وأهم
 قمت بتقسيم الموضوع إلى أربع فكر رةيسية هي:

 التدرةف  حشورا ي 
 الشدراةع أقددم مدن تعدد التدي الشدريعة وصداحب الشدهيرة بابدل إمبراطورية مؤسس الشهير البابلي الملك

 الميالد، قبل 1451 وسنة 1492 سنة بين الممتدة الحقبة في العر  تولى اإلنسانية، اليقافة تاريو في
 سةاسم حشورا ي  الحكم 

 وكانددددت الكهنددددة، قبددددل مددددن تدددددخل دون سددددلطته علددددى تعتمددددد مركزيددددة سياسددددة بأتبدددداع حمددددورابي وقددددام
 عدن مسدؤول حداكم كدل وكدان المختلفدة، واالقداليم المددن فدي يعينهم الذين الحكام قبل من تدار االمبراطورية

 المشداريع تنفيدذ علدى واإلشدراف واالسدتقرار افمدن حفدظ في واجباته وتتركز عامة بصورة أقليمه شؤون إدارة
 إدارة عددددن المباشددددرة مسددددؤولياته إلددددى إضددددافة المواصددددالت، طددددرق وسددددالمة أمددددن علددددى والمحافظددددة العامددددة

 يددوجههم وموظفيهددا أقاليمدده مددع داةددم مباشددر اتصددال علددى حمددورابي وكددان الملكيددة، واالراضددي المقاطعددات
 الملكيددة الرسدداةل مجموعددة مددن ذلددك إلددى ويسددتدل القضددايا، مختلددف فددي التفصدديلية بالتعليمددات إلدديهم ويبعددث
 .الرسا حاكم سيما وال حكامه إلى أرسلها التي الكييرة
 رةدم حشورا ي  

 تعتبددر التدي البابليدة القددوانين مجموعدة البدابلي العهددد مدن مسدمارية نصددوص مدن اكتشدف مددا أهدم لعدل
 المتدوافرة القانونيدة المجموعدات أهدم حمدورابي وقدانون العدالم، فدي مكتشدفة قدوانين مجموعدة وأكمدل أقدم بحق
 االقتصدادية القضدايا من لكيير معالجات الخصوص وجه على حمورابي قانون مواد ضمت وقد اآلن، لدينا
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 وحددة إليده وصدلت مدا قمدة عهدده، مدن اآلخيدرة السنوات في صدر الذي حمورابي قانون ويميل واالجتماعية
 وضم البابلية الدولة ضمتها التي واالقاليم المدن جميع على القانون طبق حيث والحضارية السياسية البالد

 التعسدددف جدددواز عددددم ومبددددأ القصددداص ومبددددأ التعدددويض كمبددددأ القانونيدددة وافحكدددام القواعدددد مختلدددف القدددانون
ضددافة القددوانين بعددض تعددديل يددتم وكددان القدداهرة، القددوة ومبدددأ الفددردي الحددق باسددتعمال  تطلبهددا التددي القواعددد وا 
 .العراق بها يمر التي الجديدة المرحلة
 إ ةااات حشورا ي اال تصادةم 

 الخاصددة البيددوت وحددددت الضددخمة، والمعابددد القصددور مددن عدددد بابددل فددي شدديد حمددورابي عهددد خددالل
 بالمدينة يحيط وكان الغرف به تحيط مركزي فنا  النموذجي للبيت وكان والمتعرجة، الضيقة المدينة شوارع
 هددؤال  تدداجر وقددد أسددواقهم التجددار عنهددا يعقددد بوابددات عدددة لدده وكددان ضددد الغددزاة، عليهددا للدددفاع ضددخم سددور
 .والمواشي البنا  ومواد والمنسوجات الغذاةية بالواد

 الفرعةدم الفكدرة علدى الدالدم الةشدل تحدت زطدوط وسأضدع أزدرى شدرة سدأ رأ الد ال الزطوة الثالثم:
 .الرئةسةم الفكرة تدعم التي

 التعريف بحمورابي 
 الشدراةع أقددم مدن تعدد التدي الشدريعة وصداحب الشدهيرة بابدل إمبراطورية مؤسس الشهير البابلي الملك

 الميالد، قبل 1451 وسنة 1492 سنة بين الممتدة الحقبة في العر  تولى ،اإلنسانية اليقافة تاريو في
 سياسة حمورابي بالحكم 

 وكانددددت ،الكهنددددة قبددددل مددددن تدددددخل دون سددددلطته علددددى تعتمددددد مركزيددددة سياسددددة بأتبدددداع حمددددورابي وقددددام
 عدن مسدؤول حداكم كدل وكدان المختلفدة، واالقداليم المددن فدي يعينهم الذين الحكام قبل من تدار االمبراطورية

 المشداريع تنفيدذ علدى واإلشدراف واالسدتقرار افمدن حفدظ في واجباته وتتركز عامة بصورة أقليمه شؤون إدارة
 إدارة عددددن المباشددددرة مسددددؤولياته إلددددى إضددددافة المواصددددالت، طددددرق وسددددالمة أمددددن علددددى والمحافظددددة العامددددة

 يددوجههم وموظفيهددا أقاليمدده مددع داةددم مباشددر اتصددال علددى حمددورابي وكددان الملكيددة، واالراضددي المقاطعددات
 الملكيددة الرسدداةل مجموعددة مددن ذلددك إلددى ويسددتدل القضددايا، مختلددف فددي التفصدديلية بالتعليمددات إلدديهم ويبعددث
 .الرسا حاكم سيما وال حكامه إلى أرسلها التي الكييرة
 شريعة حمورابي 

 تعتبددر التدي البابليدة القددوانين مجموعدة البدابلي العهددد مدن مسدمارية نصددوص مدن اكتشدف مددا أهدم لعدل
 المتدوافرة القانونيدة المجموعدات أهدم حمدورابي وقدانون العدالم، فدي مكتشدفة قدوانين مجموعدة وأكمدل أقدم بحق
 االقتصدادية القضدايا من لكيير معالجات الخصوص وجه على حمورابي قانون مواد ضمت وقد اآلن، لدينا

 وحددة إليده وصدلت مدا قمدة عهدده، مدن اآلخيدرة السنوات في صدر الذي حمورابي قانون ويميل واالجتماعية
 وضم البابلية الدولة ضمتها التي واالقاليم المدن جميع على القانون طبق حيث والحضارية السياسية البالد

 التعسدددف جدددواز عددددم ومبددددأ القصددداص ومبددددأ التعدددويض كمبددددأ القانونيدددة وافحكدددام القواعدددد مختلدددف القدددانون



   مالحق البحث
 

 

281 

ضددافة القددوانين بعددض تعددديل يددتم وكددان ،القدداهرة القددوة ومبدددأ الفددردي الحددق باسددتعمال  تطلبهددا التددي القواعددد وا 
 .العراق بها يمر التي الجديدة المرحلة
 إنجازات حمورابي االقتصادية 

 الخاصددة البيددوت وحددددت ،الضددخمة والمعابددد القصددور مددن عدددد بابددل فددي شدديد حمددورابي عهددد خددالل
 بالمدينة يحيط وكان الغرف به تحيط مركزي فنا  النموذجي للبيت وكان والمتعرجة، الضيقة المدينة شوارع
 هددؤال  تدداجر وقددد أسددواقهم التجددار عنهددا يعقددد بوابددات عدددة لدده وكددان ضددد الغددزاة، عليهددا للدددفاع ضددخم سددور
 .والمواشي البنا  ومواد والمنسوجات الغذاةية بالمواد

ضع خطوط تحت الجمل افساسية التي تشير إلدى كيفيدة تدرابط أجدزا  الدنص مدع الخطوة الرابعة: سأ
 .بعضها وحذف العبارات الزاةدة

 التعريف بحمورابي 
 تدولى ،اإلنسدانية اليقافدة تداريو في الشراةع أقدم من تعد التي الشريعة وصاحب الشهير البابلي الملك

 الميالد، قبل في القرن السابع عشر العر 
 سياسة حمورابي بالحكم 

 مسدؤول حداكم كدل وكدان ،الكهندة قبدل مدن تددخل دون سدلطته علدى تعتمدد مركزية سياسة بأتباع وقام
 بالتعليمات إليهم ويبعث يوجههم وموظفيها أقاليمه مع اتصال على حمورابي وكان ،أقليمه شؤون إدارة عن

 القضايا، مختلف في التفصيلية
 شريعة حمورابي 

 أقددم بحدق تعتبر و البابلية القوانين مجموعة البابلي العهد من مسمارية نصوص من اكتشف ما أهم
 وضددم واالجتماعيددة االقتصددادية القضددايا مددن لكييددر معالجددات ضددمت وقددد ،مكتشددفة قددوانين مجموعددة وأكمددل
 التعسدددف جدددواز عددددم ومبددددأ القصددداص ومبددددأ التعدددويض كمبددددأ القانونيدددة وافحكدددام القواعدددد مختلدددف القدددانون

 ،القاهرة القوة ومبدأ الفردي الحق باستعمال
 إنجازات حمورابي االقتصادية 

 عليهددا للدددفاع ضددخم سددور بالمدينددة يحدديط وكددان ،الضدخمة والمعابددد القصددور مددن عدددد بابددل فددي شديد
 والمنسدوجات الغذاةيدة بدالمواد هدؤال  تداجر وقدد أسدواقهم التجدار عنهدا يعقدد بوابات عدة له وكان ضد الغزاة،

 .والمواشي البنا  ومواد
 :النص/ /تلخيص النص بنا  سأعيدالزطوة الزاشسم: 

 حشورا ي وأهم إ ةاااته
 اليقافدة تداريو فدي الشدراةع أقددم مدن تعدد التدي الشدريعة وصداحب الشدهير البدابلي هو الملدك: حمورابي

 الميالد، قبل في القرن السابع عشر العر  تولى اإلنسانية،
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 كددل وكددان دون تدددخل أحددد، سدلطته علددى تعتمددد مركزيددة سياسددة بأتبداع سياسدة حمددورابي بددالحكم: قددام
 ويبعدث يدوجههم وموظفيهدا أقاليمده مدع اتصدال علدى حمدورابي وكدان ،أقليمده شدؤون إدارة عدن مسدؤول حاكم
 القضايا، مختلف في التفصيلية بالتعليمات إليهم

 البابليدة القدوانين مجموعدة البدابلي العهدد مدن مسدمارية نصدوص مدن اكتشف ما أهم شريعة حمورابي:
 االقتصددادية القضددايا مددن لكييددر معالجددات ضددمت وقدد ،مكتشددفة قددوانين مجموعددة وأكمددل أقدددم بحددق تعتبدر و

 عددم ومبددأ القصداص ومبددأ التعدويض كمبددأ القانونيدة وافحكدام القواعدد مختلدف القانون وضم واالجتماعية
 القاهرة، القوة ومبدأ الفردي الحق باستعمال التعسف جواز

 يحددديط وكدددان الضدددخمة، والمعابدددد القصدددور مدددن عددددد بابدددل فدددي إنجدددازات حمدددورابي االقتصدددادية: شددديد
 تداجر وقدد أسدواقهم التجدار عنهدا يعقدد بوابدات عددة لده وكدان ضدد الغدزاة، عليهدا للددفاع ضدخم سور بالمدينة

 .والمواشي البنا  ومواد والمنسوجات الغذاةية بالمواد  هؤال
 ثا ةًا: شرحلم االرت اط:

 :من خالل تطبيق الطالب الخطوات وبمساعدة المعلمة خطوات البحث تتم ال  اط الثالث:
 لخص الموضوع اآلتي وفق خطوات التلخيص:

 الشوضوع:
 .فيه الرةيسية الفكرة لفهم مرة من أكير صامتة قرا ة النص قرا ة: األولىالزطوة 

ومدددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددالل قرا تدددددددددددددددددددك للدددددددددددددددددددنص أكيدددددددددددددددددددر مدددددددددددددددددددن مدددددددددددددددددددرة بدددددددددددددددددددين الفكدددددددددددددددددددرة الرةيسدددددددددددددددددددية 
 .......................................................للموضوع:

قسددم  يددم ،افساسددية بلغتددك الخاصددة الموضددوع فكددرة لتحدددد فقددط واحدددة جملددة أكتددبالزطددوة الثا ةددم: 
 الموضوع إلى فقرات وحديد كل فقرة بعنوان يعبر عن الفكرة الفرعية له

 ........................................:فكرة الموضوع افساسية هي -
 قم بتقسيم الموضوع إلى........................ فكر رةيسية:

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

 التدي الفرعةدم الفكدرة علدى الدالدم الةشدل تحدت زطدوط وضدع أزدرى شدرة أ رأ ال ال الزطوة الثالثم:
 .الرئةسةم الفكرة تدعم
 ........................................ 
 ....................................... 

الذي  وأنإن لم ةرك ال ا    الذي  وأنإن لم ةرك ال ا   
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 .......................................... 
 ......................................... 

أةداال الد ال شدع  ضع زطوط تحت الةشل األساسةم التي ت دةر إلدى كةفةدم تدرا ط الزطوة الرا دم:
 . دضها وحذف الد ارات الاائدة

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

 :النص/ /تلخيص النص بنا  أعدالزطوة الزاشسم: 
................................. 

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

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

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

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

 ثا ةًا: شرحلم االستقاللةم:
 لخص الموضوعات اآلتية: ال  اط الرا ع:

 .االكتشافات افيرية 
 .الكوارث الطبيعية 
 .التلوث اإلشعاعي 
 المجاعة
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 (15)الملحق رقم 
 التوقيت الزمني لتطبيق التجربة النهائية

 

ا طم الت ةرة ة م أداة الد راسم الت ط ةق  الض 

 الق لددددددددددي
 28/1/2111-15/1 28/1/2111-15/1 بطاقة المالحظة

 21111//24 24/1/2111 اختبار مهارات التفكير افساسّية
 28/1/2111 28/1/2111 االختبار الّتحصيلي

 ال دددددددددددي

 بطاقة المالحظة
لغاية  1/1/2111

1/5/2111 
لغاية  1/1/2111

1/5/2111 
 6/5/2111 6/5/2111 التفكير افساسّيةاختبار مهارات 

االختبار الّتحصيلي في ماّدة الّدراسات 
 االجتماعّية

8/5/2111 8/5/2111 
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 (16) رقم الملحق
 بحثأسماء الّسادة محكمي أدوات ال

فم الدلشة م اسم الشحكم  طا م  الص 
 الشالحظم

ال ر اشج 
 الت درة ي

ازت ار 
شهارات 
 التفكةر

 ازت ارات
 الت حصةل
 الد راسي

أستاذ في قسم المناهج وطراةق الّتدريس  أ.د علي منصور
 بكّلّية الّتربية /جامعة دمشق

*  *  

 أستاذ في قسم علم النفس أ.د. وحيد صيام
 قشبكّلّية الّتربية/ جامعة دم

* *   

 أ.د. فواز العبد اهلل
المناهج وطراةق الّتدريس أستاذ في قسم 

 قشبكّلّية الّتربية/ جامعة دم
* * * * 

 أ.د. علي الحصري
أستاذ في قسم المناهج وطراةق الّتدريس 

 قشبكّلّية الّتربية /جامعة دم
* *  * 

 د1 أوصاف ديب
أستاذ مساعد في قسم المناهج وطراةق 

  * * * قشالّتدريس/كّلّية الّتربية /جامعة دم

 الجمل د. محمد جهاد
مدرس قسم المناهج وطراةق الّتدريس بكّلّية 

 قشالّتربية في جامعة دم
* * * * 

 د. ياسر جاموس
مدرس في قسم القياس والّتقويم بكّلّية الّتربية 

 قشفي جامعة دم
* * * * 

 د. رنا قوشحة
مدرس في قسم القياس والّتقويم بكّلّية الّتربية 

 قشفي جامعة دم
  * * 

 ميالدد. محمود أ.
أستاذ في قسم علم الّنفس بكّلّية الّتربية في 

 قشجامعة دم
  * * 

 د. خلود الجزاةري
أستاذ في قسم علم الّنفس بكّلّية 

 *  * * قشالّتربية في جامعة دم

 د محمد طالب
أستاذ في قسم علم الّنفس بكّلّية 

   *  قشالّتربية في جامعة دم

 *    التربية الخاصةمدرس في قسم  د. آذار عبد اللطيف

 د. محمد اسماعيل
أستاذ في قسم المناهج وطراةق التدريس 

 بكلية التربية جامعة البعث
* *   

 د. هنا  محرز
أستاذ مساعد في قسم المناهج وطراةق 
 التدريس بكلية التربية جامعة البعث

* *   
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فم الدلشة م اسم الشحكم  طا م  الص 
 الشالحظم

ال ر اشج 
 الت درة ي

ازت ار 
شهارات 
 التفكةر

 ازت ارات
 الت حصةل
 الد راسي

 * *  * قاةم بافعمال في كلية التربية جامعة البعث د. شكرية حقي

د. محمد سعد الدين 
 بيان

قسم المناهج وطراةق التدريس مدرس في 
 بكلية التربية جامعة البعث

* *  * 

 سهام بلوط
موّجه اختصاصي لماّدة الجغرافية في وزارة 

 الّتربية
+ *  * 

 ريما شعيب
موّجه اختصاصي لماّدة المعلوماتية في 

 وزارة الّتربية
* *   

 أحمد المحمد
لماّدة الجغرافية في موّجه اختصاصي 

 مديرية التربية في حمص
 *  * 

 عبد الكريم يونس
موّجه اختصاصي لماّدة الجغرافية في 

 مديرية التربية في حمص
 *  * 

 بيينة سليمان
موّجه اختصاصي لماّدة الجغرافية في 

 مديرية التربية في حمص
* *  * 

موّجه اختصاصي لماّدة المعلوماتية في  بدر دبوس
 التربية في حمص مديرية

* *   

موّجه اختصاصي لماّدة المعلوماتية في  عدي دروي 
 مديرية التربية في حمص

* *   
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Abstract 

The school library is considered one of the most important teaching 

technologies which has started to develop under the title of the centers of 

learning resources. It is concerned in improving learners' personality and 

teaching ways of thinking and learning and helping learners to acquire various 

skills especially related to getting data and employing them in learning process. 

The curriculums of social studies demand the use of data resources because 

they are rich in topics, daily life problems, and varied phenomena. This use 

requires suitable teaching strategies because the learner's adaption with growing 

knowledge and the speed of information flow cannot come without being 

competent in reaching, analyzing, getting benefit, and presenting  data. Applying 

these skills demands the learners' use of efficient strategies to learn practical 

skills such as modeling strategy. 

Modeling strategy includes presenting a model which can be imitated by 

learners. The teacher starts this strategy by dividing learners to groups, warming 

them up, asking them, and discussing about the steps of the skill. After that, the 

teacher role-plays  the skill, asks one of the learners to imitate the skill, and then 

all of them apply the skill. 

This study aimed at recognizing the efficiency of a training  program based 

on the use of library data resources in developing the basic thinking skills and 

achievement in social studies for 5
th

 grade students. The subdivisions of the 

central aim of the study were: 

1- Determining the thinking skills that should exist in social studies for 5
th
 grade 

syllabus. 

2- Determining the basic thinking skills available in social studies for 5
th
 grade 

syllabus 

3- Designing a training program based on library data to train students on using 

library data resources to develop thinking skills and achievement in social 

studies for the 5
th

 grade. 

4- Measuring the efficiency of this program in developing the basic thinking 

skills. 

5- Measuring the efficiency of this program in the achievement of 5
th
 grade 

students. 
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6- Measuring the efficiency of this program in improving the use of library data 

resources. 

7- Measuring the relationship between the acquisition of the skills of using 

library data resources and basic thinking skills. 

8- Measuring the relationship between the acquisition of the skills of using 

library data resources and achievement? 

The researcher used the experimental approach on a sample of 5
th
 grade 

students in A'akrama Almakhzomia school in Homs during the second semester 

in 2013-2014. The sample was divided into a control one of 41 male/female 

students and an experimental one of 39 male/female students. 

The researcher used the following tools: 

1- A list of basic thinking skills required for the use of library data resources 

in social studies book for the 5
th

 grade. 

2- A content analysis tool that consists of the skills of using library data 

resources and basic thinking skills. 

3- An observation card of the skills of using library data resources. 

4- An achievement test to measure 5
th
 grade students' achievement of the 

cognitive objectives in social studies book. 

5- A test of thinking skills to measure the effect of the training program 

based on modeling to use library data resources on developing the basic 

thinking skills. 

6- A training program designed according to modeling to use library data 

resources, and consisting of five divisions to cover the skills of using 

library data resources and the basic thinking skills. 

The study had the following results: 

First: regarding the students' acquisition of library data resources: 

- There are statistically significant differences between the average of 

control group grades and experimental group grades in observation card 

for the sake of experimental group. 

- There are statistically significant differences in the average of 

experimental group grades in observation card between pre-application 

and post-application for the sake of the post-one.  

-  The effect of training program according to modeling on experimental 

group was big (93%). 
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- There are no statistically significant differences in the average of control 

group grades between pre-application and post-application in the skills of 

using library data resources. 

- There are no statistically significant differences in the average of 

experimental group grades between male and female students in 

observation card and in the skills of using library data resources. 

Second: regarding the students' acquisition of basic thinking skills: 

- There are statistically significant differences between the average of 

control group grades and experimental group grades for the sake of 

experimental group. 

- There are statistically significant differences in the average of 

experimental group grades in the test of basic thinking skills between pre-

application and post-application for the sake of the post-one.  

-  The effect of training program according to modeling was big (97%). 

- There are no statistically significant differences in the average of control 

group grades between pre-application and post-application in the test of 

basic thinking skills. 

- There are no statistically significant differences in the average of 

experimental group grades between male and female students in the test 

of basic thinking skills. 

Third: regarding students' achievement in social studies: 

- There are statistical differences between the average of experimental and 

control group grades in the post achievement test. 

- There are statistical differences in the grades of experimental group in 

achievement test between pre-application and post-application. 

- There are statistical differences in the grades of control group in 

achievement test between pre-application and post-application. 

- There are statistical differences in the grades of experimental group in 

post-application achievement test for the sake of females. 

Fourth: regarding the relationship between students' acquisition of using library 

data resources and basic thinking skills and achievement: 

- There is a positive correlative relation between the students' grades of the 

experimental group in library observation card and the test of basic 

thinking skills.  

- There is a positive correlative relation between the students' grades of the 

experimental group in library observation card and achievement test.  
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Recommendations: 

- Designing modeling programs to develop skills according to students' and 

society needs. 

- Improving the skills of using library data resources in all teaching stages. 

- Providing courses and training programs. 

- Cooperating between teachers and librarians. 

- Studying the effect of modeling on improving thinking skills and 

problem-solving. 

- Studying the effect of electronic resources programs on students' 

achievement in all subjects. 

- Studying the effect of a training program for teachers on improving their 

students' problem-solving skills. 
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